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Πρόλογοι
Το ταξίδι συνεχίζεται...
Κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή. Κάθε φιλόδοξος στόχος, όταν επιτυγχάνεται, λειτουργεί ως πρόκληση για τον επόμενο. Αυτό συμβαίνει στη ζωή, αυτό χαρακτηρίζει και τον εκδοτικό μαραθώνιο της ιατρού
Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου.
Αν το καλοσκεφτούμε, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ποτισμένη βαθιά στον νου και την καρδιά της
με το πνεύμα των Ελλήνων ναυτικών, η ιατρός μας δεν θα μπορούσε παρά να ενσωματώσει αυτό ακριβώς το
χαρακτηριστικό τους: να κατακτούν ένα θαλάσσιο σύνορο και την ίδια στιγμή να αγναντεύουν το επόμενο,
πιο μακρινό και φιλόδοξο αυτή τη φορά.
Το πρώτο όριο των ναυτικών μας ήταν το Αιγαίο και οι ακτές του. Με αυτό καταπιάστηκε η «Τετραλογία
του Αιγαίου».
Κι όπως εκείνοι, ήδη από την αρχαιότητα, άνοιξαν τα πανιά τους για ακόμη πιο μακρινές θάλασσες
και για τις ακτές που τις αγκαλιάζουν, έτσι και η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου απλώνει τα δικά της
ερευνητικά και συγγραφικά πανιά εκεί που εκείνοι ταξίδεψαν, μεταφέροντας εμπορεύματα, αναζητώντας
άλλα και μεταλαμπαδεύοντας τον ελληνικό πολιτισμό: στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, στη Σμύρνη της
καρδιάς της και στα άλλα μικρασιατικά παράλια, στην Κωνσταντινούπολη, σημερινή έδρα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, αλλά και στα παράλια της ανατολικής και δυτικής Μεσογείου.
«Ελλήνων πλόες και πολιτισμός», λοιπόν. Με αυτόν τον γενικό τίτλο συνεχίζεται η καταγραφή των
περιοχών που οι Έλληνες ναυτικοί ταξίδεψαν ήδη από τους Προϊστορικούς χρόνους και άφησαν τα ίχνη
τους. Πρώτος σταθμός, πρώτο βιβλίο, ο ανά χείρας Εύξεινος Πόντος. Επόμενοι η Σμύρνη και η Μικρασία,
η Αλεξάνδρεια και η Ανατολική Μεσόγειος, η Μεγάλη Ελλάδα και η δυτική Μεσόγειος.
Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο δεν θα ταίριαζε σε τούτο το νέο ταξίδι από μια εξόχως ναυτική
ευχή: «Καλό ταξίδι!».
Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα

The journey goes on...
Every ending is a new beginning. And achieving an ambitious goal means moving on to the next challenge.
This is a true fact about everyday life, but also the case for the publishing adventure undertaken by
Doctor Irene Saroglou-Tsakos.
Come to think of it, it was meant to be. After all, her soul and heart are infused with the spirit of the
Greek voyager: she had no choice but to embrace the natural inclination of the Greek seaman, the thirst
to conquer a border of the sea that will inspire the next, even more ambitious adventure.
The first boundary for our sailors was the Aegean and its shores, the theme of “The Aegean Tetralogy”.
And, just like these seafarers have been keeping their sails full for far-flung waters ever since antiquity,
so is Doctor Irene Saroglou-Tsakos hoisting her scholarly sails to explore the lands that hosted these fresh
arrivals and the cultural traditions they brought with them along the coastline of the Black Sea, Smyrna
(the city of her heart) and other sites of the coasts of Asia Minor, Istanbul (the seat of the Ecumenical
Patriarchate of Constantinople) and the coasts of the eastern and western Mediterranean.
So here we go: “Sailing and culture in the ancient Greek world”. This is the title that will host the
sequel of this endeavor to document ancient Greek sea explorations ever since prehistory and the mark
undoubtedly left by the seamen who undertook them. Our first stop, the first publication, is the book
you are holding, Black Sea. It will be succeeded by Smyrna and Asia Minor, Alexandria and the Eastern
Mediterranean, and Magna Graecia and the Western Mediterranean.
Nothing more, but also nothing less, would be better suitable to this new journey other than the crown
of all nautical greetings:
“Bon voyage!”.
Anastasia Katsikogianni-Basta

Ένα ενδιαφέρον ταξίδι
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησα το ταξίδι που περιλαμβάνεται στην έκδοση «Εύξεινος Πόντος – Ελλήνων
πλόες και πολιτισμός» της κυρίας Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου.
Ο περίπλους του Πόντου, του Εύξεινου Πόντου κατ’ ευφημισμόν, συγκινεί τους Έλληνες θαλασσινούς από τα
παλαιότερα χρόνια. Η Μαύρη Θάλασσα, οι τρικυμίες της και τα μυθικά τέρατα του Πόντου προκαλούν δέος αλλά και
παροτρύνουν σε αναζήτηση. Οι ιστορίες με μυθικά ακόμα στοιχεία ερεθίζουν τη φαντασία. Ο Φρίξος με την Έλλη
επιχειρούν το πέρασμα των Στενών για να φθάσουν στην Κολχίδα. Το χρυσόμαλλο δέρας είναι το έπαθλο από εκείνα
τα χρόνια. Οι Έλληνες έμποροι και θαλασσοπόροι πλάθουν μύθους με τέρατα και συγχρόνως συγκεντρώνουν πλούτο.
Αυτό είναι το κίνητρο της εξερεύνησης.
Η απέραντη έκταση της Μαύρης Θάλασσας οδηγεί σταδιακά στον εποικισμό των παραλίων του Πόντου. Αρχίζει
με τη δημιουργία σταθμών στα παράλια και σύντομα αναπτύσσονται πολιτείες που πλουτίζουν και ευημερούν. Οι
δυτικές ακτές με τη Μεσημβρία, τον Πύργο και τη Σωζόπολη συγκινούν ιδιαίτερα με τους διωγμούς του 1906. Αλλά
και βορειότερα οι Έλληνες άποικοι της Ίστριας και του Γαλαζίου δίνουν εκεί την πρώτη μάχη του 1821 με την είσοδο
του Αλεξάνδρου Υψηλάντη στις Ηγεμονίες. Και οι ελληνικές αποικίες εκτείνονται όλο και βορειότερα.
Ακολουθούν οι βόρειες ακτές που ιδιαίτερα ευνοήθηκαν στα χρόνια της Μεγάλης Αικατερίνης με την ίδρυση
της Οδησσού. Με τους Έλληνες πραματευτάδες της, έγινε κέντρο εμπορίου και δεχόταν τα ποντοπόρα καράβια των
υπόδουλων ακόμα Ελλήνων νησιωτών που μετέφεραν στάρι και άλλα αγαθά στα λιμάνια της Μεσογείου, σπάζοντας
τους αποκλεισμούς. Στην Οδησσό θα ριχτεί και ο σπόρος της Ελευθερίας. Εκεί, τρεις Έλληνες, άσημοι κατά τους
ιστορικούς, θα δώσουν τον όρκο των Φιλικών.
Ανατολικότερα, η Χερσόνησος με τη Σεβαστούπολη και τις αποικίες των Ελλήνων από την αρχαιότητα και των
ευεργετών του σύγχρονου Ελληνισμού. Αλλά και στα ανατολικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας θα αναπτυχθούν
ελληνικές αποικίες και θα αναδειχθούν σημαντικοί ευεργέτες. Ας αναφέρουμε έναν, τον Ψαριανό Ιωάννη Βαρβάκη,
με το μεγάλο μαύρο καράβι του.
Στα νότια του Πόντου οι αναμνήσεις δεν υστερούν: Από τους αρχαίους ακόμα χρόνους, αλλά ιδιαίτερα από τα
χρόνια του Βυζαντίου με τους Κομνηνούς, οπότε και αναπτύσσονται μεγάλες πολιτείες που ευημερούν. Από την
Τραπεζούντα με τα πολλά και μεγάλα μοναστήρια της, τη Σαμψούντα και τις άλλες παράκτιες πόλεις του Πόντου, τη
Σινασό έως την Ηράκλεια και την είσοδο των Στενών του Βοσπόρου. Αλλά και από τους κρυπτοχριστιανούς μεταγενέστερα και τη φυγή από τον Πόντο.
Αυτό το ταξίδι, με τα κατάλοιπα του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και τη διασπορά των Ελλήνων σε όλη την
έκταση της Μαύρης Θάλασσας, με τους εμπόρους, τους ναυτικούς αλλά και τους μεγάλους ευεργέτες του νεότερου
ελληνισμού, έρχεται να αποτυπώσει με ενδιαφέρον και αγάπη η κυρία Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου στο παρόν βιβλίο.
Και είναι άξιος λόγου ο πλούτος των πληροφοριών και των εικόνων, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, που περιέχονται σ’ αυτό.
Και ένα υστερόγραφο.
Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ένα περιστατικό: Το φθινόπωρο του 1994 ταξιδεύοντας προς την Οδησσό για τα εγκαίνια
του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας, στη συγκρότηση του οποίου συνέβαλε κατά μεγάλο μέρος το Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο με το πλούσιο Αρχείο Εγγράφων του, σταματήσαμε με το κρουαζιερόπλοιο στη Μεσημβρία, Νεσέμπαρ σήμερα.
Επισκεφθήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο. Ένα μουσείο γεμάτο Ελληνισμό από τα παλαιότερα χρόνια. Μια ξεναγός ανέλαβε να μας το παρουσιάσει. Εκεί που είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η ξενάγηση, στην τελευταία μεγάλη αίθουσα
έξαφνα σταμάτησε, κοίταξε καλά γύρω της και με μια φωνή που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής της αναφώνησε με
δύναμη «Και εγώ Ελληνίδα είμαι» και εξαφανίστηκε με βία. Αυτός είναι ο λανθάνων Ελληνισμός!
Ιωάννης Κ. Μαζαράκης-Αινιάν
Γενικός Γραμματέας της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος

Πρόλογοι
Εκείνοι που διάβηκαν τις Συμπληγάδες Πέτρες
Οι Πέρσες απέδιδαν χρωματισμούς στις θάλασσες που τους περιέβαλλαν, για να τις ξεχωρίζουν, ανάλογα με το σημείο
που καταλάμβαναν αυτές στον δικό τους γεωγραφικό ορίζοντα. Μαύρο για τον Βορρά, κόκκινο για τον Νότο, πράσινο
για την Ανατολή και λευκό για τη Δύση.
Έτσι το δικό μας Αιγαίο, καθώς βρισκόταν στα δυτικά τους, ήταν η Λευκή Θάλασσα, ενώ αυτή που έβρεχε τα βόρεια
παράλιά τους ήταν η Μαύρη Θάλασσα. Φυσικά τα νερά της δεν ήταν μαύρα, κι αν έπρεπε κάποιος να τους δώσει οπωσδήποτε έναν χρωματισμό, αυτός θα ήταν ο κόκκινος, αφού τα χρώματα που λαμβάνει ο ουρανός κατά τη δύση του ηλίου είναι
μοναδικά για τον εκάστοτε παρατηρητή. Κι όταν ο ήλιος δύοντας φτάνει να βουτήξει στα κύματά της, αυτό το κόκκινο της
φωτιάς πυρακτώνει την επιφάνειά της και δημιουργεί απίστευτες ανταύγειες, που ανταγωνίζονται με εκείνες του ουρανού.
Οι αρχαίοι Έλληνες την αποκάλεσαν αρχικά «Αφιλόξενη Θάλασσα» (Άξεινος Πόντος), σε μια εποχή που οι θαλάσσιοι
δρόμοι της ήταν ανεξερεύνητοι και οι ακτές της άγνωστες. Όμως η πρώιμη κατάκτησή της, η γνώση της και ο εποικισμός
τελικά των παραλίων της, όπως καταγράφεται ήδη από την εποχή της Αργοναυτικής Εκστρατείας, μετέτρεψαν το άγνωστο σε
γνώριμο. Οι θαλάσσιοι δρόμοι της κατακτήθηκαν, οι ακτές της χαρτογραφήθηκαν. Οι Συμπληγάδες Πέτρες είχαν νικηθεί, οι
Έλληνες διήλθαν με τα καράβια τους από αυτές επιτυχώς. Οι δρόμοι της θάλασσας ήταν πλέον διάπλατα ανοικτοί. Μια νέα
εποχή για την εξάπλωση των Ελλήνων είχε ανατείλει. Έτσι δεν υπήρχε λόγος να προσδιορίζεται αυτή η θάλασσα με μια τόσο
αρνητική ονομασία, όπως ήταν ο όρος «Αφιλόξενη», και γρήγορα μετατράπηκε σε «Φιλόξενη Θάλασσα» (Εύξεινος Πόντος).
Ελληνικές πόλεις άρχισαν να ξεπροβάλλουν κατά μήκος των ακτών της όπως Ίστρια, Μεσημβρία, Σινώπη, Ολβία
κ.ά. Ο ελληνισμός έβγαλε ρίζες και φυλλοβόλησε ολόγυρα μεταφέροντας τις συνήθειες, την παιδεία, τα ήθη της μητροπολιτικής πατρίδας. Τα άνθη του μετέφεραν το άρωμα της μητέρας Ελλάδας σε ξένους λαούς και πολιτισμούς.
Τα χώματα των ακτών του Ευξείνου Πόντου ποτίστηκαν από το ελληνικό στοιχείο διαμέσου των αιώνων. Αρχαίοι χρόνοι, εποχή Μεγάλου Αλεξάνδρου, βυζαντινή εποποιία και ύστεροι χρόνοι. Την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
όταν ο ελληνισμός αλλού αργοσβήνει, εκεί ζει, αναπνέει, μεγαλουργεί. Οι ελληνικές κοινότητες δημιουργούν σχολεία,
αρρεναγωγεία και παρθεναγωγεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, συλλόγους και ενώσεις, βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια. Το
ελληνικό στοιχείο της Βάρνας, της Κονστάντσας, της Βραΐλας, της Οδησσού γεννά ευεργέτες που στηρίζουν τα ελληνικά
γράμματα, τις τέχνες, διαφωτίζουν τους απανταχού Έλληνες για την ιστορία τους, την καταγωγή τους.
Δεν ήταν διόλου τυχαίο το γεγονός ότι η φλόγα της επανάστασης άναψε για πρώτη φορά στην Οδησσό από τη Φιλική
Εταιρεία, από όπου μεταλαμπαδεύθηκε στη συνέχεια στα σκλαβωμένα εδάφη της μητέρας πατρίδας. Η μητροπολιτική
Ελλάδα κατέκτησε την Ελευθερία της χάρη στη μεγάλη δεξαμενή που ο ελληνισμός είχε δημιουργήσει σε εκατοντάδες
πόλεις και κοινότητες που αγκάλιαζαν τον Εύξεινο Πόντο. Η Ελλάδα σήμερα ίσως να μην υπήρχε αν οι Αργοναύτες δεν
είχαν τολμήσει να διέλθουν τις Συμπληγάδες Πέτρες.
Η ιστορία αποτελεί μια συνεχή και αδιάκοπη ροή γεγονότων που παράγουν αποτελέσματα. Αν ένα γεγονός εξαιρεθεί, εξαιρείται και το αποτέλεσμα που παράγει. Η σημερινή Ελλάδα χρωστά τα πάντα στους μαυροθαλασσίτες Έλληνες
της διασποράς, στους εμπόρους εκείνους, που όμοια με τους ναυτικούς της αρχαιότητας, τόλμησαν να ανοίξουν νέους
οικονομικούς δρόμους, όπως οι αρχαίοι ναυτικοί κατέκτησαν με τους άθλους τους τις ναυτικές οδούς. Αυτό το υπέροχο
οδοιπορικό είναι αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες εκείνους που τόλμησαν τις Συμπληγάδες Πέτρες να διαβούν…
Ιωάννης Πολυχρονόπουλος
Πρόεδρος του Ελληνοουκρανικού Επιμελητηρίου
Πρόεδρος του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά
Τέως Πρόεδρος Πειραϊκού Συνδέσμου
Τέως Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά

Πρόλογοι
Εύξεινος και Αιγαίο:
μια υδατική και ιστορική ενότητα

Εύξεινος Πόντος

Αιγαίο και Εύξεινος Πόντος είναι δύο θάλασσες των οποίων τα νερά επικοινωνούν, όπως και η ιστορία των
αρχαίων ελληνικών οικισμών τους με τις σημερινές παράκτιες πόλεις τους. Μπορεί στο κύλισμα των αιώνων
οι κυρίαρχες δυνάμεις της ευρύτερης περιοχής να εναλλάσσονταν, οι παράκτιες όμως πόλεις του πρώτου
εποικισμού παρέμεναν -υπό διαφορετικά καθεστώτα, θρησκείες ή πολιτισμούς- πόλεις με ελληνικά ονόματα
και σε πολλές περιόδους με ελληνική παιδεία, γλώσσα και πολιτισμό.
Ο εποικισμός των Ελλήνων υπήρξε αποτέλεσμα της ναυτοσύνης, της ναυτιλίας και της ναυτιλιακής
τεχνολογίας των θαλασσινών κυρίως πληθυσμών και αιγαιακών πόλεων και οικισμών. Οι νησιώτες, άνθρωποι με ανοιχτούς ορίζοντες, άφοβοι απέναντι στο απέραντο και άγνωστο γαλάζιο, μετέτρεψαν με τις παράκτιες πόλεις που ίδρυσαν τον Άξεινο σε Εύξεινο Πόντο, σε φιλόξενη δηλαδή θάλασσα για τις εμπορικές
τους δραστηριότητες. Η Άσπρη (Αιγαίο) και η Μαύρη (Εύξεινος) θάλασσα, με τις συνεχείς ανταλλαγές ροής
των υδάτων τους, δυνάμωσαν τους δεσμούς των ανθρώπων χρησιμοποιώντας την ακτοπλοΐα και αργότερα
την ποντοπορία. Αυτή η ανταλλαγή διήρκεσε αιώνες. Όχι μόνο στα αρχαία ή τα Βυζαντινά χρόνια, αλλά
και στην πρόσφατη ιστορική περίοδο, ιδιαίτερα μετά τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους του 18ου αιώνα και
την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ίδιες οι αρχαίες αποικίες έγιναν εμπορικά και ναυτιλιακά κέντρα ελληνικών συμφερόντων. Η φράση του εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, όταν επισκέφθηκε
τη Βραΐλα, ότι «τόσα πολλά πλοία με ελληνικές σημαίες δεν έχω δει ούτε στον Πειραιά» είναι ενδεικτική
της δύναμης των Ελλήνων στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου.
Δικαίως η «Τετραλογία του Αιγαίου» συνεχίζεται με τον τόμο αυτό για τον Εύξεινο Πόντο και τις ιστορικές περιγραφές των οικισμών και πόλεών του.
Από τα χρόνια της Αποκάλυψης του Ιωάννη, «το γλυκό και το πικρό ύδωρ» των δύο αυτών θαλασσών
αποτελούσε ένα χώρο υφαλμύρωσης των πολιτισμών, συμβιβασμών και ειρηνικής συνύπαρξης. Με επίκεντρο, τα στενά της συνένωσής τους, όπου και η Πόλη του παντοτινού Φωτός του κόσμου τούτου.
Με τον τόμο αυτόν, η γιατρός κυρία Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου συνεχίζει το έργο της μετά τον κύκλο
της σημαντικής τετραλογίας για την ιστορική διαδρομή των ανθρώπων και του πολιτισμού που ανέπτυξαν
στο Αιγαίο. Για μένα όμως, πέρα από τη συνεισφορά της αυτή, θα παραμένει σημαντικότατη ερευνήτρια
και συγγραφέας, λόγω του πρωτοποριακού της έργου για τη «ναυτική ιατρική», ενός έργου προσφοράς στη
ναυτιλία και τους ναυτικούς, οι οποίοι την υπηρετούν.
Γιώργος Ανωμερίτης

H διατήρηση και ο σεβασμός της ιστορικής μνήμης, και η γνώση της αλήθειας αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για τη βιωσιμότητα κοινωνιών και εθνών, τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολό τους, εφόσον
εξασφαλίζουν τη συνέχεια της παράδοσης και του πολιτιστικού κληροδοτήματος, αλλά και την αρμονική
ύπαρξη και συνύπαρξη εθνών, στο πλαίσιο πάντα κρατικών δομών που διέπονται από το κράτος δικαίου. Ο
σεβασμός, η δικαίωση της ιστορικής μνήμης και η αποκατάσταση της ηθικής τάξης πραγμάτων δεν είναι,
ή μάλλον δεν πρέπει να είναι, έννοιες επιλεκτικές, αλλά καθολικές. Παρ΄ όλα αυτά σήμερα, εκκρεμεί η
αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα της γενοκτονίας του ελληνικού-χριστιανικού πληθυσμού του Πόντου,
της Μικράς Ασίας αλλά και της ενδοχώρας της Ανατολίας την περίοδο της Γενοκτονίας 1908-1923.
Διά τούτο, εκδόσεις όπως αυτή που έχεις μπροστά σου αγαπητέ αναγνώστη, στις σημερινές συνθήκες της
παγκοσμιοποίησης, της ισοπέδωσης, του μηδενισμού, των συστηματικών, μεθοδευμένων προσπαθειών διαστρέβλωσης και παραχάραξης της ιστορικής πραγματικότητας, της απώλειας της ταυτότητας, είναι όσο ποτέ
άλλοτε επίκαιρες και επιβεβλημένες από την αδήριτη ανάγκη διατήρησης του πολιτισμού, της παράδοσης,
των αξιών, της ιστορικής μνήμης και της συνείδησης, καθώς και αποκατάστασης της ιστορικής δικαιοσύνης.
Δρ Δώρα Γιαννίτση,
διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.)
με έδρα τη Μόσχα (www.hecucenter.ru )

Δρ Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου M.D.
Παθολόγος – Καρδιολόγος
Η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου γεννήθηκε στον Πειραιά. Προέρχεται από στρατιωτική οικογένεια.
Μετά την αποφοίτησή της από το Γυμνάσιο του Πειραιά, εισήλθε εις την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, μέσα στην πρώτη δεκάδα των επιτυχόντων.
Μετά την αποφοίτησή της από την Ιατρική Σχολή, έλαβε κατ’ αρχήν την ειδικότητα της Παθολογίας, με επιβλέποντα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κον Γεώργιο Δάικο. Στη συνέχεια, έλαβε και την ειδικότητα
της Καρδιολογίας, με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Μουλόπουλο.
Η Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου, παράλληλα με τα ενδιαφέροντά της για την οικογένεια και την ιατρική επιστήμη, επιδόθηκε με πάθος στη συγγραφή βιβλίων, στρέφοντας κυρίως την προσοχή της σε ιατρικά θέματα,
συνδυάζοντάς τα πάντα, με τη φροντίδα και την αγάπη της για τη ναυτιλία και τους ανθρώπους που την
υπηρετούν σε στεριά και θάλασσα. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκδοθέντων βιβλίων της πραγματεύεται
ιατρικά θέματα των ναυτικών. Τα βιβλία αυτά αποστέλλονται ως βοηθήματα προληπτικής Ιατρικής στις
ναυτιλιακές εταιρείες.
Τα εκδοθέντα βιβλία της συγγραφέως –πέραν αυτών της «Τετραλογίας του Αιγαίου»– είναι τα ακόλουθα:
• Το Καρδαμυλίτικο Εμπορικό Ναυτικό 1850-1950 – Η Καρδαμυλίτισσα (1997)
Ένα μικρό χρονικό της περιόδου 1850-1950 με χρώματα, μνήμες και αρώματα από τους παλαιούς Καρδαμυλίτες,
τον τρόπο ζωής τους, τη δημιουργικότητά τους, τον αγώνα και το πείσμα τους να πραγματώσουν τα όνειρά τους.
• Μνήμες Ιατρού (1999)
Περιλαμβάνει το ξεκίνημά της, τα πρώτα περιστατικά που αντιμετώπισε και τη θέλησή της να πετύχει στο
δύσκολο αυτό ξεκίνημα, δίδοντας το παράδειγμα της ανθρωπιάς που απαιτεί το λειτούργημα του Ιατρού.
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Α΄ έκδοση (2001, ελληνικά)
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Β΄ έκδοση (2001, ελληνικά και αγγλικά)
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Γ΄ έκδοση, βελτιωμένη (2008, ελληνικά και αγγλικά)
Τα θέματα που αναπτύσσονται στις ιατρικές εκδόσεις της ιατρού είναι πολλαπλά και αγγίζουν όλους τους
τομείς της Ιατρικής. Αναπτύσσονται δε με κατανοητό τρόπο, προσιτό στους ναυτιλλόμενους και τους μη ειδικούς. Όπως σχολιάζει μάλιστα σε πρόλογό του ο καθηγητής Καρδιολογίας κος Παύλος Τούτουζας, «σπάνια
κυκλοφορούν κείμενα εύληπτα, στα οποία σε λίγες γραμμές αντιλαμβάνεται και ο ανειδίκευτος την προέλευση
του συμπτώματος, ώστε να προσεγγίζει τελικά στη σωστή διάγνωση και θεραπεία». Ένα βιβλίο οδηγός για τους
ανθρώπους της θάλασσας και όχι μόνο.
• Σεμινάρια 2001-2002: Πρόληψη – Θεραπεία καρδιολογικών νοσημάτων
• Σεμινάρια 2002-2003
Πρόκειται για έντυπη μορφή σειράς σεμιναρίων που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία του Ομίλου Τσάκος και
απευθύνονται στους υπαλλήλους γραφείου, στους ναυτικούς, στις οικογένειές τους και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Μια πρωτοβουλία της ιατρού, η οποία, με το φυσικό της χάρισμα να απλουστεύει και να διατυπώνει
έννοιες, ενημερώνει και συμβουλεύει σε συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς. Με μέριμνά της, τα σεμινάρια βιντεοσκοπούνται και προωθούνται στα πλοία του στόλου.

Εργοβιογραφία
• Υγεία εν Πλω (2011)
Ένα ακόμα εξαιρετικό πόνημα της ιατρού, συνδυασμός Ιατρικής και Ιστορίας, στο οποίο συμπυκνώνεται η πλουσιότατη εμπειρία της, που αποκτήθηκε μέσα από την αδιάλειπτη και μακρόχρονη ενασχόλησή της με την υγεία των
Ελλήνων ναυτικών. Μοναδικές πληροφορίες –γνωστές και άγνωστες– και ιατρικές ιστορίες, ξεχασμένες ασθένειες
από την πρώιμη εποχή των αδάμαστων ναυτικών του Κυκλαδικού και Μινωικού πολιτισμού έως τη σύγχρονη εποχή
των υπερδεξαμενόπλοιων. Για πρώτη φορά όλα συγκεντρωμένα και δοσμένα με τον τρόπο που ο τίτλος καθορίζει.
• Απανθίσματα και Στοχασμοί (2012)
Ένα βιβλίο το οποίο σταχυολογεί δημοσιεύματα διακεκριμένων Ελλήνων αλλά και ξένων διανοητών, που
συνέδεσαν τη σκέψη τους με την Ελλάδα και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.
• Τετραλογία του Αιγαίου:
Μινωική Θαλασσοκρατία (2014) - Aι Πολύχρυσαι Μυκήναι (2015) - Κυκλαδικός πολιτισμός (2016) - Αιγαίο
Άνθρωποι & Πολιτισμός Τόμος Α' (2016) - Αιγαίο Άνθρωποι & Πολιτισμός Τόμος Β' (2017).
Εκδηλώνοντας την αγάπη της προς όλους τους ναυτικούς, αλλά κυρίως το σεβασμό και τη συμπάθεια προς
τις μητέρες, συζύγους, αδελφές και γυναίκες των ναυτικών, συνέβαλε με κάθε μέσο στη φιλοτέχνηση του
αγάλματος της «Καρδαμυλίτισσας», που σε περίοπτη θέση κοσμεί τον ναυτότοπο των Καρδαμύλων της Χίου
και κατευοδώνει, καλωσορίζει και υποδέχεται τους ναυτικούς, συμβολίζοντας και αναδεικνύοντας διαχρονικά
την ουσιαστική συμβολή της γυναίκας στη ναυτιλία.
Πέραν των πολλαπλών και ποικίλων τομέων δραστηριότητας της Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, ίσως η μεγαλύτερη
συμβολή της μπορεί να συνοψιστεί στην επί δεκαετίες ανιδιοτελή προσφορά της στον Έλληνα ναυτικό. Από το
ξεκίνημα του Ομίλου Εταιρειών Τσάκος, η ιατρός παρέχει δωρεάν ιατρική βοήθεια σε όλα τα στελέχη των πλοίων
και των γραφείων, στηρίζει τις οικογένειές τους, προσφέρει ιατρικά σεμινάρια σε όλους τους συνεργάτες στη στεριά και στη θάλασσα, καθώς και υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια εν πλω. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, με πρωτοβουλία της, όλα τα πλοία του ομίλου έχουν εφοδιαστεί με απινιδωτές εδώ και χρόνια.
Ολόκληρος ο βίος της ιατρού διακρίνεται από σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σεμνότητα, αγάπη για το συνάνθρωπο και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της θάλασσας.
Η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου συνεχίζει αδιάλειπτα το επιστημονικό και συγγραφικό της έργο με υπευθυνότητα, έχοντας στραμμένη πάντα την προσοχή της στην οικογένεια, τον άνθρωπο, το ναυτικό και τη ναυτιλία.
Για το έργο της και την κοινωνική της προσφορά έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς και συλλόγους, όπως
από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, τον Ιανουάριο του 2009, για τη συνολική
επιστημονική και κοινωνική προσφορά της στη ναυτιλία. Επίσης, για το βιβλίο της Υγεία εν Πλω και για
το συνολικότερο συγγραφικό της έργο, της απονεμήθηκε εύφημος μνεία, στις 28 Δεκεμβρίου 2012, στην
Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών.

Ενότητα Πρώτη

ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Μία από τις υστεροβυζαντινές εκκλησίες
της Μεσημβρίας (Νεσέμπαρ)

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Δ Υ Τ Ι Κ Ε Σ Α Κ Τ Ε Σ / Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Ι Α – Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α

ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΑΛΜΥΔΗΣΣΟΣ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΗ ΦΙΝΕΑ

Οι πρώτοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στις δυτικές ακτές του Εύξεινου Πόντου τον 7ο αι. π.Χ. Από τότε
αλλά και στη συνέχεια, στον αρχικό τόπο εγκατάστασής τους αλλά και σε άλλα σημεία τα οποία εποίκισαν,
η σφραγίδα τους υπήρξε αποφασιστική: αναπτύχθηκαν ανθηροί οικισμοί καθώς και η αλληλεπίδραση
με τα γηγενή θρακικά φύλα, ενώ το ναυτικό εμπόριο παρέμεινε βασική απασχόληση των κατοίκων. Με
εναλλαγές αλλά και συγκρούσεις –εξ ου και οι άφθονες σωζόμενες οχυρώσεις–, η περιοχή θα περιέλθει
στον Μιθριδάτη, στους Ρωμαίους και αργότερα θα αποτελέσει διαμφισβητούμενο τόπο μεταξύ των Βυζαντινών και των Βουλγάρων ή αργότερα μεταξύ Τούρκων και Ρώσων. Οι Γενουάτες θα μετατρέψουν πολλά
σημεία σε σημαντικούς εμπορικούς σταθμούς, συμβάλλοντας στην αναβάθμισή της. Νέα ώθηση θα δώσει
το θαλάσσιο και ποτάμιο (μέσω Δούναβη) εμπόριο με τη Δύση, ειδικά μετά κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση και μετά από αυτή. Το ελληνικό στοιχείο θα έχει αποφασιστική συνεισφορά σε αυτή την πορεία,
τόσο στη ναυτιλία και τη βιομηχανία όσο και στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, δυσανάλογα μεγάλο
σε σχέση με την αριθμητική του παρουσία. Μια παρουσία που, πάντως, ήταν σημαντική, αλλά, λόγω της
ρευστής και ταραχώδους κατάστασης των Βαλκανίων, ειδικά στην περιοχή όπου διασταυρώνονταν πολλά συμφέροντα, κατά βάση έπαψε να υπάρχει. Σε ανθρώπινο επίπεδο, γιατί τα ίχνη της παραμένουν σε
πολλές περιπτώσεις υπαρκτά και εντυπωσιακά.

Σε ένα βραχώδες ύψωμα των τουρκικών ακτών του δυτικού Εύξεινου Πόντου, το οποίο περιβάλλεται από δύο ποταμούς, υπήρχε
κατά την αρχαιότητα η πόλη Σαλμυδησσός. Ανήκε στην επικράτεια του θρακικού φύλου των Αστών, οι οποίοι έσερναν τα ναυαγισμένα πλοία στην ακτή για να τα ληστεύουν, αφού τα νερά στο σημείο
αυτό ήταν αβαθή. Ήταν γνωστή από τη Μυκηναϊκή εποχή και αργότερα
φιλοξένησε σκάλα της Απολλωνίας. Στα Ρωμαϊκά χρόνια, ο οικισμός
ονομάστηκε Μήδεια και διατήρησε αυτό το φορτισμένο από τον μύθο
των Αργοναυτών όνομα μέχρι τα τέλη σχεδόν του 20ού αιώνα, οπότε
ονομάστηκε Κιγίκιοϊ.
Στη Σαλμυδησσό κατοικούσε ο τυφλός μάντης Φινέας, βασιλιάς,
επίσης, της περιοχής, τον οποίο βασάνιζαν οι Άρπυιες, πέντε πουλιά με
κεφάλι γυναίκας που του άρπαζαν την τροφή ή τη λέρωναν, ώστε να είναι
διαρκώς πεινασμένος. Από αυτό το βάσανο τον απάλλαξαν οι Αργοναύτες. Σε
αντάλλαγμα, ο Φινέας τούς απεκάλυψε τον δρόμο για τον προορισμό τους και
το πώς θα περνούσαν από τις Συμπληγάδες Πέτρες.

Οι φτεροπόδαροι Βορεάδες
Καλάις και Ζήτης (αριστερά
και δεξιά) διασώζουν από
τις Άρπυιες τον Φινέα, ο οποίος
εικονίζεται καθιστός. Αττικός
ερυθρόμορφος κρατήρας,
περ. 460 π.Χ. (Μουσείο
Λούβρου, Παρίσι).

Αγαθόπολις / Αχτόπολ

Ο ναός των Αρχαγγέλλων Μιχαήλ
και Γαβριήλ στη Μεσημβρία (Νεσέμπαρ)
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Πόλη-λιμάνι η Αγαθόπολις ή Αγαθούπολη –σήμερα Αχτόπολ (Ahtopol)– ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια
του ελληνικού αποικισμού του Εύξεινου Πόντου (7ος-6ος αι. π.Χ.), σε θέση όπου προϋπήρχε ανθρώπινη παρουσία από το 5000 π.Χ. και σήμερα αποτελεί οικισμό των μαυροθαλασσίτικων παραλίων της
Βουλγαρίας. Είναι η νοτιότερη πόλη των βουλγαρικών ακτών, απέχει μόλις 12 χλμ. από τα σύνορα με
την Τουρκία και βρίσκεται μέσα στο Φυσικό Πάρκο Στράντζα
Το όνομα Αγαθόπολις αποδίδεται από ορισμένους στον αξιωματούχο Αγάθωνα, ο οποίος την
ανοικοδόμησε στα χρόνια του Βυζαντίου
μετά από βαρβαρικές επιδρομές. Άλλοι
θεωρούν ότι λεγόταν έτσι από πριν και συνδέουν την ονομασία της με την εγγονή του
Δία Αγαθή ή με την ευημερία, την αφθονία
αγαθών που υπήρχε στην πόλη. Πάντως, ο
Φλάβιος Αρριανός (130-131 μ.Χ.), στο έργο
Περίπλους του Εύξεινου Πόντου, την αναφέρει με το όνομα Αυλαίο Τείχος και την
περιγράφει ως οχυρωμένο οικισμό ο οποίος
περιβάλλεται από τείχος. Αντίστοιχη εικόνα δίνουν δύο λίθινες επιγραφές του 3ου
αι. π.Χ., οι οποίες μαρτυρούν ότι κατά την
Ελληνιστική εποχή η πόλη προστατευόταν
από τείχος ύψους 12-14 μ. και πλάτους 1,5-

Λείψανα του τείχους
της Αγαθούπολης
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Σελίδα από το έργο του Φλάβιου Αρριανού,
Περίπλους του Εύξεινου Πόντου. Το έργο
καταγράφει τα ταξίδια του Αρριανού
στην περιοχή και έχει τη μορφή σειράς
επιστολών του προς τον αυτοκράτορα
της Ρώμης Αδριανό, ο οποίος είχε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον προς τις γεωγραφικές
εξερευνήσεις. Είναι γραμμένο
στην ελληνιστική κοινή.

Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄
επιτίθεται στη Βουλγαρία, αλλά συλλαμβάνεται
από τους Βουλγάρους. Η μικρογραφία 50
από το Χρονικό του Κωνσταντίνου
Μανασσή (14ος αι., Αποστολική
Βιβλιοθήκη του Βατικανού, Ρώμη).
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3,3 μ. Το τείχος και ένας μεγάλος πύργος –τμήματα των οποίων διασώζονται– δέχτηκαν πολλές
επεμβάσεις και ανοικοδομήσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη που έγινε στα χρόνια του αυτοκράτορα
Αναστάσιου Α΄ (491-518).
Οι εμπορικές επαφές της πόλης –μόνης αθηναϊκής αποικίας στην περιοχή– με τον ελλαδικό
χώρο ήδη από τον 6ο αι. π.Χ. επιβεβαιώνονται από τα αρχαιολογικά ευρήματα (αμφορείς, νομίσματα
κ.ά.). Φαίνεται, μάλιστα, ότι από τον 4ο αι. π.Χ. η Αγαθούπολη έκοβε δικό της νόμισμα, ενώ σε υπερυψωμένη θέση υπήρχε επιβλητικός ναός αφιερωμένος σε ελληνικές θεότητες. Ερείπιά του είναι
ορατά και σήμερα.
Στα μέσα του 1ου αι. π.Χ., στην πόλη κυριάρχησαν οι Ρωμαίοι, ενώ από τα μέσα του 4ου αι.
μ.Χ. η πόλη περιήλθε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όντας θέση με καίρια οικονομική και στρατηγική σημασία. Την ίδια περίοδο (3ος-4ος αι.), εκχριστιανίστηκε ενώ, όταν ιδρύθηκε το βουλγαρικό
κράτος (681), βρέθηκε στη μεθόριο του βουλγαρικού και του βυζαντινού κράτους, και αποτελούσε
διαφιλονικούμενη θέση, η οποία άλλαζε συχνά χέρια. Είχε αξιόλογες εμπορικές σχέσεις με την
Κωνσταντινούπολη, εξάγοντας αγροτικά προϊόντα, κτηνοτροφικά προϊόντα (κρέας, κρασί, σιτάρι),
αλιεύματα και κάρβουνα.
Η πρώτη επιδρομή των Οθωμανών στην Αγαθούπολη έγινε το 1396, η δε κατάκτησή της, μετά
από σθεναρή αντίσταση, έγινε λίγο πριν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453). Στα χρόνια της
οθωμανικής κυριαρχίας, μετονομάστηκε σε Αχτεμπολού και εξελίχθηκε
σε αξιόλογο ναυτιλιακό, ναυπηγικό,
εμπορικό και αλιευτικό κέντρο. Σχεδόν τα δύο τρίτα του ανδρικού πληθυσμού ήταν ναυτικοί και με τα πλοία
τους εμπορεύονταν διάφορα προϊόντα
(ιδίως δασικά και παστά ψάρια) στη
Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Τα
πολύμηνα ταξίδια τους είχαν σημείο
αναφοράς την εορτή του αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου), κατά την οποία
οι ναυτιλλόμενοι έπρεπε να είναι υποχρεωτικά στην πόλη.
Την περίοδο της τουρκικής κατοχής, το ελληνικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο: το 1498 στην πόλη υπήρχαν 13
συνοικίες, 135 χριστιανικές οικογένειες
και 23 χριστιανικά νοικοκυριά με επικεφαλής χήρες. Στα τέλη του 18ου αιώνα,
ο Wenzel Edler von Brognard βρήκε
στην Αγαθόπολη πάνω από 200 σπίτια
με αποκλειστικά ελληνικό πληθυσμό
(περίπου 1.000 κατοίκους), ενώ και ο
A.O. Duhamel ανέφερε ότι οι κάτοικοί
της είναι μόνο Έλληνες (1.136 άτομα).

Δ Υ Τ Ι Κ Ε Σ Α Κ Τ Ε Σ / Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Ι Α – Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ
Όταν το βουλγαρικό κράτος υιοθέτησε τον Χριστιανισμό (864), η Αγαθούπολη έγινε έδρα επισκοπής
υπό τον μητροπολίτη Αδριανουπόλεως, μετά δε την κατάκτηση της Αδριανούπολης από τους Οθωμανούς έγινε προσωρινά έδρα της μητρόπολης. Τα σωζόμενα ερείπια μαρτυρούν ότι στην πόλη υπήρχαν
δύο μεγάλοι χριστιανικοί ναοί (14ου και 15ου αι.), εκ των οποίων ένας ήταν ο καθεδρικός ναός της.
Κατά τους ύστερους Βυζαντινούς χρόνους, η περιοχή της Αγαθούπολης, γνωστή ως Παρορία, είχε
πλήθος χριστιανικών ναών και ήταν κέντρο του κινήματος του Ησυχασμού (14ος αι.). Το κίνημα αυτό
είχε ως ηγετική μορφή τον Γρηγόριο Παλαμά (1296-1359) και θεωρούσε ότι η πλήρης ένωση με τον
Θεό, η μεγαλύτερη συναίσθηση του Θείου Φωτός επιτυγχάνεται με την πλήρη απομόνωση από τα
εγκόσμια, την προσευχή σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας – εξ ου και η ονομασία «ησυχαστές». Στην
εικόνα, πρώιμο αντίγραφο εικόνας που φιλοτεχνήθηκε το 1368 για τον κανόνα του Αγίου Γρηγορίου
(Μουσείο Πούσκιν, Μόσχα).

Κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829, κατελήφθη από τους Ρώσους. Όταν ο ρωσικός
στρατός αποχώρησε, πολλοί κάτοικοι τον ακολούθησαν στη νότια Ρωσία. Κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο,
βομβαρδίστηκε από τον ρωσικό στόλο, ενώ μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878 παρέμεινε
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Η Αγαθούπολη διέθετε αλληλοδιδακτικό δημοτικό σχολείο πριν από το 1873, ενώ την επόμενη
δεκαετία απέκτησε και παρθεναγωγείο και στις αρχές του 20ού αιώνα εντυπωσιακό αρρεναγωγείο, το
οποίο διακοσμήθηκε με κόκκινα τούβλα από τη Μασσαλία και διαμορφώθηκε έτσι ώστε να δίνονται
εκεί και θεατρικές παραστάσεις.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, στην Αγαθούπολη υπήρχαν 400 ελληνικές οικογένειες (περίπου 1.800
άτομα, που ασχολούνταν κυρίως με την αλιεία) και 10 βουλγαρικές. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους
(1912-1913), η πόλη και η περιφέρειά της προσαρτήθηκαν στη
Βουλγαρία. Οι Έλληνες κάτοικοι άρχισαν να την εγκαταλείπουν
και εγκαταστάθηκαν πολλοί Βούλγαροι πρόσφυγες, κυρίως
από την Ανατολική Θράκη. Έτσι, στα τέλη του 1920, στην πόλη
κατοικούσαν 163 Έλληνες σε σύνολο 771 κατοίκων.
Η πυρκαγιά του 1918, η οποία αποδίδεται από ορισμένους
στις βουλγαρικές αρχές, κατέκαυσε την πόλη, εκτός από ένα σπίτι
(γνωστό σήμερα ως «ελληνικό σπίτι»), το ελληνικό σχολείο (το
οποίο έχει κηρυχθεί μνημείο πολιτισμού), την εκκλησία της Αναλήψεως ή τσάρκβα Βαζνεσένιε (1796) και τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (12ος αι.), η οποία καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1865, αλλά ανακαινίστηκε γρήγορα. Διατηρούνται, επίσης, τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης και λείψανα του αρχαιοελληνικού οικισμού. Σήμερα, ο αριθμός των Ελλήνων της πόλης
υπολογίζεται σε 150 άτομα. Οικογένειες προερχόμενες από την
Αγαθούπολη, μετά από ολιγόχρονη παραμονή στη Θεσσαλονίκη,
δημιούργησαν το 1926 στο λιμάνι του Ελευθεροχωρίου του νομού
Πιερίας τη Νέα Αγαθούπολη.

Το ελληνικό σχολείο
της Αγαθούπολης
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Δ Υ Τ Ι Κ Ε Σ Α Κ Τ Ε Σ / Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Ι Α – Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α

ΟΙ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Πρόκειται για σειρά πολεμικών συγκρούσεων οι οποίες διεξήχθησαν ανάμεσα στη Ρωσία
και την Οθωμανική Αυτοκρατορία από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα: 1676-1681, 1687, 1689,
1695-1696, 1710-1712, 1735-1739, 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812, 1828-1829, 1853-1856
(Κριμαϊκός πόλεμος) και 1877-1878. Στην ουσία οι πόλεμοι αυτοί αντανακλούσαν από τη
μια τη φθίνουσα πορεία της οθωμανικής ισχύος και από την άλλη την αυξανόμενη επιρροή της Ρωσίας, η οποία επιχειρούσε να εντάξει στην επικράτειά της οθωμανικά εδάφη.
Αρχικά οι συγκρούσεις είχαν ως θέατρο τα Βαλκάνια, την Κριμαία και τον Καύκασο και διεξήχθησαν μόνο ανάμεσα στους δύο εμπολέμους. Από τον Κριμαϊκό
πόλεμο και μετά όμως, παρενέβησαν και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, επιδιώκοντας
να ανακόψουν τη ρωσική επέκταση. Παρ’ όλα αυτά, η Ρωσία κατόρθωσε να επεκτείνει τα σύνορά της έως τον Εύξεινο Πόντο και τον Προύθο, στην Ευρώπη,
και πέρα από τον Καύκασο, στην Ασία. Επιπλέον συνέβαλε στην ίδρυση των
ανεξάρτητων κρατών της Σερβίας και της Ρουμανίας.
Ο πρώτος από αυτούς τους πολέμους ο οποίος είχε άμεσο αντίκτυπο στους
Έλληνες ξέσπασε το 1768. Στο πλαίσιό του, το 1770, οι Ρώσοι υποκίνησαν αποτυχημένη εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων, γνωστή ως Ορλωφικά, από τους αδελφούς
Φιόντορ και Αλεξέι Ορλώφ. Εξεγέρσεις εκδηλώθηκαν κυρίως στην Πελοπόννησο, ενώ
παράλληλα, υπήρξαν ναυτικές επιχειρήσεις των Ρώσων στη νότια Πελοπόννησο, τα
νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία. Ο πόλεμος τελείωσε το 1774 με τη συνθήκη του Κιουτσούκ

Προτομές των Αλεξέι και Φιόντορ Ορλώφ,
έργο του γλύπτη Fedot Ivanovich Shubin
(Πινακοθήκη Τρετιάκοφ, Μόσχα)

Franz A. Roubaud, «Η πολιορκία
της Σεβαστούπολης» (1904) κατά
τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου
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Καϊναρτζή με την οποία, εκτός των άλλων, δινόταν η δυνατότητα στους
Έλληνες πλοιοκτήτες –όπως και σε όλους τους χριστιανούς υπηκόους
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας– να ταξιδεύουν ελεύθερα και να εμπορεύονται στη Μεσόγειο έχοντας στα πλοία τους τη ρωσική σημαία και
να ναυπηγούν πλοία μεγάλου εκτοπίσματος. Αυτό οδήγησε σε θεαματική αύξηση του εμπορικού στόλου των ελληνικών νησιών του Αιγαίου
( Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά κ.ά.) και στη μετανάστευση πολλών Ελλήνων
(στεριανών και νησιωτών) στη Ρωσία – σε προϋπάρχοντες οικισμούς ή
σε οικισμούς τους οποίους ίδρυσαν οι ίδιοι, σε εκτάσεις που τους παραχώρησε η αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας.
Ο πόλεμος του 1806-1812 είχε ως αφορμή την αποπομπή από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία των φιλικά προσκείμενων προς τη Ρωσία ηγεμόνων της Μολδαβίας (Αλέξανδρος Μουρούζης) και Βλαχίας (Κωνσταντίνος Υψηλάντης).
Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1828-29 ξεκίνησε με την τουρκική αντίδραση στη συμμετοχή των Ρώσων στη ναυμαχία του Ναβαρίνου (1827). Έληξε με τη Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία, πέραν των άλλων, υποχρέωνε τον σουλτάνο να αναγνωρίσει την προοπτική ίδρυσης
ελληνικού κράτους και επέτρεπε το ελεύθερο εμπόριο στις πόλεις-λιμάνια της Μολδαβίας και Βλαχίας.
Πριν υπογραφεί η Συνθήκη, τα τσαρικά στρατεύματα είχαν φτάσει έως
την Αδριανούπολη, καταλαμβάνοντας
αρκετές πόλεις του δυτικού Εύξεινου
Πόντου. Όταν υποχώρησαν, τα ακολούθησαν αρκετοί Έλληνες που κατοικούσαν εκεί (ιδίως στο νότιο τμήμα),
φοβούμενοι τουρκικά αντίποινα. Από
την άλλη, η απελευθέρωση του εμπορίου έφερε στην περιοχή αρκετούς
Έλληνες, οι οποίοι στη συνέχεια πρωταγωνίστησαν στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή των πόλεων
στις οποίες εγκαταστάθηκαν.

Το βρετανικό ιππικό επιτίθεται εναντίον
των ρωσικών δυνάμεων στην Μπαλακλάβα,
κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου.
Πίνακας του Richard Caton Woodville Jr (1897).

Friedrich August Bouterwek,
«Ναυμαχία του Ναβαρίνου,
η ανατίναξη της αιγυπτιακής
φρεγάτας “Isonia”» (1837, Συλλογές
του Παλατιού των Βερσαλλιών)
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Βασιλικός / Τσάρεβο
Ένα βραχώδες ακρωτήριο με απόκρημνες ακτές, το οποίο αποτελεί σήμερα τμήμα της σύγχρονης
πόλης Τσάρεβο και είναι γνωστό ως Κάστρο (προφανώς από τα σωζόμενα ερείπια μεσαιωνικού
κάστρου και τειχών οικισμού), ταυτίζεται με το μεσαιωνικό λιμάνι του Βασιλικού – ονομασία που
παραπέμπει όχι στο φυτό αλλά στον βασιλιά.
Και σε αυτή τη θέση, η οποία απέχει 65 χλμ. από το Μπουργκάς και αποτελεί ονομαστό τόπο
καλοκαιρινών διακοπών, υπήρχε θρακικός οικισμός πριν εγκατασταθούν Έλληνες άποικοι, πιθανώς
τον 6ο αι. π.Χ.

Δ Υ Τ Ι Κ Ε Σ Α Κ Τ Ε Σ / Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Ι Α – Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α

Το 1913 μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού κατέφυγε στην Ελλάδα. Μερικά χρόνια πριν
(1880), πυρκαγιά κατέστρεψε πολλά από τα χαρακτηριστικά ξύλινα κτίρια του Βασιλικού. Δεύτερο
κύμα φυγής εκδηλώθηκε το 1928. Ορισμένες οικογένειες από το Τσάρεβο εγκαταστάθηκαν στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης.

YΑΜΠΟΛΗ / ΔΙΟΣΠΟΛΙΣ
Στις όχθες του ποταμού Τούντζα (του Τόνζου των
αρχαίων Ελλήνων), βρίσκεται η πόλη Γιάμπολ ή
Υάμπολη. Στην ίδια θέση υπήρχε η αρχαία θρακική
βασιλική πόλη Καβύλη, η οποία ιδρύθηκε ή επανιδρύθηκε από τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας. Το 293 μ.Χ.
ο Διοκλητιανός τής έδωσε την ονομασία Διόσπολις
(= πόλη του Διός), το οποίο παραπέμπει στον κορυφαίο του ελληνικού Δωδεκάθεου αλλά και στο όνομα
του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Οι Βυζαντινοί χρονικογράφοι του 11ου και 14ου αιώνα αναφέρουν την πόλη με
την ονομασία Διναάπολις. Ελληνικός πληθυσμός (20
περίπου οικογένειες) υπήρχε έως το 1913.

Χαρακτηριστικά
ξύλινα σπίτια
στο Τσάρεβο

Απολλωνία Ποντική / Σωζόπολη

Άποψη της σύγχρονης
πόλης Τσάρεβο

Το λιμάνι των Mεσαιωνικών χρόνων δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα σημαντικό –όπως δείχνει η
απουσία σημαντικών δημόσιων κτιρίων–, ο δε πληθυσμός ασχολούνταν κυρίως με την παραγωγή
κάρβουνου από τα εκτεταμένα δάση του βουνού Στράντζα. Εκείνη την εποχή, αλλά χωρίς να υπάρχει
ακριβής χρονολόγηση, χτίστηκε η μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, το καθολική της οποίας
διασώζεται έως σήμερα.
Στις αρχές του 14ου αιώνα, ο οικισμός κατελήφθη από τους Τούρκους, οι οποίοι τον 16ο αιώνα
ίδρυσαν σε γειτονική χερσόνησο νέο οικισμό με την ίδια ονομασία. Από το 1934 η ονομασία μεταφράστηκε ως Τσάρεβο, ενώ σήμερα Βασιλικός λέγεται το παλαιότερο μεσαιωνικό τμήμα της πόλης.
Την περίοδο 1950-1993, ο οικισμός ονομαζόταν Μιτσούριν.
Στον Βασιλικό λειτουργούσε από το 1875 το Μορφωτικό Σωματείο «Πρόοδος» ενώ στην ευρύτερη
περιοχή του ήταν συχνό το έθιμο της πυροβασίας.
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Σε μια μικρή χερσόνησο 35 χλμ. νότια του Μπουργκάς,
στη θέση που ήταν χτισμένη η Απολλωνία Ποντική ή
Άνθεια της αρχαιότητας, βρίσκεται σήμερα το παραθαλάσσιο θέρετρο της Σωζόπολης. Στην αρχαία πόλη και
τον προστάτη της, τον θεό της μαντικής, της μουσικής
και του φωτός, παραπέμπει και το φεστιβάλ «Απολλωνία» το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο, στις αρχές
του Σεπτεμβρίου. Λείψανα του ναού του θεού έχουν
εντοπιστεί στη νησίδα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ή Μεγάλο Νησί, βόρεια της πόλης. Η ονομασία Άνθεια παραπέμπει σε πιθανό εμπόριο ανθέων
(ρόδων), ενώ η ονομασία Σωζόπολη δόθηκε κατά τους
Βυζαντινούς χρόνους και σχετίζεται με το ότι είναι
ασφαλές λιμάνι, στο οποίο σώζονταν τα πλοία από τη
θαλασσοταραχή.
Λείψανα του αρχαίου ελληνικού οικισμού της
Απολλωνίας ήρθαν στο φως το 2011 ανοιχτά της Σωζόπολης, στη νησίδα του Αγίου Κήρυκου, η οποία κάποτε
ήταν ενωμένη με την ηπειρωτική χώρα.
Οι υποθαλάσσιες έρευνες στο λιμάνι της πόλης έχουν αποκαλύψει ίχνη οικισμών της Χαλκο-

Ο ναός του Αγίου Ζωσίμου,
προστάτη της Σωζόπολης
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λιθικής και της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, ενώ
στο ακρωτήριο υπήρχε θρακικός οικισμός μεταξύ
του 10ου και 7ου αι. π.Χ.
Η ελληνική πόλη –η παλαιότερη από τις
ελληνικές αποικίες στα δυτικά παράλια της
Μαύρης Θάλασσας– ιδρύθηκε από Μιλησίους
(αλλά και Ρόδιους) αποίκους πιθανόν το 609 ή το
611 π.Χ., δέχτηκε καταστροφική επίθεση από τους
Πέρσες το 532 π.Χ. και μνημονεύεται από τον Ηρόδοτο στη σκυθική εκστρατεία του Δαρείου (514 π.Χ.).
Το νεκροταφείο της χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.

Ο εμπροσθότυπος και ο οπισθότυπος
νομίσματος της Απολλωνίας (4ος αι. π.Χ.)

ΚΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ
Η λατρεία της Κυβέλης ήταν πολύ διαδεδομένη στην Απολλωνία – φυσικά και του Απόλλωνα. Έχουν
εντοπιστεί αναθηματικό ανάγλυφο που αναπαριστά την Κυβέλη καθήμενη, έχοντας πλάι της δύο
ξαπλωμένα λιοντάρια (6ος αι. π.Χ.), καθώς και θραύσμα πήλινου ειδωλίου που παριστάνει την Κυβέλη
να ιππεύει λιοντάρι (3ος αι. π.Χ.). Ο οπισθότυπος αργυρού τετράδραχμου του 3ου αι. π.Χ. μάς θυμίζει
χάλκινο άγαλμα του Απόλλωνος Ιατρού, ύψους 13,2 μ., το οποίο φιλοτέχνησε ο διάσημος Βοιωτός γλύπτης Κάλαμις στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. Το άγαλμα στάλθηκε στη Ρώμη μετά την κατάκτηση της πόλης
από τον Μάρκο Τερέντιο Βάρο Λούκουλλο, και τοποθετήθηκε στο Καπιτώλιο.
Σημαντικά ευρήματα ελληνικού ενδιαφέροντος είναι επίσης η κεφαλή ενός νεανία (6ος αι. π.Χ.)
που ήρθε στο φως στη νησίδα του Αγίου Κήρυκου (Κιρίκ), η εισηγμένη κεραμική από την Αθήνα και τη
Μικρά Ασία (πρώιμος 6ος αι. π.Χ.), η στήλη του Δείνη (490 π.Χ.), μικρό ξύλινο ειδώλιο νεαρού αγοριού
(μέσα 5ου αι. π.Χ.), η ταφική πλάκα του 2ου αι. π.Χ., η οποία κοσμείται με παράσταση προσώπου που
κρατά δύο λόγχες στο αριστερό χέρι και στο δεξί την κεφαλή νεαρού αγοριού, τοποθετημένη σε βωμό,
οι άγκυρες του 2ου-1ου αι. π.Χ.

Επιτύμβια στήλη
του Αλέξανδρου
από την Απολλωνία
(πρώιμος 5ος αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό
Μουσείο Σόφιας)

Ερυθρόμορφο αγγείο
από την Απολλωνία
(Αρχαιολογικό Μουσείο
Σωζόπολης)
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Η Απολλωνία εξελίχθηκε αρκετά και τον 5ο αι. π.Χ. εντάχθηκε στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, αποτελώντας σταθμό του
αθηναϊκού στόλου στον πλου προς την Ταυρική. Την περίοδο
από τους Περσικούς Πολέμους έως τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.,
θα σημειωθεί η μέγιστη ακμή της πόλης, η οποία ήταν τότε
ανθηρό εμπορικό κέντρο (διακινώντας κρασί, αλάτι, υφάσματα, κεραμική, δέρματα και χαλκό) και είχε δύο λιμάνια. Ο
πληθυσμός της έφτασε τις 3.000 ψυχές και κατασκευάστηκαν
νέα τείχη. Μάλιστα οι Απολλωνιάτες ίδρυσαν την Αγχίαλο
(5ος αι. π.Χ.), η οποία, λόγω της θέσης της, βρισκόταν σε διαρκή διαμάχη με τη γειτονική δωρική αποικία της Μεσημβρίας.
Τα ευρήματα δείχνουν αναπτυγμένες εμπορικές σχέσεις με
την Αθήνα, τη Μικρά Ασία και τα θρακικά περίχωρα, και ότι η

πόλη έκοψε νομίσματα την ύστερη Κλασική, την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή εποχή. Η σταυρόσχημη άγκυρα –σύμβολο της πόλης ακόμη και σήμερα και τεκμήριο
της ναυτικής της ισχύος– είναι παρούσα στα περισσότερα από αυτά, ενώ λόγω
της τότε ακμής της ονομαζόταν Απολλωνία Μάγκνα.
Στο αρχαιολογικό μουσείο της Σωζόπολης εκτίθενται σήμερα νομίσματα, ευρήματα από το θαλάσσιο χώρο, αλλά και ελληνικά αγγεία
(κυρίως αμφορείς) του 6ου και του 5ου αι. π.Χ. και πήλινα ιωνικά αγαλματίδια του 4ου αι. π.Χ.
Τον αιώνα αυτό, η Απολλωνία (όπως επίσης η Ίστρια και η Μεσημβρία, αλλά και οι Γέτες) βρέθηκε στο πλευρό του Φίλιππου Β΄ της Μακεδονίας κι έτσι εξασφάλισε την προστασία του και την ελευθερία της, την οποία
ήρε ο Λυσίμαχος. Όταν τον 3ο αι. π.Χ. απειλήθηκε από τους Κέλτες, συμμάχησε
με την Ίστρια· οι ενωμένες δυνάμεις των πόλεων απέκρουσαν τους επιδρομείς, υπερασπίστηκαν τη Μεσημβρία και απελευθέρωσαν εδάφη της Καλλάτιδας.
Στα τέλη του 1ου αι. π.Χ., καταστράφηκε από τον Ρωμαίο στρατηγό Λούκουλλο, ενώ στα χρόνια
που ακολούθησαν, η Αγχίαλος κατέκτησε την πρωτοκαθεδρία έναντι της Απολλωνίας. Τα τείχη της
πόλης ξαναχτίστηκαν ή επισκευάστηκαν αρκετές φορές, ενώ στις αρχές του 6ου αιώνα κατασκευάστηκε μια μικρότερη οχύρωση. Επί Ιουστινιανού, ξαναχτίστηκαν κάποια τμήματα της πόλης, η οποία
δεν εγκαταλείφθηκε ακόμη κι όταν (αρχές 7ου αι.) οι οχυρώσεις καταστράφηκαν από τις εισβολές
σλαβικών φύλων ή κυριαρχούσαν πότε οι Βυζαντινοί και πότε οι Βούλγαροι.

Ο Λυσίμαχος ήρε την ελευθερία
που είχε εξασφαλίσει η
Απολλωνία, όταν τάχθηκε
στο πλευρό του Φιλίππου Β΄.
Στην εικόνα, Αθηνά νικηφόρος
ένθρονη στον οπισθότυπο
αργυρού τετράδραχμου
του Λυσίμαχου Θράκης
(Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα).

Λείψανα οχύρωσης στη θέση
της μονής του Αγίου Νικολάου,
στην περιοχή της Σωζόπολης.
Πίσω, ο ναός του Κύριλλου
και του Μεθόδιου.

27

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

1829: ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
Στη σημασία και την ασφάλεια του λιμανιού της Σωζόπολης αναφέρονται πολλοί Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι και περιηγητές που την επισκέφτηκαν στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου
αιώνα. Ο Charles de Peyssonnel (τέλη 18ου αι.) αναφέρει ότι το λιμάνι της Σωζόπολης είναι
πολύ καλό και σε αυτό μπορούν να εισέρχονται πλοία όλων των ειδών. Από εδώ εξάγονταν
δημητριακά προς την Κωνσταντινούπολη και εισάγονταν ρύζι, καφές και ενδύματα από το
Κάιρο, τη Θεσσαλονίκη και τη Γαλλία. Ο J.B. Lechevalier, τη δεκαετία του 1780, βρήκε το
λιμάνι κατάλληλο και για στρατιωτικά πλοία, ενώ ο A.O. Duhamel (1829) το χαρακτήρισε ως
το καλύτερο όλων των δυτικών παραλίων της Μαύρης Θάλασσας. Στην εικόνα, μαρμάρινο
ανάγλυφο που ανακαλύφθηκε στη Σωζόπολη το 1904 και απεικονίζει οπλίτες (600-550 π.Χ.,
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).

Χαρακτηριστικό
ξύλινo σπίτι
στην παλιά πόλη
της Σωζόπολης
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Στα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης (μετά το 1453), θα παρακμάσει και θα υποστεί επιδρομές
Κοζάκων (δεκαετία 1620), στη διάρκεια των οποίων θα καταστραφούν οι μονές του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου (13ος-14ος αι.) και των Αγίων Κήρυκου και Ιουλίττης (13ος αι.) στα ομώνυμα μικρά νησιά
απέναντι από την πόλη. Το ελληνικό στοιχείο θα στηρίξει την Επανάσταση του 1821: πολλοί κάτοικοι
ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας και ξεσηκώθηκαν, για να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια τη βαρβαρότητα των οθωμανικών αρχών. Κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829, το ρωσικό ναυτικό κατέλαβε
την πόλη. Μετά το τέλος του πολέμου πολλοί κάτοικοι ακολούθησαν τα ρωσικά πλοία και μετανάστευσαν στη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πόλεμου του 1877-1878 θα καταληφθεί, επίσης,
από ρωσικές δυνάμεις, ενώ το 1885 θα περιέλθει στη Βουλγαρία.
Το ελληνικό στοιχείο ήταν στα χρόνια εκείνα πλειοψηφικό: το 1829, σχεδόν και οι 1.354 κάτοικοί
της ήταν Έλληνες, το 1893 στην πόλη διέμεναν 2.771 Έλληνες και 171 Βούλγαροι και τον Δεκέμβριο
του 1903 κατοικούσαν
3.330 Έλληνες και πολύ
λίγοι Βούλγαροι. Στην
πόλη υπήρχαν ναοί του
Αγίου Γεωργίου, της Θεοτόκου Επισκέπτριας, του
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του προστάτη
της Αγίου Ζωσίμου, αξιόλογα πνευματικά ιδρύματα (αλληλοδιδακτικό
σχολείο, αρρεναγωγείο,
Δωροθέειο Παρθεναγωγείο, Πετρίνειος Βιβλιοθήκη) και το Γεωπονικό
Φιλανθρωπικό Αδελφάτο
«Η Δήμητρα». Οι κάτοικοί της ήταν ταβερνιάρη-
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δες, τσαγκάρηδες, καφετζήδες
κ.ά., κυρίως όμως ασχολούνταν
με την αλιεία σκουμπριών και
τσίρων και την αμπελουργία.
Το ελληνικό στοιχείο θα
εγκαταλείψει την πόλη το
1906 (τότε θα μεταναστεύσουν
στον Αλμυρό της Θεσσαλίας
1.045 άτομα) και κυρίως το
1925, στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών, και θα
εγκατασταθεί στην Ελλάδα
(Θεσσαλονίκη). Πολλοί από
αυτούς θα δημιουργήσουν το
1937 στη Χαλκιδική τη Νέα
Σωζόπολη.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου
στη Σωζόπολη

ΤΟ ΡΕΟΝ, ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Γιώργος Γουναρόπουλος (1890-1977), έκτο
και τελευταίο παιδί της Άννας και του Ηλία
Γουναρόπουλου, γεννήθηκε στη Σωζόπολη
και μετανάστευσε στην Ελλάδα τα πρώτα
χρόνια του 20ού αιώνα. Ζωγράφος μοναδικός
ως προς την τεχνοτροπία του, δημιούργησε
ένα απολύτως προσωπικό και συνάμα ποιητικό ύφος/όραμα –το οποίο ακολούθησε σε
όλο του το έργο- και διακρίθηκε τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς.
«Το όραμά του», γράφει ο Άρης Μαραγκόπουλος, «εκφέρεται με μια, εκ πρώτης
όψεως, “θολή” εικόνα, που αυτομάτως δημιουργεί στον θεατή την αίσθηση ενός ρέοντος,
υγρού κόσμου. Σ’ αυτό το ρέον σύμπαν που
εμφανώς κινείται ανάμεσα στο εξωπραγματικό και το ονειρικό, τα σώματα και οι ελάχιστες άλλες μορφές, κάποια σπίτια, λουλούδια και οι σκιές ενός ασαφούς περιβάλλοντος, αποκτούν την υποτυπώδη υπόστασή
τους» [Γιώργος Μουρέλος (κείμ.), Γιώργος
Γουναρόπουλος, Πινακοθήκη Νέου Ελληνισμού/Τα Νέα, Αθήνα 2006].

Η Σωζόπολη ήταν ένα από τα βασικά
θέματα των πρώτων έργων του
Γ. Γουναρόπουλου. Δύο δεκαετίες μετά
τον θάνατό του, ο Δήμος Ζωγράφου
(ο οποίος έχει δημιουργήσει το Μουσείο
Γ. Γουναρόπουλου, στο σπίτι και
με έργα του καλλιτέχνη) και ο Δήμος
Σωζόπολης οργάνωσαν έκθεση
στη γενέτειρά του με σαράντα
πίνακές του.
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Ο εντυπωσιακός
σιδηροδρομικός σταθμός
στον Πύργο (1902)

Πύργος / Μπουργκάς

Το Λαογραφικό-Εθνογραφικό Μουσείο
του Μπουργκάς, το οποίο στεγάζεται
σε οικία του 19ου αιώνα.

Ο Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός,
αυτοκράτορας της Ρώμης
τη δεκαετία 69-79 μ.Χ.,
σε άγαλμα που μιμείται
τον Δορυφόρο του Πολύκλειτου
(79–81 μ.Χ., Μουσεία Βατικανού).
Στον Πύργο ίδρυσε αποικία για
βετεράνους στρατιώτες.

30

Η θέση, σύμφωνα με μια παράδοση, πρωτοκατοικήθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα από Αγχιαλίτες
και Σωζοπολίτες ψαράδες οι οποίοι εμπορεύονταν αλατισμένα ψάρια στην Κωνσταντινούπολη. Στη
συνέχεια εγκαταστάθηκαν και άλλοι ψαράδες, προερχόμενοι από τη μικρασιατική ακτή και την Κωνσταντινούπολη. Η θέση του αρχικού οικισμού –ο οποίος αναφέρεται από τον Οθωμανό γεωγράφο
Χατζή Κάλφα με τα ονόματα Πύργος και Μπουργκάς (= πύργος στα τουρκικά)– ταυτίζεται με την
περιοχή γύρω από τη σημερινή εκκλησία της Παναγίας. Το όνομα Πύργος οφείλεται μάλλον στον
πύργο που βρισκόταν στον μεσαιωνικό οικισμό.
Ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή υπάρχει, βέβαια,
από την Εποχή του Χαλκού, τα πλουσιότερα ευρήματα όμως
ανήκουν στα θρακικά φύλα που κατοικούσαν εκεί και χρονολογούνται μετά τον 4ο αι. π.Χ. Έλληνες από τη γειτονική Απολλωνία ίδρυσαν στην περιοχή Σλάντκιτε Κλαντένζι
(σήμερα συνοικία Πομπέντα) μια αγορά, με το όνομα Πύργος,
για εμπόριο με τους Θράκες βασιλιάδες. Όταν στην περιοχή
κυριάρχησαν οι Ρωμαίοι, ο Βεσπασιανός (69-79) ίδρυσε κοντά
στο Μπουργκάς την Colonia Flavia Deultemsium, στρατιωτική αποικία για βετεράνους.
Κατά τη Βυζαντινή εποχή και μετά, υπήρχαν στην περιοχή
οι οικισμοί Σκαφίδα, Πόρος ή Θόρος και Ρουσόκαστρο, τα λουτρά των Βυζαντινών, Βούλγαρων και Οθωμανών αυτοκρατόρων
(Άκουα Καλιέντε ή Θερμόπολη) και έναν μικρός πύργος-παρατηρητήριο στον Πόρο, ο οποίος φρουρούσε την είσοδο προς τη
Σκαφίδα. Το 1206, στο πλαίσιο της Δ΄ Σταυροφορίας, ο Ερρίκος
της Φλάνδρας κατέστρεψε την Άκουα Καλιέντε, η οποία ξαναχτίστηκε από τους Βυζαντινούς και τους Βουλγάρους, αλλά λεηλατήθηκε
στις αρχές του 14ου αιώνα από την Καταλανική Εταιρεία.
Μεσολάβησαν, συνεπώς, αιώνες αφάνειας έως τη στιγμή που εγκαταστάθηκαν οι ψαράδες από τα γειτονικά παράλια. Έναν αιώνα αργότερα,
ο οικισμός είχε μεγαλώσει αρκετά. Ο Αυστριακός διπλωμάτης Wenzel
Edler von Brognard, ο οποίος βρέθηκε εκεί το 1786, περιγράφει έναν
οικισμό με περίπου 1.200 σπίτια, τον μεγαλύτερο και πλουσιότερο της
περιοχής, οι κάτοικοι του οποίου εμπορεύονταν κυρίως ξυλεία, οικοδομικά υλικά, φρούτα, λάδι και αλάτι.
Στα χρόνια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829, στον Πύργο
εγκαταστάθηκε το αρχηγείο του ρωσικού στρατού, ενώ κατά τον Κριμαϊκό
πόλεμο (1853-1856), το Μπουργκάς αποτέλεσε κέντρο δράσης των αγγλογαλλικών στρατευμάτων που βρέθηκαν απέναντι στα ρωσικά. Περίπου
την ίδια εποχή ο Πύργος είχε γίνει πλέον πόλη με σημαντικό εμπορικό
ρόλο και υπερσκέλισε την Αγχίαλο. Το 1865 το λιμάνι του ήταν, μετά την
Τραπεζούντα, το δεύτερο σημαντικότερο οθωμανικό λιμάνι στη Μαύρη
Θάλασσα, ο δε πληθυσμός του είχε αυξηθεί αρκετά – μαζί και το ελληνικό

στοιχείο. Η ανοδική πορεία του επιταχύνθηκε μετά το 1889, οπότε ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Σόφιας-Πύργου. Σήμερα το Μπουργκάς, με πληθυσμό που ξεπερνά τις 200.000 κατοίκους, είναι η
τέταρτη πόλη της Βουλγαρίας και η δεύτερη μεγαλύτερη των βουλγαρικών παραλίων στη Μαύρη Θάλασσα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Το πρώτο αλληλοδιδακτικό σχολείο άνοιξε στο Μπουργκάς το 1845, ενώ το 1862
λειτούργησε σχολείο μέσης εκπαίδευσης και το 1879-1880 αστική σχολή αρρένων
και παρθεναγωγείο με 250 παιδιά (διπλάσια το 1906). Τα σχολεία χρηματοδοτούσαν με χορηγίες εύποροι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας, το
μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας και διάφοροι σύλλογοι. Μετά το 1906 όμως, η
ελληνική εκπαίδευση οδηγήθηκε σε υποβάθμιση.
Στις κύριες προτεραιότητες των ελληνικών συλλόγων της πόλης περιλαμβανόταν η χρηματοδότηση των ελληνικών σχολείων. Ο παλαιότερος και πλέον
μακρόβιος, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Εύξεινος Πόντος», λειτούργησε από
το 1879 έως το 1893 και επιχορηγούσε σχολεία και απόρους. Ο « Άγιος Νικόλαος» επιδότησε τα σχολεία για την αγορά οργάνων Φυσικής και Χημείας και την
κατασκευή δεξαμενής για την ύδρευσή τους. Η «Πρόοδος» είχε ως πρωταρχικό
σκοπό την παροχή υλικής και ηθικής στήριξης σε άπορους και επιμελείς μαθητές,
ο «Φιλικός Δεσμός», είχε αναγνωστήριο και οργάνωνε θεατρικές παραστάσεις,
ενώ το Ελληνικό Αδελφάτο «Φιλαδέλφεια» περιέθαλπε άνεργους εργάτες και τις
οικογένειές τους.

Πολλά από
τα όμορφα
νεοκλασικά
στον παραλιακό
δρόμο
του Πύργου
ανήκαν σε
Έλληνες.
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Δ Υ Τ Ι Κ Ε Σ Α Κ Τ Ε Σ / Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Ι Α – Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α

Θρακικός τύμβος
στο Πομόριε

Οι κάτοικοι που συνέρρευσαν σε διάφορες φάσεις στην πόλη προέρχονταν από διάφορες εθνότητες: Έλληνες, Τούρκοι (βιοτέχνες και ψαράδες), Βούλγαροι (αγρότες και βιοτέχνες), Αρμένιοι,
Τάταροι και Εβραίοι (έμποροι). Το 1880, στην επαρχία Μπουργκάς διέμεναν 26.045 άτομα (3.830
Έλληνες), ενώ το 1900, με κριτήριο τη μητρική γλώσσα, οι 3.679 από τους 11.738 κατοίκους της πόλης
ήταν Έλληνες. Το 1920, στην πόλη διαβιούσαν 2.075 Έλληνες, ενώ το 1926 σε ολόκληρη την επαρχία
του Μπουργκάς οι Έλληνες ήταν μόλις 1.238.
Οι Έλληνες διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης. Γνωστές ελληνικές
επιχειρήσεις ήταν το σαπωνοποιείο Ο. Νικολαΐδης και υιοί (1898), η εταιρεία εμπορίας εδώδιμων
αποικιακών Τρ. Θεοδοσίου και υιοί (1898), που ασχολήθηκε και με την παραγωγή ταχινιού, λαδιού,
λουκουμιού και χαλβά, η ατμοπλοϊκή Γ. Μπέζης και υιοί, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα και με μεταφορές στον Δούναβη, η ζυθοποιία Γκιζέλη, η ατμοπλοΐα των αδελφών Κουρτζή, το ζαχαροπλαστείο
του Σπ. Ιωαννίδη, τα εργοστάσια των Π. Καπίκογλου, Χρ. Χρυσοπούλου και Ι. Αρμύρα κ.ά.

Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ: Ο ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
Γεννήθηκε στον Πύργο, υιοθέτησε ένα επίθετο που υποδηλώνει καταγωγή
από τη Βάρνα (το επίθετο του πατέρα του ήταν Μπουμπούς), τελείωσε το
Ελληνικό Σχολείο της Πόλης και τα Ζαρίφεια Διδασκαλεία της Φιλιππούπολης, σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα με την υποστήριξη του μητροπολίτη
Αγχιάλου και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές, συγγραφείς, κριτικούς, παιδαγωγούς και μεταφραστές. Το όνομά του, Κώστας
Βάρναλης (1884-1974).
Όντας φοιτητής, πήρε μέρος στη διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα, υποστηρίζοντας τον δημοτικισμό, ενώ μετά τις σπουδές του στο Παρίσι (1919)
και κυρίως μετά το Φως που καίει (το οποίο έγραψε το 1921 στην Αίγινα και
δημοσίευσε στην Αλεξάνδρεια το 1922 με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας),
έγινε πιο σαφής η προσχώρησή του στο μαρξιστικό κίνημα, την οποία έκτοτε
ακολούθησε με συνέπεια.
Πνεύμα καλλιεργημένο και προικισμένο με γερές ποιητικές κεραίες, ο
Βάρναλης δεν έφερε κάτι καινούργιο στο επίπεδο του στίχου, διακρίθηκε όμως για την άρτια τεχνική
του, τον άριστο χειρισμό της γλώσσας, την αμεσότητα, την κοφτερή σάτιρα και για το περιεχόμενό
του, το οποίο στηλιτεύει τα κακώς κείμενα του κόσμου, σκιαγραφεί την άθλια ζωή των απόκληρων της
κοινωνίας, υμνεί την ειρήνη και προβάλλει το όραμα στο οποίο έχει ο ίδιος στρατευτεί.

Αγχίαλος / Πομόριε
Το όνομα Αγχίαλος (στη Βυζαντινή εποχή Αχωλός και Αχελώ) σημαίνει πόλη κοντά (άγχι) στη
θάλασσα ή, κατ’ άλλους, κοντά σε αλυκές. Και η ονομασία Πομόριε σημαίνει επίσης κοντά στη
θάλασσα (po = κοντά, more = θάλασσα). Οι αλυκές της Αγχιάλου ήταν ονομαστές από παλιά και το
αλάτι ήταν το κυριότερο προϊόν της. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, τις αλυκές τις εκμεταλλεύονταν αρχικά γόνοι των Παλαιολόγων και των Καντακουζηνών και στη συνέχεια το οθωμανικό
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κράτος. Οι Τούρκοι ονόμαζαν τις αλυκές της Αγχιάλου «αλτίν μπαχτσεσί» (= χρυσοφόρος κήπος)
και θεωρούσαν ότι το αλάτι τους είναι το καλύτερο στην αυτοκρατορία.
Η Αγχίαλος ιδρύθηκε τον 5ο αι. π.Χ. ως αποικία της Απολλωνίας και της Μιλήτου σε όρμο 3-4 χλμ.
βορειοδυτικά του σημερινού Πομόριε (Pomorje), στην απόκρημνη θέση της παλαιότερης θρακικής
πόλης Μέσσα. Λείψανα της αρχαίας Αγχιάλου, η οποία καταστράφηκε από σεισμό τον
8ο αιώνα, έχουν εντοπιστεί στη θέση Παλαιόκαστρο, ενώ υπολείμματα τειχών
βρίσκονται στη θάλασσα, μπροστά από τη νέα πόλη. Η πόλη μεταφέρθηκε το
786 στη γειτονική χερσόνησο, η οποία ονομαζόταν επίσης Αγχίαλος έως το
1934, οπότε πήρε την ονομασία Πομόριε.
Η Αγχίαλος εξελίχθηκε γρήγορα σε αγροτικό, ναυτικό και αλιευτικό
κέντρο. Έγινε φόρου υποτελής των Οδρυσών Θρακών του Σιτάλκη και μετά
τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου πέρασε στο εκτεταμένο βασίλειο του
Λυσίμαχου. Στη συνέχεια, υπήρξε για λίγο ανεξάρτητη και μετά «μήλο της
Έριδος» μεταξύ Απολλωνίας και Μεσημβρίας και υποτελής στον Μιθριδάτη
ΣΤ΄ τον Ευπάτορα. Τον 1ο αι. π.Χ., ο Μάρκος Τερέντιος Ουάρωνας Λούκουλλος
την ενέταξε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στη συνέχεια όμως περιήλθε για λίγο στο
βασίλειο των Οδρυσών (1ος αι. μ.Χ.) και επανήλθε στους Ρωμαίους στα χρόνια του
Τραϊανού (98-117). Στα χρόνια του Τραϊανού και του Αδριανού, γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της. Καταστράφηκε από τους Γότθους (270), ανέκαμψε όμως στα χρόνια
του Διοκλητιανού (284-305). Την εποχή εκείνη, είχε θερμά λουτρά και οργάνωνε
αγώνες, τα Νέμεια, κατά το πρότυπο των πανελλήνιων αγώνων.
Όταν έγινε πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη και δημιουργήθηκε η Βυζαντινή
Αυτοκρατορία, η Αγχίαλος έγινε προπύργιό της για την αντιμετώπιση των από
Βορρά κινδύνων αλλά και μία από τις σημαντικότερες ναυτικές βάσεις του Εύξει-

Κεφαλή Μεγάλου Αλεξάνδρου, θεοποιημένου
ως Άμμων-Δίας, στον εμπροσθότυπο
αργυρού τετράδραχμου του Λυσίμαχου
Θράκης. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, ο Λυσίμαχος, ένας από
τους σωματοφύλακες του Μακεδόνα
στρατηλάτη, έγινε βασιλιάς της Θράκης,
της Μακεδονίας και μέρους της Μικράς
Ασίας (Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα).

Στα χρόνια του Αδριανού, αυτοκράτορα
της Ρώμης την περίοδο 117-138 μ.Χ.,
η Αγχίαλος γνώρισε τη μεγαλύτερη
ακμή της και πήρε το προσωνύμιο
Ουλπία (Γλυπτοθήκη Μονάχου).
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νου Πόντου. Το 514 έγινε στρατηγείο του στασιαστή Βιταλιανού, Γότθου αρχηγού των μισθοφορικών
στρατευμάτων, και αργότερα οχυρώθηκε από τον Ιουστινιανό. Δέχτηκε καταστροφικές επιδρομές από
Σλάβους και Αβάρους (584), αλλά ανοικοδομήθηκε και, έχοντας το προνόμιο να γειτνιάζει με μεγάλη
εύφορη πεδιάδα, εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο της περιοχής. Γενικά η σχέση της Αγχιάλου με την
πεδινή ενδοχώρα (άρα και με τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονταν εκεί) υπήρξε
βασική για την εμπορική της πορεία επί 25 περίπου αιώνες!
Μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους (681), βρέθηκε στο σύνορό του με το Βυζάντιο. Έτσι έγινε
πεδίο πολλών συγκρούσεων και άλλαξε αρκετές φορές χέρια. Μάλιστα, η πρώτη μάχη μεταξύ βουλγαρικού και βυζαντινού ιππικού έγινε εδώ το 708. Το 740 επλήγη από καταστροφικό σεισμό, όμως το 783 η
αυτοκράτειρα Ειρήνη και ο γιος της Κωνσταντίνος ΣΤ΄ την αποκατέστησαν στη νέα της θέση. Το 812 την
κατέλαβε ο Κρούμμος, για να την ανακαταλάβουν οι Βυζαντινοί το 863 και εκ νέου οι Βούλγαροι (917927), οι οποίοι το 866, επί Μπόρις Α΄, είχαν ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Νέα σύντομη περίοδος βουλγαρικής κατοχής ήταν το διάστημα 1190-1193. Εντωμεταξύ, η Αγχίαλος θα αξιοποιήσει τα προνόμια που της
παραχώρησε το 1082 ο Αλέξιος Κομνηνός και θα γνωρίσει νέα περίοδο εμπορικής ακμής.
Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204), οι Λατίνοι θα κατακτήσουν την Αγχίαλο και θα καταστρέψουν τα τείχη της. Τα τείχη θα ανοικοδομηθούν το 1263 από
τους Βυζαντινούς, που ανακατέλαβαν την πόλη, η οποία θα βρεθεί στη συνέχεια στην κυριαρχία των
Βουλγάρων, των Βυζαντινών και των Οθωμανών. Οριστικά στους τελευταίους θα περιέλθει το 1453.
Μετά την Άλωση της Πόλης εγκαταστάθηκαν εκεί επιφανείς Βυζαντινοί (Παλαιολόγοι, Καντακουζηνοί, Δούκες κ.ά.), αλλά και βιοτέχνες και έμποροι ελληνικής καταγωγής.
Από τον 14ο έως και τα μέσα του 15ου αιώνα, το λιμάνι της Αγχιάλου υπήρξε κέντρο εμπορίου
σίτου (κυρίως με τη Γένοβα και τη Βενετία), κρασιού, άλλων αγροτικών προϊόντων και αλατιού. Δεν
έλειψαν, βέβαια, οι επιδρομές: το 1621 των Κοζάκων και στις αρχές του 19ου αιώνα των Κιρτζαλήδων
(= άτακτοι μουσουλμάνοι).
Πολλοί επιφανείς Αγχιαλίτες έγιναν μέλη της Φιλικής Εταιρείας και κάποιο απ’ αυτούς απαγχονίστηκαν μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης – μεταξύ αυτών και ο μητροπολίτης Αγχιάλου Ευγένιος Καραβίας. Με την πόλη, επίσης, συνδέθηκαν λόγιοι όπως οι Λεονάρδος Μινδόνιος,
Χρυσοβέργης Κουροπαλάτης, Γρηγόριος Ροΐδης, Κωνσταντίνος Νέστωρ κ.ά.

Χρυσό νόμισμα της αυτοκράτειρας Ειρήνης
(Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα)

Το 917, στη μάχη της Αγχιάλου, ο στρατός
του τσάρου Συμεών νίκησε τον κατά πολύ
μεγαλύτερο του Λέοντος Φωκά. Σύμφωνα
με τη διήγηση του Λέοντος Διακόνου,
οι δυνάμεις του Συμεών «συνέκοψαν άπειρα
πλήθη ανηλεώς». Στην εικόνα, Βούλγαροι
εναντίον Βυζαντινών στη μάχη της Αγχιάλου.
Μικρογραφία από τη Σύνοψη Ιστοριών
του Ιωάννη Σκυλίτζη (Εθνική Βιβλιοθήκη
Ισπανίας, Μαδρίτη).
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Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829, αρκετοί κάτοικοι την εγκατέλειψαν, ακολουθώντας τον ρωσικό στρατό στη νότια Ρωσία και τη Βλαχία. Ορισμένοι, όμως, επέστρεψαν και η πόλη
ανέκαμψε έως το 1850, οπότε ο πληθυσμός της αποδεκατίστηκε από επιδημία πανώλης. Το 1870
δημιουργήθηκε η Αυτόνομη Βουλγαρική Εκκλησία, που έγινε γνωστή ως «Εξαρχία». Έκτοτε άρχισε ανταγωνισμός μεταξύ των Βουλγάρων και των Ελλήνων της Βουλγαρίας, ο οποίος οδήγησε στην
όξυνση των εθνικών σχέσεων. Το πρώτο θύμα ήταν η εκπαίδευση, καθώς και η προσπάθεια που είχε
ξεκινήσει για δημιουργία μεικτών ελληνοβουλγαρικών σχολείων στις πόλεις με μεικτό πληθυσμό.
Μετά την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία (1885), οι βουλγαρικές αρχές, στο
πλαίσιο του επιθετικού εθνικισμού, επιδίωξαν την εγκατάσταση Βουλγάρων, έχτισαν βουλγαρικό
σχολείο και ναό και εφάρμοσαν καταπιεστικά μέτρα εις βάρος των Ελλήνων. Λόγω όλων αυτών, παρατηρήθηκε συσπείρωση του ελληνικού στοιχείου της τότε βουλγαρικής επικράτειας γύρω από το χώρο
της εκπαίδευσης.
Παρ’ όλα αυτά, εξακολούθησε να εκλέγεται Έλληνας δήμαρχος και να ελέγχονται από τους Έλληνες
η ναυτιλία, το εμπόριο, η γεωργία και η παραγωγή αλατιού. Οι ναυτικοί της πόλης ήταν οργανωμένοι σε
συντεχνία με προστάτη τον άγιο Νικόλαο. Συντεχνίες είχαν επίσης οι παντοπώλες, οι πραματευτές και
οι αμπελουργοί). Στην πόλη λειτουργούσαν ελληνικά εκπαιδευτήρια, ενώ το 1874 συστάθηκε Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης με σκοπό τη συντήρηση και βελτίωση των σχολείων, τη σύσταση παρθεναγωγείου και
τη φιλανθρωπική δράση. Την ίδια περίπου εποχή ιδρύθηκε Φιλόπτωχον Σωματείον για την ανακούφιση
των απόρων της πόλης.
Η Αγχίαλος διατήρησε καθ’ όλη την οθωμανική κυριαρχία συμπαγή ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος
ασχολούνταν κατά 80% με την αμπελουργία. Στα μέσα του 19ου αιώνα κατοικούσαν στην πόλη 4.000
Έλληνες και 50 οικογένειες Τούρκων, ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα κατοικούσαν 5.800 Έλληνες σε
σύνολο περίπου 6.000 κατοίκων. Μετά τις διώξεις του 1906 και τη Συνθήκη του Νεϊγύ (1919), παρέμειναν μόνο 383 ελληνικές οικογένειες με βουλγαρική υπηκοότητα. Οι περισσότεροι Αγχιαλίτες που
εγκατέλειψαν την πόλη το 1906 εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο της Μαγνησίας, ενώ όσοι ήρθαν
στην Ελλάδα μετά το 1919 εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο της Θεσσαλονίκης.
Στο σύγχρονο Πομόριε (18 χλμ. βορειοδυτικά του Μπουργκάς) βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ιαματικά θέρετρα της Βουλγαρίας.

Ελαιογραφία Ευγένιου Καραβία,
μητροπολίτη Αγχιάλου, έργο αγνώστου.
Δωρεά Ιππ. Καραβία, 1925.
Συλλογή Προσωπογραφιών
Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Στην Αγχίαλο, υπήρχαν διάφορες εκκλησίες:
ο μητροπολιτικός ναός των Ταξιαρχών, ο ναός
της Παναγίας του Χριστού (αποπερατώθηκε
το 1899), ο ναός των Αγίων Θεοδώρων και
ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.
Όλες –πλην της Μεταμόρφωσης (σήμερα έχει
την ονομασία Πρεομπραζένια Γκοσπόντνε),
η οποία βρίσκεται σε γραφικό σημείο της πόλης,
με ξύλινα σπίτια– κάηκαν το 1906. Επίσης,
λίγο έξω από τον οικισμό, σε καίρια θέση που
επόπτευε την περιοχή, υπήρχε η εικονιζόμενη
μονή Αγίου Γεωργίου (1856), η οποία κατελήφθη
από τους Βουλγάρους το ίδιο έτος.
Μετά την εκκένωση της πόλης από το ελληνικό
στοιχείο, γύρω από τη μονή, η οποία εξακολουθεί
να υπάρχει και σήμερα, χτίστηκε συνοικισμός
Βούλγαρων προσφύγων. Από την Αγχίαλο
κατάγονταν δύο Οικουμενικοί Πατριάρχης:
ο Ιερεμίας Β΄ ο Τρανός (1572-1595) και
ο Μιχαήλ Γ΄ (1170-1177).
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Άποψη της μονής του Αγίου Γεωργίου

Το λιμάνι της Βάρνας
γύρω στο 1900
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ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 1906

Μεσημβρία / Νεσέμπαρ

Το 1885, προσαρτήθηκε στη Βουλγαρία η Ανατολική Ρωμυλία. Λίγο
αργότερα, οι βουλγαρικές αρχές, εν μέσω ενός ανερχόμενου εθνικισμού, επιδίωξαν να αφομοιώσουν το ελληνικό στοιχείο με καταπιεστικές παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, τον κρατικό μηχανισμό, τον στρατό
και τα εκκλησιαστικά ζητήματα. Σαν να μην έφταναν αυτά, το 1905 οι
κυβερνητικές εφημερίδες «έριχναν λάδι» στη σοβινιστική φωτιά, ενώ
στη Ρουμανία γίνονταν απελάσεις Ελλήνων, συλλαλητήρια και λεηλασίες
ελληνικών καταστημάτων. Κλιμακώνονταν, συνεπώς, από τη μια οι προσπάθειες εκβουλγαρισμό της περιοχής και από την άλλη η δυσαρέσκεια
απέναντι σε αυτές.
Τον Απρίλιο του 1906, στα εγκαίνια του λιμανιού της Βάρνας, Βούλγαροι
μαθητές προκάλεσαν καταστροφές στην ελληνική συνοικία. Ανάλογα επεισόδια επαναλήφθηκαν στην εορτή των αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου, ενώ
στις αρχές Ιουνίου παρεμποδίστηκε η άφιξη του νέου μητροπολίτη Βάρνας,
ο οποίος λιθοβολήθηκε και εξυβρίστηκε από τον όχλο. Ακολούθησαν λεηλασία του ελληνικού νοσοκομείου και των ναών του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας
Παρασκευής, και στοχοποίηση των ελληνικών καταστημάτων. Ανάλογες καταστάσεις υπήρξαν στη Φιλιππούπολη, την Αγχίαλο, τον Πύργο κ.α., με συλλαλητήρια, λεηλασίες, πυρπολήσεις και βανδαλισμούς
ελληνικών εκκλησιών, σχολείων, καταστημάτων, κοινοτικών κτηρίων, εργοστασίων και σπιτιών.
Ιδιαίτερα δραματικά ήταν τα γεγονότα στην Αγχίαλο, στην ευρύτερη επαρχία της οποίας οι Έλληνες
υπερτερούσαν των Βουλγάρων. Οι Έλληνες κάτοικοι, βλέποντας την απραξία, αν όχι τη συνέργεια των
βουλγαρικών αρχών στο παρακρατικό πογκρόμ κατά των ελληνικών κοινοτήτων, αποφάσισαν να αμυνθούν
και οργάνωσαν ένοπλη φρουρά στην είσοδο της πόλης και στη μονή Αγίου Γεωργίου. Ο βουλγαρικός στρατός κατέλαβε σημαντικά σημεία της πόλης και το μοναστήρι, αλλά όταν αποχώρησε, ομάδες Βουλγάρων
(κομιτατζήδες), με την υποστήριξη πάντως και τακτικών τμημάτων του βουλγαρικού στρατού, επιτέθηκαν
κατά των Ελλήνων (30 Ιουλίου) με συνέπεια να γενικευτούν οι συγκρούσεις και να χάσουν τη ζωή τους 250
Έλληνες. Η μάχη, πάντως, κρίθηκε με την παρέμβαση της έφιππης βουλγαρικής αστυνομίας και νέων πάνοπλων τμημάτων κομιτατζήδων από τον γειτονικό Πύργο. Ακολούθησαν πυρπολήσεις εκκλησιών, σχολείων
και του μητροπολιτικού μεγάρου, και λεηλασίες σπιτιών. Συνολικά καταστράφηκαν 1.200 οικίες.
Μετά τα γεγονότα αυτά, πολλοί Έλληνες εγκατέλειψαν τις πόλεις της περιοχής και κατέφυγαν
κυρίως προς την Ελλάδα. Όσοι απέμειναν, μετανάστευσαν μετά τον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο και ιδίως
μετά τη Συνθήκη του Νεϊγύ (1919).

Η μοναδική δωρική αποικία στον Εύξεινο Πόντο ιδρύθηκε στη βραχώδη χερσόνησο Νεσέμπαρ (37
χλμ. βορειοανατολικά του Μπουγκάς), η οποία προσφέρει ασφαλές λιμάνι αλλά και επικοινωνία
με την ενδοχώρα μέσω μιας στενής λωρίδας γης, μήκους 350 μ. Τη δημιούργησαν άποικοι από τα
Μέγαρα (ή/και αποικίες τους, όπως η Χαλκηδόνα, σήμερα Καντίκιοϊ, και το Βυζάντιο) το 512 π.Χ.
περίπου. Η ονομασία Μεσημβρία προέρχεται πιθανότατα από κάποιον Μέλσα, προφανώς Θράκα, και
τη λέξη «βρία» (= πόλη στα θρακικά). Γλωσσική εξέλιξη αυτού του ονόματος στη βουλγαρική γλώσσα
αποτελεί η ονομασία Νεσέμπαρ.
Ο βυζαντινός ναός του Χριστού
Παντοκράτορα (13ος αι.)

Στην ίδια θέση προϋπήρχε οχυρωμένος θρακικός οικισμός, ενώ η ανθρώπινη εγκατάσταση
χρονολογείται ήδη από το 3000 π.Χ. Λείψανα της αρχαιοελληνικής πόλης (οχυρώσεις, ναοί κ.λπ.)
βρίσκονται σήμερα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η σημερινή πόλη, από τα πιο φημισμένα
τουριστικά κέντρα της Βουλγαρίας, ονομάστηκε πόλη-μουσείο το 1956 και το 1983 χαρακτηρίστηκε
Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
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Ο διατηρητέος ιστορικός οικισμός, οι λιθόστρωτοι δρόμοι, οι εκκλησίες
και τα μουσεία που διαθέτει δικαιολογούν πλήρως την επιλογή.
Βορειότερα υπάρχει ο οικισμός Εμόνα, στη θέση της Αιμονίου Άκρας,
όπου παλιά υπήρχε το ελληνικό χωριό Αίμονας.
Η δωρική αποικία της Μεσημβρίας –η οποία συμμετείχε στην Πεντάπολη του Εύξεινου Πόντου– εξελίχθηκε σταδιακά σε σημαντική πόλη κατά
τους Κλασικούς χρόνους και ανέπτυξε έντονες σχέσεις με την Αθήνα, που
είχε ισχυροποιήσει την παρουσία της στον Εύξεινο Πόντο – ιδιαίτερα μετά
την εκστρατεία του Περικλή (περ. 437 π.Χ.). Από το 425/424 π.Χ. συμμετέχει στην Α΄ Αθηναϊκή (Δηλιακή) Συμμαχία και την ίδια περίοδο κόβει
αργυρό νόμισμα.
Στενές ήταν οι σχέσεις και με τους Θράκες, στους οποίους κατέβαλε
φόρο κατά τον 4ο και 3ο αι. π.Χ. για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της.
Από την πόλη έχουν αποκαλυφθεί τμήματα των οχυρώσεων, λείψανα της
Οικίας του Αρτεμίδωρου (4ος-2ος/1ος αι. π.Χ.), ο δωρικός ναός του Διός
Υπερδεξίου στον βόρειο λιμένα, ναός του Απόλλωνα στον νότιο λιμένα, τμήμα από μεγάλο άγαλμα του θεού και ίχνη της αγοράς.
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ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
Η Μεσημβρία είχε κάποτε 80 εκκλησίες. Σήμερα
σώζονται εξ ολοκλήρου ή μερικώς περισσότερες από
40 εκκλησίες. Οι πιο πολλές είναι μεσαιωνικές. Η
πιο σημαντική είναι η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου
(Σβετί Στέφαν), γνωστή επίσης ως Νέα Μητρόπολη,
η οποία χτίστηκε τον 11ο αιώνα, ανακατασκευάστηκε μετά από μερικούς αιώνες και αγιογραφήθηκε το
1599. Άλλοι ναοί είναι της Αγίας Σοφίας ή Παλαιά
Μητρόπολη, η οποία ανεγέρθηκε αρχικά τον 6ο
αιώνα, ανοικοδομήθηκε τον 9ο και εκτελούσε χρέη
αρχιεπισκοπής έως το 1257, οπότε λεηλατήθηκε
από τους Ενετούς, του Αγίου Σώστη (1609), του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (10ος αι.), του Χριστού
Παντοκράτορα (13ος αι.), που σήμερα στεγάζει έκθεση έργων τέχνης, της Αγίας Παρασκευής (13ος
αι.), η οποία λειτουργεί ακόμα, των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ (13ος αι.), του Αγίου Ιωάννη
του Αλειτούργητου (14ος αι.), ίσως η πιο ωραία της πόλης, με θέα στη θάλασσα, του Αγίου Θεοδώρου (13ος αι.) κ.ά. Στις εικόνες, η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και του Αγίου Στεφάνου
(10ος-12ος α.).

Η Μεσημβρία διά χειρός
Φώτη Κόντογλου

Πύργος
από τις οχυρώσεις
της Μεσημβρίας
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Η Μεσημβρία παρέμεινε ανθηρό εμπορικό
κέντρο κατά τους Ελληνιστικούς, Ρωμαϊκούς και,
έως ένα βαθμό, τους Βυζαντινούς χρόνους, διατηρώντας τις πύλες της ανοιχτές στους εξελληνισμένους
Θράκες. Οι κάτοικοί της ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό σχετικά γρήγορα και η λατρεία της Παναγίας της
Μεγαρίτισσας αντικατέστησε εκείνη της Αθηνάς και
της Δήμητρας. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία περιήλθε το 395 αλλά, καθώς βρισκόταν στην βουλγαροβυζαντινή μεθόριο, άλλαζε συνεχώς χέρια. Τον 14ο
αιώνα κατελήφθη από τους Βουλγάρους και το 1453
από τους Οθωμανούς. Από τον 9ο αιώνα, οπότε εγκαταστάθηκαν εδώ Έλληνες και εξελληνισμένοι κάτοικοι του ασιατικού τμήματος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η παρουσία του ελληνικού στοιχείου υπήρξε
συνεχής έως το 1906.
Αρκετοί ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της
Μεσημβρίας συμμετείχαν στη Φιλική Εταιρεία και
στον στρατό του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Οι Οθωμανοί
απάντησαν με συστηματικές διώξεις των ελληνορθόδοξων κατοίκων. Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του
1828-1829, πολλοί κάτοικοι, φοβούμενοι αντίποινα

Παναγία
(κίονες)

Άγιος
Θεόδωρος

Ανεμόμυλος

Παλιά
Μητρόπολη

Άγιος Σώστης
Λουτρά

Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής

Χριστός Παντοκράτορ

Νέα Μητρόπολη
Άγιος Ιωάννης Αλειτούργητος

Τείχη

Τείχη

Σχεδιαστική αναπαράσταση
της χερσονήσου της Μεσημβρίας
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των Οθωμανών, έφυγαν μαζί με τους Ρώσους και εγκαταστάθηκαν στη Βεσσαραβία και την Οδησσό.
Αργότερα, κάποιοι επέστρεψαν στην πόλη, την οποία εποίκισαν επίσης Τούρκοι, Βούλγαροι και
έμποροι από την Κωνσταντινούπολη και τα νησιά του Αιγαίου. Η αρχή του τέλους της ελληνικής
Μεσημβρίας χρονολογείται από τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878 και το κύμα εκβουλγαρισμού των κατοίκων που τον ακολούθησε.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Στον στρατό του
συμμετείχαν αρκετοί κάτοικοι της Μεσημβρίας.

Η δυτική προκυμαία
της Μεσημβρίας κατά
τον ύστερο 19ο αιώνα.

τη λατινική γλώσσα. Η σχολική βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1818, όταν δώρισε 600 τόμους. Αργότερα
εμπλούτισε τη βιβλιοθήκη με νέες δωρεές.

Οδησσός / Βάρνα

Η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής, η μόνη από τους ναούς
της εποχής που εξακολουθεί να
χρησιμοποιείται ως τόπος λατρείας.

Στα χρόνια που προηγήθηκαν της οθωμανικής κατάκτησης αλλά και στη διάρκειά της, ο πληθυσμός της Μεσημβρίας ήταν κατά πλειοψηφία ελληνικός, με κύρια απασχόληση επαγγέλματα που
συνδέονταν με τη θάλασσα (εμπόριο, αλιεία, ναυπηγική). Το 1829 κατοικούσαν στην πόλη 4.000
Έλληνες (με βάση τη μητρική γλώσσα), 800 Τούρκοι και λίγοι Βούλγαροι, ενώ το 1888 σε συνολικό
πληθυσμό 1.739 ατόμων 1.503 ήταν Έλληνες. Το 1920 οι Έλληνες ήταν 1.496 σε πληθυσμό 2.354
κατοίκων. Μετά το 1924 και τη συμφωνία για την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων εγκατέλειψε την πόλη και κατευθύνθηκε στην Ελλάδα.
Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Νέα Μεσημβρία της Θεσσαλονίκης.
Tο 1818 η ελληνική κοινότητα της Μεσημβρίας απέκτησε ελληνικό σχολείο με τη σημαντική
δωρεά του Αλέξανδρου Κουμπάρη, πλούσιου Έλληνα εμπόρου από την Οδησσό. Το 1856 πάλι ο
Κουμπάρης κληροδότησε 150.000 ρούβλια και τα εισοδήματα από μερικά σπίτια στην Οδησσό. Ο
Κουμπάρης ταξίδευε συχνά στην Ευρώπη και έφερνε από εκεί διάφορα βιβλία στην ελληνική και
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Η σύγχρονη πόλη Βάρνα, η οποία γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική ανάπτυξη από τα τέλη του 18ου
αιώνα, είναι χτισμένη στον μυχό ομώνυμου κόλπου, στη θέση της αρχαίας Οδησσού, αποικίας που
ίδρυσαν οι Μιλήσιοι γύρω στα 610-575 π.Χ. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το όνομά της προέρχεται
από τον Οδυσσέα, ο οποίος λέγεται πως βρέθηκε εδώ μετά την περιπέτεια που είχαν αυτός και οι
σύντροφοί του στο νησί του Ήλιου.
Μέλος της Πεντάπολης του Εύξεινου Πόντου (όπως και η Τόμις, η Κάλλατις, η Διονυσόπολις και η Ίστρια), η Οδησσός υπήρξε μεικτή κοινότητα και σημείο επαφής κι αλληλεπίδρασης
των Ελλήνων αποίκων με τα θρακικά φύλα της ενδοχώρας, τα οποία κατοικούσαν εδώ από το
5000 π.Χ. Το 425 π.Χ. βρίσκουμε την Οδησσό μέλος της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, αργότερα
να ανήκει πάλι στους Θράκες, ενώ το 335 π.Χ. παραδόθηκε στον Μέγα Αλέξανδρο. Αργότερα
κυβερνήθηκε από τον διάδοχό του Λυσίμαχο, αλλά επαναστάτησε το 313 π.Χ. Στα χρόνια που
την κατείχαν οι Ρωμαίοι, φιλοξενούσε σημαντικούς αθλητικούς αγώνες και διέθετε φημισμένα
δημόσια λουτρά (θέρμες), από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Λείψανα από το συγκρότημα αυτό,
που χρονολογείται στον 2ο αι. μ.Χ. και επαναλειτούργησε ως χώρος συνεύρεσης τεχνιτών τον
14ο αιώνα, διασώζονται και σήμερα.
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Τα ερείπια δέκα βασιλικών, καθώς και αυτοκρατορικά έγγραφα του 6ου αιώνα, στα οποία αναφέρεται ως «αγιοτάτη πόλις», πιστοποιούν ότι η Οδησσός
ήταν σημαντικό πρωτοχριστιανικό κέντρο. Στην πόλη
υπογράφηκε η συνθήκη που οδήγησε στην ίδρυση του
βουλγαρικού κράτους το 681· στην περιοχή, επίσης,
βρισκόταν η πρώτη πρωτεύουσά του, ενώ ο Ασπαρούχ
(681-701), γενάρχης του βουλγαρικού έθνους, κατασκεύασε τείχος (που διασώζεται) για να προστατεύσει
την επικράτειά του. Στο βουλγαρικό κράτος παρέμεινε
από τότε έως το 1018. Στα χρόνια εκείνα, η πόλη μετονομάστηκε σε Βάρνα.
Λόγω της θέσης της, η Βάρνα ζούσε υπό καθεστώς
εναλλασσόμενης κυριαρχίας, βυζαντινής και βουλγαρικής. Με τη συνθήκη του Νυμφαίου (1261), η οποία
Mνημείο σε ανάμνηση της μάχης της Βάρνας
επέτρεπε στα γενοβέζικα πλοία να εμπορεύονται στη
Μαύρη Θάλασσα, η Βάρνα εξελίχθηκε σε πολύβουη
εμπορική πόλη-λιμάνι, στην οποία έφταναν πλέον πλοία και άλλων ιταλικών πόλεων. Από εδώ εξάγονταν κυρίως σιτάρι, δέρματα ζώων, μέλι και κερί, κρασί και ξυλεία και εισάγονταν τρόφιμα και
είδη πολυτελείας. Το λιμάνι προστατευόταν από δύο κάστρα, το Καστρίτσι (βορειοανατολικά, που
χτίστηκε από τους Βυζαντινούς τον 5o και επεκτάθηκε τον 6ο αιώνα) και τον Γαλατά, δίπλα από τα
οποία υπήρχαν μικρότερα εμπορικά λιμάνια· άλλα δύο ισχυρά οχυρά δέσποζαν πάνω από τις λίμνες
Μαγκλίζ και Πέτριτς.

Έφιππος ανδριάντας του Ασπαρούχ,
γενάρχη του βουλγαρικού έθνους,
στη Στρέλτσα

1444: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ
Το 1386 η Βάρνα υπήρξε για λίγο πρωτεύουσα του αποσχισθέντος Δεσποτάτου της Δοβρουτσάς, το 1389 καταλήφθηκε από
τους Οθωμανούς και στη συνέχεια πέρασε στους Βυζαντινούς και
λεηλατήθηκε από Τατάρους το 1414. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1444
διεξήχθη εδώ μία από τις τελευταίες μάχες στην ιστορία των Σταυροφοριών.
Οι Οθωμανοί, με επικεφαλής τον σουλτάνο Μουράτ Β΄(14211451), κατατρόπωσαν μια δύναμη 20.000 σταυροφόρων οι οποίοι
είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι για να αποπλεύσουν για την Κωνσταντινούπολη. Επικεφαλής των σταυροφόρων ήταν ο βασιλιάς της
Ουγγαρίας και Πολωνίας Λαδίσλαος Γ΄ και ο Ιωάννης Ουνυάδης.
Η μάχη υπήρξε πολύνεκρη και για τους δύο στρατούς, ο δε
Λαδίσλαος αιχμαλωτίστηκε και αποκεφαλίστηκε. Η νίκη του Μουράτ έδωσε τη δυνατότητα στους Οθωμανούς να σταθεροποιήσουν
και να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στη Βαλκανική χερσόνησο. Στις
εικόνες, ο Ιωάννης Ουνυάδης (αριστερά) και ο Μουράτ Β' (δεξιά).
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Κατά τη διάρκεια της τουρκικής κυριαρχίας (μετά το 1393), στην πόλη, η
οποία αποτελούσε προπύργιο στα βόρεια σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εγκαταστάθηκαν πολλοί Οθωμανοί. Ήταν ένα από τα Τετράπλευρα Φρούρια
(μαζί με το Ρούσε, το Σούμεν και τη Σιλίστρα) που οριοθετούσαν τη Βουλγαρία
από τη Δοβρουτσά και την προστάτευαν κατά τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους.
Παράλληλα, η πόλη ήταν σημαντικό αγροτικό, εμπορικό και ναυπηγικό κέντρο
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Οι Ρώσοι την κατέλαβαν το 1828, αλλά το 1830 αποχώρησαν, αφού κατεδάφισαν το φρούριο. Το
1854 η Βάρνα έγινε βάση των αγγλογαλλικών στρατευμάτων τα οποία επιχειρούσαν κατά της Σεβαστούπολης, στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου. Στη
Βουλγαρία περιήλθε το 1878 με τη Συνθήκη του Βερολίνου. Εντωμεταξύ, το 1866
ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Βάρνας-Ρούσε, η οποία συνέδεε τα
εμπορικά κέντρα της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη, γεγονός που ευνόησε
την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
Η ελληνική παρουσία στη Βάρνα είναι συνεχής και ευάριθμη από την αρχαιότητα, παρά τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις. Μάλιστα, από τα τέλη του 18ου
αιώνα, οπότε η Βάρνα αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της περιοχής, οι Έλληνες κάτοικοί της έλεγχαν το εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο. Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, όμως, η παρουσία
τους έφθινε. Παράλληλα, οι Έλληνες είχαν κατά τον 19ο αιώνα σημαντική βιομηχανική παρουσία
στη σαπωνοποιία, την αλευροποιία, την καπνοβιομηχανία, την υαλουργία και την ποτοποιία, ενώ
λειτουργούσαν και δύο τράπεζες που είχαν ιδρυθεί από Έλληνες κεφαλαιούχους.
Αν και αρκετοί Έλληνες ακολούθησαν τους Ρώσους μετά τον πόλεμο του 1828-1829, το ελληνικό στοιχείο παρέμεινε ισχυρό, καθώς έφταναν
εδώ Έλληνες από την κατεχόμενη Ελλάδα ή τη
διασπορά. Το 1860 η πόλη είχε περίπου 20.000
κατοίκους, από τους οποίους το ένα τρίτο ήταν
Έλληνες, το δε 1900 ο ελληνικός πληθυσμός
έφτανε τους 8.317 κατοίκους. Μετά την ίδρυση
του βουλγαρικού κράτους, άρχισε συστηματική εγκατάσταση Βουλγάρων, ενώ μετά το 1906 η
εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της πόλης
άλλαξε ριζικά. Μετά δε τη σύμβαση του Νεϊγύ,
σχεδόν όλοι οι εναπομείναντες Έλληνες της
Βάρνας ήρθαν στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς
εγκαταστάθηκαν το 1927 στη Νέα Βάρνα της Θεσσαλονίκης.
Η ελληνική κοινότητα της Βάρνας είχε αυτοδιοίκηση, η οποία ασκούνταν από τη δημογεροντία και τη σχολική εφορεία. Η ελληνική εκπαίδευση οργανώθηκε συστηματικά τη δεκαετία του
1840, οπότε ιδρύθηκε ελληνική σχολή και αλληλοδιδακτικό σχολείο. Έτι περαιτέρω αναπτύχθηκε κατά τις επόμενες δεκαετίες, οπότε ιδρύθηκαν

Το κάστρο του Σούμεν,
ένα από τα Τετράπλευρα Φρούρια

Εφοδιαστικό της Φιλικής Εταιρείας,
στην οποία συμμετείχαν αρκετοί Έλληνες
της Βάρνας Μετά την έναρξη του Αγώνα
το 1821, μερικοί πραγματοποίησαν
επαναστατικές ενέργειες, στις οποίες
οι Τούρκοι απάντησαν με απαγχονισμούς.
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Ο ναός του Αγίου Αθανασίου στη Βάρνα,
δίπλα στις ρωμαϊκές θέρμες
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αρρεναγωγεία και παρθεναγωγείο. Στις αρχές του 20ού αιώνα, λειτουργούσαν τρία δημοτικά αρρένων
και δύο θηλέων, δύο κοινοτικά νηπιαγωγεία, η ελληνική σχολή και το ανώτερο παρθεναγωγείο, στα
οποία φοιτούσαν περίπου 1.200-1.500 μαθητές και μαθήτριες. Εκπαιδευτικούς αλλά και φιλανθρωπικούς σκοπούς είχαν και οι περισσότεροι σύλλογοι που ιδρύθηκαν τον 19ο αιώνα από την ελληνική
κοινότητα: ο Φιλόμουσος, η Ελπίς, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, η Ελληνική Φιλανθρωπική Αδελφότης. Η ελληνική κοινότητα είχε δημιουργήσει και βιβλιοθήκη (Αναγνωστήριον των Οδησσιτών),
η οποία το 1902 δώρισε μια σημαντική συλλογή νομισμάτων στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας.

Ρωμαίους, αποτελώντας ένα από τα βόρεια προπύργια της αυτοκρατορίας τους, καταστράφηκε, ξαναχτίστηκε και αιώνες αργότερα υπήρξε οχυρό των Βυζαντινών και των Βουλγάρων. Το σημερινό της
όνομα –που σημαίνει «μικρή πόλη»– χρονολογείται από την περίοδο της οθωμανικής κατοχής.
Μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους (1878), το Μπάλτσικ εξελίχθηκε σε κέντρο μιας πλούσιας γεωργικής περιοχής και λιμάνι εξαγωγής σιτηρών, και αργότερα σε σημαντικό τουριστικό προορισμό. Παράλληλα, άλλαξε η εθνολογική σύνθεση των κατοίκων του. Πριν τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο,
μεγάλο μέρος των κατοίκων του ήταν Έλληνες.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ

Βιζώνη / Καβάρνα

Από τις πέντε ελληνικές εκκλησίες της Βάρνας, παλαιότερος ήταν
ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (16ος αι.), ενώ σημαντικότερος ήταν ο μεγαλοπρεπής πρώην μητροπολιτικός ναός του Αγίου
Αθανασίου (1828), η «ζλάτνα τσέρκβα» (= χρυσή εκκλησία) των
Βουλγάρων.
Κοντά στη Βάρνα λειτουργούσαν δύο σημαντικά μοναστήρια:
του Αγίου Κωνσταντίνου (10 χλμ. από την πόλη), το οποίο χτίστηκε
τον 17ο αιώνα, και του Αγίου Δημητρίου (7 χλμ. από την πόλη), το
οποίο χτίστηκε μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829. Η
μονή του Αγίου Κωνσταντίνου, μετά από προσφυγή, επιδικάστηκε
στο βουλγαρικό επαρχιακό συμβούλιο Βάρνας και έτσι η ελληνική
κοινότητα υποχρεώθηκε να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό για τα
δικαστικά έξοδα και την επικαρπία της μονής. Για να το εξασφαλίσει, αναγκάστηκε να πουλήσει τα λουτρά, τα έσοδα των οποίων
στήριζαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο Άγιος Δημήτριος παραχωρήθηκε στον Αλέξανδρο Μπάτενμπεργκ, πρώτο ηγεμόνα της Βουλγαρίας, ο οποίος ανήγειρε κοντά της θερινό ανάκτορο. Σε ένδειξη
ευγνωμοσύνης, ο ηγεμόνας δώρισε στην ελληνική κοινότητα σημαντικό ποσό, οι τόκοι του οποίου
χρησιμοποιούνταν για τη συντήρηση των σχολείων και τη μισθοδοσία των δασκάλων.

Ανατολικά της Διονυσόπολης και νότια της βουλγαρικής πόλης Καβάρνα (64 χλμ. βορειοανατολικά
της Βάρνας), κάτω από τα κατάλοιπα μεσαιωνικής πόλης, έχουν εντοπιστεί τα ερείπια της αρχαίας
Βιζώνης, που ιδρύθηκε τον 5ο αι. π.Χ. μάλλον από τη Μεσημβρία. Στην πόλη υπήρχε και θρακικό
στοιχείο, όπως δηλώνουν το –θρακικής προέλευσης– όνομά της και τα θρακικά κατάλοιπα (τύμβοι,
οικισμοί) που έχουν εντοπιστεί και χρονολογούνται μεταξύ του 11ου και του 6ου αι. π.Χ. Η αρχαία
Βιζώνη καταστράφηκε από σεισμό τον 1ο αι. π.Χ., αλλά ξαναχτίστηκε από τους Ρωμαίους.

Κρουνοί − Διονυσόπολις / Μπάλτσικ
41 χλμ. βορειοανατολικά της Βάρνας, στη θέση που σήμερα εκτείνεται η πόλη Μπάλτσικ, οι Ίωνες
ίδρυσαν κατά τον 5ο αι. π.Χ. αποικία με την ονομασία Κρουνοί – από τα άφθονα νερά και τις ιαματικές πηγές της περιοχής. Αργότερα, ο οικισμός πήρε την ονομασία Διονυσόπολη, καθώς κάποια
θυελλώδη νύχτα η θάλασσα έβγαλε στις ακτές ένα ξύλινο άγαλμα του Διόνυσου, το οποίο προερχόταν
από ένα πλοίο που ναυάγησε στα ανοιχτά της Καλιάκρας (ακρωτήριο Καλής Άκρας).
Η Διονυσόπολη ήταν τον 3ο αι. π.Χ. μέλος της Πεντάπολης του Εύξεινου Πόντου – αργότερα
Εξάπολης, με την προσθήκη της Μεσημβρίας. Μεταξύ του 200 και του 72 π.Χ., ήταν ανεξάρτητη
και έκοψε δικά της νομίσματα. Μαρμάρινα αγάλματα της Ελληνιστικής εποχής που εντοπίστηκαν
στον περιοχή εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Σόφιας. Η πόλη περιήλθε στους
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Το φρούριο της Καλιάκρας,
12 χλμ. ανατολικά της Καβάρνας
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Ο Βούλγαρος ηγεμόνας Βόγορις βαπτίζεται
χριστιανός το 864, παίρνοντας το όνομα
Μιχαήλ. Μικρογραφία από το σλαβονικό
χειρόγραφο του Χρονικού του Κωνσταντίνου
Μανασσή (Αποστολική Βιβλιοθήκη
του Βατικανού, Ρώμη).

Τα ευρήματα στην περιοχή (σφραγίδες σε αμφορείς,
αμφορείς από Σινώπη, Ρόδο, Κω, Θάσο, Χερσόνησο, Πάρο
κ.α.) αποκαλύπτουν τον κομβικό ρόλο της στο ελληνοθρακικό εμπόριο και τις σχέσεις της με τον Πόντο και το Αιγαίο.
Έχουν αποκαλυφθεί, επίσης, μνημειακό οικοδόμημα της
Ελληνιστικής εποχής, σαρκοφάγος της ίδιας εποχής η οποία
συνοδευόταν από πλήθος πήλινων ειδωλίων ελληνικών
θεοτήτων, 120 λάκκοι λαξευμένοι σε βράχο που περιείχαν
όστρακα, οστά ζώων και απανθρακωμένους καρπούς σιταριού, και ένας τελετουργικός λάκκος ο οποίος περιείχε 17
χρυσά ελάσματα (τέλος 4ου - πρώτο μισό 3ου αι. π.Χ.).
Η εθνική καταγωγή του πληθυσμού της πόλης και των
περιχώρων εμφανίζει ποικιλία και τότε αλλά και κατά τους
επόμενους χρόνους. Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, η Καβάρνα κατοικούνταν κατά βάση από ελληνόφωνους και τουρκόφωνους χριστιανούς. Πριν από την ίδρυση
του βουλγαρικού κράτους, στην πόλη δεν ζούσαν Βούλγαροι,
ζούσαν όμως 260 οικογένειες Ελλήνων. Το 1856 λειτουργούσε αλληλοδιδακτικό σχολείο αρρένων και
από το 1878 και παρθεναγωγείο. Το 1903 οι Έλληνες κάτοικοι ήταν περίπου 1.250, όμως μετά τα γεγονότα του 1906 και ιδίως μετά το 1913, το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων εγκατέλειψε την πόλη.

Κάλλατις / Μανγκάλια
Η Κάλλατις ιδρύθηκε τον 6ο αι. π.Χ. από την Ηράκλεια Ποντική πάνω σε ισθμό, ο οποίος παρεμβάλλεται ανάμεσα στη θάλασσα και μια λιμνοθάλασσα. Μεγάλο μέρος του ανατολικού τμήματος της
πόλης, καθώς και το αρχαίο λιμάνι βρίσκονται σήμερα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην
περιοχή της ρουμανικής πόλης Μανγκάλια (Mangalia).

Έκθεση ευρημάτων της Ύστερης Ρωμαϊκής
και της Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου
(4ος-7ος αι.) από την αρχαία πόλη Καλλάτις.
Στεγάζεται στο υπόγειο του Hotel President.
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Από το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. και μετά, η Κάλλατις γνώρισε περίοδο ακμής, η οποία διήρκεσε
έως το τέλος της Ελληνιστικής εποχής.
Ήταν καλά οχυρωμένη και άνθησε ως εμπορικό κέντρο και λιμάνι το οποίο είχε συναλλαγές με
την ενδοχώρα, με άλλες ελληνικές πόλεις των παραλίων του Εύξεινου Πόντου και με την ανατολική Μεσόγειο. Στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., άρχισε και η κοπή νομισμάτων, τα οποία έφεραν ελληνική
επιγραφή, άνθος σιταριού ή κριθαριού και τη μορφή του προστάτη της πόλης Ηρακλή, καθώς και
των Διόνυσου, Απόλλωνα, Δήμητρας και Κυβέλης. Στον 4ο αι. π.Χ. ανεγέρθηκε το πρώτο τείχος της
πόλης – το δεύτερο κατασκευάστηκε κατά τη Ρωμαϊκή εποχή (2ος αι. μ.Χ.). Η Κάλλατις διέθετε
σύστημα ύδρευσης και μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα, όπως μαρτυρούν τμήματα κιόνων,
επιστυλίων, κιονόκρανων και λίθινων θεμελίων που έχουν βρεθεί. Έξω από τα τείχη έχουν εντοπιστεί
νεκροταφεία. Τα κτερίσματα που βρέθηκαν εκεί μαρτυρούν ότι η εθνική σύνθεση του πληθυσμού
της εμφάνιζε ποικιλομορφία.
Το 313 π.Χ. οι κάτοικοι της πόλης εξεγέρθηκαν εναντίον του Λυσίμαχου της Θράκης, η εξέγερση όμως απέτυχε, οπότε περίπου 1.000 άτομα αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Χερσόνησο της
Κριμαίας. Ανεπιτυχής ήταν και ο πόλεμος διεξήγαγαν το 260 π.Χ. η Κάλλατις και η Ίστρια με το
Βυζάντιο για τον έλεγχο της Τόμιδας.
Παρ’ όλα αυτά, παρέμενε ανθηρή και συνέπραξε με τον Μιθριδάτη ΣΤ΄ εναντίον της Ρώμης. Το 72
π.Χ. η Κάλλατις κατακτήθηκε από τον Λούκουλλο, ενσωματώθηκε όμως στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
οριστικά το 29-28 π.Χ., οπότε έγινε μια απλή ρωμαϊκή πόλη.
Στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ., η Κάλλατις θα βρεθεί υπό την κυριαρχία του βασιλιά των Γετών Βυρεβίστα, στη συνέχεια όμως θα προσαρτηθεί στη ρωμαϊκή επαρχία της Κάτω Μοισίας και, στα χρόνια
του Διοκλητιανού, στη Μικρή Σκυθία, οπότε και θα ακολουθήσει ανοδική πορεία. Το πρώτο μισό του
3ου αιώνα, υπήρξε θύμα επιδρομών των Γότθων, ενώ στη συνέχεια δέχτηκε επιδρομές από Αβάρους
και Σλάβους, και αυξήθηκε ο μη ελληνικός πληθυσμός της. Στα τέλη του 6ου αιώνα, θα παρακμάσει·
έκτοτε παρέμεινε εμπορικό λιμάνι με μικρή σημασία, το οποίο εμπορευόταν κατά βάση σιτάρι με
πλοία που έφταναν κυρίως από τη Γένοβα.

Προτομή του βασιλιά των Γετών
Βυρεβίστα στη ρουμανική πόλη Călărași

Το Αρχαιολογικό Μουσείο που φιλοξενεί
τα ευρήματα από την αρχαία πόλη Κάλλατις.
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Τόμις / Κονστάντσα

Το Θέατρο Φαντάζιο (Teatrul Fantasio)
στη λεωφόρο Φερδινάνδου της Κονστάντσας.
Έως το 1947 ήταν γνωστό ως Θέατρο Τρανούλη,
από το όνομα του Δημ. Τρανούλη, ελληνικής
καταγωγής ευεργέτη της πόλης, ο οποίος
το ίδρυσε το 1927. Στο κομψό κτίσμα
κυριαρχούν τα στοιχεία της νεοκλασικής
αρχιτεκτονικής. Σήμερα στεγάζει το Εθνικό
Θέατρο Κονστάντσας.

Προτομή του Μεγάλου Κωνσταντίνου
(Μουσεία Καπιτωλίου, Ρώμη)

48

Η αρχαία Τόμις βρισκόταν στη δυτική ακτή του Εύξεινου Πόντου, στη
θέση που σήμερα καλύπτει η ρουμανική πόλη Κονστάντσα. Το όνομά
της έχει συνδεθεί με τον θάνατο του αδελφού της Μήδειας Άψυρτου,
και συγκεκριμένα με το ρήμα «τομεύω» (= τέμνω) και τη λέξη «τομεύς»
(= μαχαίρι ή πέλεκυς).
Η Τόμις (ή Τόμοι) υπήρξε αποικία Μιλησίων (της Μιλήτου ή της
Ίστριας) και ιδρύθηκε στα τέλη του 7ου ή το πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ.
σε καίρια θέση, που ευνοούσε τον ελλιμενισμό πλοίων. Το πλήθος των
αμφορέων (κυρίως του 5ου αι. π.Χ.) που έχουν βρεθεί μαρτυρά έντονη
εμπορική σχέση με τη Χίο, τη Λέσβο και τη Θάσο· το ίδιο και τα χάλκινα
νομίσματα σε σχήμα βέλους. Η κεραμική της περιόδου αυτής θυμίζει
εργαστήρια της ανατολικής Ελλάδας κυρίως – ή και κορινθιακά. Στην
Ελλάδα παραπέμπουν, επίσης, οι θεοί που λατρεύονταν (Απόλλων,
Δήμητρα, Κυβέλη, Διόσκουροι κ.ά.) και οι μορφές που υπάρχουν στα
νομίσματά της (Απόλλων, Δίας, Αθηνά, Διόσκουροι κ.ά.).
Λόγω της θέσης των Τόμων, ήδη ανάμεσα στον 6ο και τον 3ο αι. π.Χ. υπήρξαν πόλεμοι για τον
έλεγχό τους. Από το 256/5-254 π.Χ. και έως τον 1ο αι. π.Χ. μαινόταν ο
πόλεμος «περί Τόμεως του εμπορίου», δηλαδή η διαμάχη για το εμπόριο των Τόμων μεταξύ Βυζαντίου, από τη μια, και Καλλάτιδας και
Ίστριας, από την άλλη. Η αρχαιολογική σκαπάνη στο βόρειο τμήμα του αρχαίου οικισμού έφερε στο φως λείψανα της Ελληνιστικής εποχής (3ος-2ος αι. π.Χ.), τα οποία επιβεβαιώνουν τον
ρόλο του εμπορίου για την πόλη, η οποία επεκτάθηκε αρκετά
την εποχή αυτή.
Κατά τον 1ο αι. π.Χ., η Τόμις, όπως και οι άλλες ελληνικές
πόλεις του δυτικού Πόντου, είχε συμμαχήσει με τον Μιθριδάτη
ΣΤ΄. Όμως το 72 π.Χ. ο Λούκουλλος και οριστικά το 29/8 π.Χ. ο
Λικίνιος Κράσσος θα προσαρτήσουν την περιοχή στη Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία. Το 15 μ.Χ. οι Ρωμαίοι θα δημιουργήσουν την επαρχία της Μοισίας, ενώ από την εποχή του Διοκλητιανού (284-305)
η πόλη θα ενταχθεί στην επαρχία της Μικράς Σκυθίας, της οποίας υπήρξε πρωτεύουσα. Μετά από τον 5ο αιώνα, θα περιληφθεί
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Εντωμεταξύ, η πόλη μετονομάστηκε σε Κωνσταντιανή –από
παραφθορά του οποίου προέκυψε το Κονστάντσα– προς τιμή της
Κωνσταντίας, ετεροθαλούς αδελφής του αυτοκράτορα Μεγάλου
Κωνσταντίνου (306-337). Στα χρόνια του Ιουστινιανού επισκευάστηκαν και ενισχύθηκαν τα τείχη της, όπως μας παραδίδει ο Προκόπιος. Ευρήματα από τους Πρωτοχριστιανούς χρόνους μπορεί να
δει κανείς σε ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο, μέσα στον ιστό
της σύγχρονης πόλης. Εκεί έχουν αποκαλυφθεί τμήματα από τον

Άγαλμα του Ρωμαίου ποιητή Οβίδιου, φιλοτεχνημένο από τον Ετόρε Φεράρι, στην ομώνυμη
πλατεία (Piața Ovidiu) της Κονστάντσας, μπροστά από το Ιστορικό Μουσείo. Υμνητής
της χαράς της ζωής και του έρωτα, και υπονομευτής των ηθικιστικών κοινωνικών στερεότυπων
που προσπαθούσε να επιβάλει ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο Οβίδιος εξορίστηκε στην ακριτική
Τόμι από το 8 μ.Χ. έως τον θάνατό του (17 μ.Χ.). Την περίοδο εξορίας του, θα γράψει δύο έργα:
Tristia (Θρήνοι) και Epistulae ex Ponto [Επιστολές από τον (Εύξεινο) Πόντο].

πολεοδομικό ιστό της πρωτοχριστιανικής πόλης, πύργος
του 6oυ αιώνα και τέσσερις παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Η μεγαλύτερη εξ αυτών χρονολογείται στον 5o-6ο
αιώνα και έχει κάτω από το ιερό σταυρόσχημη κρύπτη.
Η πόλη πολιορκήθηκε από τους Αβάρους (χειμώνας 597/598), αποτέλεσε τμήμα της Α΄ και Β΄ Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας (681-1018 και 1185 - μέσα 14ου
αι.) και, στη συνέχεια, του ημιαυτόνομου πριγκιπάτου
της Δοβρουτσάς, και το 1394 περιήλθε υπό οθωμανική κατοχή. Εντωμεταξύ, κατά τον 12ο αιώνα ιδρύθηκε στην πόλη εμπορικός σταθμός των Γενουατών·
σε αυτούς οφείλει το σημερινό της όνομα, το οποίο
απαντά πρώτη φορά σε πορτολάνους του 14ου αιώνα. Μετά την οθωμανική κατάκτηση, οι Γενουάτες θα
εγκαταλείψουν την Κονστάντσα και θα μεταναστεύσουν στην Καφφά (Θεοδοσία), στην Κριμαία.
Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, η
πόλη βυθίζεται σιγά σιγά στην παρακμή. Η κατάσταση αλλάζει τη δεκαετία του 1850, όταν εμφανίζεται
στην περιοχή ο σιδηρόδρομος και, παράλληλα, ανα-

Το ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο στην Κονστάντσα, στο οποίο διασώζονται
ευρήματα της Υστερορωμαϊκής και Πρωτοχριστιανικής περιόδου.

Ο φάρος ύψους 7,9 μ., στο λιμάνι
της Κονστάντσας κατασκευάστηκε
το 1858-60 από Ζακυνθινό εργολάβο,
κατ’ εντολή της Εταιρείας Δούναβη
και Μαύρης Θάλασσας. Ονομάστηκε
Γενοβέζικος Φάρος προς τιμή
των Γενοβέζων, οι οποίοι δημιούργησαν
εδώ μια ακμάζουσα εμπορική κοινότητα
μετά τον 13ο αιώνα.
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Το 1890 συστήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Νέων «Ελπίς», ο οποίος ίδρυσε αναγνωστήριο
και λέσχη, ενίσχυε οικονομικά τα ελληνικά
εκπαιδευτήρια, φρόντιζε για τους απόρους
και το 1898 οικοδόμησε το πρώτο θέατρο
στην πόλη. Το θέατρο «Ελπίς» βρίσκεται
πίσω από τον ναό της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα και φιλοξένησε πολλές
και σημαντικές παραστάσεις, βιβλιοθήκη
με ελληνικές και ξένες εκδόσεις, καθώς
και τις πρώτες κινηματογραφικές προβολές.
Σήμερα στεγάζει κουκλοθέατρο με
το ίδιο όνομα (πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου,
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, «Κοιτίδες
Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).

Διαφημιστική αφίσα για τα λιμάνια
με τα οποία συνδέεται η Κονστάντσα
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κατασκευάζεται το λιμάνι. Έκτοτε πυκνώνει η εγκατάσταση Ελλήνων στην πόλη, οι
οποίοι βέβαια είχαν δημιουργήσει από το
1814 κοινότητα – την πρώτη από τις ελληνικές κοινότητες της Ρουμανίας.
Το 1859 η Κονστάντσα είχε περίπου
3.000 κατοίκους, με τα ελληνικής καταγωγής άτομα (500) να αποτελούν την πλειονότητα των χριστιανών και να ασχολούνται
κυρίως με το εμπόριο. Η ναυτιλιακή και
εμπορική σημασία της ήταν τότε μικρή,
ωστόσο μετά την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που τη συνέδεε με το
Βουκουρέστι και την εκτέλεση των λιμενικών έργων θα αναπτυχθεί γοργά. Ακόμη
πιο γοργά θα κινηθεί μετά την ενσωμάτωση της Δοβρουτσάς στη Ρουμανία, το 1878.
Μάλιστα, την περίοδο 1878-1880 η πόλη
είχε Έλληνα δήμαρχο, τον Α. Αλεξανδρή,
ενώ δήμαρχοι της πόλης αργότερα εκλέχτηκαν και άλλοι Έλληνες. Ο πληθυσμός
της, εντωμεταξύ, αυξήθηκε και διαφοροποιήθηκε αρκετά: το 1896 κατοικούσαν
10.419 άνθρωποι (2.519 Ρουμάνοι και 2.416
Έλληνες), ενώ το 1900 οι Ρουμάνοι ήταν
9.165 και οι Έλληνες 2.517.
Η εμπορική σύμβαση που υπογράφηκε το 1900 μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας
αναγνώριζε τις ελληνικές κοινότητες της
Κονστάντσας, της Βραΐλας, του Γαλατσίου και μερικών άλλων πόλεων ως νομικά
πρόσωπα. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίστηκε πλέον επίσημα η ύπαρξη και η λειτουργία των ελληνικών κοινοτήτων
Στη συνέχεια (ειδικά μετά το κλείσιμο
των ελληνικών σχολείων, το 1905, και τις
διώξεις του 1906) στην πόλη εγκαταστάθηκαν πολλοί Έλληνες από την Αγχίαλο, τη
Μεσημβρία και τη Σωζόπολη. Έτσι, το 1928,
οι Έλληνες ήταν 3.130 και συνιστούσαν τη
δεύτερη κοινότητα στην πόλη μετά τη ρουμανική, και το 1938-1940 οι Έλληνες ήταν
5.000 σε ένα σύνολο 82.000 κατοίκων.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΣΑΣ
Οι χριστιανοί ορθόδοξοι της Κονστάντσας είχαν μια μορφή κοινοτικής οργάνωσης από τις αρχές του
19ου αιώνα, ωστόσο οι καθαυτώ
κοινοτικοί θεσμοί συγκροτήθηκαν
το 1862, όταν άρχισε να χτίζεται
ο πρώτος –και για πολλά χρόνια
μοναδικός– χριστιανικός ναός της
πόλης, η Μεταμόρφωση του Σωτήρα, σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε στην ελληνική κοινότητα από
την Υψηλή Πύλη (τον σουλτάνο Αμπντούλ Αζίζ). Το 1878, εδώ έγινε η δοξολογία για την απελευθέρωση της Δοβρουτσάς και την ένωσή της με τη Ρουμανία, παρουσία του ίδιου του βασιλιά Καρόλου
Α΄. Έως το 1900 ήταν η επίσημη εκκλησία της πόλης και από το 1954 έχει κηρυχθεί ιστορικό μνημείο.
Οι Έλληνες της Κονστάντσας ήταν έμποροι, βιοτέχνες, υπάλληλοι, γιατροί και δικηγόροι. Ένα
πολύ μεγάλο τμήμα τους ήταν, βέβαια, ναυτικοί, λιμενεργάτες και εργάτες σε βιομηχανίες, ενώ ελάχιστοι επένδυσαν στον δευτερογενή τομέα.
Ελληνικό σχολείο υπό την επίβλεψη της κοινότητας είχε συσταθεί ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1860. Το 1879 αναδιοργανώθηκε (έχοντας 100 μαθητές), ενώ λίγο αργότερα λειτούργησαν
σχολαρχείο και παρθεναγωγείο (1887). Την περίοδο 1924-1926 λειτούργησε εμπορική σχολή, ενώ
από το 1934-1935 και μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια λειτουργούσε γυμνάσιο. Το παλιό ελληνικό σχολείο λειτουργεί και σήμερα ως σχολείο.

Η Κονστάντσα σε επιστολικά δελτάρια του 1910

Ίστρια
Από τον Ηρόδοτο (5ος αι. π.Χ.) και τον Σκύμνο τον Χίο (2ος αι. π.Χ.) έως τον
Ευσέβιο Καισαρείας (3ος-4ος αι.) και τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο (10ος
αι.), ένα πλήθος συγγραφέων αναφέρεται στην αρχαία πόλη Ίστρια, η οποία έχει
εντοπιστεί ανατολικά του χωριού Ίστρια. Η αρχαιολογική σκαπάνη, από το 1914
που άρχισαν οι ανασκαφές, έχει αποκαλύψει μεταξύ άλλων, τείχη (Αρχαϊκής,
Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής εποχής και της περιόδου μετά τη γοτθική εισβολή), ναό
αφιερωμένο στον Δία Πολιέα (χτισμένο τον 6ο αι. π.Χ. και ανακαινισμένο τον 5ο
αι. π.Χ.), βωμούς του 5ου αι. π.Χ., μικρό δωρικό ναό (3ος αι. π.Χ.), ελληνιστικό ναό
της Αφροδίτης, λουτρά (2ος-3ος αι. μ..Χ.), χριστιανικές βασιλικές (5ος-6ος αι.),
οικίες, δημόσια κτίρια, κεραμική, νομίσματα, καθώς και νεκρόπολη με ταφές από
τον 6ο αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ. Όλα τα κινητά ευρήματα που ήρθαν στο φως από
την αρχαία πόλη εκτίθενται σε μουσείο που χτίστηκε το 1982.
Την εποχή που αποίκισαν την περιοχή οι Μιλήσιοι (657 π.Χ.), κυριαρχούσαν
οι Γέτες, η δε πόλη που ίδρυσαν χτίστηκε σε μια χερσόνησο που χώριζε τη θάλασ-

Άποψη του αρχαιολογικού
χώρου της Ίστριας
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σα από τη λιμνοθάλασσα. Σταδιακά το τοπίο άλλαξε: αμμώδεις σχηματισμοί απέκλεισαν την άμεση πρόσβαση της πόλης στη θάλασσα και διαμορφώθηκε μια λιμνοθάλασσα (σημερινό σύμπλεγμα
λιμνών Razelm ή Razim και Sinoie). Σήμερα, τα ερείπια της αρχαίας πόλης περιβάλλονται ανατολικά
και βόρεια από τη Sinoie, δυτικά από τη λίμνη Ίστρια και νοτιοδυτικά από τη λίμνη Duingi.
Στην Ίστρια λατρεύονταν ο Δίας ως Πολιεύς (= πολιούχος) και η Αφροδίτη Ποντία, η οποία
προστάτευε τη θάλασσα και τους θαλασσοπόρους. Δικό του ναό είχε και ο Απόλλων Ιητρός (= θεραπευτής), ο οποίος ήταν μάλλον ο κύριος προστάτης-θεός της πόλης. Τα παλαιότερα νομίσματά της
ήταν ασημένια, χρονολογούνται στις αρχές του 4oυ αι. π.Χ. και είχαν στη μία όψη δύο κεφάλια
(πιθανώς των Διόσκουρων, των οποίων η λατρεία ήταν διαδεδομένη στον Εύξεινο Πόντο) και στην
άλλη αετό πάνω σε δελφίνι και την επιγραφή ΙΣΤΡΙΗ. Τα νεότερα χάλκινα νομίσματα (3ος-2ος
αι. π.Χ.) έχουν στη μία όψη αετό πάνω σε δελφίνι και την επιγραφή και στην άλλη την κεφαλή του
Ίστρου πωγωνοφόρου ή κερασφόρου. Στον 1ο αι. π.Χ. ανήκουν οι χρυσοί στατήρες με την επιγραφή
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ.
Βωμός με παράσταση
της Αφροδίτης Ποντίας

Στον περίπου ενάμιση αιώνα που μεσολάβησε από τη δημιουργία της έως τη σκυθική εκστρατεία
του Δαρείου (514 π.Χ.), η πόλη αναπτύχθηκε γοργά, με πυρήνα την ακρόπολη (στο νοτιοανατολικό
βραχώδες έδαφος) και τον οικισμό. Κύρια δραστηριότητα των αποίκων ήταν η αλιεία, το πάστωμα των
ψαριών και η εξαγωγή τους, η αγορά σιτηρών και δερμάτων από τους Γέτες, η αγορά και το εμπόριο
δούλων, καθώς και η αγορά και το εμπόριο κεριού και μελιού από την ενδοχώρα – τους έδινε αυτή τη
δυνατότητα η ποταμοπλοΐα. Οι ίδιοι προμήθευαν τους γηγενείς Γέτες με πήλινα αντικείμενα, έργα
αργυροχοΐας, οπλισμό, ελαιόλαδο, κρασί, υφάσματα κ.ά.

Ασημένιο νόμισμα της Ίστριας
στο οποίο εμφανίζονται δύο κεφάλια
(πιθανώς των Διόσκουρων - Nομισματικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Γυάλινη παλαιοχριστιανική
κανδήλα από την Ίστρια
(Μουσείο Κονστάντσας –
πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου,
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες,
«Κοιτίδες Ελληνισμού»/
Η Καθημερινή, Αθήνα 2011)

Μετά το πλήγμα του 514 π.Χ., η Ίστρια ανοικοδομήθηκε και γνώρισε περίοδο ευημερίας, εκμεταλλευόμενη και την προστασία των Οδρυσών. Εξέδωσε αργυρά και χάλκινα νομίσματα, ανέπτυξε
περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις της με τους Γέτες, αντικατέστησε το ολιγαρχικό πολίτευμα με
δημοκρατικούς θεσμούς και συμμετείχε στην Α' Αθηναϊκή Συμμαχία.
Η Ίστρια συμμετείχε το 313 π.Χ. στην επανάσταση της περιοχής εναντίον του βασιλιά της Θράκης Λυσίμαχου, υπέστη μετά το 281 π.Χ. τις συνέπειες των κελτικών επιδρομών και το 256-255 π.Χ.
πήρε μέρος στον πόλεμο για το εμπόριο της Τόμιδος. Στη συνέχεια παρήκμασε, συμμάχησε με
τον βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη Δ' και τον 1ο αι. π.Χ. περιήλθε στους Ρωμαίους., οι οποίοι
έχτισαν ναούς, δημόσια λουτρά και μεγάλες κατοικίες. Λίγα μόλις χρόνια μετά την κατάκτησή
της από τους Ρωμαίους, η Ίστρια, οι πόλεις του δυτικού Πόντου και επίσης οι Γέτες, οι Σκύθες
και οι Βαστάρνες εξεγέρθηκαν εναντίον του ανθύπατου της Μακεδονίας. Η τελική μάχη στην
οποία κατανικήθηκαν οι ρωμαϊκές δυνάμεις, έγινε το 60 π.Χ. κοντά στην Ίστρια. Το 48/47 π.Χ.,
όμως, η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Γέτες.
Η Ίστρια ανέκαμψε κατά την πρώιμη Ρωμαϊκή εποχή, χωρίς όμως να ξαναφτάσει στα παλιά της επίπεδα. Το 238 μ.Χ. επλήγη από εισβολή Γότθων, οι οποίοι την εκπόρθησαν μετά από πολιορκία, ενώ στα
χρόνια του αυτοκράτορα Πρόβου (276-282) ξεκίνησε η κατασκευή νέας οχύρωσης. Έως τον 6ο αιώνα η
πόλη διατηρούσε ως ένα βαθμό την αίγλη της – συνέβαλαν σε αυτό και τα χριστιανικά συγκροτήματα που
χτίστηκαν στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αναστάσιου (491-518) και Ιουστινιανού (527-565). Όμως, στις
αρχές του 7ου αιώνα –ιδιαίτερα όταν φάνηκαν οι πρωτοβούλγαροι Ονογκούρ (670)– θα περιπέσει σε αφάνεια. Στην εγκατάλειψη η Ίστρια οδηγήθηκε λόγω του γεγονότος ότι, ευρισκόμενη πολύ κοντά στο ποτάμι,
δεν παρείχε ασφάλεια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (φάνηκε αυτό στην αβαρική εισβολή του 568), αλλά
και λόγω των προσχώσεων που άλλαζαν την ακτογραμμή και προκαλούσαν άνοδο της στάθμης των νερών.

Λείψανα από την οχύρωση της Ίστριας
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ΙΣΤΡΟΣ Ή ΔΟΥΝΑΒΗΣ
Ο Δούναβης, δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι της Ευρώπης, καταλήγει μετά από πορεία 2.850 χλμ. στον
Εύξεινο Πόντο. Με όριο τις Σιδηρές Πύλες (σειρά φαραγγιών στα σύνορα Σερβίας-Ρουμανίας), οι
αρχαίοι Έλληνες διέκριναν τον Άνω και Μέσο Δούναβη δυτικά (τον οποίο ονόμαζαν Δανούβιο)
και τον Κάτω Δούναβη ανατολικά, τον οποίο ονόμαζαν Ίστρο. Κατά την αρχαιότητα, τα πλοία που

To Δέλτα του Δούναβη
σε χάρτη του 1867

Το δέλτα του Δούναβη
και οι ελληνικές πόλεις
γύρω από αυτό

ταξίδευαν αντίστροφα προς τον ρου του Δούναβη (από τη θάλασσα προς το εσωτερικό) έφταναν έως
τις Σιδηρές Πύλες.
Ο Ίστρος, τον οποίο ο Ησίοδος στη Θεογονία αποκαλεί «καλλιρέεθρον», στην ελληνική μυθολογία ήταν ποτάμιος θεός, γιος του Ωκεανού και της Τηθύος και προσωποποιούσε μυθολογικά τον
κάτω ρου του Δούναβη. Αδέλφια του ήταν ο Έλωρος και ο Ακταίος, οι οποίοι πολέμησαν στη Μυσία,
στο πλευρό του Τήλεφου, όταν έγινε η ελληνική απόβαση.
Ο Δούναβης στις εκβολές του σχηματίζει ένα εκτεταμένο δέλτα, με τρεις κύριους βραχίονες: τον
βόρειο βραχίονα Κίλια (πιθανόν αρχαία Αχίλλεια, βυζαντινό Λυκόστομον), τον μεσαίο βραχίονα
Σουλινά (αρχαίο Καλόστομον, βυζαντινός Σωλήν) και τον νότιο βραχίονα Σφίντου Γκεόργκε (αρχαίο
Ιερόν Στόμιον, μεταγενέστερα Άγιος Γεώργιος). Η ονομασία Καλόστομον συνδέεται με το γεγονός
ότι εκεί καταλήγουν κοπάδια ψαριών που έρχονται για να γεννήσουν στις εκβολές του Δούναβη.
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Οργάμη / Ακρωτήριο Dolojman
Από τις παλαιότερες αποικίες των Μιλησίων στον Εύξεινο Πόντο, λίγο βορειότερα της Ίστριας, είναι η Οργάμη.
Βρισκόταν κοντά στις εκβολές του Δούναβη και πάνω σε
θαλάσσιους εμπορικούς άξονες και σε εμπορικές οδούς
της ενδοχώρας, και διέθετε αμιγή ελληνικό πληθυσμό –
τουλάχιστον μέχρι την κατάκτησή της από τους Ρωμαίους. Η θέση της ευνόησε την οικονομική ανάπτυξη και τις
εμπορικές σχέσεις με άλλες ελληνικές πόλεις και τους
γηγενείς πληθυσμούς.
Στην περιοχή έχουν αποκαλυφθεί οικίες της ύστερης
Άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Οργάμης
Αρχαϊκής εποχής, κτίσματα που χρονολογούνται από τον
5ο έως τον 2ο αι. π.Χ., τμήμα ελληνιστικής οδού, μικρό τμήμα τείχους (5ος-3ος αι. π.Χ.), η νεκρόπολη, πρωτοχριστιανικά κατάλοιπα και κατάλοιπα από την τελευταία φάση κατοίκησης της πόλης
(5ος-7ος αιώνας).

Το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δουνάβεως στον Σουλινά

Σουλινάς / Σουλίνα

Στη Γεωγραφία του Πτολεμαίου (2ος αι.
μ.Χ.) ο οικισμός αναφέρεται ως Καλόστομον.
Η επόμενη αναφορά σε αυτόν είναι πολύ
μεταγενέστερη, από τον Κωνσταντίνο
Πορφυρογέννητο (10ος αι.), ο οποίος
τον ονομάζει Σελινά, και ετυμολογεί το όνομα
από την αρχαία λέξη σωλήν. Οι Γενουάτες,
τέλος (14ος αι.), αποκαλούν τον οικισμό
Solina. Στην εικόνα, τμήμα της Βαλκανικής
χερσονήσου από τη Γεωγραφία (μετάφραση
Ι. Σκουταριώτης, Φλωρεντία 1454), στο οποίο
εικονίζεται το δέλτα του Δούναβη.
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Στο δέλτα του Δούναβη, λίγο πριν τις εκβολές του κεντρικού του βραχίονα, υπήρχε από τα Μεσοβυζαντινά χρόνια μικρή σκάλα που ονομαζόταν Σουλινάς. Τον 14ο αιώνα, ο μικρός οικισμός έγινε γενοβέζικος
εμπορικός σταθμός, στον οποίο κατοικούσαν ελάχιστοι ναυτικοί, πειρατές και ψαράδες. Είχε μάλιστα
πολλές δυσκολίες, καθώς επικοινωνεί με την ενδοχώρα μόνο μέσω του ποταμού – επικοινωνία που διακοπτόταν όταν τα νερά του πάγωναν.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα όμως, με τη συμβολή κυρίως Ελλήνων που εκμεταλλεύτηκαν άριστα τη
στρατηγική του θέση, εξελίχθηκε σε παραποτάμια πόλη-λιμάνι και σπουδαίο εμπορικό και ναυπηγικό
κέντρο, όπου επισκευάζονταν ποταμόπλοια και ρυμουλκά. Έτσι, το 1880 ο πληθυσμός του ανερχόταν σε
1.800 κατοίκους, εκ των οποίων Έλληνες ήταν οι 1.065. Ακόμη κι όταν, σε περιόδους μεγάλης κίνησης
του λιμανιού, ο αριθμός των κατοίκων έφτανε τις 6.000, οι τρεις στους τέσσερις ήταν Έλληνες – ναυτικοί,
λιμενεργάτες και πλοηγοί ποταμόπλοιων, αλλά και έμποροι, ναυτιλιακοί πράκτορες, γιατροί, φαρμακοποιοί, υπάλληλοι.
Απαρχή αυτής της πορείας ήταν η ανέγερση από τους Οθωμανούς (18ος αι.) φάρου, ο οποίος διευκόλυνε
τη θαλάσσια επικοινωνία, και η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία απελευθέρωσε το εμπόριο των δημητριακών στον Δούναβη και αναβάθμισε τη σημασία που είχαν τα μικρότερα ποταμόπλοια (= σλέπια) του
Σουλινά, όπου ιδιοκτήτες και πλήρωμα ήταν συνήθως Έλληνες.
Νέα ώθηση έδωσαν τα έργα που πραγματοποίησε μετά τη λήξη
του Κριμαϊκού πολέμου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δουνάβεως
και Σουλινά (που είχε εκεί την έδρα της) και η ανακήρυξη του
Σουλινά σε ελεύθερο λιμάνι (1870). Από αυτά επωφελήθηκαν
προφανώς και άλλης εθνικότητας κάτοχοι πλοίων, όμως η ποταμοπλοΐα παρέμεινε σε ελληνικά κυρίως χέρια.
Ο φάρος του Σουλινά. Η ανέγερσή του άλλαξε την πορεία της πόλης.

Μετά την ενσωμάτωση του Σουλινά στη Ρουμανία (1878) και παρά την αύξηση των Ρουμάνων, οι Έλληνες συνέχισαν να αποτελούν σχεδόν το 60% των κατοίκων, κατάγονταν δε
κυρίως από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, καθώς και από την Ανατολική Θράκη. Κυρίαρχη
γλώσσα στην πόλη ήταν η ελληνική – τη μιλούσαν και οι Ρουμάνοι και οι Δυτικοευρωπαίοι.
Η πορεία του Σουλινά στον 20ό αιώνα δεν ήταν ανάλογη. Στις αρχές της δεκαετίας του
1930, ο πληθυσμός του ήταν 5.000 κάτοικοι, εκ των οποίων οι ελληνικής καταγωγής ήταν
1.000 άτομα. Μεταπολεμικά ο αριθμός τους συρρικνώθηκε πολύ περισσότερο.
Οι Έλληνες του Σουλινά είχαν οργανωθεί σε κοινότητα από το 1866, όταν ξεκίνησε η ανέγερση ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας (Άγιος Νικόλαος). Και εδώ είχε
δημιουργηθεί τοπική Ελληνική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα και λειτούργησαν αρρεναγωγείο, παρθεναγωγείο και νηπιαγωγείο. Λειτούργησαν, επίσης, η φημισμένη σε
όλη τη Ρουμανία Ελληνική Λέσχη και ο Φιλόπτωχος Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών.
«Στο ελληνικό νεκροταφείο», σημειώνει η Σοφία Ακριβοπούλου, «οι τάφοι των Ελλήνων ναυτικών, με
τα μπηγμένα όρθια κουπιά, μαρτυρούν το πόσο δυναμική ήταν η ελληνική παρουσία στην πόλη, στον
Δούναβη και σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα» (Σοφία Ακριβοπούλου, Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, «Κοιτίδες
Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, 2011).

Η προκυμαία του Σουλινά σε επιστολικό
δελτάριο εποχής

Ο. ΣΤΑΘΑΤΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
Οι Σταθάτοι και ειδικά ο Όθων ξεχωρίζουν ανάμεσα στους Έλληνες επιχειρηματίες, εφοπλιστές και
ναυλομεσίτες που δραστηριοποιήθηκαν στον Σουλινά και τον Δούναβη. Όχι μόνο για την επιχειρηματική αλλά και για την κοινωνική τους δράση. Ως επιχειρηματίες ξεκίνησαν (αρχικά και με τον
Παν. Θεοφιλάτο) με μικρά πλοία (σλέπια) που μετέφεραν άνθρακα και, στην πορεία, δημιούργησαν
έναν ευάριθμο στόλο μεγάλων φορτηγών ατμόπλοιων, ρυμουλκών και ποταμόπλοιων.
Ο Όθων Σταθάτος (1844-1924) ίδρυσε την πρώτη ελληνική σχολή εμποροπλοιάρχων στην πατρίδα του
Ιθάκη το 1907. Στα πέντε χρόνια της λειτουργίας της, η σχολή διακρίθηκε για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρείχε. Το 1913 το κτίριό της δόθηκε στο κράτος για να στεγάσει (έως τους σεισμούς του 1953)
δημοτικό σχολείο. Στη συνέχεια ίδρυσε το « Άθλον Όθωνος Α. Σταθάτου», με πρόεδρο τον καθηγητή Πανεπιστημίου Δ. Αιγινήτη και σκοπό την
παροχή υποτροφιών σε επιστήμονες
και καλλιτέχνες, και ιδιαίτερα σε
εκπαιδευτικούς που επιθυμούσαν να
μετεκπαιδευτούν σε πανεπιστήμια
και σχολές του εξωτερικού.
Βαλέριου Πανταζί, «Πλοίο στον Σουλινά» (2010)
Δωρεά του Ό. Σταθάτου είναι ένα
νοσοκομείο, το Ασκληπιείο Βούλας, ενώ
ως κατοικία του ζεύγους Όθωνα και Αθηνάς
Σταθάτου οικοδομήθηκε το 1895 από
τον Ernst Ziller το εντυπωσιακό Μέγαρο
Σταθάτου στην Αθήνα, στο οποίο σήμερα
στεγάζεται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
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Λευκή - Αχίλλειος νήσος / Zmeinyj

Αιγισσός / Τούλτσεα

Η Λευκή (σήμερα νήσος Zmeinyj = νήσος των φιδιών) είναι ένας ακατοίκητος και γυμνός βράχος
με υπόλευκη απόχρωση, ο οποίος απέχει 45 χλμ. από τις εκβολές του Σουλίνα. Ήταν γνωστή και ως
Αχίλλειος νήσος, λόγω του φημισμένου ναού του Αχιλλέα του υπήρχε εκεί από τον 6ο αι. π.Χ., αλλά
και ως νήσος των Μακάρων (= Ευλογημένων). Από τον 4ο έως τον 2ο αι. π.Χ. το νησί περιήλθε στον
έλεγχο της Ολβίας, δεν έπαψε όμως να δέχεται επισκέψεις θαλασσοπόρων και πιστών του ήρωα, οι
οποίοι έρχονταν από διάφορα μέρη του Πόντου και της Μεσογείου.

Αρκετά βαθιά στη ρουμανική ενδοχώρα, στη
νότια όχθη του Δούναβη και στο σημείο όπου
αρχίζει το δέλτα του, είναι χτισμένη η πόληλιμάνι Τούλτσεα. Στην ίδια θέση, ιδρύθηκε τον
7ο αιώνα π.Χ. από Έλληνες αποίκους η πόλη
Αιγισσός. Η πόλη είχε σχέσεις με τις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου, συμμετείχε στο Κοινό που είχε έδρα την Τόμιδα και,
κατά τον Οβίδιο, οφείλει το όνομά της στον
μυθικό ιδρυτή της Αίγισο τον Κάσπιο.
Στις αρχές του 1ου αι. μ.Χ., η Αιγισσός
κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους, οι οποίοι την
ανοικοδόμησαν με βάση τα δικά τους πρότυπα.
Τον 3o αιώνα λεηλατήθηκε από τους Γότθους
και τον 5ο αιώνα περιήλθε στους Βυζαντινούς.
Ωστόσο, τον 7ο αιώνα εγκαταλείφθηκε λόγω
των βαρβαρικών επιδρομών. Από την Παλαιοχριστιανική εποχή σώζονται λείψανα δύο
βασιλικών, ενώ, σύμφωνα με τον Προκόπιο, και
σε αυτήν ο Ιουστινιανός ενίσχυσε τις οχυρώσεις. Στη συνέχεια η πόλη, που εξακολουθεί
να απαντά σε γραπτές πηγές με το αρχαίο της
όνομα, εντάχθηκε στη βουλγαρική επικράτεια
(681-1000 και 1185-14ος αι.). Η κατοίκηση
αποκαταστάθηκε το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, όταν οι
Βυζαντινοί, οι οποίοι την ανακατέλαβαν, έχτισαν φρούριο,
το οποίο καταστράφηκε το 1064 από τους Ογούζους.
Τον 14o αιώνα, πάντως, υπήρχε οικισμός μεγαλύτερος
από εκείνον του 11ου αιώνα. Αυτόν κατέλαβαν οι Οθωμανοί
το 1419, και τον κατείχαν τους επόμενους τέσσερις αιώνες.
Πάντως, περίπου έναν αιώνα αργότερα (1506), η πόλη απαντά για πρώτη φορά με το όνομα Τούλτσεα σε οθωμανικά
έγγραφα και περιγράφεται ως «σημαντικό κέντρο για το διαμετακομιστικό εμπόριο».
Με τη Συνθήκη της Αδριανούπολης (1829), η Ρωσία
εξασφάλισε κυριαρχία σε μέρος των εκβολών του Δούναβη, η Τούλτσεα ανοικοδομήθηκε σε νέα θέση και γνώρισε
περίοδο μεγάλης ανάπτυξης, με ατμομηχανή την εξαγωγή
δημητριακών στην Κωνσταντινούπολη και τη δυτική Ευρώπη, όπου πρωταγωνιστούσαν έμποροι από την Κεφαλονιά
και την Ιθάκη. Τη δεκαετία του 1840, δημιουργήθηκαν και

Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΝΗΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΡΙΑΝΟ
Ο μύθος παρουσιάζει τη μητέρα του Αχιλλέα Θέτιδα, μετά τον θάνατό του στην Τροία,
να μεταφέρει το σώμα του από τη νεκρική πυρά στο νησί. Σύμφωνα με μύθο που παραδίδεται από τον Φλάβιο Αρριανό στο έργο του Περίπλους του Εύξεινου Πόντου, η Θέτιδα δημιούργησε το νησί για να ζήσει εκεί ο γιος της. Ο Αρριανός αναφέρεται, επίσης,
στον ναό του Αχιλλέα, στο ξύλινο λατρευτικό ξόανο, σε ένα μαντείο, στα άφθονα αναθήματα που υπήρχαν στον ναό –ανοιχτά αγγεία, δαχτυλίδια, πολύτιμοι λίθοι– και στις
επιγραφές που εξυμνούσαν τον Αχιλλέα. Ακόμα και τα λιγοστά κατσίκια που ζούσαν
στο νησί ήταν αφιερωμένα στον Αχιλλέα. Από τον Αρριανό, τέλος, πληροφορούμαστε
ότι ο Αχιλλέας ήταν θεός των νεκρών, θεραπευτής, μάντης, προστάτης της πόλης αλλά
και των ναυτικών: εμφανίζεται στα όνειρά τους και τους υποδεικνύει το καταλληλότερο
σημείο για να αγκυροβολήσουν. Στην εικόνα, λεπτομέρεια μελανόμορφου αμφορέα
που χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. (Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο). Εικονίζει φτερωτό οπλίτη −πιθανώς τη ψυχή του Αχιλλέα− να πετάει πάνω από τη θάλασσα αφήνοντας
το καράβι του ακυβέρνητο.
Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει
αποκαλύψει στο νησί λείψανα κτιρίου που πιθανολογείται ότι ήταν ο
ναός του Αχιλλέα. Δομικό υλικό από
αυτό χρησιμοποιήθηκε το 1837 για
την κατασκευή φάρου. Έχουν, επίσης, αποκαλυφθεί –στο νησί ή στη
θάλασσα που το περιβάλλει– πολλά
εισηγμένα αντικείμενα, επιγραφές,
αναθήματα στον Αχιλλέα, κοσμήματα
αφιερωμένα στον ήρωα, νομίσματα,
άγκυρες και όστρακα (τα παλαιότερα χρονολογούνται στα τέλη του 7ου
αι. π.Χ.), τα οποία προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από διακοσμημένα
τελετουργικά αγγεία.

Η νήσος Λευκή ή Νήσος των Φιδιών
σε πίνακα του Κάρλο Μποσόλι
(Carlo Bossoli), 1856
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Ο αρχαιολογικός χώρος
της αρχαίας Αιγισσού

Η οικία Καλογερά στην Τούλτσεα
(πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου,
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες,
«Κοιτίδες Ελληνισμού»/
Η Καθημερινή, Αθήνα 2011)

Ο ελληνικός ναός του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου χτίστηκε μεταξύ των ετών 1848
και 1854 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ștefan
Dopron. Το ογκώδες κωδωνοστάσιο
(στην εικόνα) προστέθηκε το 1921.
Πίσω από την εκκλησία βρίσκεται η αίθουσα
της ελληνικής κοινότητας (Ελληνική Αίθουσα
ή Sala Elena), η οποία αρχικά χρησίμευε
ως σχολείο και αίθουσα εκδηλώσεων.
Γύρω από την εκκλησία υπάρχουν αρκετές
ελληνικές ιδιοκτησίες: η οικία Αντύπα, η οικία
Κουκούλη, η οικία Βαζάκα, η οικία Γκρίμπλα,
η οικία Καμπίτζη, η οικία Δημητρίου, η οικία
Καλογερά κ.ά. (πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου,
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, «Κοιτίδες
Ελληνισμού» / Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).
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ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, οι οποίες αξιοποιούσαν τα
δάση της περιοχής. Παράλληλα, παρατηρήθηκε μεγάλη μεταναστευτική κίνηση, η οποία έφερε στην πόλη πολλές εθνότητες (Βουλγάρους, Τούρκους, Τατάρους, Ρουμάνους, Ρώσους,
Εβραίους, Αρμένιους) – μεταξύ αυτών και αρκετούς Έλληνες,
που έφτασαν τον 19o αιώνα τους 3.000, σύμφωνα με τις μάλλον υπερβολικές εκτιμήσεις του Έλληνα υποπρόξενου. Στη
δεκαετία του 1870 δημιουργήθηκε ελληνική κοινότητα, ενώ
ορθόδοξος ναός (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) λειτουργούσε
από το 1848. Στην πόλη λειτούργησαν εκπαιδευτήρια και σύλλογοι των Ελλήνων κατοίκων.
Το 1853, οι Times του Λονδίνου έγραφαν ότι η Τούλτσεα
ήταν «η τελευταία οχυρωμένη θέση που κατέχουν οι Τούρκοι
στον Δούναβη και έχει φρουρά 1.200 ανδρών». Τρία χρόνια
αργότερα, με το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου, η πόλη έγινε
έδρα της ποτάμιας αστυνομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δουνάβεως και Σουλινά, η οποία όμως
προέκρινε ως κύριο λιμάνι τον Σουλινά. Αυτή η επιλογή, σε συνδυασμό με την άνοδο της Κονστάντσας, ανέκοψε την πορεία της Τουλτσέας και την οδήγησε σε μαρασμό, ενώ έπληξε και τους ελληνικούς εμπορικούς οίκους – εκτός από εκείνον των Λυκιαρδόπουλων. Το 1878 η πόλη εντάχθηκε
στη Ρουμανία, παρότι η κυρίαρχη εθνική ομάδα –δημογραφικά και κοινωνικά– ήταν η βουλγαρική.
Η ελληνική κοινότητα της Τούλτσεα αριθμεί σήμερα περίπου 600 άτομα, οργανώνει μαθήματα
ελληνικών, διαθέτει χορευτικό συγκρότημα και, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις για νέους και ενήλικες.

Η Τούλτσεα σε επιστολικό δελτάριο εποχής

Η οικία Καμπίτζη (πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου,
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, «Κοιτίδες
Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).
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ΔΟΒΡΟΥΤΣΑ
Η Δοβρουτσά είναι ιστορική περιοχή στη δυτική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, ανάμεσα στον κάτω
Δούναβη και την ακτή που σήμερα ανήκει στη Ρουμανία (βόρεια Δοβρουτσά) και στη Βουλγαρία
(νότια Δοβρουτσά). Η βουλγαρική Δοβρουτσά περιλαμβάνει τις επαρχίες Ντόμπριτς και Σιλίστρα,
ενώ η ρουμανική τις επαρχίες Κονστάντσας και Τούλτσεας.
Οι ακτές της Δοβρουτσάς άρχισαν να αποικίζονται από τους Έλληνες ήδη από τον 7ο αι. π.Χ.
και φιλοξένησαν σημαντικές πόλεις όπως η Αιγισσός, η Κάλλατις, η Ίστρια, η Τόμις, η Οδησσός κ.ά.
Η περιοχή περιήλθε στους Ρωμαίους τον 1ο αι. π.Χ. και τον 1ο αι. μ.Χ. αποτέλεσε επαρχία της
Μοισίας. Κατά την Παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος-6ος αι.) αποτέλεσε επαρχία της Μικράς Σκυθίας. Στους «σκοτεινούς αιώνες» που ακολούθησαν βρέθηκε εκτός των συνόρων της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, υπήρξε διάβαση φύλων που μετανάστευαν και από το 681 εντάχθηκε στο βουλγαρικό
κράτος.
Περίπου τρεις αιώνες αργότερα (960), όταν ο Ιωάννης Τσιμισκής νίκησε τους Ρώσους του Σβιατοσλάβου που διεκδικούσαν τις εκβολές του Δούναβη, επανήλθε στη βυζαντινή επικράτεια. Ακολουθούν η εμφάνιση στις ακτές της των Γενοβέζων (12ος αι.), οι οποίοι δημιούργησαν εμπορικούς σταθμούς, και η κατάκτησή της από τον τσάρο Καλογιάν (1197-1207), που θα τη φέρει για δεύτερη φορά
στο βουλγαρικό κράτος – οπότε και θα πάρει την ονομασία Δοβρουτσά, στα χρόνια του Βούλγαρου
ηγεμόνα Δόβροτιτς (1350-1385). Θα μεσολαβήσει μια σύντομη προσάρτηση στη Βλαχία και τελικά
στα τέλη της δεκαετίας του 1410 θα περιέλθει στους Οθωμανούς. Σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το χριστιανικό στοιχείο της Δοβρουτσάς ( Έλληνες, Βούλγαροι και Ρουμάνοι) εκπροσωπείται
από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος είχε ως έδρα αρχικά τη Δρίστρα (σήμερα Σιλίστρια, στη
Βουλγαρία) και στη συνέχεια την Τσερναβόντα (Αξιούπολις) και την Τούλτσεα.
Από τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισαν να φτάνουν στις πόλεις της περιοχής

Άγαλμα του τσάρου Καλογιάν στη Βάρνα.
Πήρε το προσωνύμιο Ρωμαιοκτόνος, επειδή
τα στρατεύματά του σκότωσαν ή συνέλαβαν
χιλιάδες Ρωμαίους (= Έλληνες). Πέθανε κατά
την πολιορκία της Θεσσαλονίκης, το 1207.

Το ιππικό των Βυζαντινών καταδιώκει τους Ρως του Σβιατοσλάβου, μετά την κατάληψη της Σιλίστρας, το 970, από τον Ιωάννη
Τσιμισκή. Μικρογραφία από τη Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτζη (Εθνική Βιβλιοθήκη Ισπανίας, Μαδρίτη).
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Γαλάζιο / Γκαλάτσι
Εθνογραφικός χάρτης
της Δοβρουτσάς
γύρω στα 1918

Henryk Dembitzky, «Ρουμανικά στρατεύματα
διασχίζουν θριαμβευτικά τον Δούναβη,
στη Βόρεια Δοβρουτσά»,
επιχρωματισμένη λιθογραφία, 1879.
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άποικοι διάφορων εθνικοτήτων –ανάμεσά τους
και πολλοί Έλληνες– και να αναπτύσσεται το
εμπόριο, ενώ συχνές ήταν οι περιπέτειες κατά
τη διάρκεια των Ρωσοτουρκικών πολέμων. Η
Συνθήκη της Αδριανούπολης, αρχικά, και αργότερα τα μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο δεδομένα
(δημιουργία σιδηροδρομικής γραμμής, εκσυγχρονισμός λιμενικών εγκαταστάσεων, δημιουργία Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δούναβη και
του Σουλίνα, δραστηριοποίηση δυτικών χωρών)
δημιούργησαν συνθήκες μεγάλης οικονομικής
και εμπορικής άνθησης της περιοχής.
Το 1878 η Δοβρουτσά διαμοιράστηκε μεταξύ
Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αλλά το 1913 πέρασε
όλη υπό τον έλεγχο της Ρουμανίας. Στα χρόνια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ρουμανία παραχώρησε τη νότια Δοβρουτσά στη Βουλγαρία (7
Σεπτεμβρίου 1940, Συνθήκη Κραϊόβας), κίνηση
που επισφραγίστηκε με τη Συνθήκη του Παρισιού, στις 10 Φεβρουαρίου 1947.

Τo Γκαλάτσι βρίσκεται στη
νότια Μολδαβία, σε απόσταση
180 χλμ. από τον Εύξεινο Πόντο
και 20 χλμ. βορειοανατολικά
από τη Βραΐλα, με την οποία
βρισκόταν ιστορικά σε ανταγωνισμό. Είναι λιμάνι στην αριστερή όχθη του Δούναβη, ανάμεσα στις εκβολές του Σιρέτ και
του Προύθου, νότια της λίμνης
Μπράτες. Το όνομα Γκαλάτσι
προέρχεται από την κουμανική
λέξη γκαλάτ, η οποία κατάγεται
από αραβική λέξη (gal' at), που
Το Γκαλάτσι σε χαρακτικό του 1853
σημαίνει «φρούριο». Η ελληνική ονομασία της πόλης (Γαλάζιο) είναι παραφθορά της ρουμανικής. Όταν η πόλη περιήλθε στη Γένοβα, ονομάστηκε Καλάντα.
Στην περιοχή, που κατοικείται από τη τη Νεολιθική εποχή, υπήρχε δακικός οικισμός (6ου-5ου αι. π.Χ.)
και, αιώνες αργότερα, χτίστηκαν ισχυρό ρωμαϊκό φρούριο για την προστασία του περάσματος του Δούναβη
και (μετά το 300 μ.Χ.) δακορωμαϊκός οικισμός. Η θέση κατοικείται συνεχώς μετά το 600, όπως πιστοποιούν
νομίσματα του 613-685 του βρέθηκαν σε τάφο της Βυζαντινής εποχής κοντά στην εκκλησία της Παναγίας,
καθώς και δυτικά και βυζαντινά νομίσματα της εποχής του αυτοκράτορα Μιχαήλ Δ΄ (1034-1041).
Η πρώτη γραπτή αναφορά στον νεότερο οικισμό απαντά σε έγγραφο του 1445 – έτσι, η ίδρυσή του τοποθετείται το νωρίτερο τον 14ο αιώνα. Μετά το 1484, όταν οι Οθωμανικοί είχαν καταλάβει τις άλλες εμπορικές πόλεις της Μολδαβίας, το Γκαλάτσι παρέμεινε το μόνο λιμάνι της. Έτσι, ο έως τότε μικρός εμπορικός
και κυρίως αλιευτικός οικισμός εξελίχθηκε σε σπουδαίο ναυτιλιακό και ναυπηγική κέντρο, που ανέπτυξε
πυκνές επαφές με την Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και με την κεντρική και δυτική Ευρώπη, στην οποία
εξήγε κυρίως δημητριακά και ξυλεία. Το 1710 λεηλατήθηκε από τους Τατάρους, ενώ κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787-1792 πυρπολήθηκε από τον Ρώσο στρατηγό Μ. Καμένσκι. Ωστόσο, λόγω της κρίσιμης θέσης του, το 1856 αποφασίστηκε να εδρεύει στο Γκαλάτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δουνάβεως, ενώ
αργότερα δημιουργήθηκαν προξενεία από τη Ρωσία (1775) και από τη Γαλλία και την Αγγλία (1805).
Έτη-σταθμός για το Γαλάτσι ήταν το 1774 (Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή), το 1829 (Συνθήκη
Αδριανούπολης, που ήρε τους περιορισμούς της ναυσιπλοΐας στον Δούναβη και απελευθέρωσε το
εμπόριο δημητριακών) και το 1837, όταν η πόλη ανακηρύχθηκε ελεύθερο λιμάνι και ελεύθερη ζώνη, και εξελίχθηκε στην «Οδησσό του Δούναβη». Μετά το 1880, η πορεία του εμπορίου
ανακόπηκε, καθώς καταργήθηκε το προνόμιο του «ελεύθερου λιμανιού», προσαρτήθηκαν στη
Ρωσία μερικές από τις πλέον γόνιμες περιοχές της μολδαβικής ενδοχώρας (νότια Βεσσαραβία)
και αναπτύχθηκαν ανταγωνιστικά κέντρα (Βραΐλα, Κονστάντσα, Σουλινάς). Από τότε, πάντως,
και κυρίως στον 20ό αιώνα, το Γκαλάτσι εξελίχθηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα βιομηχανικά
κέντρα της Ρουμανίας. Τα πρώτα βήματα αυτής της νέας πορείας –και με ελληνική παρουσία–
έγιναν στην αλευροβιομηχανία και σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων.

Χρυσό νόμισμα του Μιχαήλ Δ΄ του Παφλαγόνα
(Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα)

Το κτίριο της Ελληνικής Λέσχης, το οποίο
σήμερα στεγάζει το Ληξιαρχείο Γκαλατσίου
(πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου, Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες, «Κοιτίδες Ελληνισμού»/
Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).
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21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1821: Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ Γκαλάτσι

Αρκετοί Έλληνες που ζούσαν στο Γκαλάτσι μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία. Μαζί με το Ιάσιο και το
Βουκουρέστι, ήταν οι πόλεις με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα της Φιλικής Εταιρείας. Ένας από τους
Έλληνες Φιλικούς, ο στρατιωτικός διοικητής της πόλης Βασίλειος Καραβίας, κατόρθωσε να εκδιώξει
τους Τούρκους στις 21 Φεβρουαρίου του 1821. Τρεις μήνες αργότερα, η πόλη ανακαταλήφθηκε από
τον οθωμανικό στρατό – ανακατάληψη ιδιαίτερα αιματηρή. Το Γκαλάτσι επανήλθε στη Μολδαβία το
1829, με τη Συνθήκη της Αδριανούπολης. Στην εικόνα, αναμνηστική πλάκα στον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη μνήμη των πεσόντων τον Μάιο του 1821.

Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα
Ο ναός θεμελιώθηκε στις 6 Αυγούστου 1866, αποπερατώθηκε το 1872 κι έχει ανακηρυχθεί μεικτή
«ελληνορουμανική» εκκλησία. Είναι σταυροειδής, με δύο κωδωνοστάσια, εικονογραφήθηκε από τον
Παπαδόπουλο τον Αδριανουπολίτη και έχει βιτρώ παράθυρα με τους αποστόλους Πέτρο, Ανδρέα,
Μάρκο, Θωμά, Βαρθολομαίο, Λουκά (βόρεια πλευρά) και Παύλο, Ιωάννη, Ιάκωβο, Φίλιππο (νότια
πλευρά).
Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα

Ο εμπορικός χαρακτήρας του Γκαλατσίου οδήγησε στην εγκατάσταση πολλών Ελλήνων –κυρίως
από τα Ιόνια νησιά (Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Παξοί) και λιγότερο από τη Χίο και τις Κυκλάδες–, αλλά και
Αρμενίων, Ιταλών και Εβραίων, ήδη από τον 18ο αιώνα, καθιστώντας την πόλη πολυάνθρωπη και συνάμα
πολυεθνική. Έτσι οι 5.000 κάτοικοι των αρχών του 19ου αιώνα έφτασαν τους 26.050 το 1859 (έτος κατά
το οποίο ενώθηκαν οι ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας) και το 1899 τους 62.545 (ανάμεσά τους
3.587 Έλληνες υπήκοοι). Το 1834 έφτασε στην πόλη ο πρώτος Έλληνας πρόξενος, ο Σμυρνιός Γεώργιος
Αθανασιάδης, δραστήριο μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ενώ το 1848 ο Ζανής Χρυσοβελόνης θα ιδρύσει
χρηματοπιστωτική-εμπορική εταιρεία και το 1858 θα ιδρυθεί Ελληνικό Εμπορικό Ινστιτούτο. Εξάλλου,
ελληνικοί εμπορικοί οίκοι –κυρίως των Π. Αργέντη και Ροδοκανάκη από τη Χίο, αλλά και του Κεφαλονίτη
Πανά– είχαν σημαντική συνεισφορά στην εμπορική ακμή της πόλης. Σημαντική παρουσία στην ποταμοπλοΐα είχαν οι αδελφοί Αθανασούλη, οι αδελφοί Αντύπα και ο Γρ. Κουταβάς.
Η ελληνική κοινότητα στο Γκαλάτσι, από τις σημαντικότερες στη Ρουμανία, συστάθηκε το 1864 με
αφορμή την οικοδόμηση ναού (Μεταμόρφωση του Σωτήρα). Το 1864 επίσης, έτος κατά το οποίο δόθηκε η
δυνατότητα στους ξένους χριστιανούς να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία, καθορίστηκε και ο κανονισμός
λειτουργίας της, ο οποίος τροποποιήθηκε το 1899 και στον Μεσοπόλεμο. Από τα μέσα του 19ου αιώνα,
χρονολογείται και η άνθηση της ελληνικής παιδείας, με το Γκαλάτσι να αναδεικνύεται σε κύριο εκπαιδευτικό κέντρο των Ελλήνων της Ρουμανίας. Στην πόλη ιδρύθηκαν σπουδαία ιδιωτικά εκπαιδευτήρια,
όπως το Ινστιτούτο του Βενιέρη (1857) και το Ελληνικό Λύκειο του Χ. Μητρόπουλου (1859), καθώς και
κοινοτικά αρρεναγωγεία και παρθεναγωγεία, που συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν ελληνικές συλλογικότητες που, αν και τυπικά είχαν
φιλανθρωπικό χαρακτήρα, συχνά εξυπηρετούσαν και πολιτικούς-εθνικούς στόχους. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Φιλανθρωπική Ελληνική Αδελφότητα Γαλατσίου (1861), ο Ελληνικός Φιλόμουσος Σύλλογος, ο
«Ερμής» (1896, κυρίως λέσχη και αναγνωστήριο μελών της ελληνικής παροικίας), το Ελληνορουμανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο (Μεσοπόλεμος) και ο Αθλητικός Σύλλογος «Πανελλήνιον».
Ο ελληνισμός της πόλης επιβίωσε μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, αν και Έλληνες παρέμειναν
έως και τη δεκαετία του 1960. Βέβαια, η Κοιλάδα (Valea), η ελληνική λαϊκή συνοικία που εκτεινόταν
στην πλαγιά που κατεβαίνει στην όχθη του Δούναβη, καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Έτσι, σήμερα οι πρώην ελληνικές ιδιοκτησίες βρίσκονται
συγκεντρωμένες κατά μήκος της οδού Doamneasca, κύριου δρόμου του ιστορικού κέντρου της πόλης,
και ανατολικότερα. Μνημεία, πέραν του ναού της Μεταμόρφωσης, έχουν κηρυχθεί το διπλανό της κτιριακό συγκρότημα (σήμερα Ληξιαρχείο), το οποίο στέγαζε την Ελληνική Λέσχη, το Ελληνικό Εμπορικό
Επιμελητήριο και το Ελληνικό Πολιτιστικό-Εμπορικό Κέντρο (σήμερα εστιατόριο και κινηματογράφος).

Η Οικία Λαμπρινίδη

Η προκυμαία του Γαλατσίου
στα τέλη του 19ου αιώνα
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Οικία Καβαλιώτη
Βρίσκεται δίπλα στον ναό της Μεταμόρφωσης και σήμερα στεγάζει το Μουσείο Ιστορίας του Γαλατσίου. Η
οδός Iancu Fotea, στην οποία έχει πρόσοψη, πήρε το όνομά της από τον Έλληνα στρατιωτικό Γιάγκο Φωτέα.

Οικία Λαμπρινίδη
Βρίσκεται κοντά στο πανεπιστήμιο και χτίστηκε από τον Επαμεινώνδα Λαμπρινίδη, Έλληνα επιχειρηματία που ασχολήθηκε με την επισκευή πλοίων. Στέγασε το Εφετείο, το Γυμνάσιο Μιχαήλ
Κογκαλνιτσεάνου και, μετά τον σεισμό της 9ης Νοεμβρίου 1940, το δημαρχείο.
Το Μουσείο Ιστορίας του Γαλατσίου

Μονή Πρετσίστα
Το οχυρωμένο μοναστήρι της Παναγίας βρίσκεται δίπλα στις όχθες του Δούναβη και είναι το αρχαιότερο μνημείο στο Γαλάτσι. Χτίστηκε από τον Βασίλε Λούπου, μεταξύ των ετών 1643-1647, υπήρξε
μετόχι της μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, αναστηλώθηκε το 1829 και το 1859 χρησιμοποιήθηκε
ως μουσείο (1953-1957). Εκ νέου αναστηλώθηκε την περίοδο 1991-1994. Εντυπωσιάζουν η παραδοσιακή ρουμανική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, το καμπαναριό με τις επάλξεις (χρησίμευε για την
επόπτευση της κοιλάδας του Δούναβη) και η γέφυρα με τις 28 επάλξεις.

Ναός Θεοτόκου Μαυρομόλου
Ο ναός, μια βασιλική με τρούλο, χτίστηκε το 1669 από τον Γεώργιο Δούκα και ολοκληρώθηκε από τον
γιο του Κωνσταντίνο μεταξύ 1700 και 1703. Το όνομά του οφείλεται στην ομώνυμη μονή της Κωνσταντινούπολης της οποίας ήταν μετόχι. Κατά την Επανάσταση του 1821, κάηκε από τους Τούρκους,
ανοικοδομήθηκε όμως το 1858-1861 με βάση το αρχικό σχέδιο. Καταστροφές υπέστη και κατά τους
Ρωσοτουρκικούς πολέμους του 1767-1774 και του 1787-1792.

Ναός Αγίας Τριάδας

Η μονή Πρετσίστα

Βρίσκεται στις βορειοδυτικές παρυφές της πόλης και χτίστηκε από τον γιατρό Αρ. Σερφιώτη, γύρω
στα 1880, μέσα σε μεγάλη ιδιόκτητη έκταση. Δυτικά του ναού βρίσκεται το οικογενειακό μαυσωλείο,
με ημιυπόγειο χώρο για τις ταφές και υπερκείμενο νεογοτθικό παρεκκλήσι. Το συγκρότημα σήμερα
έχει κηρυχθεί μνημείο.
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Δ Υ Τ Ι Κ Ε Σ Α Κ Τ Ε Σ / Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Ι Α – Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α

Βραΐλα
Η Βραΐλα, λιμάνι της βορειοανατολικής Βλαχίας προσιτό –λόγω του βάθους του– και σε πλοία που
έφταναν από τον Εύξεινο Πόντο, εξελίχθηκε στη σημαντικότερη εξαγωγική πύλη δημητριακών της
Ρουμανίας μετά τα μέσα του 19ου αιώνα – με τους Έλληνες να πρωταγωνιστούν στο εμπόριο, τη
ναυτιλία και γενικότερα την οικονομική ζωή της πόλης. Οι εκτεταμένες πεδιάδες με τις οποίες γειτνιάζει και η σιδηροδρομική σύνδεση με το Βουκουρέστι έκαναν ακόμη πιο κομβική τη θέση της, που
βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη και απέχει 169 χλμ. από τις εκβολές του.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΡΑΪΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Η βιομηχανία στη Βραΐλα αναπτύχθηκε μετά το 1880. Ήδη
από τη δεκαετία του 1840, πάντως, λειτουργούσε στην πόλη
ναυπηγείο υπό τη διεύθυνση του Γ. Κουντούρη.
Στη μετά το 1880 πορεία –που είχε σαν ατμομηχανή την
αλευροβιομηχανία– η παρουσία των Ελλήνων ήταν κυρίαρχη. Οι τέσσερις από τους πέντε μύλους που λειτουργούσαν
στην πόλη το 1896 ανήκαν σε Έλληνες. Μάλιστα, οι ελληνικοί αλευρόμυλοι ήταν από τους πλέον σύγχρονους και είχαν
ισχυρή εξαγωγική παρουσία. Στις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν ιδρύθηκαν και άλλες ελληνικές αλευροβιομηχανίες. Μία εξ αυτών (των Λυκιαρδόπουλου-Βαλεριανού) ήταν
η μεγαλύτερη της Ρουμανίας. Στις φωτογραφίες, οι μύλοι Βιολάτου και Λυκιαρδόπουλου (πηγή: Σοφία
Ακριβοπούλου, Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, «Κοιτίδες Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).

Το Γαλλικό Ξενοδοχείο ή Καζίνο Αρμελίνο,
παλαιά ελληνική ιδιοκτησία η οποία σήμερα
στεγάζει το Μουσείο Ιστορίας της Βραΐλας
(πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου, Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες, «Κοιτίδες Ελληνισμού»/
Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).
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Οι απαρχές της πόλης –η οποία
εμφανίζεται με το όνομα Brayla σε
μια άδεια μεταφοράς και εμπορίου
που είχε δοθεί το 1368 στους εμπόρους του Μπρασόφ– τοποθετούνται
στον 14ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα μνημονεύεται και από τον Βυζαντινό
ιστορικό Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, ο
οποίος σχολιάζει την έντονη εμπορική της κίνηση. Ο ψαράδικος αρχικά οικισμός, συνεπώς, είχε γίνει
γύρω στα 1400 πόλη. Κάηκε το 1462
από τον Μωάμεθ Β΄ και το 1512 από
τον Μπόγκνταν Γ΄ της Μολδαβίας,
και κατακτήθηκε το 1540 από τους
Οθωμανούς, οι οποίοι την οχύρω-

σαν και εγκατέστησαν φρουρά. Ήδη
πάντως, μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453), είχε σχηματιστεί
μια πρώτη ελληνική κοινότητα από
Έλληνες οι οποίοι κατέφυγαν εδώ από
την Πόλη.
Καθ’ όλη την Οθωμανική περίοδο
(1540-1829), η Βραΐλα αποτελούσε
τμήμα του βόρειου αμυντικού δικτύου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και ήταν αξιόλογο εμπορικό λιμάνι.
Συν τω χρόνω, η πόλη αναπτύχθηκε
και στις αρχές του 19ου αιώνα είχε
30.000 κατοίκους (κυρίως Τούρκους,
πολλούς Ρουμάνους, που αποτελούσαν μάλλον το μεγαλύτερο μέρος των
ορθοδόξων, αρκετούς Έλληνες κ.ά.).
Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο
του 1828-1829, ενσωματώθηκε στην
ηγεμονία της Βλαχίας, με συνέπεια να
την εγκαταλείψουν οι μουσουλμάνοι
και να εγκατασταθούν κυρίως Ρουμάνοι, πολλοί Εβραίοι αλλά και αρκετοί Έλληνες (κατά βάση έμποροι και
τεχνίτες).
Στην ανάπτυξή της συνέβαλαν καταλυτικά η κατοχύρωση της ελεύθερης
ναυσιπλοΐας, η αύξηση των αναγκών
των χωρών της δυτικής Ευρώπης σε σιτηρά και η ανακήρυξή της σε ελεύθερο λιμάνι το 1836.
Αποτέλεσμα; Τα πλοία (ποταμόπλοια και ποντοπόρα) που κατέπλευσαν στη Βραΐλα το 1836 ήταν
τετραπλάσια εκείνων του 1830. Τα ονόματα των Α. Πετάλα, Θ. Φάραγγα και I. Λυκιαρδόπουλου
είναι τα πλέον γνωστά από την πλειάδα των Ελλήνων που πρωταγωνιστούσαν στα δρώμενα της
πόλης ως έμποροι και πλοιοκτήτες. Επίσης, πέντε Έλληνες συμμετείχαν στην πρώτη τράπεζα που
ιδρύθηκε στη Βραΐλα το 1845.
Να σημειωθεί επιπλέον ότι, μετά το 1829, η Βραΐλα συμπεριλήφθηκε σε ένα πρόγραμμα πολεοδόμησης σημαντικών πόλεων στη Μολδαβία και τη Βλαχία και πόλεων που βρίσκονταν στις όχθες
του Δούναβη. Στο πλαίσιό του, η πόλη ανοικοδομήθηκε, χτίστηκαν σύγχρονα κριτήρια και κατεδαφίστηκε το οθωμανικό φρούριο του 16ου αιώνα. Μετά την ένωση των δυο ηγεμονιών (1859), η ανοδική
πορεία της συνεχίστηκε. Δεν διακόπηκε ακόμη και όταν, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 18771878, οι βομβαρδισμοί των οθωμανικών στρατευμάτων προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές. Έτσι,
στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και αξιόλογο βιομηχανικό κέντρο, και
στα 1899 είχε 56.330 κατοίκους, με τους ξένους να αποτελούν το 40% του συνόλου και τους Έλληνες
περίπου το 9%.

Οικία Καββαδία (πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου,
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, «Κοιτίδες
Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, Αθήνα 2011)

Η Βραΐλα σε επιστολικό
δελτάριο εποχής
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑΪΛΑΣ
Η Αίθουσα Ράλλη στην οποία ιδρύθηκε
η ελληνική κοινότητα Βραΐλας και ψηφίστηκε
ως πρώτος πρόεδρός της ο Γ. Αβαζιώτης,
ο αποκαλούμενος «le roi du Dunabe»
(= βασιλιάς του Δούναβη). Σήμερα το κτίριο
στεγάζει το θέατρο Maria Filoti, από το όνομα
της διάσημης ηθοποιού, η οποία είχε
ελληνική καταγωγή.

Αφίσα θεατρικής παράστασης μαθητών
ελληνικού εκπαιδευτηρίου η οποία δόθηκε
στη Βραΐλα τον Ιούνιο του 1887

Η Οικία Σουλιώτη (πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου,
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, «Κοιτίδες
Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, Αθήνα 2011)
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Ελληνικό προξενείο υπήρχε στη Βραΐλα ήδη
από το 1841, η ελληνική κοινότητα όμως
ιδρύθηκε το 1863, όταν στην πόλη ζούσαν
περίπου 5.000 Έλληνες. Τη χρονιά εκείνη,
οι βουλγαρικές αρχές αποδέχθηκαν αίτημα
της ελληνικής παροικίας να οικοδομήσει
εκκλησία αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου, η οποία θα λειτουργεί με
Έλληνες ιερείς και στην ελληνική γλώσσα.
Ο μεγαλόπρεπος τρισυπόστατος ναός, κάτω
από το ιερό του οποίου βρίσκεται ιαματική πηγή, εγκαινιάστηκε το 1872. Θεωρείται
ένας από τους μεγαλύτερους θρησκευτικούς
χώρους στη νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Δύο χρόνια πριν τα εγκαίνιά του εγκρίθηκε ο κανονισμός
της κοινότητας, η οποία λίγο αργότερα αντιμετώπισε σοβαρή κρίση, λόγω και του μεγάλου ποσού που
απαίτησε η ανέγερση του ναού. Η κρίση ξεπεράστηκε πλήρως στις αρχές της δεκαετίας του 1880.
Η ελληνική εκπαίδευση, ωστόσο, έχει μακρότερο βίο – πάντως μετά το 1829. Τη χρονιά που
οργανώθηκε η ελληνική κοινότητα λειτουργούσαν ήδη ιδιωτικά και δημόσια σχολεία κατώτερης
βαθμίδας και ιδρύθηκε εμπορική σχολή, που μετατράπηκε σε λύκειο το 1888.
Το 1866, με δωρεά του Ανδριώτη ηγουμένου της μονής του Hurez, ιδρύθηκε παρθεναγωγείο με
τον όρο να διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα, στα τέλη δε της ίδιας δεκαετίας ιδρύθηκαν, με πρωτοβουλία Ελλήνων, αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο, που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε κοινοτικά.
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα ιδρύθηκαν και άλλα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία – κάποια με υψηλό
επίπεδο.
Το 1905, τα ελληνικά σχολεία, όπως και
η ελληνική κοινότητα, αντιμετώπισαν, προβλήματα. Άρχισαν να ξεπερνιούνται μόλις
το 1910, όταν επαναλειτούργησε το κοινοτικό αρρεναγωγείο και λίγο αργότερα λειτούργησε και παρθεναγωγείο.
Στην πόλη δραστηριοποιήθηκαν ελληνικοί σύλλογοι με αξιόλογη κοινωνική δράση,
όπως οι φιλόπτωχες αδελφότητες «Πρόοδος»
και « Ένωσις», η Αλληλοβοηθητική Αδελφότης του εν Βραΐλα Φιλόμουσου Συλλόγου, η
οποία παρείχε δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη στα φτωχότερα μέλη της κοινότητας και το παράρτημα του Κεντρικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου εν Δακία, το οποίο υποστήριζε τις ελληνικές διεκδικήσεις.

Δ Υ Τ Ι Κ Ε Σ Α Κ Τ Ε Σ / Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Ι Α – Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α

Την περίοδο αυτή η περιοχή των εκβολών του Δούναβη
–με καθοριστική συμβολή Ελλήνων πλοιοκτητών όπως οι
Σταθάτοι, οι Εμπειρίκοι, ο Ι. Θεοφιλάτος, ο Ε. Βλασσόπουλος, που συνεργάστηκαν με Χιώτες μεγαλεμπόρους (Σεκιάρης, Ροδοκανάκης)– πρωταγωνίστησε στη μετάβαση από
την ιστιοφόρο ναυτιλία στην ατμοκίνητη. Ωστόσο, οι Έλληνες της Βραΐλας δραστηριοποιούνταν κυρίως στην ποταμοπλοΐα (Μανουήλ Ζ. Χρυσοβελόνης, αδελφοί Σταθάτου,
Όθων Σταθάτος κ.ά..): με τα σλέπια τους μετέφεραν σιτηρά
και άλλα δημητριακά στον Σουλινά, όπου τα μεταφόρτωναν
σε ατμόπλοια. Πάντως και σε αυτόν τον τομέα, όπως και στο
εξαγωγικό εμπόριο, η βαρύτητα των Ελλήνων μειώθηκε από
τις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς οι Εβραίοι απέκτησαν προβάδισμα. Προβάδισμα έναντι της Βραΐλας απέκτησε πλέον
και η Κονστάντσα.
Η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Ρουμανίας (1905) και η κατάσταση που επικράτησε στην πόλη
με τις διαδηλώσεις εναντίον των Ελλήνων δεν επέφερε τη
διάλυση της κοινότητας, η οποία επιβίωσε έως και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Το ελληνικό στοιχείο αριθμούσε
περίπου 5.000 ψυχές έως τον Μεσοπόλεμο και μόνο μεταπολεμικά η παρουσία των Ελλήνων θα
μειωθεί.
Μετά το 1989, πάντως, η ελληνική κοινότητα επανασυστάθηκε και, σύμφωνα με την απογραφή
του 2011, αριθμεί 2.000 ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς. Σημαντική στιγμή στην πρόσφατη ζωή
της είναι το πολιτιστικό-ερευνητικό πρόγραμμα « Ένας Έλληνας, δύο Έλληνες, τρεις Έλληνες… η
Βραΐλα», που ξεκίνησε το 2009 με τη στήριξη και των ρουμανικών αρχών.

Το νοσοκομείο Pavilion B, πρώην νοσοκομείο « Άγιος Σπυρίδων»,
το οποίο χτίστηκε το 1920 από την ελληνική κοινότητα σε ιδιόκτητη έκταση,
στις παρυφές της πόλης και σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Παξινού.

Ταχυδρομικό δελτάριο που τύπωσε ο σύλλογος
της Βραΐλας, για οικονομική ενίσχυση
των εθνικών διεκδικήσεων στη Μακεδονία.

Η ελληνική εκκλησία της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα, νότια της πλατείας Traian,
εκλεκτικιστικό κτίσμα που συνδυάζει
νεοκλασικά, νεοβυζαντινά και νεογοτθικά
στοιχεία με το οθωμανικό μπαρόκ
(πηγή: Σοφία Ακριβοπούλου, Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες, «Κοιτίδες Ελληνισμού»/
Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ: ΠΟΙΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΣΤΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ: ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΑΪΤ ΙΣΤΡΑΤΙ:
Ο ΓΚΟΡΚΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Γεννημένος στη Βραΐλα, ο Ιάννης Ξενάκης (1922-2001) σπούδασε
μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και μουσική, συμμετείχε στην Αντίσταση, τραυματίστηκε στα Δεκεμβριανά
του 1944 και κατέφυγε στο Παρίσι. Εκεί εργάστηκε ως αρχιτέκτονας –για ένα διάστημα πλάι στον διάσημο Λε Κορμπυζιέ– και
συνέχισε τις σπουδές του στη μουσική. Το έργο του Μεταστάσεις
(1954) αποτέλεσε σταθμό, καθώς από τότε άρχισε να χρησιμοποιεί
μαθηματικές και αρχιτεκτονικές έννοιες στη μουσική. Λάτρης της
αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, ο Ξενάκης ασχολήθηκε συστηματικά με τη μεταφορά στη μουσική των «νόμων των πιθανοτήτων»,
οι οποίοι προέρχονται από τα μαθηματικά, επινόησε τον όρο
«στοχαστική μουσική», ενέταξε στο έργο του ήχους της φύσης ή
ανθρωπογενείς και συνδύασε τη μουσική με τον φωτισμό (ηλεκτροακουστική μουσική). Δίδαξε στη Σορβόννη, ανακηρύχτηκε
καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια, τιμήθηκε με πολλά διεθνή
βραβεία και από το 1966 διηύθυνε το Κέντρο Έρευνας για την
Πρωτοποριακή Μουσική στο Παρίσι. Το σπίτι όπου γεννήθηκε
σήμερα ανήκει στον δήμο Βραΐλας.

Παναΐτ Ιστράτι είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο με το οποίο είναι
γνωστός ο Γεράσιμος Βαλσαμής (1884-1935), γιος του Κεφαλονίτη Γεώργιου Βαλσαμή και της Ρουμάνας πλύστρας Ζωίτσας
Ιστράτι, ο οποίος γεννήθηκε στη Βραΐλα. Καθώς είχε λαϊκή καταγωγή, για να επιβιώσει αναγκάστηκε να κάνει διάφορα επαγγέλματα (κλειδαράς, ζαχαροπλάστης, χαλκωματής, χαμάλης,
φορτοεκφορτωτής, φωτογράφος, ταχυδρόμος, δημοσιογράφος,
χτίστης, γυρολόγος κ.ά). Για κάποιο διάστημα, μάλιστα, υπήρξε
συνδικαλιστής στο σωματείο εργατών του λιμανιού της Βραΐλας. Ταξίδεψε εργαζόμενος σε πολλές χώρες της Μεσογείου, ως
τη στιγμή που ο Ρομαίν Ρολλάν ανακάλυψε το συγγραφικό του
ταλέντο. Πολύ γνωστή είναι η φιλία του με τον Νίκο Καζαντζάκη.
Λίγο πριν το τέλος του (από φυματίωση) θα γράψει: «Πίστεψα
τυφλά στο ιδεώδες, πίστεψα στην Πίστη μου και σ' εκείνη των
Άλλων και για καιρό δε γελάστηκα. Το να ονειρεύεται κανείς
δεν αρκεί. Ακόμη και το να ζει κανείς δεν αρκεί. Να δημιουργεί
κανείς σημαίνει να τιθασεύει τα όνειρά του και να κυριαρχεί στη
ζωή του».
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Αν και καταγόταν από εφοπλιστική οικογένεια –ο πατέρας του Λεωνίδας
υπήρξε γόνος παλιάς οικογένειας ναυτικών από την Άνδρο και ίδρυσε,
μαζί με τα αδέλφια του, την Εθνική Ατμοπλοΐα Ελλάδος (1909-1935)–, ο
Ανδρέας Εμπειρίκος (Βραΐλα 1901 – Αθήνα 1975) ακολούθησε διαφορετική πορεία και διακρίθηκε ως ποιητής, ψυχαναλυτής, πεζογράφος και
φωτογράφος.
Από τους κύριους εκπροσώπους της Γενιάς του ’30 και ο βασικότερος
ίσως εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα, έζησε την περίοδο
1926-1931 στο Παρίσι, όπου μυήθηκε στον υπερρεαλισμό και την ψυχανάλυση. Στην Ελλάδα ήρθε το 1932, ενώ η πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα έγινε το 1935. Κυριότερα έργα του θεωρούνται η Υψικάμινος, πρώτο
υπερρεαλιστικό κείμενο στην Ελλάδα, και το πολύτομο και αμφιλεγόμενο
ερωτογράφημα Ο Μέγας Ανατολικός.
Έγραφε στην Υψικάμινο, αποτυπώνοντας την άποψή του για τη ζωή:
«Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια. Υπάρχουν απειράκις ωραιότερα
πράγματα και απ' αυτήν την αγαλματώδη παρουσία του περασμένου έπους.
Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη. Σκοπός της ζωής μας είναι η ατελεύτητη
μάζα μας. Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσιτελής παραδοχή της ζωής μας
και της κάθε μας ευχής εν παντί τόπω εις πάσαν στιγμήν εις κάθε ένθερμον
αναμόχλευσιν των υπαρχόντων. Σκοπός της ζωής μας είναι το σεσημασμένον
δέρας της υπάρξεώς μας.

Η Πινακοθήκη
της Βραΐλας,
πρώην οικία
Εμπειρίκου
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Τύρας – Ασπρόκαστρο / Μπίλχοροντ-Ντνιστρόβσκι
Ο Τύρας (ή Τύρα) ιδρύθηκε τον 6ο αι. π.Χ. στη νότια όχθη του Δνείστερου (Τύρας κατά την αρχαιότητα), κοντά στις εκβολές του, στην περιοχή όπου σήμερα υπάρχει η ουκρανική πόλη ΜπίλχοροντΝτνιστρόβσκι (Bilhorod-Dnistrovskyi ή Belgorod-Dnestrovskiy) και μαρτυρούνται στον ύστερο
Μεσαίωνα το Ασπρόκαστο και η πόλη Άκερμαν, και αργότερα η Cetatea Alba. Η πόλη ιδρύθηκε από
τους Μιλησίους και υπήρχε έως τα τέλη του 4ου αι. μ.Χ.

Άποψη του κάστρου
Άκερμαν

Λείψανα
από την αρχαία πόλη
του Τύρα
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Σήμερα, μεγάλο τμήμα της καταλαμβάνει το κάστρο του Άκερμαν. Άλλα τμήματα βρίσκεται
κάτω από τη σύγχρονη πόλη και από τα νερά του δέλτα του Δνείστερου. Στο ανασκαμμένο τμήμα –το
οποίο εκτείνεται ανάμεσα στο ανατολικό τείχος του κάστρου και την απόκρημνη βουνοπλαγιά στο
άκρο του δέλτα– έχουν εντοπιστεί λείψανα οικιστικών τετραγώνων, οικιών και τείχους με πύργους,
νομίσματα, θραύσματα αρχαίων γλυπτών, αριστουργηματικά ανάγλυφα με απεικονίσεις Θράκα ιππέα
και καθιστών γυναικείων θεοτήτων, αναθήματα, ειδώλια, αμφορείς (με σφραγίδες κυρίως της Θάσου,
της Σινώπης και της Ηράκλειας), επιγραφές, σφραγίδες κ.ά., που χρονολογούνται από τα τέλη του
5ου αι. π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ. Τα πολυάριθμα ευρήματα εισαγωγής (αμφορείς, νομίσματα κ.ά.)
πιστοποιούν τη σημαντική θέση που κατείχε στην οικονομία του Τύρα το εμπόριο.
Η πόλη συμμετείχε στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, οχυρώθηκε στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. και πάλι
τον 3ο αι. π.Χ., και είχε γύρω της περίπου 30 αγροτικούς οικισμούς (4ος-3ος αι. π.Χ.) με μεικτό
μάλλον πληθυσμό, ο οποίος ασχολούνταν κυρίως με την καλλιέργεια σιτηρών. Γνωρίζουμε ότι έκοψε
δικά της νομίσματα από το β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ. (αρχικά αργυρά και στη συνέχεια χάλκινα), είχε
δημοκρατικό πολίτευμα και οργάνωνε αθλητικούς αγώνες. Στους θεούς που λατρεύονταν περιλαμβάνονται ο Απόλλων Ιατρός, η Δήμητρα, η Αθηνά, ο Ηρακλής, η Άρτεμη, ο Διόνυσος και ο Αχιλλέας.
Αργότερα λατρεύτηκαν οι Αιγύπτιοι θεοί Σέραπις και Ίσιδα, αλλά και θεότητες που εισήχθησαν από
τους Ρωμαίους (Θράκας ιππέας, Μίθρας).
Κατά τα τέλη του 3ου αι. π.Χ., ο Τύρας υποχωρεί, κάτω και από την
πίεση των γειτονικών φύλων, και η κοπή νομισμάτων σταματά. Στα
χρόνια του βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη Α΄ (α΄ μισό 2ου αι. π.Χ.), η
θέση του βελτιώθηκε, στα τέλη του 2ου – αρχές του 1ου αι. π.Χ. η
πόλη ενσωματώθηκε στο κράτος του Μιθριδάτη ΣΤ΄ και στα μέσα
του 1ου αι. π.Χ. καταστράφηκε από τους Γέτες του Βυρεβίστα.
Επανιδρύθηκε στις αρχές του 1ου αι. μ.Χ. και το 56/57 ενσωματώθηκε ως αυτόνομη πόλη στη ρωμαϊκή επαρχία της Μοισίας.
Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, ανοικοδομήθηκε, επεκτάθηκε,
είχε ρωμαϊκή φρουρά (όντας στα σύνορα της αυτοκρατορίας)
και διέθετε γύρω της δέκα αγροτικούς οικισμούς, στους οποίους έχουν εντοπιστεί σιταποθήκες και οινοποιεία. Τα βασικότερα διοικητικά του όργανα διατηρήθηκαν, ωστόσο τον κύριο
ρόλο σε αυτά είχαν οι εκρωμαϊσμένοι εκπρόσωποι της τοπικής αριστοκρατίας. Στα μέσα του 3ου αιώνα, κατά τη διάρκεια επιδρομής των
Γότθων, καταστράφηκε από φωτιά, ανοικοδομήθηκε, για να καταστραφεί
οριστικά το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα και έκτοτε να κατοικηθεί εκ νέου
τον 13ο αιώνα. Στο μεσοδιάστημα παρέμεινε πιθανώς αρχικά στη σφαίρα επιρροής του
Βυζαντίου και από τον 7ο αιώνα των λαών της στέπας.
Στα μέσα του 10ου αιώνα, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο (949-959), ανήκε
στους Πετσενέγους ή τους Ρως του Κιέβου, μετά το 1016 όμως επανήλθε στους Βυζαντινούς. Σε χειρόγραφο του 12ου αιώνα αναφέρεται ως Μαυρόκαστρο, στην πραγματικότητα όμως το Μαυρόκαστρο
βρισκόταν απέναντι, στη βόρεια όχθη του Δνειστέρου.
Τον 13ο αιώνα το Ασπρόκαστρο πέρασε στον έλεγχο των Κουμάνων και των Τατάρων, ενώ δημιουργήθηκε και εμπορικός σταθμός των Γενοβέζων οι οποίοι κυριάρχησαν στα μέσα του 14ου αιώνα
και το μετέτρεψαν σε σημαντικό κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, κυρίως σιτηρών και κεριού.

Νόμισμα του Τύρα, το οποίο
χρονολογείται στον 3ο-1ο αι. π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Οδησσού).

Σφραγίδα του Κωνσταντίνου Ζ΄
Πορφυρογέννητου. Ο Βυζαντινός
αυτοκράτορας (944-959) μνημονεύει
την πόλη ως Ασπρόκαστρο –όνομα
που οφείλεται στο λευκό χρώμα των
οχυρώσεών της και ταυτίζεται με το Cetatea
Alba– και αναφέρει ότι το κάστρο
ήταν ερειπωμένο και εγκαταλελειμμένο.
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Εξ ου η εγκατάσταση εμπορικής αποστολής και από τους Ενετούς (1437). Στο μεταίχμιο του 14ου
και 15ου αιώνα περιήλθε στο νεοσύστατο κράτος της Μολδαβίας και το 1484 καταλήφθηκε από τους
Οθωμανούς, οι οποίοι το μετονόμασαν σε Άκερμαν (= λευκός βράχος).

Έφιπποι Ρως του Κιέβου με επικεφαλής
τον Σβιατοσλάβο. Οι Ρως το 969 έφτασαν
έως τον Δούναβη και κατέλαβαν μεγάλο
μέρος της Βουλγαρίας. Ο Τύρας βρισκόταν
πιθανότατα στην επικράτειά τους
την εποχή αυτή. Μικρογραφία από τo Xρονικό
του Κων. Μανασσή (Αποστολική Βιβλιοθήκη
Βατικανού, Ρώμη).
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διακινούνταν δούλοι, μέταλλα, γουναρικά και δέρματα. Στα μέσα του 5ου αι. π.Χ.
βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Σκυθών
και αργότερα εντάχθηκε στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία. Λάτρευε τη Δήμητρα και
την Κόρη, τον Διόνυσο, την Αφροδίτη, την
Κυβέλη, την Άρτεμη και τον Δία, και το
β΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. έκοψε χάλκινο
νόμισμα με μια γλαύκα στον εμπροσθότυπο και την επιγραφή ΣΚ, ΣΚΥ ή ΣΚΥΛ.
Τον οπισθότυπο κοσμούσε τετράκτινος τροχός, δελφίνι ή αιχμή βέλους. Κυρίως, όμως, εξυπηρετούνταν με νομίσματα
της Ίστριας, του Τύρα και της Ολβίας. Τo
331 π.Χ. το Νικώνιο καταστράφηκε από τον Ζωπυρίωνα, στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Επανιδρύθηκε από τον Τύρα, καταστράφηκε εκ νέου στο μεταίχμιο του 3ου και του 2ου αι. π.Χ.,
άκμασε κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους, τειχίστηκε εκ νέου τον 1ο αι. μ.Χ και εγκαταλείφθηκε τον 3ο
ή 4ο αιώνα για άγνωστη αιτία.

Εργασίες ανασκαφής
στον αρχαιολογικό
χώρο του Νικωνίου

Νικώνιον
Στην ανατολική όχθη του Δνείστερου, στο έδαφος της Ουκρανίας και σε απόσταση, κατά τον Στράβωνα, 140 σταδίων από την ακτή του Εύξεινου Πόντου, βρισκόταν η πόλη Νικόνιον, Νικωνία ή Νικώνιον,
αποικία από το β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. της Μιλήτου ή (το πιθανότερο) της Ίστριας.
Το Νικώνιο, δίδυμη πόλη του Τύρα, ο οποίος κάλυπτε το νοτιοδυτικό άκρο του κόλπου όπου
εκβάλλει ο Δνείστερος, έχει ταυτιστεί με τον αρχαιολογικό χώρο κοντά στο χωριό Roksolanskoye
Gorodischche. Εκεί έχουν αποκαλυφθεί ερείπια οχυρώσεων (5ος-4ος αι. π.Χ.), υπόσκαφα (ημιυπόγεια) σπίτια, λατρευτικό κτίσμα, κεραμική (από τα νησιά του Αιγαίου, τα μικρασιατικά παράλια
και την Αττική), πήλινα ειδώλια, εργαλεία, γυάλινα αγγεία κ.ά., καθώς και νεκροταφείο και τύμβοι
κουργκάν.
Η πόλη έλεγχε έναν από τους σημαντικούς εμπορικούς άξονες της περιοχής, μέσω του οποίου

Νόμισμα του Νικωνίου (Αρχαιολογικό Μουσείο
Οδησσού)

Από το Νικώνιο προέρχονται δύο κρατήρες που χρονολογούνται στο γ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.
και σήμερα εκτίθενται στο Μουσείο της Οδησσού. Ο πρώτος εικονογραφείται από διονυσιακό
θίασο, με έναν σάτυρο-αυλητή να προπορεύεται του Διόνυσου και μια μαινάδα που κρατά
πυρσούς. Στον δεύτερο εικονίζονται ο Διόνυσος και ο Απόλλωνας στους Δελφούς. Στην εικόνα,
Διόνυσος και Απόλλωνας. Αττικός ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας του Ζωγράφου του
Κάδμου από την παραευξείνια ζώνη (αρχές 4ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).
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Ενότητα Δεύτερη

ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Η εξωτερική όψη πολυτελούς ξενοδοχείου
στην Οδησσό, το οποίο είχε ανεγερθεί
από Έλληνες κατοίκους της.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Όταν η Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας, στα τέλη του 18ου αιώνα, κάλεσε τους Έλληνες της εποχής
να εποικήσουν τα νοτιορωσικά παράλια που μόλις είχε προσαρτήσει, είχε μεγάλα σχέδια.
Μεγάλα σχέδια είχαν και οι Έλληνες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις ίδιες περιοχές
σχεδόν 2.500 χρόνια πριν.
Αυτό που συνέδεε τους τολμηρούς Έλληνες των Αρχαϊκών χρόνων με τη μεγάλη τσαρίνα ήταν το ναυτικό εμπόριο – οι θαλάσσιες επικοινωνίες μεταξύ Εύξεινου
Πόντου και Αιγαίου σε πρώτη φάση. Ήταν η πίστη ότι η θάλασσα είναι γέφυρα που
ενώνει· οδηγεί σε νέους τόπους και νέες πηγές επιβίωσης, αλλά και επιτρέπει την
ανταλλαγή προϊόντων που αφθονούν σε μια περιοχή (το στάρι, όταν μιλάμε για
την περιοχή βόρεια του Εύξεινου Πόντου) με άλλα που της λείπουν. Εξαιρετικά
συμβολικό, συνεπώς, ότι η Μεγάλη Αικατερίνη ονόμασε Οδησσό –όνομα αρχαιοελληνικής αποικίας στα παράλια του Εύξεινου Πόντου– την πόλη που ίδρυσε την
τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα.
Ο τόπος αυτός αποδείχτηκε εξαιρετικά ευνοϊκός για τους Έλληνες, από την
αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή – πάντα με αιχμή το θαλάσσιο εμπόριο. Εδώ
ίδρυσαν σημαντικές πόλεις ή πρωτοστάτησαν στη ζωή πόλεων των οποίων δεν
αποτελούσαν πληθυσμιακή πλειοψηφία. Εδώ ήρθαν σε γόνιμη αλληλεπίδραση με
τους ντόπιους κατοίκους και άφησαν ανεξίτηλα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά ίχνη.
Εδώ πραγματοποιήθηκε ο εκχριστιανισμός των Ρως και ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία.
Εδώ, τέλος, ξεδιπλώθηκε το ναυτικό εμπορικό δαιμόνιο των Ελλήνων, έκφραση και καρπός του οποίου ήταν γνωστοί μεγαλέμποροι – γνωστοί ακόμη και σήμερα από το πλήθος
ευεργεσιών στις πόλεις της περιοχής αλλά και στην Ελλάδα.
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Οδησσός
Έως τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-1774, η ελληνική
παρουσία στα ρωσικά παράλια του Εύξεινου Πόντου δεν
θύμιζε σε τίποτα την εικόνα που υπήρχε την εποχή των
αρχαιοελληνικών αποικιών. Είχε σποραδικό χαρακτήρα και αφορούσε κυρίως κληρικούς που ταξίδευαν στην
περιοχή για να συγκεντρώσουν χρήµατα και άτομα ελληνικής καταγωγής που υπηρετούσαν στον ρωσικό στρατό
ή στο διπλωµατικό σώµα. Ήδη, βέβαια, από το β΄ µισό
του 17ου αιώνα υπήρχε αξιόλογη ελληνική παροικία στη
Νίζνα (σήμερα στην Ουκρανία, στις όχθες του ποταμού
Οστιόρ, 126 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου), στα µέλη
της οποίας είχε παραχωρηθεί σειρά προνομίων. Ανάμεσα
στους Έλληνες που μεγαλούργησαν κατά τον 18ο αιώνα
στη Νίζνα περιλαμβάνονται και εθνικοί ευεργέτες, όπως
οι αδελφοί Ζωσιμάδες, οι αδελφοί Ριζάρη, ο Ζώης Καπλάνης κ.ά.
Χάρτης της Μαύρης Θάλασσας από έκδοση
του Jean-Denis Barbié du Bocage, Παρίσι, 1799
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα)

Βραχιόλι με πέρατα σε σχήμα σφίγγας,
από σκυθικό τάφο κοντά στο Παντικάπαιον
(μέσα 4ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη)

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Οδησσού
σε επιχρωματισμένη λιθογραφία, περ. 1900.
Κατασκευάστηκε με δαπάνη του Γρηγόριου
Γρ. Μαρασλή και σήμερα στεγάζει
το Αρχαιολογικό Μουσείο Οδησσού.
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Σχεδιαστική αναπαράσταση της Οδησσού
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα
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Μετά το τέλος του πολέμου και την υπογραφή της Συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, έφτασαν
στην περιοχή αρκετοί Έλληνες από την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τα νησιά του Αιγαίου – με τον
φόβο οθωμανικών διώξεων μετά την αποτυχία των Ορλωφικών αλλά και με την ελπίδα που δημιουργούσε το σχέδιο της Μεγάλης Αικατερίνης (1762-1796) για εποικισμό της νότιας Ρωσίας, η οποία τότε
είχε ελάχιστους κατοίκους αλλά αχανείς εύφορες εκτάσεις. Στους εποίκους αυτούς παραχωρήθηκαν
προνόμια και η δυνατότητα ενασχόλησης με το εμπόριο σε όλη τη Ρωσία.
Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα (1792), μια νέα συνθήκη, του Ιασίου, ήρθε να κατοχυρώσει τις
επιτυχίες του ρωσικού στρατού στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787-1792: η βόρεια ακτή της Μαύρης
Θάλασσας (Χερσώνα, Κριµαία, Αζοφική) περιερχόταν στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Τότε ήταν που η
τσαρίνα Αικατερίνη Β΄, στο πλαίσιο του σχεδίου για εγκατάσταση εποίκων στις πρόσφατα αποκτηθείσες νοτιορωσικές εκτάσεις, έκρινε ότι στην περιοχή όπου κατά την αρχαιότητα υπήρχε ελληνική
αποικία και τότε έστεκε το παλιό τουρκικό φρούριο Χατζήμπεη (Hadji-bey) έπρεπε να χτιστεί μια
πόλη με διπλό ρόλο: προπύργιο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας αλλά και πύλη της προς τη Μαύρη
Θάλασσα και, μέσω αυτής, προς τη Μεσόγειο.
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λασσίτικα λιµάνια) και σε µία από τις τρεις σηµαντικότερες πόλεις της της Ρωσίας (οι άλλες ήταν η
Πετρούπολη και η Μόσχα, πνευµατικό και βιοµηχανικό κέντρο της, αντίστοιχα). Χαρακτηρίστηκε,
μάλιστα, ως «νότια πρωτεύουσα» της Ρωσίας και «χρυσή πόλη». Ταυτοχρόνως, λόγω των εµπορικών
σχέσεων µε τη ∆ύση, απέκτησε φυσιογνωµία ευρωπαϊκής μεγαλούπολης.

Έναν αιώνα μετά την ίδρυσή της, η Οδησσός
ήταν μια καλαίσθητη πόλη, με κοσμοπολίτικο
χαρακτήρα και όμορφα δημόσια κτίρια.
Στην εικόνα, το Δικαστικό Μέγαρο
της Οδησσού και ο ορθόδοξος ρωσικός
ναός του Αγίου Παντελεήμονα σε επιστολικό
δελτάριο του 1900 περίπου.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΗΣΣΟΣ
Η ονομασία Οδησσός, αντί του Χατζήμπεη, αναφέρεται για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1795. Η
ελληνική προέλευση του ονόματος της νεοϊδρυθείσας πόλης σχετίζεται με το κύρος που ασκούσε
στην τσαρική Ρωσία ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός είτε, κατ’ άλλους, με την αρχαιοελληνική αποικία
της Οδησσού ή με το μύθο του ταξιδιού του Οδυσσέα στα παράλια του Εύξεινου Πόντου. Η επικρατέστερη, όμως, άποψη συσχετίζει το όνομα με το λεγόμενο «ελληνικό σχέδιο» της Μεγάλης Αικατερίνης· δηλαδή, με την προσπάθεια της τσαρίνας να προσελκύσει ομόδοξούς της Έλληνες εποίκους, οι
οποίοι θα καλλιεργούσαν τις χέρσες εκτάσεις, θα ενδυνάμωναν πληθυσμιακά τη νέα πόλη και θα
την ανέπτυσσαν εμπορικά (με δεδομένη την έφεση των Ελλήνων στο εμπόριο και τον πλούτο
της περιοχής σε σιτηρά) και θα συγκροτούσαν στρατιωτικά σώματα για την προστασία της
από ενδεχόμενες τουρκικές βλέψεις. Στην εικόνα, άγαλμα της Αικατερίνης Β΄ στην Οδησσό.

Το Χατζήμπεη είχε καταληφθεί στις 14 (25) Σεπτεµβρίου 1789 από τις ρωσικές δυνάµεις υπό
τον Γιόζεφ ντε Ρίµπας και η Αικατερίνη Β΄, με επιστολή της προς τον κυβερνήτη της Νέας Ρωσίας,
έδειξε αμέσως τις φιλοδοξίες της και για την πόλη και για το εμπόριο σιταριού που θα διεξαγόταν
από εκεί: «Αποφασίζουμε το Hadji-bey να επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο των εμπορικών πλοίων των
υπηκόων μας, όπως επίσης των ξένων οι οποίοι έχουν, μέσω συμφωνιών με την αυτοκρατορία μας, το
δικαίωμα της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, που τους επιτρέπουν να εισάγουν και να φορτώνουν
εμπορεύματα προς εξαγωγή, τα οποία δεν απαγορεύονται διά νόμου, με πληρωμή δασμών σύμφωνα
με τη διατίμηση της Μαύρης Θάλασσας».
Ο θεµέλιος λίθος της πόλης τοποθετήθηκε στις 22 Αυγούστου (2 Σεπτεµβρίου) 1794 στον μόλο.
Ακολούθησε η οικοδόµηση τελωνείου, λοιµοκαθαρτηρίου, νοσοκοµείου κ.λπ. Όταν ιδρύθηκε η πόλη,
στο Χατζήµπεη ήδη δραστηριοποιούνταν Έλληνες έµποροι και κατοικούσαν ελληνικές οικογένειες.
Πολύ σύντοµα η Οδησσός εξελίχθηκε στο πρώτο λιµάνι της Μαύρης Θάλασσας (την περίοδο 18141854 οι εξαγωγές σίτου από την Οδησσό αντιπροσώπευαν το 60% των εξαγωγών από τα µαυροθα-

80

81

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ «ΡΩΣΙΚΗ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ»
Η Οδησσός εποικίστηκε από Ιταλούς, Βουλγάρους, Σέρβους, Αρβανίτες, Πολωνούς, Εβραίους,
Αυστριακούς, Ελβετούς κ.ά., και εξελίχθηκε όχι
µόνο σε κοσµοπολίτικη, αλλά και σε πολυεθνική πόλη. Μάλιστα, ο πληθυσµός της έφτασε να
µιλά έως και 50 γλώσσες! Σε αυτή την πόλη εγκαταστάθηκαν και εκατοντάδες έποικοι ελληνικής
καταγωγής από διάφορα σημεία της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες, αν και ουδέποτε υπερέβησαν το 10% των κατοίκων της πόλης, είχαν
πολλαπλάσια οικονοµική, διοικητική, εκπαιδευτική και κοινωνική επιρροή, και πολύ συγκροτηµένη παρουσία. Η κυριαρχία τους δεν οφείλεται στο πλήθος τους, αλλά στην ισχυρή παρουσία
στο εξαγωγικό εμπόριο: οι ελληνικοί εµπορικοί
οίκοι διακινούσαν περισσότερο από το 50% των
εµπορευµάτων από το λιµάνι της Οδησσού, ενώ η
ελληνική και η ιταλική ήταν οι πιο διαδεδοµένες
ξένες γλώσσες στην πόλη και, κυρίως, οι γλώσσες
αναφοράς για το εµπόριο. Στην εικόνα, βοϊδάμαξες που έφταναν στην Οδησσό από την ενδοχώρα
φορτωμένες με σιτηρά (Βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου, Ουάσινγκτον).

Καθοριστική συνεισφορά σε αυτή την πορεία είχε ο Γάλλος δούκας Ρισελιέ, ο οποίος βρέθηκε στη διοίκηση της πόλης την περίοδο 1803-1814. Ο
Ρισελιέ ενθάρρυνε την προσέλκυση εποίκων αλλά και την εσωτερική μετανάστευση με δωρεάν παροχές γαιών, επιδοτήσεις για εµπορικές πράξεις,
δάνεια, απαλλαγή από φόρους και στρατιωτικές υποχρεώσεις, χορήγηση
πολιτικών ελευθεριών και καθιέρωση ανεξιθρησκίας, αλλά και με την ανακήρυξη της πόλης σε ελεύθερο λιμάνι. Προσδοκούσε ότι έτσι θα εξασφαλιζόταν
το ανθρώπινο δυναµικό που θα καλλιεργούσε τις εύφορες γειτονικές εκτάσεις, θα ανέπτυσσε το εµπόριο και θα λειτουργούσε (µέσω της συγκρότησης
στρατιωτικών σωµάτων) ως «ασπίδα» στις τουρκικές προσπάθειες ανακατάληψης της περιοχής. Αποχωρώντας από την Οδησσό, ο Ρισελιέ άφησε πίσω
του μια ακμάζουσα αλλά και καλαίσθητη πόλη, με ευρωπαϊκό νεοκλασικό
χαρακτήρα, σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, λιθόστρωτες λεωφόρους, δενδροστοιχίες, φαρδιά πεζοδρόμια και κομψά ιδιωτικά και δημόσια μέγαρα. Σε
αυτόν οφείλεται η μεταμόρφωση της Οδησσού σε σπουδαίο εμπορικό κέντρο, με την ίδρυση εμπορικής τράπεζας δανείων και ασφαλειών υπέρ του εμπορίου, την οικοδόμηση τεράστιων σιταποθη-

Άγαλμα του Ρισελιέ, διοικητή της Οδησσού
την περίοδο 1803-1814, στο σημείο όπου
απολήγουν οι ονομαστές σκάλες Ποτέμκιν.
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Η οδός Ελλήνων, από τους κεντρικότερους
δρόμους της Οδησσού, ήταν εμπορικός
και πολυσύχναστος δρόμος, στον οποίο
πολλοί Έλληνες ομογενείς είχαν καταστήματα
και σπίτια. Στα καφενεία της, τα οποία έμεναν
ανοιχτά έως αργά τη νύχτα, σύχναζαν πολλοί
Έλληνες. Έτσι, εξελίχθηκαν σε βασικά σημεία
αναφοράς του ελληνικού πληθυσμού, που
ανατροφοδοτούσαν την αίσθηση της κοινής
εθνικής, ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας
των Ελλήνων της πόλης. Στην Οδησσό υπάρχει
από το 1993 και πλατεία Ελλήνων, στη θέση
όπου βρισκόταν παλιά το ελληνικό παζάρι.
Στην εικόνα, άποψη της οδού Ελλήνων
σε επιστολικό δελτάριο.

κών στον χώρο του λιμανιού, τη δημιουργία αποβάθρας και
άλλων λιμενικών διευκολύνσεων, τον σχηματισμό εμπορικού επιμελητηρίου αλλά και την ανέγερση θεάτρου.
Στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, σπουδαίοι
εμπορικοί οίκοι, με προεξάρχοντες τους ελληνικούς, είχαν
εγκατασταθεί στην πόλη και έλεγχαν την εξαγωγή σιτηρών στη Δυτική Ευρώπη. Η επιτυχία τους οφειλόταν, μεταξύ άλλων, στις καινοτόµες και προσοδοφόρες εµπορικές
πρακτικές που εφάρμοζαν, όπως η δηµιουργία εµπορικών
οίκων, η προαγορά της παραγωγής από τον άμεσο παραγωγό σε συμφέρουσες τιμές, η έγκαιρη αποστολή δειγμάτων
στην κύρια εμπορική αγορά του Λονδίνου, οι ναυλοφορτώσεις εµπορικών ιστιοφόρων, η ίδρυση ασφαλιστικών
εταιρειών και εµπορικών τραπεζών κ.ά. Τα προϊόντα που
εξάγονταν από το λιμάνι της Οδησσού προορίζονταν να
καλύψουν τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας στη Δύση και της διατροφής των αστικών πληθυσμών
της. Στην αρχή ήταν κυρίως σιτηρά και δευτερευόντως
ψάρια, χαβιάρι (= παστωμένα αυγά οξύρρυγχου, ψαριού
της Μαύρης Θάλασσας), μαλλί, βαμβάκι και λινάρι (για
την υφαντουργία), ξυλεία και βοδινό λίπος (για τη θέρμανση και τον φωτισμό), είδη βυρσοδεψίας
κ.ά. Ταυτοχρόνως, στην Οδησσό εισάγονταν από τη Δύση (Αυστρία, Σαξονία, Πρωσία, Ισπανία, Ιτα-

Ελληνικό εμπορικό πλοίο του 19ου αιώνα
με ρωσική σημαία (Μουσείο Φιλικής Εταιρείας,
Οδησσός)
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λία, Γαλλία) και την Τουρκία υφάσματα, άλλα βιομηχανικά προϊόντα, φρούτα, κρασιά, καπνός, λάδι,
χαρτί, τσάι, καφές, ζάχαρη κ.ά.
Η συμβολή των ελληνικών εμπορικών οίκων (Ροδοκανάκη, Ράλλη, Μαύρου, Παρασκευά, Ζαρίφη,
Σεβαστόπουλου κ.ά.) στο οικονομικό θαύμα της Οδησσού ήταν τεράστια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν
οι Χιώτες. Προκειμένου να αναπτύξουν την παρέμβασή τους στο σιτεμπόριο και να μεγιστοποιήσουν
την κερδοφορία τους, οι Έλληνες επιχειρηματίες επένδυσαν και στην πλοιοκτησία, ενώ ίδρυσαν
και πολυσυμμετοχικές ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση φορτίων και πλοίων. Ξεχωρίζουν
ανάμεσά τους οι οίκοι Ράλλη και Ροδοκανάκη. Στην πόλη ζούσε ο Ζαννής Ράλλης, ο μεγαλύτερος των
5 αδελφών-ιδρυτών του οίκου, ο οποίος ήταν και πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Οδησσό.
Πρόξενος −του μεγάλου δουκάτου της Τοσκάνης− ήταν και ο Θεόδωρος Ροδοκανάκης.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ: Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ
Ο Θ. Ροδοκανάκης (1797-1882) καταγόταν από αρχοντική οικογένεια της Χίου και εγκαταστάθηκε στην
Οδησσό το 1819. Πολύ γρήγορα αναδείχθηκε σ’ έναν
από τους σπουδαιότερους εµπόρους της πόλης, δηµιουργώντας έναν µεγάλο οίκο ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στο εµπόριο σιτηρών και επεκτάθηκε στο
Ροστώφ, το Ταϊγάνιο και την Ευπατορία. Στην πορεία
του συνέβαλαν τα καταστήµατα των αδελφών του
στα εµπορικά λιµάνια της Μεσογείου, καθώς και τα
ιδιόκτητα πλοία που διέθετε για τις µεταφορές των
εµπορευµάτων του. Ο Ροδοκανάκης επεκτάθηκε στην
αγοραπωλησία γης, τη βυρσοδεψία, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κ.ά. ∆ιατέλεσε δηµοτικός σύµβουλος Οδησσού, µέλος του περιφερειακού δικαστηρίου,
πρόεδρος της Ελληνικής Αγαθοεργού Κοινότητας και
γενικός πρόξενος του μεγάλου δουκάτου της Τοσκάνης. Στην Κρητική Επανάσταση (1866-1869) ήταν
επικεφαλής της Επιτροπής Αλληλεγγύης προς τις
οικογένειες των Κρητών και χρησιµοποίησε τα πλοία του για τη µεταφορά υλικής
βοήθειας από την Οδησσό στην Κρήτη.
Με τη διαθήκη του κληροδότησε µεγάλα χρηµατικά ποσά στα σχολεία και στο
νοσοκοµείο της Χίου, σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα της Αθήνας, στον ναό της Αγίας
Τριάδας της Οδησσού και στην Ελληνική Κοινότητα της πόλης, αλλά και µικρότερα
στους υπαλλήλους του και στο υπηρετικό προσωπικό της κατοικίας του.

Χάρτης της Οδησσού το 1892
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Το Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο (σχέδιο: Γιώργος Υφαντής), το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1874. Ο Θ. Ροδοκανάκης ανέλαβε το κόστος της κατασκευής, ενώ ο ίδιος, η
Ελληνική Αγαθοεργός Κοινότητα, ο Στ. Ράλλης, ο Γρ. Μαρασλής, ο Αλ. Ζαρίφης και άλλοι μεγαλέμποροι χρηματοδοτούσαν τη λειτουργία του. ∆ίδακτρα κατέβαλλαν µόνο οι κόρες
των εύπορων οικογενειών, ενώ µεγάλο ποσοστό σπουδαστριών δεν είχε καµιά οικονοµική επιβάρυνση. Διευθύντριες του Παρθεναγωγείου διετέλεσαν κορυφαίες εκπαιδευτικοί της
εποχής, όπως η Καλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν, πρωτοπόρος του φεμινισμού Ελλάδα, η Αθηνά Κυπριάδου, η Μαρία Ζερβού και η Ελένη Δετζώρτζη.
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Οι Έλληνες της Οδησσού δραστηριοποιήθηκαν επιχειρηµατικά και σε άλλους τοµείς, σε πολλούς από τους οποίους καινοτόµησαν, εισάγοντάς τους για πρώτη φορά στην περιοχή. Ξεχωρίζουν το
µεταξουργείο του Κ. Σαλιάγκα, τα ατµοκίνητα αρτοποιεία του Ν. Αµπατιέλου, του Π. Βεργωτή και των
αδελφών Μελισσαράτου, η µακαρονοποιία του Σπ. Πατσιόλα, αρκετά εστιατόρια, ταβέρνες και ζαχαροπλαστεία, τα καπνεργοστάσια των Κ. Παπανικολάου, Πανδάκη και Ζυγουρίδη, τα βυρσοδεψεία
του Ροδοκανάκη και των αδελφών Παρασκευά, το εργοστάσιο ψαρόλαδου του Κ. Περσόπουλου, τα
οινοποιεία των αδελφών Συνοδινού και του Σπ. Σκλάβου, το αλλαντοποιείο των αδελφών Νεοφύτου,
η υποδηµατοποιία του Μ. Βιτάλη κ.ά.
Η ελληνική κοινότητα στην Οδησσό οργανώθηκε αμέσως, με πρώτο στόχο την ίδρυση του ελληνορθόδοξου ναού της Αγίας Τριάδας. Ο ναός αποπερατώθηκε το 1807 με χορηγία της Αικατερίνης
Β΄, συνεισφορές ομογενών και τη συνδρομή των ελληνικών σιτεμπορικών οίκων.
Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, τρεις σηµαντικές πρωτοβουλίες ενίσχυσαν τους
δεσµούς µεταξύ των Ελλήνων: η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, η δηµιουργία της Ελληνεµπορικής
Σχολής και η παρουσίαση των πρώτων ελληνικών θεατρικών παραστάσεων.
Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας −καθοριστικού παράγοντα στην προετοιμασία της Επανάστασης του 1821− τον Σεπτέµβριο του 1814 δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Διευκολύνθηκε από τη στάση
της Αικατερίνης Β΄, τη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων, την ίδρυση σχολείων και θεάτρου, αλλά
και από τα χαρακτηριστικά της πόλης γενικά και ειδικότερα του ελληνικού στοιχείου που ζούσε σε
αυτήν. Κατ’ αρχάς, στην Οδησσό συγκεντρωνόταν µεγάλος αριθµός Eλλήνων, οι οποίοι κατείχαν
ηγετική θέση στη ζωή της πόλης και γνώριζαν καλά, λόγω των εµπορικών τους δραστηριοτήτων, το
διεθνές σκηνικό. Αυτό ενίσχυε την αυτοπεποίθησή τους και την πίστη ότι µπορούσαν να στηρίξουν
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τη συγκρότηση ανεξάρτητου κράτους του ελληνισµού στη µητέρα-πατρίδα. Επιπλέον, ως πόλη προσανατολισµένη στο εµπόριο µε τη ∆ύση, η Οδησσός ήταν πιο ανοιχτή και δεκτική στις ιδέες του
φιλελευθερισµού και του ∆ιαφωτισµού. Τέλος, η Οδησσός είχε κοµβική γεωγραφική θέση, καθώς
επέτρεπε την άµεση και εύκολη επικοινωνία µε τις ελληνικές παροικίες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες, την Αυστρία και τη δυτική Ευρώπη.
Ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας ήταν τρεις έµποροι οι οποίοι είχαν µεν αποκοπεί από τον ελλαδικό χώρο, δεν είχαν όµως καταφέρει να ενταχθούν στις υψηλές θέσεις των εµπόρων της διασποράς: ο
Νικόλαος Σκουφάς (Κοµπότι Άρτας 1779 - Κωνσταντινούπολη 1818), ο Εµµανουήλ Ξάνθος (Πάτµος
1772 - Αθήνα 1851) και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ (Γιάννενα 1788 - Μόσχα 1851). Στο κάλεσμα της Φιλικής Εταιρείας ανταποκρίθηκαν πολλοί έμποροι από την Οδησσό (Ιωάννης Αμβροσίου, Αλέξανδρος
Κουμπάρης, Αλέξανδρος Μαύρος, Ηλίας Μάνεσης κ.ά.).
Η Ελληνεµπορική Σχολή άρχισε να λειτουργεί από το 1817 και συγκαταλέγεται –µαζί µε το Λύκειο
Ρισελιέ, το οποίο ιδρύθηκε το 1818– στα σπουδαιότερα εκπαιδευτήρια της Οδησσού. Στηρίχτηκε οικονοµικά από τους Έλληνες µεγαλεµπόρους και από τις ασφαλιστικές εταιρείες που είχαν συστήσει. Οι
ίδιοι ανέλαβαν και τη διοίκηση της σχολής, στην οποία δίδαξαν σημαντικοί πνευματικοί άνθρωποι, όπως
οι Γ. Γεννάδιος, Κ. Βαρδαλάχος, Γ. Λασσάνης κ.ά. Στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθούσε τις νεωτερικές ιδέες του ∆ιαφωτισµού, κοµβική θέση κατείχαν τα µαθήµατα που αφορούσαν το
εµπόριο και τη ναυτιλία, τα µαθηµατικά, η φυσική και η γεωγραφία, αλλά και η διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας. Σηµαντική για τη λειτουργία της σχολής ήταν η δηµιουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου,
καθώς και η ίδρυση τυπογραφείου. Το 1913, η σχολή µεταφέρθηκε δίπλα στο Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο και στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, και τέσσερα χρόνια αργότερα διέκοψε τη λειτουργία της.

«Εφοδιαστικό» (= μορφή μυστικής ταυτότητας)
μέλους της Φιλικής Εταιρείας (Μουσείο
Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός - το πρωτότυπο
φυλάσσεται στο Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων
της Ι.Ε.Ε.Ε. / Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).

Μαθητής της Ελληνεμπορικής Σχολής
Οδησσού με χειμερινή στολή

Σε ένα από τα τρία οικήµατα του Ελληνικού
Ιδρύµατος Πολιτισµού, το οποίο υπήρξε
η οικία του Γρηγορίου Ιωάννου Μαρασλή
και ο τόπος όπου συνεδρίαζαν τα µέλη
της Φιλικής Εταιρείας, λειτουργεί από
το 1994 το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας,
το οποίο ιδρύθηκε από το ΙστορικόΛαογραφικό Μουσείο της Οδησσού.
Το μουσείο τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού
Ιδρύµατος Πολιτισµού. Στην εικόνα,
αναπαράσταση δωματίου χωριάτικου σπιτιού
από το λαογραφικό τμήμα του μουσείου
(φωτ.: Γιάννης Βασιλειάδης – πηγή:
Β. Μηνακάκης, Οδησσός, «Κοιτίδες
Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).
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Το κτίριο της Ελληνεμπορικής Σχολής
σε χαρακτικό των μέσων του 19ου αιώνα
(Μουσείο Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός)
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΠΟΘΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ο Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870),
μέλος της Φιλικής Εταιρείας, δάσκαλος
στην Ελληνεμπορική Σχολή, λόγιος,
μεταφραστής, αλλά και θεατρικός συγγραφέας,
σκηνοθέτης και ηθοποιός. Πρώτος υπασπιστής
του Αλέξανδρου Υψηλάντη, πήρε μέρος
στη μάχη του Δραγατσανίου και φυλακίστηκε
μαζί του στην Αυστρία.

Οι πρώτες θεατρικές παραστάσεις από τους Έλληνες
της Οδησσού χρονολογούνται στη δεύτερη δεκαετία
του 19ου αιώνα (1814). Το 1817 δόθηκαν δύο παραστάσεις του Θεµιστοκλή, του Ιταλού ποιητή Μεταστάζιο.
Ακολούθησαν (Φεβρουάριος 1918) η παρουσίαση του
Φιλοκτήτη του Σοφοκλή και η παράσταση Ο Θάνατος
του ∆ηµοσθένους, τον Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς.
Τη σκυτάλη πήρε ο Γ. Λασσάνης, παρουσιάζοντας το
1819 το ιστορικό δράµα Η Ελλάς και ο ξένος και το 1820
την τραγωδία Αρµόδιος και Αριστογείτων. Οι θεατρικές
παραστάσεις που παρουσίαζαν θέµατα ελληνικού ενδιαφέροντος συνέβαλλαν στην ενοποίηση της ελληνικής
κοινότητας και στην καλλιέργεια του πόθου για απελευθέρωση. Μάλιστα αρκετοί ηθοποιοί του ελληνικού
θεάτρου ήταν µέλη της Φιλικής Εταιρείας. Στα χρόνια
που ακολούθησαν, δόθηκαν νέες παραστάσεις στο θέατρο της Οδησσού (µε ελληνικά ή µεταφρασµένα έργα),
αλλά και παραστάσεις του κουκλοθέατρου της πλατείας·
ακόµη και αυτό συχνά έπαιζε την Έξοδο του Μεσολογγίου, µε θεαµατικές µάχες µεταξύ Ελλήνων
και Τούρκων!

Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, η ελληνική οµογένεια της Οδησσού συσπειρώθηκε σε νέες συλλογικότητες, όπως η Γραικορωσική Συντροφία των Ασφαλειών, η Αδελφότητα της Ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας (1864), η Ελληνική Φιλανθρωπική Εταιρεία (1865) και, τέλος, η Ελληνική
Αγαθοεργός Κοινότητα Οδησσού (1871). Στόχος τους ήταν η στήριξη των άπορων Ελλήνων, η συντήρηση του ναού της Αγίας Τριάδας, η φροντίδα της Ελληνεµπορικής Σχολής, του Ροδοκανάκειου
Παρθεναγωγείου και του Μαράσλειου Γηροκοµείου, και άλλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες
(χρηµατική βοήθεια, άτοκα δάνεια, δωρεάν κατοικία και ιατρική περίθαλψη κ.ά.).
Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η Οδησσός και συνολικά η Ρωσία έχασαν την πρωτοκαθεδρία του εμπορίου σιτηρών στη διεθνή αγορά, ενώ παράλληλα ο ανταγωνισμός εκ μέρους εβραϊκών
εμπορικών οίκων περιόρισε τα κέρδη των Ελλήνων εμπόρων. Την ίδια περίοδο, έγιναν εντονότερες
οι πιέσεις των ρωσικών κρατικών αρχών να συγκροτήσουν τις πολυάριθµες εθνότητες της επικράτειάς τους (107 στην Οδησσό, ακόµη και στα τέλη του 19ου αιώνα) µε κυρίαρχο στοιχείο τη «ρωσική
ταυτότητα». Παράλληλα, η αποδοχή της ρωσικής υπηκοότητας συνιστούσε ισχυρό δέλεαρ πλέον,
καθότι είχαν θεσπιστεί σημαντικές φοροαπαλλαγές στη διενέργεια εμπορικών επιχειρήσεων για
τους Ρώσους πολίτες. Έτσι, πολλοί Έλληνες (ανάµεσά τους οι Ζ. Ράλλης και Θ. Ροδοκανάκης) απέκτησαν ρωσική υπηκοότητα, ώστε να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερο πλαίσιο για την επιχειρηµατική
τους δράση και πιο οµαλή ενσωµάτωση στη ρωσική κοινωνική ιεραρχία.
Ο A΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, η Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) και η δυτική επέµβαση στη Ρωσία,
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στην οποία συµµετείχε και ελληνικό εκστρατευτικό
σώµα, θα αλλάξουν άρδην το σκηνικό. Η συγκροτηµένη παρουσία της ελληνικής κοινότητας στην
Οδησσό διακόπηκε το 1919, εποχή κατά την οποία
συνολικά στη Ρωσία ζούσαν περίπου 600.000
Έλληνες! Μετά την εγκαθίδρυση της σοβιετικής
εξουσίας, συρρικνώνεται ουσιαστικά και η ελληνική παρουσία. Ακολουθούν η εκκένωση της Οδησσού (1919) και η µερική αποχώρηση ή και η βίαιη
αποµάκρυνση των Ελλήνων. Αυτοί που αποµένουν
προσαρµόζονται στη νέα τάξη πραγµάτων, αναπτύσσοντας αξιόλογη δραστηριότητα στα χρόνια του
Μεσοπολέµου έως το 1937, οπότε αρχίζουν οι σταλινικές διώξεις.
Σήμερα, ζωντανό κύτταρο που θυμίζει το παρελθόν της ελληνικής παρουσίας στην πόλη είναι το
Παράρτηµα του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού
στην Οδησσό, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και στεγάζει
τις δραστηριότητές του σε τρία οικήµατα που παραχώρησε ο δήµος Οδησσού έναντι συµβολικού μισθώματος. Οι δραστηριότητες αυτές απευθύνονται στο
ουκρανικό κοινό, το οποίο τις στηρίζει µε την παρουσία του. Παράλληλα, το Παράρτηµα συµβάλλει
στην τόνωση της πολιτιστικής ταυτότητας των οµογενών, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Προξενείο, την
Οµοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων της Ουκρανίας
και της Κριµαίας, αλλά και µε τις τοπικές ελληνικές
κοινότητες.
Οι δραστηριότητες του παραρτήματος καλύπτουν ευρύ φάσμα, όπως: Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, διαλέξεις, θεατρικές
παραστάσεις, μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων,
μουσικές βραδιές κ.ά.). Η διδασκαλία και διάδοση
της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας. Η χορηγία υποτροφιών για
την επιμόρφωση των σπουδαστών της ελληνικής
γλώσσας. Η επιμέλεια και οργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Η προώθηση καλλιτεχνικών συνεργασιών και ανταλλαγών. Η συνεργασία με μουσεία,
βιβλιοθήκες, αρχεία και κρατικούς φορείς για την
ανάδειξη τεκμηρίων που άπτονται θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή ή η αποκλειστική
διοργάνωση συνεδρίων με θέματα που αφορούν την ελληνική παρουσία στην Ουκρανία. Η ανάδειξη
της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή και η ενίσχυση των ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων.
Η στήριξη ουκρανικών πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών, το έργο των
οποίων προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό κ.ά.

Αναμνηστική φωτογραφία στρατιωτών
του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος
που έφτασε στην Οδησσό τον Φεβρουάριο
του 1919 (Συλλογή Μιχάλη Τσάγγαρη).

Ένα από τα κτίρια στα οποία στεγάζεται
το Παράρτημα Οδησσού του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού (φωτ.: Γιάννης
Βασιλειάδης – πηγή: Β. Μηνακάκης,
Οδησσός, «Κοιτίδες Ελληνισμού»/
Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).
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ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ: Ο ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
Οι Έλληνες της Οδησσού κατέλαβαν σημαντικά δηµόσια αξιώµατα, κερδίζοντας την
εµπιστοσύνη και την αποδοχή όλου του πληθυσµού της πόλης. Πρώτος ο Θεόδωρος Φλογαΐτης, στις πρώτες εκλογές του 1796 για την ανάδειξη δηµοτικής αρχής,
εξελέγη επικεφαλής του Μαγιστράτου. Ακολούθησαν στην ηγεσία της πόλης
ο Ιωάννης Καφετζής (1800-03), ο Ιωάννης Αµβρόσιος (1806-09 και 1821-24),
ο ∆ηµήτριος Ιγγλέζης (1818-21), ο Κωνσταντίνος Παπούδωφ (1842-45) και,
φυσικά, ο Γρηγόριος Γρ. Μαρασλής (1831-1907).
Γιος του Γρηγόριου Μαρασλή, µεγαλεµπόρου της Οδησσού, ο
Γρηγόριος εξελίχθηκε σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας και από τους κυριότερους µαικήνες των γραµµάτων και των τεχνών στην πόλη, αλλά και ευρύτερα στον ελληνισµό. Σπούδασε στο Λύκειο Ρισελιέ, από το οποίο αποφοίτησε
το 1850, για να βρεθεί αργότερα στο Παρίσι. Από τις αρχές της
δεκαετίας του 1860 εργάστηκε στη Γενική ∆ιοίκηση του Καυκάσου, ενώ από το 1867 διατέλεσε διαδοχικά ανώτερος υπάλληλος και
δηµοτικός σύµβουλος στον δήµο της Οδησσού. Παράλληλα, µετά τον
θάνατο του πατέρα του, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ακινήτων
και της γης.
Εξελέγη τέσσερις φορές δήµαρχος της πόλης (1878-95), ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της Ελληνικής Αγαθοεργού Κοινότητας Οδησσού. Κατά τα χρόνια της δηµαρχίας του άλλαξε το πρόσωπο της πόλης
και χρηµατοδότησε πλήρως ή εν µέρει πολλά κοινωφελή έργα: Δημοτικό

Άγαλμα του Γρηγόριου Γρ. Μαρασλή
στην ομώνυμη οδό

Θέατρο (σήμερα όπερα), Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτικό Μουσείο (σήμερα
Μουσείο Καλών Τεχνών και Πειραματικών Γνώσεων), πτωχοκομεία και γηροκομεία (μεταξύ αυτών το Μαράσλειο Γηροκομείο), Δημοτικό Τεχνουργείο
(Μέγαρο Βιομηχάνων και Τεχνών), σχολεία, Δημοτικό Αναγνωστήριο, Σχολή
Κηπευτικής, Δημοτική Αγορά, Δημοτικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Δημοτικό Ψυχιατρείο κ.ά.
Στην ελληνική κοινότητα δώρισε το σπίτι του πατέρα του (σήµερα Μουσείο Φιλικής Εταιρείας και κτίριο του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού), το
Ελληνικό Γηροκοµείο, το Ελληνικό Πτωχοκοµείο κ.ά.
Ανάλογη είναι η προσφορά του και στον εκτός Οδησσού ελληνισµό: Βιβλιοθήκη Μαρασλή, ανδριάντας οικουµενικού Πατριάρχη Γρηγόριου Ε΄ στη
∆ηµητσάνα, Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, αρχικό κτίσµα του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Αθηνών, πίνακες ζωγραφικής στην
Εθνική Πινακοθήκη, Μαράσλειο Ορφανοτροφείο Κέρκυρας, Πατριαρχική
Αστική Σχολή στο Φανάρι, Μαράσλειος Σχολή Φιλιππούπολης κ.ά.
Η Βιβλιοθήκη Μαρασλή ιδρύθηκε το 1897 με δωρεά του, μετά από σχετική πρόταση του Λύσσανδρου Γ. Χατζηκώνστα, διευθυντή τότε της Ελληνεμπορικής Σχολής. Ο Μαρασλής επιβαρυνόταν, επίσης, με το ετήσιο κόστος
συντήρησής της έως το θάνατό του. Στόχος της βιβλιοθήκης ήταν η μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα κλασικών επιστημονικών συγγραμμάτων, καθώς και η
έκδοση και πρωτότυπων έργων. Τα βιβλία αυτά πωλούνταν σε χαμηλή τιμή ή
στέλνονταν δωρεάν σε βιβλιοθήκες.
Τόμοι από την προσωπική βιβλιοθήκη
του Γρ. Γρ. Μαρασλή, που φυλάσσονται
στη Βιβλιοθήκη Γκόρκι, στην Οδησσό.

Το κτίριο της Όπερας
της Οδησσού σε επιζωγραφισμένη
λιθογραφία του 19ου αιώνα
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Το Μαράσλειο Διδασκαλείο στην Αθήνα
το 1917, έργο του Δ. Καλλία με δωρεά
του Γρ. Γρ. Μαρασλή (πηγή: Γ. Ιωάννου,
Η Αθήνα μέσα από καρτ ποστάλ
του παρελθόντος, Ι. Σιδέρης, 2001)
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΗΣΣΟ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Οδησσού

H πρόσοψη του ναού της Αγίας Τριάδας (πηγή:
Β. Καρδάσης, Ο Ελληνισμός του Εύξεινου
Πόντου, Μίλητος, 1997)

Μελανόμορφη λήκυθος από τη νότια Ρωσία
(Αρχαιολογικό Μουσείο Οδησσού)
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Ελληνικές αρχαιότητες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Οδησσού

Επιβλητικά κτίσματα

Οι ελληνικές αρχαιότητες αποτελούν τα δύο τρίτα των εκθεµάτων του µουσείου.
Από τα παλαιότερα εκθέµατα είναι ένα πήλινο ειδώλιο και δύο αγγεία της Εποχής
του Χαλκού. Τα περισσότερα ευρήματα χρονολογούνται από τον 7ο έως τον 3ο αιώνα
π.Χ. και προέρχονται από την Ολβία, τη Χερσόνησο, τον Τύρα, το Παντικάπαιο, τη
νήσο Μπερεζάν, το Νυµφαίο, τη Φαναγόρεια, το Νικώνιο και τη Λευκή (Αχίλλειος
Νήσος).
Η συλλογή των αγγείων περιλαμβάνει οκτακόσια αντικείµενα, ενώ πλούσια
είναι και η συλλογή πήλινων ειδωλίων και προτοµών −μεταξύ αυτών μια
προτοµή της ∆ήµητρας (5ος-4ος αι. π.Χ.) που βρέθηκε στο Νικώνιο− ή
ειδωλίων που αναπαριστούν σκηνές καθηµερινής ζωής.
Μεγάλο µέρος της συλλογής αποτελείται από γλυπτά. Ξεχωρίζει
τµήµα αναγλύφου µε παράσταση ποµπής θεών, στο οποίο εικονίζονται ο Ερµής, η Άρτεµη, ο Απόλλωνας και Νύµφες (5ος αι. π.Χ.).
Επίσης υπάρχουν ανδρικό αγαλµάτιο του 4ου αι. π.Χ., γυναικεία και ανδρικά πορτρέτα, και επιγραφές που αναφέρονται σε διάφορα γεγονότα που αφορούν την Ολβία, τη Χερσόνησο, τον
Τύρα και την Τάναϊ.
Στο µουσείο φυλάσσονται και εκατοντάδες χάλκινα αντικείµενα
(αγγεία, κάτοπτρα, λυχνάρια, δαχτυλίδια, πόρπες). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα λίθινα, ξύλινα, οστέινα και γυάλινα αντικείµενα. Μια άλλη
κατηγορία αποτελούν τα κοσµήµατα από πολύτιµα µέταλλα και τα αρχαία
ελληνικά νοµίσµατα της Κυζίκου, του Παντικάπαιου, της Ολβίας, του Τύρα
και της Χερσονήσου.

Ναός Αγίας Τριάδας

Οι Έλληνες της Οδησσού, ιδιαίτερα οι µεγαλέµποροι,
συνέδεσαν την παρουσία, τις δραστηριότητες και το όνοµά
τους µε δεκάδες κτίρια, δηµόσια και ιδιωτικά, που στην
πλειοψηφία τους βρίσκονται στην καρδιά της πόλης.
Στα πρώτα περιλαµβάνονται εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύµατα, εκκλησίες, ξενοδοχεία (µεταξύ αυτών
και το «Λοντόνσκαγια», το οποίο πέρασε στην ιδιοκτησία
του Στ. Ράλλη στα τέλη του 19ου αιώνα), εµπορικά καταστήµατα, καθώς και χώροι τέχνης και πολιτισµού, όπως
το κτίριο της Λέσχης «Οµόνοια».
Στα δεύτερα περιλαµβάνονται οι πολυτελείς κατοικίες τους (όπως οι οικίες Θ. Ροδοκανάκη και Γρ. Γρ.
Μαρασλή), τα εξοχικά τους (όπως αυτά των Μαρασλή,
Παπούδωφ, Μαυροκορδάτου, Ροδοκανάκη), τα ακίνητα
στα οποία επένδυαν, ιδιαίτερα µετά το 1870, ή τα ακίνητα που δώριζαν στην ελληνική κοινότητα. Αναφέρεται,
ενδεικτικά, ότι ο Γρ. Ι. Μαρασλής και ο Γρ. Γρ. Μαρασλής
είχαν στην ιδιοκτησία τους 13 οικήµατα στην Οδησσό, οι
αδελφοί Ράλλη κατείχαν κτίρια σε 18 σηµεία της πόλης,
ο Θ. Ροδοκανάκης σε 13 σηµεία, οι Μαυροκορδάτοι σε πολλά σηµεία, ο Κ. Παπούδωφ σε 6 σηµεία και ο
Ι. Αµβρόσιος σε 5 σηµεία.
Τα κτίρια αυτά ξεχωρίζουν για τη µεγαλοπρέπεια, την πολυτέλεια και την υψηλή αισθητική τους,
αποτελώντας µάρτυρες του µεγάλου πλούτου που συσσώρευσαν οι Έλληνες έµποροι, αλλά και τεκµήρια της προσπάθειάς τους να ενισχύσουν το κύρος και την επιρροή τους στην ελληνική κοινότητα και
στην πόλη γενικότερα, µέσω της κατοχής τέτοιων κτιρίων ή των ποικιλόµορφων αγαθοεργιών τους.

Αποπερατώθηκε το 1808 και αποτέλεσε τόπο συγκέντρωσης των οµογενών.
Ακολούθησαν δύο επεκτάσεις (1838 και 1875) και η θεµελίωση κτιρίου για
τη διαµονή του κλήρου (1873). Ο µεγαλοπρεπής ναός, από τα πρώτα εκκλησιαστικά κτίρια της πόλης, απέκτησε πλούσιο εσωτερικό διάκοσµο, πολύτιµα
εκκλησιαστικά σκεύη και περίτεχνες εικόνες, και είναι γνωστός ως «εκκλησία των Φιλικών». Εδώ έχουν ταφεί ο Θ. Ροδοκανάκης και ο Γρ. Γρ. Μαρασλής.
Από την ελληνική κοινότητα ως σύνολο ή από εύπορους Έλληνες µεµονωµένα χτίστηκαν και άλλοι ναοί. Σε αυτούς περιλαµβάνονται η εκκλησία του Γρηγορίου του Θεολόγου και της Μάρτυρος Ζωής, η οποία χτίστηκε µε δαπάνες του
Γρ. Γρ. Μαρασλή, και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και της Μάρτυρος Αριάδνης,
η οποία χτίστηκε το 1902 στην αυλή του Μαράσλειου Γηροκοµείου µε δαπάνες του
Μ. Μαυροκορδάτου. Με δαπάνες του Μ. Μαυροκορδάτου χτίστηκε το 1899 και
ο ναός των ιεροµαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας, για τις ανάγκες της Σχολής
Τυφλών της Οδησσού.

Κτίριο ιδιοκτησίας Μαύρου (φωτ.: Γιάννης Βασιλειάδης – πηγή: Β. Μηνακάκης,
Οδησσός, «Κοιτίδες Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, Αθήνα 2011)

Άποψη από το εσωτερικό του ξενοδοχείου
«Λοντόνσκαγια» (πηγή: Β. Καρδάσης,
Ο Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου,
Μίλητος, 1997)

Το κτίριο όπου στεγαζόταν το ξενοδοχείο
«Οδησσός», ιδιοκτησίας Θ. Ροδοκανάκη
(σχέδιο: Γιώργος Υφαντής)

Εξοχικό Παπούδωφ (πηγή: Β. Καρδάσης,
Ο Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου, Μίλητος, 1997)
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Ολβία Ποντιακή

Τα πρώτα ολβιακά χρήματα ήταν χάλκινα
νομίσματα και είχαν σχήμα αιχμής βέλους
ή ψαριού («δελφινάκια»). Από τον 5ο με 4ο
αι. π.Χ. εκδίδονται χυτοί άσσοι και αργυρά
νομίσματα μικρού μεγέθους. Στα τέλη του 4ου
μέχρι το πρώτο μισό του 3ου αι. π.Χ. κόβονται
και χρυσά και αργυρά και χάλκινα νομίσματα.

Στη δυτική όχθη του λιμανιού που σχηματίζεται στις εκβολές του ποταμού Μπουγκ (ο αρχαίος Υπάνιος),
περίπου 40 χλμ. νότια της ουκρανικής πόλης Νικολάγιεφ (Nikolayev – σήμερα Mikolayiv) και κοντά στο
χωριό Παρουτινό, έχει εντοπιστεί εκτεινόμενο σε τρία άνδηρα το σημαντικότερο, κατά την αρχαιότητα,
οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό και πολιτιστικό κέντρο στο βορειοδυτικό Εύξεινο Πόντο: η αποικία της
Μιλήτου Ολβία Ποντική. Η ονομασία της πόλης, η οποία πριν από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. ονομαζόταν
Βορυσθένης, προκύπτει από την ελληνική λέξη όλβος (= πλούτος, ευτυχία, χαρά).
Τον οικισμό δημιούργησαν δύο κύματα Μιλήσιων αποίκων: στο πρώτο (590-570 π.Χ.) ιδρύθηκαν
μικρή αποικία με υπόγειες και ημιυπόγειες κατοικίες, αλλά και δύο ιερά (του Απόλλωνα Ιατρού και
της Μητέρας των Θεών), ενώ στο δεύτερο (560-550 π.Χ.) δημιουργήθηκε η πόλη. Η επιλογή δεν ήταν
τυχαία: Τα δεδομένα (μεταξύ αυτών τα χάλκινα νομίσματα σε σχήμα αιχμής βέλους, που εμφανίστηκαν από την πρώτη στιγμή) δείχνουν ότι δημιουργήθηκε σχεδιασμένα, με στόχο να εξελιχθεί σε
πολιτικό, κυρίως, κέντρο της περιοχής του κάτω ρου του Δνείπερου (αρχαίος Βορυσθένης).
Η πρώτη επίσημη καταγραφή τόξευσης σε μεγάλο βεληνεκές στην ιστορία προέρχεται από την
Ολβία. Πρόκειται για μια επιγραφή που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και βρέθηκε στην
περιοχή. Περιγράφει τη νικηφόρα βολή του Αναξαγόρα, υιού του Δημαγόρεω, ο οποίος τόξευσε το
βέλος του σε απόσταση περίπου 500 μ. Το στοιχείο αυτό αλλά και τα νομίσματα με σχήμα αιχμής
βέλους δείχνουν τη σκυθική πολιτιστική και πολεμική επίδραση στην ελληνική αποικία.
Ο αρχικός οικισμός αναπτύχθηκε γρήγορα, ενώ παράλληλα διευρύνθηκε η αγροτική ζώνη στην
οποία οι κάτοικοί του καλλιεργούσαν τα απαραίτητα για την τροφή προϊόντα και αναπτύχθηκαν εμπορι-
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κές σχέσεις με τις πόλεις του βορειοδυτικού Εύξεινου Πόντου και την ενδοχώρα. Περίπου μισόν
αιώνα αργότερα (γ΄ τέταρτο 6ου αι. π.Χ.) –όταν
έφτασαν νέοι έποικοι από τη μητρόπολη– ανεγείρεται νέο ιερό αφιερωμένο στον Δελφίνιο Απόλλωνα, οικοδομείται η αγορά, κόβονται νέα νομίσματα
σε μορφή δελφινιού, τα οποία κατέκλυσαν την περιοχή του κάτω ρου του Δνείπερου, και δημιουργούνται
γύρω από την πόλη αγροτικοί οικισμοί, οι κάτοικοι των
οποίων ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και
το κυνήγι. Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. η πόλη διέθετε κανονικό πολεοδομικό σχέδιο, μικρά υπόγεια ή ημιυπόγεια σπίτια, τέμενος, αγορά με λατρευτικά οικοδομήματα, αλλά και
κοινωνικοπολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς: βουλή,
εκκλησία του δήμου, συντεχνίες, αιρετούς στρατηγούς, αγορανόμους, άρχοντες.
Κατά τον 5ο αι. π.Χ. και έως τις αρχές του επόμενου, η πόλη γνωρίζει εξαιρετική άνθηση. Οι οικίες της αποκτούν τα χαρακτηριστικά των ελληνικών
(με δωμάτια που αναπτύσσονται γύρω από εσωτερική, συχνά περίστυλη, αυλή), πλακοστρώνεται η
αγορά και χτίζεται γυμνάσιο, ανεγείρονται τείχη, ενώ εντείνονται οι σχέσεις με τους Σκύθες νομάδες.
Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των δούλων, τους οποίους οι άρχοντες της Ολβίας αναγκάστηκαν να
ελευθερώσουν όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τον έπαρχο της Θράκης και στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ζωπυρίωνα (331 π.Χ.). Ο Ζωπυρίων προκάλεσε καταστροφές, δεν κατάφερε, όμως, να κυριεύ-

Σκύθης τοξότης
σε αττικό λευκό
αλάβαστρο
(περ. 470 π.Χ.,
Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη)

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου
της Ολβίας
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Σχεδιαστική αναπαράσταση
του κέντρου της «άνω πόλης»
της Ολβίας κατά τον 3ο αι. π.Χ.
από τον Sergej Kryjitskij
(πηγή: A.A. Maslenikov, Οι αρχαίοι
Έλληνες στο βόρειο Εύξεινο Πόντο,
Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016).

Δύο Σκύθες που τεντώνουν τόξα στηριζόμενοι
ο ένας στην πλάτη του άλλου (τύμβος Κουλ
Ομπά, Κερτς, 4ος αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη).

Αναπαράσταση αγροικίας της ολβιακής
«χώρας», δηλαδή των αγροτικών εκτάσεων
που ανήκαν στην Ολβία (πηγή: A.A. Maslenikov,
Οι αρχαίοι Έλληνες στο βόρειο Εύξεινο
Πόντο, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016).
Από το πλήθος των αγροτικών οικισμών
της Ολβίας έχουν εντοπιστεί περίπου 300,
κυρίως κατά μήκος της όχθης των λιμανιών
του Μπουγκ και του Μπερεζάν. Ένας από
αυτούς τους οικισμούς (Μπεϊκούς) είχε
λατρευτικό χαρακτήρα και φιλοξενούσε ιερό
του Αχιλλέα. 107 οικισμοί χρονολογούνται
στον 6ο-5ο αι. π.Χ.
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Στην περιοχή
της Ολβίας γνώρισε
ιδιαίτερη ανάπτυξη
η τορνευτική (= δημιουργία
έργων μικρού μεγέθους σε μέταλλο). Ειδικά
στην πόλη εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερο και
πολύ χαρακτηριστικό είδος, εμφανές κυρίως
στους καθρέφτες, οι οποίοι είναι ελληνικού
τύπου και διακόσμησης, αλλά ενσωματώνουν
ιδιαίτερες τεχνικές στην κατασκευή τους.
Στην εικόνα, χάλκινο κάτοπτρο από την
Ολβία, πλαισιωμένο από διάτρητη αργυρή
και επίχρυση διακοσμητική ζώνη με φυτικά
θέματα και υδρόβια πτηνά (τέλη 4ου αι. π.Χ.,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη).
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σει την πόλη και να διακόψει την πορεία της. Αρκετά ευρήματα της
Ελληνιστικής περιόδου της πόλης έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ναοί του Δελφίνιου Απόλλωνα
και του Δία, ένα μικρό στωικό κτίριο, μια δεξαμενή, πήλινα ειδώλια
της Κυβέλης, της Δήμητρας, της Αθηνάς και του Δία, μια μνημειώδης
στοά με εμπορική χρήση βόρεια της αγοράς, το δικαστήριο, οικίες, το
γυμνάσιο, το υδραγωγείο κ.ά. Έχει ανασκαφεί και το ολβιακό νεκροταφείο, στο οποίο σπανίζουν οι ταφές με μη ελληνικά χαρακτηριστικά.
Από το β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ., όμως, η οικονομική κατάσταση
και η διεθνής θέση της πόλης επιδεινώθηκαν, ενώ λόγω των αυξημένων εξωτερικών κινδύνων κατασκευάστηκε νέο τείχος στην παραλιακή ζώνη της. Στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., η αποδυναμωμένη Ολβία
αναγκάστηκε να τεθεί υπό την προστασία του δυναμικού
Σκύθη βασιλιά Σκύλουρου και στη συνέχεια (τέλη
2ου αι. π.Χ.) να συμπεριληφθεί στο κράτος
του βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ΄,
διατηρώντας όμως το δικαίωμα της
αυτοδιοίκησης. Η αποδυνάμωση της πόλης κατά την περίοδο
αυτή πιστοποιείται από το ότι
Μαρμάρινη στήλη στην είσοδο
πέφτει η ποιότητα των οικοτου αρχαιολογικού χώρου της Ολβίας
δομημάτων που χτίζονται και
εγκαταλείπονται το τέμενος, η αγορά και το σύστημα
παροχής νερού. Μετά την καταστροφική επιδρομή των Γετών
του Βυρεβίστα (περ. 55 π.Χ.), ανέκαμψε αργά, σε συμμαχία με
τους γείτονες Σκύθες και πάντως χωρίς να θυμίζει την παλιά
της αίγλη – τόσο στα δημόσια οικοδομήματα όσο και στις κατοικίες. Τον επόμενο αιώνα, έπεσε για μια περίοδο στα χέρια των
Σκυθών – γι’ αυτούς ήταν σημαντική ως εμπορική πόλη στην
όχθη του λιμανιού.
Λίγο αργότερα, η Ολβία τέθηκε υπό ρωμαϊκή κατοχή, οπότε
ανέκτησε την ανεξαρτησία της, είδε τους Ρωμαίους να ανοικοδομούν
δημόσια κτίρια και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, αλλά έχασε τα
ελληνικά χαρακτηριστικά της. Μάλιστα, στον χώρο του πρώην τεμένους και
της αγοράς θα χτιστούν εργαστήρια (κλίβανοι, σιταποθήκες, οινοποιεία). Στα
χρόνια του Τραϊανού ή του Αδριανού (αρχές 2ου αιώνα), θα εγκατασταθεί ρωμαϊκή
φρουρά, η οποία διέμενε στην προς τούτο κατασκευασθείσα ακρόπολη, στο νότιο τμήμα της «άνω
πόλης». Παράλληλα, θα ανεγερθούν νέα δημόσια κτίρια (λουτρά, γυμνάσιο, στοά). Λίγο αργότερα
η πόλη θα συμπεριληφθεί στην επαρχία της Κάτω Μοισίας, ενώ ήδη στον 3ο και 4ο αιώνα είχε πλέον μετατραπεί σε στρατιωτικό οχυρό στα μακρινά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και είχαν
σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα και η έκδοση νομισμάτων. Μετά τις γοτθικές επιδρομές τη
δεκαετία του 230 και του 270, πάντως, άρχισε να φθίνει και μέχρι τη δεκαετία του 370 εγκαταλείφθηκε εντελώς.
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ΒΟΡΥΣΘΕΝΙΣ ΝΗΣΟΣ:
Ο ΠΡΩΙΜΟΤΕΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
Ο οικισμός στην ουκρανική νησίδα Μπερεζάν, γνωστός κατά
την αρχαιότητα ως Βορυσθενίς νήσος, Βορυσθενεϊτέων εμπόριον,
Βορυσθένης εμπόριον, αποτελεί τον παλαιότερο αρχαιοελληνικό στον βόρειο Εύξεινο Πόντο. Όταν αποικίστηκε, κυρίως από
Μιλήσιους, το β΄ μισό του 7ου αι. π.Χ., το Μπερεζάν (ονομασία
που ενδεχομένως αποτελεί παραφθορά του Βορυσθένης) βρισκόταν απέναντι από την Ολβία Ποντική και ήταν χερσόνησος· σήμερα βρίσκεται 70 χλμ. νοτιοανατολικά της Οδησσού,
στο λιμάνι που σχηματίζουν οι εκβολές του Δνείπερου και του
Μπουγκ.
Από το β΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., ο οικισμός γνωρίζει
περίοδο ακμής, οι κατοικίες αποκτούν μορφή ελληνική (οι
επίγειες αντικαθιστούν τις υπόγειες και ημιυπόγειες), ιδρύονται
νέοι αγροτικοί οικισμοί στην απέναντι σκυθική ακτή, λειτουργούν
εργαστήρια επεξεργασίας χαλκού και κεραμικής. Στην ίδια περίπου
περίοδο (τέλη 6ου αι. π.Χ.) χρονολογείται λατρευτικό κτίσμα που θεωρείται ότι ήταν ιερό της Αφροδίτης και η ένταξη του νησιού στη δικαιοδοσία
του κράτους της Ολβίας. Στα χρόνια αυτά, οι κάτοικοί του μετέφεραν όλα τα ελληνικά διακοσμημένα αγγεία που έχουν αποκαλυφθεί σε αριστοκρατικούς τάφους γηγενών, τα οποία προέρχονται από
τις Κλαζομενές, τη Χίο, την Κόρινθο, τις πόλεις της βόρειας Ιωνίας και την Αττική. Από τον 5ο αι.
π.Χ., οπότε οι διαστάσεις του μειώνονται, έως τον 3ο αι. π.Χ., ο οικισμός θα συνεχίσει να υπάρχει
ως αγροτικός οικισμός που ανήκει στη «χώρα» της Ολβίας. Για άγνωστους λόγους, μεταξύ του 3ου
και του 1ου αι. π.Χ., ο οικισμός θα εγκαταλειφθεί, ενώ από τον 1ο έως τον 3ο αι. μ.Χ. θα φιλοξενήσει ιερό αφιερωμένο στον Αχιλλέα Ποντάρχη. Τον 3ο αι. μ.Χ. το νησί θα εγκαταλειφθεί οριστικά.

Σαμιακός αμφορέας ο οποίος
χρονολογείται στα μέσα
του 4ου αι. π.Χ. και βρέθηκε
στο Μπερεζάν (Μουσείο
Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).
Στο κεντρικό θέμα της
παράστασης εικονίζονται
δύο κωμαστές οι οποίοι
πίνουν κρασί και συμμετέχουν
σε χορευτική τελετή προς
τιμήν του Διόνυσου.

Τμήμα από κοκάλινο φλάουτο που έχει
τη μορφή κεφαλής μουλαριού.
Χρονολογείται στον 6ο αι. π.Χ. και
προέρχεται από το Μπερεζάν
(Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).
Θραύσμα μελανόμορφου αγγείου,
στο οποίο εικονίζεται γενειοφόρος
άνδρας. Προέρχεται από το Μπερεζάν
και χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.
(Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).
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Καλός Λιμήν
Ο Καλός Λιμήν βρισκόταν στη βορειοδυτική ακτή της χερσονήσου της Κριμαίας, στην περιοχή της
σημερινής πόλης Chernomorskoe. Το όνομά του μαρτυρά ασφαλές λιμάνι, ωστόσο η οικονομία του
στηρίχτηκε στην καλλιέργεια δημητριακών και αμπελιών σε αγροτικούς κλήρους με μέση έκταση
88 στρεμμάτων και εγκαταστάσεις αγροικιών με μορφή κυκλικών πύργων ή οικιών με εσωτερική αυλή. Έχουν αποκαλυφθεί
λείψανα τειχών, οικιών και ενός νεκροταφείου.
Το πόλισμα ιδρύθηκε στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. πάνω στα
ερείπια προϋπάρχοντος οικισμού –πιθανώς ιωνικής αποικίας–, συνδέθηκε ιστορικά με τη γειτονική Χερσόνησο και αποτέλεσε «μήλον της Έριδος» μεταξύ αυτής και των Σκυθών – εξ
ου και τα ισχυρά τείχη που την προστάτευαν από τα τέλη του
4ου αι. π.Χ. Έναν περίπου αιώνα αργότερα, κατασκευάστηκε
και δεύτερο τείχος αλλά και ακρόπολη. Οι σκυθικές επιθέσεις, οι οποίες χρονολογούνται από τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.,
οδήγησαν τελικά στην εγκατάλειψη της πόλης από τους ελληνικούς πληθυσμούς στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Ο Καλός Λιμήν
(κυρίως η ακρόπολη) θα κατοικηθεί έπειτα από Σκύθες, αλλά
θα ανακαταληφθεί από τους κατοίκους της Χερσονήσου, οι
οποίοι κατέστρεψαν τα σκυθικά καταλύματα και τον εγκατέλειψαν οριστικά. Οι Σκύθες επανήλθαν
το α΄ μισό του 1ου αι. π.Χ., ξανάφτιαξαν τις οικίες τους −πέτρινες τώρα− και παρέμειναν έως το α΄
μισό του 2ου αι. μ.Χ., οπότε εγκατέλειψαν τον Καλό Λιμένα,
πιθανώς λόγω της σαρματικής απειλής.

Κάτοψη και αναπαράσταση αγροικίας
στη «χώρα» του Καλού Λιμένα
(πηγή: A.A. Maslenikov, Οι αρχαίοι
Έλληνες στο βόρειο Εύξεινο Πόντο,
Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016).

Κερκινίτις / Ευπατορεία
Η Κερκινίτις βρισκόταν στη βορειοδυτική ακτή της
χερσονήσου της Κριμαίας, στο δυτικό τμήμα της
σύγχρονης Ευπατορείας (Eupatoria). Ήταν ιωνική
αποικία και ιδρύθηκε το γ΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.
Τη συναντάμε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε
φορολογικό κατάλογο του 425 π.Χ. Επιγραφές της
ίδιας περιόδου μαρτυρούν σκυθική απειλή – στοιχείο
συμβατό με την ανοικοδόμηση τειχών στα τέλη του
5ου αι. π.Χ. Βάση της οικονομίας της ήταν η γεωργία
(καλλιέργεια σιτηρών) και η αλιεία κυρίως οξύρρυγχου
(η μορφή του οποίου υπήρχε στα νομίσματά της). Και
στη «χώρα» της Κερκινίτιδας απαντά η διανομή της γης
σε ξεχωριστούς κλήρους με αγροικίες. Τα σπίτια της πόλης
αρχικά ήταν υπόσκαφα, όμως από τις αρχές του 5ου αι. π.Χ.
αντικαταστάθηκαν με πέτρινα, τα οποία χτίστηκαν βάσει πολεο-
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Ερωδιός που πετάει σε περιστρεφόμενο
δαχτυλίδι (μέσα 5ου αι. π.Χ.,
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).
Βρέθηκε στις βόρειες ακτές
του Εύξεινου Πόντου και αποτελεί
θαυμαστό έργο του κορυφαίου ίσως
τεχνίτη της εποχής, του Δεξαμενού,
ο οποίος καταγόταν από τη Χίο.

δομικού σχεδίου και κάλυπταν
17-18 οικοδομικά τετράγωνα.
Στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι.
π.Χ., η Κερκινίτις προσαρτάται
–κατά τα φαινόμενα ειρηνικά–
στην επικράτεια της Χερσονήσου, συνεχίζει όμως για κάποιο
διάστημα να εκδίδει δικά της
νομίσματα και να έχει σχετική
αυτονομία.
Στον επόμενο αιώνα, θα
αυξηθεί το δωρικό στοιχείο
(ερχόμενο προφανώς από τη
Χερσόνησο), κυρίως όμως θα
αυξηθούν οι σκυθικές πιέσεις, οι
οποίες ανάγκασαν τον ελληνικό
πληθυσμό να την εγκαταλείψει
στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Την
εποχή αυτή οι Σκύθες κατέκτησαν την πόλη, εδραίωσαν την
παρουσία τους στην περιοχή και
ίδρυσαν βασίλειο με πρωτεύουσα τη Νεάπολη. Παρέμειναν
εκεί έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.,
οπότε εκδιώχθηκαν από τον Διόφαντο, στρατηγό του Μιθριδάτη
ΣΤ΄. Έτσι, η πόλη πέρασε πάλι
στις κτήσεις της Χερσονήσου.

Ο Ορέστης και η Ιφιγένεια βγαίνουν
από τον ναό της Άρτεμης στην Ταυρική,
ενώ ο Πυλάδης εποπτεύει τον χώρο.
Λεπτομέρεια από αμφορέα
της Καμπανίας (330-320 π.Χ,
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).
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ΚΡΙΜΑΙΑ: Η ΤΑΥΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η χερσόνησος της Κριμαίας ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα Ταυρίς ή Ταυρική. Οφείλει την ονομασία αυτή στους Ταύρους, άγριο πολεμοχαρή λαό ο οποίος ζούσε από ληστρικές επιδρομές, κατά
τους αρχαίους συγγραφείς.
Οι Ταύροι κατοικούσαν μόνο στις ορεινές περιοχές της νότιας Κριμαίας και κατάγονταν πιθανότατα από τους Κιμμέριους. Λάτρευαν την Ορσιλόχη, νεαρή γυναικεία θεότητα που ταυτιζόταν με την
Ταυροπόλο Άρτεμη, και θυσίαζαν σε αυτήν τους ξένους που έφτανα στις ακτές της χώρας.
Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση (γνωστή κυρίως από το έργο του Ευριπίδη, Ιφιγένεια εν
Ταύροις), η Ταυρίδα είναι ο τόπος στον οποίο στάλθηκε η Ιφιγένεια, όταν τη διέσωσε η Άρτεμη, λίγο
1

3

2

Ο Ορέστης κάθεται στον βωμό
περιμένοντας τον καθαρμό πριν
από τη θυσία του από την ιέρεια Ιφιγένεια.
Από ψηλά εποπτεύει η Άρτεμη καθισμένη
έξω από το ναό της. Λεπτομέρεια απουλικού
ερυθρόμορφου κρατήρα (370-360 π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Νεάπολη).
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Τρεις σκηνές από τα γεγονότα στη χώρα
των Ταύρων. Στην πρώτη, η Ιφιγένεια
παραδίδει το γράμμα σε έναν από τους δύο
ξένους που οδήγησε σε αυτήν ο Σκύθης
φρουρός. Στη δεύτερη, ο βασιλιάς Θόας
(δεξιά) στο ανάκτορό του ενώ η Ιφιγένεια
(αριστερά), ο Πυλάδης και το Ορέστης
κατευθύνονται προς την ακρογιαλιά για να
εξαγνίσουν το ξόανο, ακολουθούμενοι από
έναν Σκύθη. Στην τρίτη, η Ιφιγένεια είναι ήδη
στο πλοίο κρατώντας το ξόανο της Άρτεμης,
ενώ ο Ορέστης και ο Πυλάδης αποκρούουν
τους Σκύθες (κάλυμμα σαρκοφάγου,
μέσα 2ου αι. μ.Χ., Μουσεία Βατικανού).

Ο Ορέστης με τον σύντροφο
και φίλο του Πυλάδη στέκονται
δέσμιοι στα σκαλοπάτια
του ναού της Άρτεμης, στη χώρα
των Ταύρων, έχοντας απέναντί
τους τον βασιλιά Θόα και
τον ακόλουθό του. Τοιχογραφία
από την «οικία του κιθαρωδού»
στην Πομπηία (65-70 μ.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Νεάπολη).

πριν τη θυσιάσει ο Αγαμέμνονας στην Αυλίδα, για να φυσήξει
ούριος άνεμος και να αποπλεύσουν τα ελληνικά πλοία για την
Τροία. Η θεά έφερε την Ιφιγένεια στην Ταυρίδα και την έκανε ιέρεια στον ναό της. Μνημονεύονται, επίσης, ο βασιλιάς των
Ταύρων Θόας, αλλά και το περιστατικό με την άφιξη του Ορέστη
και του Πυλάδη στην Ταυρική.
Ο μητροκτόνος Ορέστης, καταδιωκόμενος από τις Ερινύες,
έφτασε στην Ταυρίδα, όπου, κατά την υπόσχεση του Απόλλωνα,
θα καθαριζόταν από το έγκλημά του, αν έπαιρνε από εκεί ένα
παλιό ξόανο της Άρτεμης και το μετέφερε στη Βραυρώνα. Στην
Ταυρίδα, κατά τον Ευριπίδη, ο Ορέστης κινδύνευσε να θυσιαστεί, λόγω του προαναφερθέντος εθίμου, σώθηκε όμως μετά από
παρέμβαση της −ιέρειας πλέον− Ιφιγένειας. Στη συνέχεια, πήρε
την αδελφή του και το ξόανο και, με τη βοήθεια του Πυλάδη, διέφυγε από την Ταυρίδα. Φτάνοντας στη Βραυρώνα, εγκατέστησε
την αδελφή του μαζί με το ξόανο της θεάς και εγκαινίασε τη
λατρεία της Ταυροπόλου ή Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
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Χερσόνησος – Χερσών / Σεβαστούπολη

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Η αρχαία Χερσόνησος ή Χερσώνα της Ταυρίας, από τις σημαντικότερες παραθαλάσσιες πόλεις του
βόρειου Εύξεινου Πόντου και η μοναδική δωρική αποικία στην περιοχή, ήταν χτισμένη σε ιδανική
θέση: προστατευόταν από τη θάλασσα (βόρεια και ανατολικά) και από βαθιές χαράδρες (νότια και
δυτικά), βρισκόταν σε σημείο όπου διασταυρώνονταν σημαντικοί θαλάσσιοι δρόμοι και διέθετε μια
ακτή (δυτική) η οποία ευνοούσε τη λειτουργία νεωρίων για επισκευή και συντήρηση πλοίων. Η πόλη
αυτή είχε ως κύριο λιμάνι τον κόλπο Καραντίναγια, βρίσκεται στη νότια πλευρά του κόλπου της σύγχρονης Σεβαστούπολης και έχει περιληφθεί από το 2013 στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO.

Από τα πιο γνωστά ευρήματα της αρχαίας Χερσονήσου είναι μια στήλη η οποία χρονολογείται στα
τέλη του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ., βρέθηκε στην πόλη και εκτίθεται (όπως και τα άλλα ευρήματα
από τον χώρο) στο Μουσείο της Χερσονήσου, στη Σεβαστούπολη. Το «κείμενό» της είναι όρκος του
δήμου των Χερσονησιτών υπέρ της ομόνοιας των πολιτών, της σωτηρίας και ελευθερίας της πόλης,
και της προστασίας της δημοκρατίας από πιθανή απόπειρα κατάλυσής της. Αντίστοιχα ψηφίσματα
κατά της τυραννίας είχαν εγκριθεί κατά τους Κλασικούς και πρώιμους Ελληνιστικούς χρόνους από
αρκετές ελληνικές πόλεις με δημοκρατικούς θεσμούς. Η Χερσόνησος εφάρμοζε τον οστρακισμό και
διέθετε θεσμούς (εκκλησία, βουλή) οι οποίοι διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη θέσπιση νόμων
και τη διαχείριση του κράτους. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, η πόλη διατήρησε κάποιους απ’ αυτούς, η
πραγματική εξουσία, όμως, συγκεντρώθηκε πλέον στα χέρια της τοπικής αριστοκρατίας και των ατόμων που διέθεταν ρωμαϊκή υπηκοότητα. Στην εικόνα, αντίστοιχη στήλη από την Αθήνα. Εικονίζεται
η Δημοκρατία προσωποποιημένη να στέφει τον ένθρονο Δήμο. Στο κυρίως μέρος της στήλης είναι
χαραγμένος ο νόμος κατά της τυραννίας, που ψηφίστηκε το 337/336 από την Εκκλησία του Δήμου
(Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Αθήνα).

Η πόλη –σχετικά μικρή έως τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.– είχε διαμορφωθεί πολεοδομικά με βάση
το ιπποδάμειο σύστημα και διέθετε απλές κατοικίες αλλά και πολυτελή δημόσια κτίσματα, ενώ η
οικονομία της βασιζόταν στο εμπόριο. Στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. επεκτάθηκε, κατασκευάστηκαν
νέα ισχυρά τείχη (που χρησιμοποιούνταν και κατά τη Βυζαντινή περίοδο), ανεγέρθηκαν η αγορά
και το νομισματοκοπείο, ενώ στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. κατασκευάστηκε θέατρο − το μόνο γνωστό
ελληνικό θέατρο στον βόρειο Εύξεινο Πόντο. Οι κάτοικοί της λάτρευαν την Αθηνά Παρθένο, τον
Ηρακλή, τον Διόνυσο, τη Δήμητρα και την Κόρη. Η λατρεία της Αθηνάς –προστάτιδας της πόλης–
συνδύαζε στοιχεία από τη λατρεία της Άρτεμης και τοπικής γυναικείας θεότητας. Το σιτάρι ήταν
το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της Χερσονήσου, η οποία διέθετε αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τειχισμένες και ατείχιστες αγροικίες, καθώς και οχυρά για την προστασία τους. Από τα πλέον
ενδιαφέροντα στοιχεία στην πόλη ήταν το σύστημα διανομής των γαιών (αγροτικός κλήρος) και
το δίκτυο με τις πολυάριθμες αγροικίες στη «χώρα» της Χερσονήσου, η οποία έφτασε στη μέγιστη

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου
της Χερσονήσου. Διακρίνεται ο εντυπωσιακός
καθεδρικός ναός του Αγίου Βλαδίμηρου,
ορθόδοξη εκκλησία της Σεβαστούπολης
χτισμένη σε νεοβυζαντινό ρυθμό μετά
το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου.

Σύμφωνα με την Περιήγησι του Ψευδο-Σκύμνου (2ος αι. π.Χ.), ιδρύθηκε καθ’ υπαγόρευσιν χρησμού του μαντείου από την Ηράκλεια Ποντική και τη Δήλο, γύρω στο 422-421 π.Χ. Τα αρχαιολογικά
ευρήματα (όστρακα από γραπτή κεραμική ή αμφορείς), όμως, δείχνουν ότι ιδρύθηκε περίπου μισόν
αιώνα πριν. Ωστόσο, η πληροφορία του ότι οι κάτοικοι της Χερσονήσου είχαν και δωρική και ιωνική
καταγωγή είναι βάσιμη. Η Χερσόνησος διατηρούσε στενές σχέσεις με την Ηράκλεια (προμηθευόταν
από αυτή βιοτεχνικά προϊόντα και κρασί, και την προμήθευε με σιτάρι), έκοψε δικό της νόμισμα στα
τέλη του 5ου αι. π.Χ., και έναν αιώνα αργότερα είχε εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνιστικά
κράτη της ευρύτερης περιοχής.
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Περιδέραιο με δύο αλυσιδένιες ταινίες
και ηράκλειο κόμβο από τη Χερσόνησο
(αρχές 3ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη)
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έκτασή της τον 4ο και 3ο αι. π.Χ. Οι κάτοικοί της ασχολούνταν, επίσης, με την παραγωγή κρασιού
και την καλλιέργεια κηπευτικών, είχαν αναπτύξει την κεραμική, την παραγωγή γυάλινων αντικειμένων και την παρασκευή αλίπαστων.
Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ., πιεζόμενη από σκυθικές και σαρματικές φυλές, η Χερσόνησος έχασε
τις περισσότερες κτήσεις της και λίγο αργότερα, καθώς διακυβευόταν η υπόστασή της, προσέφυγε
στον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη Α΄. Εκείνος εγγυήθηκε το 179 π.Χ. την ασφάλειά της, στα τέλη
του 2ου αι. π.Χ., όμως, οι σκυθικές επιδρομές επαναλήφθηκαν. Η Χερσόνησος προσέφυγε εκ νέου
στον βασιλιά του Πόντου −τον Μιθριδάτη ΣΤ΄ αυτή τη φορά−, ο οποίος ανέθεσε στον στρατηγό Διόφαντο να αντιμετωπίσει τους Σκύθες. Ο Διόφαντος τους νίκησε και προσάρτησε τη Χερσόνησο και
τον Κιμμέριο Βόσπορο στο βασίλειο του Πόντου.
Η πόλη ενεπλάκη στους πολέμους Ρωμαίων-Μιθριδάτη ΣΤ΄ και, μετά τον θάνατο του βασιλιά
του Πόντου (63 π.Χ.), περιήλθε στο βασίλειο του Βοσπόρου. Όμως, το 46/45 π.Χ. εξασφάλισε την
ελευθερία της με τη βοήθεια του Ιούλιου Καίσαρα. Στη συνέχεια, ήρθε σε σύγκρουση με το κράτος
του Βοσπόρου (στην οποία ήταν νικήτρια) και συμμάχησε με τη Ρώμη εναντίον του. Σε αντάλλαγμα,
απέκτησε αυτονομία και έκοψε –πρώτη φορά στην ιστορία της– χρυσά νομίσματα.

Τα τείχη της Χερσονήσου
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Από τα μέσα του 1ου αι. μ.Χ., οπότε επανεμφανίστηκε η σκυθική απειλή, και έως τον 3ο αι. μ.Χ.
αποτελούσε προμαχώνα και κύρια στρατιωτική βάση της Ρώμης στον βόρειο Εύξεινο Πόντο, ωστόσο
η ελληνική κοινότητα ήταν κυρίαρχη. Την περίοδο αυτή υπήρχε μόνιμα ρωμαϊκή φρουρά, αναπτύχθηκε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, ανακατασκευάστηκε το θέατρο για να φιλοξενεί αγώνες
μονομάχων, κατασκευάστηκαν ακρόπολη, στρατώνας, παλαίστρα, μεγαλύτερα σπίτια, ναός της Αφροδίτης και λουτρά. Επιπλέον, πλάι στις υπάρχουσες λατρείες, εισήχθησαν η λατρεία του Ασκληπιού
και της Υγείας και μια επίσημη λατρεία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Η περιοχή εκχριστιανίστηκε
από τον Απόστολο Ανδρέα, ενώ μια παράδοση αναφέρει ότι εδώ θανατώθηκε ο Απόστολος Ματθίας
(που πήρε τη θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη για να συμπληρωθούν οι Δώδεκα Απόστολοι).
Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή υπήρχαν στη «χώρα» της 60 αγροικίες, ενώ στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες γνώρισε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη η βιοτεχνία: η οινοποιία, η άλμευση (=
πάστωμα) ψαριών και η παρασκευή γάρου, η παραγωγή αλατιού, η αγγειοπλαστική, η υαλουργία. Τα
περισσότερα ψάρια από τη Χερσόνησο κατέληγαν στις ρωμαϊκές λεγεώνες, ενώ στα γύρω βαρβαρικά
φύλα έφταναν κρασί, ψάρια και βιοτεχνικά προϊόντα.
Μετά την αποχώρηση των ρωμαϊκών στρατευμάτων (τέλη του 3ου αι.), η Χερσόνησος έγινε ξανά
μια απλή κωμόπολη της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, η οποία όμως κατάφερε να ξεπεράσει τις βαρβαρικές μεταναστεύσεις και επιδρομές του 3ου και των κατοπινών αιώνων –σε αντίθεση με την Ολβία
και τον Βόσπορο– και συνέχισε την πορεία της. Μάλιστα, είχε το προνόμιο της ελεύθερης πόλης,
έκοβε νόμισμα από το 420, διοικούνταν από αυτόνομη αρχή, είχε σημαντική χριστιανική κοινότητα,

Ομαδική βάπτιση των Ρως του Κιέβου
στον ποταμό Βορυσθένη (Δνείπερο), το
988, από το Χρονικό του Κων. Μανασσή
(Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού,
Ρώμη). Πρώτος ασπάστηκε τον Χριστιανισμό
ο Βλαδίμηρος Α΄, μέγας πρίγκιπας του Κιέβου.
Σύμφωνα με την παράδοση αυτό έγινε
στη Χερσόνησο/Σεβαστούπολη, η οποία
θεωρείται λίκνο της ρωσικής χριστιανοσύνης.
Τον Βλαδίμηρο ακολούθησαν οι αριστοκράτες
και ο λαός. Στο σημείο της μαζικής
βάπτισης ανήγειρε τον ναό της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου ή Ναό της Δεκάτης, διότι
διέθεσε για την κατασκευή του το 1/10
της περιουσίας του.
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής
στη Χερσόνησο (5ος αι. π.Χ.). Οι κίονες
και τα κιονόκρανα της εκκλησίας έχουν
κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο
της Προκοννήσου (Προποντίδα).

που υποστηρίχτηκε από το κράτος, αλλά και αξιόλογη εβραϊκή κοινότητα και ανέπτυσσε σημαντική
οικονομική δραστηριότητα.
Όταν οι Ούννοι εγκαταστάθηκαν στο βόρειο τμήμα του Εύξεινου Πόντου (5ος αι.) και επί Ιουστινιανού, η Χερσόνησος −Χερσώνα, κατά τη Βυζαντινή εποχή− αναδείχτηκε σε κύρια στρατιωτική
βάση των Βυζαντινών στην Κριμαία. Αν και πρωτοβυζαντινή πόλη, διατηρούσε τον σχεδιασμό της
Ελληνιστικής περιόδου, ενώ τα τείχη ενισχύθηκαν επί Ζήνωνος και Ιουστινιανού. Το 576 ταυρικά
φύλα εισέβαλαν στην Κριμαία και η πόλη πολιορκήθηκε, οπότε οι Βυζαντινοί αναγκάστηκαν να
ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ταυρική. Εντούτοις, το νοτιοδυτικό τμήμα της Κριμαίας ήταν
υπό χαζαρική κυριαρχία. Μετά τις βυζαντινές εκστρατείες τού 711-712, οι Χαζάροι αναγνώρισαν
την κυριαρχία του Βυζαντίου στη Χερσώνα. Το 844 διαμορφώθηκε το στρατιωτικό θέμα των Κλιμάτων (μετέπειτα Χερσώνος), με κέντρο την πόλη. Κατά τους 7ο-9ο αιώνα, η πόλη −τυπικά βυζαντινή
πλέον− είχε σημαντική πολιτική θέση και έκοβε νόμισμα, οικοδομήθηκαν θρησκευτικά κτίρια και
οχυρώσεις (σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα), ενώ στην οικονομία της κυριαρχούσαν η αλιεία,
η χειροτεχνία, το εμπόριο κι η παραγωγή άλατος.
Το 988-989, σε έναν αιώνα που παρουσίαζε αλματώδη ανάπτυξη, η Χερσώνα καταλήφθηκε από
τον Βλαδίμηρο Α΄ των Ρως του Κιέβου, ο οποίος ασπάστηκε εδώ τον Χριστιανισμό. Έκτοτε, η πόλη
εξελίχθηκε στο πιο σημαντικό εμπορικό και πολιτισμικό σημείο επαφής ντόπιων και Βυζαντινών.
Από τον 11ο αιώνα, η σημασία της μειώνεται. Στα τέλη του 12ου θα δεχτεί επιθέσεις από τους Τατάρους, ενώ μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204), εντάχθηκε στην
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Την περίοδο 1270-1299, καταστράφηκε από τους Τατάρους και στα
χρόνια που ακολούθησαν έπαψε πλέον να υφίσταται ως πόλη.
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Το βασίλειο του Βοσπόρου ή βασίλειο του Κιμμέριου Βοσπόρου (5ος
Περιδέραιο με αλυσιδένια ταινία
και αγγειόσχημα εξαρτήματα
αι π.Χ. - 4ος αι μ.Χ.) ήταν ελληνιστικό βασίλειο που εκτεινόταν από
από τη Θεοδοσία (τελευταίο τέταρτο
τη χερσόνησο της Κριμαίας έως τη χερσόνησο του Ταμάν και την
4ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
περιοχή του κάτω Ντον – δηλαδή, γύρω από τον πορθμό του Κερτς, ο
Αγία Πετρούπολη)
οποίος συνδέει την Αζοφική Θάλασσα, Μαιώτιδα Λίμνη των αρχαίων, με
τον Εύξεινο Πόντο. Ήταν κράτος με μεικτό πληθυσμό, Ελλήνων από τις
αποικίες της περιοχής και γηγενών, οι οποίοι υιοθέτησαν τη γλώσσα και τον
πολιτισμό των Ελλήνων.
Ο Κιμμέριος Βόσπορος κατοικούνταν από πολλές φυλές (Σκύθες, Σίνδους, Μαιώτες, Δανδάριους, Ψήσσους, Τορέτες), ενώ η ονομασία Κιμμέριος προέρχεται από τους
Κιμμέριους, οι οποίοι κατοικούσαν παλαιότερα εκεί. Έλληνες έμποροι-θαλασσοπόροι έφτασαν
στην περιοχή το β΄ μισό του 7ου αι. π.Χ., αλλά ελληνικές αποικίες-πόλεις (Παντικάπαιον, Νυμφαίον,
Μυρμήκιον, Κήποι, Ερμώνασσα) ιδρύθηκαν αρχικά στο α΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. και έπειτα στο β΄ μισό
(Θεοδοσία, Φαναγόρεια, Γοργιππία, Τυριτάκη, Πορθμίο, Κιμμερικό). Γύρω στο 480 π.Χ., οι πόλεις
αυτές (αρχικά μάλλον αυτές που βρίσκονται στη βορειοανατολική ακτή της χερσονήσου του Κερτς)
συνασπίστηκαν με κέντρο το Παντικάπαιο και σχημάτισαν ενιαίο κράτος.
Πρώτη δυναστεία η οποία βασίλευσε (480-438 π.Χ.) ήταν οι Αρχαιανακτίδες. Ακολούθησαν οι
Σπαρτοκίδες, οι οποίοι βασίλευσαν έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ. (109 π.Χ.), οπότε το κράτος καταλύθηκε
από τον Μιθριδάτη και έγινε τμήμα του βασιλείου του Πόντου. Οι Σπαρτοκίδες ακολούθησαν επεκτατική πολιτική, κατακτώντας νέα εδάφη. Πρώτος βασιλιάς του ήταν ο Σπάρτοκος, ο οποίος έδωσε το όνομά
του στη δυναστεία. Τελευταίος ήταν ο Παραισάδης Ε', που δολοφονήθηκε από τον Σκύθη Σαύμακο,
ο οποίος ήταν επικεφαλής εξέγερσης. Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ κατέστειλε την εξέγερση προσαρτώντας το
βασίλειο του Βοσπόρου στο βασίλειο του Πόντου. Έκτοτε, η ιστορία τους είναι κοινή.

Τμήμα τοιχογραφίας σπιτιού στο Παντικάπαιο
(πηγή: A.A. Maslenikov, Οι αρχαίοι Έλληνες
στο βόρειο Εύξεινο Πόντο, Αφοί Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 2016)

Χάρτης του Κιμμέριου Βοσπόρου
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Θεοδοσία – Καφφά / Φεοντόσια
Η Θεοδοσία, η οποία έχει εντοπιστεί στον λόφο Καραντίν της σύγχρονης Φεοντόσια (Feodosia),
μνημονεύεται από τους αρχαίους συγγραφείς άλλοτε ως πόλη, άλλοτε ως εμπορικός σταθμός
(= εμπορίον) και άλλοτε ως χωριό. Προφανώς αυτή η περιγραφή αντανακλά την κατάσταση στην
οποία βρισκόταν την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Η πόλη εγκαταλείφθηκε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πιθανώς λόγω της απότομης μείωσης στο εμπόριο σίτου, και αναβίωσε το β΄ μισό του
13ου αιώνα, όταν οι Γενουάτες έχτισαν στην ίδια θέση την Καφφά, την πιο σημαντική αποικία τους
στη Μαύρη Θάλασσα. Αποκαλύφθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για την
κατασκευή του νέου λιμένα της πόλης. Το αρχαίο λιμάνι, όπως και τμήμα της πόλης, καλύφθηκε
από τα νερά της θάλασσας, καθώς η στάθμη της ανέβηκε. Τα κινητά ευρήματα από την αρχαία πόλη
φυλάσσονται στο Μουσείο Αρχαιοτήτων της Θεοδοσίας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Οδησσού κ.α.
Να σημειωθεί ότι στον Καφφά υπήρχε ελληνική κοινότητα και ελληνική εκκλησία πριν αυτή καταστραφεί από τους Ρώσους.
Η Θεοδοσία ιδρύθηκε από Μιλησίους στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και εμφάνισε δυναμική ανάπτυξη τον αιώνα που ακολούθησε, οπότε και έκοψε αργυρό νόμισμα (περ. 430 π.Χ.). Σύμφωνα με
τις πηγές, εκείνον τον αιώνα βρήκαν καταφύγιο στη Θεοδοσία κάτοικοι του Παντικάπαιου οι οποίοι
εξορίστηκαν από τους ηγεμόνες του βασιλείου του Βοσπόρου. Την εποχή εκείνη, οι δυο πόλεις ανταγωνίζονταν για το παρευξείνιο και διεθνές εμπόριο, με τη Θεοδοσία να αποτελεί κατά τον 5ο και 4ο
αι. π.Χ. ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εξαγωγής σίτου στη Μεσόγειο. Ο εν λόγω ανταγωνισμός

Λεμβοειδή σκουλαρίκια με τέθριππο,
πολεμιστή, Νίκη και δύο Έρωτες
από το νεκροταφείο της Θεοδοσίας
(τέλη 4ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη)

H Θεοδοσία το 1856, αναπαραγωγή
ζωγραφικού πίνακα του Carlo Bossοli

108

ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

οδήγησε σε πόλεμο (μεταξύ 390 και 380 π.Χ.), ο οποίος είχε ως στόχο να προσαρτηθεί η Θεοδοσία
στο βασίλειο του Βοσπόρου. Το παχύ στρώμα πυρκαγιάς που έχει εντοπιστεί στην πόλη και χρονολογείται στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. συνδέεται πιθανώς με αυτή την πολεμική σύρραξη, στην οποία η
Θεοδοσία είχε ως συμπαραστάτες την Ηράκλεια και τη Χερσόνησο. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις πηγές,
ο Σπαρτοκίδης βασιλιάς Σάτυρος Α΄ πέθανε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της, έτσι τον στόχο της
κατάκτησης της Θεοδοσίας υλοποίησε ο γιος και διάδοχός του Λεύκων Α΄ (δεκαετία 350 π.Χ.). Με
το τέλος του πολέμου, στο βασίλειο του Κιμμέριου Βοσπόρου πέρασαν τόσο η Θεοδοσία όσο και η
εκτεταμένη και καλά οργανωμένη αγροτική της επικράτεια, όπου υπήρξαν έως και 60 οικισμοί.

ΝΕΑΠΟΛΗ: Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΣΚΥΘΩΝ
Η Νεάπολη, πρωτεύουσα του βασιλείου των Σκυθών κατά τον 2ο και 1ο αι. π.Χ., έχει εντοπιστεί στη θέση Kermenchik, στα περίχωρα της Συμφερούπολης. Το ελληνικό όνομα σχετίζεται
με τη φιλελληνική πολιτική των Σκυθών βασιλέων της Ελληνιστικής περιόδου και όχι με την
εμπλοκή Ελλήνων στην ίδρυσή
της, η οποία τοποθετείται γύρω
στο 180 π.Χ., εποχή κατά την
οποία εκεί υπήρχαν απλώς
αγροικίες.
Η πόλη καταστράφηκε από
δυνάμεις του βασιλείου
του Πόντου γύρω στα 111
π.Χ. Έκτοτε παρέμεινε
μια σχετικά ασήμαντη
πολίχνη, η οποία εγκαταλείφθηκε τον 3ο αι.
μ.Χ. Στην εικόνα αριστερά, Έλληνας ιππέας
ντυμένος με σκυθικά ρούχα. Είναι η κεντρική μορφή
σε ανάγλυφη σκηνή μάχης από
το αριστουργηματικό χτένι που
βρέθηκε στον ύψους 18 μ. βασιλικό
τύμβο της Σολόχα (Solocha), στην
όχθη του Δνείπερου (νότια Ουκρανία). Θεωρείται έργο φιλοτεχνημένο από Έλληνα για κάποιον Σκύθη βασιλιά και αποτελεί θαυμάσιο
δείγμα της ελληνοσκυθικής συμβίωσης (α΄ τέταρτο 4ου αι. π.Χ.,
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).

Σφαιρικό αγγείο κοσμημένο με ζωφόρο
η οποία απεικονίζει τον μύθο για την καταγωγή
των Σκυθών. Σύμφωνα με αυτόν, ο προπάτορας
Ταργίταος-Ηρακλής ζευγάρωσε με μια θεά
που από τη μέση και κάτω ήταν φίδι.
Φεύγοντας ο Ηρακλής, της χάρισε το τόξο του,
λέγοντας πως όποιος από τους τρεις γιους
που κυοφόρησε θα κατάφερνε να το τεντώσει,
ήταν άξιος να γίνει βασιλιάς. Πράγματι,
ο μικρότερος, ο Σκύθης, τέντωσε το τόξο
και έτσι βασίλευσε στη χώρα που ονομάστηκε
Σκυθία (4ος αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη).
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Κιμμερικόν – Κύταια
Δαχτυλίδι με παράσταση καθιστής
γυναικείας μορφής από τάφο κοντά
στο Παντικάπαιο (τελευταίο τέταρτο
5ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη).

Μία από τις πόλεις που προστάτευαν την είσοδο στον πορθμό του Κιμμέριου Βοσπόρου ήταν το
Κιμμερικό, λείψανα του οποίου έχουν αποκαλυφθεί 50 χλμ. νότια του Παντικάπαιου, στη δυτική παραλιακή κατωφέρεια του λόφου Οπούκ (Opuk). Στην κορυφή του λόφου είχε χτιστεί
φρούριο, το οποίο καταστράφηκε τον 6ο αι. μ.Χ. (διατηρούνται τμήματά του). Η πόλη
ιδρύθηκε στο μεταίχμιο 6ου και 5ου αι. π.Χ. −πάντως πριν την Ιωνική Επανάσταση
(494 π.Χ.) εναντίον των Περσών−, υπήρξε πιθανώς μέλος της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας κατά τον 5ο αι. π.Χ., καταστράφηκε από σεισμό (αρχές 4ου αι. π.Χ.), αλλά ανοικοδομήθηκε. Συνέχισε την πορεία της έως τον 3ο αι. μ.Χ., οπότε καταστράφηκε.
Ο χώρος συνέχισε να κατοικείται, ωστόσο, έως τον 4ο-6ο αιώνα.
38 χλμ. νοτιοδυτικά του Κερτς, σε λοφώδες ύψωμα, έχουν αποκαλυφθεί
τα λείψανα μιας ακόμη μικρής πόλης του Κιμμέριου Βοσπόρου, η οποία
αναφέρεται ως Κύταια, Κυταία, Κύταιον ή Κύτα. Ιδρύθηκε μάλλον από
Ίωνες στα τέλη του 6ου - αρχές του 5ου αι. π.Χ. και έπαψε να υπάρχει τον
6ο αι. μ.Χ. Η περίοδος της ακμής της χρονολογείται τον 4ο-3ο αι. π.Χ.
Τότε κατασκευάστηκαν τα ισχυρά και καλοφτιαγμένα τείχη της, τα οποία
ενισχύθηκαν τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.
Η Κύταια έπαιζε σημαντικό ρόλο στο εμπόριο σιτηρών του Βοσπόρου,
παρότι δεν διέθετε καλό λιμάνι, οι δε κάτοικοί της ασχολούνταν με τη γεωργία,
αλλά και με την αλιεία και την αγγειοπλαστική. Στα τέλη του 2ου αι. π.Χ. ενσωματώθηκε στο κράτος του Μιθριδάτη ΣΤ΄ και τους πρώτους μεταχριστιανικούς
αιώνες περιήλθε στην εξουσία της Ρώμης, οπότε γνώρισε δεύτερη περίοδο ακμής.
Η πόλη παύει να υπάρχει το β΄ μισό του 6ου αιώνα.
Το σημαντικότερο εύρημα είναι ένας
αποθέτης στάχτης σε μορφή λόφου, που εντοπίστηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και
χρονολογείται από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. έως
τον 6ο αι. μ.Χ. Στον αποθέτη, που συσχετίζεται
μάλλον με τη λειτουργία κάποιου ιερού, βρέθηκαν κεραμικά όστρακα, λίθινα και οστέινα
λατρευτικά αναθήματα, πήλινα ειδώλια, νομίσματα, τμήματα σκευών και οστά ζώων. Στην
Κύταια λατρεύονταν θεοί που σχετίζονταν
με τη γονιμότητα της γης (Δήμητρα, Κόρη,
Άρτεμη) κι επίσης η Αφροδίτη, ο Διόνυσος,
ο Ηρακλής, ο Δίας, ο Απόλλων και η Μητέρα
των Θεών (Κυβέλη).
Λεπτομέρεια πλάκας διακοσμημένης με τη μορφή
του Ηρακλή. Προέρχεται από το Ντνιεπροπετρόφσκ
της νότιας Ουκρανίας, το οποίο είναι χτισμένο
στην ανατολική όχθη του Δνείπερου
(4ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κιέβου).

Λείψανα του Κιμμερικού στον λόφο Οπούκ
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ΚΙΜΜΕΡΙΟΙ: ΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗ
ΚΑΙ ΟΜΙΧΛΩΔΗ ΧΩΡΑ
Οι Κιμμέριοι, λαός που μνημονεύεται τόσο από τον Όμηρο όσο και από την
Παλαιά Διαθήκη, ζούσαν αρχικά στις στέπες της νότιας Ρωσία. Εγκαταστάθηκαν,
επίσης, στην Κριμαία και γύρω από την Αζοφική Θάλασσα και τον πορθμό του
Κερτς, δίνοντάς του την ονομασία Κιμμέριος Βόσπορος. Μυθολογικές παραδόσεις
τους θέλουν να ζουν σε υπόγειες κατοικίες που συνδέονταν με στοές.
Στην περιγραφή του Ομήρου, ζούσαν σε μια μυθική χώρα, στις παρυφές του
κατοικημένου κόσμου, η οποία γειτόνευε με τη χώρα των Νεκρών − γι’ αυτό εκεί
βρισκόταν η είσοδος του Άδη. Στην ομιχλώδη χώρα τους, που τη σκέπαζε διαρκώς
το σκοτάδι, βρέθηκε ο Οδυσσέας μετά την περιπέτειά του με την Κίρκη, για να
ακούσει την προφητεία του μάντη Τειρεσία σχετικά με τι τον περιμένει ακόμη και
από τι πρέπει να προφυλαχτεί ώσπου να φτάσει στην πατρίδα του.
Οι Κιμμέριοι, πιεζόμενοι από τους Σκύθες, μετακινήθηκαν προς τον νότο και,
κατά τον 8ο-7ο αι. π.Χ., διέσχισαν τον Καύκασο, κατέλυσαν το φρυγικό και λυδικό
βασίλειο στη Μικρά Ασία, και κατέστρεψαν αρκετές πόλεις, εκδιώχθηκαν όμως
στην Καππαδοκία και την Αρμενία από τον βασιλιά της Λυδίας Αλυάτη (γύρω στο
600 π.Χ.). Αυτή η πορεία τους μαρτυρείται τόσο από ασσυριακές όσο και από ελληνικές πηγές.

Ο Οδυσσέας, καθισμένος ανάμεσα σε δύο συντρόφους του,
κοιτά προς το έδαφος, απ’ όπου προβάλλει το κεφάλι
του τυφλού μάντη Τειρεσία, ο οποίος προφητεύει το μέλλον του
και του δίνει συμβουλές για την πορεία που πρέπει
να ακολουθήσει. Λεπτομέρεια από λουκανικό κρατήρα
που χρονολογείται στο 400-390 π.Χ.
(Bibliothèque Νationale de France, Παρίσι).

Νυμφαίον – Τιριτάκη
Τα λείψανα του αρχαίου Νυμφαίου έχουν εντοπιστεί στην ακτή του Κιμμέριου Βοσπόρου, στον οικισμό Γκερόεφκα, 17 χλμ. νοτιοδυτικά του Κερτς.
Η πόλη ιδρύθηκε μεταξύ 580-560 π.Χ. από Ίωνες, συμμετείχε για ένα διάστημα στην Α' Αθηναϊκή Συμμαχία και στη συνέχεια περιήλθε στην επικράτεια του Κιμμέριου Βοσπόρου.
Οι κάτοικοί της συμβίωναν ειρηνικά με τους αυτόχθονες, ενώ οι αγροτικές εκτάσεις που την περιέβαλλαν, οι καλύτερες της Κριμαίας, φιλοξενούσαν κατά την Κλασική και ιδιαίτερα την Ελληνιστική εποχή εκατοντάδες οικισμούς. Η ανακάλυψη εργαστηρίου αγγειοπλαστικής (6ου αι. π.Χ.) και
οινοποιείων δείχνει, ωστόσο, ότι αποτέλεσε από νωρίς σημαντικό οικονομικό
και τεχνολογικό κέντρο. Από τον οικισμό έχουν αποκαλυφθεί, μεταξύ άλλων,
λείψανα κατοικιών, ναών αφιερωμένων στους Κάβειρους και την Αφροδίτη,
ναού της Δήμητρας, κυριότερης λατρείας στο Νυμφαίο, και περισσότεροι
από 100 τάφοι που χρονολογούνται στον 5ο-3ο αι. π.Χ.
Χάλκινος αθλητής σε πολυκλείτεια στάση. Άνω απόληξη λυχνοστάτη από το Νυμφαίο
(450-440 π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).
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Χώρος με δεξαμενές για την άλμευση (πάστωμα)
ψαριών. Στον αρχαιολογικό χώρο της Τιριτάκης
έχουν εντοπιστεί κτίσμα –η λεγόμενη οικία
του αλιέως– που μάλλον κάηκε τον 6ο αι. μ.Χ
και διέθετε, μεταξύ άλλων, στέρνες για άλμευση
ψαριών, άλλες δεξαμενές για την άλμευση
ψαριών στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης,
16 στέρνες (1ος-3ος αι. μ.Χ.) με την ίδια χρήση
κοντά στη νότια πλευρά του τείχους, καθώς και
άλλες αντίστοιχες στέρνες. Δίπλα στις στέρνες
υπήρχαν συνήθως πιθάρια για τα ψάρια.
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ΘΕΟΙ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Παντικάπαιον / Κερτς

Στην εικόνα, μεγάλο πολεμικό πλοίο (τριήρης) με το όνομα
ΙΣΙΣ (α΄ μισό 3ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη). Είναι λεπτομέρεια επιτοίχιας παράστασης και προέρχεται από αρχιτεκτονικό συγκρότημα ιερών που έχει αποκαλυφθεί στο Νυμφαίο. Το πλοίο έχει αποδοθεί με την τεχνική
sgraffito: αφού ο τοίχος καλύφθηκε με κονίαμα κίτρινου χρώματος, δέχτηκε ένα δεύτερο στρώμα σκουρότερου κηροχρώματος. Στη συνέχεια, χαράσσοντας με αιχμηρό εργαλείο το
δεύτερο στρώμα, αποκαλύφθηκε το κονίαμα που βρισκόταν
από κάτω. Έτσι έγινε δυνατή η λεπτομερής απεικόνιση του
πλοίου. Στο συγκρότημα, το οποίο βρισκόταν στην πλαγιά του
ψηλότερου επιπέδου της πόλης και ήταν στραμμένο προς τη
θάλασσα και το λιμάνι, φαίνεται πως λατρεύονταν θεότητες
που προστάτευαν τους ναυτικούς. Η ύπαρξή του δείχνει πολλά για τη σημασία της εμπορικής ναυτιλίας στη ζωή της πόλης. Τα ιερά εγκαταλείφθηκαν στα μέσα του
3ου αι. π.Χ. και δίπλα τους χτίστηκαν δύο οινοποιεία.

Το Παντικάπαιον ιδρύθηκε από Μιλήσιους κατά τον 6ο αι. π.Χ. (580-560 π.Χ.) και έχει εντοπιστεί στο
εσωτερικό του κόλπου των στενών του Κερτς, κάτω από τη σύγχρονη ουκρανική πόλη. «Μητρόπολη του
Βοσπόρου», κατά τον Στράβωνα, υπήρξε ηγέτιδα πόλη-πρωτεύουσα μιας συμμαχίας πόλεων η οποία
δημιουργήθηκε γύρω στο 480 π.Χ. και είχε μορφή αμφικτιονίας, δηλαδή, θρησκευτικής και πολιτικής
ένωσης. Στην αρχή, στη συμμαχία συμμετείχαν μόνο οι αποικίες του Παντικάπαιου και ορισμένοι μικροί
οικισμοί, στη συνέχεια όμως προσελκύστηκαν και οι γειτονικές πόλεις, οι οποίες διατήρησαν στοιχεία
αυτονομίας και κάποια πολιτικά δικαιώματα.

Αν και το 405/4 π.Χ. υποτάχθηκε στο βασίλειο του Βοσπόρου, η πορεία του
παρέμεινε ανοδική. Καταστράφηκε στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., αλλά επανέκαμψε
γρήγορα και οχυρώθηκε με ισχυρά τείχη. Από την περίοδο αυτή και μετά καταφτάνουν στην περιοχή, εκτός από τους Σκύθες και τους Ταύρους, και νέα φύλα
από την ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, ενώ από το β΄ μισό του 3ου και έως τις
αρχές του 1ου αι. π.Χ. παρατηρείται μείωση των αγροτικών οικισμών. Αντίστροφη πορεία θα παρατηρηθεί από τον 1ο αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ., αν και κατά τη
Ρωμαϊκή εποχή η πόλη έχανε τα χαρακτηριστικά της «πόλης». Έκτοτε και έως τον
6ο αιώνα η χρήση της αγροτικής χώρας, συνεπώς και της κατοίκησης, συρρικνώνεται – το Νυμφαίο είχε πάψει πιθανότατα να κατοικείται μετά τις καταστροφές
που σημειώθηκαν στα μέσα του 3ου αιώνα.
Από Ίωνες ιδρύθηκε και η Τυριτάκη, μικρή πόλη που έχει εντοπιστεί σε
ακρωτήριο, στις όχθες της λίμνης Churubash, κοντά στα στενά του Κερτς (11 χλμ.
νότια της πόλης Κερτς). Η Τυριτάκη ιδρύθηκε γύρω στα 580-560 π.Χ. και κατοικούνταν τουλάχιστον μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. Αρχικά ήταν αυτοτελής, στη συνέχεια
όμως εντάχθηκε στην επικράτεια του Παντικάπαιου. Απέκτησε ισχυρή οχύρωση στο μεταίχμιο του 4ου
και 3ου αι. π.Χ., η οποία ενισχύθηκε στους Ελληνιστικούς χρόνους και διατηρήθηκε στους πρώτους
μεταχριστιανικούς. Η οικονομία της στηριζόταν στη γεωργία, ενώ κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο αναπτύχθηκε και η ιχθυοκαλλιέργεια. Από την αρχαιολογική σκαπάνη έχουν αποκαλυφθεί ορισμένα οικοδομικά
τετράγωνα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής πόλης, σπίτια και εργαστήρια της ίδιας περιόδου, κτίσματα της
Πρωτοβυζαντινής περιόδου, λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής (5ος-6ος αι. π.Χ.) κ.ά. Οι επιδρομές
των Γότθων (3ος αι. μ.Χ.) και των Ούννων συνέβαλαν στην εγκατάλειψη της Τυριτάκης, η οποία έπαψε
να κατοικείται κατά τον 6ο αιώνα.

Σκηνές μάχης ανάμεσα σε Έλληνες
και βαρβάρους. Λεπτομέρεια από επένδυση
χρυσής ξιφοθήκης που βρέθηκε σε τύμβο
στο Τσερτομλίκ της νότιας Ουκρανίας,
στη δυτική όχθη του Δνείπερου (Μουσείο
Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη). Η συμμαχία
των πόλεων του Κιμμέριου Βοσπόρου
που οδήγησε στο σχηματισμό του ομώνυμου
βασιλείου είχε ως έναν από τους στόχους της
την αναχαίτιση των Σκυθών.

Σε οργανωμένη πόλη το Παντικάπαιο μετατράπηκε το γ΄ τέταρτο του 6ου αι., ενώ από τα τέλη του
ίδιου αιώνα ίδρυσε αποικίες στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας και των στενών του Κερτς. Παράλληλα,
έκοψε αργυρό νόμισμα και ενίσχυσε τα προϋπάρχοντα τείχη, τα οποία εκτείνονταν από την Αζοφική
μέχρι τη λίμνη Churubash, και κατασκεύασε νέα.
Γύρω στο 475 π.Χ. πολεμική καταστροφή θα διακόψει την ανάπτυξη της πόλης, κατά τα μέσα του
αιώνα όμως το Παντικάπαιο θα ανακάμψει και θα εξελιχθεί σε πόλη-κέντρο της βοσποριανής συμμαχίας.
Το 438 π.Χ., η δυναστεία των Αρχαιανακτιδών, παρότι στα 42 χρόνια που κυβέρνησε είχε συμβάλει
στην ανοδική πορεία της πόλης, έχασε την εξουσία από τον Σπάρτοκο, ιδρυτή της δυναστείας των Σπαρτοκιδών, η οποία εδραιώθηκε από τον Σπάρτοκο Β΄. Οι Σπαρτοκίδες εισήγαγαν νέους θεσμούς, όπως
κοινή υπηκοότητα και κοινή συνέλευση για τους κατοίκους, οι οποίοι είχαν ίσα οικονομικά δικαιώματα
και υποχρεώσεις, και ενίσχυσαν τις οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές επαφές μεταξύ Ελλήνων
και γηγενών (αρκετοί από τους οποίους υιοθέτησαν την ελληνική κουλτούρα και γλώσσα). Σε ό,τι αφορά
τον χαρακτήρα του καθεστώτος τους, οι περισσότεροι αρχαίοι συγγραφείς το θεωρούν τυραννικό. Το
ανάκτορο-έδρα των Σπαρτοκιδών θα χτιστεί τον 4ο αι. π.Χ. στον λόφο Μιθριδάτης.
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Ο «ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΘΡΙΔΑΤΗ»
Ο βραχώδης λόφος Μιθριδάτης, οποίος υψώνεται 91 μ. από την
επιφάνεια της θάλασσας σε σύγχρονη εικόνα (αριστερά) και
κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους (κάτω, σε αναπαράσταση του
Vladimir Toltsikov). Στη σύγχρονη εικόνα αριστερά, διακρίνεται ο «οβελίσκος της Δόξας», ο οποίος ανεγέρθηκε μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις πλαγιές του λόφου, που λεγόταν και
«θρόνος του Μιθριδάτη», βρίσκονταν η οικιστική περιοχή του
Παντικάπαιου και τα εργαστήρια, ενώ στην κορυφή υπήρχαν η
ακρόπολη και το παλάτι των ηγεμόνων, των Σπαρτοκιδών. Κατά
τα μέσα του 5ου αι. π.Χ., ανεγέρθηκε στην ακρόπολη ναός του
Απόλλωνα Ιατρού, κύριας θεότητας της πόλης. Υπήρχαν επίσης
ναοί της Αφροδίτης και του Διόνυσου και ιερό της Άρτεμης.
Όλα αυτά τα επιβλητικά κτίσματα καταστράφηκαν στα μέσα του
3ου αι. π.Χ. μάλλον από σεισμό. Τα κτίρια που τα αντικατέστησαν δεν είχαν την αίγλη των προγενέστερων.

Από τους πιο γνωστούς Σπαρτοκίδες, ο Σάτυρος Α΄ ενίσχυσε τις επαφές με την Αθήνα και απάλλαξε
τους Αθηναίους εμπόρους που έφταναν στο λιμάνι του Παντικάπαιου από φόρους, ενώ ο ίδιος έστελνε
στην Αθήνα εμπορικούς απεσταλμένους και δημιούργησε εκεί διπλωματική
αντιπροσωπεία. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεκτατικής πολιτικής
των Σπαρτοκιδών, ενσωμάτωσε στο βασίλειό του το Νυμφαίο,
ενώ ο γιος του Λεύκων Α΄ ενσωμάτωσε τη Θεοδοσία.
Στα χρόνια τους, δημιουργήθηκε σύστημα αναχωμάτων, για να προστατευτεί η χώρα από τους
κατοίκους της κριμαϊκής στέπας. Παράλληλα, το βασίλειο του Βοσπόρου επεκτάθηκε και προς ανατολάς, ενσωματώνοντας
πόλεις και περιοχές της χερσονήσου του
Ταμάν και των ανατολικών ακτών της Αζοφικής. Έτσι, μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.,
το βασίλειο του Βοσπόρου περιλάμβανε 30
πόλεις και μεγάλους οικισμούς και τεράστιες
αγροτικές εκτάσεις, και αποτελούσε το μεγαλύτερο ελληνικό κράτος της εποχής μετά το βασίλειο του Διόνυσου της Σικελίας.
Στα χρόνια της ακμής της πόλης, κυρίαρχη οικονομική
δραστηριότητα ήταν η γεωργία. Ιδιαίτερα η καλλιέργεια του
σιταριού, το οποίο απεικονίζεται σε νομίσματα του Παντικάπαιου. Από τον 4ο αι. π.Χ., αναπτύχθηκαν, επίσης, η αμπελουργία και η οινοποιία. Σημαντικές δραστηριότητες αποτελούσαν, ακόμη, η αλιεία (κυρίως οξύρρυγχου), η κεραμική
και η μεταλλοτεχνία (ειδικά η κατασκευή όπλων). Ο Βόσπορος, τέλος, εξήγε δούλους και κτηνοτροφικά προϊόντα (μαλλί
και δέρματα), ενώ εισήγε κρασί, ελιές και είδη πολυτελείας.
Συχνά, για να διευκολυνθεί το εμπόριο, επιτρεπόταν σε ξένους
εμπόρους να εισάγουν εμπορεύματα χωρίς δασμούς.
Προστάτης του Παντικάπαιου ήταν ο Απόλλων Ιατρός.
Λατρεύονταν, επίσης, η Δήμητρα και ο Διόνυσος, ενώ
υπήρχαν και ναοί της Άρτεμης, της Αφροδίτης, του
Ασκληπιού, του Άρη και του Ηρακλή.

Κατά τον 4ο αι. π.Χ., το κράτος του Βοσπόρου
προμήθευε την Αθήνα με μεγάλες ποσότητες
σιτηρών. Το 356 π.Χ., για παράδειγμα, έστειλε
στη Αθήνα, σύμφωνα με τον Δημοσθένη,
περίπου 16.380 τόνους (400.000 μεδίμνους)
σιτηρών. Στις εικόνες, κεφαλή Πανός στον
εμπροσθότυπο χρυσού στατήρα του
Παντικάπαιου και γρύπας στον οπισθότυπό
του (περ. 350 π.Χ., Νομισματικό Μουσείο,
Αθήνα).

Το Παντικάπαιο φημιζόταν για την παραγωγή
κοσμημάτων. Οι Έλληνες τεχνίτες της πόλης, οι οποίοι
προμήθευαν όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και τη βαρβαρική
αριστοκρατία, κατασκεύαζαν είδη πολυτελείας εξαιρετικής
ποιότητας από χρυσό, άργυρο και ήλεκτρο. Στις εικόνες,
aριστερά λεμβοειδές σκουλαρίκι με δύο Νίκες που διευθετούν το
σανδάλι τους, από τάφο κοντά στο Παντικάπαιο (περ. 330 π.Χ.) και
δεξιά περιδέραιο με αλυσιδένια ταινία και ηράκλειο κόμβο
από το Παντικάπαιον (τέλη 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.). Και τα δύο
εκτίθενται στο Μουσείο Ερμιτάζ, στην Αγία Πετρούπολη.
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Ορειχάλκινη κεφαλή
της Δύναμις (1ος αι. π.Χ. πηγή: A.A. Maslenikov,
Οι αρχαίοι Έλληνες
στο βόρειο Εύξεινο
Πόντο, Αφοί Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 2016)

Αττική ερυθρόμορφη πελίκη
στην οποία εικονίζονται Ελευσίνιες
θεότητες μαζί με τον Ηρακλή,
τον Διόνυσο και προσωπικότητες
(περ. 340 π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη).
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Τελευταίος σημαντικός Σπαρτοκίδης ήταν ο Εύμηλος, ο οποίος κυριάρχησε μετά από μια περίοδο εμφύλιων διενέξεων και οφείλει τη φήμη του στο ότι απελευθέρωσε τον Εύξεινο Πόντο από
τις πειρατικές φυλές των Ταυρίων, των Ηνιόχων και των Αχαιών. Από τον 3ο αι. π.Χ. και μετά,
το Παντικάπαιο και το βασίλειο του Βοσπόρου κινήθηκαν καθοδικά και διεκόπη η κοπή νομισμάτων, καθώς η Αθήνα έπαψε να προμηθεύεται σιτάρι και η πίεση των βαρβαρικών φυλών
έγινε εντονότερη. Στα τέλη του 2ου αι. π.Χ., η δυναστεία των Σπαρτοκιδών και η ηγεμονία
του Παντικάπαιου στον Βόσπορο θα καταρρεύσουν. Τότε ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ απέστειλε στην
Κριμαία στρατεύματα υπό τον Διόφαντο, ο οποίος κατόρθωσε να επικρατήσει (110 π.Χ.). Έτσι,
το βασίλειο του Βοσπόρου συνενώθηκε με εκείνο του Μιθριδάτη (βασίλειο του Πόντου), υπό
την ηγεμονία του δεύτερου.
Το 63 π.Χ. ισχυρός σεισμός κατέστρεψε την πόλη, ενώ ο Μιθριδάτης, ο οποίος βρισκόταν
εκεί, αυτοκτόνησε, έχοντας ηττηθεί από τους Ρωμαίους. Ο γιος του Φαρνάκης, ο οποίος
τον πρόδωσε, στέφτηκε βασιλιάς του Βοσπόρου και το 48 π.Χ. εισέβαλε στην Κολχίδα, την
Αρμενία και τη Μικρά Ασία. Ηττήθηκε, όμως, την επόμενη χρονιά από τον Ιούλιο Καίσαρα
και έχασε την εξουσία από τον Άσανδρο, ιδρυτή μιας νέας δυναστείας η οποία κυβέρνησε τον Βόσπορο τρεις και πλέον αιώνες. Στα χρόνια του το Παντικάπαιο ανέκαμψε, αλλά
μετά ακολούθησαν αλλεπάλληλες ηγεμονικές διαμάχες με μορφές-κλειδιά τη Δύναμι, χήρα
του Άσανδρου, τον βασιλιά του Πόντου Πολέμωνα, ο οποίος την
παντρεύτηκε, και τον Ασπουργό, γιο της Δύναμις και του
Άσανδρου, ο οποίος έγινε τελικώς βασιλιάς του Βοσπόρου και πρόσθεσε στο όνομά του τον τίτλο «φιλοκαίσαρ»
και «φιλορωμαίος».
Έκτοτε, το Παντικάπαιο θα χάσει την αυτονομία του.
Θα ανεγερθούν ναοί αφιερωμένοι στους Ρωμαίους αυτοκράτορες, η μορφή τους θα εμφανιστεί στα χρυσά νομίσματα του Βοσπόρου, ενώ το ιππικό και το πεζικό του θα
ενισχύσουν τον ρωμαϊκό στρατό σε πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Την ίδια περίοδο διείσδυσαν και ανατολικές λατρείες (Κυβέλη, Μίθρας, Άττις,
Σέραπις, Ίσις).
Την πρώτη μεταχριστιανική περίοδο το Παντικάπαιο
παρέμενε πρωτεύουσα του Βοσπόρου. Σταδιακά, όμως,
το κέντρο του μεταφέρεται στους πρόποδες του λόφου,
στο χώρο του λιμανιού, όπου δημιουργείται νέα αγορά.
Υπήρξε ανοικοδόμηση, αναδιαμορφώθηκαν τα άνδηρα,
ξαναχτίστηκαν τα τείχη, εμφανίστηκαν θέρμες αλλά και
πλούσια σπίτια με πολύχρωμα επιχρίσματα και μαρμάρινες επενδύσεις, διαμορφώθηκαν συνοικίες που φιλοξενούσαν εργαστήρια τεχνιτών, στέρνες άλμευσης ψαριών,
οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις και παραγωγή γυάλινων
αντικειμένων. Η εισβολή των Γότθων (250-275) το ανάγκασε
να θέσει τον στόλο του στην υπηρεσία των Γότθων και εναντίον τη Ρώμης. Έκτοτε το Παντικάπαιο παρήκμασε και οι κάτοι-
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κοί του στράφηκαν στην κτηνοτροφία, ενώ σημαντικό πλήγμα
δόθηκε από τους Ούννους (4ος αι.). Μετά την εισβολή των
τελευταίων, η άλλοτε κραταιά πόλη μετατράπηκε σε μικρό
οικισμό στην περιοχή του λιμανιού.
Παρ’ όλα αυτά, το Παντικάπαιο παρέμεινε κέντρο των
βυζαντινών κτήσεων στην Ταυρική, ενώ στα χρόνια του
Ιουστινιανού χτίστηκε κάστρο με την ονομασία «Βόσπορος», έγινε έδρα επισκόπου και αναπτύχθηκε ως ελληνοχριστιανική πόλη. Θα πάψει να υπάρχει ως τέτοια με τις
καταστροφές του 576, όταν οι Ούννοι επέδραμαν και πάλι
εναντίον της.
Κατά τον 7ο αιώνα οι Χαζάροι απέκτησαν τον έλεγχο του
Κιμμέριου Βοσπόρου και η πόλη πήρε το όνομα Καρτσά, από
συναφή λέξη της διαλέκτου τους που σημαίνει απέναντι – από
εδώ και το Κερτς. Στη διάρκεια της χαζαρικής κυριαρχίας,
ο Χριστιανισμός παρέμενε σημαντική θρησκεία, όπως μαρτυρούν ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (717), ο παλαιότερος σε ολόκληρη την Ουκρανία, και ο ναός των Αγίων
Αποστόλων (8ος αι.).

Προτομή ηγεμόνα, ίσως του Σαυρομάτη Β΄,
βασιλιά του Κιμμέριου Βοσπόρου
(τέλη 2ου αι. μ.Χ., Μουσείο Ακρόπολης).
Τέσσερις βασιλείς του Βοσπόρου
είχαν το όνομα Σαυρομάτης, γεγονός
που μαρτυρά τους στενούς δεσμούς
των Ελλήνων με τη σαρματική
αριστοκρατία. Τοπική βαρβαρική
προέλευση είχαν και κάποια
από τα υπόλοιπα ονόματα
των βασιλέων του Βοσπόρου.

Κάτοψη και αναπαράσταση
του κεντρικού πύργου
στην ακρόπολη του Παντικάπαιου,
1ος αι. π.Χ. - 2ος αι. μ.Χ. (πηγή: A.A.
Maslenikov, Οι αρχαίοι Έλληνες
στο βόρειο Εύξεινο Πόντο,
Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016).
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ΚΟΥΡΓΚΑΝ: ΤΥΜΒΟΙ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Το νεκροταφείο του Παντικάπαιου βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης και
διέφερε από τις νεκροπόλεις άλλων ελληνικών πόλεων. Εκεί, εκτός από
τις συνήθεις ταφές, υπήρχαν και αρκετοί τύμβοι (ή κουργκάν) σε σειρά.
Σε αυτά τα θαυμαστά μνημεία ταφικής αρχιτεκτονικής θάβονταν κυρίως μέλη αριστοκρατικών οικογενειών και αρχηγοί Σκύθων και Μαιωτών. Υπήρχαν, όμως, και τύμβοι ατόμων κατώτερης τάξης, αλλά δεν έχουν
ερευνηθεί. Τα κουργκάν μάς δίνουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα
έθιμα, τα κοσμήματα, την ενδυμασία αλλά και τις σχέσεις ανάμεσα
στους Σκύθες και τους Έλληνες.
Η πλέον αντιπροσωπευτική σειρά τύμβων του Παντικάπαιου
–Juz-Oba (= Χίλιοι Τύμβοι)– βρίσκεται στη νότια πλευρά του, ενώ
άλλοι σημαντικοί τύμβοι είναι οι Kul-Oba, Zolotoj (= Χρυσός),
Tsarskij (=Βασιλικός). Στην εικόνα δεξιά, αττική αρυβαλλοειδής λήκυθος με ανάγλυφη και ερυθρόμορφη διακόσμηση στην
οποία εικονίζονται σκηνές βασιλικού κυνηγιού (390-380 π.Χ.,
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη). Βρέθηκε στη νεκρόπολη του Παντικάπαιου και μία από τις μορφές που εικονίζονται
είναι ο έφιππος Δαρείος, ο οποίος υψώνει το δόρυ του. Το αγγείο
υπογράφεται από τον Ξενόφαντο τον Αθηναίο, ο οποίος και το
διακόσμησε πιθανότατα, πετυχαίνοντας έναν έξοχο συνδυασμό
γραπτής και ανάγλυφης διακόσμησης.

Σκουλαρίκι με παράσταση
της κεφαλής της Αθηνάς.
Χρονολογείται στις
αρχές του 4ου αι. π.Χ.
και είναι το ένα από
τα δύο σκουλαρίκια
που φορούσε η νεκρή
του ταφικού θαλάμου
στον τύμβο Kul-Oba
(Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη).

Μυρμήκιον
Το Μυρμήκιον, μία ακόμη μιλησιακή αποικία στον Εύξεινο Πόντο, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του
Κερτς, 4 χλμ. βορειοανατολικά του Παντικάπαιου. Περίπου 7,5 χλμ. βορειοανατολικά του βρίσκεται το
Πορθμίον, το οποίο έλεγχε το βορινό πέρασμα των στενών του Κιμμέριου Βοσπόρου, ενώ ανάμεσά τους
υπήρχαν μικροί οικισμοί (Παρθένιον κ.ά.). Μετά την καταστροφή του (μέσα 1ου αι. π.Χ.), επιβίωσε για
μισόν αιώνα περίπου ως ομάδα αγροκτημάτων, για να εγκαταλειφθεί οριστικά στα τέλη του 3ου ή τις αρχές
του 4ου αι. μ.Χ. Η θέση επανακατοικήθηκε τον 8ο-9ο και τον 13ο-15ο αιώνα.
Η αποικία ιδρύθηκε στο α΄ μισό του 6ου αι. π.Χ. και αρχικά οι κάτοικοί της ζούσαν σε ημιυπόγειες
κατοικίες. Είναι πολύ πιθανό να μην ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη αποικία, αλλά ως ένας από τους σχετικά
μεγάλους αγροτικούς οικισμούς που ίδρυσε το Παντικάπαιο για να επεκτείνει τη «χώρα» του. Κατά τον
ίδιο αιώνα διαμορφώθηκε η ακρόπολη του Μυρμήκιου, η οποία προστατεύτηκε με στοιχειώδες τείχος.
Στις αρχές του επόμενου αιώνα χτίστηκαν μεγαλύτερα σπίτια και το 480 π.Χ. η πόλη εντάχθηκε στο
βασίλειο του Βοσπόρου. Λίγο αργότερα καταστράφηκε, μάλλον από βαρβάρους, αλλά γρήγορα ανοικοδομήθηκε και ενισχύθηκε η οχύρωσή της (γύρω στα 467 π.Χ., αλλά και στις αρχές του 4ου και στα μέσα του
3ου αι. π.Χ.), για να αναδιαμορφωθεί στο β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ., να καταστραφεί εκ νέου στα μέσα του
1ου αι. π.Χ., ύστερα από τον θάνατο του Μιθριδάτη ΣΤ', και να συνεχίσει να υπάρχει, όπως αναφέρθηκε,
ως σύνολο μεγάλων αγροκτημάτων.

Ο βασιλιάς του Βοσπόρου Τιβέριος Ιούλιος
Ευπάτωρ, ο οποίος τάφηκε στο Μυρμήκιο
τον 2ο αι. μ.Χ. Νόμισμα του βασιλιά του
Βοσπόρου Τιβέριου Ιούλιου Σαυρομάτη Β΄,
ο οποίος είχε το προσωνύμιο Φιλοκαίσαρ
Φιλορωμαίος Ευσεβής (Νομισματικό
Μουσείο Οδησσού).
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Τον 1ο αι. μ.Χ. η ζωή στο Μυρμήκιο θα αναγεννηθεί. Μάλιστα στο βράχο της ακρόπολης θα
λαξευτεί τάφος όπου μάλλον θάβονταν οι πλούσιοι και οι ευγενείς πολίτες. Τα σπίτια, βέβαια,
είχαν μορφή αγροικιών. Τον 2ο αιώνα, το Μυρμήκιο θα πληγεί από διάφορες συμφορές, θα
συνεχίσει όμως να υπάρχει έως τις αρχές του επόμενου αιώνα, οπότε θα καταστραφεί
παντελώς από τους Γότθους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, το Μυρμήκιο κατοικούνταν από πληθυσμό ελληνικής καταγωγής, παρότι ζούσαν εκεί στην αρχή πολλοί Μαιώτες και μετά τον 1ο αι.
μ.Χ. αρκετοί Σαρμάτες. Οι κάτοικοί του ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την
αλιεία (και οξύρρυγχου). Στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες χρονολογούνται
αρκετοί αμπελώνες, οικιακά πατητήρια αλλά και μεγάλα πιεστήρια που παρήγαν κρασί
για εξαγωγή. Το αρχαιότερο πατητήρι που έχει εντοπιστεί, ωστόσο, χρονολογείται στον
3ο αι. π.Χ. Λόγω αυτών των ευρημάτων, μερικοί αρχαιολόγοι αποκαλούν το Μυρμήκιο «πόλη
των οινοπαραγωγών».
Από τον αρχαίο οικισμό έχουν αποκαλυφθεί αναθηματικές επιγραφές, αρχιτεκτονικά μέλη (γείσα και κορμοί κιόνων), τελετουργικά αγάλματα του
Απόλλωνα Ιατρού και του Ηρακλή, θραύσμα από μαρμάρινο
αφιέρωμα στη Δήμητρα Θεσμοφόρο (4ος αι. π.Χ.), οικίες (5ου-3ου αι. π.Χ.), αφιερώματα, αττική σαρκοφάγος με
αναπαραστάσεις από τη ζωή του Αχιλλέα και κάλυμμα στο σχήμα
ξαπλωμένου ζευγαριού κ.ά. Η νεκρόπολη έχει ανασκαφεί βόρεια
της πόλης.

Χάλκινος θώρακας με ανάγλυφο γοργόνειο,
από σκυθικό τάφο στη δυτική ακτή
της Μαιώτιδας (τέλη 5ου αι. π.Χ.,
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη)

«Ιερό της Δήμητρας» αποκαλούν οι αρχαιολόγοι μία από τις οικίες που ανασκάφηκαν
στο Μυρμήκιο. Εκεί πιθανότατα λατρεύονταν η Αφροδίτη, η Δήμητρα, η Κόρη και
άλλοι θεοί. Εκεί, επίσης, βρέθηκαν κάποια αφιερώματα στον Δία και ένας θησαυρός
99 νομισμάτων από την Κύζικο, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε χάλκινη όλπη.
Πρόκειται για τον πλουσιότερο θησαυρό στη βόρεια περιοχή του Εύξεινου Πόντου.
Στην εικόνα, αργυρό τετράδραχμο της Κυζίκου, που φέρει στην πρόσθια όψη κεφαλή
της κόρης Σώτειρας με κεφαλόδεσμο και στην οπίσθια όψη λεοντοκεφαλή (389-330 π.Χ.,
Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα).

Αναπαράσταση κτιρίου δωρικού ρυθμού
στο Μυρμήκιο (πηγή: A.A. Maslenikov,
Οι αρχαίοι Έλληνες στο βόρειο
Εύξεινο Πόντο, Αφοί Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 2016)
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Το διάταγμα της Μεγάλης Αικατερίνης (1778)
που ευνοούσε την εγκατάσταση των Ελλήνων
στη Νότια Ρωσία (Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο Μαριούπολης).

Πορθμίον − Παρθένιον
Σε χαμηλό λόφο βόρεια του Κερτς, κοντά στην κωμόπολη Ζουκόβκα, έχουν εντοπιστεί λείψανα αρχαιοελληνικού οικισμού ο
οποίος κατοικήθηκε από τον 6ο έως τον 1ο αι. π.Χ. και θεωρείται ότι είναι το Πορθμίο ή το Παρθένιο. Από άλλους, το Πορθμίο
έχει ταυτιστεί με αρχαιολογικά λείψανα που υπήρχαν έως τη
δεκαετία του 1950 στην περιοχή της κωμόπολης Οπάσνογιε. Σε
θέση κρίσιμη, στο στενότερο σημείο του πορθμού του Κερτς,
η πόλη ιδρύθηκε για να συμβάλλει στην αμυντική θωράκισή
του. Έτσι, ο πληθυσμός της αποτελούνταν κυρίως από στρατιώτες,
στους οποίους είχαν παραχωρηθεί αγροκτήματα στην πεδιάδα που
απλώνεται βόρειά της.
Οι ανασκαφές αποκάλυψαν οχυρώσεις και το οδικό δίκτυο της
πόλης, η οποία ήταν χωρισμένη σε οικοδομικά τετράγωνα. Οι δρόμοι ήταν στρωμένοι με κεραμικά και χαλίκια, διέθεταν μικρά πεζοδρόμια και, για να διευκολύνεται η απομάκρυνση των όμβριων υδάτων, κλίση προς τα τείχη, τα οποία είχαν ανοίγματα για την εκροή
τους. Στις κατοικίες αποκαλύφθηκαν εστίες από λίθινες πλάκες,
ταΐστρες για τα ζώα, πίθοι για τη φύλαξη των σιτηρών, καθώς και
ευρήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία τους (λίθινα τριβεία, γουδιά, χειρόμυλοι). Βρέθηκαν, επίσης, χάλκινα νομίσματα
του Βοσπόρου, βαρίδια, άγκιστρα και χάλκινες βελόνες, οι οποίες
μαρτυρούν την ενασχόληση των κατοίκων με την αλιεία, και αντικείμενα που σχετίζονται με την υφαντική (αγνύθες, σφονδύλια
αδραχτιού).

Η θεά Δήμητρα, τμήμα τοιχογραφίας
από ελληνιστικό τύμβο του 1ου αι. π.Χ.
στην περιοχή του Κιμμέριου Βοσπόρου

Λεμβοειδές σκουλαρίκι από τάφο
κοντά στο Παντικάπαιο (350-340 π.Χ.
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη)

Μαριούπολη
Η Μαριούπολη, η οποία βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Αζοφικής θάλασσας, και τα ονομαστά 23 ελληνικά χωριά της ιδρύθηκαν από περίπου 30.000 χριστιανούς της Κριμαίας, ακρίτες παλαιά των συνόρων
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι μετακινήθηκαν βορειότερα το 1778, με επικεφαλής τον μητροπολίτη Ιγνάτιο. Εκτός από την ανάγκη –οι Τούρκοι κατείχαν τότε την Κριμαία και ο ελληνικής καταγωγής
πληθυσμός κινδύνευε–, δέλεαρ γι’ αυτή τη μετακίνηση ήταν η γη και τα προνόμια (δάνεια, απαλλαγή
από στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.ά.) που τους παραχώρησε η Μεγάλη Αικατερίνη για να εγκατασταθούν
μόνιμα εκεί. Στη θέση αυτή έως τότε υπήρχε το κοζακικό οχυρό Κάλμιους. Σε αυτόν τον αρχικό πυρήνα
προστέθηκαν, στη συνέχεια, κάτοικοι ελληνικής καταγωγής από τα νοτιοανατολικά παράλια του Εύξεινου
Πόντου.
Η πλειονότητα των ελληνορθόδοξων Μαριουπολιτών καλλιεργούσε μικρούς και μεσαίους αγροτικούς κλήρους, και ανήκε στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοί της
–μερικές χιλιάδες σήμερα– αυτοαποκαλούνται «Ρωμαίοι» ή «Ρωμιοί» (δείγμα της σχέσης τους με
το βυζαντινό τους παρελθόν) και διατηρούν ένα ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα, τη «ρωμέικη γλώσσα (ή
«μαριοπουλίτικη διάλεκτο), που περιλάμβανε προσμείξεις της ποντιακής διαλέκτου και της γλώσ-
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σας των Τατάρων. Δεν συμπίπτει, όμως, με καμιά άλλη ελληνική διάλεκτο και διαφέρει από χωριό
σε χωριό.
Να σημειωθεί ότι, λόγω της περίπλοκης σύνθεσης του ελληνικού στοιχείου, τον 19ο αιώνα η
λειτουργία στην εκκλησία έπαψε να τελείται στα ελληνικά, ενώ εγκαταλείφθηκε και το ελληνικό
σχολείο. Ελληνικό εκπαιδευτήριο επαναλειτούργησε το 1906.
Εντωμεταξύ, η Μαριούπολη ακολούθησε μετά τα μέσα του 19ου αιώνα την ανοδική πορεία
των λιμανιών της Αζοφικής, εμπορευόμενη κυρίως σιτηρά, χωρίς ωστόσο να φτάσει στο επίπεδο
του Ταϊγανίου. Από τους Έλληνες που πρωταγωνίστησαν στο εμπόριό της, ξεχωρίζουν οι οίκοι Βαλλιάνου και Σβορώνου, καθώς και ο Δαυίδ Α. Χαρατζάεφ, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στην πόλη.
Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, βέβαια, οι ελληνικής καταγωγής Μαριοπουλίτες ζούσαν στα
περίχωρα, ανήκαν στα μεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα και ασχολούνταν κυρίως με την καλλιέργεια σιτηρών. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς
ακολούθησαν τον μπολσεβικισμό και συμμετείχαν στους συνεταιριστικούς θεσμούς (κολχόζ) που δημιουργήθηκαν μετά την επανάσταση του Οκτωβρίου του
1917.

Πιστοποιητικό εθνικότητας του ατμόπλοιου
«Ιταλία», νηολογημένου στη Μαριούπολη,
το 1904. Το πλοίο ανήκε στον Κεφαλονίτη
Κων. Σβορώνο (1838-1912), ο οποίος
εγκαταστάθηκε στο Ταϊγάνιο, ίδρυσε
ναυτιλιακό πρακτορείο και ασχολήθηκε
με την εργολαβία φορτοεκφόρτωσης
πλοίων στην Αζοφική, με υποκατάστημα
στο Κερτς (πηγή: Τζ. Χαρλαύτη - Μ. Χαριτάτος Ε. Μπενέκη, Πλωτώ, ΕΛΙΑ, Αθήνα 2002).

Η Μαριούπολη σε επιστολικό
δελτάριο του 1900
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

Ταϊγάνιο / Ταγκανρόγκ

Ο Μαρίνος (Μαρής) Βαλλιάνος (1808-1896), γιος του Αθανάσιου Βαλλιάνου και της Κερασώς Καμπίτση,
καταγόταν από τις Κεραμιές της Κεφαλονιάς. Στις αρχές της δεκαετίας του 1820 εγκαταστάθηκε στο
Ταϊγάνιο και εκτελούσε μεταφορές στην Αζοφική ως πλοίαρχος μικρού ιστιοφόρου. Αργότερα αγόρασε
δικά του ιστιοφόρα και ίδρυσε σιτεμπορική επιχείρηση, με υποκαταστήματα σε πολλές ρωσικές πόλεις,
αποθήκες και πρακτορεία. Από το 1865 ήταν ήδη βαθύπλουτος.
Η επιχείρησή του, στην οποία προσλάμβανε μόνο Κεφαλονίτες, αποτελούσε τμήμα του οίκου των
αδελφών Βαλλιάνου, ο οποίος διέθετε καταστήματα στο Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη και τη Μασσαλία. Οι Βαλλιάνοι εκμεταλλεύτηκαν τον Κριμαϊκό πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου μετέφεραν
παράνομα σιτηρά, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και δημιουργώντας έναν από τους ισχυρότερους εμπορικούς οίκους του Ταϊγανίου. Θεωρούνται πρωτοπόροι του εφοπλισμού και από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν ατμόπλοια αντί ιστιοφόρων.
Από το πλήθος των ευεργεσιών τους, πολλές από τις οποίες αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα τους
Κεφαλονιά, ξεχωρίζει το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Αθήνα, η οποία συνθέτει, μαζί με τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου και την Ακαδημία, την περίφημη νεοκλασική «Αθηναϊκή Τριλογία».

Το Ταϊγάνιο, το πρώτο λιμάνι στο βόρειο τμήμα της Αζοφικής που ανέπτυξε σημαντική εμπορική δραστηριότητα, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1698 από τον Μεγάλο Πέτρο, μετά την κατάληψη της Αζοφικής από τους
Ρώσους, σε περιοχή όπου παλαιότερα υπήρχε αρχαιοελληνικός οικισμός (το εμπορίο Κρεμνές κατά τον
Ηρόδοτο, αποικία των Μιλησίων κατά τον Στράβωνα). Στη Ρωσία η περιοχή περιήλθε οριστικά το 1769. Το
1775, μετά τα Ορλωφικά, εγκαταστάθηκαν εδώ Έλληνες από διάφορες περιοχές, οι οποίοι συγκρότησαν
στρατιωτικό σώμα («Φάλαγγα Σπάρτη») με στόχο να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη νέα σύγκρουση με
τους Τούρκους ή να ανταποκριθούν σε πρόσκληση των ρωσικών αρχών για την υπεράσπιση των νότιων
ρωσικών συνόρων. Το ελληνικό σώμα μετακινήθηκε το 1783 στην Μπαλακλάβα της Κριμαίας, όπου η
πιθανότητα τουρκικής επίθεσης ήταν μεγαλύτερη.
Την περίοδο αυτή (2/13 Αυγούστου 1776) ο διοικητής της περιοχής του Νοβοροσίσκ Γ.Α. Πατέμκιν
είχε απευθύνει πρόσκληση προς τους ελληνικούς πληθυσμούς να εγκατασταθούν στο Ταγκανρόγκ, επειδή φημίζονταν για το επιχειρηματικό τους πνεύμα και θεωρούνταν φιλικοί προς τη Ρωσία. Το 1776 επίσης,
η Αικατερίνη Β΄ με διάταγμά της διέθεσε αξιόλογα ποσά για τη συντήρηση των Ελλήνων του Ταγκανρόγκ, του Κερτς και του Γενίκαλε. Στους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στο Ταϊγάνιο παραχωρήθηκαν
οικονομικά προνόμια (απαλλαγή από τους φόρους) και διοικητική αυτοτέλεια· ορίστηκε, δηλαδή, ότι «οι
Έλληνες εκείνοι θα διοικούνται σύμφωνα με τους νόμους των Ελλήνων αυτοκρατόρων Ιουστινιανού και

Μαρίνος Βαλλιάνος (Κοργιαλένειο
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο,
Αργοστόλι)

Η Εθνική Βιβλιοθήκη
σε επιστολικό δελτάριο
του 1911 (πηγή: Γ. Ιωάννου,
Η Αθήνα μέσα από καρτ
ποστάλ του παρελθόντος,
Ι. Σιδέρης, 2001)
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Χάρτης του Ταϊγανίου από το Essai sur l'histoire
ancienne et moderne de la nouvelle Russie…,
του μαρκήσιου Gabriel de Castelnau (British
Library). Η πόλη έμοιαζε με απόρθητο οχυρό,
είχε πολύβουο λιμάνι κι έδινε την αίσθηση
φροντισμένου οικισμού με πλακόστρωτους
και δενδροφυτεμένους δρόμους.
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Dmitry Grigorievich Levitzky, Μεγάλη Αικατερίνη, αυτοκράτειρα της Ρωσίας
(1780, Πινακοθήκη Τρετιάκωφ, Μόσχα)
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Κωνσταντίνου». Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε το
Γραικικό Μαγκιστράτο (όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης), το οποίο εκδίκαζε έως το 1808 τις υποθέσεις
που αφορούσαν την ελληνική κοινότητα. Παραχωρήθηκε, επίσης, καλλιεργήσιμη γη, η οποία μοιράστηκε με βάση τον στρατιωτικό βαθμό που κατείχαν
οι μετανάστες στα σώματα των Ορλωφικών.
Στους Έλληνες του Αρχιπελάγους και της ηπειρωτικής χώρας που έφτασαν εδώ μετά τα Ορλωφικά,
προστέθηκαν στη συνέχεια και εξόριστοι από τον
Πόντο. Το 1814, με χορηγό τον Ι. Βαρβάκη, κατασκευάστηκε ο ναός της Αγίας Τριάδας, ενώ το 1820
αποπερατώθηκε ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης (στη θέση προϋπάρχοντος ξύλινου), στον
περίβολο του οποίου λειτούργησε ελληνικό σχολείο (εδώ έμαθε τα πρώτα του γράμματα ο Τσέχοφ).
Ωστόσο, από το 1897 το ελληνικό σχολείο είχε μετατραπεί σε ρωσικό.
Οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι του Ταϊγανίου, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, συγκρότησαν κοινότητα με την ονομασία «Ευεργετική Αδελφότης», η οποία περιλάμβανε όλους τους Έλληνες,
ανεξάρτητα από τα εισοδήματα και την περιουσία.
Ωστόσο, λόγω της πίεσης των κρατικών αρχών, από
τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού επέλεξε τη
ρωσική υπηκοότητα.
Κάποιοι από τους Έλληνες του Ταϊγανίου στράφηκαν στο εμπόριο και ορισμένοι συνδύασαν την
ιδιότητα του γαιοκτήμονα με εκείνη του εμπόρου.
Μάλιστα, το ελληνικό στοιχείου κυριάρχησε στο
εμπόριο –κατά κύριο λόγο εμπόριο σιτηρών για τη
δυτική αγορά– από την αρχή: το 1781 δημιουργήθηκε
ελληνική εμπορική διοίκηση με σκοπό την αύξηση
του αριθμού των Ελλήνων επιχειρηματιών. Το 1783
οι Έλληνες πραγματοποίησαν το 64% των συνολικών εξαγωγών από το λιμάνι του Ταϊγανίου, ενώ το
1806 υπήρχαν 926 Έλληνες έμποροι και 146 Ρώσοι.
Να σημειωθεί ότι ο πατέρας του διάσημου Ρώσου
θεατρικού συγγραφέα Άντον Τσέχοφ ήταν υπάλληλος σε ελληνικό εμπορικό οίκο.
Μερικοί Έλληνες έμποροι πλούτισαν ιδιαίτερα
και απέκτησαν υποκαταστήματα στην Οδησσό. Ο Ιωάν-

νης Βαρβάκης και ο Μαρίνος
Βαλλιάνος είναι οι πιο γνωστοί
ανάμεσά τους. Σημαντικότατη
παρουσία είχαν επίσης ο Ιωάννης (Ζαννής) Σκαραμαγκάς
από τη Χίο, ο οποίος νυμφεύτηκε την Καλλιόπη Πετροκόκκινου και εκπροσώπησε τον
οίκο Ράλλη στο Ταϊγάνιο και το
Ροστόφ, οι Σιφναίοι, οι Σβορώνοι, ο Δημ. Νεγρεπόντης κ.ά.,
οι οποίοι πρωτοστάτησαν στη
μετάβαση από τα ιστιοφόρα
πλοία στα ατμόπλοια.
Οι Έλληνες πρωτοστάτησαν και στην εκπαίδευση, τον
πολιτισμό και την κοινωνική
αλληλεγγύη. Το 1806, ιδρύθηκε από την ελληνική κοινότητα το εμπορικό γυμνάσιο,
το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης, το οποίο το
1854 μετατράπηκε σε κλασικό γυμνάσιο – ένα από τα πιο
ονομαστά της Ρωσίας. Το 1895
χτίστηκε το Κομνηνάκειο δημοτικό σχολείο, δωρεά του Ν. Κομνηνάκη από τη Μυτιλήνη. Από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης ξεχωρίζει ο ξενώνας (Οίκος του Απόμαχου Ναύτη) ο οποίος ιδρύθηκε τη
δεκαετία του 1820 από τον Έλληνα έμπορο Γεράσιμο Τυπάλδο και είχε ως στόχο την παροχή φιλοξενίας
στους Έλληνες –κατά προτίμηση– ναυαγούς και τους Έλληνες ναυτικούς που είχαν πτωχεύσει. Σημαντικές ευεργεσίες (υποτροφίες, νοσοκομείο κ.ά.) έκαναν οι εύποροι Έλληνες και προς την πόλη συνολικά.
Στις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην πόλη ζούσαν 1.283 Έλληνες, σε συνολικό πληθυσμό 66.721 κατοίκων. Πολλοί απ’ αυτούς όμως είχαν εκρωσιστεί, σε μεγάλο βαθμό λόγω και της υποχώρησης της ελληνικής εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες ομογενείς εξακολουθούσαν να κυριαρχούν
στις εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες του Ταϊγανίου και στις αρχές του 20ού αιώνα.
Στις 29 Ιουνίου 1917, μετά την ανατροπή του τσάρου (Φεβρουάριος 1917), πραγματοποιήθηκε στο
Ταϊγάνιο συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις κοινοτικές οργανώσεις των Ελλήνων της
ρωσικής Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής. Το συνέδριο, στο οποίο προήδρευσε ο Βασίλειος Σιφναίος,
μεγαλέμπορος του Ταϊγανίου και επικεφαλής της εκεί ελληνικής κοινότητας, επιχείρησε προωθήσει
λύσεις σε ζητήματα όπως η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, η ενίσχυση των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, η αυτονομία των ελληνορθόδοξων εκκλησιών στις πόλεις και τα χωριά της νότιας Ρωσίας κ.ά. Ωστόσο,
από τη μια η Οκτωβριανή Επανάσταση και από την άλλη η συμμετοχή του ελληνικού εκστρατευτικού
σώματος στην προσπάθεια των δυτικών δυνάμεων να αποτρέψουν την εδραίωση των Μπολσεβίκων, οδήγησαν στο τέλος ελληνικής παρουσία στη νότια Ρωσία.

Κάρο του 19ου αιώνα, με το οποίο
μεταφέρονταν σιτηρά από την ενδοχώρα
της Ρωσίας στα νότια παράλιά της.
Εκτίθεται στο Μουσείο Φιλικής Εταιρείας,
στην Οδησσό (φωτ. Γιάννης Βασιλειάδης –
πηγή: Β. Μηνακάκης, Οδησσός, «Κοιτίδες
Ελληνισμού»/Η Καθημερινή, Αθήνα 2011).

Η ανακαινισμένη οικία του Νικόλαου
Δ. Αλφιεράκη, η οποία φιλοξενεί
το Εθνολογικό Μουσείο Ταϊγανίου.
Ο γαιοκτήμονας ιδιοκτήτης ατμοκίνητου
αλευρόμυλου Αχιλλέας Νικ. Αλφιεράκης
εξελέγη δύο φορές δήμαρχος στο Ταϊγάνιο.
Δήμαρχοι αναδείχτηκαν επίσης οι Έλληνες
Σ. Βαλλιάνος, Κ. Φώτης και Π. Ιορντάνοφ.
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Ανδριάντας του Ιωάννη Βαρβάκη (1872)
στην Αθήνα, στη δυτική πλευρά της παρόδου
που οδηγεί από τη λεωφόρο Αμαλίας
στο Ζάππειο. Είναι έργο του Λεωνίδα Δρόση.

ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΚΗΣ

Ροστώφ

Ο Ι. Βαρβάκης (1745-1825), γιος του Ανδρέα Λεοντίδη και της Μαρώς Μόρου, καταγόταν από τα Ψαρά. Σε
ηλικία μόλις 17 ετών είχε ήδη αποκτήσει δικό του πλοίο και σημαντική ναυτική εμπειρία – και πειρατική. Μετέτρεψε το πλοίο του σε πολεμικό και συμμετείχε στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-1774 στο
πλευρό του ρωσικού στόλου. Λόγω των ικανοτήτων που επέδειξε, του δόθηκε το προσωνύμιο Βαρβάκης
(από το αρπακτικό βαρβάκι). Σε ανταπόδοση των υπηρεσιών του, η Μεγάλη Αικατερίνη τού χορήγησε
1.000 χρυσά ρούβλια και το προνόμιο της αποκλειστικής αλιείας στην Κασπία Θάλασσα. Εγκαταστάθηκε στο Αστραχάν και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε πάμπλουτος από την αλιεία οξύρρυγχου και το εμπόριο
χαβιαριού.
Το 1815 ο Βαρβάκης μεταφέρθηκε στο Ταϊγάνιο, για να βρίσκεται πιο κοντά στην Οδησσό, έδρα
της Φιλικής Εταιρείας, την οποία χρηματοδοτούσε. Προηγουμένως είχε παρασημοφορηθεί από τον
τσάρο Αλέξανδρο Α΄ και είχε αποκτήσει τίτλους ευγενείας. Μετά την καταστροφή των Ψαρών, επανήλθε στον ελλαδικό χώρο και εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.
Δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, κληροδότησε με τη διαθήκη του το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του για την ανέγερση λυκείου (Βαρβάκειο, που καταστράφηκε το 1944, στα Δεκεμβριανά) και
κλειστής αγοράς στην Αθήνα (Βαρβάκειος Αγορά), για τη συντήρηση άπορων οικογενειών και την
εξαγορά αιχμαλώτων. Πολλά κοινωφελή ιδρύματα (νοσοκομεία, γέφυρες, διώρυγες) στην περιοχή
του Ταϊγανίου ανεγέρθηκαν με δική του δαπάνη.

Ιδρύθηκε το 1761 και πρωταγωνίστησε στο εμπόριο της
Αζοφικής στα τέλη του 19ου αιώνα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα ήταν ότι βρισκόταν στις όχθες του Ντον και επικοινωνούσε εύκολα με τις εξαιρετικά εύφορες εκτάσεις
γύρω από τον ποταμό.
Έλληνες έμποροι από την Οδησσό και το Ταϊγάνιο
ίδρυσαν εδώ υποκαταστήματα ήδη από τη δεκαετία του
1820, με κύριο αντικείμενο το σιτεμπόριο. Στα τέλη του
19ου αιώνα, οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της πόλης
ήταν περίπου 1.000. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν
μετακινηθεί από το Ταϊγάνιο και εργάζονταν σε ελληνικούς σιτεμπορικούς οίκους (Βαλλιάνου, Σκαραμαγκά,
Διαμαντίδη κ.ά.). Στη μεταποίηση δραστηριοποιήθηκαν
οι αδελφοί Ασλανίδη (καπνεργοστάσιο), ο Γ. Αντύπας
(ατμοκίνητο ζυμωτήριο) και ο Π. Κουρουπός (εργοστάσιο αναψυκτικών). Οι αδελφοί Βλαντή είχαν ξενοδοχείο και πολλοί Επτανήσιοι (Αντύπας, Φωκάς, Σβορώνος, Καλλιγάς κ.ά.) ασχολούνταν με τη ναυσιπλοΐα
στον Ντον, μεταφέροντας σιτάρι από την ενδοχώρα στο
λιμάνι για να εξαχθεί. Παρά τη σημαντική εμπορική παρουσία τους, οι Έλληνες του Ροστώφ δεν
συγκρότησαν κοινότητα, ούτε είχαν εκκλησία ή εκπαιδευτήριο. Έτσι, οι περισσότεροι από αυτούς
έγιναν Ρώσοι υπήκοοι.

Οι αδελφοί Ζάννου Σιφναίου, οι οποίοι
δραστηριοποιούνταν στο σιτεμπόριο
στο Ταϊγάνιο και το Ροστώφ έως το 1914.
Έκτοτε συνέχισαν τις εφοπλιστικές τους
δραστηριότητες από τον Πειραιά
(πηγή: Β. Καρδάσης, Ο Ελληνισμός
του Εύξεινου Πόντου, Μίλητος, 1997).

Η κλειστή δημοτική αγορά Αθηνών,
γνωστή ως Βαρβάκειος Αγορά,
σε επιστολικό δελτάριο του 1908
(πηγή: Γ. Ιωάννου, Η Αθήνα μέσα
από καρτ ποστάλ του παρελθόντος,
Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2001)

Το αναθηματικό ανάγλυφο του Τρύφωνος
από την Τανάιδα. Ο εικονιζόμενος καβαλάρης
φορά βαρβαρικά ρούχα και ελληνικό χιτώνα,
ενώ το ανάγλυφο φέρει την επιγραφή:
«Τρύφων Ανδρομένου ανέθηκα»
(2ος-3ος αι. μ.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη).
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Τάναϊς: Άποψη
του αρχαιολογικού χώρου

Τάναϊς

Μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη
από την Τανάιδα (πηγή: A.A. Maslenikov,
Οι αρχαίοι Έλληνες στο βόρειο Εύξεινο
Πόντο, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016).
Σύμφωνα με μια μυθική παράδοση, ο Τάναϊς
ήταν ποτάμιος θεός-ποταμός, γιος του Ωκεανού
και της Τηθύος. Σε μια άλλη εμφανίζεται
ως γιος του Βηρωσσού και της αμαζόνας
Λυσίππης, ο οποίος τιμούσε μόνο τον Άρη
από όλους τους θεούς και περιφρονούσε
τις γυναίκες. Θέλοντας να τον τιμωρήσει,
η Αφροδίτη, του ενέπνευσε ερωτικό πάθος
για τη μητέρα του. Ο Τάναϊς, μην μπορώντας
να ξεφύγει από το πάθος αυτό, ρίχτηκε
στο ποτάμι, που από τότε άλλαξε όνομα
και από Αμαζόνιος λεγόταν πια Τάναϊς.

Χτισμένη στις εκβολές του ποταμού Τανάιδος (του σημερινού
Ντον), κοντά στο σύγχρονο χωριό Νεντβιγκόβσκα (Nedvigovska),
η Τάναϊς βρισκόταν αρκετά μακριά από τα άλλα κέντρα του βόρειου Εύξεινου Πόντου, σε θέση όπου συναντιούνταν οι Σκύθες, οι
Μαιώτες και οι Σαρμάτες. Η πόλη αποτελούσε κοινό εμπόριο για
τους νομάδες της Ασίας και της Ευρώπης και για όσους έφταναν
στη Μαιώτιδα διασχίζοντας τον Κιμμέριο Βόσπορο. Οι νομάδες
εμπορεύονταν σκλάβους, δέρματα και άλλα προϊόντα της ενδοχώρας και προμηθεύονταν ενδύματα, κρασί κ.ά. Η Τάναϊς ιδρύθηκε το δεύτερο μισό του 3ου αι. π.Χ. για να διευκολύνει αυτό
ακριβώς το εμπόριο. Ταυτoχρόνως βέβαια, όπως δείχνουν ευρήματα από αρκετές βαρβαρικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής
(σαρματικοί τάφοι Ντον, Βόλγα, νότιων Ουραλίων κ.α.), η πόλη
επηρέασε τον πολιτισμό των γηγενών πληθυσμών. Οι κάτοικοί της ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την
αλιεία, κατασκεύαζαν λαβές
μαχαιριών και αιχμές βελών
από οστά, είχαν αναπτύξει τη
μεταλλοτεχνία, ενώ φαίνεται
πως ανθούσαν και οι τέχνες.
Στο μεταίχμιο του 3ου και του 2ου αι. π.Χ. χτίστηκαν τα πρώτα
τείχη και οργανώθηκε η πολεοδομία, σε μια πόλη στην οποία φαίνεται
πως υπήρχαν δύο διαχωρισμένα με τείχος τμήματα: το ελληνικό και
το βαρβαρικό. Στα τέλη του 1ου αι. π.Χ., αυτό το ελληνοβαρβαρικό
εμπορικό και τεχνολογικό κέντρο κατεστράφη από τον βασιλιά του
Βοσπόρου Πολέμωνα, ανέκαμψε, όμως, γρήγορα και κατά τον 2ο-3ο
αι. μ.Χ. έφτασε στο απόγειο της ακμής του. Τότε η πόλη είχε ενσωματωθεί στο βασίλειο του Βοσπόρου και ο οικισμός της είχε συρρικνώθεί σε ένα κεντρικό σημείο με ομοιόμορφα μικρά σπίτια, που
προστατευόταν από επιβλητικό φρούριο. Στα μέσα του 3ου αιώνα
ισοπεδώθηκε από βαρβαρικές φυλές – πιθανώς γοτθικές. Στο β΄
μισό του 4ου αιώνα παρουσίασε μια σύντομη αναλαμπή, οπότε
αποκαταστάθηκαν πρόχειρα οι οχυρώσεις της και αναπτύχθηκε η
τέχνη του γυαλιού, για να εγκαταλειφθεί οριστικά στα μέσα του 5ου
αιώνα για άγνωστους λόγους.
Στην Τάναϊ βρέθηκαν αρκετοί ροδιακοί αμφορείς, με τους οποίους
έφτανε εδώ κρασί από το νησί των Δωδεκανήσων. Έχουν επίσης εντοπιστεί
αμφορείς από την Κω, τη Σινώπη, την Κνίδο και άλλα αρχαία κέντρα.
Στην εικόνα, ροδιακός αμφορέας που εκτίθεται
στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, στη Νέα Υόρκη.
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Από την πρώτη φάση της Τανάιδος (3ος-1ος αι. π.Χ.), έχουν αποκαλυφθεί οχυρώσεις, οικίες της
Ελληνιστικής εποχής, η πύλη της πόλης και δύο βασικοί δρόμοι, οι οποίοι ήταν στρωμένοι με πέτρες και
θραύσματα αμφορέων που προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο ή την περιοχή. Από τη φάση που ακολούθησε, έχουν διασωθεί λείψανα από ένα συγκρότημα στη νότια πλευρά του οικισμού, η αποκατασταθείσα
πύλη και ίχνη από τους οικισμούς που υπήρχαν τότε στην ύπαιθρο της Τανάιδος, ενώ
από την περίοδο που εγκαινιάζεται με την έναρξη του 2ου αιώνα διασώζονται τμήματα του τείχους, πύργοι κ.ά.

Χρυσός γωρυτός (φαρέτρα) με σκηνές από τη ζωή
του Αχιλλέα (β΄ μισό 4ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη). Προέρχεται από τύμβο βόρεια
από τις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας (τύμβος
ή κουργκάν Μελιτοπόλ), θυμίζει τον γωρυτό
που βρέθηκε στη Βεργίνα, στον Τάφο ΙΙ (Τάφος
Φιλίππου), ταυτόχρονα όμως αντανακλά μια εκδοχή
του μύθου του Αχιλλέα την οποία είχαν πλάσει
οι εξελληνισμένοι την περίοδο εκείνοι Σκύθες, ώστε
να ταιριάζει με τον πολιτισμό τους.
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Γιγαντιαίο άγαλμα της Μήδειας
στο Μπατούμι, σε ανάμνηση του μύθου
της Αργοναυτικής Εκστρατείας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΤΑΜΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΧΙΔΑ
Δύο βασίλεια και δύο ποτάμια ορίζουν το βόρειο και το νότιο άκρο των ανατολικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Στο βόρειο άκρο βρίσκεται ο αρχαίος ποταμός Ύπανις (σήμερα Κούμπαν) που,
παρασύροντας στις εκβολές του φερτές ύλες, άλλαξε τη γεωμορφολογία της περιοχής και συνέβαλε
στον σχηματισμό της χερσονήσου του Ταμάν· βρίσκονται, επίσης, πόλεις οι οποίες εντάχθηκαν στο
Βασίλειο του Κιμμέριου Βοσπόρου, αποτελώντας το ασιατικό τμήμα του. Στο νότιο άκρο βρίσκεται το
βασίλειο του μυθικού Αιήτη, η Κολχίδα, η χώρα στην οποία έφτασαν ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες,
και οι Διόσκουροι ίδρυσαν πόλη με το όνομά τους· βρίσκονται, ακόμη, ο ποταμός Φάσις (σήμερα
Ριόνι) αλλά και ποτάμια από τα οποία οι κάτοικοι έπαιρναν τον χρυσό χρησιμοποιώντας προβιές
ζώων – εξ ου και ο μύθος του Χρυσόμαλλου Δέρατος.
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, οι βορειοδυτικές πλαγιές του Καύκασου, του βουνού στο
οποίο ο Δίας αλυσόδεσε τον Προμηθέα επειδή έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους, οι οποίες
κατηφορίζουν για να συναντήσουν τις ακτές του Εύξεινου Πόντου.
Σε αυτήν την περιοχή, οι αρχαίοι Έλληνες ίδρυσαν αποικίες ήδη από τον 7ο-6ο αι. π.Χ.
και ανέπτυξαν σχέσεις με τους γηγενείς, επηρεάζοντάς τους και επηρεαζόμενοι από αυτούς.
Κάποιες από αυτές τις πόλεις έσβησαν, κυρίως μετά από επιδρομές των Ούννων τον 4ο αι.
μ.Χ. Άλλες επιβίωσαν, εντασσόμενες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή σε διάφορα άλλα κράτη
(Ρως, Βούλγαροι, Χαζάροι Γενουάτες, Οθωμανοί, Ίβηρες κ.ά.) που επέκτειναν κατά καιρούς την κυριαρχία τους έως τις δυτικές ακτές του Εύξεινου Πόντου.

Πατραεύς / Γκαρκούσα

Ενώτια (σκουλαρίκια) με περιστέρια
που προέρχονται από τύμβο κοντά
στη Φαναγόρεια (μέσα 2ου αι. π.Χ.,
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).

Στη χαμηλή βόρεια ακτή του κόλπου του Ταμάν, στο δυτικό άκρο της κωμόπολης Γκαρκούσα
(Garkousa), έχουν αποκαλυφθεί λείψανα μεγάλου οικισμού ο οποίος έχει ταυτιστεί με την αρχαιοελληνική πόλη Πατραεύς. Μεγάλο μέρος της πόλης, η οποία ιδρύθηκε στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.
από Ίωνες (πιθανότατα Μιλησίους), καλύπτεται από τα νερά της θάλασσας· πρόκειται για την κάτω

Biagio d'Antonio, «Σκηνές από την ιστορία
των Αργοναυτών» (1472, Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη)
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πόλη, η οποία χωριζόταν από την άνω πόλη με γκρεμό. Κατά την αρχαιότητα, ο Πατραεύς
βρισκόταν στην Κιμμερίδα νήσο, όμως οι προσχώσεις στις εκβολές του ποταμού Κουμπάν
( Ύπανις της αρχαιότητας) και η αλλαγή στη στάθμη της Μαύρης Θάλασσας ένωσαν το
νησί με τη γειτονική χερσόνησο.
Τα ευρήματα στον χώρο υποδηλώνουν ότι στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. η πόλη υπέστη
κάποια καταστροφή. Οι κάτοικοί της ασχολήθηκαν από την αρχή με τη γεωργία και ήδη
στο μεταίχμιο του 6ου και του 5ου αι. π.Χ. υπήρχαν γύρω της 31 αγροτικοί οικισμοί.
Σταδιακά άρχισε η εξαγωγή σιτηρών και −όπως μαρτυρούν οι πολυάριθμες σιταποθήκες (5ου-4ου αι. π.Χ.) και οι αποθήκες αμφορέων που αποκαλύφθηκαν− ο Πατραεύς
αμέσως μετά την ίδρυσή του εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο του ασιατικού
τμήματος του Κιμμέριου Βοσπόρου.
Στις αρχές του 1ου αι. π.Χ., η πόλη καταστράφηκε, μάλλον από πυρκαγιά, και ένα
τμήμα του πληθυσμού εξοντώθηκε. Αμέσως μετά απέκτησε αξιόλογη οχύρωση, η οποία
καταστράφηκε −όπως και η πόλη− πάλι από πυρκαγιά στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. Ο
Πατραεύς (και το φρούριό του) ανοικοδομήθηκε γρήγορα, για να πληγεί εκ νέου από
επιδρομές βαρβαρικών φυλών και να δεχτεί το τελικό πλήγμα από τους Ούννους (μεταξύ
360 και 370).

Κήποι
Οι Κήποι, όπως και ο Πατραεύς, ιδρύθηκαν από Μιλησίους (α΄ μισό 6ου αι. π.Χ.) πάνω σε μικρό νησί (Φαναγόρου νήσος), στο οποίο χτίστηκε και η Φαναγόρεια. Τα δύο
νησάκια και άλλα μικρότερα, μετά τις αλλαγές στη γεωμορφολογία της περιοχής, σχημάτισαν τη σημερινή χερσόνησο Ταμάν. Υπήρχε, δηλαδή, κατά την αρχαιότητα κι
ένας δεύτερος πορθμός, εκτός από τον Κιμμέριο Βόσπορο, ο οποίος συνέδεε τον Εύξεινο Πόντο με τη Μαιωτίδα
λίμνη, και οι Κήποι κατείχαν σε αυτόν κρίσιμη θέση.
Η πόλη, που καλύπτεται εν μέρει από τη θάλασσα,
ταυτίστηκε με τα λείψανα οικισμού στα βόρεια όρια της
κωμόπολης Σενάγια (Sennaya), στην ανατολική όχθη
ενός από τους βραχίονες του Κουμπάν. Τα λείψανα αυτά
καλύπτουν χρονολογικά μία χιλιετία περίπου (6ος αι.
π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.). Βόρεια της πόλης έχει αποκαλυφθεί

Διάλιθο περιδέραιο με κεφαλές λυγκός,
από τη χερσόνησο του Ταμάν
(β΄ μισό 2ου αι. π.Χ., Μουσείο
Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη)

Μαρμάρινο άγαλμα της Αφροδίτης. Χρονολογείται
στον 2ο αι. π.Χ. και βρέθηκε στους Κήπους, στα ερείπια
μικρού ναού του ίδιου αιώνα. Η Αφροδίτη ήταν η κύρια
λατρεία στους Κήπους, όπως πιστοποιούν ο ναός και
τα κινητά ευρήματα σε αυτόν και στον οικισμό (πηγή:
A.A. Maslenikov, Οι αρχαίοι Έλληνες στο βόρειο
Εύξεινο Πόντο, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016).
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το νεκροταφείο, ενώ ανατολικά του νεκροταφείου, καθώς επίσης βόρεια και νότια της πόλης, υπάρχουν τύμβοι, άλλοι κατά συστάδες και άλλοι τοποθετημένοι αλυσιδωτά, κατά μήκος του όρους
Τσιμπάλκα.
Αρχικά οι κάτοικοι πρέπει να διέμεναν σε υπόγειες κατοικίες, λίγο αργότερα όμως κατασκεύασαν επίγεια κτίσματα από πέτρα και ωμές πλίνθους. Οι Κήποι ενσωματώθηκαν στο
κράτος του Βοσπόρου από τα πρώτα χρόνια της δυναστείας των Σπαρτοκιδών και είχαν
ειδικό διοικητή, ο οποίος διοριζόταν από τους ηγεμόνες της και τους εκπροσωπούσε. Ένας
από τους διοικητές ήταν ο Γύλων, παππούς του Δημοσθένη, στον οποίο δόθηκε η πόλη ως
αμοιβή για την παράδοση του Νυμφαίου.
Από τον 4ο έως το 2ο αι. π.Χ. οι Κήποι γνώρισαν περίοδο ακμής, με αιχμή τη γεωργία –το δηλώνει και το όνομά τους– και δευτερευόντως το εμπόριο με την Αθήνα, τις
μικρασιατικές πόλεις και τα νησιά του Αιγαίου. Κύρια εμπορεύματα ήταν τα σιτηρά και
τα αλιεύματα. Στην πόλη τότε υπήρχαν επίσης εργαστήρια κοροπλαστών και κεραμέων,
καθώς και οινοποιεία.
Στα τέλη 4ου αι. π.Χ., οι Κήποι ενεπλάκησαν στη σύγκρουση ανάμεσα στους γιους του
Παιρισάδη Α΄ (349/348-310/309 π.Χ.), ενώ με μια επίσης εμφύλια σύγκρουση στον Βόσπορο συνδέεται η καταστροφή τους στα τέλη του 2ου αι. π.Χ. Θα ενταχθούν στο βασίλειο του
Μιθριδάτη ΣΤ΄, όπως και οι άλλες πόλεις της περιοχής, και από τα τέλη του 1ου αι. π.Χ. θα περιέλθουν στη Ρώμη. Στην εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας (1ος αι. μ.Χ.) χρονολογούνται τα λουτρά
που έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη. Από τον 3ο αι. μ.Χ. και μετά οι Κήποι παρακμάζουν
και η βαρβαρική επιρροή ισχυροποιείται. Τη δεκαετία του 370, μετά από εισβολή των Ούννων, θα
γραφτεί ο επίλογος της πόλης.

Δαχτυλίδι με παράσταση Αφροδίτης
και Έρωτα, από τη χερσόνησο του Ταμάν.
Η παράσταση θεωρείται ότι αναπαριστά
χαρούμενη σκηνή από την παιδική
ηλικία του Έρωτα (α' τέταρτο 4ου αι. π.Χ.,
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου
της Φαναγόρειας
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Φαναγόρεια / Σένοϊ
Η Φαναγόρεια, μεγαλύτερη αρχαιοελληνική αποικία επί ρωσικού εδάφους, με
ιστορία 1.600 χρόνων, έχει εντοπιστεί στην ασιατική πλευρά των στενών του
Κερτς, 1 χλμ. δυτικά του οικισμού Σένοϊ (Sennoy), σε μια περιοχή που είχε
κατοικηθεί ήδη από τη 2η χιλιετία π.Χ. Το ένα τρίτο της αρχαίας πόλης, η οποία
κατά τον Εκαταίο τον Μιλήσιο βρισκόταν πάνω σε νησί και ήταν «μητρόπολη
του ασιατικού Βοσπόρου», σήμερα καλύπτεται από τα νερά της θάλασσας. Η
θέση της ήταν κομβική, καθώς της εξασφάλιζε επαφή με τη θάλασσα και
τις ελληνικές πόλεις του ευρωπαϊκού και ασιατικού Βοσπόρου, αλλά και
πρόσβαση στα εδάφη των Σινδών και των Μαιωτών, που εκτείνονταν ανατολικά της χερσονήσου του Ταμάν.
Η ίδρυση της Φαναγόρειας σχετίζεται στενά με τις συγκρούσεις
των πόλεων της Ιωνίας (Μικρά Ασία) με τη Λυδία και την Περσία, κατά
τον 7ο και 6ο αι. π.Χ. Τότε ήταν που οι κάτοικοι της Τέω, υπό την απειλή
περσικής επίθεσης, μετακινήθηκαν σε νέες περιοχές (π.χ. Άβδηρα).
Ένα τμήμα τους (ενδεχομένως από αυτούς που είχαν φτάσει ήδη στα
Άβδηρα), με επικεφαλής τον Φανάγορο, στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. ίδρυσε
τη Φαναγόρεια.

Η Αφροδίτη Ουρανία ή Απατουρία
και ο Απόλλων Ιατρός ήταν οι σημαντικότερες
λατρείες στη Φαναγόρεια. Λατρεύονταν,
επίσης, ο Ηρακλής, η Άρτεμις Αργοτέρα,
η Δήμητρα και η Κόρη. Το προσωνύμιο
της Αφροδίτης προέρχεται από
μυθολογική παράδοση, σύμφωνα με
την οποία οι Γίγαντες επιτέθηκαν
στην Αφροδίτη όταν αυτή
βρισκόταν στη Φαναγόρεια.
Η θεά ζήτησε τη βοήθεια
του Ηρακλή, ο οποίος για να
την προστατεύσει την έκρυψε σε
μια σπηλιά. Οι Γίγαντες έμπαιναν
ένας ένας στη σπηλιά, αλλά
ο Ηρακλής τούς σκότωνε.
Στην εικόνα, άγαλμα
του Ηρακλή από επιχρυσωμένο
μπρούντζο. Πρόκειται για
ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνικού
αγάλματος του 4ου αι. π.Χ.
(τέλη 2ου - αρχές 1ου αι. π.Χ.,
Μουσείο Πίο-Κλεμεντίνο,
Βατικανό).

Διάδημα με ηράκλειο κόμβο
από την περιοχή της Φαναγόρειας.
Το κέντρο του κόμβου κατέχει, με ανοιχτές
τις σμαλτωμένες φτερούγες του, ένας αετός
που σηκώνει έναν φτερωτό μικρό Έρωτα
(β΄ μισό 2ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ,
Αγία Πετρούπολη).
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Τοιχογραφία στο θόλο της κρύπτης του τύμβο
Μπολσάγια Μπλισνίτζα, στη νεκρόπολη
της Φαναγόρειας (από σχέδιο του 19ου αιώνα
– πηγή: A.A. Maslenikov, Οι αρχαίοι Έλληνες
στο βόρειο Εύξεινο Πόντο, Αφοί Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 2016).

Χάλκινο άγαλμα του Οκταβιανού
Αύγουστου, Ρωμαίου αυτοκράτορα
κατά την περίοδο 27 π.Χ.-14 μ.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα). Στα χρόνια του,
η Φαναγόρεια ονομάστηκε Αγριππία,
προς τιμήν του Μάρκου Βιψάνιου
Αγρίππα, στρατηγού
και θετού γιου του, ενώ το
Παντικάπαιο ονομάστηκε προς τιμήν
του Καισάρεια. Στην πόλη υπήρχε,
επίσης, άγαλμα της συζύγου του
Αυγούστου Λιβίας.
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Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ., μέρος της Φαναγόρεια πρέπει να καταστράφηκε από φωτιά, γρήγορα όμως ανέκαμψε, αν και για ένα διάστημα οι κάτοικοί της έμειναν σε υπόγεια. Από τις αρχές του 5ου αι. π.Χ.,
η πόλη συμμετείχε στο βασίλειο του Βοσπόρου και έφτασε στο μέγιστο
της ακμής της στα χρόνια των Σπαρτοκιδών, παράγοντας σιτηρά στα
εύφορα εδάφη της ευρύτερης περιοχής, τα οποία πουλούσε στη Μεσόγειο και, ιδιαίτερα, στην Αθήνα. Στο λιμάνι της, που είχε εξελιχθεί σε
σπουδαίο κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, έφταναν ρουχισμός,
κρασί, ελαιόλαδο, ξηρές τροφές, κοσμήματα κ.ά., τα οποία προωθούνταν στην ενδοχώρα του Κουμπάν – ακόμη και στα Ουράλια όρη. Το
πλήθος των αμφορέων που βρέθηκαν μαρτυρούν την ανάπτυξη του
εμπορίου – το ίδιο και η λεγόμενη «Οικία του Σιτεμπόρου» (5ος αι.
π.Χ.), όπου βρέθηκαν πολλοί πίθοι θαμμένοι στη γη, αλλά και η κοπή
αργυρού νομίσματος από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ.
Στην πόλη ήταν επίσης αναπτυγμένη η αμπελουργία (βρέθηκαν
πιεστήρια και δεξαμενές κρασιού) και η αλιεία (βρέθηκαν βαρίδια
και αλιευτικά αγκίστρια), αλλά και η κεραμική. Στο νότιο τμήμα της
υπήρχαν τα εργαστήρια των χειροτεχνών, ενώ έχει αποκαλυφθεί και
εργαστήριο κοροπλάστη (παραγωγού πήλινων ειδωλίων). Από τα τέλη
του 5ου αι. π.Χ. έως τον 1ο αι. π.Χ. η πόλη έκοβε κατά περιόδους νόμισμα. Οι επαφές και οι αμοιβαίες επιδράσεις μεταξύ των κατοίκων της Φαναγόρειας και των Σινδών και Μαιωτών ήταν συνεχείς.
Μάλιστα, κατά τον 3ο και 2ο αι. π.Χ., ορισμένοι γηγενείς εγκαταστάθηκαν στην πόλη, προχώρησαν
σε μεικτούς γάμους και απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα. Ήδη, πάντως, από τον 5ο αι. π.Χ. η χειροποίητη κεραμική της Φαναγόρειας μοιάζει με τη σινδομαιωτική.
Τον 1ο αι. π.Χ., η Φαναγόρεια εντάχθηκε στο βασίλειο του Πόντου, όμως στον πόλεμο του Μιθριδάτη ΣΤ΄ με τη Ρώμη πήρε το μέρος των Ρωμαίων. Μετά το τέλος του πολέμου, κηρύχθηκε ανεξάρτητη. Αργότερα, ο Φαρνάκης, γιος του Μιθριδάτη ΣΤ΄, την κατέλαβε,
προκαλώντας της σημαντικά πλήγματα.
Τον 1ο-2ο αι. μ.Χ., η ζωή της πόλης αναπτύσσεται: η Φαναγόρεια επεκτείνεται, ανεγείρονται νέες οχυρώσεις, ανακαινίζονται δημόσια και ιδιωτικά κτίρια
(γυμνάσια, λουτρά), εμφανίζονται εργαστήρια, λειτουργεί ναός της Αφροδίτης
Απατούρου. Τον 3ο-4ο αι, μ.Χ., η Φαναγόρεια παρήκμασε και το σαρματικό
στοιχείο σταδιακά κυριάρχησε. Τον 5ο αιώνα, η επιδρομή των Ούννων έβαλε
τέλος στην ελληνορωμαϊκή περίοδο της ιστορίας της. Αργότερα, ξαναχτίστηκε, παρουσίασε σχετική ανάκαμψη, δεν κατάφερε, όμως, να φτάσει την
παλαιότερη αίγλη της. Την ανάκαμψη αυτή μαρτυρούν το ότι αποτέλεσε
σημαντικό διοικητικό κέντρο του Χανάτου των Χαζάρων, το οποίο εκτεινόταν ανάμεσα στον Βόλγα και τον Δνείπερο, ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της Μεγάλης Βουλγαρίας (7ος αι.) και εδώ εξορίστηκε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β΄ (685-695 και 705-711).
Από την αρχαία οχυρωμένη πόλη, η οποία εκτείνεται σε δύο
άνδηρα, έχουν αποκαλυφθεί τμήματα οικιών (σε ένα από ατά
υπήρχαν αμφορείς από τη Χίο), πηγαδιών, υδαταγωγών και πλα-
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κόστρωτων οδών, λείψανα πύλης και δημόσιου κτιρίου του 5ου αι. π.Χ., αρχιτεκτονικά μέλη από
κτίριο ιωνικού ρυθμού που θεωρείται ότι ήταν ναός της Ουρανίας Αφροδίτης, του Απόλλωνα Ιατρού
και του Ηρακλή, κατάλοιπα γυμνασίου και ηρώου με γραπτή διακόσμηση (3ος αι. π.Χ.) στη δυτική
άκρη της πόλης, οινοποιείων και λουτρών (πρώτοι μεταχριστιανικοί χρόνοι) και της νεκρόπολης.

Λεμβοειδή σκουλαρίκια με ανθέμιο στον κοίλο χώρο της λέμβου (γ΄ τέταρτο 4ου αι. π.Χ., Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη).
Προέρχονται από τον τύμβο Μπολσάγια Μπλισνίτζα (Bol'shaja Bliznitsa), ο οποίος βρίσκεται στην εκτεταμένη νεκρόπολη
της Φαναγόρειας και περιείχε πολλές ταφές του 4ου αι. π.Χ. Στον συγκεκριμένο τύμβο και σε κάποιους άλλους στη νεκρόπολη
ήρθαν στο φως εντυπωσιακά κοσμήματα (χρυσά δαχτυλίδια, ενώτια, περιβραχιόνια, επιστήθια, αργυρά πινάκια, πήλινα ειδώλια
κ.ά.) που αντανακλούν τον πλούτο της πόλης. Αντίστοιχης σημασίας είναι οι τύμβοι στο όρος Βασιουρίνα (Vasiurina),
με ταφές του 4ου-3ου αι. π.Χ.
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Ερμώνασσα / Τμουταρακάν
Το Τμουταρακάν (Tmutarakan) έγινε κυρίως γνωστό στα χρόνια του μεσαιωνικού κράτους των
Ρως του Κιέβου (882-1240), καθώς υπήρξε πρωτεύουσα πριγκιπάτου των Ρως και εμπορική πόλη
του, που έλεγχε τον Κιμμέριο Βόσπορο. Αιώνες πριν (πρώτο μισό 6ου αι. π.Χ.), Αιολείς άποικοι
είχαν ιδρύσει στην περιοχή τη μοναδική αποικία τους στον βορειοανατολικό Εύξεινο Πόντο,
στην οποία έδωσαν το όνομα Ερμώνασσα – το όνομα της συζύγου του επικεφαλής τους Σήμανδρου του Μυτιληναίου. Με την ονομασία αυτή αναφέρουν την πόλη ο Στράβων και ο Διονύσιος
ο Περιηγητής. Αργότερα, οι Χαζάροι θα την ονομάσουν Matluka και Tamatarkha, οι Γενοβέζοι
Matrega και οι Τούρκοι Ταμάν. Υπάρχουν, βέβαια, και συγγραφείς που τοποθετούν την ίδρυση
της πόλης στον 3ο αι. π.Χ. και την αποδίδουν σε Ίωνες από τη Φαναγόρεια. Τον αιώνα αυτό η
Ερμώνασσα είχε στενές επαφές με τις άλλες ιωνικές πόλεις του Κιμμέριου Βοσπόρου και ήταν
συνδεδεμένη με το αφιερωμένο στην Αφροδίτη Απάτουρο ιερό που υπήρχε στο Παντικάπαιο.
Ο ακριβής εντοπισμός της Ερμώνασσας υπήρξε δύσκολος, καθώς έχουν συμβεί σημαντικές γεωμορφολογικές αλλαγές στην περιοχή. Από τις πηγές αλλά και τις ανασκαφές, που
απέκτησαν συστηματικό χαρακτήρα μετά το 1951, γνωρίζουμε ότι στην πόλη λατρεύονταν η
Δήμητρα, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Ιατρός και ο Δελφίνιος Απόλλων, η Εφέσια Άρτεμη και
η κόρη της Δήμητρας Περσεφόνη· ότι η Ερμώνασσα, αμέσως μετά την ίδρυσή της, αναπτύχθηκε γρήγορα, με κύρια πεδία τη γεωργία και το εμπόριο με την ενδοχώρα και με λιμάνια
του Αιγαίου και της Μεσογείου· κι ότι είχε αναπτύξει την αμπελοκαλλιέργεια και παρέμεινε
ανθηρή έως τους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους. Η πορεία της ως πόλης με ελληνικά
χαρακτηριστικά διακόπηκε από τους Ούννους (375/376). Θα ακολουθήσει εναλλασσόμενη
κατοχή από Ρωμαίους, Βουλγάρους, Χαζάρους, Ρως, Γενουάτες (13ος αι.), Τούρκους (15ος αι.)
κ.ά., έως τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), οπότε θα ενταχθεί στη Ρωσική Αυτοκρατορία.

Περόνη με θυσανωτό εξάρτημα,
από την περιοχή της Φαναγόρειας
(β΄ μισό 2ου αι. π.Χ., Μουσείο
Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη)
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Ο ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΟΡΓΙΠΠΙΑ
Η περιοχή στην οποία βρίσκεται σήμερα η πόλη Ανάπα (Anapa) υπήρξε σημαντικό λιμάνι των
Σκυθών, πρωτεύουσα των Σινδών –γνωστή ως Σινδικός Λιμένας– και από το τελευταίο τρίτο του
6ου αι. π.Χ ελληνική αποικία με την ονομασία Γοργιππία – από το όνομα του Γόργιππου, αδελφού
του Λεύκωνα. Η Γοργιππία οχυρώθηκε ήδη από τον 5ο αι. π.Χ., άκμασε τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ.
και είχε κομβική θέση στο θαλάσσιο εμπόριο της περιοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι η κύρια οδός
της, πλάτους 7,5-8 μ., οδηγούσε στο λιμάνι. Στα τέλη του 2ου αι. π.Χ. έκοψε χάλκινο νόμισμα και
στα χρόνια του Μιθριδάτη ΣΤ΄ απομακρύνθηκε από την κυριαρχία του βασιλείου του Βοσπόρου.
Στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. απέκρουσε την προσπάθεια του Πολέμωνα Α΄ του Πόντου (37 π.Χ.2 μ.Χ.) να την εντάξει στη σφαίρα επιρροής του, ενώ στο α΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ. αποτέλεσε βάση
του βασιλιά Ασπούργου. Τον 2ο αιώνα γνώρισε περίοδο ακμής, αλλά εγκαταλείφθηκε τον επόμενο αιώνα, υπό την πίεση επιδρομών από Γότθους (μετά το 239) και νομαδικές φυλές. Τον 18ο
αιώνα, οι Τούρκοι ίδρυσαν στη θέση της οχυρό κατά των ρωσικών επιθέσεων και αργότερα την
πόλη Ανάπα. Στην εικόνα, τμήμα της οθωμανικής οχύρωσης στην Ανάπα και άγαλμα του Νεοκλή,
τοπικού άρχοντα της Γοργιππίας, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας ελληνικής αποικίας (Μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν, Μόσχα).

Άποψη του αρχαιολογικού
χώρου στην Ερμώνασσα
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Παναθηναϊκός
αμφορέας του
5ου αι. π.Χ. από
την περιοχή
Κουμπάν

Πιτυούς / Πιτσούντα

Ο ΚΑΥΚΑΣΟΣ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ

Σε μια θέση όπου ο Καύκασος καταλήγει απότομα στη θάλασσα και σήμερα βρίσκεται η Πιτσούντα (Pitsunda) της Αμπχαζίας, κοντά στις εκβολές του ποταμού Σιπέστα
(Chypesta), υπήρχε κατά την αρχαιότητα η Πιτυούς, η πιο απομονωμένη ελληνική
αποικία στον Εύξεινο Πόντο. Ιδρύθηκε τον 5ο αι. π.Χ. από κάποια από τις ελληνικές
αποικίες του Εύξεινου Πόντου (ή από τους Μιλήσιους), ακολούθησε παραπλήσια
πορεία με τις γειτονικές πόλεις και κατά την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο (31
π.Χ. - 330 μ.Χ.) αποτελούσε τμήμα του βασιλείου του Πόντου.
Τον 1ο αι. μ.Χ., η Πιτυούς καταστράφηκε από το σαρματικό φύλο των Ηνιόχων, περιήλθε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (προς τα τέλη του αιώνα) και ανέκαμψε γρήγορα. Μάλιστα οι Ρωμαίοι, αντιλαμβανόμενοι τη στρατηγική σημασία
της, την ανοικοδόμησαν, την οχύρωσαν και την κατέστησαν αμυντικό προπύργιο απέναντι στα βαρβαρικά φύλα της περιοχής. Όταν, όμως, οι Γότθοι
επέδραμαν στη Μικρά Ασία (253), οι σύμμαχοί τους Βορανοί, οι οποίοι είχαν
επίκεντρο την Αζοφική Θάλασσα, απέσπασαν από τους Ρωμαίους τον στόλο
τους στον Βόσπορο, πολιόρκησαν την πόλη και την κατέλαβαν το 254.
Η Πιτυούς υπήρξε έδρα επισκοπής, μάλιστα ο επίσκοπός της έλαβε μέρος
στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας (325), και άκμασε τον 5ο και 6ο
αιώνα. Σε εκείνη την περίοδο χρονολογούνται εκκλησίες με ψηφιδωτά δάπεδα, ένα ορθογώνιο μαρτύριο
που περιείχε σαρκοφάγο και
σειρά τάφων, που έχουν αποκαλυφθεί από την αρχαιολογική
σκαπάνη.
Αργότερα, η Πιτυούς περιήλθε στους Λαζούς (6ος αι.), αποτελώντας θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο
τους, στο βασίλειο της Γεωργίας, στους
Γενουάτες (13ος αι.), αποτελώντας εμπορικό σταθμό τους, και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα χρόνια της οποίας ανήκε στο βιλαέτι της Τραπεζούντας.

Σύμφωνα με έναν αρχαιοελληνικό μύθο, ο Καύκασος ήταν βοσκός, τον οποίο σκότωσε ο Κρόνος επειδή είχε βοηθήσει τον γιο του Δία να τον εκθρονίσει. Για να τιμήσει
τον βοσκό ο Δίας, ονόμασε έτσι το ομώνυμο βουνό, που έως τότε λεγόταν «Βορέου
Κοίτη».
Ο πιο γνωστός μύθος για τον Καύκασο είναι αυτός του Προμηθέα. Όταν ο
Προμηθέας έφερε στους ανθρώπους τη φωτιά, ο Δίας τον τιμώρησε σκληρά:
τον έδεσε πάνω σε μια πανύψηλη κορυφή του Καυκάσου και έστειλε έναν
αετό να του τρώει το συκώτι, που συνέχεια ανανεωνόταν. Από αυτή τη φοβερή ποινή τον απελευθέρωσε μετά από τριάντα χρόνια ο Ηρακλής.
Ο Προμηθέας θεωρούνταν «δάσκαλος» (= εφευρέτης) κάθε
τέχνης – ιδιαίτερα των τεχνών που εξαρτώνται από τη φωτιά. Επιπλέον, λόγω της σημασίας που έχει η φωτιά για τους ανθρώπους
και τον πολιτισμό τους, θεωρούνταν υπερασπιστής και ευεργέτης
του ανθρώπινου γένους, ήρωας του πολιτισμού και εκπρόσωπος της
προνοητικότητας και της επινοητικότητας. Εξάλλου το όνομα Προ-μαθ-εύς
σημαίνει αυτός που προ-μαθ-αίνει, που προνοεί, σε αντίθεση με τον αδελφό
του Επιμηθέα.

Εικονογραφημένο χειρόγραφο από έκδοση των Νεαρών
(15ος αι.). Η Πιτυούς μνημονεύεται στις Νεαρές (535)
από τον Ιουστινιανό ως σημαντική οχυρή θέση.
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Η τιμωρία του Προμηθέα και του Άτλαντα,
ο οποίος συμμετείχε στην Τιτανομαχία.
Μελανόμορφη λακωνική κύλικα, περ. 550 π.Χ.
(Γρηγοριανό Ετρουσκικό Μουσείο, Βατικανό).

Οχυρώσεις στην περιοχή
της Διοσκουριάδας
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Αργυρή φιάλη με
προτομή της Τύχης, η
οποία κρατά το Κέρας της
Αμαλθείας. Προέρχεται
από την αρχαία Κολχίδα
(ύστερος 2ος αι. μ.Χ.,
Μουσείο Janashia,
Γεωργία).

Διοσκουριάς – Φάσις / Σουχούμι

Τζόρτζο Ντε Κίρικο, «Οι Διόσκουροι
με τα άλογά τους στην παραλία» (1928)

Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι Διόσκουροι ή οι ηνίοχοί τους Τέλχης και Άμφιτας, κατά την Αργοναυτική Εκστρατεία ίδρυσαν στην Κολχίδα (σήμερα Γεωργία) μια πόλη στην οποία
έδωσαν το όνομά τους. Η πόλη βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού Ανθέμου,
βορειοδυτικά του ποταμού Φάσιδος, στην περιοχή του σημερινού Σουχούμι (Sukhumi), πρωτεύουσας της Αμπχαζίας.
Η Δοσκουριάς ιδρύθηκε από τους Μιλησίους το 540 π.Χ., σε
θέση που προϋπήρχε ελληνικός εμπορικός σταθμός, και έφτασε στο
μέγιστο της ακμής της τον 3ο αι. π.Χ., οπότε οι Έλληνες κάτοικοι
συγκρούστηκαν με τους αυτόχθονες της περιοχής. Στα χρόνια εκείνα
διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με όλον τον ελλαδικό χώρο, όντας,
μαζί με τη Φάσιδα, το τέλος του δρόμου του Καυκάσου. Μάλιστα, στην
αγορά της λέγεται πως ακούγονταν εβδομήντα γλώσσες!
Τον 1ο αι. π.Χ., η Διοσκουριάς ήταν τμήμα του βασιλείου του Πόντου
και σε αυτήν κατέφυγε ο Μιθριδάτης ΣΤ΄, προσπαθώντας να ξεφύγει από
τους Ρωμαίους το 66-65 π.Χ. Όταν στην ευρύτερη περιοχή κυριάρχησαν

Νόμισμα της αρχαίας Διοσκουριάδας
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οι Ρωμαίοι, αρχικά την παραχώρησαν σε τοπικούς ηγεμόνες, τον 2ο αιώνα όμως την ενέταξαν στην
αυτοκρατορία τους, την οχύρωσαν, την ανέδειξαν σε εμπορικό κόμβο και τη μετονόμασαν σε Σεβαστούπολη, προς τιμήν του αυτοκράτορα Οκταβιανού – ονομασία την οποία διατήρησε και
κατά τους Βυζαντινούς χρόνους.
Η Φάσις υπήρξε αποικία της Μιλήτου, που ιδρύθηκε κατά τον 7o ή 6o
αι. π.Χ. στις εκβολές του ποταμού Φάσιδος (σήμερα Rioni), ορίου μεταξύ
Ευρώπης και Ασίας κατά τον Ηρόδοτο, στον οποίο οφείλει το όνομά
της. Η πόλη υπήρξε σημαντικός εμπορικός σταθμός από τον οποίο
διακινούνταν μέσω των ποταμών προς την ενδοχώρα αρκετά ελιές,
κρασί, κεραμικά κ.ά. και εξάγονταν σιτηρά, μέταλλα και εξωτικά
προϊόντα. Έως τώρα δεν έχει εντοπιστεί, λόγω και των γεωμορφολογικών αλλαγών στην περιοχή, θεωρείται, όμως, ότι βρίσκεται
στη σημερινή πόλη Πότι (Poti/Pati). Είχε, σύμφωνα με τις πηγές,
τα χαρακτηριστικά ελληνικής αποικίας και καλές σχέσεις με τους
αυτόχθονες κατοίκους.
Βασιζόμενοι στον Περίπλου του Ευξείνου Πόντου του Αρριανού,
πολλοί ερευνητές τοποθετούν το επίκεντρο του βασιλείου του Αιήτη
και το σημείο όπου βρισκόταν το Χρυσόμαλλο Δέρας κοντά στον Φάσι
ποταμό και στην ομώνυμη πόλη.
Αρχαίος οικισμός άγνωστης ονομασίας και νεκροπόλεις έχουν αποκαλυφθεί και στο Πιτσβνάρι (Pichvnari), σε ελώδη περιοχή κοντά το δέλτα του
ποταμού Cholokhi, 10 χλμ. βόρεια της πόλης Κομπουλέτι. Η περιοχή κατοικούνταν από τη Μέση Εποχή του Χαλκού έως τον 2ο αι. π.Χ., ο ελληνικός οικισμός όμως ιδρύθηκε στα
μέσα του 5ου αι. π.Χ., στον ίδιο πιθανώς χώρο με τον προϋπάρχοντα κολχικό οικισμό. Στα νεκροταφεία της πόλης αποκαλύφθηκαν ευρήματα με ελληνική και τοπική προέλευση.

Αργυρά τετράδραχμα από την Κολχίδα
(5ος-4ος αι. π.Χ.). Η ανεύρεση
ελληνικών νομισμάτων στην περιοχή
πιστοποιεί ότι το θαλάσσιο εμπόριο
των ελληνικών πόλεων είχε επεκταθεί
έως την περιοχή αυτή.
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Η ΚΟΛΧΙΔΑ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Χωρίς όπλα, αλλά με θεϊκό συνεργάτη
την Αθηνά, ο Ιάσονας απλώνει το δεξιό του
χέρι για να πάρει το Χρυσόμαλλο Δέρας
(ερυθρόμορφος κρατήρας, 470-460 π.Χ.,
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη).

Κολχίδα ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες την περιοχή των ανατολικών παραλίων του Εύξεινου Πόντου
που εκτεινόταν νότια του Καυκάσου, ανάμεσα στη Διοσκουριάδα (βόρεια) και την Τραπεζούντα
(νότια). Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται και ως Αία. Σήμερα αντιστοιχεί στην Αμπχαζία και
το Μπατούμι της δυτικής Γεωργίας και στη Ριζούντα της Τουρκίας. Την περιοχή διέρρεε ο ποταμός
Φάσις, ο οποίος συνέκλινε με τον Γλαύκο και τον Ίππο πριν εκβάλλει στη θάλασσα.
Η Κολχίδα είχε εξερευνηθεί από τον 10ο αι. π.Χ. από Κάρες ναυτικούς, οι οποίοι την περιέγραφαν ως χώρα ονείρου και πλούτου (λόγω των πλούσιων μεταλλείων σιδήρου και
χαλκού), από την οποία ήταν όμως δύσκολο να επιστρέψει κανείς. Την επικινδυνότητά της την επινόησαν για να αποτρέψουν την πρόσβαση άλλων στα
πλούτη της. Στην περιοχή κατοικούσαν διάφορες φυλές −Αχαιοί, Ζυγοί, Ηνίοχοι, Κερκέτες, Φθειροφάγοι κ.ά.−, οι οποίες είχαν ινδοευρωπαϊκή προέλευση.
Σύμφωνα με τις πηγές (Ηρόδοτος, Διόδωρος Σικελιώτης), οι Κόλχοι φορούσαν
ξύλινα κράνη, κρατούσαν μικρές ασπίδες από ακατέργαστο δέρμα βοδιού, ακόντια
και μαχαίρια, και είχαν το έθιμο της περιτομής. Με τους Κόλχους έδωσαν μάχη και
οι Μύριοι, κατά την Κάθοδό τους.
Η περιοχή περιήλθε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γύρω στο 66 π.Χ. και παρέμεινε
υποτελής της για τέσσερις αιώνες περίπου. Στη συνέχεια, το βασίλειο της Κολχίδας
συνενώθηκε με γεωργιανά βασίλεια της ενδοχώρας, διαμορφώνοντας τον πυρήνα του
μετέπειτα βασιλείου της Γεωργίας.
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στην Κολχίδα φυλασσόταν το Χρυσόμαλλο
Δέρας του κριαριού που είχε θυσιάσει ο Φρίξος στον Φύξιο Δία μετά τη σωτηρία του από
την κακή μητριά του Ινώ. Βασιλιάς της χώρας ήταν ο Αιήτης, γιος του Δία και αδελφός
της μάγισσας Κίρκης, ο οποίος πάντρεψε
τον Φρίξο με την κόρη του Χαλκιόπη. Αργότερα, σύμφωνα με
τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας (αναλυτικά στον τόμο «Αι
Πολύχρυσαι Μυκήναι» της
«Τετραλογίας του Αιγαίου»,
σσ. 102-109), έφτασε εκεί ο Ιάσονας, σταλμένος από τον θείο του
Πελία, για να πάρει το Χρυσόμαλλο Δέρας και να αποκαταστήσει έτσι
στον θρόνο τον πατέρα του.

Ερυθρόμορφος σκύφος αθηναϊκής
κατασκευής με μορφή γλαύκας, από το Βάνι,
λατρευτικό κέντρο της Κολχίδας (4ος αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κιέβου)
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Ο μύθος της Αργοναυτικής Εκστρατείας αντανακλά τις προσπάθειες των κατοίκων του
ελλαδικού χώρου να αποκτήσουν τα πολύτιμα μέταλλα και σιτηρά της περιοχής. Αυτές οι
προσπάθειες τροφοδότησαν το αποικιακό ρεύμα του 8ου και 7ου αι. π.Χ. σε όλο τον Εύξεινο
Πόντο. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι η Κολχίδα είχε αναπτυγμένη αγροτική παραγωγή και ήταν
περιοχή πλούσια σε ορυκτά, ξυλεία και κερί. Φημιζόταν, επίσης, για τον χρυσό και τη χρυσοχοϊκή
τέχνη των κατοίκων της, η οποία τοποθετείται δίπλα σε εκείνη των μεγάλων αντίστοιχων κέντρων
της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Λυδίας, της Βακτριανής και του Ιράν.
Ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοί της προμηθεύονταν τον χρυσό ήταν ιδιαίτερος. Ο Ρωμαίος
ιστορικός Αππιανός (2ος αι. μ.Χ.), «επιχειρώντας να αιτιολογήσει τον σχετικό μύθο, αναφέρει ότι
ακόμη και στην εποχή του χρησιμοποιούσαν στη χώρα της Μήδειας προβιές για να συλλέξουν τη
χρυσοφόρο άμμο την οποία μετέφεραν τα νερά των ποταμών που πήγαζαν από τον Καύκασο. Ένας
ακόμη μύθος; Ο Στράβων και πάλι, περιγράφοντας τον τρόπο περισυλλογής της χρυσής σκόνης
από τα ποτάμια της Γεωργίας, μιλάει για δέρματα προβάτων που τοποθετούνταν στο νερό, κόντρα
στο ρεύμα, προκειμένου η λανολίνη τους να μαγνητίσει τους κόκκους του μετάλλου!» (Το Βήμα,
11/1/2009).

Αργυρό εγχειρίδιο
με τη θήκη του
από την Κολχίδα
( Ύστερος 2ος αι. μ.Χ.,
Μουσείο Janashia,
Γεωργία)

Jean François de Troy, «Η αρπαγή
του Χρυσόμαλλου Δέρατος»
(1742, Εθνική Πινακοθήκη, Λονδίνο)
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Βαθύς Λιμήν / Μπατούμι
Το γιγαντιαίο άγαλμα της Μήδειας το οποίο δεσπόζει σήμερα στο λιμάνι του Μπατούμι (ή Βατούμ),
πρωτεύουσας της αυτόνομης περιοχής της Ατζαρίας, δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία: και
αυτή η περιοχή ανήκε στην Κολχίδα και συνδέεται με τους σχετικούς μύθους. Κατά την αρχαιότητα,
υπήρχε εδώ ελληνική αποικία, ο Βαθύς Λιμήν, για την οποία φανταζόμαστε αρκετά από την ονομασία
της, αλλά γνωρίζουμε λίγα. Γνωρίζουμε, όμως, ότι όταν προσαρτήθηκε στην τσαρική Ρωσία (1878),
έγιναν έργα ναυτιλιακής υποδομής και το άσημο Μπατούμι αναδείχτηκε στο σημαντικότερο λιμάνι
της περιοχής του Καυκάσου, αποτελώντας βασικό σημείο εξαγωγής του πετρελαίου από το Μπακού.
Κι όταν οι δύο πόλεις συνδέθηκαν σιδηροδρομικά (1883), το Μπατούμι απογειώθηκε.
Τότε εγκαταστάθηκαν εκεί πολλοί Έλληνες −καταστηματάρχες, μικροέμποροι, τεχνίτες, απλοί
εργαζόμενοι−, σχηματίζοντας αξιόλογη ελληνική κοινότητα. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν οι Έλληνες από τα Σούρμενα, οι οποίοι
αποτελούσαν την πιο πολυάνθρωπη και συμπαγή ομάδα στο
εσωτερικό της ελληνικής κοινότητας. Αυτοί έχτισαν και
τον ελληνικό ναό της πόλης, ο οποίος ήταν αφιερωμένος
στον Άγιο Νικόλαο. Το μυθιστόρημα της Μαρία Ιορδανίδου, Διακοπές στον Καύκασο (1965) δίνει μια εικόνα
από τη ζωή τους.
Μετά το 1918, η ελληνική κοινότητα γνώρισε δραματικές στιγμές, καθώς στο Μπατούμι συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πρόσφυγες από τον Πόντο, οι οποίοι
ακολούθησαν τον ρωσικό στρατό που εγκατέλειπε την
Τραπεζούντα, από τα ποντιακά χωριά που είχαν
καταληφθεί από τους Τούρκους και από
τη νότια Ρωσία. Λόγω των κακουχιών, έχασε τη ζωή του το 1/3 από
αυτούς, ενώ στην Ελλάδα τελικά έφτασαν περίπου οι μισοί.
Μετά το 1924, στην πόλη
έμειναν ελάχιστοι από τους
πρόσφυγες αλλά και από
τους παλαιούς Έλληνες
κατοίκους του.

ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΤΑΜΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΧΙΔΑ

Τρεις από τους Αργοναύτες και η «Αργώ».
Λεπτομέρεια από ερυθρόμορφο κρατήρα,
400-390 π.Χ. (Εθνικό Μουσείο Jatta, Ρούβο
Απουλίας).

Προτομή του Διόνυσου, από την αρχαία Κολχίδα
(2ος αι. μ.Χ, Μουσείο Janashia, Γεωργία)
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Ενότητα Τέταρτη

ΠΟΝΤΟΣ
ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ
Παναγία Σουμελά: Επιβλητικό και εμβληματικό
προσκύνημα στον Πόντο.
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Ριζούντα / Ρίζε

Διαχρονική κοιτίδα του ελληνισμού ήδη από τον 8ο αι. π.Χ., οι νότιες ακτές του Εύξεινου Πόντου έχουν καταγραφεί στην ιστορία απλώς ως Πόντος. Βεβαίως ο Πόντος, στον οποίο το ελληνικό στοιχείο μεγαλουργούσε
οικονομικά και πολιτισμικά έως τη δεκαετία του 1920, εκτείνεται και στην ενδοχώρα. Και εκεί υπήρχαν ανθηρά
ελληνικά κέντρα, και μάλιστα πολλά. Εδώ, όμως, όπως και στις υπόλοιπες μαυροθαλασσίτικες ακτές, στο πνεύμα
της όλης σειράς, περιοριζόμαστε στις πόλεις που είχαν άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα και που η ακμή τους στηρίχτηκε σε έναν αμφίπλευρο προσανατολισμό: στο εμπόριο με την ασιατική ενδοχώρα και στο θαλάσσιο εμπόριο.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Τραπεζούντα, η Σαμψούντα, η Κερασούντα, η Οινόη, η Σινώπη αλλά και τόσες
άλλες. Η πρώτη, μάλιστα, υπήρξε επί δυόμισι αιώνες έδρα της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών, ενώ
παλαιότερα (3ος-1ος αι. π.Χ.) στην περιοχή είχε δημιουργηθεί το βασίλειο του Πόντου. Πλήθος τα ιστορικά και
μυθικά πρόσωπα και γεγονότα που σχετίζονται με τον Πόντο. Ακόμη περισσότερα όμως είναι τα ίχνη –αρχαία,
βυζαντινά ή νεότερα– των Ελλήνων στην περιοχή, έναν περίπου αιώνα μετά την εποχή που αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τις εστίες τους: εκπαιδευτήρια, ναοί, οικίες, αρχοντικά, κάστρα, δημόσια κτίρια, στην παλιά ή
σε νέα χρήση. Οι φωτογραφίες που μετέφεραν στους νέους τόπους διαμονής αναπαριστούν την εικόνα της ζωής
στον Πόντο την εποχή εκείνη.

Χτισμένη στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, 60 χλμ. ανατολικά της Τραπεζούντας, η σημερινή πόληλιμάνι Ρίζε (τουρκ. Rize), παλιά Ριζαίον ή Ριζούντα, αποτελεί εμπορικό κέντρο της γύρω εύφορης
περιοχής και «υπερηφανεύεται» ότι είναι γενέτειρα του σημερινού προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν και του Μεσούτ Γιλμάζ, πρωθυπουργού της χώρας τη δεκαετία του 1990. Πρωτεύουσα της επαρχίας του Λαζιστάν, είναι γνωστή για την παραγωγή τσαγιού.
Στη θέση αυτή, οι Μιλήσιοι ίδρυσαν αποικία, πιθανότατα τον 7ο αι. π.Χ. Ο Ρίζιος Λιμήν αρχίζει
να μνημονεύεται από την πρώιμη Βυζαντινή εποχή και μετά. Στα χρόνια του Ιουστινιανού (527-565),
ήταν πολυάνθρωπη πόλη και διέθετε αξιόλογη οχύρωση, η οποία την καθιστούσε ανατολικό προπύρ-

Ζιπκαλήδες. Νέοι που φορούν ζίπκας, τον τύπο
της ανδρικής φορεσιάς που καθιερώθηκε
ως ο μόνος αντιπροσωπευτικός όλων
των Ελλήνων του Πόντου.

Πόντιος αντάρτης (Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα)

Άποψη της Ριζούντας. Από την έκδοση
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας
Ελλάδος, Εύξεινος Πόντος – Φωτογραφικό
λεύκωμα των αδελφών Κακούλη, Αθήνα 2010

Ο Ναός της Αγίας Σοφίας
στην Τραπεζούντα, καθολικό
μονής που ιδρύθηκε από τον Μανουήλ Α'
Μεγάλο Κομνηνό (φωτ.: Βλ. Βλασίδης).
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γιο του Βυζαντίου απέναντι στις περσικές επιδρομές. Από τις βυζαντινές
οχυρώσεις σώζονται μερικοί πύργοι και η ακρόπολη, σε λόφο νοτιοδυτικά
του κέντρου της πόλης.
Κατά τον 11ο αιώνα, κατακτήθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους,
αλλά ανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς ύστερα από την Α' Σταυροφορία
και εντάχθηκε στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας έως την κατάκτησή
της από τους Οθωμανούς. Στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξε πρωτεύουσα

Ξηραντήριο τσαγιού στην αυλή
του Εθνογραφικού Μουσείου στο Ρίζε
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Ο χορός των μαχαιριών. Επιστολικό δελτάριο
των αρχών του 20ού αιώνα (Συλλογή
Α.Σ. Μαΐλλη). Ονομαστά ήταν τα μαχαίρια
που κατασκευάζονταν στα Σούρμενα
και συγκεκριμένα στη συνοικία Κελόνισα.

ΠΟΝΤΟΣ / ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ

της οθωμανικής επαρχίας του Λαζιστάν και στις αρχές του
20ού αιώνα κατοικούνταν από 5.000 άτομα (ανάμεσά τους
1.000 Έλληνες). Την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
την κατέλαβαν προσωρινά οι Ρώσοι, επανήλθε όμως στην
τουρκική κυριαρχία μετά την αποχώρησή τους και την αποτυχία της προσπάθειας δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους
στον Πόντο. Οι Έλληνες κάτοικοί της υποχρεώθηκαν να
την εγκαταλείψουν στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών (Συνθήκη Λωζάνης, 1923).
Οι Έλληνες της πόλης ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο, τη μεταποίηση και τη χρυσοχοΐα. Λειτουργούσαν τρία
δημοτικά σχολεία, ημιγυμνάσιο και σχολαρχείο, καθώς και
ορθόδοξες εκκλησίες αφιερωμένες στα Εισόδια της Θεοτόκου, στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, στον Άγιο
Νικόλαο, στην Ανάληψη και στους Αγίους Κωνσταντίνο και
Ελένη.
40 χλμ. βορειοανατολικά της Ριζούντας βρίσκεται η σύγχρονη πόλη Παζάρ (Pazar). Από τον
Αρριανό στον Περίπλου του, ο οικισμός που υπήρχε στη θέση αυτή αναφέρεται ως Αθήναι, πιθανόν
από κάποιον ναό που υπήρχε εκεί και ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά. Η πόλη ήταν ανθηρή και
κατά τη Βυζαντινή εποχή.

ΤΑ ΣΟΥΡΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
Στη θέση που βρίσκεται η σύγχρονη πόλη Σούρμενα (Sürmene) μνημονεύεται οικισμός με διάφορες
ονομασίες κατά καιρούς: Ψωρών Λιμήν, Ύσσος Λιμήν,
Σουσάρμια, Σουσάρμαινα, Σουσούρμαινα. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν έως τις αρχές του 16ου αιώνα
περίπου 100 αμιγώς ελληνικά χωριά. Στη συνέχεια,
όμως, άρχισαν να εξισλαμίζονται. Υπήρχαν επίσης
πολλά μοναστήρια. Στον πυρήνα της νέας πόλης βρίσκονται συνοικίες στις οποίες κατοικούσαν αρκετές
ελληνικές οικογένειες έως τις αρχές του 20ού αιώνα: το Χουμουρκιάντων, όπου πριν το 1923 κατοικούσαν 200 τουρκικές και 100 ελληνικές οικογένειες,
η Χαλανική, όπου κατοικούσαν 35 ελληνικές οικογένειες, και η Κελόνισα, όπου διέμεναν 300 ελληνικές οικογένειες και κατασκευάζονταν τα φημισμένα
τοπικά μαχαίρια. Περίπου 4 χλµ. έξω από την πόλη
βρίσκεται το εικονιζόμενο αρχοντικό Kastel Konağı,
εξαιρετικό δείγµα ποντιακής αρχιτεκτονικής (φωτ.:
Βλ. Βλασίδης).
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Τραπεζούντα / Τραμπζόν
Η αρχαία Τραπεζούντα ιδρύθηκε το
756 π.Χ. από κατοίκους της Σινώπης
σε θέση που είχε κατοικηθεί από τη
Νεολιθική εποχή και σήμερα βρίσκεται η Τραμπζόν (Trabzon). Η ελληνική αποικία εξελίχθηκε γρήγορα σε
αξιόλογη πόλη. Πλεονεκτήματά της
η φυσική οχύρωση από τους ορεινούς
όγκους (Ποντιακές Άλπεις ή Ποντιακά Παρχάραι) που την προστατεύουν,
το ασφαλές λιμάνι της και το ότι βρισκόταν σε σημείο απ’ όπου ξεκινούσε
μεγάλη οδός προς το εσωτερικό της
Ασίας. Η ονομασία της προήλθε από το
σχήμα της θέσης όπου ήταν χτισμένη
είτε από την ομώνυμη αρκαδική πόλη
η οποία, κατά μία παράδοση, ήταν μητρόπολή της.
Η Τραπεζούντα κατάφερε να πορευτεί αυτοτελώς και μην υπαχθεί στην περσική αυτοκρατορία
των Αχαιμενιδών έως τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. Τον
5ο και 4ο αι. π.Χ., έκοψε αργυρά νοµίσµατα κατά
τα περσικά πρότυπα. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο,
οι Έλληνες κάτοικοί της συνυπήρχαν ειρηνικά µε
τους γηγενείς: διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και
είχαν συνάψει εµπορικές συµφωνίες.
Ο Ξενοφών, επικεφαλής των Μυρίων, οι οποίοι έφτασαν στην Τραπεζούντα το 400 π.Χ., την
περιγράφει ως πόλη πλούσια, ισχυρή και ελληνική. Αυτό της επέτρεψε να προσφέρει στους
Μυρίους για την επιστροφή τους μια πεντηκόντορο και µια τριακόντορο. Η οικονομική της
ευρωστία στηριζόταν στη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς και στην ξυλεία και τα µέταλλα από το γειτονικό όρος Παρυάδρης. Ωστόσο,
η απόστασή της από τις άλλες ελληνικές πόλεις
του Εύξεινου Πόντου δεν της επέτρεψε να αναδειχθεί και σε σηµαντικό διοικητικό και πολιτικό κέντρο έως και την Ελληνιστική εποχή. Η
περσική κυριαρχία καταλύθηκε το 334 π.Χ., όταν
η περιοχή εντάχθηκε στη σφαίρα επιρροής των
Μακεδόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το Δημαρχείο της Τραπεζούντας. Καραβάνι
από καμήλες ετοιμάζεται να αναχωρήσει
από το Γκιαούρ Μεϊντάν (πλατεία των απίστων),
την κεντρική πλατεία της πόλης, ακολουθώντας
τον δρόμο των καραβανιών. Από την έκδοση
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας
Ελλάδος, Εύξεινος Πόντος – Φωτογραφικό
λεύκωμα των αδελφών Κακούλη, Αθήνα 2010.

Αργυρή δραχμή του 4ου αι. π.Χ.
από την Τραπεζούντα (Βρετανικό
Μουσείο, Λονδίνο)

Κεφαλή και αριστερό χέρι χάλκινου
αγάλματος της Αναχίτα, που βρέθηκαν
νότια της Τραπεζούντας. Η Αναχίτα
ήταν βασική θεότητα των Περσών
στα χρόνια των Αχαιμενιδών, που
συνδύαζε χαρακτηριστικά της Άρτεμης
και της Αφροδίτης (2ος αι. π.Χ.,
Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο).
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ΟΙ ΜΥΡΙΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

«Θάλαττα, θάλαττα!», εικονογράφηση
του 19ου αιώνα από το History of the World
του John Clark Ridpath

Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., ένα σώμα 13.000 Ελλήνων μισθοφόρων εντάχθηκε
στον στρατό του Κύρου και συμμετείχε στην εκστρατεία του εναντίον του
αδελφού του Αρταξέρξη Β΄, βασιλιά της Περσίας. Μετά τη μάχη στα Κούναξα
(401 π.Χ.) και τον θάνατο του Κύρου, ακολούθησε η περιπετειώδης πορεία
τους από τη Μικρά Ασία έως τα παράλια του Εύξεινου Πόντου, η γνωστή
Κάθοδος τον Μυρίων. Επικεφαλής τους ήταν ο ιστορικός, στρατιωτικός και
φιλόσοφος Ξενοφών, ο οποίος κατέγραψε την ιστορία του σώματος στο έργο
Κύρου Ανάβασις.
Έπειτα από ένα πολύπαθο ταξίδι, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «μία
από τις μεγάλες περιπέτειες της ανθρώπινης ιστορίας», οι Μύριοι έφτασαν
στο όρος Θήχη, κοντά στην Τραπεζούντα, απ’ όπου αντίκρισαν επιτέλους τον
Εύξεινο Πόντο. Τότε ακούστηκε η κραυγή «Θάλαττα, θάλαττα!», που έμεινε
στην ιστορία. Λίγο αργότερα, οι Μύριοι μπήκαν στην Τραπεζούντα, την πρώτη
ελληνική πόλη που συνάντησαν. Οι κάτοικοί της τους δέχτηκαν εγκάρδια, τους φιλοξένησαν ένα
μήνα και τους εξασφάλισαν πλοία για να επιστρέψουν στην πατρίδα.

Στα χρόνια του Μιθριδάτη ΣΤ΄, η Τραπεζούντα ανήκε στο βασίλειο του
Πόντου και έπαιξε σημαντικό ρόλο στους αγώνες του κατά των Ρωμαίων.
Όταν, όμως, οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στην περιοχή, εντάχθηκε στον
Γαλατικό Πόντο, ο οποίος δόθηκε στον τετράρχη της Γαλατίας ∆ηιόταρο. Στα μέσα του 1ου αι. µ.Χ., η πόλη γνώρισε περίοδο ανάπτυξης,
καθώς έγινε κέντρο ανεφοδιασµού του ρωµαϊκού στρατού κατά τη
διάρκεια των Παρθικών και των Αρµενικών πολέµων (54-63). Το
64 ανακηρύχθηκε ελεύθερη πόλη κι έγινε σταθµός του ρωµαϊκού στόλου που δρούσε στις νότιες και νοτιοανατολικές ακτές
του Εύξεινου Πόντου. Τον επόμενο αιώνα, ο αυτοκράτορας Αδριανός, ο οποίος επισκέφθηκε δύο φορές την
πόλη, οικοδόμησε δηµόσια κτίρια και ναούς
και κατασκεύασε τεχνητό λιµάνι (129 µ.Χ.),
έργο που ευνόησε το θαλάσσιο εµπόριο.
Σύμφωνα με τον Φλάβιο Αρριανό, όμως, ο οποί- ο ς
επισκέφθηκε την Τραπεζούντα το 130-131, δεν ήταν
την εποχή εκείνη ιδιαίτερα ανθηρή πόλη.

Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός,
ο οποίος ευνόησε ιδιαίτερα την Τραπεζούντα
(Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).
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Κατά τον 2ο και 3ο αιώνα διαδόθηκε ευρέως στην Τραπεζούντα
η λατρεία του εικονιζόμενου Μίθρα. Μάλιστα, ο λόφος Μπόζτεπε
(= Φαιός Λόφος) ονομαζόταν έως και τη Βυζαντινή εποχή Μίνθρον ή
Μί(ν)θριον όρος, ονομασία που συνδέει άμεσα την Τραπεζούντα με
τη λατρεία του ινδοϊρανικής καταγωγής θεού. Στον λόφο υπήρχαν πολλοί
μιθραϊκοί τάφοι, αρκετοί από τους οποίους μετατράπηκαν
σε χριστιανικά παρεκκλήσια. Στην Τραπεζούντα λατρεύονταν,
επίσης, ο Ερμής, ο Διόνυσος και ο Σέραπις.
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Στις αρχές του 3ου αιώνα,
οι Τραπεζούντιοι υποστήριξαν
τον Νίγρο στη διαμάχη του µε
τον Σεπτίµιο Σεβήρο για τον
θρόνο της Ρώµης, με αποτέλεσμα, όταν επικράτησε ο δεύτερος, να στερηθούν πολλά
από τα προνόµιά τους. Η πόλη
παρήκμασε μετά την επιδρομή
και τη λεηλασία της από τους
Γότθους (257), ανοικοδομήθηκε στα χρόνια του ∆ιοκλητιανού και του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όμως δεν είχε πλέον
αυτονομία και η ανάκαμψή
της ήταν αργή. Διατηρούσε,
βέβαια, τη στρατηγική σηµασία της και αποτελούσε έδρα της Α΄ Ποντικής Λεγεώνας. Παράλληλα,
αποτελούσε κέντρο διάδοσης του Χριστιανισμού στους γύρω πληθυσμούς.
Λόγω ακριβώς της προνομιακής θέσης της, η ανάπτυξη της πόλης επιταχύνθηκε κατά τους πρώτους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την εποχή αυτή ανήκε στη διοίκηση του Πόντου, με
πρωτεύουσα την Καισάρεια. Από τον 5ο αιώνα, απέκτησε στρατηγική σημασία· έτσι, την εποχή του
Ιουστινιανού (527-565) υπήρξε σημείο αναφοράς στις εκστρατείες των Βυζαντινών στην Αρµενία και
στον πόλεµό τους εναντίον των Σασσανιδών. Ο Ιουστινιανός, αντιλαμβανόμενος τη σημασία της ως
προπυργίου στον αγώνα εναντίον των Περσών αλλά και του αραβικού επεκτατισμού, αναστήλωσε
και ενίσχυσε τα τείχη, κατασκεύασε υδραγωγείο και ανακαίνισε πολλές εκκλησίες της πόλης. Τα
ισχυρά τείχη που οικοδομήθηκαν συνέβαλαν στην απόκρουση των Αράβων, οι οποίοι, μετά το 705,
επιχείρησαν πολλές φορές να αλώσουν τον πόλη.
Τον 7ο αιώνα, η Τραπεζούντα περιήλθε στο θέµα (= διοικητική και στρατιωτική περιφέρεια) των
Αρµενιάκων και από τον 8ο αιώνα υπήρξε πρωτεύουσα του θέµατος Χαλδίας. Γνώρισε δε μεγάλη
οικονομική ακμή, η οποία βασιζόταν στο εμπόριο – στην ίδια την πόλη αλλά και στον Εύξεινο Πόντο.
Η ακμή της συνδεόταν με την καίρια θέση της, η οποία της εξασφάλιζε επικοινωνία τόσο με τα βάθη

Ο Αλαμούνδαρος Γ΄ των Λαχμιδών
(δεξιά) ζητά τη βοήθεια του Σασσανίδη
βασιλιά Χοσρόη Α΄ (531-579) για
να αντιμετωπίσει τους Βυζαντινούς.
Από την εικονογράφηση του Σαχναμέ
(Έπος των Βασιλέων), επικού έργου
του Πέρση ποιητή Φερντόσι.

Λεπτομέρεια από Μηνολόγιο του 985
που εικονίζει το μαρτύριο των αγίων Ακύλλα,
Ευγένιου, Κανίδιου και Ουaλεριανού
(Βιβλιοθήκη Βατικανού). Ο άγιος Ευγένιος
γεννήθηκε, έζησε και µαρτύρησε
στην Τραπεζούντα (τέλη 3ου αι.),
στην προσπάθεια διάδοσης
του Χριστιανισµού. Τότε στην περιοχή
κυριαρχούσε η λατρεία του Μίθρα.

Πάνω, νόμισμα του Αλεξίου Β΄ (1297-1330)
με τη μορφή του αγίου Ευγένιου, πολιούχου
της Τραπεζούντας και προστάτη της
Δυναστείας των Κομνηνών (Νομισματικό
Μουσείο, Αθήνα). Στον Θησαυρό του Αγίου
Μάρκου της Βενετίας περιλαμβάνεται
η εικονιζόμενη (κάτω) περίτεχνη αργυρή
λειψανοθήκη, η οποία προέρχεται από
εργαστήριο της Τραπεζούντας (14ος-15ος αι.).
Στο κάλυμμά της εικονίζονται ο άγιος Ευγένιος
και οι άγιοι Κανίδιος, Ουaλεριανός
και Ακύλλας. που μαρτύρησαν μαζί του,
δεόμενοι προς τον ένθρονο Χριστό.
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της Ασίας όσο και με τη νότια Ρωσία και τη δυτική Ευρώπη – ιδίως όταν οι Άραβες απέκτησαν τον
έλεγχο των εμπορικών οδών του Νότου και αναβαθμίστηκε η εμπορική οδός προς την Ασία η οποία
διερχόταν βορείως της Κασπίας Θάλασσας. Κύρια εμπορεύματα που εξάγονταν από την Τραπεζούντα έως τον 12ο αιώνα ήταν αρώµατα, φαρµακευτικά είδη, βαφές, υφάσµατα, ξυλεία, κρασί, οπωρικά,
ορυκτά και µεταλλεύµατα.
Το 1022-1023 η Τραπεζούντα απέκρουσε επίθεση του Γεώργιου, ηγεµόνα της Iβηρίας (= περιοχή του νότιου Καυκάσου με επίκεντρο τη σημερινή ανατολική Γεωργία), όμως, μετά την ήττα των
Bυζαντινών στο Mαντζικέρτ (1071), περιήλθε για μικρό χρονικό διάστημα στους Σελτζούκους. Η
επανένταξή της στη βυζαντινή επικράτεια συνοδεύτηκε από την αρτιότερη οργάνωση της άμυνάς της.
Την εποχή εκείνη, οι δούκες του θέματος προέρχονταν από μεγάλες οικογένειες γαιοκτημόνων.
Μια τέτοια οικογένεια ήταν οι Γαβράδες, οι οποίοι συνέβαλαν στην εκδίωξη των Σελτζούκων γύρω
στο 1075 (ο Θεόδωρος Γαβράς) και κράτησαν στα χέρια τους τις τύχες της πόλης για έναν και πλέον
αιώνα (έως το 1170, οπότε δούκας θα γίνει ο Νικηφόρος Παλαιολόγος). Οι Γαβράδες πρωταγωνίστησαν σε προσπάθειες αυτονόμησης της πόλης από την κεντρική εξουσία της αυτοκρατορίας. Ο
Θ. Γαβράς, μάλιστα, διοίκησε την περιοχή ως «ίδιον λάχος εαυτώ αποκληρωσάμενος», όπως τονίζει
η Άννα Κομνηνή – δηλαδή, ανεξάρτητα από το διοικητικό κέντρο του Βυζαντίου. Οι στάσεις που
οργάνωσαν είχαν οδυνηρές συνέπειες για την αμυντική ικανότητα και την κοινωνική συνοχή της
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περιοχής. Επιπλέον, καταδείκνυαν τις φυγόκεντρες τάσεις που αναπτύσσονταν στις αποµακρυσµένες από την Κωνσταντινούπολη περιοχές και την αδυναµία της κεντρικής διοίκησης να ελέγξει τις εκεί
εύπορες οικογένειες, οι οποίες κατόρθωναν να συσπειρώνουν τον
πληθυσµό της βυζαντινής μεθορίου απέναντι στην τουρκική απειλή.
Λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204), ο Αλέξιος και ο ∆αβίδ Κομνηνός, εγγονοί του Ανδρόνικου Α' Κοµνηνού, ο οποίος είχε χάσει βίαια τον θρόνο του Βυζαντίου και τη ζωή του το 1185, κατέκτησαν την Τραπεζούντα και δημιούργησαν στη νοτιοανατολική ακτή του Εύξεινου Πόντου αυτόνομο
κράτος, το οποίο σταδιακά περιέλαβε τις εκβολές του Φάσι και τη
νότια Κριμαία. Πήραν δε την ονομασία Μεγάλοι Κομνηνοί, υποδηλώνοντας έτσι την αυτοκρατορική τους καταγωγή αλλά και τις νόμιμες
βλέψεις τους στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης.
Το κράτος αυτό, που οργανώθηκε διοικητικά και εκκλησιαστικά
με βάση τα πρότυπα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ήταν γνωστό ως Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, επιβίωσε έως το 1461, οπότε
περιήλθε στους Οθωμανούς, αφού πριν πολιορκήθηκε από στεριά και

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, θεμελιωτής
του μοναχισμού στο Άγιον Όρος και ιδρυτής
της µονής Μεγίστης Λαύρας (963), της πρώτης
μονής που ιδρύθηκε εκεί, σε ανθήβολο
του 16ου αιώνα (Μονή Σίμωνος Πέτρας,
Άγιον Όρος). Γεννήθηκε το 927
στην Τραπεζούντα, όπου έμαθε τα πρώτα
γράμματα. Ο πατέρας του, ο οποίος πέθανε
πριν γεννηθεί ο Αθανάσιος, καταγόταν
από την Αντιόχεια της Συρίας και η μητέρα
του, η οποία πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του,
καταγόταν από την Κολχίδα.

Χερσώνα

Άμαστρις
Ηράκλεια

Λίγο μετά την ήττα των Βυζαντινών
στο Μαντζικέρτ. Διόραμα στο Στρατιωτικό
Μουσείο Κωνσταντινούπολης.
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Αριστερά, ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
ευλογεί τον Αλέξιο Γ΄ (1349-1360),
τον σημαντικότερο αυτοκράτορα
της Τραπεζούντας, και τη σύζυγό του Θεοδώρα
Καντακουζηνή. Μικρογραφία από αντίγραφο
του κτητορικού χρυσόβουλλου της μονής
Διονυσίου του Αγίου Όρους (18ος αι.,
Μονή Διονυσίου), η οποία ιδρύθηκε
από τον Αλέξιο Γ΄. Στη μονή φυλάσσεται
και το τεράστιο πρωτότυπο χρυσόβουλλο
του 1375, το οποίο εικονίζεται πάνω
σε λεπτομέρεια.

Αυτοκρατορία
της Νίκαιας

Σινώπη
Αμισός
Τραπεζούντα

Σουλτανάτο
του Ρουμ

Βασίλειο
της
Γεωργίας
Χάρτης της Αυτοκρατορίας
της Τραπεζούντας
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Άποψη από την οχύρωση της Τραπεζούντας
(φωτ.: Βλ. Βλασίδης)

θάλασσα. Τους δυόμισι αυτούς αιώνες, η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κοµνηνών είχε αυτονομηθεί
από τη βυζαντινή διοίκηση και αποκατέστησε ιδιότυπη σχέση με το βυζαντινό κράτος, όταν ανασυστάθηκε το 1261. Παρ’ όλα αυτά, κατόρθωσε να
επιβιώσει –εγκαταλείποντας όμως τις βλέψεις για
τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης– στηριζόμενο
στον κρίσιμο εμπορικό ρόλο της πόλης, την ισχυρή
οχύρωσή της και τις επιγαµίες (= γάμους με άτομα άλλης θρησκείας και φυλής) των Κοµνηνών, οι
οποίοι με τον τρόπο αυτό είχαν συνάψει δεσµούς
µε τους Παλαιολόγους, τους Ίβηρες αλλά και τους
Τουρκοµάνους. Δεν έλειψαν, βέβαια, και οι εμφύλιες συγκρούσεις (πιο σημαντική αυτή στα μέσα
του 14ου αιώνα) μεταξύ εκείνων που υποστήριζαν
τη διατήρηση της υφιστάμενης σχέσης με την κεντρική εξουσία και αυτών που προωθούσαν στενότερη σύνδεσή τους.
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Στα χρόνια που ήταν πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών, η Τραπεζούντα
άνθησε οικονοµικά, πνευµατικά και καλλιτεχνικά, κοσμήθηκε με νέα οικοδοµήµατα και οχυρώθηκε
αποτελεσματικά.
Από το β' µισό του 13ου αιώνα, και µετά την καταστροφή της Βαγδάτης από τους Μογγόλους, η
Τραπεζούντα εξελίχθηκε στον µοναδικό κόμβο επικοινωνίας ανάµεσα στους δρόµους που ακολουθούσαν τα καραβάνια από την κεντρική Ασία –τα οποία μετέφεραν είδη πολυτελείας (υφάσματα,
αρώματα κ.ά.), εξωτικά προϊόντα και άλλα εμπορεύματα– και στα λιµάνια της νότιας Ρωσίας και της
Ευρώπης. Στα εμπορεύματα που διακινούνταν μέσω της πόλης, σημαντική θέση είχαν και τα σιτηρά.
Οι αγορές της Τραπεζούντας έσφυζαν τότε από ζωή και αποτελούσαν τόπο συνάντησης εμπόρων
κάθε εθνικότητας: Ρώσων, Κόλχων, Αρµένιων, Γεωργιανών, Αράβων, Εβραίων, Κιρκάσιων, Ενετών,
Γενουατών. Στις εµποροπανηγύρεις της, κυρίως στην ονομαστή εµποροπανήγυρη του αγίου Ευγένιου, συμμετείχε πλήθος εμπόρων. Εξ ου και τα εγκώμια του Βησσαρίωνα, ο οποίος χαρακτηρίζει την
Τραπεζούντα ως «εργαστήριον κοινόν» ή «εμπόριον της οικουμένης απάσης».
Νόμισμα του Ιωάννη Β΄, αυτοκράτορα
της Τραπεζούντας την περίοδο 1280-1297
(Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα). Το νόμισμα
της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών
(«άσπρον») ήταν ασημένιο και είχε το ίδιο
βάρος με τα ασημένια νομίσματα της Ανατολής.
Τα μέτρα και σταθμά της, όμως, ήταν ίδια
με εκείνα της Ταυρίδας.

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
Τα βυζαντινά τείχη της Τραπεζούντας σώζονται σήμερα σε καλή
κατάσταση. Το τειχισµένο τμήμα
της πόλης διακρινόταν στην Κάτω
Πόλη, στην οποία υπήρχε ο ναός
του Αγίου Ανδρέα, τη Μέση Πόλη,
όπου δέσποζε ο µητροπολιτικός
ναός της Θεοτόκου Χρυσοκεφάλου, και την ακρόπολη, στο υψηλότερο σηµείο του τραπεζοειδούς
οχυρωµένου λόφου, όπου βρισκόταν το παλάτι των Kοµνηνών.
Αν και στα τείχη και στην ακρόπολη έχουν εντοπιστεί ίχνη µιας ρωµαϊκής φάσης, η κατασκευή των οχυρώσεων χρονολογείται στη Βυζαντινή εποχή.
Το παλάτι, τόπος κατοικίας και διοικητικό κέντρο των Μεγάλων Κοµνηνών, χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Το Εξώκαστρον, το
οποίο προστάτευε περιέβαλλε την Κάτω Πόλη, χτίστηκε στις
αρχές του 14ου αιώνα, ενώ οι οχυρώσεις της Μέσης Πόλης
μνημονεύονται σε πηγές του 14ου και του 15ου αιώνα ως
«κάστρον µέγα» και «παλαιόν».
Κάτοψη της μεσαιωνικής Τραπεζούντας
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Fabius Brest, «Ένα καραβανσεράι
στην Τραπεζούντα» (19ος, Musée
des beaux-arts de Marseille)

Η κεντρικός δρόμος της Τραπεζούντας κατέληγε στη µεγάλη πλατεία, η οποία ήταν το εµπορικό
κέντρο της πόλης έως τους νεότερους χρόνους. Εδώ κατέληγαν και από εδώ αναχωρούσαν τα καραβάνια της Ανατολής κι εδώ, φορτώνονταν και ξεφορτώνονταν τα εµπορεύματα που διακινούνταν
από το λιμάνι. Ανάμεσα στον κεντρικό δρόμο και τη θάλασσα υπήρχαν καταστήματα, εργαστήρια,
αποθήκες, χάνια, αδελφότητες δυτικών µοναστικών ταγµάτων κ.ά.
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Μεταξύ των εμπόρων που δραστηριοποιούνταν στην Τραπεζούντα, ξεχώριζαν οι Ιταλοί (πρώτα οι
Γενουάτες και στη συνέχεια και οι Ενετοί), οι οποίοι την εποχή εκείνη κυριαρχούσαν στο θαλάσσιο
εµπόριο μεταξύ Εύξεινου Πόντου και Μεσογείου, ανταγωνιζόμενοι μάλιστα μεταξύ του – υπήρξε και
σύγκρουση των δύο στόλων στο λιμάνι της Τραπεζούντας, στα μέσα του 14ου αιώνα, με επώδυνες
συνέπειες. Ήδη από τον 13ο αιώνα είχαν ιδρυθεί στην πόλη ενετική και γενουατική παροικία, ενώ
από τις αρχές τού επόμενου αιώνα οι Mεγάλοι Kομνηνοί είχαν παραχωρήσει στους Γενουάτες το
Λεοντόκαστρο. Πρόκειται για το κάστρο που βρισκόταν στη νοτιοδυτική άκρη του λιμανιού – ένα από
τα πλέον κομβικά σημεία για το εμπόριο της πόλης. Eδώ οι Γενουάτες δημιούργησαν μια παροικία
που θύμιζε τον Γαλατά της Kωνσταντινούπολης και διέθετε πρόξενο, καταστήματα, φούρνους και
πανδοχεία για τους εμπόρους που έρχονταν στην πόλη. Σήμερα διασώζεται ένα τµήµα των τειχών
του Λεοντόκαστρου, όχι όμως στο αρχικό του ύψος.

ΠΟΝΤΟΣ / ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ

Από τις πνευματικές κατακτήσεις της Τραπεζούντας
την εποχή εκείνη, αξίζει να επισημανθούν αυτές που αφορούν την αστρονομία.
Η αστρονοµική σχολή που αναπτύχθηκε στην πόλη
αξιοποίησε γνώσεις από την Ανατολή και την ∆ύση – ιδιαίτερα όμως από την Περσία, στην οποία είχαν ιδρυθεί
νέα αστεροσκοπεία. Τις απόψεις των Περσών αστρονόµων μεταλαμπάδευσε στην πόλη ο Γρηγόριος Χιονιάδης, ο οποίος θεμελίωσε την αστρονοµική σχολής της
Τραπεζούντας.
Άλλες σημαντικές προσωπικότητες που σχετίστηκαν
με τη Τραπεζούντα της εποχής των Κοµνηνών είναι ο Βησσαρίων (µητροπολίτης Νικαίας και κατόπιν καρδινάλιος),
ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Ιωάννης Ευγενικός κ.ά.
Ιδιαίτερη, τέλος αναφορά απαιτεί και η ναοδοµία της
πόλης κατά την εποχή εκείνη, μιας και αποτελεί ένα κράμα τοπικών και άγνωστων στη βυζαντινή ναοδοµία στοιχείων με κλασικά βυζαντινά στοιχεία.

Ο Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος (14031472) διετέλεσε καρδινάλιος της Καθολικής
Εκκλησίας και τιτουλάριος Λατίνος Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και ένας
από τους επιφανείς λόγιους που συνέβαλαν
στην αναβίωση των γραμμάτων τον 15ο αιώνα.
Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές
του βυζαντινού και ιταλικού ουμανισμού
και της μετάβασης από τον Μεσαίωνα
στην Αναγέννηση. Στην εικόνα, ο καρδινάλιος
Βησσαρίων δέχεται σύγγραμμα από
τον ουμανιστή Guillaume Fichet.
Μικργραφία χειρογράφου, 15ος αι.
(Μαρκιανή Βιβλιοθήλη, Βενετία).

ΤΥΠΙΚΟΝ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ
Ο κώδικας περιέχει τις τυπικές διαδικασίες των εκκλησιαστικών ακολουθιών και άλλα κείμενα, και αφιερώθηκε
στη μονή του μεγαλομάρτυρα Ευγένιου του θαυματουργού, πιθανότατα της Τραπεζούντας, απεικόνιση του οποίου υπάρχει στο τέλος του χειρογράφου. Χρονολογείται στο
1346 και φυλάσσεται στη µονή Bατοπεδίου στο Άγιον Όρος.
Στην αρχή του κειμένου κάθε μήνα περιλαμβάνεται απεικόνιση του ζωδίου που αντιστοιχεί σε αυτόν και η χαρακτηριστική γεωργική ή άλλη απασχόληση.
Έτσι, στην εικονιζόμενο Μάρτιο (αριστερά) έχει
φιλοτεχνηθεί έφιππος πολεμιστής και το ζώδιο του Κριού. Η ιδιαίτερη και σπάνια για λειτουργικό χειρόγραφο
εικονογράφηση (προσωποποίηση µηνών µε τα αντίστοιχα
ζώδια) φαίνεται ότι είχε ως πρότυπο µικρογραφίες αρχαίων αστρονοµικών πραγµατειών. Το Τυπικόν
αποδίδεται στο εργαστήριο αντιγραφής χειρογράφων (= σκριπτόριο) της µονής Αγίου Ευγενίου και
δίνει μια άλλη όψη της καλλιτεχνικής παραγωγής της Τραπεζούντας κατά την περίοδο αυτή.

Το Λεοντόκαστρο προστάτευε από τα βόρεια τον Δαφνούντα, το φυσικό λιμάνι της Τραπεζούντας. Η φυσικά οχυρή θέση
τειχίστηκε μάλλον από τους Μεγάλους Κομνηνούς, κυρίως όμως οχυρώθηκε από τους Γενουάτες. Σήμερα βρίσκεται σε
στρατιωτική περιοχή και δεν είναι επισκέψιμο. Από την τοιχοποιία του, έχουν καταρρεύσει τα ανώτερα τμήματά της. Στην εικόνα,
το Λεοντόκαστρο ή Γκιουζέλ Σαράι και ο φάρος της Τραπεζούντας. Από την έκδοση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και της
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Εύξεινος Πόντος – Φωτογραφικό λεύκωμα των αδελφών Κακούλη, Αθήνα 2010.
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Αμφιπρόσωπη φορητή εικόνα που προσέφερε ο Αλέξιος Γ΄ Μεγάλος Κοµνηνός στην αγιορείτικη µονή ∆ιονυσίου,
της οποίας υπήρξε κτίτωρ. Η εικόνα χρονολογείται στο 1375 και θεωρείται ότι προέρχεται από το καλλιτεχνικό περιβάλλον
της Τραπεζούντας. Στην κύρια όψη της (κάτω) εικονίζεται ο Αλέξιος Γ΄ και ο προστάτης της μονής άγιος Ιωάννης
ο Πρόδρομος και στην άλλη (πάνω) οι άγιοι Κανίδιος, Ευγένιος, Ουαλεριανός και Ακύλλας.
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Τουρκομάνος ιππέας σε μικρογραφία
τουρκικού χειρογράφου (Βιβλιοθήκη
Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη)

Apollonio di Giovanni di Tomaso,
«Η κατάκτηση της Τραπεζούντας».
Εικονογράφηση ξυλόγλυπτης
κασέλας του 15ου αιώνα
(Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης,
Νέα Υόρκη).

Όλα αυτά τα χρόνια, οι Μεγάλοι Κομνηνοί ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν όσους επιβουλεύονταν το κράτος τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξιος Γ΄ προσπάθησε να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των Τουρκομάνων με επιγαμίες Τραπεζούντιων πριγκιπισσών με εμίρηδες της περιοχής.
Δεν κατάφερε, όμως, να κρατήσει σταθερά τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Γύρω στο 1430, μάλιστα,
η Τραπεζούντα λίγο έλειψε να καταληφθεί από πλήθος άτακτων Τουρκομάνων υπό τον Αρταβίλη
(Ertebil). Τέσσερις δεκαετίες πριν (1390), κι ενώ οι Μογγόλοι είχαν καταλάβει ήδη τη Γεωργία, ο
Μανουήλ Γ΄ (1390-1417), ο οποίος μόλις είχε διαδεχτεί τον Αλέξιο Γ΄, είχε κλείσει συμφωνία ειρήνης
με τον Ταμερλάνο (1390), με την οποία έγινε φόρου υποτελής του Μογγόλου κατακτητή.
Όταν το 1456, ο πασάς της Αμάσειας πολιόρκησε την Τραπεζούντα, ο τότε αυτοκράτορας Ιωάννης
Δ΄ (1429-1458) αναγκάστηκε να δεχτεί την καταβολή ετήσιου φόρου υποτέλειας με αντάλλαγμα την
απελευθέρωση των 2.000 αιχμαλώτων που είχαν πιάσει οι Οθωμανοί και την εγκατάλειψη των λαφύρων που είχαν συγκεντρώσει. Στη συνέχεια, αυτός και ο αδελφός του Δαβίδ, ο οποίος τον διαδέχτηκε,
προσπάθησαν να οικοδομήσουν συνασπισμό απέναντι στον Μωάμεθ Β΄ με τους Ασπροπροβατάδες
Τουρκομάνους αλλά και με τους ηγεμόνες της Δύσης.
Τελικώς, η Τραπεζούντα καταλήφθηκε από τον Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή την άνοιξη του 1461,
αφού πολιορκήθηκε από ισχυρότατες δυνάμεις από στεριά και θάλασσα. Ο Δαβίδ μεταφέρθηκε
αρχικώς στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στην Αδριανούπολη, όπου και αποκεφαλίστηκε το 1463 επειδή αρνήθηκε να ασπαστεί τον Ισλαμισμό. Μετά την άλωση της Τραπεζούντας, στην
πόλη το 1462 είχαν απομείνει μόνο 3.000 κάτοικοι, ενώ πολλοί αξιωματούχοι εγκαταστάθηκαν στην
Κωνσταντινούπολη. Εκεί κατέλαβαν θέσεις στη διοίκηση του Οικουµενικού Πατριαρχείου ή του
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οθωμανικού κράτους (αφού εξισλαμίστηκαν). Εντωμεταξύ, οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της πόλης έγιναν πλειοψηφία, καθώς οι χριστιανοί που απέμειναν µετακινήθηκαν στα άκρα της και οι κυριότερες
εκκλησίες µετατράπηκαν σε τζαµιά· οι υπόλοιποι είχαν καταφύγει στον Καύκασο, στα γύρω μοναστήρια ή εξισλαμίστηκαν. Στα μέσα του επόμενου αιώνα, όμως, οι υπόδουλοι απέκτησαν το δικαίωμα να
συνοικίζονται γύρω από τα τείχη και να ασκούν βιοτεχνικά επαγγέλματα, οπότε σιγά σιγά άρχισαν
να επιστρέφουν οι ορθόδοξοι κάτοικοι της πόλης.
Κατά τον 17ο αιώνα, παρήκμασε το εμπόριο με την Περσία, το οποίο είχε προσελκύσει ήδη από
τον 13ο αιώνα τους Γενουάτες και τους Ενετούς, και γνώρισαν έξαρση οι ληστρικές επιδρομές συμμοριών Κιρκασίων και Λαζών. Στα µέσα του 17ου αιώνα, θα υποστεί σημαντικό πλήγμα και η χριστιανική εκκλησία της Τραπεζούντας, καθώς θα αυτονομηθεί η υπαγόµενη σε αυτήν επισκοπή Χαλδίας.
Παράλληλα, συνεχίζονταν οι προσπάθειες εξισλαμισμού του ορθόδοξου πληθυσμού. Μάλιστα, το
1665 οι Οθωμανοί κατέλαβαν τον ναό του Αγίου Φιλίππου, εκδίωξαν τους ορθοδόξους που κατοικούσαν γύρω του και στη συνέχεια κατέλαβαν και τον ναό της Αγίας Σοφίας, μετατρέποντας και τους
δύο ναούς σε τζαμιά. Την περίοδο αυτή πήρε μαζικές διαστάσεις ο κρυπτοχριστιανισμός (= κρυφή
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, ενώ φανερά οι άνθρωποι εμφανίζονταν ως οπαδοί άλλου
θρησκεύματος).
Οι χριστιανοί της πόλης κατάφεραν, βέβαια, να εξασφαλίσουν οικονοµική και άλλη ενίσχυση από
τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, ιδίως µετά την ανάληψη της διακυβέρνησής τους από τους Φαναριώτες. Την περίοδο αυτή (1682),
ο Πόντιος λόγιος Σεβαστός
Κυµινήτης θα ιδρύσει το φημισμένο Φροντιστήριο, από τα
πιο ονομαστά εκπαιδευτήρια
του ελληνισμού κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία.

Άποψη της Τραπεζούντας στα 1717.
Χαρακτικό του Joseph Pitton
de Tournefort.

Ο εικονιζόμενος Σελίμ Α΄ (1512-1520)
και ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής
(1522-1565), τηρώντας το έθιμο σύμφωνα
με το οποίο οι Οθωμανοί πρίγκιπες
έπρεπε να εκπαιδεύονται σε μια τέχνη,
μαθήτευσαν κατά τη νεαρή τους ηλικία δίπλα
στους φημισμένους αργυροχρυσοχόους
της Τραπεζούντας κατά την εποχή
των Μεγάλων Κομνηνών. Ο Σουλεϊμάν
έχτισε εδώ ένα εργαστήριο και μια κρήνη
για τους χρυσοχόους, ενώ ο Σελίμ ίδρυσε
κέντρο ελέγχου της ποιότητας των μετάλλων.
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Η Αγία Σοφία σε χαρακτικό
του Charles Félix Marie Texier (1882)

Η Τραπεζούντα σε λιθογραφία
των Αδελφών Ντίκινσον, Λονδίνο 1853

Η χριστιανική κοινότητα της πόλης –αλλά και η πόλη– ανακάµπτει από τα τέλη του 18ου και
κυρίως τον 19ο αιώνα, όταν τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας ανοίγουν στη διεθνή εµπορική ναυτιλία και ξαναρχίζει το εµπόριο µε την Περσία. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν οι φιλελεύθερες
οθωµανικές µεταρρυθµίσεις του 19ου αιώνα – οι μεταρρυθμίσεις του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ και
κυρίως του Αμπντούλ Μεζίτ («χατ-ι σερίφ» του 1839 και «χατ-ι χουμαγούν» του 1856, που έδιναν
ισονομία και θρησκευτικές και πολιτικές ελευθερίες). Σταδιακά, η οικονομική θέση αρκετών Ελλήνων της Τραπεζούντας άρχισε να βελτιώνεται, ενώ κάποιοι από αυτούς απέκτησαν μεγάλο πλούτο
και πρωταγωνιστούσαν στον εμπορικό και τραπεζικό τομέα. Παράλληλα, ιδρύθηκαν σχολεία και
σύλλογοι και αναπτύχθηκε µια εθνοτοπική ταυτότητα.

ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Οι προσπάθειες εξισλαμισμού των ορθόδοξων κατοίκων της Τραπεζούντας οδήγησαν πολλούς απ'
αυτούς στον κρυπτοχριστιανισμό: υπό τον φόβο διώξεων, ασκούσαν κρυφά τα θρησκευτικά τους
καθήκοντα, ενώ δημόσια εμφανίζονταν να έχουν ασπαστεί το Ισλάμ.
Οι Σταυριώτες, όπως αποκαλούνταν οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, αποκαλύφθηκαν επίσημα το
1856 εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του «χάτ-ι χουμαγιούν», το οποίο αναγνώριζε τα παλιά προνόμια και παρείχε θρησκευτική και πολιτική ελευθερία στους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, το 1857 αναγνωρίστηκαν ως χριστιανοί 25-30.000 άτομα – στην πραγματικότητα ήταν πολλοί περισσότεροι. Οι οθωμανικές Αρχές,
θορυβημένες από την έκταση του φαινομένου,
διέκοψαν την απογραφή των κρυπτοχριστιανών και έλαβαν μέτρα εναντίον των χριστιανών
(κρυφών και φανερών), οδηγώντας πολλούς στον
εκπατρισμό στον Καύκασο και τη νότια Ρωσία.
Αναγνώριση των κρυπτοχριστιανών έγινε και το
1910, ωστόσο τα ταραγμένα χρόνια που ακολούθησαν
δεν τους επέτρεψαν να επωφεληθούν. Στην Ανταλλαγή
των πληθυσμών (1923), πολλοί κρυπτοχριστιανοί παρέμειναν στην Τουρκία καταγεγραμμένοι επίσημα ως μουσουλμάνοι. Υπολογίζονται από 61.800 έως 85.000 (με τις
προφανείς δυσκολίες που έχει η ακριβής εκτίμηση).
Ιστορικά κτίρια στο κέντρο
της Τραπεζούντας
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Ο Τίμιος Σταυρός της Παναγίας Σουμελά

Η Ετοιμασία του Θρόνου, το κεντρικό θέμα
της Τελικής Κρίσεως, τμήμα της μεγάλης
ζωγραφικής σύνθεσης (17ου-18ου αι.)
που διακοσμεί τον υπόσκαφο ναό γύρω
από το ιερό σπήλαιο της Παναγίας Σουμελά
(φωτ.: Μ. Φακίδη).

Άποψη της Παναγίας Σουμελά
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Άποψη του λιμανιού
της Τραπεζούντας
σε λιθογραφία
του C. Lapante (1892)

Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878,
τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και τις τουρκικές πιέσεις κατά των κρυπτοχριστιανών, χιλιάδες
ορθόδοξοι της Τραπεζούντας και του Πόντου θα
μεταναστεύσουν στον Καύκασο (Καρς, Αρδαχάν,
Βατούμ) και στη νότια Ρωσία. Την περίοδο 18781918, στην περιοχή του Καυκάσου μόνο κατέφυγαν
πάνω από 200.000 Έλληνες του Πόντου. Η εκτεταµένη µετανάστευση προς τα μαυροθαλασσίτικα
παράλια οδήγησε στη διαμόρφωση ενός ισχυρού
εµπορικού δικτύου το οποίο αντιστάθμισε εν μέρει
τις απώλειες που είχε η Τραπεζούντα από την έναρξη χρήσης της διώρυγας του Σουέζ (1869) και την
εκτροπή του εµπορίου της Ταυρίδας στα υπό ρωσική κυριαρχία λιµάνια του Καυκάσου.
Σε ό,τι αφορά την πληθυσμιακή σύνθεση της Τραπεζούντας, αναφέρεται ότι το 1890 επί συνόλου
35.000 κατοίκων οι Ελληνορθόδοξοι ήταν 8.200 και οι Αρµένιοι 6.000. Κατά τη δεύτερη δεκαετία
του 20ού αιώνα, οι Ελληνορθόδοξοι ήταν 15.000, όταν ο συνολικός πληθυσµός της πόλης πλησίαζε
τους 50.000 κατοίκους. Γενικά, λόγω της κοµβικής εμπορικής θέσης της, είχε αναπτύξει κοσµοπολίτικη φυσιογνωμία και φιλοξενούσε προξενεία της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Αυστροουγγαρίας, της
Ρωσίας, του Ιράν και της Ελλάδας.
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H Επανάσταση των Νεοτούρκων (1908) γέννησε ελπίδες, οι οποίες διαψεύστηκαν. Την κατάσταση επιβάρυναν οι συγκρούσεις της Ελλάδας και
της Ρωσίας µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Τον
Απρίλιο του 1916, ρωσικά στρατεύµατα κατέλαβαν
την Τραπεζούντα, τροφοδοτώντας µια µακρά διαδικασία διεκδικήσεων και διεργασιών που απέβλεπαν
στη δηµιουργία αυτόνοµου ποντιακού ή αρµενοποντιακού κράτους. Με την ανάκτηση του ελέγχου της
πόλης από τους Οθωµανούς (Φεβρουάριος 1918), οι
ελληνοποντιακοί πληθυσµοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι ανάµεσα στη μετά την επανάσταση του 1917
ρωσική πραγματικότητα και στη δύσκολη πραγματικότητα της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας.
Στην κρίσιµη αυτή περίοδο (1916-1921), σηµαντικό ρόλο είχε ο μητροπολίτης Χρύσανθος: με
δικές του προσπάθειες οι Ελληνορθόδοξοι της Τραπεζούντας απέφυγαν κάποιες από τις διώξεις και τις
αγριότητες που υπέστησαν οι οµόδοξοί τους στον
υπόλοιπο Πόντου· υπήρξε τοποτηρητής των Ρώσων το διάστημα που κατείχαν την πόλη· μετέβη το
1919 στο Παρίσι για να προωθήσει το αίτηµα των Ποντίων για τη δηµιουργία αυτόνοµου κράτους και,
στη συνέχεια, στην Τιφλίδα, όπου συμφωνήθηκε η δηµιουργία Ποντοαρµενικής Οµοσπονδίας. Αυτοεξορίστηκε στην Πόλη πριν αρχίσει η τροµοκρατία στην Τραπεζούντα και καταδικάστηκε ερήµην σε
θάνατο από το έκτακτο επαναστατικό στρατοδικείο της Αµάσειας το 1921.
Μετά την ήττα του 1922, η κατάσταση επιδεινώθηκε και πολλές καταστροφές και λεηλασίες
διαπράχθηκαν εις βάρος των ελληνικών περιουσιών και καθιδρυµάτων. Το 1924 οι τελευταίοι Ελληνορθόδοξοι της Τραπεζούντας και των γύρω περιοχών εγκατέλειψαν την πόλη για την προσφυγιά
µέσω Κωνσταντινούπολης µε βάση τη Σύµβαση για την Ανταλλαγή των Πληθυσµών.

Ο μητροπολίτης Χρύσανθος, ο πρόκριτος
Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος και ο Ρώσος
πρίγκιπας Νικόλαος Νικολάγιεβιτς κατά
την είσοδο των ρωσικών στρατευμάτων
στην Τραπεζούντα, τον Απρίλιο του 1916
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα).
Ηγετική φυσιογνωμία του ελληνισμού
του Πόντου, ο Χρύσανθος ανέλαβε τη διοίκηση
της πόλης λίγες ημέρες πριν την εισβολή
των Ρώσων αλλά και κατά την αποχώρησή τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Άποψη της πλατείας στην αγορά
της Τραπεζούντας, στις αρχές του 20ού
αιώνα. Εδώ κατέληγε ο δρόμος
των καραβανιών από την Ανατολή
(Επιτροπή Ποντιακών Μελετών).

Στο μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα, οι σηµαντικότεροι τραπεζικοί οίκοι της Τραπεζούντας ήταν ελληνικοί και συγκεκριμένα βρίσκονταν στα χέρια των Καπαγιαννίδη,
Φωστηρόπουλου και Θεοφυλάκτου. Συνήθως, τα τραπεζικά καταστήµατα συνεργάζονταν
στενά µε µεγάλους εµπορικούς οίκους. Έτσι, πριν τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, είχαν κομβική θέση –αν δεν έλεγχαν– στο εµπόριο µε την Περσία και την ενδοχώρα του Πόντου.
Ήταν τέτοιος ο ρόλος τους, ώστε όταν οι Νεότουρκοι προώθησαν το 1914 µποϊκοτάζ των
ελληνορθόδοξων εµπόρων, οι ίδιοι οι Τούρκοι έµποροι της πόλης επέβαλαν την ακύρωση
του μέτρου.

Ο χορός «σέρα» σε επιστολικό δελτάριο των αρχών του 20ού αιώνα από την Τραπεζούντα. Χαρακτηριστικές οι ενδυμασίες,
η κίνηση των ανδρών χορευτών και τα εικονιζόμενα μουσικά όργανα, φλογέρα και νταούλι (Συλλογή Α.Σ. Μαΐλλη).
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Υπάλληλοι της Τράπεζας Καπαγιαννίδη
στην Τραπεζούντα (Αρχείο Άννας Θεοφυλάκτου)
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ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΤΙΣΜΑ»
Πρόκειται για τον πύργο της αυτοκράτειρας Ειρήνης, συζύγου του
Ιωάννη Δ΄ του Μεγάλου Κομνηνού, δυτικά του Μίθριου όρους.
Κατασκευάστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα για να χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας. Λέγεται και πυριτιδαποθήκη (Cephanelik), επειδή
χρησιμοποιήθηκε ως οπλοθήκη και αποθήκη πυρομαχικών κατά
τη διάρκεια της πολιορκίας της Τραπεζούντας από τους Ρώσους.
Στη μία εικόνα φαίνεται η μορφή του πριν ανατιναχτεί το 1917,
κατά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων (από την έκδοση
του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος,
Εύξεινος Πόντος – Φωτογραφικό λεύκωμα των αδελφών
Κακούλη, Αθήνα 2010). Στη
δεύτερη (μικρότερη) φαίνεται η σημερινή μορφή
του κτίσματος, καθώς πλέον έχει ανακαινιστεί και
στεγάζει πολυτελές καφέ
και εστιατόριο.

Εκπαίδευση και κοινωνία

Το ονομαστό Φροντιστήριο της Τραπεζούντας
σε επιστολικό δελτάριο των αρχών του 20ού
αιώνα (Συλλογή Α.Σ. Μαΐλλη)
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Το φημισμένο Φροντιστήριο της Τραπεζούντος υπήρξε ο σηµαντικότερος εκπαιδευτικός οργανισµός της πόλης και ένα
από τα σηµαντικότερα εκπαιδευτήρια
της Μικράς Ασίας. Ιδρύθηκε το 1682 από
τον Σεβαστό Κυµινήτη και λειτούργησε,
µε κάποιες διακοπές, έως το 1921.
Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του
αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω της έλλειψης πόρων και εκπαιδευτικών, αλλά και
εσωτερικών συγκρούσεων της ελληνικής
κοινότητας. Η κατάσταση άλλαξε το 1816.
Συνέβαλαν σε αυτό η παρουσία του Σάββα Τριανταφυλλίδη στη διεύθυνση του Φροντιστηρίου και
το κίνηµα του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, το οποίο ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την παιδεία. Νέα
κρίση –επίσης λόγω ενδοκοινοτικών συγκρούσεων– έπληξε το Φροντιστήριο την περίοδο 1850-1855.
Όταν αποκλιµακώθηκε, οι µαθητές και τα µαθήµατα που διδάσκονταν αυξήθηκαν. Μια ακόμη κρίση
εκδηλώθηκε από τη δεκαετία του 1870 έως και τη δεκαετία του 1890. Η εκτόνωσή της επισφραγίστηκε µε την απόφαση για ανοικοδόµηση ενός νέου εκπαιδευτηρίου, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1902.

Μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού
του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Η ευθύνη της ανοικοδόµησης ανατέθηκε σε ειδική επιτροπή, ενώ η
χρηµατοδότηση βασίστηκε σε εισφορές Τραπεζούντιων και Πόντιων οµογενών της Ρωσίας και του Καυκάσου. Το εντυπωσιακό τετραώροφο κτίριο, πρωτοποριακό οικοδόµηµα για την εποχή του, χτίστηκε σε βράχο στη
δυτική πλευρά του λιµανιού, ανάµεσα στη µητρόπολη του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης και στο μητροπολιτικό μέγαρο. Έχει νεοκλασικό ύφος, είναι
έργο του αρχιτέκτονα Αλ. Κακουλίδη και σήµερα στεγάζει λύκειο (Trabson
Anadolu Lisesi).
Από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τα
τελευταία χρόνια της λειτουργίας του,
στο Φροντιστήριο λειτουργούσαν τετρατάξιο ∆ηµοτικό, τριτάξιο Σχολαρχείο και
τετρατάξιο Γυµνάσιο. Αργότερα το ∆ηµοτικό έγινε επτατάξιο και το Γυµνάσιο
πεντατάξιο, ενώ το Σχολαρχείο απορροφήθηκε στο ∆ηµοτικό. Οι µαθητές διδάσκονταν, µεταξύ άλλων, αρχαία ελληνικά,
ελληνική ιστορία, πρακτική αριθµητική,
γεωγραφία, ψυχολογία, λογική, ανθρωπολογία, φυσική και ξένες γλώσσες
(τουρκικά, γαλλικά, ρωσικά).
Μέχρι την εποχή που ιδρύθηκε το
Φροντιστήριο, η εκπαίδευση στην περιο-

Εξαμηνιαίος έλεγχος μαθητή του δημοτικού
σχολείου του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας
το 1919 (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών)

Απολυτήριο του Φροντιστηρίου
Τραπεζούντας, 1909
(Αρχείο Α. Θεοφυλάκτου)

Τελειόφοιτες του Παρθεναγωγείου
Τραπεζούντας με τον καθηγητή
Δ. Χρυσουλίδη, τον Δεκέμβριο του 1907
(Επιτροπή Ποντιακών Μελετών)
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Η κεντρική πλατεία της Τραπεζούντας,
γνωστή και ως «Γκιαούρ Μεϊντάν».
Ανάμεσα στα διοικητικά κτίρια διακρίνεται
η ελληνική σημαία αναρτημένη στο μέγαρο
που στέγαζε το ελληνικό προξενείο.
Από την έκδοση του Εθνικού Ιστορικού
Μουσείου και της Ιστορικής και Εθνολογικής
Εταιρείας Ελλάδος, Εύξεινος Πόντος –
Φωτογραφικό λεύκωμα των αδελφών
Κακούλη, Αθήνα 2010.

Τραπεζούντα 1917: Μαθήτριες του Παρθεναγωγείου Τραπεζούντας με την καθηγήτριά
τους Ιφιγένεια Διονυσιάδου (Αρχείο Α. Θεοφυλάκτου)

Παράσταση στο θέατρο της Τραπεζούντας, στις αρχές του 20ού αιώνα. Επιστολικό
Δελτάριο (Συλλογή Α.Σ. Μαΐλλη).

Ο μητροπολιτικός ναός Αγίου Γρηγορίου Νύσσης στην Τραπεζούντα, χτισμένος
το 1863 στη θέση παλαιού καθολικού γυναικείας μονής. Αριστερά το μητροπολιτικό
μέγαρο. Από την έκδοση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και της Ιστορικής
και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Εύξεινος Πόντος – Φωτογραφικό λεύκωμα
των αδελφών Κακούλη, Αθήνα 2010.

Η γέφυρα του Ταμπακχανέ στην Τραπεζούντα (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

χή ήταν έργο κατ’ οίκον διδασκαλίας ή των µεγάλων µονών – και παρέμεινε έτσι έως τον 19ο αιώνα.
Σχολεία άρχισαν να ιδρύονται από τη δεκαετία του 1840 και αυξήθηκαν πολύ το τελευταίο τέταρτο
του αιώνα. Τα συντηρούσαν η ελληνική κοινότητα και η µητρόπολη.
Το 1846 ιδρύθηκε το πρώτου Παρθεναγωγείο και ήδη το 1870 φοιτούσαν και στις τρεις βαθµίδες
(Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό και Ηµιγυµνάσιο) συνολικά 250 µαθήτριες.
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Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα τοποθετείται και η ίδρυση συλλόγων από τους ελληνορθοδόξους
της Τραπεζούντας. Συστάθηκαν αρχικά στο πλαίσιο της κοινότητάς τους και εξυπηρετούσαν δράσεις όπως η προαγωγή της εκπαίδευσης, η αναδιανοµή του φορολογικού βάρους, η ανακούφιση των
ασθενέστερων στρωµάτων της πόλης, η ευρύτερη κοινωνική δράση (π.χ. ανακούφιση των θυµάτων
της επιδηµίας χολέρας του 1910), η ψυχαγωγία και η επιμόρφωση, η λειτουργία αναγνωστηρίου
και βιβλιοθήκης, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, η περίθαλψη ασθενών και
αναξιοπαθούντων.
Το 1880, µε την έκδοση του βραχύβιου περιοδικού Εύξεινος Πόντος, ξεκινά και η περιπέτεια
του ελληνικού τύπου, με προφανή στόχο: ενίσχυση του χριστιανικού αισθήµατος, καλλιέργεια της
ελληνικής παιδείας, ενηµέρωση και σχολιασµός
των νέων της κοινότητας, ψυχαγωγία. Ακολούθησε (1884-1886) η έκδοση του περιοδικού Αστήρ
του Πόντου και πέντε ελληνικών εντύπων μεταξύ
1908-1911: Φάρος της Ανατολής, Επιθεώρησις, Ποντικός, η µοναδική σατιρική εφηµερίδα της Τραπεζούντας, Ηχώ του Πόντου, Σάλπιγξ.

Πρώην ελληνική κατοικία
στην Τραπεζούντα
(φωτ.: Βλ. Βλασίδης)
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ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Μονή Παναγίας Σουµελά

Μονή Ιωάννου Βαζελώνος

Η ερειπωμένη σήμερα μονή ιδρύθηκε, κατά την παράδοση, τον 3ο αιώνα και ήταν αφιερωµένη στον
Ιωάννη τον Πρόδροµο. Καταστράφηκε από τους Πέρσες και επανιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από τον
Βελισσάριο, στρατηγό του Ιουστινιανού. Στις ιστορικές πηγές εμφανίζεται τον 13ο αιώνα. Η ανακαίνισή της, τον 19ο αιώνα, αλλοίωσε σημαντικά την αρχική βυζαντινή μορφή της.

Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα
Βρίσκεται σε βραχώδη λόφο που θυµίζει Μετέωρα, στο χωριό Κουστούλ. Ιδρύθηκε το 752, εγκαταλείφθηκε γύρω στο 1203, επανιδρύθηκε το 1393 και γνώρισε περίοδο ακμής και κατά την οθωµανική
περίοδο. Κάηκε το 1903 και ανοικοδοµήθηκε χάρη στη στήριξη του σουλτάνου Αμπντούλ Χαµίτ.
Βρίσκεται 40 χλµ. νοτιοδυτικά της Τραπεζούντας, στο όρος Μελά και αποτελεί το
πιο ονοµαστό θρησκευτικό προσκύνημα του Πόντου. Σύµφωνα µε την παράδοση,
ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα, ωστόσο τα ιστορικά και αρχαιολογικά τεκμήρια τοποθετούν
την ίδρυσή της στον 10ο ή 11ο αιώνα. Στα χρόνια των Μεγάλων Κοµνηνών, η φήµη
της έγινε ακόμα μεγαλύτερη, με τον Αλέξιο Γ΄ να αποτελεί κύριο δωρητή της. Οι
τοιχογραφίες της χρονολογούνται από τα τέλη του 11ου αιώνα έως και το 18ο αιώνα.
Η µονή συνέχισε να αποτελεί σπουδαίο θρησκευτικό-πολιτιστικό κέντρο και µετά
την οθωµανική κατάκτηση της Τραπεζούντας. Οι τελευταίοι µοναχοί την εγκατέλειψαν το 1923, ενώ µια πυρκαγιά το 1930 ήρθε να αποτελειώσει την καταστροφή.
Αναστηλώθηκε το 2001.

Η μονή της Παναγίας Σουμελάς σε επιστολικό δελτάριο
των αρχών του 20ού αιώνα (Συλλογή Α.Σ. Μαΐλλη)
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Μέγαρο Κωστάκη Θεοφυλάκτου –
Μουσείο Τραπεζούντας
Το πολυτελές διώροφο κτίριο (Kostaki Konağı – Trabzon Müzesi) οικοδομήθηκε ως κατοικία του εµπόρου και τραπεζίτη Κωστάκη Θεοφυλάκτου στο
μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα, και αντανακλά την οικονομική και
κοινωνική αίγλη και τον ευρωπαϊκό ιδεολογικό προσανατολισµό των εύπορων Ελλήνων της πόλης Πέρασε στην οικογένεια Νεμλίογλου το 1917, όταν
ο Θεοφύλακτος πτώχευσε, στέγασε δικαστικό μέγαρο και λύκειο και από το
2001 στεγάζει το Μουσείο της Πόλης της Τραπεζούντας. Στα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνεται κι
ένα ελληνιστικό ορειχάλκινο άγαλµα του Ερµή.

Έπαυλη Καπαγιαννίδη – Βίλα Ατατούρκ
Η καλαίσθητη θερινή έπαυλη ανεγέρθηκε το 1906 για τον τραπεζίτη
Κ. Καπαγιαννίδη στη θέση Κρυονέρι (8 χλμ. από το κέντρο της πόλης),
τόπο αναψυχής των εύπορων κατοίκων της Τραπεζούντας από το 1880,
και φέρει σήμερα την ονομασία Βίλα Ατατούρκ. Ο Κεμάλ έµεινε εδώ
το 1924, ένα χρόνο µετά την εγκατάλειψη της έπαυλης από την οικογένεια Καπαγιαννίδη. Το 1937, το κτίριο παραχωρήθηκε στον Tούρκο
ηγέτη ως δώρο και σήμερα στεγάζει µουσειακό χώρο στον οποίο εκτίθενται έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα του Μουσταφά Κεμάλ.

Φημισμένο µνηµείο αυτοκρατορικής τέχνης, ο βυζαντινός ναός
της Αγίας Σοφίας αντανακλά το πνεύμα των Μεγάλων Κοµνηνών. Αποτελούσε καθολικό ομώνυμης µονής που ιδρύθηκε από
τον Μανουήλ Α΄ (1238-1263). Το μοναστηριακό συγκρότηµα
περιλάμβανε επίσης µια µικρότερη εκκλησία, έναν πύργο µε
παρεκκλήσιο, που προστέθηκε στα µέσα του 15ου αιώνα, και το
ενετικού ύφους καμπαναριό, που χτίστηκε το 1443. Μπροστά από τη μονή φαίνεται πως βρισκόταν
το Tζυκανιστήριον, στάδιο για το «τζυκάνιον», (ένα αγώνισµα που θυµίζει το ιππικό πόλο. Ο ναός
λειτουργούσε έως το 1509, µετατράπηκε σε τζαµί το 1557, εγκαταλείφθηκε και κατά καιρούς χρησιµοποιήθηκε ως στρατιωτική αποθήκη, νοσοκοµείο και τζαµί. Έχει αναστηλωθεί και σήµερα λειτουργεί
ως µουσείο και αρχαιολογικός χώρος (Ayasofya Müzesi). Από καλλιτεχνική άποψη, η Αγία Σοφία
συνδυάζει ένα στέρεο βυζαντινό στυλ, το οποίο διακοσμείται με ανατολικά στοιχεία.

Ναός Αγίου Φιλίππου
Ο ναός βρίσκεται κοντά στο λιµάνι. Το αρχικό κτίσμα χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα, ακολούθησαν όμως προσθήκες. Η παράδοση αναφέρει ότι θεμελιώθηκε από την Άννα Κομνηνή, κόρη
του Αλέξιου Γ΄. Μετά την άλωση της πόλης από τους Οθωµανούς και τη µετατροπή της Παναγίας
Χρυσοκεφάλου σε τζαμί, αποτέλεσε τον δεύτερο µητροπολιτικό ναό. Το 1665 µετατράπηκε σε µουσουλµανικό ευκτήριο οίκο (Kudrettin Camii).

Ναός Παναγίας Θεοσκέπαστου

Ναός Αγίας Άννας

Εγκαταλελειμμένος ναός λαξευμένος στις δυτικές πλαγιές του Μίθριου
όρους (Kizlar Manastiri). Αποτελεί τμήμα γυναικείας μονής, η οποία
ιδρύθηκε στη θέση αγιάσματος πιθανότατα το δεύτερο μισό του 14ου
αιώνα από τον Αλέξιο Γ΄ Μεγάλο Κομνηνό και τη σύζυγό του Θεοδώρα,
και κυρίως από τη μητέρα του Ειρήνη. Έπαψε να λειτουργεί το 1922.

Ο ναός της Αγίας Άννας χτίστηκε το 884/5 και είναι η παλαιότερη σωζόµενη εκκλησία της Τραπεζούντας (Küçük Ayvasıl Kilisesi).
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είχε κοιµητηριακό χαρακτήρα,
χρησίμευε δηλαδή ως τόπος ταφής αξιωματούχων της Εκκλησίας της
Τραπεζούντας.

Ναός Παναγίας Χρυσοκεφάλου
Βρίσκεται στη Μέση Πόλη και ήταν ο πρώτος µητροπολιτικός ναός της Τραπεζούντας και ο ναός όπου γίνονταν οι επίσηµες τελετές και οι αυτοκρατορικές
στέψεις. Η μορφή του άλλαξε αρκετές φορές από τον 10ο αιώνα (οπότε χρονολογείται το αρχικό κτίσμα) έως τον 15ο αιώνα. Μετά το 1461 ήταν το κύριο τζαµί
της πόλης και ονομάστηκε Τέμενος του Πορθητή (Ortahisar Fatih Camii). Οι
παρεμβάσεις των Ρώσων (1917-1918), κατά τη σύντομη περίοδο που κατείχαν
την Τραπεζούντα, αλλά και οι κατοπινές έχουν αλλοιώσει την αρχική μορφή
της και έχουν εξαφανίσει τον λαµπρό εσωτερικό διάκοσµο της εποχής των
Μεγάλων Κομνηνών. Το προσωνύμιο Χρυσοκέφαλος θεωρείται πως σχετίζεται
με τις χάλκινες πλάκες που κάλυπταν εξωτερικά τον τρούλο της.
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Ναός – Μουσείο Αγίας Σοφίας

Ναός Αγίου Ευγενίου
Η ναός (σήµερα τζαµί) αποτελεί το καθολικό της ομώνυμης
μονής, η οποία ήταν χτισµένη σε φυσικά οχυρή θέση, απέναντι
από την ακρόπολη. Εδώ, κατά την παράδοση, κατέφυγε ο άγιος
πριν το µαρτύριό του. Με μια άλλη παράδοση, τουρκική, συνδέεται η ονοµασία Yeni Cuma Camii (= Τέµενος της Νέας Παρασκευής)· σύµφωνα µε αυτή, ο Μωάµεθ Β΄ τέλεσε εδώ την πρώτη προσευχή της Παρασκευής (µέρα προσευχής για τους μουσουλµάνους) µετά την κατάληψη της πόλης το 1461. Η ανέγερση
του καθολικού χρονολογείται πριν από τον 11ο αιώνα, όμως το 1291 και το β΄ μισό του 14ου αιώνα
πραγµατοποιήθηκαν αρκετές επισκευές και µετασκευές.
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Τρίπολις / Τιρέμπολου

Άποψη της Τρίπολης σε χαρακτικό
του Joseph Pitton de Tournefort (1717)

Το βυζαντινό κάστρο της Τρίπολης
χτισμένο σε βράχο που δεσπόζει στην είσοδο
του λιμανιού του Τιρέμπολου, στη θέση
οχύρωσης της Κλασικής εποχής. Στο κέντρο
διασώζονται ερείπια βυζαντινού
ναού της Παναγίας.
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Στις εκβολές του Χαρσιώτη, 77 χλμ. δυτικά της Τραπεζούντας και 54 χλμ. ανατολικά της Κερασούντας, βρίσκεται η σύγχρονη πόλη Τιρέμπολου (Tirebolu), παλιά Τρίπολη, η οποία οφείλει την ονομασία της στους τρεις οχυρωμένους οικισμούς της αρχαιότητας (Ισχόπολη, Αργύρια, Φιλοκάλεια)
που συνέβαλαν στον σχηματισμό της. H Τρίπολη ιδρύθηκε τον 7ο αι. π.Χ.
από αποίκους από τη Μίλητο· τους επόμενους αιώνες η πορεία της ήταν
παραπλήσια με εκείνη των άλλων ελληνικών πόλεων στις νότιες ακτές του
Εύξεινου Πόντου.
Την εποχή της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, ήταν μία από τις
σημαντικότερες πόλεις και αποτελούσε προσφιλή τόπο διαμονής των βασιλέων της. Μετά την κατάκτησή της από τον Μωάμεθ Β΄ (1461), εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Τουρκομάνοι νομάδες. Έτσι, η σύνθεση των κατοίκων
–που έως τότε ήταν αποκλειστικά χριστιανοί ορθόδοξοι– άρχισε να αλλάζει σταδιακά υπέρ του μουσουλμανικού στοιχείου – αν και οι ορθόδοξοι
παρέμεναν πλειοψηφία ακόμη και στα μέσα του 17ου αιώνα. Ο συνολικός
αριθμός των κατοίκων, όμως, δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, παρότι η πόλη
αναπτύχθηκε ως λιμάνι.
Τον 18ο αιώνα, μεταλλωρύχοι από την περιοχή της Χαλδίας εγκαταστάθηκαν στην Τρίπολη και εργάστηκαν χωρίς να εξισλαμιστούν, καθώς οι
κάτοικοι της πόλης είχαν τη δυνατότητα να διατηρούν τα θρησκευτικά τους πιστεύω. Επιπλέον, οι
εργαζόμενοι στα μεταλλεία είχαν ειδικά προνόμια (π.χ. φοροαπαλλαγές).
Στα τέλη του Απριλίου του 1821, έναν μήνα μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη προς τη διοίκηση της Τρίπολης φιρμάνι το οποίο όριζε ότι όσοι
ορθόδοξοι υποστήριζαν την Επανάσταση θα τιμωρούνταν αυστηρά.
Στην οικονομία της πόλης σημαντική θέση είχε η καλλιέργεια κάνναβης, από την οποία κατασκευάζονταν σκοινιά και υφάσματα. Το καλαμπόκι ήταν το μόνο από τα δημητριακά που καλλιεργούνταν· έτσι η διατροφή όλων των κατοίκων βασιζόταν στο καλαμποκίσιο ψωμί. Άλλα αγροτικά
προϊόντα ήταν το ρύζι, τα φασόλια, τα καρύδια, τα μαύρα λάχανα και το ονομαστό μπρούσκο κρασί,
το οποίο ήταν το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν της Τρίπολης στα μέσα του 19ου αιώνα. Τη θέση
αυτή πήραν στη συνέχεια τα φουντούκια, τα οποία εξάγονταν έως και τη Μασσαλία.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, στην Τρίπολη κατοικούσαν 600 οικογένειες, από τις οποίες 200 ήταν
ελληνικές και λίγες αρμενικές, ενώ αναφορές
του 1890 υπολογίζουν τους κατοίκους της σε
8.000 και τους χριστιανούς σε 2.000. Στα μέσα
της δεκαετίας του 1910, στην πόλη κατοικούσαν περίπου 2.500 ορθόδοξοι. Υπήρχαν αμιγώς
χριστιανικές συνοικίες (Τσιμιδά, Παραπόρτιν,
Σαλόνιν, Ρούδιν, Αγαλούκιν) και μεικτές συνοικίες, στις οποίες διέμεναν ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι. Στην Τσιμιδά, κυριότερη ορθόδοξη
συνοικία της πόλης, βρίσκονταν η εκκλησία του
αρχιστράτηγου Μιχαήλ και η αστική σχολή. Η

Άποψη της Τρίπολης σε επιστολικό δελτάριο εποχής
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Μάθημα γυμναστικής σε ελληνικό σχολείο στην περιοχή της Τραπεζούντας,
1907 (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών)

δεύτερη εκκλησία ήταν ένας μικρός βυζαντινός ναός αφιερωμένος στη Ζωοδόχο Πηγή, ο οποίος είχε χτιστεί σε βράχο.
Τον 19ο αιώνα, η Τρίπολη ήταν έδρα καϊμακάμη. Στο
επταμελές συμβούλιο που λειτουργούσε συμμετείχε ελληνόφωνος εκπρόσωπος της ορθόδοξης κοινότητας (= μουχτάρης),
ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των φόρων των
ομογενών του. Η κοινότητα των ορθοδόξων της Τρίπολης
ιδρύθηκε τον ίδιο αιώνα. Τα μέλη της κατέβαλλαν εισφορά
ανάλογη με τις οικονομικές δυνατότητες του καθενός, ενώ
τη δράση της στήριζαν και φιλανθρωπικές εισφορές. Η κοινότητα συντηρούσε τα εκπαιδευτήρια και βοηθούσε τους φτωχούς και τους ασθενείς. Εκπαιδευτήρια λειτούργησαν μετά
τα μέσα του 19ου αιώνα: το 1866 αλληλοδιδακτικό σχολείο, το
1870 αρρεναγωγείο κι αργότερα δημοτικό σχολείο, το οποίο
το 1896 είχε 120 μαθητές και περιλάμβανε επτατάξιο αρρεναγωγείο και τριτάξιο παρθεναγωγείο. Το 1905, η κοινότητα στήριξε την ίδρυση των Μαυρίδειων Εκπαιδευτηρίων, τα
οποία περιλάμβαναν επτατάξια αστική σχολή αρρένων και
πεντατάξιο παρθεναγωγείο, και είχαν 350 μαθητές.
Με την έναρξη του Α' Παγκόσμιου πολέμου, η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Το 1914, η Τρίπολη
βομβαρδίστηκε από τον ρωσικό στόλο, ενώ το 1915 εξοντώθηκαν οι Αρμένιοι κάτοικοι και το 1916
ξεκίνησε ο εκτοπισμός των περίπου 3.000 Ελλήνων κατοίκων της. Μετά από πολλές περιπέτειες,
όσοι από αυτούς επέζησαν εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία ή έφυγαν από αυτήν (Απρίλιος 1919) με κατεύθυνση την Ελλάδα.

Ζευγάρι Ελλήνων κατοίκων
της Κερασούντας (Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)
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Κερασούντα / Γκιρέσουν

Η παραλία Κόκκαρη της Κερασούντας
σε επιστολικό δελτάριο του 1905
(Συλλογή Α.Σ. Μαΐλλη)

Ο Ηρακλής εξολοθρεύει τις Στυμφαλίδες
Όρνιθες. Λεπτομέρεια μελανόμορφου
αμφορέα από το Βούλτσι (περ. 540,
Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο).
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Η ΑΡΗΤΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

Στη ρωμαϊκή επικράτεια περιήλθε το 63 π.Χ., από τον στρατηγό Λούκουλλο,
ο οποίος της έδωσε το όνομα Κερασούντα, από τα νοστιμότατα κεράσια της περιοχής. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, η πόλη απέκτησε ξανά αυτονομία και γνώρισε
περίοδο ακμής. Τα χρόνια εκείνα έκοψε ορειχάλκινα νομίσματα τα οποία στη μία
όψη είχαν την επιγραφή ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΙΩΝ και στην άλλη μορφές Ρωμαίων αυτοκρατόρων (Αδριανός, Αντωνίνος ο Ευσεβής, Μάρκος Αυρήλιος, Κόμμοδος κ.ά.).
Στη συνέχεια, η Κερασούντα εντάχθηκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπαγόμενη αρχικά στον Πολεμωνιακό Πόντο και αργότερα στο Θέμα της Χαλδίας. Τα
χρόνια αυτά υπήρξε σημαντικός σταθμός για το βυζαντινό εμπόριο με τους λαούς
του Εύξεινου Πόντου και της Κασπίας Θάλασσας και διέθετε οχύρωση ανάλογη
της σπουδαιότητάς της. Ο αποκλεισμός των εμπορικών οδών του Νότου από την
αραβική επέκταση (7ος-8ος αι. π.Χ.) ενίσχυσε τη σημασία της Κερασούντας, η
οποία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη ιδιαίτερα κατά τον 10ο και 11ο αιώνα. Τον 11ο
αιώνα, λόγω της ανάπτυξης του πνευματικού και εκκλησιαστικού βίου, έγινε έδρα
της ομώνυμης μητρόπολης, τίτλο τον οποίο διατήρησε έως τα τέλη του 17ου αιώνα.
Από την αρχή του 13ου αιώνα εντάχθηκε στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και ήταν μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της. Τον ίδιο αιώνα, όμως, κατελήφθη από τους Σελτζούκους και τους Μογγόλους, ενώ αργότερα έγινε αισθητή
η πίεση των Ογούζων. Το 1300 πολιορκήθηκε από τους Τουρκομάνους, οι οποίοι
δεν κατάφεραν να την καταλάβουν. Την κατέκτησαν, όμως, το 1348 οι Γενουάτες, οι οποίοι την απέδωσαν και πάλι στους
Μεγάλους Κομνηνούς, με αντάλλαγμα την
παραχώρηση οχυρής θέσης κοντά στην
Τραπεζούντα και πρόσθετα εμπορικά προνόμια. Το 1354-1356, κατά τη διάρκεια της
βασιλείας του Αλέξιου Γ΄, οι Κερασούντιοι,
με επικεφαλής τον δούκα Νικήτα Σχολάρη,

Βορειοανατολικά της Κερασούντας βρίσκεται το οχυρωμένο Γκιρέσουν Αντασί (Νησί της Κερασούντας), που
στην αρχαιότητα ονομαζόταν Αρητιάς ή Άρεως νήσος. Ο
Έλληνες που κατοικούσαν στο νησί είχαν χτίσει ναό του
Αγίου Φωκά, επισκόπου Σινώπης και προστάτη των ναυτικών, ερείπια του οποίου σώζονται και σήμερα. Κατόρθωσαν, μάλιστα να μην υποταχθούν στους Οθωμανούς
επί επτά χρόνια μετά την κατάληψη της Τραπεζούντας.
Σύμφωνα με τον μύθο, το νησί ήταν ιερό για τις Αμαζόνες, οι οποίες είχαν οικοδομήσει ναό αφιερωμένο στον
θεό του πολέμου Άρη, αλλά και μικρό ναό προς τιμήν
δύο βασιλισσών τους, της Αντιόπης και της Οτρήρης. Ο
Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει ότι εδώ ναυάγησαν οι γιοι του Φρίξου κι επίσης εδώ οι Αργοναύτες
αντιμετώπισαν τις Αμαζόνες αλλά και τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, οι οποίες είχαν καταφύγει εκεί όταν
ο Ηρακλής τις απομάκρυνε από τη λίμνη Στυμφαλία.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου στη συνοικία Ζεϊτινλίκ της Κερασούντας, με τη μορφή (αριστερά)
με την οποία λειτουργούσε από τον 18ο αιώνα, οπότε χτίστηκε, έως το 1924 (Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα). Τη δεκαετία του 1980 αναστηλώθηκε και έκτοτε στεγάζει το μουσείο της πόλης
της Κερασούντας (φωτ.: Βλ. Βλασίδης, δεξιά). Στο μουσείο (Giresun Müzesi) και τον αύλειο χώρο
εκτίθενται αρκετά ευρήματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Το όνομα Κερασούς, το οποίο έδωσαν
οι Έλληνες από τη Σινώπη στην πόλη
που ίδρυσαν στα τέλη του 6ου αι. π.Χ.
(κατ’ άλλους τον 8ο αι. π.Χ.), προέρχεται
κατά πάσα πιθανότητα από το κέρας και
σχετίζεται με τη μορφολογία του βουνού που υψωνόταν πίσω της. Η αποικία
αυτή χτίστηκε στη θέση Τσιτλάκαλε,
στις εκβολές ποταμού, 110 χλμ. ανατολικά της πόλης που ίδρυσε το 184 π.Χ.
ο βασιλιάς του Πόντου Φαρνάκης Α΄,
μετακινώντας βίαια κατοίκους από τα
Κοτύωρα. Στην ίδια θέση με τη δεύτερη
Κερασούντα, 175 χλμ. δυτικά της Τραπεζούντας, βρίσκεται η σύγχρονη πόλη Γκιρέσουν (Giresun).
Τον 5ο αι. π.Χ., οι Πέρσες κυριάρχησαν στην Κερασούντα, ενώ το 400 π.Χ. η πόλη φιλοξένησε
για αρκετές ημέρες τους Μυρίους του Ξενοφώντα. Απελευθερώθηκε κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και, μετά τον θάνατο του Μακεδόνα στρατηλάτη, ενσωματώθηκε στο βασίλειο του
Πόντου. Μέχρι τότε ήταν δημοκρατική ανεξάρτητη πολιτεία, το καθεστώς της όμως άλλαξε μετά τη
συμμετοχή της στο εν λόγω βασίλειο. Ο Φαρνάκης Α΄ τη μετέφερε στη σημερινή της θέση, οικοδόμησε δημόσια κτίρια, οχύρωσε τον λόφο και μετονόμασε την πόλη σε Φαρνακεία, ονομασία την οποία
διατήρησε όσο ανήκε στο εν λόγω βασίλειο του Πόντου. Η Κερασούντα ήταν πόλη με ελληνικά χαρακτηριστικά, στην οποία λατρεύονταν ο Δίας, ο Ποσειδώνας, ο Διόνυσος, ο Ασκληπιός, ο Ηρακλής κ.ά.

Σιντριβάνι στο κέντρο
της Κερασούντας με γλυπτό
που παραπέμπει στην
καλλιέργεια λεφτοκαρυών
(φουντουκιών), ονομαστού
προϊόντος της περιοχής.
Σήμερα η Κερασούντα
θεωρείται πρωτεύουσα του
φουντουκιού, στους Ρωμαϊκούς
χρόνους, όμως, φημιζόταν
για τα κεράσια της. Από αυτά
εντυπωσιάστηκε ο γνωστός
για τις γαστριμαργικές του
συνήθειες Ρωμαίος στρατηγός
Λούκουλλος και ονόμασε
την πόλη Κερασούντα.
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στασίασαν, διεκδικώντας αυτονομία· δεν κατάφεραν, όμως, να νικήσουν τον στρατό της Τραπεζούντας
και τελικά αποδέχτηκαν να είναι υποτελείς των Μεγάλων Κομνηνών.
Το 1397 η Κερασούντα κατελήφθη από τον Εμίρ Σουλτάν Μπέη, Τουρκομάνο τοπικό αρχηγό, και
αργότερα από τον διοικητή της Σεβάστειας Καντί Μπουρχανεντίν, ο οποίος κράτησε την πόλη στην
κατοχή του έως το 1461, οπότε περιήλθε στους Οθωμανούς. Μετά την κατάκτησή της, πολλοί ορθόδοξοι
κάτοικοι δολοφονήθηκαν, αλλαξοπίστησαν ή μετανάστευσαν στη δύσβατη ενδοχώρα, τις παραδουνάβιες
ηγεμονίες και τη νότια Ρωσία. Υπήρχαν, όμως, και αρκετοί που παρέμειναν στις οικίες τους, εντός της
πόλης – σε αντίθεση με ό,τι έγινε στην Τραπεζούντα και αλλού όπου, μετά την οθωμανική κατάκτηση, ο
χριστιανικός πληθυσμός μεταφέρθηκε «εκτός των τειχών» και στο τειχισμένο τμήμα της πόλης εγκαταστάθηκαν οι μουσουλμάνοι.
Η Κερασούντα, το 1764 βρέθηκε επί 2,5 μήνες στο επίκεντρο των συγκρούσεων δύο ντερεμπέηδων,
του Χατζήμπεη και Τζιντάρογλου, οι οποίες είχαν καταστροφικές συνέπειες για την πόλη και τους κατοίκους της. Το 1847, όμως, έγινε πρωτεύουσα ξεχωριστής επαρχίας και έκτοτε ακολούθησε ανοδική πορεία.
Η οικονομία της στηριζόταν στην αγροτική, κτηνοτροφική και δασική παραγωγή, στο εμπόριο και τη
ναυτιλία. Το 1880 οι ναυτικοί οίκοι της πόλης διέθεταν 80 πλοία, που έφταναν από τη Μαύρη Θάλασσα
έως τη Μασσαλία, εμπορευόμενα κυρίως λεφτοκάρυα.
Αρκετοί από αυτούς τους οίκους ανήκαν σε Έλληνες (Κωνσταντινίδη, Κακουλίδη, Σουρμελή, Πισσάνη, Ευθυμιάδη, Παυλίδη, Παπαδοπούλου, Ανδρεάδη, Δεληκάρη κ.ά.). Άλλα προϊόντα που εξάγονταν
ήταν δέρματα, φασόλια, καρύδια, καπνός, ξυλεία, τυριά, χαβιάρι, κάρβουνο. Έλληνες (αδελφοί Ελευθεριάδη) είχαν το μεγαλύτερο εργοστάσιο ξυλείας και κατείχαν σημαντική θέση στον τραπεζικό χώρο,
καθώς στην Κρασούντα είχαν υποκαταστήματα η Οθωμανική Τράπεζα, η Τράπεζα Αθηνών και η Τράπεζα
Γ. Πισσάνη.
Στα μέσα του 19ου αιώνα ο πληθυσμός της αποτελούνταν κυρίως από Τούρκους (800 οικογένειες)
και Έλληνες (500 οικογένειες), ενώ υπήρχαν και αρκετοί Αρμένιοι (200 οικογένειες). Στην απογρα-

Φωτογραφία από των αρραβώνα δύο νέων
στην Κερασούντα (Αρχείο Καλπίδου)

Το ημιγυμνάσιο αρρένων της Κερασούντας, στο οποίο σήμερα στεγάζεται
το εμπορικό λύκειο της πόλης.
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Μαθητές του ημιγυμνασίου αρρένων Κερασούντας στις αρχές του 20ού αιώνα
(Αρχείο Κ. Φωτιάδη)

Ο έμπορος και πλοιοκτήτης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης (1820-1903), ο οποίος γύρω
στα 1890 διορίστηκε ισόβιος δήμαρχος
της πόλης από τον Αμπντούλ Χαμίτ
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα).
Κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του,
εκσυγχρόνισε το λιμάνι και έκανε πολλά
δημόσια και κοινωφελή έργα, που άλλαξαν
το πρόσωπο της Κερασούντας. Σε αναγνώριση
του έργου του, οι κάτοικοι, –Έλληνες, Τούρκοι
και Αρμένιοι–, έστησαν επιβλητικό μνημείο
στον τάφο του, στον ναό της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρα, στην ακρόπολη της Κερασούντας.
Το διοικητήριο της Κερασούντας (Valilik)
ήταν παλαιότερα έπαυλή του.

Το ελληνικό παρθεναγωγείο της Κερασούντας, που στεγάζει και σήμερα
εκπαιδευτήριο. Με ευθύνη της ελληνικής κοινότητας λειτουργούσαν στην πόλη
δημοτικά σχολεία, ημιγυμνάσιο (αρρεναγωγείο), που χρησιμοποιείται σήμερα
ως εμπορικό λύκειο, και παρθεναγωγείο.

φή του 1913, οι 17.000 από τους συνολικά 30.000 κατοίκους
της Κερασούντας ήταν Έλληνες. Κατοικούσαν επίσης 7.000
Τούρκοι, 3.000 Αρμένιοι και 3.000 διάφορων εθνικοτήτων.
Η Κερασούντα ήταν η μοναδική πόλη του Πόντου που
κατοικούνταν διαρκώς από Έλληνες, οι οποίοι μάλιστα
υπερτερούσαν αριθμητικά των μουσουλμάνων. Ο ελληνικός πληθυσμός κατοικούσε στις συνοικίες Κόκκαρη (με τον
μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου), Σάιτας (με τον ναό
της Αγίας Τριάδας), Λιμένι (με τον μεγαλοπρεπή ναό της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα), Τσιναρλάρ, Τσιρώνη (με τον
ναό του Αγίου Παντελεήμονα), Υψηλόν (με τον ναό του Αγίου Ιωάννη), Φανάρι, καθώς και σε συνοικίες με μεικτό πληθυσμό (Μπουγιούκ-μπαχτσέ, Γενίγκιολ). Από το 1910 έως
το 1915 κυκλοφορούσε η εβδομαδιαία εφημερίδα Αρητιάς,
ενώ λειτουργούσαν ο σύλλογος «Αργοναύται» και το Άσυλο Ορφανών Κοριτσιών «Η Πηνελόπη». Περίφημη ήταν η
Φιλαρμονική Κερασούντας.
Αντίθετα με ό,τι συνέβη στον υπόλοιπο δυτικό Πόντο, η
Κερασούντα δεν γνώρισε τον εκτοπισμό των ελληνικών πληθυσμών στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Την απόφαση
αυτή έλαβε ο Τούρκος στρατηγός Βεχήτ πασάς, ο οποίος επέλεξε να στείλει στην εξορία μόνο τις οικογένειες των προκρίτων. Εντωμεταξύ, το 1915 αποδεκατίστηκε ο αρμενικός πληθυσμός, ενώ το 1916-1918
η πόλη κατελήφθη από τον ρωσικό στρατό.

Σπουδάστριες και παιδαγωγοί
του Παρθεναγωγείου της Κερασούντας
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)
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Γύρω από την Κερασούντα αναπτύχθηκε ισχυρό τουρκικό αντάρτικο, με ηγέτη τον
Τοπάλ Οσμάν, ο οποίος μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τη Μικρασιατική
Καταστροφή τέθηκε επικεφαλής παρακρατικών εγκληματικών ομάδων που στράφηκαν
με δολοφονική μανία εναντίον των χριστιανών. Την περίοδο 1918-1922, οι Έλληνες της
Κερασούντας αφανίστηκαν ή ακολούθησαν
τον ρωσικό στρατό κατά την υποχώρησή του
ή ήρθαν πρόσφυγες στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου εγκαταστάθηκαν κυρίως σε αστικές
περιοχές (Καλλιθέα Αττικής, Θεσσαλονίκη,
Δράμα κ.α.).

Κοτύωρα / Ορντού
Ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα
στη συνοικία Λιμένι της Κερασούντας
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Το αρχοντικό Πασάογλου, το οποίο στεγάζει
σήμερα το Εθνογραφικό Μουσείο της πόλης
Ορντού (Ordu Etnografya Müzesi).
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Δυτικά της Κερασούντας, πάντα στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, στις υπώρειες του όρους Μπόζτεπε και δίπλα στον ποταμό Μελάνθιο (σήμερα Melet Çayi), βρίσκεται η σύγχρονη πόλη Ορντού
(Ordu), γνωστή παλιά με την ελληνική ονομασία Κοτύωρα – κατά τον Όμηρο Κύτωρο. Το όνομά της
προέρχεται από τον βασιλιά της Παφλαγονίας Κότυο και την ώρα (= φρούριο).
Κατά τον Ξενοφώντα, τα Κοτύωρα ήταν αποικία της Σινώπης, με κάποια στοιχεία αυτονομίας. Η
αυτονομία τους διατηρήθηκε κι όταν στην περιοχή κυριάρχησαν οι Πέρσες. Αργότερα εντάχθηκαν
στο Βασιλείου του Πόντου. Εκεί έμειναν οι Μύριοι 45 ημέρες, πριν αποπλεύσουν για τη Σινώπη και,
στη συνέχεια, για την Ελλάδα. Αυτές οι ημέρες δεν ήταν ήρεμες. Οι κάτοικοι των Κοτυώρων αρχικώς
αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν τους Μύριους και να τους δώσουν τροφές. Έτσι οι Μύριοι αναγκάστηκαν να καταλάβουν την πόλη για να προμηθευτούν τρόφιμα. Πρέσβεις από τη Σινώπη που έφτασαν
εκεί μεσολάβησαν ώστε να επέλθει συμφιλίωση και να παρέχουν οι κάτοικοι των Κοτυώρων βοήθεια
στους Μύριους.
Γύρω στο 180 π.Χ., κατά τον Στράβωνα, οι περισσότεροι κάτοικοί τους μετανάστευσαν στη Φαρνάκεια, την πόλη του ίδρυσε ο Φαρνάκης Α΄,
οπότε στα Κοτύωρα απέμεινε ένας μικρός
αλιευτικός οικισμός. Μετά το 63 π.Χ., ο
Πομπήιος εγκατέστησε εδώ μερικές αλιευτικές οικογένειες για να εξυπηρετούν τις
διατροφικές ανάγκες των ρωμαϊκών λεγεώνων που στάθμευαν στην περιοχή. Ως μικρή
κώμη τα μνημονεύει ο Αρριανός, τον 2ο αι.
μ.Χ., ενώ κατά τη Βυζαντινή εποχή δεν αναφέρονται πλέον στις πηγές. Αναφέρεται,
βέβαια, ότι ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής κατέστρεψε τα Κοτύωρα ολοσχερώς, καθώς όταν
Τα Κοτύωρα (Ορντού) σε φωτογραφία των αρχών του 20ού αιώνα

περιήλθαν στην κυριαρχία του, οι Ελληνορθόδοξοι κάτοικοι έκαψαν
τα σπίτια τους για να μην τα χρησιμοποιήσουν οι Οθωμανοί. Στα
χρόνια του ο οικισμός πήρε την ονομασία Ορντού (= στρατόπεδο),
επειδή εκεί συγκεντρωνόταν ο στρατός του.
Η νέα πόλη δημιουργήθηκε κοντά στην αρχαία, εμφανίστηκε
στο προσκήνιο τον 17ο-18ο αιώνα, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η
ναυτιλία στον Πόντο, και είχε εμπορικό προσανατολισμό προς την
Ευρώπη, την Αίγυπτο και την Αραβία. Κύρια προϊόντα της ήταν το
καλαμπόκι, τα φασόλια, τα καρύδια, τα φουντούκια, τα δέρματα, το
μαλλί, το λινάρι, τα αβγά, τα γαλακτοκομικά και η ξυλεία.
Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι μισοί από τους περίπου 12.000
κατοίκους τους ήταν Ελληνορθόδοξοι (οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι
και Αρμένιοι). Οι Έλληνες έμεναν στις συνοικίες της Υπαπαντής,
στη δυτική είσοδο της πόλης, και του Αγίου Γεωργίου, ανατολιΗ οικία Μακρίδη στο σύγχρονο
Ορντού (φωτ.: Βλ. Βλασίδης)
κά, κοντά στην αγορά, ενώ προς τα τέλη του 19ου αιώνα κάτοικοι
των χωριών της Χαλδίας ίδρυσαν και μια άλλη συνοικία, του Αγίου
Νικολάου. Η συνοικία της Υπαπαντής είχε τα πιο εντυπωσιακά σπίτια, καθώς εκεί έμεναν οι εύπορες οικογένειες.
Η ελληνική κοινότητα λειτουργούσε από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά αξιόλογα εκπαιδευτήρια: τετρατάξιο δημοτικό σχολείο, την Καρυπίδειο Σχολή, που χτίστηκε το 1895 με δαπάνες του Χατζή
Χαράλαμπου Καρυπίδη και είχε 150 μαθητές, το Πολυκάρπειον Παρθεναγωγείο (200 μαθήτριες) και
εννεατάξιο ημιγυμνάσιο, την Αστική Ψωμιάδειο Σχολή Κοτυώρων (χτίστηκε με δαπάνες του ευεργέτη
Κ.Σ. Ψωμιάδη, 350 μαθητές). Οι Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους το 1917:
Στις 19 Αυγούστου, ο ρωσικός στόλος βομβάρδισε τις τουρκικές συνοικίες της πόλης και στη συνέχεια
αποχώρησε, παίρνοντας μαζί του και πολλούς Έλληνες. Τον επόμενο μήνα, οι Τούρκοι εκτόπισαν το
ελληνικό στοιχείο που απέμεινε: 2.500 πρόλαβαν να φτάσουν μέσω της Τραπεζούντας στη Ρωσία και
οι υπόλοιποι διασκορπίστηκαν στις περιοχές της Σεβάστειας και της Κασταμονής. Όσοι κατάφεραν να
επιζήσουν, το 1923 με την ανταλλαγή των πληθυσμών μετανάστευσαν στην Ελλάδα.

Η εκκλησία της Υπαπαντής στη δυτική είσοδο
της πόλης Ορντού. Σήμερα στεγάζει
πολιτιστικό κέντρο.

Το πρώην Πολυκάρπειον Παρθεναγωγείο,
που στεγάζει και σήμερα σχολείο
(φωτ.: Βλ. Βλασίδης). Ιδρύθηκε το 1912
από τον μητροπολίτη Νεοκαισαρείας
και Κοτυώρων Πολύκαρπο.

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΙΑΣΟΝΑ
Το Ιασώνειον Άκρον ή Ακρωτήριο Ιάσονα (Yason Burnu) βρίσκεται στην άκρη της ομώνυμης χερσονήσου, στην επαρχία Ορντού. Οφείλει το όνομά του στον Ιάσονα, καθώς σύμφωνα με τον μύθο εκεί
είχε αποβιβαστεί πριν φτάσει στην Κολχίδα, είχε θυσιάσει
στον Δία και είχε χτίσει βωμό. Κοντά στο ακρωτήριο, υπήρχε κατά την αρχαιότητα ναός αφιερωμένος στον Δία και τον
Ιάσονα, για την προστασία των ναυτικών που ταξίδευαν στον
Εύξεινο Πόντο. Στο ίδιο σημείο και για τον ίδιο σκοπό, χτίστηκε το 1868 από Έλληνες και Γεωργιανούς κατοίκους της
περιοχής ελληνορθόδοξη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο
Νικόλαο, προστάτη των ναυτικών. Στο Ιασώνειο Άκρο είχαν
Τμήμα του μνημείο που θυμίζει τη στάση
χτιστεί, επίσης, ναοί του Αγίου Ανδρέα και της Θεοτόκου (ο
των Αργοναυτών στο Ακρωτήριο
δεύτερος ήταν πιθανόν μονή), που δεν διασώζονται.
του Ιάσονα. Το μνημείο στήθηκε το 2005.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου
στο Ιασώνειο Άκρο
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Ρολόι στην πλατεία της Φάτσας

Tα υπολείμματα του κάστρου
στο Μπόλαμαν και πάνω σε αυτό
το ξύλινο κονάκι των Χαζνεντάρογλου
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Φάτσα – Πολεμώνιο

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΘΡΙΔΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

Η Φάτσα (Fatsa) είναι παραλιακή πόλη μεταξύ Οινόης και Κοτυώρων, και βρίσκεται στην ίδια θέση
με την αρχαία Βαδισάνη ή Φαδισάνη, η οποία ιδρύθηκε κατά τον Β΄ ελληνικό αποικισμό. Πολλές
πληροφορίες γι’ αυτήν δεν υπάρχουν, ωστόσο το βυζαντινό κάστρο που υψωνόταν πάνω από την πόλη
και η μονή της Αγίας Βαρβάρας δείχνουν ότι ήταν ανθηρή πόλη.
Είναι γνωστό ότι αποτελούσε τμήμα του Πολεμωνιανού Πόντου και ότι μετά τον θάνατο του
Πολέμωνα Β΄ (74 μ.Χ.) συμπεριλήφθηκε στη ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατίας. Επίσης, ότι στην ανάπτυξή της συνέβαλε η διάνοιξη του δρόμου προς τη Σεβάστεια (12ος αι.). Περιήλθε στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, αν και τμήματα της περιοχής βρίσκονταν υπό οθωμανική κατοχή και αρκετοί
κάτοικοι είχαν εξισλαμιστεί. Ακόμη και μετά την τουρκική κατάκτηση (1461), παρέμεινε αξιόλογο
αγκυροβόλιο.
Κατά τον 19ο αιώνα, εγκαταστάθηκαν εδώ Έλληνες από τις περιοχές της Οινόης, της Αργυρούπολης, της Τοκάτης και των Κοτυώρων, αλλά και μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τη Γεωργία μετά
τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1876-1877. Έτσι, η Φάτσα, η οποία αποτελούσε αγροτικό κέντρο των
χωριών της περιοχής και κέντρο εξαγωγικού εμπορίου, έφτασε να έχει 2-2.500 κατοίκους (από 1.000
Έλληνες και Τούρκους και 350 Αρμένιους). Οι Έλληνες διέμεναν σε δύο συνοικίες στα νοτιοδυτικά
της πόλης, διατηρούσαν εξατάξιο σχολείο και οκτατάξιο αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο, ενώ το
1908 ίδρυσαν το αναγνωστήριο «Η Ομόνοια». Ο ναός των Ελληνορθοδόξων ήταν αφιερωμένος στον
Άγιο Γεώργιο. Η πορεία τους από τα μέσα της δεκαετίας του 1910 και έως το 1923 είναι παραπλήσια
με των υπόλοιπων Ελλήνων της περιοχής.
Στη Φάτσα σώζονται ο πύργος Τάπια Καλεσί (Tapya Kalesi) –Φαδισανής φρούριο, κατά τον
Αρριανό–, η οικοδόμηση του οποίοι τοποθετείται στα χρόνια του Φαρνάκη Α΄ ή Β΄, ερείπια ναού των
αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και ερείπια πύργου, στρατώνων και άλλων κτισμάτων που
χρονολογούνται στην εποχή του βασιλείου του Πόντου.
10 χλμ. ανατολικά της Φάτσας βρίσκεται το Μπόλαμαν (Bolaman), το οποίο ταυτίζεται με την
αρχαία Σίδη. Πήρε το όνομά Πολεμώνιον από τον κτήτορά του, τον Πολέμωνα Α΄ τον Ποντικό από
τη Λαοδίκεια του Πόντου, ο οποίος δημιούργησε στις εκβολές του Πολεμώνιου ποταμού (Bolaman
Çayi) ένα κράτος (Πολεμωνιανός Πόντος) φόρου υποτελές στους Ρωμαίους. Το Πολεμώνιο συνέχισε να κατοικείται και κατά τους αιώνες που ακολούθησαν. Μάλιστα, στην Υστεροβυζαντινή εποχή
οικοδομήθηκε μικρό κάστρο. Πάνω
στα ερείπια του βυζαντινο-γενουατικού κάστρου, τον 18ο αιώνα έχτισε
το ξύλινο κονάκι της η τοπική δυναστεία ντερεμπέηδων (Χαζνεντάρογλου). Στον οικισμό σώζεται και το
πέτρινο σχολείο που είχαν χτίσει οι
Έλληνες της περιοχής, ενώ κοντά
στο Μπόλαμαν βρίσκεται και ο πύργος Κιζ Κουλεσί (Kiz Kulesi), ο οποίος κατασκευάστηκε στα χρόνια του
Φαρνάκη Β΄ και χρησιμοποιήθηκε
και από τους Βυζαντινούς.

Κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους ιδρύθηκε στον Πόντο (Καππαδοκία) ένα μικρό ανεξάρτητο βασίλειο
με πρωτεύουσα την Αμάσεια, ισχυρές ελληνικές επιρροές και επίσημη γλώσσα την ελληνική. Στην
πορεία, το βασίλειο επεκτάθηκε και περιέλαβε αρκετές από τις παραθαλάσσιες ελληνικές περιοχές
του Εύξεινου Πόντου (Ταυρική χερσόνησος, Κιμμέριος Βόσπορος, Κολχίδα, Καππαδοκία, Βιθυνία).
Πρώτος βασιλιάς ήταν ο Μιθριδάτης Α΄ (302/281-266 π.Χ.), ο επονομαζόμενος και Κτίστης.
Τον διαδέχτηκαν ο Αριοβαρζάνης (266-250 π.Χ.) και ο Μιθριδάτης Β΄ (250-220 π.Χ.), ο οποίος
σώθηκε από επίθεση των Γαλατών χάρη στη βοήθεια της Ηράκλειας Ποντικής και παντρεύτηκε την
Ελληνίδα κόρη του βασιλιά της Συρίας Σέλευκου Β΄ του Καλλίνικου. Ακολούθως στον θρόνο
ανέβηκαν ο Μιθριδάτης Γ΄ (220-185 π.Χ.) και ο Φαρνάκης Α΄ (185-170 π.Χ.). Ο δεύτερος
άσκησε επεκτατική πολιτική, ενσωματώνοντας στο βασίλειό του τη νότια ακτή του Εύξεινου Πόντου και συγκρουόμενος με τον Ευμένη Β΄ της Περγάμου, τον Προυσία Β΄ της
Βιθυνίας και τον Αριαράθη Δ΄ της Καππαδοκίας. Παράλληλα, ο Φαρνάκης Α΄ προώθησε
τον εξελληνισμό του κράτους του Πόντου, μετέφερε την πρωτεύουσά του από την Αμάσεια στη Σινώπη και πραγματοποίησε το 180 π.Χ. μεγάλη δωρεά στην πόλη των Αθηνών,
χάρη στην οποία κατασκευάστηκε η Μέση Στοά στη νότια πλευρά της αρχαίας Αγοράς.
Τον Φαρνάκη διαδέχτηκε ο αδερφός του Μιθριδάτης Δ΄ ο Φιλοπάτωρ και Φιλάδελφος
(170-150 π.Χ.), ο οποίος άσκησε φιλορωμαϊκή πολιτική, και αυτόν ο Μιθριδάτης Ε΄ ο Ευεργέτης
(150-120 π.Χ.). Ο Μιθριδάτης Ε΄ συμμάχησε με τη Ρώμη στον πόλεμο εναντίον του Αριστόνικου, πήρε
την ηγεμονία της Φρυγίας και επέβαλε την επιρροή του στην Καππαδοκία και την Παφλαγονία. Δολοφονήθηκε στη Σινώπη, αφήνοντας την εξουσία στη χήρα του Λαοδίκη και στους δύο γιους τους – ένας
εξ αυτών ήταν ο δωδεκάχρονος τότε Μιθριδάτης. Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ ή Μέγας (120-63 π.Χ.)
ήταν ο τελευταίος αλλά και ο πιο γνωστός βασιλιάς του Πόντου.
Από το 120 έως το 112 π.Χ. κυβέρνησε αντί γι’ αυτόν η Λαοδίκη. Την περίοδο αυτή, ο Μιθριδάτης ΣΤ΄
περιπλανήθηκε στην πατρίδα του, σκληραγωγήθηκε και, για να αποφύγει ενδεχόμενη δηλητηρίαση από
τους εχθρούς του, λάμβανε καθημερινά μικρές δόσεις δηλητηρίου, ώστε να το συνηθίσει ο οργανισμός του
(μιθριδατισμός). Το 112 π.Χ., επέστρεψε στη Σινώπη, φυλάκισε τη μητέρα και τον αδελφό του και ανέλαβε
τον θρόνο. Επέκτεινε το κράτος του, προσαρτώντας την Κολχίδα και τον Κιμμέριο Βόσπορο, και έμεινε στην
ιστορία για τους πολέμους του με τους Ρωμαίους, κατά τη διάρκεια των οποίων επεδίωξε να αναχαιτίσει την
επέκτασή τους προς την Ανατολή. Στον τελευταίο από αυτούς τους πολέμους (δεκαετία 60 π.Χ.) ηττήθηκε
από τον Πομπήιο και κατέφυγε στο Παντικάπαιο. Προδόθηκε, όμως, από τον γιο του Φαρνάκη Β΄ (63-47
π.Χ.), ο οποίος στασίασε εναντίον του πατέρα του (63 π.Χ.). Για να αποφύγει τη σύλληψη και τον εξευτελισμό στη Ρώμη, διέταξε έναν Γαλάτη μισθοφόρο να τον θανατώσει. Το σώμα του στάλθηκε στον Πομπήιο, ο
οποίος τον έθαψε στο βασιλικό νεκροταφείο στη Σινώπη.
Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ περιγράφεται ως άνθρωπος μεγάλου ηθικού αναστήματος και γενναίος πολεμιστής.
Οι ιστορικοί της αρχαιότητας τον περιέβαλλαν με έναν μανδύα ρομαντισμού, διηγούμενοι παράξενες ιστορίες για τη ζωή του (όπως αυτή με τον εθισμό στο δηλητήριο). Χαρακτηριζόταν προφανώς από τα στοιχεία
του ανατολικού δεσποτισμού, ωστόσο ήταν εξαιρετικά ενεργητικός και αποφασιστικός και διέθετε αξιόλογες
πολιτικές ικανότητες. Βέβαια εξαίρετοι πολιτικοί ήταν και οι Ρωμαίοι που βρήκε απέναντί του. Ο Μιθριδάτης
είχε ελληνική παιδεία, χρησιμοποίησε Έλληνες συμβούλους και προσπάθησε να εξελληνίσει το κράτος του,
ενώ παράλληλα εμφανιζόταν ως υπέρμαχος των Ελλήνων και ελευθερωτής από την ρωμαϊκή κυριαρχία. Σε
μεγάλο βαθμό, βέβαια, αυτή η στάση του αποτελούσε μέσο για να επεκτείνει τις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Αργυρό τετράδραχμο του
Φαρνάκη Α΄ με τη μορφή
του βασιλιά του Πόντου
στον εμπροσθότυπο.
Στον οπισθότυπο
εικονιζόταν ο Ερμής (;)
που τρέφει ελάφι (περ.
170-150 π.Χ., Bibliothèque
Nationale de France Cabinet des Médailles,
Παρίσι).

Εμπροσθότυπος αργυρού
τετράδραχμου του Μιθριδάτη Δ΄
και της Λαοδίκης του Πόντου με
τις μορφές τους (περ. 170-150 π.Χ.,
Bibliothèque Nationale de France Cabinet des Médailles, Παρίσι).

Πήλινο ειδώλιο
με τη μορφή
του Μιθριδάτη Ε΄
(Μουσείο Λούβρου,
Παρίσι)

Οι λαξευμένοι τάφοι των βασιλέων του Πόντου
στο όρος Χαρσενά (Harşena), στη βόρεια
πλευρά της Αμάσειας, πρωτεύουσας
του βασιλείου. Σύμφωνα με τον Στράβωνα,
εδώ είναι θαμμένοι ο Μιθριδάτης Α΄, Β΄ και Γ΄,
ο Αριοβαρζάνης και ο Φαρνάκης Α΄.
Οι τάφοι έχουν περιληφθεί στον κατάλογο
των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO.
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Οινόη / Ούνιε

Βασιλικός τάφος από την εποχή
του Βασιλείου του Πόντου, στη βάση
του κάστρου, λίγο έξω από την πόλη.
Το κάστρο, το οποίο χρονολογείται
στην περίοδο της μιθριδατικής
δυναστείας, υπέστη μεγάλες ζημιές
κατά τον 19ο αιώνα, όταν τα οθωμανικά
στρατεύματα προσπάθησαν να
εκδιώξουν τους ντερεμπέηδες
που ήταν οχυρωμένοι σε αυτό.

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Δραγάτσης Παλαιολόγος,
τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου
(1449-1453). Στο πρώτο μισό της δεκαετίας
του 1420, του δόθηκε ο τίτλος του δεσπότη
και παραχωρήθηκε ένα τμήμα των δυτικών
παραλίων της Μαύρης Θάλασσας.
Την περίοδο αυτή διέμεινε στην Οινόη.
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Η Οινόη (Οιναίον για τους Βυζαντινούς, Ünye για
τους Τούρκους) βρίσκεται στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, 82 χλμ. ανατολικά της Σαμψούντας
και 52 χλμ. βορειοδυτικά των Κοτυώρων. Οφείλει
το όνομά της στην Οινόη, νύμφη του αρκαδικού
όρους Λύκαιον, η οποία ήταν τροφός του Δία, ή
στην ομώνυμη τροφό του Πάνα.
Η θέση κατοικείται από τον 15ο αι. π.Χ. και
μέχρι το 1200 π.Χ. ανήκε στους Χετταίους. Στα
μέσα του 7ου αι. π.Χ., εγκαταστάθηκαν εδώ άποικοι από τη Μίλητο, ενώ δύο αιώνες αργότερα η
περιοχή εντάχθηκε στο βασίλειο των Μήδων. Απελευθερώθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο (331 π.Χ.) και αποτέλεσε τμήμα του βασιλείου του Πόντου
από το 280 π.Χ. έως το 63 π.Χ., οπότε περιήλθε στους Ρωμαίους. Στα χρόνια που ακολούθησαν και
έως τον 11ο αιώνα, παρέμεινε μια επαρχιακή πόλη αρχικά της Ρωμαϊκής και στη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Το 1080 η Οινόη κατελήφθη από τους Σελτζούκους και έκτοτε περιήλθε κατά καιρούς στην κυριαρχία των Ντάνισμεντ, των τουρκμενικών φύλων, των Μογγόλων, των Οθωμανών αλλά και της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας (1204-1214, 1228-1230, 1243-1297 και 1302-1346). Το 1394 δόθηκε ως
προίκα από τον Αλέξιο Γ΄ στην κόρη του Ευδοκία, η οποία παντρεύτηκε τον εμίρη Ταστινί Τσελεμπή.
Τελικώς, το 1461 κατακτήθηκε από τον Μωάμεθ Β΄, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον
των Μεγάλων Κομνηνών και της Τραπεζούντας. Η πόλη τότε κατοικούνταν κυρίως από ορθόδοξους
χριστιανούς.
Οι επιδόσεις των κατοίκων της Οινόης στη ναυπηγική συνέβαλαν στην ανάπτυξή της και στην
παροχή σειράς κινήτρων προς αυτούς από το οθωμανικό κράτος (π.χ. ύπαρξη χριστιανού διοικητή).
Την εν λόγω ασχολία βοηθούσε η άφθονη και άριστης ποιότητας ξυλεία της περιοχής (κυρίως καστανιά). Έτσι τον 17ο-18ο αιώνα, η Οινόη αποτελούσε όχι μόνο φυσικό επίνειο της Νεοκαισάρειας αλλά
κι ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά λιμάνια της περιοχής, αν και τον 16ο αιώνα συνολικά στην
πόλη και το φρούριό της κατοικούσαν μόλις 152 άτομα. Λόγω της αυξημένης εμπορικής σημασίας του
λιμανιού της, υπήρχαν πρακτορεία ναυτιλιακών εταιρειών διάφορων χωρών (Ρωσία, Ιταλία, Γαλλία,
Αυστρία).
Στα χρόνια της άνθησής της, στην οικονομία της Οινόης συνεισέφεραν η άσπρη πέτρα της περιοχής, η οποία έμοιαζε με μάρμαρο κι εξαγόταν στη Σαμψούντα, τα Κοτύωρα και την Κερασούντα, η
αγγειοπλαστική, η κατασκευή σχοινιού (εργασία κυρίως μουσουλμάνων) και η γεωργία (παράγονταν
σιτάρι, ρύζι, κριθάρι, βρόμη, ρεβίθια, φακή και κουκιά κι εξάγονταν φασόλια, κάνναβη, καλαμπόκι,
κρασί, βούτυρο και τυρί).
Από τα τέλη του 18ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να παρακμάζει και οι τοπικοί
άρχοντες (οι ντερεμπέηδες, όπως λέγονταν) μεταβλήθηκαν σε καταπιεστές του πληθυσμού (επέβαλλαν φόρους, έκαναν επιδρομές, επιδίδονταν στο δουλεμπόριο). Η Οινόη υπήρξε ορμητήριο των
ντερεμπέηδων, γεγονός που οδήγησε την πόλη και την περιοχή σε παρακμή. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το 1806 από τις επιδρομές των Λαζών, οι οποίες ανάγκασαν πολλούς κατοίκους (και Έλληνες)
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να μεταναστεύσουν στη νότια Ρωσία ή να μετοικίσουν στη Σινώπη. Πυρκαγιά το 1838 κατάστρεψε το
μεγαλύτερο μέρος της πόλης (1.500 ελληνικά σπίτια), οδηγώντας τη σε μαρασμό. Νέα πυρκαγιά, στην
οποία κάηκε το σχολείο των ορθόδοξων κατοίκων, την έπληξε το 1880, ενώ και το 1907 εκδηλώθηκε
πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε την αγορά της Οινόης.
Τα αλλεπάλληλα πλήγματα θα προκαλέσουν, από τα μέσα του 19ου αιώνα, κάμψη και στη ναυπήγηση πλοίων, ενώ η αντικατάσταση του ιστίου από τον ατμό θα προσθέσει νέες δυσκολίες και θα
στρέψει πολλούς τεχνίτες της πόλης στη Σαμψούντα ή στη νότια Ρωσία. Η παρακμή της Οινόης
σχετίζεται και με την ανάδειξη της Σαμψούντας σε βασικό λιμάνι της Σεβάστειας. Πάντως, στα τέλη
του 19ου αιώνα, ο εμπορικός στόλος της Οινόης διέθετε 60 τουρκικά και 20 ελληνικά πλοία· σε όλα,
όμως, τα πληρώματα ήταν ελληνικά.
Την εποχή αυτή, στην πόλη κατοικούσαν πλέον κατά πλειοψηφία μουσουλμάνοι. Να σημειωθεί
ότι το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύθηκε και μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1876-1877, καθώς
στην Οινόη εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τη νότια Ρωσία. Στο μεταίχμιο του 19ου
και του 20ού αιώνα, οι ορθόδοξοι κάτοικοι –που ζούσαν εκεί από τη Βυζαντινή εποχή– ήταν περίπου
4.000. Οι ελληνικές συνοικίες ήταν το Περιγιάλι, η Πούντα, το Μάλι, ο Εγκρεμός και ο Κάστρος. Τα
καταστήματά της αγοράς στο Περιγιάλι ανήκαν στους ορθοδόξους, ενώ σε έναν από τους γνωστότερους δρόμους της πόλης βρίσκονταν σπίτια ορθοδόξων, η αρμενική εκκλησία και το αρρεναγωγείο
τους. Στα τέσσερα λουτρά της πόλης, που ανήκαν σε μουσουλμάνους, οι ορθόδοξοι είχαν πρόσβαση
την Τετάρτη και την Παρασκευή.
Στην Οινόη υπήρχαν τότε δύο ορθόδοξες εκκλησίες: η Απάνω Εκκλησία ή Κοίμηση της Θεοτόκου, η μεγαλύτερη εκκλησία της Οινόης, και η δισυπόστατη Κάτω Εκκλησία, αφιερωμένη στον
Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Δημήτριο. Υπήρχαν, επίσης, σχολεία ορθοδόξων: το 1870 λειτουργούσαν ελληνικό σχολείο και αλληλοδιδακτικό σχολείο αρρένων, στα οποία φοιτούσαν πάνω από 330
μαθητές, ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσαν επτατάξιο αρρεναγωγείο και πεντατάξιο
παρθεναγωγείο. Τέλος, υπήρχαν αρκετοί σύλλογοι: το Aναγνωστήριο Οινόης «Φιλαδέλφεια», που
ιδρύθηκε το 1890 και είχε ως σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης των ορθοδόξων της περιοχής
και την εξεύρεση εργασίας στους φτωχούς, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Πατρίς», που ιδρύθηκε
το 1909, ο σύλλογος «Αναγέννηση», με φιλολογικό, καλλιτεχνικό και γυμναστικό τμήμα, και η Λέσχη
«Ο Ευαγγελισμός», που είχε σκοπό την ενίσχυση των σχολείων της ελληνορθόδοξης κοινότητας.
Με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι έως τότε καλές σχέσεις ορθοδόξων και μουσουλμάνων διαταράχθηκαν και ξεκίνησαν οι διωγμοί των πρώτων. Τόσο οι Αρμένιοι όσο και οι Έλληνες
διατάχθηκαν να καταταγούν στα τάγματα εργασίας (αμελέ
ταμπουρού). Οι πρώτοι εξοντώθηκαν κι έτσι το 1914 ο αριθμός των ορθοδόξων της Οινόης είχε μειωθεί σε 2.500-3.000
(επί συνόλου 10.000 και πλέον κατοίκων). Το 1917-1918, οι
Έλληνες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκπατριστούν στα βάθη
της Ανατολίας. Οι ελάχιστοι που επέζησαν έφτασαν ως πρόσφυγες στη Ρωσία και την Ελλάδα. Όσοι χριστιανοί είχαν
απομείνει στην Οινόη την εγκατέλειψαν και εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο το 1922-1923.

Ελληνορθόδοξοι του Πόντου στη βρύση
της γειτονιάς (Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα)

Κατάλοιπα του κάστρου της Οινόης.
Γύρω από αυτό απλωνόταν
η ελληνική συνοικία Κάστρος.

Έλληνες και Αρμένιοι που αναγκάστηκαν να καταταγούν
στα τάγματα εργασίας (σμελέ ταμπουρού).

Ελληνίδες της Σαμψούντας (Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)
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ΑΜΑΖΟΝΕΣ
Μυθικός λαός στον οποίο δεν υπήρχαν καθόλου άντρες ή, αν υπήρχαν, είχαν τη θέση που στους
άλλους λαούς είχαν οι γυναίκες (οικοκυρικά, βοηθητικές εργασίες). Κατάγονταν από τον Άρη
και τη Νύμφη Αρμονία.
Οι Αμαζόνες τρέφονταν με τους καρπούς των δέντρων, με τα θηράματα και με το κρέας
και το γάλα των ζώων της βοσκής. Ήταν νέες και έπρεπε να γυμνάζονται, να πολεμούν, να
κυνηγούν και να διατηρούν την αγνότητά τους. Για να πάρουν σύζυγο και να κάνουν παιδιά,
έπρεπε προηγουμένως να διακριθούν στον πόλεμο, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν αντίπαλο.
Κατά τον Στράβωνα, για να ζευγαρώσουν και να διαιωνίσουν τον λαό τους, ζούσαν δύο μήνες
την άνοιξη στον Καύκασο, όπου κατοικούσαν οι Γαργαρείς, λαός αρσενικός.
Τα παιδιά που γεννούσαν τα θήλαζαν για λίγο κι έπειτα τα έδιναν στους άντρες για να τα
αναθρέψουν και να τα φροντίζουν. Αν τα παιδιά που γεννούσαν ήταν κορίτσια, τους έκαιγαν ή
έκοβαν τον δεξιό μαστό, ώστε να μην τους εμποδίζει στη χρήση του τόξου ή του δόρατος. Θεωρείται, μάλιστα, ότι το όνομα Αμαζόνα σημαίνει αυτή που δεν έχει μαστό (α-μαζός). Αν τα παιδιά
ήταν αγόρια, τους στρέβλωναν ή τους έκοβαν τα πόδια και τα χέρια, ώστε να μην μπορούν να γίνουν
πολεμιστές και να ασχοληθούν μόνο με βοηθητικές εργασίες.
Οι Αμαζόνες αντιμετώπισαν, σύμφωνα με τους σχετικούς μύθους, τον Περσέα στην Αφρική, τον
Βελλερεφόντη στη Λυκία, τον Ηρακλή, τον Ιάσονα, τον Θησέα στην Αθήνα, τον Αχιλλέα στην Τροία.
Ονομαστές βασίλισσές τους ήταν η Μύρινα, που κατέκτησε το Αιγαίο, η Ιππολύτη, που αναμετρή-

Αμαζόνα οπλισμένη που δείχνει
να απομακρύνεται. Λεπτομέρεια
από αττικό ερυθρόμορφο κρατήρα,
510-500 π.Χ. (Κρατικά Μουσεία
Αρχαιοτήτων, Μόναχο).

Johann Georg Platzer, «H βασίλισσα
των Αμαζόνων Θάληστρις υποδέχεται
τον Μέγα Αλέξανδρο».
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θηκε με τον Ηρακλή ο οποίος ήθελε τη ζώνη της, η Αντιόπη, που ζευγάρωσε με τον
Θησέα, η Πενθεσίλεια, την οποία σκότωσε ο Αχιλλέας, καθώς και η Θάληστρις,
η οποία συνάντησε τον Μέγα Αλέξανδρο στην Υρκανία και, επειδή τον θαύμαζε,
προσφέρθηκε να γονιμοποιηθεί από αυτόν, πιστεύοντας ότι έτσι θα έκανε παιδιά
που θα ήταν ανώτερα σε όλα.
Για τον τόπο κατοικίας των Αμαζόνων υπάρχουν πολλές απόψεις, επικρατέστερη όμως είναι αυτή που τοποθετεί τη χώρα τους ανάμεσα στην Αμισό και
την Οινόη, στην κοιλάδα του ποταμού Θερμώδοντα, στις εκβολές του οποίου
τοποθετούσαν την πρωτεύουσα της επικράτειάς τους, τη Θερμίσκυρα. Γενικά
πάντως, επειδή η ελληνική κοινωνία μετά τη δωρική κατάκτηση ήταν δομημένη σε αυστηρά πατριαρχικές βάσεις, ο τόπος κατοικίας των Αμαζόνων, λαού με
μητριαρχική οργάνωση, απωθούνταν στο χώρο του φαντασιακού (στην περιφέρεια του τότε γνωστού κόσμου) όσο πλάταινε
ο γεωγραφικός ορίζοντας των Ελλήνων.
Ο θρύλος των Αμαζόνων ενέπνευσε διάσημους γλύπτες της
αρχαιότητας, αλλά και νεότερους καλλιτέχνες. Ζωγράφους, όπως
ο Ρούμπενς (περ. 1620, Παλαιά Πινακοθήκη, Μόναχο), αλλά και
ανθρώπους των γραμμάτων όπως οι Θερβάντες, Λόπε ντε Βέγκα,
Σαίξπηρ, Γκαίτε, Ίψεν κ.ά. Ευρύτατα χρησιμοποιήθηκε από την
αττική τέχνη του 5ου και 4ου αι. π.Χ. το θέμα της Αμαζονομαχίας, δηλαδή
του αγώνα των Ελλήνων εναντίον ενός ασιατικού έθνους. Αυτές οι παραστάσεις της Κλασικής εποχής θεωρείται ότι είναι συμβολικές και σχετίζονται με την ιστορική σύγκρουση Ελλήνων και Περσών.

Άγαλμα της Πενθεσίλειας στην ανατολική
πρόσοψη της τετράγωνης αυλής του Λούβρου.
Έργο του Gabriel-Vital Dubray (1862).

Ο Αχιλλέας σκοτώνει
τη βασίλισσα των
Αμαζόνων Πενθεσίλεια.
Αττικός μελανόμορφος
αμφορέας, περ. 540-530
π.Χ. (Βρετανικό Μουσείο,
Λονδίνο).

Ο Ηρακλής αντιμέτωπος με τις Αμαζόνες.
Λεπτομέρεια αττικού ερυθρόμορφου
αμφορέα (περ. 530-520 π.Χ., Μουσείο
Λούβρου, Παρίσι).
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Γενική άποψη της Σαμψούντας από τη θάλασσα
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Τσαρσαμπάς

Πόντιος αντάρτης
(Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα)

Στη θέση της σύγχρονης κωµόπολης Τσαρσαμπά
(Çarşamba), η οποία είναι χτισμένη κοντά στους ποταμούς Γεσιλιρμάκ (Yeşilirmak - παλιά Ίρις) και Τερμέ Τσαΐ
(Terme Çayi - παλιά Θερμόδων), σύµφωνα µε τη µυθολογία, βρισκόταν η χώρα των Αµαζόνων. Εδώ, στα χρόνια
του Β΄ ελληνικού αποικισµού, ιδρύθηκε η Θεµίσκυρα,
που εξελίχθηκε σε αξιόλογη πόλη. Τον 3ο αι. π.Χ. εντάχθηκε στο Βασίλειο του Πόντου και στη συνέχεια ακολούθησε τη µοίρα των γειτονικών πόλεων. Στους Μιθριδατικούς Πολέµους, πολιορκήθηκε από τον Λούκουλλο
και καταστράφηκε το 71 π.Χ.
Ο Τσαρσαµπάς κατοικήθηκε ξανά στα χρόνια της
οθωμανικής κυριαρχίας από µεικτό πληθυσµό (Τούρκοι, Αρµένιοι, Έλληνες και Κιρκάσιοι µουσουλµάνοι
πρόσφυγες από τη Ρωσία). Γνώρισε μεγάλη οικονομική
άνθηση, καθώς η γύρω πεδιάδα που αρδεύεται από τον
Ίρι και τον Θερμόδωντα είναι εξαιρετικά εύφορη. Φημισμένα ήταν τα όσπρια και το ρύζι της. Το 1906, η πλειοψηφία του πληθυσµού ήταν µουσουλµάνοι, ενώ υπήρχαν
180 οικογένειες ελληνορθοδόξων (25% του πληθυσμού)
και 230 οικογένειες Αρµενίων. Οι Έλληνες είχαν δική
τους ισχυρή κοινότητα, εκκλησία (κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του 1940) και διδακτήρια (αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο), καθώς και σηµαντική οικονοµική παρουσία. Το σύνολό τους είτε εξοντώθηκε στο διάστηµα 1916-1919 είτε κατέφυγε στην Ελλάδα µετά τον Οκτώβριο του 1922.

Αμισός – Σαμψούντα

Το αρχοντικό Πορλόγλου, το οποίο σήµερα
είναι πολιτιστικό κέντρο. Πρόκειται για
διώροφο κτίριο µε µνηµειακή είσοδο,
κιονόκρανα κορινθιακού τύπου και άλλα
διακοσµητικά στοιχεία (φωτ.: Βλ. Βλασίδης).
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Στο βάθος του κόλπου που σχηματίζεται ανάμεσα στις εκβολές δύο ποταμών [Άλυς
(Kizilirmak) και Ίρις] βρίσκεται σήμερα η σύγχρονη πόλη Σαμψούντα (Samsun), βορειοδυτικά τής οποίας έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα οικισμού που έχει ταυτιστεί με την
αρχαία Αμισό. Σήμερα στον χώρο αυτό έχουν χτιστεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις και
έτσι η πρόσβαση δεν είναι εφικτή. Τόσο η νεότερη όσο και η αρχαία πόλη συνδέονται
στενά με την πορεία του ελληνισμού στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και ιδιαίτερα με
τη θαλάσσια εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων.
Η θέση αποικίστηκε αρχικά από κατοίκους της Σινώπης. Ήταν ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς επέτρεπε σε μεγάλα εμπορικά πλοία να αγκυροβολήσουν με ασφάλεια και
βρισκόταν κοντά στον πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο που συνέδεε τις ακτές του Εύξεινου Πόντου
με την ενδοχώρα και την Καππαδοκία. Έτσι, η Αμισός εξελίχθηκε σε ακμαίο λιμάνι και στη δεύτερη
σε ισχύ πόλη της περιοχής μετά τη Σινώπη. Ο οικισμός καταστράφηκε από τους Κιμμερίους (μετά
το 714 π.Χ.), όμως το 562 π.Χ. η Μίλητος ίδρυσε στην ίδια θέση νέα αποικία.

Στα µέσα του 5ου αι. π.Χ., η πόλη και η εύφορη ενδοχώρα της προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του
Περικλή και των Αθηναίων, οι οποίοι εγκατέστησαν εκεί κληρούχους. Οι άποικοι µετονόµασαν την
πόλη σε Πειραιά –ονομασία που διατηρήθηκε επί έναν αιώνα περίπου– και τη μετέτρεψαν σε καίριο
εµπορικό σταθµό των Αθηναίων στον Εύξεινο Πόντο. Ταυτόχρονα, η πόλη κατέβαλλε φόρους για τη
συνέχιση του πολέμου εναντίον των Περσών.
Μετά την εις βάρος της Αθήνας έκβαση του Πελοποννησιακού Πολέμου (431-404 π.Χ.), η πόλη
πρέπει να επανέκτησε την ανεξαρτησία της. Για λίγο όμως. Το 387/6 π.Χ., με βάση τους όρους της
Ανταλκιδείου Ειρήνης, προσαρτήθηκε στην Περσική Αυτοκρατορία, όπως και οι άλλες παράλιες
πόλεις της Μικράς Ασίας, και εντάχθηκε στη σατραπεία της Καππαδοκίας. Παρέµεινε υπό περσική
κυριαρχία µέχρι την απελευθέρωσή
της από δυνάµεις φιλικές προς τον
Μέγα Αλέξανδρο (331 π.Χ.), ο οποίος
επανέφερε την αρχαία ονομασία της.

Άγαλµα Αµαζόνας στο πάρκο Μπατί, στη
Σαμψούντα. Υπενθυμίζει τον µύθο, σύμφωνα
με τον οποίο οι Αμαζόνες ζούσαν στην περιοχή.

Η πρώην οικία Λάγκα, ένα από τα καλοδιατηρημένα ελληνικά αρχοντικά της Σαμψούντας
(φωτ.: Βλ. Βλασίδης). Είναι διώροφη και η είσοδός
της περιβάλλεται από τέσσερις κολόνες µε
κιονόκρανα κορινθιακού ρυθµού. Τα γείσα των
παραθύρων είναι διακοσµηµένα µε µαιάνδρους
και άλλα πλαίσια σκαλιστά στην πέτρα.
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Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΙΣΟΥ

Δραχμή της Αμισού.
Στη μία όψη εικονίζεται
κεφαλή της Τύχης και
στην άλλη κουκουβάγια
(περ. 400-350 π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο
Αμισού).

Ο Θησαυρός της Αµισού είναι το κυριότερο έκθεµα του
Αρχαιολογικού και Εθνογραφικού Μουσείου Σαµψούντας.
Πρόκειται για αντικείµενα που βρέθηκαν σε τάφο κατά
τη διάνοιξη λεωφόρου στην περιοχή της αρχαίας Αµισού.
Τα ευρήµατα περιλαµβάνουν κυρίως κοσµήµατα (χρυσό
στεφάνι µε λεπτά φύλλα, χρυσά βραχιόλια µε φίδι, χρυσά
ενώτια, χρυσό περιδέραιο, διακοσµητικά υφασµάτων). Τα
κοσµήµατα χρονολογούνται στην Ελληνιστική περίοδο και
είναι τυπικά δείγµατα της τεχνοτροπίας αυτής της περιόδου.
Στο µουσείο φιλοξενείται σηµαντική συλλογή νοµισµάτων από την Κλασική, την Ελληνιστική, τη Ρωµαϊκή και τη Βυζαντινή περίοδο, καθώς και από την
εποχή των Σελτζούκων και των Οθωµανών. Στην εικόνα πάνω δεξιά, τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου που
βρέθηκε στον λόφο της Αμισού και χρονολογείται στην εποχή του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβήρου (221-235 μ.Χ.).

Νόμισμα της Αμισού στο οποίο
αναγράφεται το όνομα της πόλης
με τρίποδα ανάμεσα στα γράμματα
(120-80 π.Χ.).

Ορειχάλκινο άγαλμα γυμνού αθλητή
από την Αμισό. Αντίγραφο του 1ου αι. μ.Χ.
βασισμένο σε πρωτότυπο του 5ου αι. π.Χ.
(Αρχαιολογικό και Εθνογραφικό
Μουσείο Σαμψούντας).
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Μετά τον θάνατο του Μακεδόνα στρατηλάτη, η Αμισός ενεπλάκη στους πολέµους
µεταξύ των επιγόνων του. Το 315 π.Χ. ξεκίνησε µακρόχρονη πολιορκία της από τον
Ασκληπιόδωρο, στρατηγό του σατράπη της Καρίας Ασάνδρου. Η Αμισός αντιστάθηκε, έως ότου ο Πτολεµαίος, στρατηγός του Αντίοχου της Συρίας, απομάκρυνε τον
Ασκληπιόδωρο. Έως το 245 π.Χ., οπότε καταλήφθηκε από τα στρατεύματα του
Μιθριδάτη B΄, ήταν ηµιανεξάρτητη πόλη υπό την κυριαρχία του ελληνιστικού
βασιλείου της Περγάµου.
Από την ίδρυσή της έως την εποχή αυτή, το πολίτευμα της Αμισού ήταν
δημοκρατικό, εκτός από την σύντομη περίοδο κατά την οποία ήταν υπό περσική κυριαρχία. Όταν απελευθερώθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, επανήλθαν οι
δημοκρατικοί θεσμοί. Στην πόλη δίνονταν πολλές θεατρικές παραστάσεις και
διεξάγονταν φιλοσοφικές συζητήσεις. Οικονομικά η Αμισός –τότε αλλά και στη
συνέχεια– στηριζόταν στο εμπόριο και στα πλούσια εδάφη της. Από το λιμάνι της
εξάγονταν ξυλεία, ατσάλι και σίδηρος, ημιπολύτιμοι λίθοι και τοπική κεραμική.
Στα νομίσματά της, που άρχισαν να κόβονται στα χρόνια της αθηναϊκής κυριαρχίας, εμφανίζονται συνήθως η Τύχη της πόλης και η νύμφη Αμισός. Στην πόλη,
εκτός από τη νύμφη Αμισό, λατρεύονταν ο Δίας, η Άρτεμη, ο Απόλλων, ο Ηρακλής και ο Έρως. Πολεοδομικά, η πόλη διακρινόταν στην Άνω Αµισό, η οποία
κατοικούνταν από εύπορους πολίτες και αξιωµατούχους και περιβαλλόταν από
τείχος, και στην παραθαλάσσια Κάτω Αµισό, στην οποία κατοικούσαν οι απλοί
άνθρωποι και βρίσκονταν αποθήκες, εργαστήρια κ.λπ.
Από το 245 π.Χ. έως το 67 π.Χ. η Αμισός ήταν ενταγμένη στο βασίλειο
του Πόντου, κατά τη διάρκεια δε της βασιλείας του Μιθριδάτη ΣΤ΄, έφτασε στο απόγειο της ακµής της. Ο Μιθριδάτης την επέλεξε ως βασιλική
έδρα, την κόσµησε µε ναούς, στάδια και άλλα δημόσια οικοδομήματα,

Οικογένεια Ελλήνων της Σαμψούντας
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

δημιούργησε ένα νέο προάστιο, την Ευπατορία, έχτισε µεγάλο ανάκτορο, στο οποίο διέµενε αρκετούς
µήνες του έτους, και πριμοδότησε την άνθηση της ελληνικής παιδείας.
Κατά τη διάρκεια του Γ΄ Μιθριδατικού πολέµου (74-63 π.Χ.), η πόλη βρέθηκε στη δίνη των
συγκρούσεων Πόντου-Ρώμης. Πολιορκήθηκε από τον Λούκουλλο και –όταν αυτός καταδίωκε τον
Μιθριδάτη– από τον Μουρήνα, αλλά άντεξε. Ο Λούκουλλος, όμως, επανήλθε και κατέλαβε πρώτα
την Ευπατορία και στη συνέχεια την Αµισό (71 π.Χ.). Η φρουρά της, της οποίας ηγείτο ο ικανότατος
Καλλίμαχος, διέφυγε από τη θάλασσα, αφού πριν πυρπόλησε την πόλη. Ακολούθησε ανηλεής λεηλασία από τα ρωµαϊκά στρατεύµατα, η οποία πρέπει να προκάλεσε λύπη στον Λούκουλλο. Έτσι, η
Αµισός ανακηρύχθηκε αυτόνοµη πόλη, της παραχωρήθηκαν οι γύρω εκτάσεις, αποκαταστάθηκαν εν
μέρει οι καταστροφές και επετράπη στους κατοίκους της να επανέλθουν στις εστίες τους.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΑΜΙΣΟΥ
Στην Αµισό έχουν αποκαλυφθεί δύο σημαντικοί τάφοι που χρονολογούνται στην Ελληνιστική
εποχή. Ο πρώτος ήταν λαξευτός στον λόφο, 8 µ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ ο
δεύτερος, που βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τον πρώτο, ήταν σκαµµένος σε βάθος 15 µ. Ο
ένας τάφος ανήκε σε άνδρα που έφερε βασιλικά διαδήµατα, ενώ στον δεύτερο υπήρχαν δύο
σκελετοί γυναικών. Σύμφωνα και µε τα κτερίσµατα των τάφων, των πρώτων ασύλητων τάφων
που ανακαλύφθηκαν στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, οι νεκροί ανήκαν στη δυναστεία των
Μιθριδατών.
Από την αρχαία πόλη διασώζονται επίσης λείψανα του τείχους, του μεγαλοπρεπούς θεάτρου, της προκυμαίας του λιμανιού, ιερού κ.ά. Βρέθηκε επίσης ένα μεγάλο μωσαϊκό που παριστάνει τον Αχιλλέα και τη Θέτιδα στον Τρωικό Πόλεμο, και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό και Εθνογραφικό Μουσείο Σαµψούντας.

Μυθολογική παράσταση σε τμήμα ψηφιδωτού
από τον λόφο της Αμισού.
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Η Σαμψούντα
σε επιστολικό δελτάριο
των αρχών του 20ύ αιώνα

Το τετραώροφο µέγαρο Ανταβάντογλου,
µε πλήθος διακοσµητικών στοιχείων που
παραπέµπουν στο κλασικό ελληνικό στυλ.
Σήµερα, λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο
(φωτ.: Βλ. Βλασίδης).

Το 66 π.Χ., ο Λούκουλλος αντικαταστάθηκε από τον Ποµπήιο στην ηγεσία των ρωμαϊκών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία. Ο Πομπήιος κήρυξε τον Πόντο ρωµαϊκή επαρχία και τον προσάρτησε
στη Βιθυνία, εγκατέστησε ρωµαϊκή φρουρά στην Αµισό (64 π.Χ.) και δέχτηκε δώρα και το σώµα
του Μιθριδάτη από τον Φαρνάκη, στασιαστή γιο τού πρώην βασιλιά του Πόντου. Τον χειμώνα του
48/47 π.Χ., ο Φαρνάκης, εκμεταλλευόμενος την εμφύλια σύγκρουση Καίσαρα-Πομπήιου, κατέλαβε
την πόλη και θανάτωσε πολλούς κατοίκους της. Ηττήθηκε, όμως, το 46 π.Χ., στη μάχη της Ζήλας
από τον Ιούλιο Καίσαρα, ο οποίος ελευθέρωσε την Αμισό. Αργότερα (39 π.Χ.), ο Μάρκος Αντώνιος,
διοικητής τότε της Μικράς Ασίας, την ενέταξε στο νεοσύστατο βασίλειο του Πόντο (ονομάζεται και
Πολεμωνιακό, από την ονομασία της πρωτεύουσάς του Πολεμώνιον), με διοικητές ή τυράννους οι
οποίοι κυβερνούσαν με σκληρότητα. Το 31 π.Χ., μετά τη νίκη του στο Άκτιο, ο Ρωµαίος αυτοκράτορας
Οκταβιανός ανακήρυξε την Αµισό και πάλι αυτόνομη, και της έδωσε τη δυνατότητα να κόβει δικά της
νοµίσµατα. Η πόλη τού τον ανταπέδωσε, ανακηρύσσοντάς τον «σωτήρα και κτίστη» και αναθέτοντας
αφιέρωµα στο ιερό της.
Κατά τους Αυτοκρατορικούς χρόνους, η πόλη γνώρισε οικονομική και πολιτιστική άνθηση. Τον
2ο αι. μ.Χ. ήταν ενταγμένη στην επαρχία της Γαλατίας, ενώ μετά τις μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού (286) εντάχθηκε στην επαρχία του Διοσπόντου/Ελενοπόντου. Την περίοδο αυτή ήταν αυτοδιοικούμενη, με βάση δικούς της κανόνες: την εκτελεστική εξουσία ασκούσε η Βουλή, τη νοµοθετική η
Εκκλησία του ∆ήµου και τη δικαστική ο λεγόμενος Έκδικος. Ως ελεύθερη πόλη αποτελούσε µέρος
του Κοινού των ποντιακών πόλεων.
Κατά την Πρωτοχριστιανική περίοδο, στην πόλη ζούσαν Έλληνες που πίστευαν στο ∆ωδεκάθεο,
Ισραηλίτες και πιστοί άλλων θρησκειών. Τον Χριστιανισµό στην Αµισό δίδαξε ο απόστολος Ανδρέας
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κατά τις δύο περιοδείες του στον Πόντο. Μάλιστα, κατά τους διωγµούς του 3ου αιώνα µαρτύρησαν
πολλοί χριστιανοί.
Στην εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Αµισός εντάχθηκε στο Θέµα των Αρµενιακών και
αποτελούσε λιµάνι απ’ όπου διακινούνταν σιτηρά και αρχή καίριου εµπορικού δρόµου που οδηγούσε
στην Αµάσεια και την Καισάρεια. Ακόμη πιο σημαντική έγινε μετά τα μέσα του 7ου αιώνα, γιατί οι
αραβικές κατακτήσεις στον Νότο μετατόπισαν το κέντρο βάρους του βυζαντινού εμπορίου. Το 860
υπέστη σοβαρές καταστροφές κατά την επιδροµή του εµίρη της Μελιτηνής Αµέρ και, παρότι ανακαταλήφθηκε από τον Βυζαντινό στρατηγό Πετρωνά, στη συνέχεια περιέπεσε στην αφάνεια. Μετά το
1180, καταλήφθηκε από τον Κιλίτζ Αρσλάν Β΄, ηγέτη του σελτζουκικού σουλτανάτου της Ανατολίας,
και το 1185 παραδόθηκε στον γιο του, Γκιγιάθ αντ-Ντιν.
Μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ (1071), πλάι στην Αμισό δημιουργήθηκε τουρκικός οικισμός.
Το όνομά του (Σαμψούντα) προήλθε πιθανότατα από παραφθορά της έκφρασης «εις Αμισόν», που
σταδιακά έγινε Σαμσούν (όπως το «εις την πόλιν» έγινε Ισταμπούλ). Η βυζαντινή Αµισός, μετά την
άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους (1204), απέκρουσε τις προσπάθειες προσάρτησής της
στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και βρέθηκε στο πλευρό της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, µετά
δε το 1261 αποτέλεσε και πάλι τµήµα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Ωστόσο, έως το 1398, οπότε περιήλθε στην κυριαρχία του σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄, ήταν κατά καιρούς ενταγμένη στο βυζαντινό κράτος, στους Μογγόλους ή στους Σελτζούκους. Μετά την ήττα των
Σελτζούκων από τους Μογγόλους στη µάχη του Κιοσέ Nταγ (1243), περιήλθε για λίγο στην κατοχή
τους, για να τεθεί στα τέλη του 13ου αιώνα υπό τον έλεγχο του εµίρη της Κασταµονής. Ακολούθησαν νέα καταστροφική επιδροµή των Μογγόλων υπό τον Ταμερλάνο (1402) και η εγκατάλειψη της
αρχαιοελληνικής και βυζαντινής Αµισού, µετά και την οριστική εκδίωξη των Γενουατών εμπόρων και
την πυρπόληση της συνοικίας τους (1461), όπου είχαν εγκατασταθεί από το 1296. Από τα τέλη του
15ου αιώνα, οι Έλληνες κάτοικοί της εγκαταστάθηκαν στο γειτονικό Καδήκιοϊ, το οποίο αργότερα
µετονόµασαν σε Άνω Αµισό, όπου παρέµειναν έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Σε περίοδο παρακμής
μπήκε και η Σαµψούντα.
Η κατάσταση άλλαξε στα τέλη του 18ου και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα χάρη στη συνθήκη του
Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), στην απόδοση του πασαλικιού στην οικογένεια Καζινεντάρ (1807), στις
µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (1832 και 1856) και στα μετά το τέλος

Το πρώην Τσινέκειο Γυμνάσιο. Και τα τέσσερα διδακτήρια
της Τραπεζούντας (αλληλοδιδακτικό δηµοτικό, αρρεναγωγείο,
παρθεναγωγείο, ελληνικό σχολείο) ήταν κτισμένα γύρω
από τον ναό της Αγίας Τριάδας (φωτ.: Βλ. Βλασίδης)

Ελληνικό αρχοντικό στη γωνία των οδών
Οσμανίγιε και Ιντσέ (φωτ.: Βλ. Βλασίδης.
Από το Ιντσέ και το Γκαζί προς τη θάλασσα
βρίσκονται τα παλιά καπνοµάγαζα, που
ελέγχονταν από τους Έλληνες καπνεµπόρους.
Πρόκειται για µεγάλα τριώροφα και
τετραώροφα κτίρια βιοµηχανικής αισθητικής,
που σήμερα είναι εγκαταλειµµένα.

Κάτοικοι της Σαμψούντας με τοπικές
ενδυμασίες (Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα)
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Καραβάνι από καμήλες μεταφέρει καπνά
της Πάφρας σε επιστολικό δελτάριο του 1913
(Συλλογή Α.Σ. Μαΐλλη). Τα εκλεκτής ποιότητας
καπνά της εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες
από το λιμάνι της Αμισού στις αγορές
του Αμβούργου, της Μασσαλίας, του Λονδίνου
και της Αλεξάνδρειας. Ονομαστό ήταν
και το μαύρο χαβιάρι της Πάφρας.

του Κριμαϊκού πολέμου δεδομένα. Τότε εγκαταστάθηκαν στη Σαμψούντα πολλοί ξένοι για εμπορικούς
σκοπούς, με την ακμάζουσα ελληνική κοινότητα να
έχει ηγετική θέση στην οικονομική ζωή της. Κι όταν
μια πυρκαγιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά το κέντρο
της (1866), ο Εσάτ Μουχλή πασάς δημιούργησε στη
θέση των καμένων µια νέα πόλη, ρυμοτομημένη, µε
καλύτερα σπίτια και υποδομές, διοικητήριο, δημοτικό νοσοκομείο και σύγχρονες λιµενικές εγκαταστάσεις. Έκτοτε, οι εξαγωγές της Σαµψούντας αυξήθηκαν κατά πολύ με βασικά προϊόντα τον καπνό, τα σιτηρά, τα ακατέργαστα δέρµατα, τα όσπρια, το
λινάρι και το καννάβι.

Άποψη της Σαμψούντας
με την πλατεία του Ρολογιού
(Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα)

Ο εκλεκτής ποιότητας καπνός της πόλης ήταν ο κύριος οικονομικός και εξαγωγικός μοχλός
της. Από το 1867 λειτουργούσε εργοστάσιο τσιγάρων της γαλλικής Regie, ωστόσο από τις αρχές του
20ού αιώνα οι Έλληνες απέκτησαν την πρωτοκαθεδρία στην αγορά καπνού και τσιγάρων, καθώς
καλλιεργούσαν τα περισσότερα καπνοχώραφα και διακινούσαν το 60% των καπνών. Ακόμη κι όταν
(τέλη 19ου αι.) άρχισε να αναπτύσσεται µικρή βιοµηχανική παραγωγή (κεραµοποιία, αγγειοπλαστική, ξυλουργική), ο καπνός παρέµενε το κύριο εξαγωγικό προϊόν. Στις αρχές του 20ού αιώνα, η
Σαμψούντα είχε εξελιχθεί στο δεύτερο μετά την Τραπεζούντα μαυροθαλασσίτικο εμπορικό κέντρο
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
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Η οικονοµική ανάπτυξη οδήγησε σε αύξηση του πληθυσµού της. Οι
σχεδόν 4.000 κάτοικοι πριν από το 1880, το 1888 έγιναν 11.000, το 1900
έφτασαν τους 22.000 και το 1914 ήταν πλέον 35.000. Μεταξύ τους περιλαμβάνονταν πολλοί Ελληνορθόδοξοι: 5.000 το 1888, 11.000 το 1906 (8.500
στην Κάτω Αµισό και 2.500 στην Άνω), 15.612 το 1914 (κατά το Οικουµενικό Πατριαρχείο). Παράλληλα, χτίστηκαν επιβλητικές ιδιωτικές κατοικίες
αλλά και μεγαλόπρεπα δηµόσια κτίρια: τζαµιά, ναοί, διοικητήριο, δηµαρχείο, αγορά, µπεζεστένι (σκεπαστή αγορά), δηµόσια λουτρά, διδακτήρια,
κινηματογράφοι, θέατρο κ.ά.
Από τους ορθόδοξους ναούς ξεχώριζαν αυτός των Αγίων Θεοδώρων, ο
παλαιότερος γνωστός ναός της πόλης, ο οποίος από το 1870 είχε µετατραπεί σε τζαµί, και ο µητροπολιτικός ναός της ελληνικής κοινότητας (18841886), που ήταν αφιερωµένος στην Αγία Τριάδα. Από το 1866 λειτουργούσε αλληλοδιδακτικό δηµοτικό σχολείο, ενώ το 1876 λειτουργούσαν
αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο και το 1878 ελληνικό σχολείο. Η ελληνική κοινότητα διέθετε
φιλαρµονική, τυπογραφεία, βιβλιοπωλεία, µορφωτικούς συλλόγους, αθλητικό σύλλογο, Εµπορική
Λέσχη, εφηµερίδες, Φιλόπτωχη Αδελφότητα Κυριών, θέατρο («Αριστοφάνης») και δύο κινηµατογράφους. Στο Καδήκιοϊ, μια καθαρά ελληνική συνοικία, υπήρχαν δύο ναοί, ελληνικά διδακτήρια,
φιλόπτωχη αδελφότητα και σύλλογος µε µουσική µπάντα, ποδοσφαιρική οµάδα και όµιλο ερασιτεχνών ηθοποιών.
Έως το 1856, αρχές της πόλης ήταν ο Τούρκος διοικητής και δήµαρχος, στη συνέχεια όμως
στη διοίκηση µετείχαν και εκπρόσωποι άλλων
εθνικών ή θρησκευτικών κοινοτήτων. Όταν
εκδηλώθηκε το κίνηµα των Νεότουρκων (1908),
δήµαρχος διορίστηκε ο Έλληνας µεγαλέµπορος
Γ. Παπάζογλου, ενώ έξι ακόµη Έλληνες διορίστηκαν στο δηµοτικό συµβούλιο και αρκετοί
στα επαγγελµατικά επιµελητήρια. Όµως, όταν
άλλαξε η πολιτική των Νεότουρκων, απαγορεύτηκαν οι ελληνικές –και οι άλλες εθνικές–
λέσχες, καθώς και τα εθνικά κόμµατα.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε µε τους Βαλκανικούς πολέµους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πολέμο,
οπότε οι χριστιανοί κλήθηκαν να υπηρετήσουν
στον οθωµανικό στρατό. Πολλοί Έλληνες αρνήθηκαν να καταταγούν στον τουρκικό στρατό ή
λιποτάκτησαν, και κρύβονταν ή κατέφυγαν στα
βουνά. Σε απάντηση, οι Οθωµανοί έστειλαν τους
χριστιανούς στα τάγµατα εργασίας (αμελέ ταμπουρού) στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και έθεσαν
σε εφαρµογή σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών
πληθυσµών, με πρώτους τους Αρμενίους.

Ελληνικό αρχοντικό που σήμερα στεγάζει
δημόσια υπηρεσία (φωτ.: Βλ. Βλασίδης).
Τα περισσότερα ελληνικά αρχοντικά της πόλης
έχουν µνηµειακή είσοδο, που προσεγγίζεται
από σκάλα και στεγάζεται µε µπαλκόνι. Πολλά
σώζονται σε καλή κατάσταση και αρκετά
έχουν ανακαινιστεί και στεγάζουν κρατικές
υπηρεσίες.

Πρώην ελληνικό αρρεναγωγείο που,
ανακαινισμένο, στεγάζει σχολείο. Τα ελληνικά
διδακτήρια που έχουν διασωθεί είναι διώροφα
µακρόστενα οικοδομήματα, χαρακτηριστικά
των δηµόσιων κτιρίων του τέλους του 19ου και
των αρχών του 20ού αιώνα, χωρίς οθωµανικά
στοιχεία.

Σχολείο και προτεσταντική εκκλησία
στη Σαμψούντα σε επιστολικό δελτάριο
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)
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Πόντιοι αντάρτες. Τα ποντιακά σώματα
δημιουργήθηκαν για να προστατεύσουν
τα χριστιανικά χωριά από τις τουρκικές
ένοπλες ομάδες και συγκρούονταν συχνά
με αυτές έως και το 1917.

Το Δημοτικό Νοσοκομείο της Αμισού σε επιστολικό δελτάριο (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνα
ως μητροπολίτης Καστοριάς, ο Γερµανός
Καραβαγγέλης (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,
Αθήνα) εξελέγη το 1908 μητροπολίτης
Αμασείας και Πόντου με έδρα τη Σαμψούντα.
Ανέπτυξε έντονη δράση, ιδρύοντας σχολεία
και γυμνάσιο, αλλά και ένοπλες ομάδες κατά
των Τούρκων ατάκτων που λυμαίνονταν
την περιοχή. Υπερασπίστηκε τους Έλληνες
και τους Αρμενίους απέναντι στις διώξεις
των Νεότουρκων και προώθησε την ιδέα
της ποντοαρμενικής συνεργασίας και
της ίδρυσης αυτόνομου χριστιανικού
κράτους στην περιοχή του Πόντου.
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Οι περισσότεροι Έλληνες προσπάθησαν να κρυφτούν σε σπίτια συγγενών ή στα βουνά. Οι αστυνοµικοί, αναζητώντας φυγόστρατους και λιποτάκτες, έκαναν εφόδους στα σπίτια Ελλήνων, προέβαιναν σε αγριότητες, έκαιγαν σπίτια και χωριά. Όταν οι Ρώσοι κατέλαβαν τον ανατολικό Πόντο, τουρκικές ένοπλες οµάδες άρχισαν να δολοφονούν και να θανατώνουν δι’ απαγχονισµού στην πλατεία
του Ρολογιού της πόλης. Δηµιουργήθηκαν τότε µαχητικά ανταρτικά σώµατα για να προστατεύουν
τα χριστιανικά χωριά.
Τον ∆εκέμβριο του 1916, ο χριστιανικός πληθυσμός της
Σαµψούντας και του Καδήκιοϊ υποχρεώθηκε να μετακινηθεί
στο εσωτερικό της Ανατολίας. Πολλοί από αυτούς υπέκυψαν
στις κακουχίες, ενώ και πολλά χριστιανικά σπίτια και περιουσίες κάηκαν και λεηλατήθηκαν
Με τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, δόθηκε γενική αµνηστία. Οι Βρετανοί, που έφθασαν εκεί, προσπάθησαν
να ομαλοποιήσουν την κατάσταση στην πόλη –η ύπαιθρος
παρέµεινε στα χέρια των ανταρτικών οµάδων–, στην οποία
οι ναοί και τα εκπαιδευτήρια είχαν καεί, ενώ το σύνολο της
αρµενικής κοινότητας και το µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής είχαν εκτοπιστεί.
Η αναρχία κυριάρχησε όταν αποχώρησαν οι Βρετανοί
(Σεπτέµβριος 1919). Εντωμεταξύ, είχε φτάσει στη Σαµψούντα ο Μουσταφά Κεμάλ (19 Μαΐου 1919), ο οποίος άρχισε να
οργανώνει µυστικές επιτροπές και τα διάσπαρτα τουρκικά
σώµατα. Έτσι, η εξουσία περιήλθε στην ουσία στα ένοπλα
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τμήματα – με τα τουρκικά να στρέφονται κατά του
ελληνικού πληθυσµού και τα ελληνικά να προσπαθούν να τον προστατεύσουν και να προωθούν την
ιδέα της δηµιουργίας ∆ηµοκρατίας του Πόντου.
Από τα µέσα του 1920 άρχισε η τελική φάση της
εκκαθάρισης των Ελλήνων του δυτικού Πόντου, με
πρωταγωνιστή τον Τοπάλ Οσµάν. Από τις αρχές του
1921 και έως τον Αύγουστο του ίδιου έτους το σύνολο του ελληνικού πληθυσµού εγκατέλειψε την πόλη.
Κατά τις πορείες αυτές πολλοί εκτελέστηκαν, ενώ
οι περισσότεροι πέθαναν από τις βιαιότητες και τις
κακουχίες. Σώθηκαν µόνο όσοι κατέφυγαν στα βουνά
όπου δρούσαν ελληνικά ανταρτικά σώµατα.
Το 1922 τηρήθηκε άτυπη ανακωχή µεταξύ τουρκικών κι ελληνικών σωµάτων, η οποία διήρκεσε
έως τη Μικρασιατική Καταστροφή. Όµως, στα τέλη
του καλοκαιριού και έως τα µέσα του Οκτωβρίου οι
διωγµοί επαναλήφθηκαν. Τον Οκτώβριο του 1922 δόθηκε αµνηστία στους αντάρτες, οι οποίοι µπορούσαν να κατεβούν στη Σαµψούντα και να αναχωρήσουν για την Ελλάδα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Σαµψούντας που έφτασαν στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη
Θεσσαλονίκη, καθώς και στη ∆ράµα και την Καβάλα, όπου δηµιούργησαν ανάµεικτα χωριά (Νέα
Σαµψούντα στην Πρέβεζα, Νέα Αµισός στην Ξάνθη και τη ∆ράµα, Αµισιανά στην Καβάλα).

Ο ναός της Αγίας Τριάδας, κέντρο
της ελληνικής κοινότητας στη Σαμψούντα,
στις αρχές του 20ού αιώνα. Στις τέσσερις
γωνίες του βρίσκονταν τέσσερα διδακτήρια
(το ένα διακρίνεται αριστερά). Ο ναός και
τα δύο από τα τέσσερα διδακτήρια έχουν
γκρεµιστεί και στη θέση τους έχουν χτιστεί νέα.
Στον χώρο που είχε ανεγερθεί ο ναός σήµερα
βρίσκεται η κεντρική αυλή των σχολείων.

Στην πλατεία της Σαμψούντας
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)
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Ορχήστρα μουσικών
στη Σαμψούντα
(Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα)

Πάφρα / Μπάφρα

Παλιό ελληνικό σπίτι στην Πάφρα

Πορτρέτο του Μωάμεθ Β' φιλοτεχνημένο
από τον Gentile Bellini

Πρώην ελληνικό σχολείο στο κέντρο
της Πάφρας, το οποίο στεγάζει και σήμερα
σχολείο (φωτ.: Βλ. Βλασίδης). Σχεδόν όλα
τα ελληνικά διδακτήρια της πόλης
(ημιγυμνάσιο, σχολεία, εμπορική σχολή)
έχουν ανακαινιστεί και στεγάζουν επίσης
εκπαιδευτήρια. Στην επαρχία της Πάφρας
υπήρχαν 80 σχολεία αρρένων, 17 θηλέων
και 4.500 μαθητές.
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Στη θέση που βρίσκεται η σύγχρονη πόλη Μπάφρα (Bafra) υπήρχε από την αρχαιότητα πόλη με
αξιόλογη ελληνική παρουσία, η οποία έχει συνδέσει την πορεία της με τον ποταμό Άλυ (Kizilirmak,
κόκκινος ποταμός στα τουρκικά). Στην περιοχή, η οποία κατοικούνταν από τη Χαλκολιθική εποχή
(2300-1700 π.Χ.), όπως δείχνουν τα ευρήματα στο Ικίζτεπε, και περιλαμβανόταν στην επικράτεια
των Χετταίων την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, τον 8ο αι. π.Χ. οι Σινωπείς ίδρυσαν αποικία την οποία
ονόμασαν Άλυα ή Αλυσσό.
Στην Άλυα κυριάρχησαν αργότερα οι Λυδοί και οι Πέρσες (546 π.Χ.), το 436 π.Χ. όμως έφτασαν
60 αθηναϊκά πλοία µε επικεφαλής τον Περικλή. Τότε, μεταξύ άλλων περιοχών, εποικίστηκε και η
πόλη, που πλέον ονομάστηκε Παύρα. Από το όνοµα αυτό προέρχεται μάλλον και η σηµερινή ονομασία της. Ο Στράβων την αναφέρει ως Γαζηλώνα.
Αν και οι ιστορικές πηγές δεν παρέχουν πολλές πληροφορίες για την Παύρα, η πορεία της είναι
μάλλον παρεμφερής με των γειτονικών πόλεων: ένταξη στην Περσική Αυτοκρατορία, απελευθέρωση
από τον Μέγα Αλέξανδρο και αργότερα ένταξη διαδοχικά στο Βασίλειο του Πόντου, τη Ρωµαϊκή και
τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κατά τον 12ο-14ο αιώνα, κυριάρχησαν κατά περιόδους οι Σελτζούκοι,
οι Ντάνισμεντ, οι Τουρκομάνοι κι ο εµίρης της Κασταµονής, οι αυτοκράτορες της Τραπεζούντας. Το
1460 κατακτήθηκε από τον Μωάµεθ Β΄και έκτοτε ανήκε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.
Τον 17ο-18ο αιώνα, οι ελληνοχριστιανικοί πληθυσµοί της περιοχής κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ εξισλαµισμού και αποκλειστικής χρήσης της τουρκικής γλώσσας, με τους περισσότερους να διατηρούν το θρήσκευμα, όχι όμως και την ελληνική γλώσσα. Το ελληνικό στοιχείο υπέφερε από τους
τοπικούς ντερεμπέηδες και γαιοκτήμονες, συχνά όμως προέβαλλε αντίσταση. Το 1680, ο Χασάν
Αλήµπεη επιχείρησε να στείλει πολλούς χριστιανούς άνδρες σε καταναγκαστικά έργα και πολλές
γυναίκες στα χαρέµια, όμως αρκετοί οχυρώθηκαν στη θέση Ασάρκαλε. Άντεξαν σε πολιορκία σχεδόν
δύο µηνών και πολλοί προτίμησαν να πεθαίνουν παρά να παραδοθούν.
Από τις αρχές του 19ου αιώνα, η Πάφρα θα γνωρίσει περίοδο άνθησης, το δε 1805 ήταν σηµαντικότερη από τη γειτονική Σαµψούντα. Η επαρχία της περιλάμβανε 116 αμιγώς ελληνικά χωριά.
Το 1870, η ελληνική κοινότητα της πόλης αριθμούσε 2.000 άτοµα (σε πληθυσµό 8.000) και τις
παραµονές του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου είχε διπλασιαστεί (σε πληθυσµό 11.000). Μεγάλο µέρος
των Ελλήνων διέµεναν στην περιοχή Γκαζί, κοντά στο κέντρο της Πάφρας.
Οι περισσότερες κατοικίες των Ελλήνων έχουν καταστραφεί και η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας
έχει γκρεμιστεί. Δείγµατα της ελληνικής παρουσίας βρίσκονται στην οδό Γκαζί. Είναι η οικία Εφραίµ
αγά, που έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο, ένα δεύτερο κτίσμα, ακριβώς απέναντι, η οικία που έχει ανακαινιστεί και στεγάζει το Αρχαιολογικό-Εθνογραφικό Μουσείο της πόλης και δύο σπίτια που
βρίσκονται στην κεντρική οδό. Ειδικά το ένα είναι χαρακτηριστικό δείγµα ξύλινου σπιτιού που δεν απαντάται συχνά
στις ακτές του Πόντου.
Καθώς στα χρόνια εκείνα πολλοί Έλληνες της πόλης
στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, κυρίως στην περιοχή
του Ερζερούµ (Θεοδοσιούπολη), αρκετοί άντρες κατέφυγαν
στα βουνά και δηµιούργησαν ανταρτικές ομάδες. Εμβληματικές μορφές του αντάρτικου στην Πάφρα ήταν ο Αντών

Πόντιοι αντάρτες (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

πασάς, ο οποίος επικηρύχτηκε από τους Τούρκους και σφαγιάστηκε από δύο συντρόφους του το 1918, και ο Παντέλ αγάς. Οι
συγκρούσεις των ελληνικών και των τουρκικών σωµάτων και οι
επιδροµές του τουρκικού στρατού και του Τοπάλ Οσµάν είχαν
δραματικές επιπτώσεις για τους Έλληνες της Πάφρας. Με την
Ανταλλαγή, οι Παφραλήδες εγκαταστάθηκαν στους νοµούς Σερρών, ∆ράµας, Κιλκίς, Ξάνθης, Κοζάνης και Ιωαννίνων.
Μουσικό σχήμα Ελληνίδων από τη Σινώπη
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Σινώπη / Σινόπ
Η αρχαία Σινώπη, στην ίδια θέση με τη σύγχρονη
πόλη Σινόπ (Sinop), χτίστηκε στον ισθμό ο οποίος
συνδέει τη χερσόνησο Μπόζτεπε με την ηπειρωτική
χώρα, σε θέση που διέθετε δύο ασφαλείς φυσικούς
λιμένες: ο κύριος, ο σημαντικότερος του νότιου Eύξεινου Πόντου κι ένας από τους αρχαιοτέρους μώλους
της περιοχής, βρίσκεται νότια· ο δευτερεύων βρίσκεται βορειοδυτικά. Στο βορειοδυτικό άκρο της χερσονήσου προβάλλει το ακρωτήριο Συριάς (η Λεπτή
Άκρα των Βυζαντινών), ανατολικά βρίσκονται οι εκβολές του Άλυος και απέναντι (βόρεια) η χερσόνησος
της Κριμαίας, ενώ τα δασώδη όρη της Παφλαγονίας
(35 χλμ. νότια) απομονώνουν τη Σινώπη από το οροπέδιο της Ανατολίας.
Η ίδρυση της πόλης αποδίδεται τον Αυτόλυκο τον
Θεσσαλό, σύντροφο του Ηρακλή κατά την Αργοναυτική

Έλληνες της Σινώπης (Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα)

Σπίτια Ελληνορθόδοξων
στη Σινώπη (φωτ.: Βλ. Βλασίδης)
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Η Σινώπη σε επιστολικό δελτάριο του 1905.
Διακρίνονται τα τείχη και η είσοδος
του λιμανιού (Συλλογή Α.Σ. Μαϊλλη). Tα τείχη
κατασκευάστηκαν στα μέσα του 1ου αι π.X.
Εργασίες ανακαίνισης μικρής έκτασης έγιναν
στα χρόνια του Iουστινιανού (527-565) και
πολύ μεγαλύτερης την περίοδο 1214-1215 από
τους Σελτζούκους. Το κάστρο των Σελτζούκων,
το οποίο είχε 11 πύργους, έχει μετατραπεί
σε υπαίθριο μουσείο.

Γενική άποψη της Σινώπης (Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Εκστρατεία, τον οποίο οι Σινωπείς τιμούσαν
ως ήρωα. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη,
οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν εδώ πριν από
την εποχή που γράφτηκαν τα ομηρικά έπη
(8ος αι. π.Χ.) και η πόλη που δημιούργησαν
καταστράφηκε από τους Κιμμερίους. Άλλοι
αναφέρουν ότι η πόλη ιδρύθηκε από τον
Μιλήσιο Αβρόδοντα ή Άβρο – πληροφορία
που συνάδει με τις περισσότερες πηγές, οι
οποίες αποδίδουν την ίδρυση της Σινώπης
στους Μιλησίους. Έτσι, για τη Σινώπη, όπως
και για άλλες πόλεις στα νότια παράλια του
Εύξεινου Πόντου, εμφανίζονται δύο ημερομηνίες ίδρυσης: τα μέσα του 8ου αι. π.Χ. και
το β΄ μισό του 7ου αι. π.Χ.
Η πιο πιθανή εκδοχή, πάντως, τοποθετεί την ίδρυση της ελληνικής αποικίας
γύρω στο 632/631 π.Χ. Τότε η περιοχή
κατοικούνταν ήδη – ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Κιμμέριοι είχαν ιδρύσει αποικία
στο ίδιο σημείο αρκετά πριν. Οι Έλληνες άποικοι συνήψαν σχέσεις με τους γηγενείς, με στόχο
την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής και την ανάπτυξη του εμπορίου. Παράλληλα,
αρκετοί αυτόχθονες εξελληνίστηκαν, λόγω της συνεχούς σχέσης με τους Έλληνες ή της διαμονής
στην πόλη.

Η ΜΥΘΙΚΗ ΣΙΝΩΠΗ
Η Σινώπη, η οποία έδωσε το όνομά της στην πόλη, ήταν μία από τις κόρες του ποτάμιου θεού
Ασωπού. Την άρπαξε ο Απόλλωνας και την οδήγησε στη Μικρά Ασία. Από την ένωσή τους
γεννήθηκε ο Σύρος, επώνυμος ήρωας της Συρίας. Σε μια άλλη εκδοχή του μύθου, η Σινώπη
εμφανίζεται ως κόρη του Άρη και της Αίγινας.
Υπάρχει ένας ακόμη μύθος που την αφορά. Κάποτε την ερωτεύθηκε ο Δίας και, για
να την κερδίσει, ορκίστηκε ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει. Η Σινώπη τού ζήτησε να σεβαστεί την παρθενία της. Ο Δίας ήταν αδύνατον να αθετήσει τον όρκο του και απλώς της
όρισε ως τόπο διαμονής τη θέση όπου χτίστηκε η ομώνυμή της πόλη. Το ίδιο τέχνασμα
χρησιμοποίησε η Σινώπη για να αποφύγει τον Απόλλωνα και τον ποτάμιο θεό Άλυ. Στη
συνέχεια, δεν επέτρεψε σε κανέναν θνητό να την αγγίξει και να πάρει αυτό που ούτε οι
θεοί μπόρεσαν να αποκτήσουν.
Σινώπη ονομάστηκε και μια Αμαζόνα (ίσως βασίλισσα), που παντρεύτηκε τον βασιλιά
του Πόντου. Έπινε όμως πολύ και γι’ αυτό πήρε το προσωνύμιο Σανάπη, απ’ όπου με παραφθορά προέκυψε η ονομασία Σινώπη. Σε αυτόν τον μύθο, η Σινώπη φέρεται να ιδρύθηκε από τις
Αμαζόνες.

Νόμισμα της Σινώπης με την κεφαλή
της νύμφης Σινώπης στη μία όψη
(Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα)
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Προσανατολισμένη στο εμπόριο από την αρχή, η πόλη αναπτύχθηκε γοργά και από τον 7ο έως τον
4ο αι. π.Χ. ήταν η πιο ισχυρή στην περιοχή. H θέση που είχε της επέτρεπε να ελέγχει τις θαλάσσιες
οδούς του Εύξεινου Πόντου οι οποίες εξυπηρετούσαν τις αγορές της Mικράς Aσίας, της Eυρώπης και
της Kριμαίας. Επιπλέον, ίδρυσε αποικίες (Κοτύωρα, Τραπεζούντα, Κερασούντα), οι οποίες της κατέβαλλαν φόρο με αντάλλαγμα την προστασία από εξωτερικές απειλές, και ανέπτυξε εμπορικές σχέσεις
με τις βόρειες ακτές του Εύξεινου Πόντου, όπως μαρτυρούν τα σινωπικής προέλευσης αγγεία που
βρέθηκαν εκεί. Στην ουσία, ενδοχώρα της Σινώπης ήταν οι ελληνικές αποικίες στον Εύξεινο Πόντο.
Σημαντικό ρόλο στην οικονομία της κατά τους πρώτους αιώνες είχαν η αλιεία (παλαμίδας,
τόνου, κεφάλου κ.ά.) και οι συναφείς με αυτήν ασχολίες (ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών, κατασκευή
διχτυών, πάστωμα και συσκευασία ψαριών). Η πόλη φημιζόταν, επίσης, για την ξυλεία της ενδοχώρας
(έλατα, σφεντάμια, βελανιδιές), η οποία συνέβαλε στην ανάπτυξη της ναυπηγικής,
και τη σινωπική βαφή (ή σινώπια μίλτο). Πρόκειται για κόκκινη ώχρα που χρησιμοποιούνταν στη ζωγραφική, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ιατρική.
Είχε την καλύτερη ποιότητα από τα αντίστοιχα χρώματα και η Σινώπη είχε
μονοπώλιο για μακρά περίοδο κατά την αρχαιότητα και τη Ρωμαϊκή εποχή,
φροντίζοντας για την προστασία της απέναντι στα υποκατάστατα χρώματα.
Το 430 π.Χ., ο Περικλής και ο Λάμαχος ανέτρεψαν τον τύραννο της
πόλης Τιμησίλεο, εγκαθίδρυσαν δημοκρατικούς θεσμούς, ενέταξαν τη
Σινώπη στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία και απέστειλαν στην πόλη 600 Αθηναίους εποίκους.
Το 368, η Σινώπη εντάχθηκε στο περσικό κράτος των Αχαιμενιδών και το
360 π.Χ., κι ενώ είχε εξασθενήσει, της επιτέθηκε ο σατράπης της Καππαδοκίας
Δατάμης. Όμως, με διαταγή του Αρταξέρξη Β΄, βασιλιά της Περσίας τότε, δεν προχώρησε στην κατάληψή της. Τελικά, ο Δατάμης και οι Σινωπείς πρέπει να συμμάχησαν
– έτσι κάποια νομίσματα της περιόδου φέρουν την επιγραφή ΔΑΤΑΜ. Αργότερα, η Σινώπη έστειλε
πρέσβεις στην Περσέπολη για να συναντήσουν τον Δαρείο Γ΄, βρέθηκαν όμως μπροστά στον Μέγα
Αλέξανδρο.
Στο β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ., η Σινώπη είναι σημαντική πόλη, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε
όποιον την κατέχει να ελέγχει το εμπόριο στον νότιο Εύξεινο Πόντο και να εκμεταλλεύεται τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές της. Έχοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα αυτά, ο Μιθριδάτης Β΄ προσπάθησε να την κατακτήσει το 220 π.Χ. – όμως η Σινώπη, με τη βοήθεια και της Ρόδου, απέκρουσε τον
βασιλιά του Πόντου. Την κατέκτησε, ωστόσο, ο Φαρνάκης Α΄, το 183 π.Χ. Έτσι, η Σινώπη εντάχθηκε
στο μιθριδατικό βασίλειο του Πόντου και έγινε πρωτεύουσά του (αντί της Αμάσειας). Από τότε, πλάι
στη λατρεία των ελληνικών θεών, προστέθηκε η λατρεία περσικών θεοτήτων. Ο Τάκιτος αναφέρει ότι
στην πόλη υπήρχε ιερό του Σέραπη και της Ίσιδας, κι ότι το άγαλμα του Σέραπη μεταφέρθηκε από
τη Σινώπη στην Αίγυπτο, όταν στην Αίγυπτο βασίλευε ο Πτολεμαίος Α΄. Στα χρόνια που ήταν πρωτεύουσα του βασιλείου του Πόντου, η πόλη αναπτύχθηκε και οικιστικά, όπως μαρτυρούν τα σχετικά
ευρήματα (σπίτια μέσα από τα τείχη, μεγαλύτερες κατοικίες δίπλα στη θάλασσα, νεκρικά μνημεία
με κιονοστοιχίες ή πλούσια διακόσμηση, θεμέλια ναού κ.ά.).
Από τη Σινώπη κατάγονταν σημαντικοί κωμοδιογράφοι του 4ου και 3ου αι. π.Χ., οι οποίοι έζησαν
στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Δίφιλος ο Σινωπεύς, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα το 340
π.Χ., έγραψε 100 κωμωδίες και επηρέασε τη λατινική κωμωδία (ιδιαίτερα τον Πλαύτο)· ο Διόδωρος ο
Σινωπεύς (3ος αι. π.Χ.), ο Διονύσιος ο Σινωπεύς (3ος αι. π.Χ.) και ο Βάτων ο Σινωπεύς (3ος αι. π.Χ.).

Γυναίκες από τη Σινώπη (Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Οπίσθια όψη δραχμής
της Σινώπης, στην οποία
εικονίζεται αετός πάνω στη
ράχη δελφινιού. Στην πρόσθια
όψη εικονιζόταν η κεφαλή της
νύμφης Σινώπης (τέλη 5ου αρχές 4ου αι. π.Χ., Νομισματικό
Μουσείο, Αθήνα).

Παλιά ελληνική γειτονιά στη Σινώπη.
Εδώ ζούσαν οι καραβοκύρηδες και
οι ιχθυέμποροι και εδώ εγκαταστάθηκαν
οι Αιγαιοπελαγίτες καραβομαραγκοί
που δούλευαν στα ναυπηγεία του σουλτάνου
(φωτ.: Ν. Μηναΐδη).
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΣΙΝΩΠΕΥΣ: Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΩΝ ΚΥΝΙΚΩΝ

Άγαλμα του Διογένη
στη Σινώπη

Ο Διογένης στο πιθάρι του,
όπως τον φαντάστηκε ο Jean-Léon
Gérôme (Walters Art Museum).
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Γεννημένος στη Σινώπη, την ημέρα που πέθανε ο Σωκράτης κατά τον Πλούταρχο, ο Διογένης (περ. 400-323 π.Χ.)
έφτασε στην Αθήνα εξόριστος μαζί με τον πατέρα του, γιατί είχαν κατηγορηθεί για παραχάραξη του νομίσματος της
γενέτειράς του. Έζησε εκεί και στην Κόρινθο, όπου πέθανε,
και θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της κυνικής φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τον θρύλο που παραθέτει ο Διογένης
ο Λαέρτιος, πέθανε την ίδια ημέρα που πέθανε και ο Μέγας
Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα.
Κύρια αρχή του ήταν ότι οι άνθρωποι κατακτούν την
ευτυχία όταν ικανοποιούν μόνο τις φυσικές τους ανάγκες,
και μάλιστα με τον ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό τρόπο. Ό,τι είναι φυσιολογικό δεν είναι ανήθικο ή απρεπές·
άρα δεν πρέπει να σέβεται κανείς τις κοινωνικές συμβατικότητες. Προϊόν αυτών των αρχών είναι μια καθημερινή
ζωή λιτή και ολιγαρκής, με άσκηση αλλά και αναίδεια (=
περιφρόνηση της ευπρεπούς συμπεριφοράς). Στο πλαίσιο
αυτό, ο Διογένης περνούσε τη ζωή του άπρακτος και κακοντυμένος, με τον τρίβωνα και το ραβδί του, κοιμόταν στο
πιθάρι του και χλεύαζε τους ανθρώπους, τις αξίες τους και
την εξουσία.
Ο Διογένης ονομάστηκε και Κύων για τη σκυλίσια,
γεμάτη κακουχίες και στερήσεις ζωή του, αλλά και γιατί
χρησιμοποιούσε το λογοπαίγνιο, τον αστεϊσμό σαν «κύων»
(= σκύλος), «δαγκώνοντας τους ανθρώπους για να τους
διορθώσει».
Πλήθος από ευφυολογήματα και ανέκδοτα συνδέονται με
τον Διογένη, όπως ότι έψαχνε με το φανάρι αναμμένο να βρει
«άνθρωπο» μέρα μεσημέρι. Το πιο γνωστό αφορά τη συνάντησή του με τον Μέγα Αλέξανδρο. Όταν ο Μακεδόνας του
συστήθηκε λέγοντας «Είμαι ο βασιλιάς Αλέξανδρος», ο Διογένης απάντησε ατάραχος: «Κι εγώ είμαι ο Διογένης ο Κύων».
Κι όταν ο Αλέξανδρος τον ρώτησε «Τι χάρη θέλεις να σου
κάνω;», ο Διογένης απάντησε: «Αποσκότισόν με» (= βγάλε με
δηλαδή από το σκοτάδι, δείξε μου την αλήθεια). Με δεδομένη
τη γενικότερη στάση του Διογένη και τις αρχές των κυνικών,
σύμφωνα με τις οποίες η ευτυχία βρίσκεται στη λιτότητα, στη
ζεστασιά του ήλιου και όχι στα υλικά πλούτη, η απάντησή του
θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως: «Σταμάτα να μου κρύβεις
τον ήλιο». Μετά από αυτήν ο Μέγας Αλέξανδρος είπε: «Αν δεν
ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν Διογένης!».

Το 70 π.Χ., κατά τον Γ΄ Μιθριδατικό πόλεμο, η Σινώπη κατελήφθη από τον Λούκουλλο. Ο Ρωμαίος
στρατηγός θανάτωσε τη φρουρά της, χάρισε όμως στην πόλη ελευθερία και αυτονομία. Μάλιστα, αν
και εντάχθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η διοίκησή της παραχωρήθηκε στον Φαρνάκη Β΄ έως το
47 π.Χ., έτος κατά το οποίο ο Ιούλιος Καίσαρας επανίδρυσε την πόλη ως ρωμαϊκή αποικία. Έκτοτε, ο
ρόλος της αναβαθμίστηκε οικονομικά, πολιτικά αλλά και στρατιωτικά – καθώς από τα μέσα του 1ου
έως και τον 3ο αι. μ.Χ. η Σινώπη και η Τραπεζούντα ήταν η βάση του ρωμαϊκού ποντικού στόλου. Ο
Στράβων, ο Πλίνιος ο Νεότερος και άλλοι συγγραφείς μάς δίνουν μια εικόνα για τη Σινώπη εκείνης
της εποχής: ήταν πόλη οχυρωμένη, με λιμάνια, δρόμους, κήπους, προάστια, πλούσιες βίλες, γυμναστήριο, αμφιθέατρο και αγορά.
Στη συνέχεια, η Σινώπη, που πλέον δεν είχε την παλιά της αίγλη, εντάχθηκε στη βυζαντινή επικράτεια –στην επαρχία Eλενόποντου αρχικά και στο θέμα Αρμενακίων τον 7ο αιώνα– και κατά τη
Μεσοβυζαντινή περίοδο αποτελούσε τον κυριότερο ναύσταθμο των Βυζαντινών στον Eύξεινο Πόντο.
Ο ναύσταθμος παρήκμασε από τον 12ο αιώνα και μετά.
Tο λιμάνι της Σινώπης χρησιμοποιήθηκε το 580 από τον Τιβέριο στις επιχειρήσεις του στην
Kριμαία. Tο 711 έφτασε εδώ ο Iουστινιανός B΄, για να ελέγχει τη Χερσώνα,
όπου βρισκόταν ο στόλος, ενώ το 834 κατέφυγαν στην πόλη εκχριστιανισμένοι Κούρδοι που επαναστάτησαν. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τους εκδίωξε
ο αυτοκράτορας Θεόφιλος. Tο 858 η Σινώπη λεηλατήθηκε από Άραβες και
λίγο μετά το 1080 κατελήφθη πρόσκαιρα από τους Tουρκομάνους. Μετά τα
μέσα του 12ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε ως βάση του Aνδρόνικου Kομνηνού
και ορμητήριο των ληστρικών επιδρομών του, και το 1204/5 περιήλθε στην
αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.

Δύο λιοντάρια κατασπαράζουν το θύμα τους.
Γλυπτό από τη διακόσμηση νεκρικού μνημείου
στο νεκροταφείο του Kum-kapi (Αρχαιολογικό
Μουσείο Σινώπης).

Ο εικονιζόμενος απόστολος Ανδρέας δίδαξε
στη Σινώπη, η οποία αποτέλεσε από νωρίς
σημαντικό χριστιανικό κέντρο. Πρώτο
επίσκοπό της τοποθέτησε τον Φιλόλογο, έναν
από τους «εβδομήκοντα» μαθητές του Χριστού.

Άποψη των οχυρώσεων της Σινώπης
σε λιθογραφία του 1877
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Το Aλαεντίν τζαμί (Alaeddin mosque),
στην κεντρική οδό της Σινώπης. Χτίστηκε
το 1268, στη θέση του καθεδρικού ναού
της πόλης, ο οποίος είχε μετατραπεί σε τζαμί
από τους Σελτζούκους και σε χριστιανικό ναό
την περίοδο 1254-1256. Αντίστοιχη πορεία
είχαν και άλλοι ναοί της πόλης: το α' μισό
του 13ου αιώνα μετατράπηκαν σε τζαμιά από
τους Σελτζούκους, στα μέσα του αιώνα έγιναν
πάλι ναοί από τους Mεγάλους Kομνηνούς,
για να μετατραπούν εκ νέου σε τζαμιά όταν
οι Σελτζούκοι ανέκτησαν την κυριαρχία
της πόλης μετά τη δίχρονη κατοχή της (12541256) από τους Τραπεζούντιους ηγεμόνες.

Άποψη της Σινώπης
σε χαρακτικό εποχής
(Συλλογή Τάσου Κυριακίδη)
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Οι Σελτζούκοι του Ικονίου πολιόρκησαν την πόλη το 1214, και συνέλαβαν τον Aλέξιο A' Mεγάλο
Kομνηνό, υποχρεώνοντάς τον να αποδεχτεί την κυριαρχία τους στη Σινώπη και να καταβάλει μεγάλο τίμημα για την απελευθέρωσή του. H πόλη χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις επιχειρήσεις των
Σελτζούκων στην Kριμαία (1219-1225) αλλά και ως πειρατικό ορμητήριο εναντίον των Γενουατών
(δραστηριότητα από την οποία η πόλη είχε οφέλη). Παρέμεινε στους Σελτζούκους παρά τις προσπάθειες ανακατάληψής της – που ενίοτε είχαν επιτυχή αλλά πολύ περιορισμένη χρονικά κατάληξη.
Γύρω στο 1324, περιήλθε στους Tουρκομάνους της Κασταμονής και στα τέλη του 14ου αιώνα έγινε
πρωτεύουσά τους. Οι Oθωμανοί Tούρκοι την κατέκτησαν το 1461.
Λόγω του καθοριστικού εμπορικού της ρόλου την εποχή αυτή, είχε αποκληθεί Bενετία του
Πόντου. Κύριο προϊόν που διακινούνταν μέσω του λιμανιού της ήταν το σιτάρι. Ακολουθούσαν το
ελαιόλαδο, το ιαματικό χώμα, η ξυλεία, τα παστά τρόφιμα κ.ά. Ο ρόλος της Σινώπης ως βασικού κόμβου στη διακίνηση των σιτηρών ήταν συνεχής στους Βυζαντινούς χρόνους. Ιδιαίτερα αξιοποιήθηκε
και στο εμπόριο των Σελτζούκων με την Kριμαία κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, ενώ το 1227 και το 1280
εμφανίστηκαν έμποροι από την Πίζα και την Γένοβα, αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, η Σινώπη διατήρησε τη σημασία της ως κέντρου του
διαμετακομιστικού εμπορίου με τα βόρεια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Το λιμάνι της βομβαρδίστηκε
δύο φορές κατά τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους – η δεύτερη φορά (1853), κατά την οποία καταστράφηκε ο
οθωμανικός στόλος και μεγάλο τμήμα της πόλης, ήταν η αφορμή για την έναρξη του Κριμαϊκού πολέμου.
Καθ’ όλη αυτήν την περίοδο, οι Έλληνες αποτελούσαν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της πόλης.
Ζούσαν έξω από τα τείχη, στη νοτιοανατολική κυρίως πλευρά της. Διατηρούσαν πολλές εκκλησίες (Αρχάγγελος Μιχαήλ, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Κωνσταντίνος κ.ά.) και μεγάλα εκπαιδευτήρια.
Ο αριθμός τους άρχισε να μειώνεται το 1914, όταν οι περισσότεροι άντρες υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στα τάγματα εργασίας στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Εκεί πολλοί έχασαν τη ζωή τους από τις
κακουχίες και την ταλαιπωρία. Τον Ιούνιο του 1916 οι Τούρκοι εκκένωσαν την πόλη από τον ελληνικό
πληθυσμό που είχε απομείνει, καθώς φοβόντουσαν την κατάληψή της από τον ρωσικό στρατό. Όσοι
επέζησαν, πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς προς την Ελλάδα. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς εγκαταστάθηκαν στη δυτική Ελλάδα. Την ίδια εποχή εγκαταστάθηκαν στη Σινώπη μουσουλμάνοι πρόσφυγες
από άλλα μέρη του Πόντου που
είχαν καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό.
Τον Αύγουστο του 1917 πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος
της πόλης. Τα περισσότερα ελληνικά σπίτια κάηκαν, καθώς οι ιδιοκτήτες τους, όντας εκτοπισμένοι στην ενδοχώρα της Μικράς
Ασίας, δεν μπόρεσαν να τα προστατέψουν.
Παρά τα χρόνια που πέρασαν,
στη Σινώπη επιβιώνουν αρκετά
κτίσματα που παραπέμπουν στο
ελληνικό και ορθόδοξο παρελθόν της.
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Η ερειπωμένη εκκλησία της Θεοτόκου στη Σινώπη (φωτ.: Βλ. Βλασίδης)

Ο αμυντικός πύργος στην παραλία της Σινώπης (φωτ.: Βλ. Βλασίδης)

Ψηλά στον λόφο υπάρχει το λεγόμενο παλάτι του Μιθριδάτη, ένα κτιριακό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει κατάλοιπα τειχών, γυμνασίου και λουτρών, τα οποία στην πραγματικότητα ανάγονται στα πρώτα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Εκεί διασώζεται και ένας ερειπωμένος βυζαντινός ναός
(Balatlar Kilisesi), ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Ο ναός χτίστηκε το 660, ενώ οι λιγοστές σωζόμενες τοιχογραφίες –που είναι
σε πολύ κακή κατάσταση– χρονολογούνται στον 13ο αιώνα.
Στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης διασώζονται ορισμένα παραδοσιακά σπίτια με ξύλινα στοιχεία στα οποία κατοικούσαν Έλληνες, καθώς και το
ελληνικό αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο, στα οποία και σήμερα στεγάζονται σχολεία. Ίχνη του ελληνικού παρελθόντος της πόλης μπορεί κανείς να
δει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σινώπης. Εκτίθενται αγάλματα, γλυπτά και είδη διακοσμητικής τέχνης που χρονολογούνται από την Αρχαϊκή
έως την Ελληνιστική εποχή, καθώς και βυζαντινές εικόνες από τους ναούς
της πόλης και των γύρω χωριών.

Βυζαντινή εικόνα από ορθόδοξο ναό
της Σινώπης (Αρχαιολογικό Μουσείο
Σινώπης)

Ιωνόπολις / Ινεμπολού
Η σύγχρονη Ινεμπολού (Inebolu) βρίσκεται στις ακτές της Παφλαγονίας, 115 χλμ. δυτικά της Σινώπης, στη θέση που κατά την αρχαιότητα ιδρύθηκε η Αβώνου Τείχος ή Αβωνότειχος – Ιωνόπολις
κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και Ινόπολις κατά τη Βυζαντινή. Η ελληνική αποικία ιδρύθηκε πιθανώς από
Ίωνες, είχε παράλληλη πορεία με τις άλλες ελληνικές αποικίες της περιοχής και κατελήφθη τον 1ο
αιώνα από τους Ρωμαίους, οπότε μετονομάστηκε σε Ιωνόπολι από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Μάρκο
Αυρήλιο (161-180 μ.Χ.). Από την πόλη αυτή έχουν αποκαλυφθεί κατάλοιπα των αρχαίων τειχών της
ακρόπολης και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη.
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Ο ΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΩΝΟΠΟΛΙΣ
Ο Αλέξανδρος Αβωνοτειχίτης (105-175) ήταν φιλόσοφος και μάντης, για τον οποίο αντλούμε πληροφορίες κυρίως από το έργο του Λουκιανού Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις. Διατεινόταν ότι πατέρας
του ήταν ο Ποδαλείριος, γιος του Ασκληπιού, και έπεισε με τεχνάσματα τους συντοπίτες του να
χτίσουν ναό του Ασκληπιού. Μυήθηκε στη θεουργία και τη μαγεία από έναν μάγο από τα Τυάνα και
έδινε χρησμούς κρατώντας ένα οικόσιτο φίδι, τον Γλύκωνα. Ο Αλέξανδρος ίδρυσε στην πατρίδα του
μαντείο-θεραπευτήριο, το οποίο απέκτησε μεγάλη φήμη στο β΄ μισό του 2ου αιώνα. Το μαντείο έγινε
αποδεκτό από τους νεοπλατωνικούς και τους πυθαγόρειους, όχι όμως από τους επικούρειους,
οι οποίοι –όπως και οι χριστιανοί– αποκλείονταν από τα μυστήρια που θέσπισε προς τιμήν του
θεού. Η φήμη του εξαπλώθηκε στην Ιταλία, οπότε άρχισαν να τον επισκέπτονται για να ζητήσουν
χρησμούς πλούσιοι και ισχυροί Ρωμαίοι. Λόγω της φήμης του μαντείου, πέτυχε τη μετονομασία της γενέτειράς του σε Ιωνόπολη και την έκδοση νομίσματος που εικόνιζε τον Γλύκωνα. Η
αίγλη του μαντείου του βασιζόταν πιθανότατα στην πονηριά και τις πολιτικές διασυνδέσεις
του Αλέξανδρου, ο οποίος εκμεταλλευόταν την ευπιστία των ανθρώπων της εποχής για λόγους
προσωπικής προβολής και πλουτισμού.

Καλλιτεχνική
απεικόνιση
του Γλύκωνα,
(Εθνικό Μουσείο
Ιστορίας,
Κονστάντσα)

Τμήμα της παραλίας της Ινέπολης
(Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)

Άποψη της Ινέπολης (Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα)
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Όταν καταλύθηκε η κυριαρχία των
Βυζαντινών στην περιοχή, σχηματίστηκαν διάφορα τουρκικά εμιράτα και κρατίδια. Το 1338, η πόλη περιήλθε στο οθωμανικό κράτος, μετά την ήττα των Οθωμανών από τον Ταμερλάνο στη μάχη της
Άγκυρας (1402) εντάχθηκε σε ένα μογγολικό κρατίδιο και λίγο αργότερα ανακτήθηκε από τα οθωμανικά στρατεύματα.
Aπό τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, ήταν ένας
μικρής σημασίας οικισμός, όμως από τα
πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα και μετά
ακολούθησε ανοδική πορεία, όντας λιμάνι της Κασταμονής. Καθώς το λιμάνι ήταν
αβαθές, η φορτοεκφόρτωση προϊόντων
γινόταν με καΐκια. Το εμπόριο διεξαγόταν κυρίως με την Κωνσταντινούπολη.
Εξάγονταν ξυλεία για οικοδομές, δημητριακά, όπιο, κάνναβη, φρούτα, λαχανικά, μαλλί κ.ά. και εισάγονταν λάδι, ελιές,
τυριά, ζάχαρη και καφές.
Ο πληθυσμός της Ινέπολης από το
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μετά
ήταν μεικτός (μουσουλμάνοι, ορθόδοξοι
χριστιανοί, Αρμένιοι γρηγοριανοί), με

τους μουσουλμάνους να αποτελούν την αριθμητικά ισχυρότερη ομάδα. Τα στοιχεία
για τον ελληνορθόδοξο πληθυσμό δεν είναι σαφή: αναφέρονται 350 νοικοκυριά το
1866, 160 οικογένειες (ή 900 άτομα) το 1896, 40-45 οικογένειες στις αρχές του 20ού
αιώνα και 317 άτομα πριν από τον διωγμό των Ελληνορθοδόξων από την πόλη.
Οι Ελληνορθόδοξοι της Ινέπολης –κυρίως έμποροι ή τεχνίτες– ζούσαν σε αμιγείς αλλά και μεικτές συνοικίες. Πλειοψηφούσαν σε μια συνοικία που βρισκόταν στο
κέντρο της αγοράς –και είχε μάλλον την ονομασία «Αγορά»–, όπου το 1909 χτίστηκε
ο ναός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ορισμένοι ήταν ντόπιοι και άλλοι κατάγονταν από τα γύρω χωριά και πόλεις όπως η Σινώπη, η Τραπεζούντα, η Καισάρεια. Οι
ελληνορθόδοξες κοινότητες των χωριών και της πόλης ήταν στενότατα συνδεδεμένες
και είχαν μεγάλη αλληλεγγύη. Από το 1868, στην Ινέπολη λειτουργούσε ελληνικό
σχολείο, ενώ το 1896 λειτουργούσαν δύο σχολεία με 150 μαθητές και στις αρχές του
20ού αιώνα ιδρύθηκε η Αστική Κεντρική Σχολή Ινεπόλεως ή Κεντρική Αστική Εμπορική Σχολή, που
λειτουργούσε σε ένα από τα γειτονικά χωριά.
Ο διωγμός των Ελληνορθόδοξων κατοίκων της εξελίχθηκε σε δύο φάσεις: το 1915 εκτοπίστηκαν
σε διάφορες πόλεις της Κασταμονής (για να επιστρέψουν ορισμένοι μετά την ανακωχή του 1918)
και στις 21 Ιουλίου 1920 περίπου 300 άτομα οδηγήθηκαν προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας και
αργότερα μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα.

Έλληνες της Ινέπολης σε αναμνηστική
φωτογραφία (Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, Αθήνα)

Άμαστρις / Αμάσρα
Ο Όμηρος στην Ιλιάδα και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι στη θέση που σήμερα βρίσκεται το παραθαλάσσιο θέρετρο Αμάσρα (Amasra) υπήρχε η Σήσαμος, αποικία
των Μεγαρέων, κι ακόμη η Κύτωρος, η Κρώμνη και το Τίειον (ή Τείος). Γύρω στο 300
π.Χ., η Άμαστρις, σύζυγος του Διονύσιου, τυράννου της Ηράκλειας, και, μετά τον θάνατό του, σύζυγος του Λυσίμαχου, συνένωσε τους τέσσερις οικισμούς σε μία ενιαία πόλη,
στην οποία έδωσε το όνομά της. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, το Τίειον αποσχίστηκε
από τον συνοικισμό, ενώ η Σήσαμος εξελίχθηκε σε ακρόπολη της Αμάστριδος
και η Κύτωρος στο εμπορικό της λιμάνι. Καθώς η πόλη είχε χτιστεί πάνω σε
χερσόνησο, ανάμεσα σε δύο λιμάνια, έδινε την εντύπωση ότι ήταν νησί·
γι’ αυτό οι Βυζαντινοί χρονογράφοι την αποκαλούν «νήσο Αμάστριδος».
Όταν πέθανε η Άμαστρις, ο Λυσίμαχος παραχώρησε την πόλη στη
νέα σύζυγό του Αρσινόη κι αυτή ανέθεσε τη διοίκησή της στον καταπιεστικό Ηρακλείδη. Μερικές δεκαετίες αργότερα (265-260 π.Χ.), ο
τύραννός της Ευμένης παρέδωσε την Άμαστρι στον Αριοβαρζάνη και
έτσι η πόλη εντάχθηκε στο βασίλειο του Πόντου. Κατελήφθη από τον
Λούκουλλο το 70 π.Χ. και περιγράφεται από τον Πλίνιο τον Νεότερο (61113) ως όμορφη πόλη, με ποταμό στο άκρο της.
Τους χρόνους της ρωμαϊκής κυριαρχίας, η Άμαστρις φημιζόταν για τον
πλούτο της και ονομαζόταν «οφθαλμός της Παφλαγονίας». Παράλληλα,
λόγω του ασφαλούς λιμανιού της, είχε αναδειχτεί σε επίνειο της Παφλαγονίας και κέντρο του εισαγωγικού και εξαγωγικού της εμπορίου. Στη γύρω

Δίδραχμο της Αμάσρα
(Βρετανικό Μουσείο,
Λονδίνο)

Κεφαλή Λυσίμαχου (α΄ μισό 3ου αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Εφέσου). Το γλυπτό
ακολουθεί τον τύπο των πορτρέτων
του Μεγάλου Αλεξάνδρου τα οποία είχε
φιλοτεχνήσει ο Λύσιππος.
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Νομίσματα του Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου

Άποψη της Αμάσρας (φωτ.: Βλ. Βλασίδης)

Εκκλησία που χτίστηκε από τους
Βυζαντινούς τον 9ο αιώνα στην ακρόπολη
της Αμάστριδος. Ουσιαστικά είναι μικρό
παρεκκλήσι με τον τριμερή νάρθηκά του.
Μετά την κατάκτηση της Αμάσρα (1460),
μετατράπηκε σε τζαμί. Το τζαμί έκλεισε
ως τόπος προσευχής το 1930.
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περιοχή φύτρωνε σε μεγάλη αφθονία το φυτό Πυξάρι (Buxus sempervirens), το οποίο ήταν το πρώτο
εξαγωγικό της είδος.
Από την πόλη της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής εποχής διασώζονται ελάχιστα λείψανα. Έχουν
έρθει στο φως, μεταξύ άλλων, εντυπωσιακός ρωμαϊκός ναός, αποθήκη μήκους 115 μ., επιγραφές,
θέατρο, λουτρό, αρχιτεκτονικά μέλη και πολλά νομίσματα. Στη μία όψη των νομισμάτων υπάρχει
η κεφαλή του Μίθρα ή του Δία
ή του Ομήρου, ενώ στην άλλη
παριστάνεται καθιστή γυναικεία μορφή που κρατά Έρωτα ή
Νίκη ή σκήπτρο με την επιγραφή ΑΜΑΣΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ.
Μια εικόνα της πόλης κατά τους
χρόνους αυτούς δίνεται στο μουσείο της, όπου εκτίθενται κοσμήματα, κεραμικά, νομίσματα,
αγάλματα, ανάγλυφα και επιγραφές της Κλασικής, Ελληνιστικής,
Ρωμαϊκής αλλά και Βυζαντινής
εποχής.

Η πόλη παρέμεινε ανθηρή έως τους Μεσοβυζαντινούς
χρόνους, αποτελώντας αξιόλογο εμπορικό κέντρο και έδρα
επισκοπής. Τα χρόνια αυτά, στην ακρόπολη κατασκευάστηκε
φρούριο και χτίστηκε βυζαντινός ναός, ο οποίος διασώζεται
σήμερα. Κατά τον 8ο αιώνα, η Άμαστρις υπέφερε από τις αραβικές επιδρομές και το 797 απέκρουσε οργανωμένη επίθεση
των Αράβων εναντίον της. Το 860 λεηλατήθηκε από τους Ρως Το Κουσκάγιασι ή Βράχος των Πουλιών
του Κιέβου, κατά τον πρώτο Ρωσοβυζαντινό πόλεμο.
φιλοτεχνήθηκε μεταξύ του 41-54 κατ’ εντολήν
Το 1261, περιήλθε στη Γένοβα, ως αντάλλαγμα για τη βοή- του κυβερνήτη της Βιθυνίας και του Πόντου
Γάιου Ιουλίου Ακουίλα ως τόπος ανάπαυσης και
θεια που αυτή θα πρόσφερε στον Μανουήλ Παλαιολόγο για μνημείο. Βρίσκεται λίγο έξω από την Αμάσρα
την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, απέκτησε και διαθέτει εύκολη πρόσβαση με σκαλοπάτια.
αποκλειστικό έλεγχο στο μαυροθαλασσίτικο εμπόριο και ανέκτησε την παλαιά λάμψη της. Η γενοβέζικη κυριαρχία τελείωσε το 1460, όταν ο Μωάμεθ Β΄ κυρίευσε
όλες τις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Στη συνέχεια, οι κάτοικοί της μεταφέρθηκαν στην
Κωνσταντινούπολη προκειμένου να ενισχύσουν τον πληθυσμό της πόλης και τη θέση τους πήραν
Τούρκοι έποικοι. Έκτοτε, άρχισε η περίοδος παρακμής και οικονομικού μαρασμού της πόλης.

Το κάστρο της Αμάσρα οικοδομήθηκε κατά
τη Ρωμαϊκή εποχή. Η οχύρωση της πόλης
ενισχύθηκε και συμπληρώθηκε κατά
τη Βυζαντινή εποχή αλλά και από
τους Γενουάτες, τον 14ο-15ο αιώνα.

Ηράκλεια Ποντική / Ερεγλί
Το 560 π.Χ., στην ίδια θέση με τη σημερινή πόλη Ερεγλί (Ereğli), ιδρύθηκε μια ελληνική αποικία, η Ηράκλεια, η οποία με τη σειρά της ίδρυσε σύντομα άλλες αποικίες
στις βόρειες και τις δυτικές ακτές του Εύξεινου Πόντου (Χερσόνησος και Κάλλατις, αντίστοιχα). Η γρήγορη ανάπτυξή της βασίστηκε στα αγροτικά προϊόντα
(σιτάρι, κριθάρι, κεχρί, ελιές, ρίγανη, σουσάμι, «δυνατό και ευωδιαστό» κρασί, φουντούκια, οπωροκηπευτικά) που παράγονταν στις εύφορες περιοχές που
την περιέβαλλαν, στην υλοτομία, την αλιεία, το πάστωμα ψαριών (κυρίως τόνου,
που αφθονούσε στη θάλασσά της) και στη ναυπήγηση αλιευτικών πλοιαρίων. Οι
αμφορείς από την Ηράκλεια που βρέθηκαν στον βόρειο Εύξεινο Πόντο μαρτυρούν τις εμπορικές σχέσεις της με αυτή την περιοχή.
Για τους οικιστές της οι πληροφορίες ποικίλλουν, με τους Μιλήσιους, τους Βοιω-

Στατήρας της Ηράκλειας
στην οπίσθια όψη
του οποίου εικονίζεται
ο Ηρακλής να παλεύει
με το λιοντάρι της Νεμέας
(αρχές 4ου αι. π.Χ.).
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τούς και τους Μεγαρείς να εμφανίζονται στις πηγές, ενώ και το πρώτο κύμα αποικισμού τοποθετείται
από ορισμένους στον 8ο αι π.Χ. Πάντως, οι πρώτοι κάτοικοι τιμούσαν τον Ηρακλή, ο οποίος συνδεόταν με την περιοχή. Εδώ, σύμφωνα με τον μύθο, έφτασε για να πραγματοποιήσει τον δωδέκατο άθλο
του: να κατέβει στον Κάτω Κόσμο, να βρει τον Κέρβερο και να τον πάει στον Ευρυσθέα, στην Τίρυνθα.
Η πόλη ονομαζόταν και «Σωοναύτης» (= σώζει τους ναυτικούς), επειδή οι ιδρυτές της κατέφυγαν στο
ασφαλές λιμάνι της όταν κινδύνεψαν από θαλασσοταραχή.

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, Ο ΚΕΡΒΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΑΚΟΝΙΤΟ

Aconitum lycoctonum (αριστερά) και Aconitum
napellus (δεξιά) διά χειρός Ιερώνυμου Μπος
(1546)

Λεπτομέρεια ερυθρόμορφου αμφορέα από το Βούλτσι στην
οποία εικονίζεται ο Ηρακλής μπροστά από την πύλη του
Άδη. Με το ένα χέρι προσπαθεί να ηρεμήσει τον Κέρβερο,
ενώ με το άλλο κρατά την αλυσίδα που θέλει να του περάσει
για να τον μεταφέρει στην Τίρυνθα (περ. 525-510 π.Χ., Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).
Όταν ο Κέρβερος, ο φοβερός σκύλος με τα τρία κεφάλια και την
ουρά φιδιού που φύλαγε την πύλη του Άδη, αντίκρισε για πρώτη
φορά το φως του ήλιου, τα σάλια του έπεσαν σε ένα φυτό, το οποίο
έγινε έκτοτε δηλητηριώδες. Πρόκειται για το Ακόνιτο το νάπελλο
(Aconitum napellus), το οποίο ήταν αρκετά διαδεδομένο στην περιοχή της Ηράκλειας. Κατά την αρχαιότητα, το χρησιμοποιούνταν για
την εκτέλεση καταδικασμένων, ενώ με τον χυμό του παρασκεύαζαν
δηλητήριο, στο οποίο εμβάπτιζαν τα βέλη και τα ξίφη τους.
Στην περιοχή της Ηράκλειας υπήρχε ένα από τα τέσσερα
νεκρομαντεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Έχει ταυτιστεί με το Αχερούσιο σπήλαιο, τις φυσικές
σπηλιές που υπάρχουν βόρεια της πόλης. Στο βάθος του σπηλαίου ρέει ποταμός, που ταυτίζεται με τον
μυθολογικό Αχέροντα, και λίμνη, που θεωρείται ότι είναι η μυθολογική Αχερουσία.
Η Ηράκλεια χτίστηκε στην επικράτεια των Μαριανδυνών, η οποία προς δυσμάς έφτανε έως τον Σαγγάριο
ποταμό. Απόγονοι του Θράκα Μαριανδυνού, ο οποίος κατέλαβε την περιοχή, οι Μαριανδυνοί συμμετείχαν
στην εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδας το 480 π.Χ. Στη συνέχεια, συγκρούστηκαν με τους Έλληνες αποίκους, από τους οποίους ηττήθηκαν. Έτσι, αναγκάστηκαν να γίνουν υποτελείς τους και, συν τω χρόνω,
εξελληνίστηκαν. Βέβαια, και οι άποικοι αφομοίωσαν πολλά στοιχεία από τη λατρεία των Μαριανδυνών.
Η πόλη, ακολουθώντας τη μητρόπολή της, κυβερνήθηκε αρχικά με δημοκρατικούς θεσμούς,
αλλά τον 6ο αι. π.Χ. εγκαθιδρύθηκε τυραννία. Γύρω στο 480 π.Χ., επανήλθε το δημοκρατικό πολίτευμα για μερικές δεκαετίες. Το 370 π.Χ., η ολιγαρχία επανέκαμψε και από το 364 π.Χ. επιβλήθηκε
τυραννικό καθεστώς από τον Κλέαρχο. Ο Κλέαρχος αποκατέστησε φιλικές σχέσεις με την Περσία
και την Αθήνα. Μερικές δεκαετίες πριν (425 π.Χ.), ο αθηναϊκός στόλος είχε επιτεθεί στην Ηράκλεια,
επειδή αρνήθηκε να καταβάλει φόρο υποτέλειας στην Αθήνα· μια καταιγίδα, όμως, δεν επέτρεψε
στους Αθηναίους να πραγματοποιήσουν τις επιδιώξεις τους.
Ο Κλεάρχος δολοφονήθηκε από οικείους του, το 352 π.Χ. Τον διαδέχτηκαν ο αδερφός του Σάτυρος, ως επίτροπος των ανήλικων γιων του Διονύσιου και Τιμόθεου και, γύρω στο 346 π.Χ., ο Τιμόθε-
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Peter Paul Rubens, «Ηρακλής και Κέρβερος»
(1636, Πράδο, Μαδρίτη)

ος. Λόγω της φιλολαϊκής διοίκησής του, του δόθηκαν τα προσωνύμια «ευεργέτης» και «σωτήρας».
Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Τιμόθεου και στην ανάπτυξη της πόλης: εκσυγχρόνισε τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ενίσχυσε το εμπόριο, στήριξε τα εργαστήρια, οργάνωσε ισχυρό στρατό και
επέκτεινε την επιρροή της Ηράκλειας.
Μετά τον θάνατο του Τιμόθεου (337 π.Χ.), η κατάσταση άλλαξε, καθώς ο αδελφός του Διονύσιος
διοίκησε δεσποτικά. Ο Διονύσιος, εκμεταλλευόμενος την κατάρρευση της Περσικής Αυτοκρατορίας,
επέκτεινε την επικράτεια της Ηράκλειας και ανέπτυξε καλές σχέσεις με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον
διάδοχό του Περδίκκα. Στη συνέχεια (περ. 320 π.Χ.), εκμεταλλεύτηκε τις διαφορές των Επιγόνων
για να προσαρτήσει στο κράτος του και άλλες πόλεις. Το 315 π.Χ. συμμάχησε με τον Αντίγονο Α' στην
πολιορκία του Τύρα, πέντε χρόνια αργότερα όμως βρέθηκε στο πλάι του Λυσίμαχου. Τον διαδέχτηκε,
από το 305 π.Χ. έως το 300 π.Χ., η σύζυγός του Άμαστρις και, στη συνέχεια, ο γιος του Κλέαρχος,
ο οποίος παρέμεινε σύμμαχος του Λυσίμαχου. Δεν έκανε το ίδιο ο Λυσίμαχος, ο οποίος στράφηκε
αργότερα εναντίον του Κλέαρχου, τον κατηγόρησε για μητροκτονία και τον σκότωσε. Στην περίοδο
εκείνη (4ος-3ος αι. π.Χ.) χρονολογούνται τα τείχη νοτιοανατολικά της πόλης, που είναι πιθανόν αυτά
που μνημονεύει ο Ξενοφώντας.
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Επιτύμβια
στήλη που
εκτίθεται
στο μουσείο
του Ερεγλί

Μπρούντζινο
άγαλμα
του Ηρακλή
στο Ερεγλί

Άγαλμα
ανθρακωρύχου
στο κέντρο
του Ερεγλί
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ΠΟΝΤΟΣ / ΝΟΤΙΕΣ ΑΚΤΕΣ

Η «ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»

ΖΕΥΞΙΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Η Ηράκλεια των Κλασικών και Ελληνιστικών χρόνων διακρίθηκε, εκτός από το οικονομικό και πολιτικό,
και στο πνευματικό και καλλιτεχνικό πεδίο. Εξ ου και το προσωνύμιο «Αθήνα του Πόντου», το οποίο της
αποδόθηκε. λόγω του πλήθους των σοφών και των καλλιτεχνών που γεννήθηκαν στην Ηράκλεια.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο σοφιστής Βρύσων ο Ηρακλειώτης (4ος αι. π.Χ.), μαθητής του Σωκράτη,
ο οποίος ασχολήθηκε με το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου· ο ιστορικός Ηρόδωρος ο Ηρακλεώτης (5ος αι. π.Χ.), ο οποίος έγινε γνωστός για το έργο που αφορούσε τη μυθολογία και τη λατρεία
του Ηρακλή· ο φιλόσοφος και αστρονόμος Ηρακλείδης ο Ποντικός (4ος αι. π.Χ.)· ο περιπατητικός
φιλόσοφος Χαμαιλέων ο Ηρακλεώτης (4ος αι. π.Χ.), ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως με τη λογοτεχνία· ο
στωικός Διονύσιος ο Μεταθέμενος και ο επικούρειος Τιμοκράτωρ· ο ποιητής Νικήρατος η Ηρακλεώτης
και οι επιγραμματοποιοί Ηρακλείδης ο Ποντικός, Νικόδημος ο Ηρακλεώτης και Πολέμων ο Ποντικός·
ο γλύπτης Βάτων (3ος αι. π.Χ.), έργα του οποίου κοσμούσαν ναούς και δημόσιους χώρους σε όλον τον
τότε γνωστό κόσμο· ο χρονικογράφος Μέμνων (1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.), ο οποίος έγραψε ιστορία Περί
Αλεξάνδρου και των διαδόχων και επιγόνων και ο ιστορικός Νύμφις ο Ηρακλεώτης, ο οποίος έγραψε την
ιστορία της πατρίδας του· και τέλος ο γεωγράφος Μαρκιανός ο Ηρακλειώτης και ο φιλόλογος Διογενειανός, ο οποίος διακρίθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού.

Ο Ζεύξις γεννήθηκε στην Ηράκλεια, άκμασε στο β΄ μισό του 5ου αιώνα και θεωρείται ένας από τους
κορυφαίους ζωγράφους της αρχαιότητας – ισάξιος με τον Φειδία. Η Αθήνα, η Μακεδονία του Αρχέλαου (του οποίου διακόσμησε το παλάτι), η Μεγάλη Ελλάδα, η Σικελία, η Έφεσσος και η Ολυμπία
υπήρξαν μερικοί από τους σταθμούς όπου ξεδίπλωσε το ταλέντο του.
Τον μνημονεύουν ο Πλάτωνας στον Πρωταγόρα –διά στόματος Σωκράτη– και στον Γοργία, αλλά
και ο Ξενοφώντας, ο οποίος –επίσης διά στόματος Σωκράτη– αναφέρει «τεθαύμακα… επί ζωγραφία
Ζεύξιν», ο Αριστοτέλης, ο Λουκιανός και ο Σενέκας, και τον υπονοεί ο Αριστοφάνης στους Αχαρνής.
Ο Κικέρων μας δίνει πληροφορίες για τη διάσημη «Ελένη» του Ζεύξιδος, έργο που αφιερώθηκε στον ναό της Ήρας στον Κρότωνα και θεωρούνταν μία από τις τελειότερες αναπαραστάσεις του
ανθρώπινου σώματος. Για να τη φιλοτεχνήσει χρησιμοποίησε ως μοντέλα πέντε παρθένες, επιλέγοντας από το σώμα καθεμιάς το ωραιότερο σημείο. Μάλιστα, ο Κλαύδιος Αιλιανός αναφέρει ότι πριν
το έργο αφιερωθεί στον ναό, ο Ζεύξις το εξέθεσε σε κοινή θέα με εισιτήριο, κερδίζοντας αρκετά χρήματα. Η δημιουργία της «Ελένης» έχει απεικονιστεί καλλιτεχνικά από τους Τζόρτζο Βαζάρι (Giorgio
Vasari, 16ος αι.), Ζακ-Αλμπέρ Σενάβ (Jacques-Albert Senave, 18ος αι.), Φρανσουά-Αντρέ Βινσέντ
(François-André Vincent, 18ος αι.) και Βίκτορ Μοτέζ (Victor Mottez, 19ος αι.).
Διάσημος είναι ο διαγωνισμός του με τον νεότερό του Παρράσιο, κατά τον οποίο ζωγράφισε ένα
τσαμπί σταφύλια τόσο παραστατικά, ώστε τα πουλιά έπεφταν πάνω στον πίνακα για να τα φάνε. Παρ’
όλα αυτά, νικητής αναδείχτηκε ο Παρράσιος, ζωγραφίζοντας το κάλυμμα ενός έργου, το οποίο ο
Ζεύξις θεώρησε ως κάλυμμα και όχι ως τον πίνακα του ανταγωνιστή του.
Άλλα ονομαστά έργα ήταν η Οικογένεια Κενταύρων, το πιο θαυμαστό ίσως απ’ όλα, ο Ηρακλής
ως νεογνό να πνίγει το φίδι, ο Δίας ένθρονος, ο Έρως, η Πηνελόπη κ.ά.
Η φήμη των έργων και της ζωής του Ζεύξιδος ενέπνευσε πολλούς από τους καλλιτέχνες της
Αναγέννησης. Ο Ρέμπραντ, για παράδειγμα, ζωγράφισε μια αυτοπροσωπογραφία του βασισμένη στον
Ζεύξι, ο οποίος, σύμφωνα με έναν μύθο, γέλασε μέχρι θανάτου όταν ζωγράφιζε την προσωπογραφία
μιας άσχημης γριάς που του παρήγγειλε να την απεικονίσει ως Αφροδίτη.

Το 289 π.Χ., ο Λυσίμαχος έδωσε ως κτήμα την πόλη στη σύζυγό του Αρσινόη, κι αυτή ανέθεσε τη
διοίκησή της στον Ηρακλείδη, ο οποίος κυβέρνησε τυραννικά και ανετράπη σύντομα. Έτσι το 281 π.Χ.,
η πόλη κατέκτησε πάλι την ελευθερία και την ανεξαρτησία της. Στη συνέχεια, συμμάχησε με το Βυζάντιο,
τη Χαλκηδόνα και τον Μιθριδάτη. Τότε πρέπει να κάηκε το παλάτι του Κλέαρχου, το οποίο βρισκόταν
στην ίδια θέση με το βυζαντινό φρούριο, στην ακρόπολη της Ηράκλειας. Στην ακρόπολη έχει βρεθεί ιερό,
πιθανόν του Ηρακλή, που χρονολογείται στα 250 π.Χ.
Στον πόλεμο του Ευμένη Β' με τον Φαρνάκη Α΄ (περ. 180 π.Χ.), η Ηράκλεια συντάχθηκε με τον δεύτερο. Αργότερα συντάχθηκε με το ρωμαϊκό ναυτικό εναντίον του Μιθριδάτη ΣΤ΄ και έπειτα με αυτόν εναντίον των Γαλατών (περ. 107 π.Χ.) και εναντίον των Ρωμαίων κατά τον Γ΄ Μιθριδατικό πόλεμο (73-63 π.Χ.).
Το 72 π.Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός Κόττας κατέλαβε και κατέκαυσε την Ηράκλεια, η οποία στη συνέχεια
εντάχθηκε στη ρωμαϊκή επαρχία της Βιθυνίας – αργότερα Πόντου-Βιθυνίας. Επανιδρύθηκε ως αποικία από
τον Ιούλιο Καίσαρα, αλλά κατεστράφη από τον Γαλάτη Αδιατόριξ, στον οποίο ο Μάρκος Αντώνιος παραχώρησε τμήμα των εκτάσεων της πόλης. Από το 70 π.Χ. και μετά, ωστόσο, παύουν να υπάρχουν πληροφορίες
για την πόλη, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρήκμασε. Ιδίως από τον 3ο αι. μ.Χ. και μετά, οπότε άρχισαν να
αναπτύσσονται σε βάρος της οι γειτονικές πόλεις Βιθυνία και Νικομήδεια.
Στα πρώτα χρόνια του 13ου αιώνα, η πόλη αναγεννήθηκε από το Δαβίδ Κομνηνό και σύντομα εντάχθηκε
στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Από τους Οθωμανούς κατελήφθη το 1360 και σταδιακά περιέπεσε
στην αφάνεια. Άρχισε να ανακάμπτει στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν και πάλι εδώ χριστιανοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το εμπόριο. Στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται ως κινητήρια
δύναμη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο ατμός, οπότε τα κοιτάσματα άνθρακα στην περιοχή απέκτησαν
μεγάλη σημασία. Έτσι η πόλη γνώρισε περίοδο ανάπτυξης έως το 1922, παρότι βομβαρδίστηκε από τους
Ρώσους κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1915) και πέρασε για λίγο, μετά τη λήξη του, στα χέρια των Γάλλων.
Έως το 1922 στην πόλη κατοικούσαν περίπου 1.000-1.200 Έλληνες, οι οποίοι διατηρούσαν εκκλησία
και δύο σχολεία αρρένων και θηλέων. Όσοι απ’ αυτούς σώθηκαν, ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Ρέμπραντ, αυτοπροσωπογραφία ως Ζεύξις
(1662, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation
Corboud, Κολωνία)

Aert de Gelder, «Ο Ζεύξις γελάει λίγο πριν
τον θάνατο του» (1685, Städel Museum).

François-André Vincent «Ο Ζεύξις επιλέγει μοντέλο ανάμεσα σε κοπέλες
του Κρότωνα για να ζωγραφίσει την Ωραία Ελένη» (περ. 1791).

Προτομή του Ζεύξι
στο Πίντσιο της Ρώμης
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Κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή. Κάθε φιλόδοξος στόχος, όταν επιτυγχάνεται, λειτουργεί ως πρόκληση για τον επόμενο. Αυτό συμβαίνει
στη ζωή, αυτό χαρακτηρίζει και τον εκδοτικό μαραθώνιο της ιατρού Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου.
Αν το καλοσκεφτούμε, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ποτισμένη βαθιά στον νου και την καρδιά της με το πνεύμα των Ελλήνων
ναυτικών, η ιατρός μας δεν θα μπορούσε παρά να ενσωματώσει αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό τους: να κατακτούν ένα θαλάσσιο σύνορο και
την ίδια στιγμή να αγναντεύουν το επόμενο, πιο μακρινό και φιλόδοξο αυτή τη φορά.
Το πρώτο όριο των ναυτικών μας ήταν το Αιγαίο και οι ακτές του. Με αυτό καταπιάστηκε η «Τετραλογία του Αιγαίου».
Κι όπως εκείνοι, ήδη από την αρχαιότητα, άνοιξαν τα πανιά τους για ακόμη πιο μακρινές θάλασσες και για τις ακτές που τις αγκαλιάζουν,
έτσι και η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου απλώνει τα δικά της ερευνητικά και συγγραφικά πανιά εκεί που εκείνοι ταξίδεψαν, μεταφέροντας
εμπορεύματα, αναζητώντας άλλα και μεταλαμπαδεύοντας τον ελληνικό πολιτισμό: στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, στη Σμύρνη της
καρδιάς της και στα άλλα μικρασιατικά παράλια, στην Κωνσταντινούπολη, σημερινή έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και στα
παράλια της ανατολικής και δυτικής Μεσογείου.
«Ελλήνων πλόες και πολιτισμός», λοιπόν. Με αυτόν τον γενικό τίτλο συνεχίζεται η καταγραφή των περιοχών που οι Έλληνες ναυτικοί
ταξίδεψαν ήδη από τους Προϊστορικούς χρόνους και άφησαν τα ίχνη τους. Πρώτος σταθμός, πρώτο βιβλίο, ο ανά χείρας Εύξεινος Πόντος.
Επόμενοι η Σμύρνη και η Μικρασία, η Αλεξάνδρεια και η Ανατολική Μεσόγειος, η Μεγάλη Ελλάδα και η δυτική Μεσόγειος.
Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο δεν θα ταίριαζε σε τούτο το νέο ταξίδι από μια εξόχως ναυτική ευχή: «Καλό ταξίδι!».
Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα

