
λατιά καί ἀνοιχτή, θάλασσα τρικυμισμένη
καί σκουρόχρωμη, μαύρη σάν τό ὄνο-

μά της, Εὔξεινος Πόντος κατ᾽ εὐ φημι-
σμόν. Ταξιδιώτης, ἀπ’ τόν ὑδάτινο
δρόμο τοῦ Αἰ γαίου, διάβηκα τά
Δαρδανέλια καί τό Βόσπορο
καί ἔριξα ἄγκυρα στά βόρεια
παράλια τῆς Μικρασιατι κῆς
χερσονήσου. 

μεγάλη ὀροσειρά τοῦ
Παρυάδρου χωρίζει

τό ταξίδι μου στόν παρά-
λιο καί μεσογειακό Πόντο.
Εἰ κόνες καί μνῆμες, πρόσωπα,
γεγονότα καί θύ μησες, ἕνας
βουβός πόνος καί μιά νοσταλγία,
ζωντανεύει μπρός μου τήν ἑλληνική γῆ
τοῦ Πόντου, πρίν τή μεγάλη συμφορά.
Πρῶτος σταθμός μου ἡ Σινώπη, ἡ πρώτη ἑλληνι-
κή ἀποικία τοῦ Πόντου καί πατρίδα τοῦ φιλόσοφου
Διογένη τοῦ Κυνικοῦ. Σημαντικό λιμάνι, μέ 5000
Ἕλληνες, καί σπουδαῖο οἰκονομικό κέντρο.

οντά στή δεξιά ὄχθη τοῦ Λυκάστου ποταμοῦ
μέ ὑποδέχεται ἡ Ἀμισός ἤ Σαμψούντα, κέντρο

διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου καπνοῦ καί ὑφασμά-
των. Στό κέντρο τῆς πόλης ὁ μητροπολιτικός ναός
τῆς Ἁγίας Τριάδος, τά ἐκπαιδευτήρια, ἕνα πλῆθος
κοινωνικῶν ὀργανώσεων καί ἡ ἐφημερίδα «Φῶς».

ἱ Ἕλληνες τῆς κωμόπολης Οἰνόης χτισμένης
στίς ἀκτές μέ καλωσορίζουν ποντιακά καί μέ

φιλεύουν φουντούκια, ἀπ’ τήν παραγωγή τους, γιά
τό δρόμο.

ανέμορφα τά ἑλληνικά σπίτια στά παραθα-
λάσσια Κοτύωρα. Περπατῶ στίς τρεῖς συνοι-

κίες τῆς πόλης, τῆς Ὑπαπαντῆς, τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί θαυμάζω τίς Σχολές
Ψωμιάδειο (ἡμιγυμνάσιο) καί Καρυπίδειο.

τά ΒΑ βρίσκεται ἡ πόλη-λιμάνι Κερασούντα,
ἡ ὁποία πῆρε τό ὄνομά της ἀπό τό πλῆθος

τῶν κερασιῶν, πού εὐδοκιμοῦσαν στήν περιο-
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χή. Οἱ Ἕλληνες ἀ -
πο τελοῦσαν πάντοτε τήν πλειοψη-
φία τῶν κατοίκων τῆς πόλης μέ τή μεγάλη ναυτική
παράδοση, τούς ἐφοπλιστικούς οἴκους, τά παραρ-
τήματα τῶν Τραπεζῶν καί τά ἑπτά Ἐκπαιδευτήρια.
Σκύβω καί φιλῶ τό χῶμα της προσκυνητής τῶν ἀδι-
κοχαμένων Ἑλλήνων τῆς γενοκτονίας τοῦ 1919.

λέπω τό κάστρο, τά ἐρείπια τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς καί ἀναλογίζομαι τό μαρτυρικό δρό-

μο τῶν καταδιωγμένων Ἑλλήνων τῆς Τρίπολης τοῦ
Πόντου, χτισμένης κοντά στίς ἐκβολές τοῦ Χαρ-
σιώτη ποταμοῦ.

τίς νοτιοανατολικές ἀκτές τῆς Μαύρης Θά-
λασσας, στούς βόρειους πρόποδες τῶν Πο-

ντιακῶν Ἄλπεων βρίσκεται ἡ Τραπεζούντα, ἡ ἱστο-
ρική πρωτεύουσα τοῦ Πόντου, πού διατηρεῖ ἀκόμη
καί σήμερα τό βυζαντινό χαρακτήρα της μέ τά τείχη
καί τό ἀνάκτορο τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν. Ἀνεβαί-
νω δυτικά, στό ὕψωμα τῆς πόλης, νά προσκυνήσω
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στήν ἐντυπωσια-
κή καί καλοδιατηρημένη ἐκκλη-

σία τῆς Ἁγίας Σοφίας, βασιλικῆς μέ τροῦλο καί θαυ-
μάσιες τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰ. Ὁραματίζομαι τή
μεγάλη μορφή τοῦ Μητροπολίτη Τραπεζοῦντος
Χρύσανθου μέ τό πολύπλευρο ἔργο καί τή μεγάλη
συνεισφορά του στά ἐθνικά θέματα. Ἡ μεγαλύτερη
σέ πληθυσμό πόλη τοῦ Πόντου ὑπῆρξε μεγάλο
ἐμπορικό καί πνευματικό κέντρο, μέ ξεχωριστό τό
«Φροντιστήριο τῆς Τραπεζοῦντος».

νηφορίζω γιά τό μεσόγειο Πόντο καί φτάνω
σέ μιά γραφική τοποθεσία, στήν πατρίδα τῆς

Ἁγίας Βαρβάρας , στή Μερζιφούντα (Γ. Γιαννακόπου-
λου, Ἡ χώρα τοῦ Πόντου).

άνω σέ βραχώδη ὑψώματα εἶναι χτισμένη ἡ
Ἀμάσεια, ἡ πατρίδα τοῦ γεωγράφου Στράβω-

να. Ἕξι γεφύρια ἕνωναν τά τμήματα τῆς πόλης δε-
ξιά καί ἀριστερά τοῦ ποταμοῦ Ἶρι μέ τίς εὔφορες
πεδιάδες. Στά βόρεια, στίς πλαγιές τοῦ βουνοῦ, σώ-

Π
Α

ζονται οἱ λαξευτοί, βασιλικοί τάφοι τῶν Μιθριδα-
τιδῶν. Πόσα δέν ὑπέφερε στίς ἐξοντωτικές,

ὑγρές φυλακές τῆς πόλης τό ἑλληνικό
στοιχεῖο, πού ἀγωνιζόταν γιά τήν

ἀνεξαρτησία τοῦ Πόντου τό διά-
στημα 1921 - 1922! Ὁ πρώ ην

Καστοριᾶς καί μετέπειτα Ἀ -
μάσειας μητροπολίτης Γερ- 
μανός Καραβαγγέλης ποί-
μανε στοργικά τά ὀρ φανά
ἀπό τούς διωγμούς τῶν Νε-
οτούρκων τό 1919.

έ ὑψόμετρο 1300 μ. στό
δρόμο Σεβάστει ας - Κε-

ρασοῦντος βρίσκεται ἡ Νικόπολη
πού διέθετε δύο ναούς καί τρία σχο-

λεῖα ἀρ ρένων καί ἕνα παρθεναγωγεῖο.
ρωτεύουσα τῆς ἐπαρχίας Χαλδίας
ἦταν ἡ Ἀργυρούπολη, πού ὀφείλει τό

ὄνομά της στά μεταλλεῖα ἀργύρου τῆς περιοχῆς.
Γνώρισε μεγάλη ἀκμή καί ὁ πληθυσμός της ἔφτασε
τούς 60.000. Ἀπό τό 1723 ἄρχισε ἡ λειτουργία τοῦ
«Φροντιστηρίου Ἀργυρουπόλεως.

λοκληρώνοντας τήν περιδιάβαση στούς οἰκι-
σμούς τοῦ παραλιακοῦ καί τοῦ μεσόγειου Πό-

ντου ἀξίζει νά ἀναφερθοῦμε σέ δύο περιοχές μέ
ἀξιοσημείωτες ἰδιαιτερότητες, τόν Ὄφι ἀνατολικά
τῆς Τραπεζούντας, ὅπου οἱ κάτοικοι διατηροῦσαν
ὄχι μόνο τή γλώσσα, ἀλλά καί τά ἑλληνικά ὀνόματα
τῶν 54 χωριῶν του, ὅπως καί τούς οἰκισμούς τῆς
Χαλδίας, Σταύ ριν, Κρώμνη καί Σάντα, πού ὑπῆρξαν
σημαντικά κρυπτοχριστιανικά κέντρα.

δύνατον νά προσμετρήσει κανείς τό μέγεθος
καί τή δύναμη τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου. Τοῦ -

το τό ταξίδι ἄς λογιστεῖ ταπεινή συνεισφορά στή
διατήρηση τῆς μνήμης τοῦ Πόντου τῶν Ἑλλήνων.

««ὍὍσσοοιι  ἝἝλλλληηννεεςς  
ὅὅ,,ττιι  εεἶἶσσττεε  μμήήνν  ξξεεχχννᾶᾶττεε!!»»..
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