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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

1. Γεωγραφικά η Αµισός. 

 

Η Αµισός είναι πόλη του Ευξείνου Πόντου, βρίσκεται στη νότια πλευρά του και 

δυτικά του ελληνικού Πόντου. Στο µέρος αυτό σχηµατίζεται ένας κόλπος µεταξύ του 

ακρωτηρίου της Πάφρας (Παυράη)
1
 και του ακρωτηρίου της Θεµίσκυρας (Σιβά Μπουρνού). 

Πάνω στα ακρωτήρια αυτά υπήρχαν στις αρχές του 20
ου
 αιώνα δύο φάροι. Στον πρώτο, 

Άγκα φωτοβολίας 14 µιλ. (πλάτ.41
ο
  43΄ 30΄΄, µήκ. 35

ο
 58΄ 30΄΄) απλών λευκών εκλάµψεων, 

στον δε δεύτερο (πλατ. 41
ο
  21΄ 00΄΄ , µηκ. 36

ο
 39΄ 00΄΄) ζεύγος εκλάµψεων (Αγγλ. Χαρτ. 

2237 : Kerempeh to Ras yasun) 
2
. 

 Ο κόλπος αυτός της Μαύρης Θάλλασσας, είναι εκτεταµένος προς το εσωτερικό της 

χώρας και δηµιουργήθηκε απο τις προσχώσεις των ποταµών Άλυ (Κιζίλ Ιρµάκ-Κόκκινο 

Ποτάµι), στα δυτικά και του Ίρη (Γεσίλ Ιρµάκ-Πράσινο Ποτάµι), στα ανατολικά. Ο Άλυς 

έχει τις πηγές του στη Μεγάλη Καππαδοκία, έρχεται προς τη δύση µε µεγάλο ρεύµα, µετά 

στρέφεται προς βορρά, διασχίζει την Γαλατία και την Παφλαγονία, εκβάλλοντας στον 

Εύξεινο Πόντο, 14 χιλµ. δυτικά της Πάφρας. Ονοµάστηκε,κατά τον Στράβωνα 
3
,  Άλυς, απο 

τις αλυκές που δηµιουργεί. Οι πηγές του Ίρη βρίσκονται στον Πόντο. Έρχεται προς τη 

δύση, περνάει απο την πόλη των Κοµάνων, καθώς και απο την ∆αζηµωνίτηδα, µεταξύ 

Ευδοκιάδος (Τοκάτ) και Ζήλων, στρέφεται µετά προς βορρά και έπειτα στα ανατολικά 

διασχίζει την πόλη της Αµάσειας. Στη συνέχεια, περνώντας απο την Φανάροια, µεταξύ 

Ευπατορίας και Καβείρων (Νεοκαισάρειας), ενώνεται µε τον Λύκο (Κελκίτ Ιρµάκ) ποταµό. 

Συνεχίζοντας την πορεία του διασχίζει τον εύφορο κάµπο της Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπάς), 

το ορµητήριο των Αµαζόνων, και χύνεται στη Μαύρη Θάλασσα 
4
. Μέσα στον κόλπο της 

Αµισού χύνονται πέντε ακόµη µικρότερα ποτάµια µεταξύ των οποίων ο Λύκαστος (Εγγίζ 

Ιρµάκ) µεταξύ Πάφρας και Αµισού, ο Μακατάς (Μέρτ Ιρµάκ) στα νοτιοανατολικά της και 

ακόµη ανατολικότερα ο Χαδίσιος (Απτάλ Ιρµάκ), πλησιάζοντας προς τον Ίρη. Οι 

προσχώσεις όλων αυτών των ποταµών έχουν καταστήσει την Αµισηνή 
5
 χώρα εύφορη και 

πηγή πλούτου για τους κατοίκους της. 

 ∆ύο όρµοι σχηµατίζονται στον κόλπο της Αµισού, οι οποίοι ταυτόχρονα ήταν και 

αγκυροβόλια. Ο ένας είναι του Κουµτζουγάζ 
6
 (Αµµούδα) και ο άλλος της Αµισού. Το 

αγκυροβόλιο της Αµισού βρίσκεται στον νότιο-νοτιοδυτικό µυχό του κόλπου και εκτείνεται 

νοτιοανατολικά, εκεί όπου τελειώνει ο λόφος της αρχαίας Αµισού (Καράσαµψον-Μαύρη 

Σαµψούντα-Μαύρη Αµισός). Πάνω σε αυτόν το λόφο υπήρχε φάρος Άγκα τριάδας 

εκλάµψεων λευκών 10 µιλίων και πυροβολείο 
7
. Σήµερα πάνω στο λόφο της αρχαίας 

Αµισού, στη θέση της αρχαίας πόλης, υπάρχει τουρκική στρατιωτική µονάδα 
8
. Γύρω απο 

το ακρωτήριο υπήρχαν διάσπαρτοι σκόπελοι, οι οποίοι αποτελούσαν τα λείψανα των 

αρχαίων λιµανιών της πόλης και τα οποία εµπόδιζαν το αγκυροβόληµα. Το αγκυροβόλιο 

αυτό ήταν ασφαλές µόνο κατα το θέρος, διότι τον χειµώνα οι καιρικές συνθήκες ήταν 

τέτοιες που δυσχέραιναν τις φορτοεκφορτώσεις των εµπορευµάτων, της ανθούσας 

εµπορικής κίνησης της πόλης 
9
. Επειδή η θάλασσα ήταν ρηχή, η διακίνηση των ανθρώπων 

και των εµπορευµάτων απο το λιµάνι προς τα αγκυροβοληµένα πλοία γινόταν µε βάρκες 
10
. 

 Η πόλη της Αµισού ήταν το σηµαντικότερο, µετά την Τραπεζούντα, επίνειο 

εµπορικής κίνησης της Μικρασιατικής ακτής του Ευξείνου Πόντου. Κατά την τελευταία 

γνωστή στατιστική του 1908, ο αριθµός των ατµόπλοιων, τα οποία ετήσια κατέπλεαν εκεί, 

κατα µέσο όρο ανέρχονταν σε 662, µε µέση συνολική χωρητικότητα 739.368 τόνων. Πρίν  

απο τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο, συγκοινωνούσε ανα δεκαπενθήµερο µε την Μασσαλία και 

το Λονδίνο, µε την εταιρεία  Messageries Maritimes. Τα ατµόπλοια της εταιρείας Ellerman 

and Moss συγκοινωνούσαν µε το Λίβερπουλ. Τέσσερις φορές την εβδοµάδα 

επικοινωνούσαν ατµοπλοϊκά και µε τα γειτονικά λιµάνια. Επιπλέον ήταν  και η αφετηρία 

των καραβανιών τα οποία πήγαιναν στο Ντιγιαρµπεκίρ και την Βαγδάτη.
11 

 Στα  δυτικά-βορειοδυτικά της Αµισού, βρίσκεται η Πάφρα (Γαζηλώνα-Παυράη) µε 

την οµώνυµη περιφέρειά της και σε απόσταση 60 χιλµ. περίπου. Στα νοτιοδυτικά της 
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βρίσκεται η κωµόπολη Άνδραπα (Νεάπολις-Νεοκλαυδιανούπολις-Βεζύρ Κιοπρού), στα 

νότια η Λαοδικεία (Λατίκ), όπου την εποχή των Μιθριδατών υπήρχε και τόπος της θερινής 

διαµονής των βασιλέων του Πόντου και το Ασαρτζίκ, και ανατολικά της η Θεµίσκυρα 

(Τσαρσαµπάς). 

 Μόλις λίγα έως ελάχιστα χιλιόµετρα µετά την πόλη της Αµισού αρχίζουν τα βουνά 

της περιοχής, τα οποία είναι συνεχόµενα και κατά µήκος των ακτών ολόκληρου του 

Πόντου. Πρόκειται για χαµηλά βουνά των οποίων το υψόµετρο δεν ξεπερνά τα 1300 µ. 

Στην πλειοψηφία τους είναι χωµατοβούνια. Μόνο στα δυτικά της Αµισού, στην περιοχή της 

Πάφρας, τα βουνά έχουν µεγάλους συµπαγείς βράχους και σχηµατίζουν σηµαντικά 

σπήλαια, τα οποία ήταν καταφύγια των κατοίκων της περιοχής σε όλη τη διάρκεια των 

διώξεων της τουρκοκρατίας, µέχρι τα τελευταία χρόνια πριν τον µεγάλο ξεριζωµό. Τα 

βουνά της Αµισού ήταν τόσο πυκνοδασωµένα, που όταν χιόνιζε το χιόνι δεν έπεφτε στο 

χώµα, παρά µόνο όταν έλιωνε.
12
 Αµέσως µετα τον ξεριζωµό των Ελλήνων της Αµισού, ο 

Μουσταφά Κεµάλ έδωσε διαταγή και έκαψαν όλα τα βουνά της περιοχής, φοβούµενος ότι 

θα είχε παραµείνει αριθµός ανταρτών στα βουνά, αλλά και οπλισµός µε πυροµαχικά.
13
. 

Παρ` όλα αυτά συνεχίζουν και σήµερα να είναι καταπράσινα, θυµίζοντας αλπικά τοπία. Στα 

ανατολικά της Αµισού, αµέσως µετά την ευφορώτατη πεδιάδα της αρχαίας Θεµίσκυρας 

(Τσαρσαµπάς) αρχίζουν τα χαµηλά αλπικά βουνά των Αµαζόνων, τα οποία αποτελούν το 

Αµαζόνειον όρος (Αµαζόν Ντάγ), τα οποία τα διαρρέει ο Θερµόδων ποταµός, ο Ίρης και ο 

Χαδίσιος, ο οποίος πηγάζει απο τις ορεινές περιοχές του Τσιγγίρ Οϊµά.. Στα νότια  της 

Αµισού ξεχωρίζουν, το Αγιού Τεπέ (Κορυφή της Αρκούδας) µε 945 µ. υψόµετρο
14
, 

νοτιότερα, στην περιοχή του Τσιγγίρ Οϊµα, το Σαλτούχ µε 1152 µ. και λίγο πιο νότια τα 

Σιβρί (Μυτερό), Κιουµπέτ και Καραµούχ (Μαύρο Καρφί). Στη Λαοδικεία, νότιά της 

Αµισού, βρίσκεται το Άκ Ντάγ (Λευκό Βουνό) µε 2.000 µ. , και αµέσως µετά προς την 

Αµάσεια το Τασλού(ί) µε 2.062 µ. Τα δύο αυτά βουνά αποτελούν το όρος Λίθρος. Ακόµη 

νοτιότερα και ανατολικά της Αµάσειας, βρίσκεται το όρος Όφλιµος. ∆υτικότερα , προς το 

Καβάκ (Λεύκα), είναι το Κάζ Ντάγ (Βουνό της Χήνας). Νότια της Αµισού και πριν το 

Καβάκ, βρίσκεται το Μαχµούρ Ντάγ µε 970 µ. Στα δυτικά της και αµέσως µετά τη θάλασσα 

αρχίζει το Κοτσά Ντάγ (Μεγάλο Βουνό) µε 1250 µ. Ακόµη δυτικότερα, βρίσκεται το 

θρυλικό Νεπιέν Ντάγ µε 1224 µ. Νοτιότερά του και δίπλα στον Άλυ ποταµό, είναι το 

Γιούνταγ (Μαλλιαρό) µε 1105 µ. Ακόµη νοτιότερα και µεταξύ Ανδράπων (Νεάπολις-Βεζύρ 

Κιοπρού) και Καβησσού (Θέρµαι Φαζηµονιτών-Κάβζα), βρίσκεται το Ταβσάν Ντάγ 

(Λαγοβούνι) µε 1904 µ. υψόµετρο. 

 Όλη αυτή η Αµισηνή χώρα αποτελεί ένα µαγευτικό σύµπλεγµα οροσειρών, 

κορυφογραµµών, µεµονοµένων κορυφών, δασών, ποταµών και ρυακιών. Πέρα απο τα 

µεγάλα  ποτάµια που ορίζουν την Αµισηνή χώρα, ιδιαίτερης αξίας είναι και όλα τα ρέµατα 

µε τα νερά τους, τα οποία υδροδοτούσαν την περιοχή,  αλλά βοηθούσαν και στην άρδευσή 

της. 

 Μέχρι τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20
ου
  αιώνα, η άρδευση των ορεινών χωραφιών , 

4-5 στρεµµάτων, τα οποία οι Έλληνες ονόµαζαν κήπους (µπαχτσέδες), γινόταν µε µεγάλους 

κορµούς απο δέντρα οξυάς, τους οποίους άδειαζαν εσωτερικά, χρησιµοποιώντας τους ως 

αυλάκια στις επικίνδυνες κατωφέρειες 
15 
. 

 Το κλίµα στην πόλη της Αµισού ήταν υγρό , νοσηρό και ανθυγιεινό, λόγω των 

πολλών ελών της γύρω πεδινής περιοχής αλλά και λόγω της υγρασίας  της Μαύρης 

Θάλασσας. Αντίθετα, στα ενδότερα, όπου κυρίως βρισκόταν τα χωριά και η περιοχή ήταν 

ορεινή, το κλίµα ήταν δροσερό το καλοκαίρι και οι χειµώνες ήταν ήπιοι. Το χιόνι που 

έπεφτε ήταν πάντα πολύ σε ποσότητα και ακινητοποιούσε τους οικισµούς, θεωρούνταν, 

όµως, ως ευεργεσία γιατί ήταν υγρό και όχι παγωµένο. 

 Η παραλία του κόλπου της Αµισού, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των ακτών 

του νότιου Εύξεινου Πόντου, είναι µαύρη και η άµµος πολύ ψιλή. Περίπου σαν αλεύρι. 

Πιθανόν το όνοµα της Μαύρης Θάλασσας να προήλθε απο αυτό το γεγονός και όχι µόνο 

απο τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, κάτι που συµβαίνει µε την ονοµασία και άλλων 

θαλασσών (Ερυθρά Θάλασσα). Το χρώµα της παραλίας αυτόµατα δίνει και στην ίδια τη 
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θάλασσα µαύρο ή πολύ σκουρόµαυρο χρώµα. Όταν δε, φυσά και φουσκώνει η θάλασσα, 

τότε πράγµατι βλέπουµε µια αγριεµένη µαύρη θάλασσα 
16
 .   

 

 
2. ∆ιοικητική διαίρεση. 

 
 ∆ιοικητικά η Αµισός ήταν έδρα σαντζακιού (επαρχίας), του επιλεγοµένου Τζανίκ 

σαντσαγί και υπαγόταν στο νοµό Τραπεζούντας. Η επαρχία αυτή συνέπιπτε περίπου µε τα 

όρια του Πολεµωνιακού Πόντου, ορίζεται προς βορρά απο τον Εύξεινο Πόντο, προς νότο 

απο το νοµό Σεβάστειας, προς ανατολάς απο το νοµό Τραπεζούντας και προς δυσµάς απο 

το νοµό Κασταµονής
17
. Αυτό ίσχυε µέχρι την εποχή του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου, οπότε 

ανεξαρτητοποιήθηκε διοικητικά απο το νοµό (βιλαέτι) Τραπεζούντας και έγινε ανεξάρτητο 

µουτασαριφιλίκι. Επίσης η Αµισός ήταν έδρα πρωτοδικείου και απο το 1910 έδρα 

εφετείου
18
. 

 Το σαντζάκι ή µουτασαριφιλίκι της Αµισού, περιλάµβανε έναν δήµο (ναχιέ), την 

κωµόπολη Καβάκ (Λεύκα) και πέντε καζάδες (υποδιοικήσεις). Οι πέντε καζάδες ήταν οι 

ακόλουθοι: 

α) ο καζάς της Πάφρας (Γαζηλώνα-Παυράη), στον οποίο ανήκε και ο ναχιές (δήµος) του 

Αλάτσαµ (Ζάληχος-Λεοντόπολις) 

β) ο καζάς του Τσαρσαµπά (Θεµίσκυρα) 

γ) ο  καζάς της Ούνιας (Οινόης), µε ναχιέ το Καραούτς 

δ) ο καζάς της Φάτσας (Φαδησάνης)  και 

 ε) ο καζάς της Τέρµε (Θέρµαι).
19
 

Οι τρείς τελευταίες υποδιοικήσεις (Οινόη, Φαδησάνη, Θέρµαι), εκκλησιαστικά υπάγονταν 

στην µητρόπολη Νεοκαισαρείας.
20
 

  Στις αρχές του 20
ου
  αιώνα, όταν το ελληνικό στοιχείο ήταν πια αποφασιστικός και 

δυναµικός παράγοντας της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της Αµισού, πήρε µέρος και 

στην ίδια την τουρκική διοίκηση. Προφανώς απο τα δικαιώµατα που πήγαζαν απο τα 

σουλτανικά διατάγµατα του Χάτι Σερίφ (1832) και Χάτι Χουµαγιούν (1856), µε τα οποία 

δινόταν προνόµια και στους χριστιανούς υπηκόους τηςΥψηλής Πύλης. Το 1904 στο 

διοικητικό συµβούλιο του σαντζακιού µετείχε ο µητροπολίτης Άνθιµος Αλεξούδης. Στο 

πενταµελές συµβούλιο δηµοσίων έργων, µετείχε ο Γεώργιος Παπάζογλου, στο τετραµελές 

πρωτοδικείο ο Κων. Καπλάνογλου, στο οχταµελές εµποροδικείο ο Πέτρος Ματζάρογλου, 

ως µέλος και ο Βασ. Σουνόγλου ως ταµίας. Απο τα 12 µέλη του δηµαρχιακού συµβουλίου 

τα 6 µέλη ήταν Έλληνες και ο µηχανικός (7
ος
 ), επίσης, Έλληνας. Στο εµπορικό 

επιµελητήριο, απο τα 9 µέλη, τα 4 ήταν Έλληνες. Ο υγιειονοµικός γιατρός ήταν, επίσης, 

Έλληνας. Στη διεύθυνση µονοπωλίου καπνού, απο τα 7 µέλη, οι 3 ήταν Έλληνες. Στο τµήµα 

εργοστασίων του µονοπωλίου, απο τους 8 συµβούλους, οι 6 ήταν Έλληνες.
21
  

 

 

3. Εθνολογική σύνθεση, καταγωγή και γλώσσα των κατοίκων. 

 
Στα τέλη του19ου αιώνα, και στις αρχές του 20

ου
,ο πληθυσµός της Αµισού, µαζί µε 

την Αµισηνή χώρα, αποτελούνταν απο Έλληνες, Τούρκους, Αρµένιους (Γρηγοριανούς, 

Καθολικούς, ∆ιαµαρτυρόµενους), Καθολικούς Φραγκολεβαντίνους, Ευρωπαίους και 

Ισραηλίτες
22
. 

Οι Τούρκοι ίδρυσαν την Σαµψούντα ανατολικά της αρχαίας ελληνικής Αµισού και 

σε απόσταση τριών περίπου χιλιοµέτρων, στα ριζά του τραπεζόσχηµου λόφου της, στα τέλη 

του 12
ου
 µ. Χ. αιώνα, µε τον Σελτζούκο εµίρη Κιλίτς Αρσλάν τον Β΄

23
. Το όνοµά της  

οφείλεται σε παραφθορά του ονόµατος της Αµισού. Εις Αµισόν-Σαµψόν και 

ελληνικοποιηµένα Σαµψούς. Στα 1393, ο Οθωµανός Σουλτάνος Βαγιαζήτ Γιλτιρίµ την 

κατέλαβε απο τους Σελτζούκους Τούρκους του εµίρη της Κασταµονής
24
. 
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 Η αρχαία Αµισηνή χώρα, µαζί µε την Αµισό , αφανίστηκε µε την τουρκική 

κατάκτηση. Ο αρχαίος ελληνικός πληθυσµός της φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Μοναδική 

εξαίρεση η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην πόλη της Σαµψούντας.  Στα τουρκικά 

αρχεία του 1485 µ. Χ. , ανάµεσα στους 10 µαχαλάδες-συνοικίες της πόλης υπήρχε 

εγγεγραµένος και ένας ελληνικός µαχαλάς (Rumiye mahalesi)
25
.
 
Όµως, στα αρχεία του 

έτους 1520 µ. Χ., έπαψε να καταχωρήται ο ελληνικός εκείνος συνοικισµός. Ενάµισυ αιώνα 

αργότερα, εµφανίζεται η Άνω Αµισός (Κατήκοϊ), σε απόσταση δύο περίπου χιλιοµέτρων 

απο τη Σαµψούντα. Πιθανόν οι 81 οικογένειες των Ελλήνων του 1485 µ. Χ. να διώχτηκαν 

απο τη µουσουλµανική τουρκόπολη µε δικαστική απόφαση, γιατί Κατήκοϊ σηµαίνει Χωριό 

του ∆ικαστή. Είναι όµως βέβαιο ότι το χωριό είχε δηµιουργηθεί απο τους λίγους παλιούς 

κατοίκους της Αµισού. Το νέο χωριό κτίστηκε πάνω σε λόφο και δύο χιλιόµετρα νότια της 

αρχαίας Αµισού, δεσπόζοντας πάνω στον µυχό του κόλπου όπου ήταν χτισµένη η νέα 

τουρκόπολη. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύµων ∆οσίθεος, κατά την περιοδεία του στον Πόντο το 

1681, ανέφερε ότι στην Αµισό, εννοεί την τουρκόπολη, δεν βρήκε ούτε έναν χριστιανό, 

προσθέτοντας, όµως: ...αλλά χωρίον εστί πλησίον αυτής έν και µόνον χριστιανόν.26 Η 
ονοµασία του χωριού, για το ελληνικό στοιχείο, παρέµεινε Αµισός και Άνω Αµισός

27
. 

 Όµως, το 1449, πηγαίνοντας ο Γ. Φραντζής ως απεσταλµένος του αυτοκράτορα του 

Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στον βασιλιά της Τραπεζούντας  Ιωάννη 

Μεγαλοκοµνηνό, για την σύναψη συνοικεσίου, σε επικοινωνία  που είχε µε τον 

αυτοκράτορα, ανέφερε ότι οι απεσταλµένοι του ναυάγησαν κοντά στην Αµισό και 

αναγκάστηκε να παραµείνη στην Τραπεζούντα για δύο χρόνια.. ...Και ερχόµενοι περί την 
Αµισόν εναυάγησαν...28.  Το γεγονός αυτό δείχνει ότι, ακόµη και µετά την Οθωµανική 
κατάκτηση, η Αµισός συνέχισε να παραµένει ζωντανή, ενώ το όνοµά της αναφέρεται όπως 

και στην αρχαία εποχή. 
  
 

 Οι πρώτοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Αµισού ήταν απο την 

Καππαδοκία.
29
. Σύµφωνα µε τις τουρκικές πηγές, οι κάτοικοι αυτοί προέρχονταν απο το 

εσωτερικό της Ανατολής (Μικράς Ασίας), ήταν Ρωµιοί, µιλούσαν µόνο την τουρκική 

γλώσσα, εγκαταστάθηκαν στην αρχή του δρόµου της Βαγδάτης, διότι οι µαχαλάδες-

συνοικισµοί της πόλης ήταν γεµάτοι και άνοιξαν εµπορικά µαγαζιά.
30
. Ήταν περίπου εκατό 

οικογένειες, εκτός απο το εµπόριο ασχολούνταν  µε τις τέχνες και µαζί µε τους Καππαδόκες 

οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, αποτελούσαν τις µεγαλύτερες 

κοινότητες των Καππαδοκών στην Οθωµανική αυτοκρατορία
31
. Οι Καππαδόκες 

προέρχονταν απο την Καισάρεια, το Ανδρονίκι, την Κερµίρα, τη Μουταλάσκη, τα 

Φλαβιανά (Ζιντζίτερε), απο το Τένεϊ της Νίγδης, το Προκόπι, το Ανταβάλ, κ.α.
32
. 

 Η προφορική Καππαδοκική παράδοση αναφέρει, όσον αφορά την οµιλούµενη 

τουρκική, ότι µε την κατάληψη της Καππαδοκίας, οι Τούρκοι έσφαξαν τους άνδρες και 

έκοψαν τις γλώσσες των γυναικών, για να µην µπορέσουν τα παιδιά τους να διδαχθούν την 

ελληνική γλώσσα. Σαράντα τσουβάλια µε κοµµένες γυναικείες γλώσσες γέµισαν.
33
 

Αµέσως µετά του Καππαδόκες, κατέφθασαν και άλλοι Έλληνες έποικοι απο την 

περιοχή της Τραπεζούντας και εγκαταστάθηκαν στην Αµισό. Μαζί µε τους Έλληνες ήρθαν 

και λίγοι Αρµένιοι
34
. 

 Στην περιφέρεια της Αµισού, πέρα απο τα λίγα χωριά που φαίνεται να 

προϋπήρχαν
35
,απο τις πρώτες δεκαετίες του 19

ου
 αιώνα

36
 άρχισαν να δηµιουργούνται νέα 

χωριά, των οποίων οι κάτοικοι προέρχονταν απο την Πάφρα και την ευρύτερη περιοχή της. 

Οι κάτοικοι των χωριών αυτών µιλούσαν την τουρκική γλώσσα. 

 Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση
37
, αλλά και µε τις αναφορές των 

µητροπολιτών Αµασείας προς το Οικουµενικό Πατριαρχείο
38
, οι διωγµοί σε βάρος του 

χριστιανικού στοιχείου της Πάφρας απο το 1617 ήταν σφοδρότατοι, προκειµένου να 

εξισλαµιστούν οι  Έλληνες χριστιανοί κάτοικοι της ακριτικής αυτής γωνιάς του Πόντου
39
. 

Οι Παβρενοί, κάτω απο την αυξανόµενη πίεση των Τούρκων, αναγκάστηκαν να 

καταφύγουν µε τις οικογένειές τους στα βουνά της περιοχής, για να γλιτώσουν, αλλά και για 

να αµυνθούν. Τα βουνά αυτά ήταν σκεπασµένα µε πυκνά δάση, που στο εσωτερικό τους 

είχανε και πολλές σπηλιές. Σε κάθε διωγµό του ελληνοχριστιανικού στοιχείου της περιοχής 
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προσέφεραν ασφαλή καταφύγια καί έτσι γλιίωναν απο τις σφαγές και τους διωγµούς των 

Τούρκων. 

 Στο διάστηµα αυτών των διωγµών οι Τούρκοι: 

α) Έκαψαν τα σχολεία και τις εκκλησίες των 150 ελληνικών χωριών της Πάφρας. 

β) Απαγόρευσαν τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, επί ποινή θανάτου. 

γ) Υποχρέωσαν τους κατοίκους των περιοχών αυτών να µιλούν µόνο την τουρκική            

γλώσσα και απαγόρευσαν τη µετακίνησή τους εκτός των περιοχών τους. 

δ) Συνέλαβαν και µετέφεραν, παιδιά ηλικίας 8-12 χρόνων σε τουρκικές πόλεις και χωριά, µε 

την αιτιολογία ότι θα διδαχθούν τουρκική γραφή και ανάγνωση. Τα παιδιά αυτά δεν 

επέστρεψαν ποτέ πίσω.  

ε) Ίδρυσαν τουρκικά χωριά στην περιοχή και µετακίνησαν Τούρκους απο τα βάθη της 

Ανατολής. 

στ) Υποχρέωσαν σε στράτευση τους άρρενες, απο ηλικίας 14-60 χρόνων και τους 

µετέφεραν σε αποµακρυσµένες περιοχές. Πολλοί απο αυτούς δεν επέστρεψαν ποτέ στα 

σπίτια τους. 

ζ) Όσοι, λόγω ασθένειας ή προβλήµατος, δεν µπορούσαν να επιστρατευτούν, τους 

υποχρέωναν να πληρώσουν βαρύ αντισήκωµα (πετέλ), κάτι το οποίο ήταν αδύνατο. 

η) Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Πάφρας και των χωριών της, µεγάλες δυνάµεις του 

τουρκικού στρατού, αλλά και εκατοντάδες τσέτες (άτακτοι), οι οποίοι προέρχονταν απο 

την Ανατολή και οι οποίοι απειλούσαν και θανάτωναν εκείνους που αρνούνταν να 

αλλαξοπιστήσουν. Οι τσέτες περιέρχονταν όλα τα χωριά και προέβαιναν σε 

ακατονόµαστα όργια σε βάρος των Ελλήνων. 

θ) Σε κάθε Έλληνα χριστιανό, έδιναν τούρκικο όνοµα και µόνο µε αυτό µπορούσε να 

επικοινωνεί και να συναλλάσσεται.   

Αν συλλαµβάνονταν κάποιος χριστιανός, συνεχίζουν οι αναφορές των µητροπολιτών, να 

ασκεί τα χριστιανικά του καθήκοντα: 

α) Τον έδεναν χειροπόδαρα σ` έναν πάσσαλο και καλούσαν όλο το χωριό να 

παρακολουθήσει τον τρόπο της θανάτωσής του, που στην περίπτωση αυτή ήταν η 

τοποθέτηση σε διάφορα µέρη του σώµατός του αναµµένων κεριών ή λαµπάδων. 

β) Άλλος τρόπος θανάτωσης, ήταν το δέσιµο χειροπόδαρα και το κρέµασµα σε τσιγκέλια, 

τα οποία ήταν στερεωµένα πάνω σε πασσάλους. 

γ) Τοποθετούσαν µέσα σε σάκκους τους χριστιανούς και τους πετούσαν στον Άλυ ποταµό
40
. 

δ) Έδεναν χειροπόδαρα τους χριστιανούς, τους στερέωναν σε τέσσερεις πασσάλους και 

πάνω στο σώµα τους άναβαν φωτιά. Έτσι, µαζί µε τα ξύλα καίγονταν και οι χριστιανοί. 

ε) Στο χωριό Νεπιέν Αλάτσαµ, περνούσαν στο σώµα του ζωντανού χριστιανού δύο 

πασσάλους, έναν κάθετα και έναν οριζόντια, σε σχήµα σταυρού και τον τοποθετούσαν 

στις χαράδρες και στα ρέµατα ,για να περνούν οι Τούρκοι. 

 Λόγω του ανταρτοπολέµου, οι Τούρκοι δεν µπόρεσαν να στεριώσουν χωριά στην 

περιοχή και ο τουρκικός στρατός δεν είχε ερείσµατα για να µπορέσει να στρατοπεδεύσει, να 

οργανωθεί και να αναπτυχθεί,  δεδοµένου ότι ο ανεφοδιασµός του απο την Άγκυρα  ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολος. 

 Το 1700 ο σουλτάνος Σελήµ Α΄, έκανε  συµφωνία µή επιθέσεως µε τους Έλληνες 

της περιοχής, θέτοντας ως όρο, οι µέν Έλληνες να ασκούν ελεύθερα τα χριστιανικά τους 

καθήκοντα, αλλά παράλληλα να µην παρενοχλούν τους Τούρκους αποίκους που θα 

µεταφέρονταν εκεί. Ώς υπεύθυνο για την τήρηση αυτής της συµφωνίας, ο σουλτάνος είχε 

ορίσει τον Οικουµενικό Πατριάρχη (Μillet Pasi). 

 Στο διάστηµα µεταξύ 1700-1750, οι Τούρκοι εγκατέστησαν σε 50 κεφαλοχώρια 

Τούρκους απο τη Συρία, τη Μεσοποταµία, το Κουρδιστάν, την Αραβία. Έτσι αλλοιώθηκε η 

εθνολογική σύνθεση του πληθυσµού και στις 150.000 των Ελλήνων κατοίκων προστέθηκαν 

80.000 Τούρκοι. 

 Οι Τούρκοι απο το 1750 έως το 1800, αφού πέτυχαν κατ` αρχήν το σκοπό τους, 

άρχισαν έναν δεύτερο γύρο διώξεων εναντίον του ελληνοχριστιανικού στοιχείου, 

λαµβάνοντας τα εξής µέτρα: 
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α) Κλείσιµο των ελληνικών σχολείων. 

β) Οριστική απαγόρευση χρήσης της ελληνικής γλώσσας και υποχρεωτική χρήση της 

τουρκικής.    

γ) Απαγόρευση άσκησης των χριστιανικών καθηκόντων. 

δ) Απαγόρευση  άσκησης του επαγγέλµατος του εµπόρου και του επιτηδευµατία. Οι 

Έλληνες µπορούσαν να έχουν µικρά καταστήµατα µόνο σε τουρκικά χωριά..  

ε) Η στρατιωτική θητεία έγινε υποχρεωτική, χωρίς αντισήκωµα (πετέλ), σε άτοµα ηλικίας 

20-30 ετών. Οι Έλληνες υπηρετούσαν σε πολύ αποµακρυσµένες περιοχές, τους έδιναν 

τουρκικά ονόµατα και τους µετακινούσαν συχνά απο το ένα µέρος στο άλλο. 

 Οι ενέργειες αυτές, ανάγκασαν τους Έλληνες της περιοχής Πάφρας να βγούν, πάλι, 

στα βουνά και να δηµιουργήσουν αντάρτικες οµάδες, οι οποίες διεξήγαγαν κλεφτοπόλεµο 

µε τους τσέτες και τον τουρκικό στρατό
41
. 

 Τα σουλτανικά-αυτοκρατορικά διατάγµατα Χάτι Σερίφ και Χάτι Χουµαγιούν 

φαίνεται ότι έδωσαν τέλος σ`αυτήν την κατάσταση. Το Χάτι Σερίφ που εκδόθηκε στις 2 

Νοεµβρίου του 1832 απο τον Αβδούλ Μετζίτ, ήταν ένα διάταγµα το οποίο εξασφάλιζε την 

απόλυτη θρησκευτική ελευθερία σε όλους τους υπηκόους του σουλτάνου. Επιπλέον, 

προέβλεπε την ίδρυση κρατικού συµβουλίου, που θα είχε ως έργο του την επίβλεψη της 

εφαρµογής των όσων πρόσταζε το διάταγµα (Τανζιµάτ), στο οποίο θα συµµετείχαν και 

χριστιανοί. Ουσιαστικά το Χάτι Σερίφ δεν     εφαρµόστηκε, αλλά αποτέλεσε µια πρώιµη 

κατάσταση,τον θεµέλιο λίθο, µέχρι να εκδοθεί το 1856 το Χάτι Χουµαγιούν. Το διάταγµα 

αυτό αναγνώριζε σε όλους τους υπόδουλους λαούς της οθωµανικής αυτοκρατορίας την 

ισότητα, την ισονοµία, την ελευθερία της συνείδησης και την ελεύθερη άσκηση των 

θρησκευτικών καθηκόντων. Με βάση αυτό το διάταγµα, το Οικουµενικό Πατριαρχείο 

εξέδωσε το 1862 τους Γενικούς Κανονισµούς, µε τους οποίους ρυθµίζονταν και 

διευθετούνταν τα εκκλησιαστικά και εθνικά θέµατα των Ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι 

ήταν υπήκοοι του σουλτάνου. 

 Θα πρέπει να θεωρηθεί ως αυτονόητο γεγονός, ότι η επιδιωκόµενη επικράτηση της 
τουρκικής γλώσσας, σε ένα καθ` όλα αµιγές ελληνοχριστιανικό στοιχείο, θα αποτελούσε 

βασικό µέσο για την εµπέδωση και διατήρηση της τουρκοµουσουλµανικής κυριαρχίας στην 

ακριτική αυτή περιοχή του ∆υτικού Πόντου. 

Οι Παβρενοί, οι οποίοι µετακινήθηκαν στην περιοχή της Αµισού, ήταν γηγενείς 

κάτοικοι, αφού η Αµισηνή εκτεινόταν στα δυτικά,   σχεδόν, µέχρι την Πάφρα  και στα 

ανατολικά  έφτανε µετά τα Θεµίσκυρα
42
. Το όνοµά τους οφείλεται στο γεγονός ότι η 

Πάφρα, απο την εποχή του Βυζαντίου και µέχρι τη µετακίνησή τους προς την Αµισό, και τα 

άλλα µέρη του ενδότερου Πόντου, λεγόταν Παύρα ή και Παυράη
43
. Εκτός απο την Αµισό, 

οι Παβρενοί µετακινήθηκαν προς την Αµάσεια, την Έρπαα (Ηράκλεια) και αλλού
44
. 

 Μια ακόµη µεγάλη  πληθυσµιακή εγκατάσταση  στην Αµισό, ήταν  αυτή των 

ελληνοφώνων κατοίκων της Αργυρούπολης. Αυτό συνέβη µετά το κλείσιµο των 

µεταλλείων, στα µέσα  του 19
ου
 αιώνα αλλά και αργότερα. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών 

ονοµάζονταν Με(α)τεντζήδες, δηλαδή µεταλλωρύχοι (Από την τουρκική λέξη maden-

µεταλλείο)
45
. 

 Ο Περικλής Τριανταφυλλίδης, ο οποίος περιόδευσε το 1866 στον Πόντο, όταν 

επισκέφθηκε την Αµισό, αναφέρει ότι οι νεώτερες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Αµισού 

συγκροτήθηκαν απο εποίκους, οι οποίοι προέρχονταν απο των Χαλδαίων χωρών, εννοεί 
τους τόπους γύρω απο την Αργυρούπολη και ότι αυτό το οµολογούν οι κάτοικοι, των 

οποίων οι πρόγονοι εγκαταστάθηκαν σ` αυτόν τον τόπο. Προσθέτει δε, ότι πρίν την έλευσή 

τους, στον τόπο κατοικούσαν µόνο Οθωµανοί, εννοώντας τους µουσουλµάνους Τούρκους
46
. 

 Όλες οι µαρτυρίες συµφωνούν, ότι τόσο οι Παβρενοί, όσο και οι Αργυρουπολίτες,  

ξεχέρσωσαν τα πυκνά δάση και ίδρυσαν οικισµούς και χωριά  στην Αµισηνή χώρα..  

 Είναι πολύ πιθανόν, µε βάση την παραπάνω οµολογία των κατοίκων, οι πρώτοι 

Αργυρουπολίτες κάτοικοι της περιοχής να µετανάστευσαν και πριν απο τα µέσα του 19
ου
 

αιώνα, δηλαδή κατά το 1828. Εκείνη την εποχή, η Αργυρούπολη κατελήφθη προσωρινά 

απο τον ρωσικό στρατό και οι Έλληνες κάτοικοι τους υποδέχτηκαν ως απελευθερωτές. Με 
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την υπογραφή της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και την αποχώρηση του ρωσικού 

στρατού, ένα µέρος των Ελλήνων κατοίκων αναγκάστηκε να ακολουθήσει τους Ρώσους, για 

να αποφύγει τις αγριότητες των Τούρκων. Πιθανόν, εκείνη την περίοδο, ένα άλλο µέρος του 

πληθυσµού να µετεγκαταστάθηκε στην ορεινή περιοχή της Αµισού. 

Στην πόλη της Αµισού, µετά την έλευση των πρώτων Καππαδοκών, ως ο πρώτος 

µετοικήσας, σύµφωνα µε την προφορική παράδοση, φέρεται ο Αρζόγλου απο το Ανδρονίκι 

της Καισάρειας. Ακολούθησαν και άλλοι Καππαδόκες αλλά και  άλλοι Έλληνες οι οποίοι 

προέρχονταν τόσο απο την ελεύθερη Ελλάδα, Άγιος Πέτρος Κυνουρίας, Άργος, Μέγαρα, 

όσο και απο πόλεις του Πόντου, όπως την Οινόη(Ούνιε), τα Κοτύωρα (Ορντού), αλλά και 

άλλες πόλεις του Πόντου και χωριά
47
. 

 Και στην ύπαιθρο, όµως, εκτός απο τη µεγάλη µετοικεσία των Παβρενών και των 

Μετεντζήδων
48
,σε µικρότερη κλίµακα, εγκαταστάθηκαν µέτοικοι απο την περιοχή της 

Νικόπολης (Σεµπίν Καράχισαρ), της Κερασούντας, αλλά και της Ματσούκας και της 

Σάντας
49
. 

 Εκτός απο τους Έλληνες και τους Οθωµανούς Τούρκους, εγκαταστάθηκαν στην 

ύπαιθρο της Αµισού πολλοί Τσερκέζοι, κατά το 1863-1864
50
. Οι Τσερκέζοι (Κιρκάσιοι) 

είναι καυκασιανός λαός, ξανθοί και µιλούσαν τη δική τους γλώσσα, αλλα και τουρκικά, 

γιατί ήταν µουσουλµάνοι. Μετά την κατάληψη της χώρας τους από τους Ρώσους, αυτοί 

διώχτηκαν, διότι αντιστάθηκαν. Επειδή ήταν µουσουλµάνοι στο θρήσκευµα, τους δέχτηκε η 

Τουρκία.Υπήρχαν επίσης πολλοί Τούρκοι απο την περιοχή της Κριµαίας (Βόρειος Εύξεινος 

Πόντος)
51
, καθώς  και άλλοι Τούρκοι, οι οποίοι προέρχονταν απο την περιοχή του Κάρς και 

του Αρνταχάν. Αυτοί αποχώρησαν το 1878, όταν µε την Συνθήκη του Βερολίνου, ο 

κατακτηµένος τόπος πέρασε στη ρωσική κατοχή
52
. Οι Τούρκοι της Κριµαίας  και του Κάρς-

Αρνταχάν, µιλούσαν τουρκικά και ήταν µουσουλµάνοι. 

 

 

4. Πληθυσµός 

 
Ο πληθυσµός της Αµισού γνώρισε αλµατώδη αύξηση, µετά τα σουλτανικά-

αυτοκρατορικά διατάγµατα, και τα προνόµια που δόθηκαν µε αυτά, σε όλες τις 

θρησκευτικές µειονότητες της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. 

  ∆εν έχουµε όµως καµία πληροφόρηση, απο ελληνικές πηγές, σχετικά µε την τύχη 
των κατοίκων της αρχαίας Αµισού, µετά την έλευση των Οθωµανών Τούρκων και µέχρι το 

1681, που περιόδευσε στον Πόντο και πέρασε απο την Αµισό, την τουρκική Σαµψούντα, ο 

Πατριάρχης Ιεροσολύµων ∆οσίθεος. Όµως, σε τουρκικές πηγές που δηµοσιεύθηκαν 

πρόσφατα απο Τούρκο ιστορικό
53
,  αναφορικά µε την ιστορία της Σαµψούντας, φαίνεται 

πως το 1485, 92 ολόκληρα χρόνια µετά την οθωµανική κατάκτηση, ένας απο τους 10 

µαχαλάδες-συνοικισµούς της ονοµάζεται Συνοικισµός των Ελλήνων (Rumiye Mahalesi) και 

έχει 81 οικογένειες. Αν υπολογίσουµε τις οικογένειες αυτές πατριαρχικές, µε 10 άτοµα, 

όπως ήταν οι οικογένειες των Ελλήνων στην Ανατολή επί τουρκοκρατίας, ο πληθυσµός της 

θα ανέρχονταν σε έναν καθόλου ευκαταφρόνητο αριθµό των 810 ατόµων. Άν υπολογίσουµε 

την οικογένεια µε 6 άτοµα, πάλι έχουµε έναν σεβαστό αριθµό 500 περίπου κατοίκων. Το 

1520 παύει να υπάρχει ο ελληνικός αυτός συνοικισµός  και µέχρι σήµερα δεν υπάρχει
54
. Να 

σηµειωθεί, ότι αυτή η ελληνική συνοικία ήταν η µεγαλύτερη, γιατί οι υπόλοιπες εννέα 

τουρκικές κυµαίνονταν απο 9 έως 61 οικογένειες.  

 Απο τις ίδιες πηγές, αναφέρεται ότι το 1838 και το 1841 η Αµισός είχε εφτά 

συνοικισµούς, απο τους οποίους ο ένας αποκαλούνταν Συνοικισµός των Ρωµιών-Ελλήνων 

(Rum Mahalesi). ∆ιευκρινίζεται, όµως, ότι οι Έλληνες κατοικούσαν σ` έναν δικό τους λόφο,  

το Κατήκοϊ (Χωριό του ∆ικαστή)
55
. Χωρίς, όµως, να αναφέρει αριθµό οικογενειών ή 

πληθυσµό. 

 Μεταξύ των ετών 1872-1875, υπήρχαν οι ελληνικές συνοικίες του Κατήκοϊ-Άνω 

Αµισού µε 129 οικογένειες, του Κέλκαγια η Εκκλησία (Kel Kaya Kilisesi) µε 59 
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οικογένειες και της Γενή Κιλισέ (Νέας Εκκλησίας), προφανώς της νεόδµητης εκκλησίας της 

Αγίας Τριάδας, µε 59 οικογένειες. Οι πηγές, αναφέρουν ενδιάµεσα, ότι ήδη στην πόλη 

κατοικούσαν  ρωµαίικες-ελληνικές οικογένειες,  οι οποίες ήρθαν απο το εσωτερικό της 

Ανατολής,τη Μικρά Ασία
56
. 

 Στα 1890 ο Cuinet Vital, υπολόγισε σε 11.000 τους κατοίκους της Αµισού, απο τους 

οποίους οι 3.000 ήταν µουσουλµάνοι, οι 5.000 ήταν Έλληνες και οι 2.000 Αρµένιοι
57
. Οι 

τουρκικές πηγές τους υπολογίζουν σε 16.000 κατοίκους, και τους διαιρούν στη µέση µεταξύ 

χριστιανών και µουσουλµάνων
58
.  

 Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας που πέρασε απο την Αµισό τον Οκτώβριο του 1892, 

υπολόγισε σε 10.000-12.000 τους κατοίκους της πόλης.
59
 

 Το 1896 ο ∆οµνηνός,  υπολόγισε σε 900 οικογένειες τους Έλληνες κατοίκους της 

πόλης
60
. 

 Το 1903 ο Κ. Παπαµιχαλόπουλος, υπολόγισε σε 20.000-22.000 τους κατοίκους της 

πόλης, 8.000 τους Ορθόδοξους  και 2.000 τους Αρµένιους
61
. Προφανώς στους κατοίκους 

της Αµισού δεν υπολόγισε αυτούς της Άνω Αµισού, τους οποίους όµως οι Τούρκοι ήδη απο 

το 1838 τους υπολογίζουν ως κατ` εξοχήν Αµισινούς, γιατί γνωρίζουν την αλήθεια. 

 Το 1904 και 1905, απο τουρκικές πηγές,
 
ο πληθυσµός της υπολογίστηκε σε 20.000 

και τα σπίτια της σε 2.624
62
. 

 Το 1906 ο επίσκοπος Αριστείας, µε έδρα την Κ(Χ)άβζα (Θέρµαι Φαζηµονιτών), 

Ιερόθεος Χριστοδουλίδης, υπολόγισε σε 25.000 τους κατοίκους της Αµισού , απο τους 

οποίους οι 8.500 ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι, 2.500 οι Έλληνες της Άνω Αµισού, 10.000 οι 

µουσουλµάνοι Τούρκοι, 2.000 οι Αρµένιοι και 2.000 άλλες εθνότητες (Γάλλοι, 

Αρµενοκαθολικοί, ∆ιαµαρτυρόµενοι)
63
. 

  Πρίν απο το 1914, το Οικουµενικό Πατριαρχείο υπολόγισε τους Έλληνες της 

Αµισού και της Άνω Αµισού σε 15.612
64
. Προφανώς, ήταν οι πιο αξιόπιστοι υπολογισµοί, 

λογω της  καταγραµµένης ακρίβειάς τους. 

 Οι A.P.Alauz et Rene Puaux υπολόγισαν τους κατοίκους της Αµισού σε 3.000 το 

1875, σε 14.000 το 1890, σε 30.000 το 1900 και 40.000 το 1914
65
. 

Ο ∆ηµοσθένης Οικονοµίδης, το 1920 υπολόγισε σε 35.000 τους κατοίκους της 

Αµισού, απο τους οποίους 18.000 ήταν Έλληνες, 14.500 Τούρκοι, 2.000 Αρµένιοι και 5.000 

ΕυρωπαίοΙ
66
.  

 Ο Παντ. Κοντογιάννης, το 1921 υπολόγισε σε 25.000 τους κατοίκους της Αµισού, 

απο τους οποίους οι 11.000 ήταν Έλληνες, οι 12.000 Τούρκοι, 1.000 Αρµένιοι και ελάχιστοι 

Τάταροι
67
. 

 Σε σχέση µε την Αµισό και την περιφέρειά της, ο επίσκοπος Αριστείας Ιερόθεος 

Χριστοδουλίδης, το 1906  δίνει 63.175 Έλληνες κατοίκους
68
. Ο Αντ. Γαβριηλίδης για το 

έτος 1914  δίνει για την Αµισό  και τα 120 χωριά της 75.494 κατοίκους, επικαλούµενος 

ακριβείς στατιστικές της Ιεράς Μητροπόλεως Αµασείας (Αµισού). Απο αυτούς οι 15.973 

ήταν κάτοικοι της Αµισού, οι 3.285 της Άνω Αµισού και οι 56.236 των περιχώρων
69
. 

 

 
5. Η Αµισός και η περιφέρειά της. Αµισηνή χώρα. 

 
Η Αµισός και η Αµισηνή χώρα,  περιλαµβάνει, όπως και την εποχή του Στράβωνα

70
, 

σχεδόν τα ίδια µέρη, µε µόνη εξαίρεση την περιοχή της Σιδήνης, η οποία εκτείνεται πέρα 

απο την Θεµίσκυρα. Αναφέρει  ο Στράβων, ότι ένα µέρος της Γαζηλωνίτιδας, ήταν η Πάφρα 

µε την περιοχή της, που την κατείχαν οι Αµισινοί:  …ταύτης δε της χώρας την µεν έχουσι 
Αµισινοί... Επίσης, κατείχαν την Σαραµηνή: ...µετά δε την Γαζηλώνα η Σαραµηνή...71, η 
οποία δεν ταυτίζεται µε καµία σηµερινή πόλη, εκτός ίσως απο ένα ελάχιστα σηµαντικό 

λιµάνι , το σηµερινό Κουµτζουγάζ (Αµµούδα). Αυτό βρίσκεται µεταξύ Πάφρας και Αµισού, 

προς την πλευρά της Πάφρας. Σε όλο το µήκος της παραλίας, απο την Γαζηλώνα-Πάφρα, 

µέχρι την Αµισό, δεν αναφέρεται κάποια αξιόλογη πόλη, µετά τον Στράβωνα. Συνεχίζοντας 
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ο Στράβων αναφέρει: ...έχει δε τήν τε άλλην χώραν καλήν και την Θεµίσκυρα το των 
Αµαζόνων οικητήριον....72  Κατείχε, ως εκ τούτου, και την Θεµίσκυρα, τον τόπο που 
κατοικούσαν και είχαν ως ορµητήριο οι Αµαζόνες. Η Θεµίσκυρα είναι ο τουρκικός 

Τσαρσαµπάς. Αφού αναφέρει πως ο τόπος αυτός διαρρέεται απο τον Θερµώδοντα ποταµό 

και  τον Ίρη, αναφέρει και άλλες λεπτοµέρειες για την περιοχή και καταλήγει: ...µετά δε την 
Θεµίσκυραν εστιν η Σιδήνη...Μέχρι µεν δη δεύρο Αµισηνή .73  Στη Σιδήνη (Σίδη, Χάβακα, 

Φάβδα), λοιπόν, σταµατούσε η Αµισηνή χώρα. Η  Σιδήνη ήταν η περιοχή της ποντιακής 

πόλης Οινόης, Ούνιε στα τουρκικά. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια, πριν τον Ξεριζωµό, οι 

Οινοήτες µετέβαιναν για εργασία στην Αµισό και ήταν µάλιστα τεχνίτες οικοδόµοι. 

∆ηµιούργησαν µάλιστα στην πόλη µια παροικία, η οποία ασχολούνταν µε το εµπόριο 

οικοδοµικών υλικών
74
.  

 Στη βιβλιογραφία, αλλά και σε στατιστικούς πίνακες, σχετικά µε την περιφέρεια της 

Αµισού, διαπιστώνουµε µεγάλη διαφορά στον αριθµό των χωριών. Μια διαφορά που 

προφανώς οφείλεται, κυρίως, στο ότι εννοούµαι ως χωριό τον κάθε οικισµό εκείνης της 

εποχής. Στα επίσηµα αρχεία της Μητρόπολης, την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης, 

αναφέρονται τα χωριά ή οι συνοικισµοί συνολικά ως κοινότητες. Με δεδοµένο ότι εκείνη 

την εποχή στον Πόντο οι οικισµοί δηµιουργούνταν απο πατριαρχικές οικογένειες, οι οποίες 

ελεύθερα µπορούσαν να ανοίξουν έναν τόπο, στις απέραντες οροσειρές του Πόντου και να 

δηµιουργήσουν οικισµό, µπορεί να γίνει αντιληπτή η µεγάλη διαφοροποίηση στον αριθµό 

των κοινοτήτων, των χωριών ή των οικισµών. 

 Η θεωρητικά πιο αξιόπιστη πηγή, για την Αµισό και την περιφέρειά της, την 

Αµισηνή χώρα δηλαδή, είναι ο πίνακας που κατάρτισε ο επίσκοπος Αριστείας, µε έδρα την 

Κάβζα (Θέρµαι Φαζηµονιτών) και βοηθός επίσκοπος του µητροπολίτη Αµασείας Γερµανού 

Καραβαγγέλη, Ιερόθεος Χριστοδουλίδης. Μια πιο αξιόπιστη πηγή, η πλέον αξιόπιστη, θα 

ήταν τα αρχεία της µητρόπολης Αµασείας-Αµισού, η οποία έδρευε στην Αµισό, αλλά αυτά 

τα κατέστρεψαν οι Τούρκοι, ενώ ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης βρισκόταν στην 

Κωνσταντινούπολη για την εκλογή νέου Οικουµενικού Πατριάρχη και µεσολάβησαν οι 

τραγικές µέρες του όλεθρου στον  ∆υτικό Πόντο και κυρίως στην Αµισό και Πάφρα. 

 Στους στατιστικούς πίνακες του Ιερόθεου Χριστοδουλίδη που ακολουθούν
75    

, 

αναφέρεται η  Εκκλησιαστική Επαρχία Αµασείας, αλλά αυτή αφορά µόνο την περιφέρεια 
Αµισού και τα χωριά της, µαζί µε τη Θεµίσκυρα (Τσαρσαµπάς). 

 

Κάτοικοι Ιερείς ορθόδοξοι Αρρεναγωγεία 

Όνοµα πόλεως ή 

χωριού 
Έλληνες Τούρκοι Ξένοι 

Ε
κ
κ
λ
η
σ
ία
ι 

Π
επ
α
ιδ
ευ
µ
έν
ο
ι 

Α
π
α
ίδ
ευ
τ
ο
ι 

Αριθ. Σχολείων Αριθ. Τάξεων Αριθ. ∆ασκάλων

Αµισός 8500 10000 4000 51 1 4 2 11 12 

Άνω Αµισός  2500 - - 2 - 2 1 6 4 

Τεπετζήκ 600 - - 1 - 2 1 4 2 

Ελέσκιοϊ 480 - - 1 - 1 1 2 1 

Τερετζήκ 800 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσατάλ - αρµούτ 400 - - 1 - 1 1 2 1 

Κερτσεµπέ
2 250 - - 1 - 1 1 2 1 

Τεµιτζήκιοϊ 320 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσαντίρ 250 - - 1 - 1 1 2 1 

Αβδάν 450 - - 1 - 1 1 2 1 

Σογανλή 200 - - 1 - 1 1 2 1 

Γιαρµαλή
3 350 - - 1 - 1 1 2 1 

Σαµρούκ 160 - - 1 - 1 1 2 1 

Μεσιαλή - τουζ 255 - - 1 - 1 1 2 1 

Καραµαχµούρ 320 - - 1 - 1 1 2 1 
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Τσεκίλ – αλάν
4 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Πελέν 700 - - 1 - 2 1 2 1 

Πίπλετζε 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσανακτζή 500 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιολ – πελέν 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Οµάρ – κολού
* 5 675 - - 1 - 1 1 2 1 

Σερνίτζ – πινάρ 150 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσολάκ – ουσαγή
6 160 - - 1 - 1 1 2 1 

Παναγιώτ – ουσαγή
7 500 - - 1 - 2 1 2 1 

Καρά – σογκούρ* 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Ιντζέπελ
* 8 480 - - 1 - 1 1 2 1 

Ατάς* 500 - - 1 - 1 1 2 1 

Κεσιρλή 380 - - 1 - 1 1 2 1 

Ελµαλή – κιολ* 185 - - 1 - 1 1 2 1 

Ατζή – σου 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσιχούρ
9 320 - - 1 - 1 1 2 1 

Ποϊλάν*
 10 525 - - 1 - 1 1 2 1 

Ταφλάν - κιοϊ * 480 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιουρκέν – πουνάρ* 400 - - 1 - 1 1 2 1 

Καγιά – κουνεγή* 150 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσεβίζ - τιπί*
 11 400 - - 1 - 1 1 2 1 

Κεστανέ - σαϊβάν* 
12 750 - - 4 - 5 2 4 1 

Ερικλή
13 800 - - 5 - 6 3 6 2 

Ελµάτζικούρ
14 370 - - 4 - 4 1 2 3 

Τουζ – κιοϊ
15 1250 - - 3 - 8 3 6 1 

Καρακιόλ
* 16 750 - - 4 - 4 2 4 3 

Κέρτµε* 400 - - 1 - 1 1 2 2 

Εγγίζ* 150 - - 1 - 1 1 2 1 

Πεκλίκ* 355 - - 1 - 1 1 2 1 

Κουρούκουτζε* 450 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιζήλ – κιολ* 550 - - 1 - 1 1 2 1 

Χατζή - Ισµαήλ 250 - - 1 - 1 1 2 1 

Ποπάζ – µαχαλέ
17 450 - - 1 - 1 1 2 1 

Χατζή – τσιφλίκ
18 75 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιοβζέ – πουνάρ 380 - - 1 - 1 1 2 1 

Τεβ – κερές 580 - - 1 - 1 1 2 1 

Ασάρ – αγάτζ
19 560 - - 1 - 1 2 4 2 

Κελ – καγιά
20 525 - - 2 - 2 1 2 1 

Όξε 1150 - - 1 - 2 1 6 3 

Τσιρακµάν 1200 - - 1 - 3 1 6 3 

Ανδρεάντων 370 - - 1 - 1 1 2 1 

Τεκέ – κιοϊ 550 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσινάρ – αγλή 750 - - 1 - 1 1 4 1 

Τσινίκ κάτω
21 2200 - - 2 - 2 2 8 5 

Τσινίκ άνω 600 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιαβούρ - γιουρτή 250 - - 1 - 1 1 2 1 

Ιορδαµάντων
22 265 - - 1 - 1 1 2 1 

Καράπερτζεν 900 - - 1 - 3 1 6 3 

Τζιµενλή 250 - - 1 - 2 1 2 1 

Μανταρλού
23 410 - - 1 - 1 1 2 1 

Γέλκερη 320 - - 1 - 1 1 2 1 

Αλή – βεηλού
24 350 - - 3 - 3 2 4 2 

Κιοβζέ - πουνάρ 350 - - 1 - 1 1 2 1 

Τοϊγαρ 250 - - 1 - 2 1 2 1 

Κουρκελή - γιατάκι 210 - - 1 - 2 1 2 1 

Ατά – τεπέ
25 700 - - 1 - 1 1 2 1 

Γέλιτσα
26 280 - - 1 - 1 1 2 1 
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∆ουετζίκ* 480 - - 1 - 1 1 2 1 

Σαπή - πουγήκ 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Μαραντάντων 250 - - 1 - 2 1 2 1 

Τοντοπκλή 320 - - 1 - 1 1 2 1 

Χαγιάτ – ταρεσί
27 600 - - 2 - 2 1 2 1 

Κουζλούκ – κιοϊ
28 210 - - 1 - 1 1 2 1 

Σέπιτσα* 250 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιζίλ - οβλάκ 330 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιλσιτζίκ 245 - - 1 - 1 1 2 1 

∆εµιρτζή - σουγιού 240 - - 1 - 1 1 2 1 

Σερνίτζ - ταγή* 700 - - 2 - 3 1 4 1 

Πίνιτζα* 235 - - 1 - 1 1 2 1 

Καρά - τοχούν* 150 - - 1 - 1 1 2 1 

Κοτζ - αλάν* 200 - - 1 - 1 1 2 1 

Τουζ - ερέν* 480 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσαρτάκ - κερή 340 - - 1 - 1 1 2 1 

Κουρτ - αλάν 350 - - 1 - 1 1 2 1 

Ταγκαρλού 285 - - 1 - 1 1 2 1 

Σαµλάντων 210 - - 1 - 1 1 2 1 

Σαρή - κλησέ 670 - - 3 - 1 1 2 1 

Αρουτσάκ 310 - - 2 - 1 1 2 1 

Μαζίν 110 - - 1 - 1 1 2 1 

Μοτεκλή 380 - - 1 - 1 1 2 1 

Ποχτζά - αρµούτ* 230 - - 1 - 1 1 2 1 

Αγιακλή - αλάν* 250 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιρέζ - τεπιέ* 150 - - 1 - 1 1 2 1 

Παγίρ - κιοϊ* 235 - - 1 - 1 1 2 1 

Χιζιρλή* 400 - - 1 - 1 1 2 1 

Καµτζή* 370 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσαρσή - γερέ* 500 - - 1 - 1 1 2 1 

Τενίζ - τσικουρού* 200 - - 3 - 1 1 2 1 

Τσάµ – αλάν
2 450 - - 1 - 1 1 2 1 

Τζιγκίρ
3 800 - - 3 - 5 1 2 1 

Φουντουτσάχ 380 - - 1 - 2 1 2 1 

Τυριακάντων
4 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Καράτουζλα 280 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσάµ – αλάν 400 - - 1 - 1 1 2 1 

Σεϊµενάντων 320 - - 1 - 1 1 2 1 

Γιαγλά – κερίς 350 - - 1 - 1 1 2 1 

Γιαγ – πασάν 490 - - 1 - 1 1 2 1 

Σαρή – γιουρτ 320 - - 1 - 1 1 2 1 

Κιπιρτζλή 430 - - 1 - 1 1 2 1 

Κησλά 380 - - 1 - 1 1 2 1 

Φουρουντζόγλου 350 - - 1 - 1 1 2 1 

Κλιµιάντων 235 - - 1 - 1 1 2 1 

Τεγουράντων 280 - - 1 - 1 1 2 1 

Τζαλ
5 520 - - 2 - 4 1 2 1 

Ολού – κιολ
6 440 - - 2 - 2 1 2 1 

Πελίτογλου 360 - - 1 - 1 1 2 1 

Κοκτσέ 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Ζιγάντων 230 - - 1 - 1 1 2 1 

Τσαρσαµπά
7 1400 - 1800 1 - 2 1 6 2 

Γένιτζα 300 - - 1 - 1 1 2 1 

Ορτούπαση* 280 - - 1 - 1 1 2 1 

Καβάκ
8 * 130 - 210 1 - 1 1 2 1 

Κάσταγη 210 - - 1 - 1 1 2 1 

Καράτσαµ 400 - - 1 - 1 1 2 1 
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Τεκνετζίκ 340 - - 1 - 1 1 2 2 

Καράταγ
9 650 - - 1 - 1 1 4 2 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΑΜΑΣΕΙΑΣ 

 

1) Πάσαι αι από Αµισού µέχρι Κουζλούκ – κιοϊ κοινότητες υπάγονται εις το τµήµα 
Αµισού της επαρχίας Αµασείας. 

2) Μετά της κοινότητος Καλκαντζή. 
3) Μετά της κοινότητος Τσιναρλή. 
4) Μετά της κοινότητος Σιµουλτουζάντων. 
5) Μετά των κοινοτήτων Ακ – τεάν* και Τοπάλ – ουσαγί*. 
6) Εις το σχολείον της κοινότητας ταύτης φοιτώσι και τα τέκνα των κοινοτήτων Χαϊδάρ 

(85 κατ.), Κεντερλίκ (75 κατ.), αίτινες από κοινού διατηρούσιν εκκλησίαν και ιερέα, 
ως και τα των κοινοτήτων Καραϊνέκ (100 κατ.) και Εγρί – γιουζ (80 κατ.), αίτινες 
ωσαύτως από κοινού συντηρούσι εκκλησίαν και ιερέα. 

7) Μετά της κοινότητος Σουγκούτζ*. 
8) Μετά των κοινοτήτων Τζαµλούχ και Ατιλγάν*. 
9) Μετά της κοινότητος Ζιγκή. 
10) Μετά των κοινοτήτων Γαβαλή* και Γόλουτζα*. 
11) Μετά της κοινότητος Εγρί – πελ*. 
12) ∆ιηρηµένον εις 2 συνοικίας. 
13) ∆ιηρηµένον εις 3 συνοικίας. 
14) Εις 4 συνοικίας  διηρηµένον. 
15) Εις 3 συνοικίας διηρηµένον. 
16) Εις 4 συνοικίας διηρηµένον. 
17) Μετά της κοινότητος Σαρή – µατλού. 
18) Η τε Εκκλησία και το σχολείον της µικράς ταύτης κοινότητος ανηγέρθησαν υπό του 

ευεργέτου της Αµισού Χατζή ∆ηµητρίου Τσινεκίδου, ούτινος και έπαυλις τυγχάνει το 
χωρίον. Εν τω σχολείω τούτω φοιτώσι και παιδιά των πέριξ µικρών κοινοτήτων. 

19) Εις δύο συνοικίας διηρηµένον. 
20) Μετά της κοινότητος Κιρκ – χαρµάν. 
21) Εις δύο συνοικίας  διηρηµένον. 
22) Μετά της κοινότητος Πασά – γιαταγή. 
23) Μετά της κοινότητος Συναµάτας. 
24) Εις δύο συνοικίας διηρηµένον. 
25) Αι οικογένειαι διεσκορπισµέναι. 
26) ; 
27) Εις 4 συνοικίας διηρηµένον. 
28) Μετά της κοινότητος Καρακιόλ. 
 

Αι εν τω πίνακι και ταις σηµειώσεσι κοινότητες, αίτινες φέρουσιν αστερίσκον, εισί 
τουρκόφωνοι πάσαι δ’ αι άλλαι κοινότητες λαλούσιν ανεξαιρέτως την Ελληνικήν. 
 

1) Αι από Σέπιτζας µέχρι Καράταγ, ως και πάσαι αι εν τοις πίναξι του τεύχους 7ου-8ου, 
σελ 336, αναφερόµεναι κοινότητες απαρτίζουσι το τµήµα Αµισού της επαρχίας 
Αµασείας. 

2) Μετά των κοινοτήτων Τογγελή-γιατάκ* και Καρά-πεκίρ*. 
3) Το Τσιγκίρ απαρτίζεται εξ οκτώ τουρκοφώνων χωρίων µικρόν απ’ αλλήλων 

απεχόντων. 
4) Μετά της κοινότητος Ρωµανάντων. 
5) Από εξ µικρά ελληνόφωνα χωρία απαρτιζόµενον. 
6) Μετά της κοινότητος Τραπεζανλού. 
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7) Η πόλις Τσαρσαµπά (Θεµίσκυρα) χωριζοµένη υπό του ποταµού Ίριος εις δύο και 
απέχουσα 5 ώρας της Αµισού κατοικείται υπό Μωαµεθανών το πλείστον, 180 
οικογενειών Ορθοδόξων και 230 Αρµενίων, εκατέρων ανά ένα ευκτήριον οίκον 
κεκτηµένων. Ταύτης αµφότερα τα χριστιανικά στοιχεία βραδέως κινούµενα, ουδέ 
µίαν µέχρι τούδε πρόοδον επεδείξαντο· µόλις εσχάτως το ηµέτερον στοιχείον, ει και 
υπό των τα πρώτα φερόντων οπισθοδροµικών επηρεαζόµενον, ήρξατο όµως 
κινούµενον βραδέως καιπρος τα πρόσω χωρούν, δυνάµει του κατά το παρελθόν έτος 
συνταχθέντος κανονισµού, περιορίζοντος αυθαιρεσίας κατά τε τας εκλογάς και τας 
διαχειρίσεις των κοινοτικών πραγµάτων. 

8) Το Καβάκ κατοικείται υπό Μωαµεθανών, οι εν τη στήλη των ξένων εισίν Αρµένιοι. 
9) Εις το τµήµα Αµισού πλην των από Αµισού (ίδε σελ. 336) µέχρι Καράταγ κοινοτήτων 

υπάγονται και αι εξής κοινότητες: Κουρταλάν (80 κατ.) και Κουλαµάκ (70 κατ.), 
αίτινες από κοινού συντηρούσιν εκκλησίαν και ιερέα, αλλ’ ουχί και σχολείον.- 
Κουρούτερε (75 κατ.), έχουσα εκκλησίαν και ιερέα, αλλ’ ουχί και σχολείον.- 
Τασδζόγλου (95 κατ.) µετά εκκλησίας και ιερέως, αλλ’ ουχί και σχολείου.- 
Κιουρεκτζή (110 κατ.) µετά εκκλησίας και ιερέως αλλ’ ουχί και σχολείου.- Καµάν 
(115 κατ.) µετά εκκλησίας και ιερέως αλλ’ ουχί και σχολείου.- Μοσκοφάντων (110 
κατ.) µετά εκκλησίας και ιερέως αλλ’ ουχί σχολείου.- Ηλπίζ – αλάν* (120 κατ.) µετά 
εκκλησίας και ειρέως, αλλ’ άνευ σχολείου.- Χαϊδάρ* (110 κατ.), Ασµάν (160 κατ.), 
Αγτζά – κουνεγή (155 κατ.), Καδήκερις (115 κατ.), Κετικλή (140 κατ.), Καµισλή – 
κιολ (210 κατ.), Σιτέλ* όπερ µετά του Ορτούπαση κείται πέραν του Ίριος ποταµού 
(110 κατ.), Ποζ – αρµούτ* (120 κατ.), Κουλουτζή – αλάν* (220 κατ.) και Πογιούκ 
(145 κατ.). Έχουσι πάντα τα χωριά ταύτα ανά µίαν εκκλησίαν και ιερέα, αλλά 
στερούνται πάντα σχολείων.- Αι κοινότητες Παγιάτ* (95κατ.), Αχλακλή – γιατζή* 
(135 κατ.) και Γορούµ* (50κατ.) συντηρούσιν από κοινού µίαν εκκλησίαν και ένα 
ιερέα.- Ωσαύτως αι κοινότητες Πιτζιντζήν* (95 κατ.) και Ζιλτιτζέκ (65 κατ.) 
συντηρούσιν από κοινού µίαν εκκλησίαν και ένα ιερέα· στερούνται όµως και αύται, 
ως και αι προηγούµεναι, σχολείων. Αι κοινότητες τέλος Τοµούζ – αλάν (115 κατ.) 
και Κοζάν – σιχή (75 κατ.) στερούνται και εκκλησίας και ιερέως και σχολείου. 

Πάσαι αι κοινότητες αι εν τω πίνακι και ταις σηµαιώσεσι φέρουσαι αστερίσκον εισί 
τουρκόφωνοι, αι δε λοιποί λαλούσι την Ελληνικήν. 

Πάσαι αι κοινότητες ανεξαιρέτως αι στερούµεναι σχολείων αποστέλλουσι τα τέκνα 
αυτών εις τας κοινότητας, εν αις έχουσι συγγενείς και εν αις λειτουργεί σχολείον.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ  

 
1. Η ίδρυση της Αµισού. 

 

 Η ίδρυση της Αµισού, σχετίζεται µε την ελληνική παρουσία στον Εύξεινο Πόντο. 

Μια παρουσία, που χάνεται στους µυθικούς χρόνους. Σύγχρονοι Ρώσοι ιστορικοί, µε 

καταγωγή από τον Εύξεινο Πόντο, επισηµαίνουν ότι οι Έλληνες ήταν ένας από τους 

αρχαιότερους λαούς αυτού του τόπου
1
.Η έλευσή τους τοποθετείται στην Εποχή του 

Σιδήρου, γύρω στο 1100 π.Χ., αλλα πιθανόν να οφείλεται και στην αναζήτηση σιδήρου
2
. 

Άλλοι µελετητές της αρχαίας και µεσαιωνικής ιστορίας του Πόντου, θεωρούν τις 

ανατολικές περιοχές του Ευξείνου Πόντου και τον χώρο του Καυκάσου ως πρωτοελληνικό
3
. 

Όπως και να έχουν τα πράγµατα, ο µύθος της Αργοναυτικής εκστρατείας κρύβει µέσα του 

µια µεγάλη ιστορική αλήθεια. 

 Η εξαιρετική γεωγραφική θέση της Αµισού µε την πλούσια, εκτεταµένη και 

ευφορώτατη ενδοχώρα
4
, είλκυσε από πολύ νωρίς τους Έλληνες. Ιστορικά αναφέρεται ότι  η 

πόλη αποικίστηκε από Ίωνες της Μιλήτου ή της Σινώπης  στον β΄µεγάλο αποικισµό , στα 

µέσα του 8
ου
 π.Χ.αιώνα. Τα γραφόµενα, ότι ο Στράβων στηριζόµενος σε µια υπόθεση του 

Εκαταίου θεωρεί πως οι πρώτοι κάτοικοι της Αµισού ήταν οι Ενετοί, µια φυλή 

Παφλαγονική, δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Απλά κάνει µια εικασία
5
. Όµως, 

η πρώτη καταγεγραµµένη εγκατάσταση Ελλήνων στην Αµισό, αλλά και η ίδρυσή της 

τοποθετείται στον 6
ο
 π.Χ. αιώνα (562 π.Χ.) από τους Μιλήσιους. Αναφέρει ο Στράβων  

…φησί δ’ αυτήν Θεόποµπος πρώτους Μιλησίους κτίσαι…6
. Επικαλείται τον Θεόποµπο, τον 

Χίο ιστορικό του 4
ου
 π.Χ. αιώνα, και µας γνωρίζει πως οι πρώτοι κάτοικοί της ήταν 

Μιλήσιοι. Η Μικρασιατική Μίλητος, επίσης, ήταν παλαιότερη αποικία των Αθηναίων. 

 Ο όρος αποικισµός, ίσως να µην αντανακλά πλήρως την ουσία αυτής της 

διαδικασίας, γιατί δε σχετίζονταν µε κατακτήσεις εδαφών µε πλουτοπαραγωγικές πηγές, 

αλλά µε την απόκτηση νέας πατρίδας. Ένας πιο δόκιµος όρος θα ήταν άποικοι-µετανάστες, 

οι οποίοι ιδρύουν την αποικία.
7
    

 Ότι η Αµισός αποικίστηκε από Μιλήσιους, µπορεί εύκολα να το συµπεράνει κανείς 

από τα λευκά, καθιστά λιοντάρια, που βρίσκονται σήµερα τοποθετηµένα στον αύλειο χώρο 

του µουσείου της σηµερινής Σαµψούντας
8
. Το λιοντάρι ήταν το έµβληµα της Μιλήτου και 

ονοµάζονταν Λέων της Μιλήτου. Με δεδοµένη τη σχέση της αποικίας µε την Μητρόπολη, η 

οποία χαρακτηρίζονταν σαν σχέση µεταξύ µάνας και κόρης, γίνεται φανερό ότι η Αµισός 

αποικίστηκε από τους Μιλήσιους. Κατά τον Σκύµνο (στίχος 131)
9
, στα µέσα του 6

ου
 π.Χ. 

αιώνα, εγκαταστάθηκαν στην Αµισό, Ίωνες άποικοι από την Φώκαια. Ο Τούρκος 

αρχαιολόγος  Sümer Atasoy, δέχεται ότι οι Φωκαείς εγκαταστάθηκαν στην Αµισό, περίπου 

στα µέσα του 6
ου
 π.Χ. αιώνα, µε την άδεια του Τιµάδη, ενός Καππαδόκη ηγεµόνα

10
. Με την 

εγκατάσταση αυτή η πόλη αυξήθηκε σε µέγεθος. 

 Την ίδια εποχή ιδρύθηκαν οικισµοί στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου τόσο 

από Μιλήσιους, όσο και  µε τη συµµετοχή και άλλων Ιωνικών πόλεων της Μικράς Ασίας
11
. 

Με αυτές τις πόλεις η Αµισός είχε συνεχείς εµπορικές σχέσεις, στις οποίες έκανε εξαγωγές, 

αποκλειστικά, κρασιού και λαδιού
12
. 

Ο Στράβων µας πληροφορεί ότι η Αµισός αργότερα κυριεύτηκε από κάποιον 

Καππαδόκη ηγεµόνα
13
. Πιθανόν την εποχή αυτή να αποίκησαν την Αµισό έποικοι από την 

Φώκαια. 

Την εποχή του Περικλή (490-429 π.Χ.), όταν η Αθήνα ήταν κυρίαρχη δύναµη στον 

ελληνικό χώρο και κέντρο πολιτισµού, µια Αθηναϊκή κληρουχία µε επικεφαλής τον 

Αθηνοκλή αποίκισε την Αµισό, η οποία µετονοµάστηκε για ένα διάστηµα Πειραιάς
14
.Ο 

Πλούταρχος  ισχυρίζεται πως η Αµισός χτίστηκε από τους Αθηναίους, την εποχή της 

ναυτικής κυριαρχίας τους και στηριζόµενος σ` αυτό το γεγονός, προσθέτει ότι και 

αργότερα, πολλοί από τους Αθηναίους αποφεύγοντας την τυραννία του Αριστίωνα, 

εγκαταστάθηκαν στην Αµισό και έγιναν πολίτες της
15
. Ότι η πόλη µετονοµάστηκε σε 
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Πειραιά, αποδεικνύει ότι οι έποικοι ήταν πολλοί και ίσως περισσότεροι από τους πρώτους 

αποίκους. Αποδεικνύει ακόµη και τη µεγάλη σηµασία που απέδωσαν οι Αθηναίοι στον νέο 

αυτόν εµπορικό σταθµό, από τον οποίο προµηθεύονταν και εµπορεύονταν σιτάρι και άλλα 

άφθονα γεωργικά προϊόντα της περιοχής, µε τον µεγάλο εµπορικό τους στόλο. Ο 

αποικισµός της Αµισού από τους Αθηναίους αποδεικνύεται και από ευρήµατα νοµισµάτων 

του 4
ου
 π.Χ. αιώνα. Τα νοµίσµατα που κόπηκαν την εποχή αυτή, φέρουν την εικόνα της 

γλαύκας (κουκουβάγιας), το έµβληµα της Αθήνας δηλαδή και το όνοµα Πειραιεύς
16
. Το 

όνοµα αυτό διατηρήθηκε πιθανότατα µέχρι το 404 π.Χ., οπότε και τερµατίστηκε η ναυτική 

ηγεµονία των Αθηναίων µε την καταστροφή του στόλου τους από τους Σπαρτιάτες
17
. 

Ο Αρριανός, στον Περίπλου του Ευξείνου Πόντου, ονοµάζει την Αµισό αποικία των 
Αθηναίων.

18 

 

 

 

2. Η Αµισός από την Κάθοδο των Μυρίων µέχρι την Ρωµαϊκή εποχή. 

 

Τα αναφερόµενα στο πέρασµα των Ελλήνων στρατιωτών υπό τον Ξενοφώντα, κατά 

την Κάθοδο των Μυρίων από την Αµισό, µεταξύ Οκτωβρίου και Νοεµβρίου  του 401 π.Χ., 

δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Αποσιωπά ο Ξενοφών το γεγονός αυτό. Όµως, 

ο λόγος είναι  προφανής και οφείλεται στο γεγονός ότι µετά τη σύσκεψη που είχαν οι 

Ελληνες στρατηγοί µε τους Έλληνες πρέσβεις της Σινώπης, αποφάσισαν να µεταβούν από 

τα Κοτύωρα στην Σινώπη µε πλοία, προκειµένου να παρακάµψουν τα ανυπέρβλητα εµπόδια 

των ποταµών Θερµώδοντα, Ίρη και Άλυ
19
. 

 Μετά το 404 π.Χ., η Αµισός πρέπει να ήταν ανεξάρτητη και ελεύθερη πόλη, µέχρι 

τις πρώτες δεκαετηρίδες του ∆΄ π.Χ. αιώνα. Η ανεξαρτησία αυτή διατηρήθηκε για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. 

 Το 387 π.Χ. η Αµισός κατελήφθη από τους Πέρσες, µε βάση την επαίσχυντη 

συνθήκη της Ανταλκίδειας Ειρήνης
20
. Με  αυτήν, όλες οι Ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας 

περιέρχονταν στους Πέρσες. Η Αµισός ανήκε πλέον στη σατραπεία της Καππαδοκίας. Το 

370 π.Χ., µε βάση τον Περίπλου του Ανωνύµου21 , η Αµισός βρισκόταν υπο περσική κατοχή. 
Η πόλη απελευθερώθηκε από την περσική κατοχή, όταν καταλύθηκε το περσικό κράτος από 

τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος κατέστησε ελεύθερες όλες τις ελληνικές πόλεις του 

Πόντου
22
. Έτσι, µε την απελευθέρωσή της  από τον Μέγα Αλέξανδρο, η Αµισός 

επανάκτησε την ανεξαρτησία και το ελεύθερο δηµοκρατικό της πολίτευµα. Με τον θάνατο 

του Αλεξάνδρου και τους εµφύλιους πολέµους που διεξήγαγαν οι επίγονοί του βρέθηκε και 

η Αµισός στη δίνη τους. Ο Άσσανδρος, ο σατράπης της Καρίας , επιτέθηκε εναντίον του 

Ευµένη, του σατράπη της Καππαδοκίας και του Πόντου  και κατόρθωσε να υποτάξει τόσο 

την Καππαδοκία όσο και τον Πόντο. Η Αµισός δεν δέχτηκε την υποταγή και πολιορκήθηκε 

από τον Ασκληπιόδωρο, τον στρατηγό του Άσσανδρου. Η πολιορκία διήρκεσε µεγάλο 

διάστηµα, µέχρι που το 315 π.Χ. ο βασιλιάς της Συρίας Αντίγονος έστειλε τον στρατηγό του 

Πτολεµαίο στην Καππαδοκία και τον Πόντο. Ο Πτολεµαίος νίκησε και έδιωξε τον σατράπη 

της Καρίας Άσσανδρο
23
. Η αντίσταση της πόλης, στην µεγάλης διάρκειας πολιορκία, 

δείχνει ότι αφ` ενός µεν ήταν καλά οχυρωµένη, αφ` ετέρου δε ότι ήταν ισχυρή πόλη. 

 Αργότερα, τον 3
ο
 π.Χ. αιώνα, κατέλαβαν την Αµισό οι βασιλιάδες του Πόντου

24
. Η 

πόλη  υποτάχτηκε το 245 π.Χ., αφού αντιστάθηκε δυναµικά στην µακρόχρονη πολιορκία 

της
25
. Αυτό το χρονικό διάστηµα βασίλευε στον Πόντο ο Μιθριδάτης Γ΄ (256-220 π.Χ.), 

εγγονός του Μιθριδάτη Α΄ του Κτίστη και γιός του Αριοβαρζάνη Β΄
26
. Την εποχή του 

Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτορα (132-63 π.Χ.), η Αµισός βρισκόταν σε µεγάλη ακµή. Ο 

Ευπάτορας την κόσµησε µε ναούς και την µεγάλωσε σε έκταση
27
. Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ 

28
 είχε 

µεγάλες πολιτικές και στρατιωτικές αρετές και γι` αυτό δίκαια αποκλήθηκε Μέγας. Παρά το 

περσικό του όνοµα ήταν Έλληνας. Γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Σινώπη, την 

πρωτεύουσα τότε του Ποντιακού κράτους, έλαβε ελληνική µόρφωση και µιλούσε τα 

ελληνικά σαν µητρική του γλώσσα. Πατέρας του ήταν ο Μιθριδάτης Ε΄ ο Ευεργέτης (150-



 18 

120 π.Χ.) και µητέρα του η Λαοδίκη. Η ελληνική γλώσσα ήταν η κυρίαρχη και κοινή 

γλώσσα όλων των υπηκόων του  εξελληνισµένου Ποντιακού κράτους του. Στην Αµισό, την 

εποχή αυτή, διαβάζονταν µικρά ποιήµατα του Μυρίνου και ο γραµµατικός του Εσιαίος, 

δάσκαλος του Τυραννίωνα, έδινε µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας. Ο Μιθριδάτης είχε 

στην Αµισό ένα παλάτι που το κατοικούσε συχνά. Έχτισε ναούς µέσα στην πόλη και την 

µεγάλωσε µ` ένα προάστειο, την Ευπατορία, η οποία είχε ιδιαίτερο περιτείχισµα
29
. Στην 

εποχή του πολλοί Αθηναίοι, για να αποφύγουν τη διακυβέρνησή τους  από τον τύραννο των 

Αθηνών Αριστίωνα, κατέφυγαν στην Αµισό, όπου λόγω των παλαιών συγγενικών δεσµών 

τους παραχωρήθηκαν τα δικαιώµατα του Αµισινού πολίτη
30
. 

 Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ δυνάµωσε την εξουσία του, αφού κατέλαβε πολλές 

περιοχές του Πόντου και της Μικράς Ασίας, ενώ άλλες του παραχωρήθηκαν. Έτσι το 107 

π.Χ., ο Αντίπατρος, ο γιός του Σίση, του παραχώρησε την Μικρή Αρµενία, την Κολχίδα, 

την Τραπεζούντα, την Φαρνακία (Κερασούντα) αλλά και τους τόπους των Τιβαρηνών και 

των Χαλδαίων
31
. Με το εξελληνισµένο Ποντιακό κράτος του, κατώρθωσε να απειλήσει 

σοβαρά την ρωµαϊκή κυριαρχία στην Ανατολή. Ενώ ο ελληνικός πολιτισµός αυτήν την 

περίοδο στον Πόντο βρισκόταν σε µεγάλη ακµή, το ανεξάρτητο κράτος των Μιθριδατών 

του Πόντου ήταν το αντίπαλο δέος για τους Ρωµαίους. Οι Ρωµαίοι είχαν πια καταλάβει όλη 

την χερσαία Ελλάδα και σχεδόν ολόκληρη την Μικρά Ασία. Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ αναπτέρωσε 

τις ελπίδες του ελληνισµού, µε τους αγώνες του εναντίον των Ρωµαίων. Στο πρόσωπό του, 

είδαν οι Έλληνες έναν νέο Μεγαλέξανδρο, ο οποίος θα έθετε τα θεµέλια µιας νέας 

αυτοκρατορίας
32
. Αυτός όµως ο πόλεµος, ο τρίτος µιθριδατικός πόλεµος(74-67 π.Χ.), έγινε 

η αιτία της καταστροφής, τόσο της Αµισού , όσο και του Ποντιακού κράτους. 

 Ο στρατηγός των Ρωµαίων Λούκουλος
33
 εισέβαλε, δια µέσου της Βιθυνίας και της 

Γαλατίας στον Πόντο, και λεηλάτησε τον δυτικό  Πόντο, µέχρι την εύφορη πεδιάδα της 

Θεµίσκυρας και τα µέρη γύρω από τον Θερµώδοντα
34
. Χρονοτριβώντας και  µη 

πολιορκώντας την ιδιαίτερα σηµαντική πόλη της Αµισού, … πόλιν ευδαίµονα και 
πλουσίαν…35

, δικαιολογήθηκε ότι επίτηδες έδωσε χρόνο στον Μιθριδάτη, για να τον αφήσει 

να συγκεντρώσει ικανές στρατιωτικές δυνάµεις προκειµένου να τον αντιµετωπίσει
36
. 

Περνώντας ο χειµώνας, ο Λούκουλος άφησε τον Μουρήνα να πολιορκεί την Αµισό και 

αυτός βάδισε εναντίον του Μιθριδάτη, ο οποίος βρισκόταν στα Κάβειρα
37
, έχοντας µαζέψει 

τετρακόσιους χιλιάδες πεζικάριους και τέσσερις χιλιάδες  ιππείς. Κυριεύοντας τα Κάβειρα, 

έµαθε ότι ο  Μιθριδάτης έστειλε τον ευνούχο Βακχίδη στο παλάτι του, ο οποίος έπνιξε την 

µία από τις δύο ελληνίδες γυναίκες του και έσφαξε την άλλη. Αυτές ήταν από Ιωνικό γένος. 

Η µεν πρώτη ήταν η Μονίµη από την Μίλητο, η δε δεύτερη η Βερενίκη από την Χίο
38
. 

 Κυνηγώντας ο Λούκουλος τον Μιθριδάτη, κατέστρεψε τους Χαλδαίους
39
, τους 

Τιβαρηνούς
40
, κατέλαβε την Μικρή Αρµενία και επέστρεψε στην Αµισό, γιατί έµαθε ότι ο 

Μιθριδάτης κατέφυγε στην Αρµενία
41
. 

 Η Αµισός βρισκόταν ακόµη σε κατάσταση πολιορκίας. Η σθεναρή αντίστασή της 

οφειλόταν στον στρατηγό  Καλλίµαχο, ο οποίος ήταν έµπειρος σε ζητήµατα µηχανικής και 

µε ιδιαίτερη ικανότητα στην στρατηγική της πολιορκίας. Ο Λούκουλος έκανε την µεγάλη 

του επίθεση στα τείχη της Αµισού κατά την διάρκεια της ηµέρας, τότε που ο Καλλίµαχος 

συνήθιζε να αποσύρει από τα τείχη και να αναπαύει τους στρατιώτες του
42
. Με τον τρόπο 

αυτό κυρίευσε ένα µεγάλο µέρος του τείχους. Εγκαταλείποντας ο Καλλίµαχος την πόλη 

έβαλε φωτιά, είτε για να µη βρούν τίποτε οι Ρωµαίοι, είτε σαν τέχνασµα, προκειµένου να 

διευκολύνει τη φυγή του. Με τον τρόπο αυτόν κανένας δε νοιάστηκε για όσους έφευγαν από 

τη θάλασσα
43
 και οι φλόγες µεταδόθηκαν σε όλα τα τείχη

44
. 

 Βλέποντας αυτήν την κατάσταση ο Λούκουλος, ένιωσε οίκτο για την πόλη που 

καταστρεφόταν και ήθελε να σβήσει τη φωτιά, παρακαλώντας τους στρατιώτες να τον 

βοηθήσουν, ενώ εκείνοι ετοιµαζόταν για λεηλασία.. Επιµένοντας ο Λούκουλος , οι 

στρατιώτες αντέδρασαν απαιτώντας χρήµατα και χτυπώντας τα όπλα τους µε θόρυβο. 

Τελικά,  ο Ρωµαίος στρατηγός επέτρεψε τη λεηλασία µε σκοπό, όµως, να σώσει την Αµισό 

από τη φωτιά. Οι στρατιώτες ερευνώντας τα οικήµατα µε λαµπάδες, έσπειραν παντού τη 

φωτιά και κατάστρεψαν οι ίδιοι τα περισσότερα οικήµατα. Όταν ο Λούκουλος µπήκε στην 
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πόλη την επόµενη µέρα δάκρυσε, …εισελθόντα µεθ’ ηµέραν και δακρύσαντα…,
45
 και είπε 

στους φίλους του, ότι πολλές φορές καλοτύχισε τον Σύλλα, γιατί εκείνος θέλησε και 

µπόρεσε να σώσει την Αθήνα, ενώ αυτός καταδικάστηκε να έχει την τύχη του Μοµµίου
46
. 

Παρ` όλα αυτά προσπάθησε και τότε να σώσει την πόλη, όσο του ήταν δυνατό. Η φωτιά 

τελικά έσβησε από τις βροχές που είχαν αρχίσει, κατά θεϊκή σύµπτωση, στη διάρκεια της 

πολιορκίας
47
. 

 Πρίν φύγει ο Λούκουλος από την Αµισό, ανοικοδόµησε τα περισσότερα κτίρια που 

καταστράφηκαν και δέχτηκε πίσω τους Αµισηνούς που είχαν φύγει. Αλλά και στους άλλους 

Έλληνες που ήθελαν να κατοικήσουν στην πόλη, παραχώρησε µια έκταση εκατόν είκοσι 

σταδίων. Τους Αθηναίους που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη, για να αποφύγουν την 

τυραννία του Αριστίωνα
48
, όσοι από εκείνους είχαν σωθεί, τους έντυσε, έδωσε στον καθένα 

διακόσιες αττικές δραχµές και τους έστειλε πίσω στην πατρίδα τους
49
. Επίσης 

αιχµάλωτίστηκε ο γραµµατικός Τυραννίων, ο οποίος συγκέντρωσε και αρχειοθέτησε τα 

συγγράµατα του Αριστοτέλη, τον οποίο όµως αγόρασε ο στρατηγός Μουρήνας και που στη 

συνέχεια τον απελευθέρωσε. Το γεγονός αυτό δυσαρέστησε τον Λούκουλο, γιατί ήταν ένας 

άνδρας τόσο ένδοξος για τη µόρφωσή του και δεν ήθελε να γίνει δούλος πρώτα και ύστερα 

απελεύθερος
50
. Ο απελεύθερος δεν ήταν εντελώς ελεύθερος γιατί διατηρούσε σχέσεις 

υποταγής προς τον παλιό του κύριο. 

 Ο Λούκουλος κήρυξε την Αµισό αυτόνοµη πόλη και της παραχώρησε µεγάλη 

έκταση, στην οποία περιλαµβανόταν και η εύφορη πεδιάδα της Θεµίσκυρας
51
, η πατρίδα 

των Αµαζόνων. Την πεδιάδα αυτή τη διασχίζει ο ποταµός Θερµώδοντας και ονοµάζεται 

Αµισηνή
52
. 

 Αργότερα, καταλαµβάνοντας ο Λούκουλος την Μυγδονική Αντιόχεια (Νίσιβις), την 

οποία υπερασπιζόταν  ο αδερφός του Τιγράνη, ονόµατι Γούρας και ο στρατηγός 

Καλλίµαχος, τον µεν Γούρα τον µεταχειρίστηκε φιλάνθρωπα, τον δε Καλλίµαχο τον 

θανάτωσε, γιατί έβλαψε µε τη φωτιά την πόλη της Αµισού και του αφαίρεσε έτσι την 

ευχαρίστηση να φανεί φιλότιµος και δίκαιος προς τους Έλληνες
53
. Η σθεναρή βέβαια 

αντίσταση των Αµισηνών έδειχνε πως εκείνοι δε θεωρούσαν τον Μιθριδάτη ξένο ή 

κατακτητή. 

 Σε αντικατάσταση του Λούκουλου, στον πόλεµο εναντίον του Μιθριδάτη, η 

Ρωµαϊκή σύγκλητος έστειλε στην Μικρά Ασία  τον Ποµπήιο. Ο Ποµπήιος κατανίκησε τον 

Μιθριδάτη ΣΤ΄ τον Ευπάτωρα στα ∆άστειρα το 66 π.Χ. και σε ανάµνηση της νίκης του, 

έχτισε την Νικόπολη
54
. Στη συνέχεια, κυνηγώντας τον, κατέκτησε τις υπόλοιπες χώρες της 

Μικράς Ασίας και πέρασε από το Καινό Φρούριο
55
, το οποίο βρισκόταν πάνω σ` έναν 

οχυρό βράχο, δίπλα στα Κάβειρα
56
. Αµέσως µετά, µετέβη στην Αµισό , όπου από την 

φιλοδοξία του άρχισε να κατηγορεί  πάρα πολύ τον Λούκουλο, …πολλά γαρ τον Λεύκολλον 
επικερτοµήσας…57

, γιατί ενώ ακόµα ζούσε ο εχθρός αυτός έγραφε διατάξεις και µοίραζε 

δώρα και τιµές, όπως συνηθίζουν να κάνουν εκείνοι που νίκησαν, όταν τελειώσει ο 

πόλεµος. Τα ίδια όµως έκανε και ο ίδιος, ενώ ο Μιθριδάτης (64 π.Χ.) που είχε καταφύγει 

στο Παντικάπαιο του Βοσπόρου είχε συγκεντρώσει αξιόµαχη δύναµη, διευθετώντας τις 

επαρχίες και µοιράζοντας δώρα, ενώ πολλοί ηγεµόνες και δυνάστες και δώδεκα βάρβαροι 

βασιλείς ήλθαν µε το µέρος του. Θέλοντας δε να γίνει αρεστός στους άλλους, απαντώντας 

στον Παρθικής
58 

καταγωγής Μιθριδάτη, δεν έκρινε άξιο να τον ονοµάσει βασιλέα των 

βασιλέων, όπως έκαναν οι υπόλοιποι
59
. Κήρυξε τον Πόντο ρωµαϊκή επαρχία, εγκατέστησε 

στην Αµισό ρωµαϊκη φρουρά, τους συνέστησε να µείνουν πιστοί στο ρωµαϊκό κράτος και 

για να τους εµποδίσει να συνεννοηθούν µε τον Μιθριδάτη, τους απαγόρευσε να ταξιδεύουν 

στον Κιµµέριο Βόσπορο
60
 επί ποινή θανάτου

61
. 

 Ο Ποµπήιος το 63 π.Χ., πιστεύοντας πως µπορούσε ευκολότερα να καταστρέψει τη 

δύναµη του Μιθριδάτη αν τον νικούσε µε πόλεµο, παρά αν  τον έπιανε ενώ τον καταδίωκε, 

βρισκόταν κοντά στην Πέτρα της Αραβίας. Ο Μιθριδάτης, όµως, διαδίδονταν ότι σκόπευε 

να εισβάλει στην Ιταλία, περνώντας µέσα από τους Σκύθες και τους Παίονες
62
. Κάνοντας 

δηλαδή αντιπερισπασµό, σκόπευε να µεταφέρει τον πόλεµο στην έδρα της ρωµαϊκής 

αυτοκρατορίας. Ενώ λοιπόν βρισκόταν κοντά στην Πέτρα, έφτασαν γραµµατοκοµιστές από 



 20 

τον Πόντο, φέρνοντας τις ευχάριστες ειδήσεις. …γραµµατηφόροι προσήλαυνον εκ Πόντου 
κοµίζοντες ευαγγέλια…63

. Ο Μιθριδάτης  αυτοκτόνησε και πέθανε, γιατί στασίασε ο γιός 

του Φαρνάκης. …Μιθριδάτης τέθνηκε στασιάσαντος Φαρνάκου του υιού διατρησάµενος 
αυτόν…64

. Ο Φαρνάκης που τον διαδέχτηκε, έγραφε στον Ποµπήιο ότι πήρε την εξουσία για 

τον εαυτό του και για τους Ρωµαίους. Τόση δε ήταν η χαρά των Ρωµαίων στις ειδήσεις 

αυτές, που γλεντούσαν σα να είχαν πεθάνει χιλιάδες εχθροί µαζί µε τον Μιθριδάτη. 

 Ο Ποµπήιος γρήγορα πέρασε τις ενδιάµεσες επαρχίες της Μικράς Ασίας και έφτασε 

στην Αµισό
65
, όπου βρήκε πολλά δώρα του Φαρνάκη, πολλούς νεκρούς στρατιώτες του 

βασιλιά, αλλά και τον ίδιο τον Μιθριδάτη νεκρό. ∆εν µπορούσε όµως να τον διακρίνει  

κανένας από το πρόσωπό του, γιατί οι υπηρέτες είχαν ξεχάσει να τον βαλσαµώσουν. Τον 

αναγνώριζαν µόνο από τις πληγές του. Ο Ποµπήιος δεν άντεξε να τον δεί και σεβόµενος τη 

θεία νέµεση έστειλε τον νεκρό στη Σινώπη. Θαύµασε, όµως, το µεγαλείο και την 

λαµπρότητα των ιµατίων που φορούσε και των όπλων του. …της δ` εσθήτος, ήν εφόρει, και  
των όπλων το µέγεθος και την λαµπρότητα εθαύµασε….

66
 Ο Ποµπήιος διευθέτησε και 

αποκατέστησε τα πράγµατα, …διοικήσας δε τα εκεί και καταστησάµενος ούτως…67
 και 

αναχώρησε. Για την νίκη του αυτή επί του Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτωρα, του φοβερού 

αυτού αντίπαλου της Ρώµης, ο Ποµπήιος τέλεσε θρίαµβο για  δύο ηµέρες, παραλείποντας 

µάλιστα πολλά που µπορούσαν να λαµπρύνουν και να στολίσουν τη γιορτή
68
.  Ο Ποµπήιος 

προσάρτησε τις πόλεις του Πόντου στην Βιθυνία και δηµιούργησε τη ρωµαϊκή επαρχία 

Βιθυνία-Πόντος
69
. Προφανώς φοβούµενος την ανασύσταση  του Ποντιακού κράτους των 

Μιθριδατών. 

 Μετά από λίγα χρόνια, ο Φαρνάκης Β΄, επωφελούµενος από τον εµφύλιο πόλεµο 

µεταξύ του Καίσαρα και του Ποµπήιου, ξεκίνησε από τον Κιµµέριο Βόσπορο για να 

ανακαταλάβει τις χώρες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που ανήκαν στο βασίλειο του 

πατέρα του Μιθριδάτη. Κυρίευσε πολλές πόλεις αµαχητί και πολιόρκησε την Αµισό. Στην 

πόλη όµως υπήρχε ρωµαϊκή φρουρά και φοβούµενοι οι Αµισηνοί τα αποτελέσµατα της 

αποστασίας δε θέλησαν να τον δεχθούν. Ο Φαρνάκης τότε την πολιόρκησε στενά και το 48 

π.Χ. την κατέλαβε. Εκδικούµενος τους Αµισηνούς, αφού την λεηλάτησε εντελώς, κατά τον 

∆ίωνα Κάσσιο
70
, διέταξε να σκοτώσουν όλους τους έφηβους της πόλης, ενώ κατά τον 

Αππιανό
71
, να τους ευνουχίσουν. Εναντίον του Φαρνάκη εκστράτευσε ο στρατηγός του 

Ιούλιου Καίσαρα και διοικητής της Βιθυνίας ∆οµίτιος Καλουίνος, ο Αριοβαρζάνης, ο 

βασιλιάς της Καππαδοκίας και ο ∆ιηόταρος, ο σατράπης της Φρυγίας, υποτελείς όλοι των 

Ρωµαίων, αλλά νικήθηκαν  κατά κράτος κοντά στην Νικόπολη
72
. O Iούλιος Καίσαρ 

βαδίζοντας από την Αίγυπτο προς την Ασία, έµαθε ότι ο ρωµαϊκός στρατός υπό τον 

∆οµίτιο, νικήθηκε από τον Φαρνάκη, τον γιό του Μιθριδάτη. Ενώ δε κατείχε την Βιθυνία 

και την Καππαδοκία, ήθελε να καταλάβει και την λεγόµενη Μικρή Αρµενία, 

αναστατώνοντας έτσι όλους τους βασιλιάδες και τους τετράρχες. Αµέσως κινήθηκε 

εναντίον του Φαρνάκη µε τρία τάγµατα και συγκρούστηκε µαζί του το 46 π.Χ., κοντά στα 

Ζήλα
73
. Μετά από µια  σκληρή µάχη πέτυχε µεγάλη νίκη κατασφάζοντας τον στρατό του 

Φαρνάκη και διώχνοντάς τον από τον Πόντο. …αυτόν µεν εξέβαλε του Πόντου φεύγοντα, την 
δε στρατιάν άρδην ανείλε…74

. Έτσι ελευθερώθηκε η Αµισός από τον Καίσαρα
75
, ο οποίος 

ανταµείβοντας την αντίσταση που πρόβαλε η πόλη στον Φαρνάκη, την κατέστησε ελεύθερη 

πόλη, δηλαδή της απέδωσε ελεύθερο πολίτευµα υπο την ηγεσία της Ρώµης. 

 Ο Ρωµαίος στρατηγός Αντώνιος, αναλαµβάνοντας την διοίκηση της Μικράς Ασίας, 

επανασύστησε το βασίλειο του Πόντου και το παρέδωσε σε βασιλείς
76
, υποτελείς της 

Ρώµης. Πρώτος βασιλιάς της ορίστηκε ο ∆αρείος, ο γιός του Φαρνάκη.  Έτσι η Αµισός  το 

43 π.Χ. υπήχθη στο νέο βασίλειο, το οποίο ονοµάστηκε Πολεµωνιακό,  από το όνοµα της 
νέας πρωτεύουσας Πολεµώνιο. Την εποχή αυτή  η Αµισός κυβερνώνταν από διοικητές ή 

τυράννους, τους οποίους έστελναν οι βασιλιάδες και οι οποίοι της προξένησαν πολλά δεινά. 

Περισσότερο απ’ όλους ο τύραννος Στράτων την καταδυνάστευσε. …κακώς αυτήν 
διέθηκεν…77

. Από αυτήν την κατάσταση την ελευθέρωσε ο Καίσαρ Σεβαστός Οκτάβιος, 

µετά την ναυµαχία  στο Άκτιο το 31 π.Χ.
78
, αποσπώντας την από τον Πολεµωνιακό Πόντο 

και καθιστώντας την  αυτόνοµη, µε ελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.. Της παραχώρησε 
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και αρκετή έκταση γής, η οποία έφτανε µέχρι την εύφορη πεδιάδα της Θεµίσκυρας, το 

ορµητήριο των Αµαζόνων και την Σιδηνή. Όλη η παραχωρηθείσα έκταση ονοµαζόταν 

Αµισηνή, όπως και επί Λούκουλου. Αυτήν δε την εποχή , την εποχή του Στράβωνα, η 

Αµισός προέκοπτε
79
. 

 Το έτος 31 π.Χ., είναι ιστορικό για την Αµισό. Μια επιγραφή που βρέθηκε σε ιερό 

της Περγάµου αναφέρει: …ο δήµος των Αµισηνών και οι συµπολιτευόµενοι Ρωµαίοι…80
. 

Αποκαλείται επίσης ο Οκτάβιος, ο οποίος αργότερα µετονοµάστηκε Αύγουστος Καίσαρ,        

σωτήρ και κτίστης  81 της Αµισού. Ο δήµος των Αµισηνών  από ευγνωµοσύνη για την 
µεγάλη ευεργεσία του προς την πόλη, τίµησε τον αυτοκράτορα ως σωτήρα και κτίστη. 
Επίσης, η λέξη συµπολιτευόµενοι, αποδεικνύει ότι η Αµισός µόνο τυπικά είχε τον 

χαρακτήρα του Ρωµαϊκού κράτους. 

 Τα νοµίσµατα της Αµισού, µετά το 31 π.Χ. και καθ` όλη τη διάρκεια  της Ρωµαϊκής 

περιόδου, φέρουν στην µία όψη τους την επιγραφή  Αµισού ελευθέρας  και στην άλλη, τα 
περισσότερα, φέρουν χρονολογίες το 31 π.Χ., το 99, 114, 237 και 254 µ.Χ. Μερικά δεν 

φέρουν χρονολογία
82
. Πολλά νοµίσµατα εκτός από την επιγραφή  Αµισού ελευθέρας έτος… 

στην µία όψη, στην άλλη φέρουν το όνοµα του αυτοκράτορα ή το επίθετο,  για µερικούς 

αυτοκράτορες, σεβαστός  ή και το όνοµα και το επίθετο, καθώς επίσης  Αµισού ελευθέρας-
Σεβαστού (Αύγουστος Καίσαρ),  Αµισού ελευθέρας-Σεβαστός (Τιβέριος),  Αµισού ελευθέρας-
Σεβαστός (Κλαύδιος), Αµισού ελευθέρας-Θεού Σεβαστού (Τραϊανός), Αµισού ελευθέρας-
Σεουήρος Αλέξανδρος Σεβαστός , Αµισού ελευθέρας-Σεουήρος Μαξιµίνος , Αµισού 
ελευθέρας-Αντ. κ. Αίλιος Καίσαρ Αντωνείνος ,  Αµισού ελευθέρας-Α.Κ. Π.Α. Ουαλεριανός  
κ.λ.π. Τα  µεταγενέστερα νοµίσµατα φέρουν µόνογραφίες ή βραχυγραφίες ονοµάτων, των 

αρχόντων της πόλης
83
. 

 Η αυτονοµία της Αµισού διατηρήθηκε µέχρι τα τελευταία χρόνια της ρωµαϊκής 

κυριαρχίας. Σε όλο αυτό το διάστηµα , εξ` αιτίας της ελευθερίας αλλά και της ειρήνης που 

επικρατούσε, η πόλη γνώρισε µεγάλη οικονοµική ακµή και ευηµερούσε. Η Αµισός τυπικά 

ανήκε στο  κοινό  των πόλεων οι οποίες υπάγονταν στον Βιθυνιακό Πόντο, από πολιτική 
άποψη, στο ζήτηµα, όµως, της αυτοδιοίκησής της χαρακτηρίζονταν  οµόσπονδη των 

Ρωµαίων. Επιγραφή που βρέθηκε στην πόλη Κλάρο
84
 του έτους 132 µ.Χ., δηλαδή,  έτους 

ρξγ΄  της ελευθερίας, αρχίζει µε τις λέξεις: Αµισού ελευθέρας και αυτονόµου και οµοσπόνδου 
Ρωµαίοις. Είναι η εποχή που αυτοκράτορας της Ρώµης ήταν ο φιλέλληνας Αδριανός (117-
138 µ.Χ.). Νόµισµα  της ίδιας εποχής (133-134 µ.Χ.), φέρει στην µια του όψη ΑΜΙΣΟΥ  
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ  ΕΤΟΥΣ  ΡΞΕ  (έτος 165 = 133-134 µ.Χ. από την ελευθερία της πόλης, από 
το 31 π.Χ.). Απεικονίζεται δε η ∆ήµητρα µε στάχυα και δάδα

85
. Ένα ακόµη νόµισµα της 

ίδιας εποχής φέρει στην µία του όψη  ΑΜΙΣΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ  ΕΤΟΥΣ  ΡΞΘ  (έτος 169 = 

137-138 µ.Χ.). Απεικονίζεται η γονατισµένη Αφροδίτη µε καθρέφτη (τύπος Αφροδίτης 

∆οιδάλσα)
86
. 

 Από επιστολές του Πλίνιου, ο οποίος ήταν διοικητής Βιθυνίας-Πόντου, αντλούµε 

µερικές λεπτοµέρειες γύρω από τον τρόπο µε τον οποίο πολιτικά λειτουργούσε η πόλη
87
. Η 

Αµισός αυτοδιοικούνταν την εποχή εκείνη από την βουλή, η οποία είχε την εκτελεστική 

εξουσία και από την εκκλησία, η οποία είχε νοµοθετική εξουσία. Την δικαστική εξουσία 

την είχε ο λεγόµενος  έκδικος . Μια απόδειξη της πλήρους αυτονοµίας της πόλης, µε 

ιδιαίτερη βαρύτητα, αποτελεί το γεγονός ότι οι πολιτικοί σύλλογοι επιτρέπονταν στην 

Αµισό, ενώ ήταν απαγορευµένοι σε ολόκληρη την Ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Ο λαός ήταν 

διηρεµένος σε φυλές. 

 Άλλες  πληροφορίες, γύρω από την  πολιτεία  της πόλης, τις έχουµε από επιγραφές88. 
Σε µια έµµετρη επιτύµβια επιγραφή της Σινώπης, των χρόνων του Μάρκου Αυρηλίου (162-

168µ.Χ.), αναφέρεται:  Τίµησαν βασιλήες…πιστεύσαντες ελευθερίην Αµισοίο. Ο λαός ήταν 
διηρεµένος σε φυλές, πιθανόν δέκα, κατά το πρότυπο της Αθηναϊκής πολιτείας. Μία δε από 

τις φυλές , η  Σεβαστηίς , ώφειλε το όνοµά της στον ελευθερωτή της πόλης Αύγουστο-
Σεβαστό (Οκτάβιος). Μια επιτύµβια επιγραφή του Γ΄ µ.Χ. αιώνα αναφέρει:  Μέκιος 
Ιουλιανός ενθα | δε κίµε ως | ετών κγ΄ | φυλής Σεβαστ | τηείδος έφη | βεύσας ∆ηµέ | νου 
στεφάνη | φορούντος. | Χαίρεται . Το αξίωµα του αστυνόµου, ο οποίος επέβλεπε τα ήθη της 
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πόλης ήταν πολύ µεγάλο, σε τέτοιο βαθµό  που το όνοµά του χρησιµοποιούνταν για 

χρονολογικές αναφορές. Μια κολοβοµένη επιγραφή, σε κοµµάτι πλίνθου, αναφέρει:  

Σειδονίο(υ) | επί Φόρβαν(τος) αστυνόµο(υ ) . Από µια άλλη επιγραφή της Αµισού µπορούµε 

να συµπεράνουµε ότι η Αµισός είχε γραµµατέα σηµειογράφο, το έργο του οποίου ήταν 

όµοιο µε το έργο των νεωτέρων στενογράφων. Ο Εύλογος, ο αναφερόµενος σηµειογράφος, 

πέθανε νεαρώτατος σε ηλικία 22 ετών. Η επιγραφή αναφέρει:  Εύλογος Αµισηνών | 
σηµειογράφος | ζήσας έτεσιν κβ΄ | ενθάδε κείµαι. | Χαίρεται παροδείται . Σε επιγραφές που 
βρέθηκαν τόσο στον Πόντο όσο και εκτός Πόντου, ειδικώτερα στην Αττική, οι οποίες 

αποδεικνύουν τις στενές σχέσεις της πόλης µε την Αθήνα, αναφέρονται πολλά ονόµατα 

πολιτών της Αµισού. Τέτοια ανδρικά ονόµατα Αµισηνών ήταν : Έρµων, Έρµωνος, 
Καλλίµαχος, Μνάσων Ηγησίπου, Σάσας Απολλοδώρου, ∆άος Ηρακλίδου, ∆ηµήτριος 
Αλεξάνδρου, Μάης Μάου, Μάτιος Ηρακλέωνος, Μηνάς Μηνά, Νικηφόρος Αττικού, Σάτυρος, 
Σωτήρ. Γυναικεία δε ονόµατα ήταν: Γλαύκη, Ελπίς Ευτύχου,Ερώτιον Απολλωνίου, Ιρήνη 
∆ηµητρίου. Τα ονόµατα  Σάσας, ∆άος, Μάης, φαίνεται να είναι ξένα, τα οποία, όµως, 
προφανώς ανήκαν σε εξελληνισµένους κατοίκους της πόλης

89
. Σε επιγραφή του Ωρωπού 

αναφέρεται ο Νουµήνιος ∆ιονυσίου Αµισηνός, ο οποίος τιµήθηκε µε τον τίτλο του 

προξένου µε ψήφισµα της πόλης, στο ιερό δε της ∆ήλου αναφέρονται οι σταλµένοι για 

εκτέλεση θυσίας και προσφορά αναθηµάτων, ο ∆ορύλαιος Φιλεταίρου και ο Γάιος Ερµαίου, 

οι οποίοι ανήκαν στην αυλή του Μιθριδάτη
90
.  

 Η Αµισός, από την οπτική γωνία του ιδιωτικού βίου των κατοίκων της, µέχρι το 

τέλος του Γ΄µ.Χ. αιώνα δεν παρουσίαζε καµία διαφορά σε σχέση µε άλλες φηµισµένες 

πόλεις της Μικράς Ασίας. Καλλιεργήθηκαν και εδώ οι τέχνες και τα γράµµατα. Ο Στράβων 

αναφέρει σχετικά:  … άνδρες δε γεγόνασιν άξιοι µνήµης κατά παιδείαν ενταύθα µαθηµατικοί 
µεν ∆ηµήτριος ο του Ραθηνού και ∆ιονυσόδωρος οµώνυµος τω Μηλίω γεωµέτρη, 
γραµµατικός δε Τυραννίων ου ηµείς ηκροασάµεθα…91

. Εκτός από τον ∆ηµήτριο του 

Ραθηνού και τον ∆ιονυσόδωρο, αναφέρει και τον φιλόλογο Τυραννίωνα, ο οποίος ήταν 

δάσκαλος του µεγάλου γεωγράφου Στράβωνα. Η ατυχία του Τυραννίωνα είναι γνωστή, 

γιατί έγινε µεν µάρτυρας της καταστροφής της πατρίδας του το 70 π.Χ., αλλά και το ακόµη 

χειρότερο ήταν ότι συγκαταλέγονταν µεταξύ των εξανδραποδισθέντων Αµισηνών. 

 Οι ανασκαφές στα ερείπια της αρχαίας Αµισού δίνουν την ευκαιρία στην  

αρχαιολογία να ανακαλύψει αντικείµενα τέχνης, τα οποία µαρτυρούν την καλλιτεχνική 

πρόοδο αυτής της εποχής, η οποία είναι άξια θαυµασµού. Υπάρχουν τάφοι λαξευµένοι σε 

βράχους, οι οποίοι ανήκουν σε πλούσιους και άρχοντες. Υπάρχουν και κοινοί τάφοι, στους 

οποίους κατά κανόνα βρίσκονται στα πόδια του νεκρού αγγεία από πηλό και γυαλί, αλλά 

και νοµίσµατα της πόλης. Μερικά κοσµήµατα είναι σπάνιας οµορφιάς. Αρκετές από τις 

επιτύµβιες πλάκες είναι διακοσµηµένες  µε ανάγλυφες παραστάσεις των ανθρώπων που 

έχουν ταφεί εκεί. Έργα τέχνης της Αµισού, µεγάλης αξίας, βρίσκονται σε διάφορα µουσεία. 

Μεταξύ αυτών διακρίνονται ο ορειχάλκινος αθλητής στο µουσείο της Κωνσταντινούπολης, 

η προτοµή του Περσέα, της συλλογής του Warocque  και ωραίες ανάγλυφες παραστάσεις, 

οι οποίες από το 1896 βρίσκονται στο Βρεττανικό µουσείο. Μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας 

είναι και τα νοµίσµατα της Αµισού, η οποία µόνη σε όλον τον Πόντο και την Καππαδοκία, 

είχε νοµισµατοκοπείο τους χρόνους που βρισκόταν υπό περσική κυριαρχία. Ο αριθµός των 

νοµισµάτων που βρίσκονται τόσο στα ερείπια της αρχαίας Αµισού όσο και σε όλα τα 

περίχωρά της, είναι τόσο µεγάλος που προξενεί αληθινή κατάπληξη. Ο πλούτος και η 

ευηµερία της Αµισού, οφειλόταν τόσο στην ευφορία της Αµισηνής χώρας και στο εµπόριό 

της , όσο και στο ασφαλές λιµάνι της
92
. 

  Ο πρώτος  λόφος στα δυτικά της και  απέναντι από το αντέρεισµά της , ονοµάζεται  

σήµερα Toraman, έχει και αυτός αρχαίους τάφους και νεκρόπολη, πλήρως όµως 

λεηλατηµένα
92
. Ο λόφος αυτός πρέπει να ήταν η Ευπατορία, το προάστειο που οικοδόµησε 

ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ ο Ευπάτωρ, γιατί στον αµέσως επόµενο είναι η νεκρόπολη.  

 Οι επιγραφές της Αµισού, των οποίων οι περισσότερες είναι επιτύµβιες, καλύπτουν 

µια µεγάλη χρονική περίοδο, από τον Γ΄ π.Χ. αιώνα και είναι χαρακτηριστικές της παλιάς 

ζωής της πόλης. Η αρχαιότερη επιτύµβια επιγραφή  είναι σε λευκό µάρµαρο και αναφέρει: 
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  Ευάνθης Αγίου  |  ∆ηµήτριος Αγίου 
  Αρτή Ολύµπου  | Ευάνθου γυνή 
             Μάτα Ολύµπου | ∆ηµητρίου γυνή   
  

Ο Ευάνθης και ο ∆ηµήτριος, γιοί του Αγίου, έλαβαν συζύγους τις αδελφές Αρτή και Μάτα, 

οι οποίες ήταν κόρες του Ολύµπου. Τα ονόµατα Αρτή και Μάτα φαίνονται ξενικά, πιθανόν 
καππαδοκικά  ή περσικά και δείχνουν τον συγχρωτισµό των Ελλήνων προς τους ντόπιους 

παλιούς κατοίκους ή προς κάποιους επήλυδες. Οι αδελφές είναι ελληνίδες κατά το γένος, 

γιατί ο πατέρας τους είναι ο Όλυµπος. Από το σχήµα των κεφαλαίων γραµµάτων της η 

επιγραφή φαίνεται να είναι των αρχών του Γ΄ π.Χ. αιώνα, όταν η ελληνική Αµισός ήταν 

ανεξάρτητη
93  

 Μια άλλη µαρµάρινη επιγραφή, η οποία ήταν εντοιχισµένη στον αυλόγυρο του 

µητροπολιτικού οικοδοµήµατος της Αµισού, γραµµένη σε εξάµετρο, κατά τον Β΄ π.Χ. 

αιώνα, αναφέρει: 

 

  Πρώτη νυµφίον ίδεν | εν αγκαλίδησι γυναικός 
  ορθογόη και χήρον  | υποστρέψασα χελειδών. 
  Τούνεκ’ Επιφανία, εφ’ όσον | χρόνος εστίν εµείο, 
  τλήσοµε, | και γάρ έοικεν υπ’ οφρύσι δά | κρυα λείβειν.94 
 

 Οι Έλληνες της Αµισού, όπως και γενικότερα οι Έλληνες, έχοντας φθάσει σε υψηλό 

πολιτισµικό βαθµό και έχοντας ήµερα  ήθη, δεν συνήθιζαν τους τους τραχείς και 

αιµατηρούς αγώνες των µονοµάχων των ρωµαϊκών αµφιθεάτρων. Προφανώς, όµως, 

επηρεάστηκαν σοβαρά ως προς τα ήθη κατά την εποχή των Ρωµαίων κατακτητών, τόσο από 

αυτούς, όσο και από πολλούς βαρβάρους, οι οποίοι έµεναν µόνιµα εκεί ή περνούσαν 

παροδικά. Στην παρακάτω επιτύµβια στήλη των τελευταίων αυτοκρατορικών χρόνων, έχουν 

χαραχτεί τα εξής:  

 
   Το πρώτον 
  Χαίροις ο αναγνούς την στηλίδα ταύτην. 
  Ευτυχίην εν βροτοίσιν αυχ|ώ| τούτο µόνον. 
  Έζησα γάρ όσον µε Μοίρ’ εδί | δου  χρόνον 
  οσίως αληθειών πάσι προς τε δεσπότας. 
  Ιταλός εγώ ταχέως νήπια λιπών 
  …………………………………………………. 
Η επιγραφή είναι κολοβή. Αυτό φαίνεται από τον τίτλο  το πρώτον,  που δηλώνει ότι 
ακολουθούσε και δεύτερο µέρος. Ο δούλος ήταν Ιταλός και τιµήθηκε µετά θάνατον από τα 

αφεντικά του, γιατί ήταν καλός και προπάντων φιλαλήθης
95
.  

 Η πολιτική του ρωµαϊκού κράτους ευνόησε και επιδίωξε  την εξάπλωση των 

αιµατηρών θεαµάτων σε όλες τις επαρχίες της επικράτειάς του. Έφτασε δε σε τέτοιο σηµείο, 

που πολλοί κατά τόπους Ρωµαίοι διοικητές κατάρτιζαν ειδικούς θιάσους, οι οποίοι είχαν την 

υποχρέωση να δίνουν παραστάσεις µονοµαχιών.  Άρτον και θεάµατα, ζητούσαν οι πολίτες 
της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Έτσι, οι αγώνες των µονοµάχων στην Αµισό, όσο και στις 

υπόλοιπες πόλεις του Πόντου, είχαν γίνει συνηθισµένο φαινόµενο, όπως µαρτυρούν πολλές 

επιγραφές. Σε επιτύµβια στήλη που φέρει ανάγλυφη παράσταση δύο µονοµάχων, η οποία 

βρέθηκε στην Αµισό το 1907 και βρίσκεται στο µουσείο των Βρυξελλών, έχουν χαραχτεί τα 

εξής: 

 

   Ενθάδε νικήσας κείµαι ∆ιόδωρος | ο τλήµων. 
   Αντίπαλον ρήξας | ∆ηµήτριον ου έκτανον ευθύς, 
   αλλά µε Μοίρ’ ολοή και σουµάρου δόλος αινός 
   έκτανον, εκ δε | φάον : ήλυθον εις Αΐδην. 
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   Κεί | µαι δ’ εν γαίη αυτοχθόνων, ηδέ µ’ έ | θαψεν 
   ένθα φίλος αγαθός, ευσε | βίης ένεκεν. 
 

Από τους δύο µονοµάχους, ο ηττηµένος ∆ηµήτριος καταχράσθηκε την εµπιστοσύνη του 

νικητή ∆ιόδωρου και του κατάφερε σε ανύποπτη στιγµή θανατηφόρο χτύπηµα. Σύµφωνα µε 

τους κανόνες της µονοµαχίας, από τη στιγµή που ο ηττηµένος και στο χώµα βρισκόµενος 

µονοµάχος σήκωνε το χέρι του σαν σηµείο πλήρους υποταγής, για να πετύχει από τον 

νικητή αντίπαλο την σωτηρία της ζωής του, του ήταν απαγορευµένο να κάνει οποιαδήποτε 

κίνηση προκειµένου να αποκτήσει υπεροχή. Κάτι, όµως, που ο ηττηµένος ∆ηµήτριος δεν 

τήρησε. Από γλωσσική άποψη άξια σηµείωσης είναι η λέξη σούµαρος . Προφανώς 
πρόκειται για συνηθισµένο τεχνικό όρο των µονοµάχων, ο οποίος εισήχθηκε στην ελληνική 

γλώσσα
96
.   

 Κατά ατυχή συγκυρία, µεταξύ των ετών 1954-1956, ο λόφος της αρχαίας Αµισού 

ισοπεδώθηκε κατά την εγκατάσταση σε αυτόν των αµερικανικών ραντάρ. Έτσι, 

καταστράφηκαν πάρα πολλά  υπολείµατα αρχαίων κτισµάτων
97
. Σήµερα η περιοχή αυτή 

είναι στρατιωτική ζώνη, περιέχει ένα µωσαϊκό δάπεδο, το οποίο χρονολογείται από την 

ύστερη Ρωµαϊκή εποχή, µε διάφορα είδη κιονοκράνων και δεξαµενές ύδατος (κινστέρνες)
98
.   

 Σύµφωνα µε τα αρχαία ευρήµατα, οι Μιλήσιοι διαµόρφωσαν την Άνω Πόλη (λόφος 

της αρχαίας Αµισού), σε µία έκταση 44 εκταρίων, δηλαδή η αρχαία πόλη είχε µήκος 1.500 

µέτρα και πλάτος 400 µέτρα. Σε αυτήν ζούσαν οι πλούσιοι πολίτες της Αµισού, οι 

κυβερνήτες, οι αξιωµατούχοι, οι έµποροι και οι κτηµατίες. Αυτό το επιβεβαιώνουν τα 

αρχαία ευρήµατα µωσαϊκών, νοπωγραφιών και αγαλµάτων. Η Κάτω Πόλη βρισκόταν 

χαµηλά στο λιµάνι, περιλάµβανε αποθήκες, κατοικίες ναυτών, δούλων και άλλων εργατών, 

οι οποίοι δούλευαν στο λιµάνι. Αυτοί διακινούσαν τα αγαθά, κρασί, λάδι, αγγεία, προς το 

εσωτερικό της Ανατολής, προς όλα τα παράλια του Ευξείνου Πόντου, όπου υπήρχαν 

ελληνικές αποικίες, αλλά και προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την δυτική Μικρασία-

Ιωνία και την Αττική. Παράλληλα το λιµάνι ήταν εµπορικό κέντρο, όπου πουλούσαν τα 

αγαθά τους οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αγγειοπλάστες και οι ψαράδες. Τα αποξηραµένα 

και παστά ψάρια της Μαύρης Θάλασσας, ήταν ένα ιδιαίτερο κοµµάτι εξαγωγών της 

Αµισού. Η δυτική, η ανατολική και η νότια πλευρά της αρχαίας Αµισού, χρησιµοποιήθηκαν 

ως νεκροπόλεις
99
. 

 Η καθηµερινή ζωή της Αµισού, όσον αφορά τούς πλούσιους πολίτες της, κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας σχετίζονταν µε επισκέψεις σε φίλους, σε φιλοσοφικές συζητήσεις, µε 

ενασχόληση στα γυµναστήρια, στα λουτρά, ενώ τα βράδια περιελάµβαναν συνεστιάσεις µε 

φίλους και ποτό. Οι γυναίκες ήταν αποκοµµένες από την κοινωνική ζωή. Όταν έβγαιναν 

από το σπίτι συνοδεύονταν από υπηρέτες και πάντα µε την άδεια του συζύγου τους. στο 

θέατρο, πήγαιναν µόνο σε τραγωδίες, γιατί στις κωµωδίες επικρατούσε η βωµολοχεία. Η 

ζωή των γυναικών άλλαξε κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων. Άρχισαν πλέον να 

ταξιδεύουν, να µετέχουν σε µουσικές εκδηλώσεις, σε χορούς και σε φιλοσοφικές 

συζητήσεις. Επίσης, µπορούσαν να έχουν δική τους ιδιοκτησία και το δικαίωµα να 

κληρονοµούν. Οι κτηµατίες, οι εργάτες και οι δούλοι, ήταν απασχοληµένοι µε τις 

κοπιαστικές καθηµερινές ασχολίες τους
100

. 

 Οι Αµισινοί οργάνωναν εκδηλώσεις, κυρίως κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, 

προς τιµήν του  ∆ιόνυσου, του θεού της γονιµότητας και του κρασιού, οι οποίες 

περιελάµβαναν µουσική, χορό και θεατρικές παραστάσεις. Ο ∆ιόνυσος ήταν ένας θεός, που 

ζούσε ανάµεσα στους ανθρώπους, χρησιµοποιούσε πολλά προσωπεία και περιπλανιόταν 

ανάµεσα στους θνητούς. Οι ηθοποιοί της Αµισού, αλλά και οι καλιτέχνες, εκφράζανε την 

ευγνωµοσύνη τους προς τον θεό, χρησιµοποιώντας τα διάφορα αυτά προσωπεία. 

Παρουσίαζαν τα έργα τους σε πολλές ∆ιονυσιακές εκδηλώσεις και εκτός Αµισού, όπως 

στην ∆ήλο, στην Πριήνη και αλλού. Τα προσωπεία (µάσκες) που κατασκευάζονταν στην 

Αµισό, ήταν διάσηµα, είχαν µεγάλη ζήτηση και ήταν από ψηµένο χώµα (τερακότα)
101

.  

 Οι µάσκες και τα µικρά αγαλµατίδια εµφανίστηκαν στην Αµισό, των νεώτερων 

χρόνων, το 1906 από άτοµα τα οποία έκαναν λαθραίες ανασκαφές. Το 1908 έκανε 
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ανασκαφές και ένας Έλληνας, ονόµατι Μακρίδης, ο οποίος έστειλε τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα στο µουσείο της Κωνσταντινούπολης. Τα αρχαιολογικά  ευρήµατα ήταν 

Ελληνιστικού τύπου και έµοιαζαν µε αυτά της Πριήνης, της Μύρινας, της Περγάµου και της 

Σµύρνης. Οι µάσκες που είχαν βρεθεί αναπαριστούσαν τον ∆ιόνυσο Ταύρο, τον ∆ιόνυσο 

Βότρυ, τον Νεαρό ∆ιόνυσο, τον Ηρακλή, τον Σάτυρο, τον Έρωτα, τον Απόλλωνα, τον 

Μίθρα, τον Ερµή, τον Άττι, την Αθηνά, την Αφροδίτη, την Τύχη, την Νίκη, την Κυβέλη την 

Μούσα, την Ερµαφρόδιτη, την Ίσιδα
102

.  

 Ο Μακρίδης, κατά τις ανασκαφές του 1908, µεταξύ πολλών άλλων θραυσµάτων 

βρήκε µια οινοχόη θραυσµένη, η οποία έγραφε Ανατολική Ιωνία, ένα αγγείο της Χίου και 
τρία µελανόµορφα αγγεία της Αττικής. Όλα χρονολογούνται από τον 6

ο
 π.Χ. αιώνα. Επίσης, 

στο µουσείο του Λούβρου υπάρχει ένα αγγείο της Αµισού που φέρει σχεδιασµένο έναν 

αίγαγρο. Ο τύπος αυτός, πιθανόν να είναι Αιολικός τύπος των Φωκαέων εποίκων. Το αγγείο 

χρονολογείται από το πρώτο τέταρτο του 6
ου
 π. Χ. αιώνα.

103
.   

 Στο µουσείο της Αµισού υπάρχουν 300 αµφορείς, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή 

της Αµισού, αλλά και µέσα στη θάλασσα. ∆ύο από αυτούς είναι αµφορείς της Σάµου, οι 

οποίοι χρονολογούνται από τον 6
ο
 π.Χ. αιώνα. Η εύρεση αυτών των αµφορέων αποδεικνύει 

το υψηλό εµπορικό επίπεδο της Αµισού της εποχής εκείνης
104

.   

 Στα µουσεία του Λούβρου και του Μονάχου βρίσκονται 6 ρυτά µε κεφαλή ταύρου, 

τα οποία χρονολογούνται µεταξύ του 6
ου
 και 5

ου
 π.Χ. αιώνα και προέρχονται από την 

Αµισό. Επίσης, στην Περατεία (Κιµµέριος Βόσπορος-Κριµαία) βρέθηκαν ακροκέραµα της 

Αµισού, τα οποία χρονολογούνται από µεταξύ του 6
ου
 και 5

ου
 π.Χ. αιώνα

105
.   

 Στην ανατολική πλευρά της Αµισού, στις αρχές του 20
ου
 αιώνα , αρχαιοκάπηλοι 

είχαν βρεί ένα µπρούντζινο άγαλµα, που αποδεικνύει ότι στο µέρος εκείνο βρισκόταν το 

αρχάιο θέατρο της Αµισού
106

. 

 Η αρχαία Αµισός περιβαλλόταν µε τείχος και από τις τέσσερις πλευρές της, 

καλύπτοντας έτσι µια έκταση µήκους 1500 µέτρων και πλάτους 400 µέτρων. Μέσα στο 

κάστρο υπήρχε µια υδατοδεξαµενή µήκους 100 µέτρων, της ύστερης Ρωµαϊκής εποχής και 

της πρώιµης Βυζαντινής εποχής, µε επένδυση µωσαϊκού. Προς το βόρειο τείχος της υπήρχε 

ο ναός της Αγίας Θεοδώρας
107

.  

 Το 1996, κατά τις εργασίες διάνοιξης δρόµου στο νότιο τµήµα του λόφου της 

αρχαίας Αµισού, ανακαλύφθηκε οικογενειακός τάφος, τα ευρήµατα του οποίου αποτελούν 

ανεκτίµητη συλλογή του αρχαιολογικού  µουσείου της Αµισού και ονοµάζονται Θησαυρός 

της Αµισού. Ο θησαυρός αυτός καταδεικνύει την έκταση της πλούσιας και πολυτελούς 

ζωής της Αµισού. Πιθανόν ανήκε σε άτοµο που κατείχε υψηλό αξίωµα σε ολόκληρο τον 

Πόντο
108

. 

 Ο πολιτισµός και οι τέχνες, προόδευσαν, αναπτύχθηκαν και εξαπλώθηκαν, κατά τη 

διάρκεια της Ελληνιστικής εποχής. Ο πλούτος των τάφων, η ποιότητα και η λεπτοµέρεια 

των χρυσών έργων τέχνης, αλλά και τα σύµβολα, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως 

κοσµήµατα, έχουν µεγάλη οµοιότητα µε τα νοµίσµατα που κόπηκαν την εποχή του 

Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτωρα. Οι θάλαµοι των τάφων που αποκαλύφθηκαν, πιστεύεται ότι 

είχαν χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια δύο διαφορετικών περιόδων. Οι αρχαιότεροι 

χρονολογούνται από τον 4
ο
 π.Χ. αιώνα και περιέχουν κτερίσµατα  κεραµικά, γυάλινα, 

µεταλλικά και µαρµάρινα. Τα χρυσά κτερίσµατα χρονολογούνται από τον 1
ο
 π.Χ. αιώνα

109
.  

Πιθανόν, όµως, να ανήκαν και σε άτοµα διαφορετικής κοινωνικής καταξίωσης.  

 Κατά τις ανασκαφές των ετών 2004,2005 και 2006, ανακαλύφθηκαν δύο τύµβοι 

στον Λόφο της Αµισού (Amisos Tepesi), ο οποίος είναι ο δεύτερος λόφος αριστερά του 

λόφου της αρχαίας Αµισού
110

. Αυτοί κατασκευάστηκαν  κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους, 

όταν το βασίλειο του Πόντου το κυβερνούσαν οι Μιθριδάτες και είναι βασιλικοί τάφοι. Ο 

νότιος τύµβος έχει ύψος 15µ. και διάµετρο 40µ. Ο τάφος έχει δύο θαλάµους και 

κατασκευάστηκε µέσα σε ένα σύµφυρµα πετρώδους στρώµατος. Έχει µήκος 6µ., πλάτος 

2,5µ. και ύψος 3µ. Οι τοίχοι, η οροφή και το πάτωµα των θαλάµων, καλύπτονται από ένα 

χρωµατιστό επίχρισµα  πάχους 3 εκ. Κατά µήκος των πλάγιων τοίχων υπήρχαν πεζούλια. 

Όταν έθαβαν τον νεκρό, έκλειναν την πόρτα του νεκρικού θαλάµου και η οικογένεια µε 
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τους φίλους του αποθανόντα µπορούσαν να πίνουν κρασί στη µνήµη του, καθήµενοι στα 

πεζούλια. Στον νεκρικό θάλαµο υπήρχε µία κλίνη σε ύψος 70 εκ., όπου τοποθετούνταν ο 

νεκρός και ήταν διακοσµηµένη µε στολίδια σε κόκκινο και µαύρο χρώµα. ∆υστυχώς, όλα 

αυτά τα στολίδια έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν µόνο θραυσµατα κανάτας, αρωµατικών 

δοχείων και στολιδιών κατασκευασµένων από οστά και χαλκό. Τα ευρήµατα 

χρονολογούνται, βάση των αρχιτεκτονικών τους χαρακτηριστικών, από τους Ελληνιστικούς 

χρόνους (300 π.Χ.). ο βόρειος τύµβος έχει ύψος 8µ., διάµετρο 30µ. και έχει δύο ταφικούς 

θαλάµους. Ο τάφος έχει µήκος 18µ., το πλάτος του κυµαίνετε από 2,8µ. έως 3,25µ. και το 

ύψος του είναι 2,5µ. ∆εν φέρει επίχρισµα στους θαλάµους, παρά µόνο δύο ψευδοκίονες 

επιχρισµένους. Κατά την διάρκεια των ανασκαφών δεν ανακαλύφθηκαν αρχαία 

αντικείµενα. Από τα αχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά φαίνετε ότι και αυτός 

κατασκευάστηκε κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους
111

.    

 

 

 

3. Βυζαντινοί χρόνοι. 
 
 Την εποχή του αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού (284-305 µ.Χ.), αλλά και των διαδόχων 

του, ο Πόντος διαιρέθηκε σε τρείς επαρχίες. Οι επαρχίες αυτές ήταν: 1) ο ∆ιόσποντος
112

 , ο 

οποίος µετονοµάστηκε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ( 324-337 µ.Χ.) προς τιµήν της µητέρας 

του Ελένης, Ελενόποντος
113

 και περιελάµβανε το δυτικό τµήµα του Πόντου µέχρι τον 

ποταµό Θερµόδωντα. 2) Πόντος ο Πολεµωνιακός και 3) Η Μικρή Αρµενία, µε πόλεις τη 

Σεβάστεια, την Νικόπολη, την Κολονία, τα Σάταλα και την Σεβαστόπολη
114

. 

Η πολιτική κατάσταση της Αµισού συνέχισε να παραµένει ίδια, όπως διαµορφώθηκε 

από τον Αύγουστο, µέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οπότε  καταλύθηκε η 

αυτονοµία της και ενσωµατώθηκε διοικητικά στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, όπως και οι 

υπόλοιπες πόλεις της Μικράς Ασίας. Στον Συνέκδηµο του Ιεροκλέους
115

, η πόλη 

συµπεριλαµβάνονταν στις επισκοπές του Ελενόποντου. Ο Ελενόποντος, αφιερωµένος κατ’ 

όνοµα στην µητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, περιελάµβανε τις πόλεις Αµισό
116

, 

Αµάσεια, Ζήλα, Ίβωρα, Ευχάιτα, Άνδραπα, Λεοντόπολη και Σινώπη. Αργότερα, κατά την 

διαίρεση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας σε στρατιωτικές περιφέρειες, τα λεγόµενα Θέµατα, 

η Αµισός υπαγόταν στην λεγόµενη τρίτη Καππαδοκία, η οποία ονοµαζόταν Θέµα 

Αρµενιακόν
117

 και περιελάµβανε τις πόλεις Αµισό, Αµάσεια, Νεοκαισάρεια
118

, Ίβωρα, 

Άνδραπα, Ζάληχο
119

 και Σινώπη. 

 Οι βυζαντινοί χρονογράφοι σπάνια αναφέρουν την Αµισό, αλλά και όταν αυτό 

συµβαίνει, την ονοµάζουν Αµινσό. Ο τύπος αυτός του ονόµατος Αµινσός είναι νεώτερος 

και είναι άγνωστο πότε ακριβώς γεννήθηκε. Το γεγονός αυτό έγινε αιτία να δηµιουργηθούν, 

κατά περίπτωση, παρανοήσεις και  το όνοµα της πόλης να ερµηνεύεται ως Αµνησός
120  

και 

να συγχέεται από ξένους µε την οµηρική αυτή πόλη
121

. Αιτία αυτών των παρανοήσεων είναι 

δύο επιγραφές µε  µολύβδινες σφραγίδες. Στη µία , της εποχής του Λέοντος Σοφού (886-

912µ.Χ.), αναγράφεται κουβουκ(λήσιος),ωριάρ(ιος) Αµηνσού. Στην άλλη, η οποία είναι του 
10

ου
 ή 12

ου
 αιώνα, ο Schlumberger διάβασε: Χρηστοφόρω β(ασιλικω) κουµ(ε)ρκηαρίω. 

Αµήν., ενώ έπρεπε να διαβασθεί: Χρηστοφόρω β(ασιλικω) κουµ(ε)ρκιαρίω Αµην(σού), όπως 
έκανε ο Anderson

122
. H ύπαρξη ωριαρίου στην Αµισό, δηλαδή διευθυντή των δηµοσίων 

σιταποθηκών και κουµερκιαρίου , δηλαδή τελώνη, αποδεικνύει ότι το λιµάνι της πόλης 
εξακολουθούσε να είναι ιδιαίτερα σπουδαίο και κατά την βυζαντινή περίοδο. Ο 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος χαρακτήριζε το λιµάνι της Αµισού  λιµάνι 
σιτηρών, από το οποίο διεξαγόταν πολλές εµπορικές συναλλαγές, ειδικά µε την Περατεία123. 
Αυτή την εποχή, ένας ιδιαίτερα σηµαντικός δρόµος ήταν εκείνος που οδηγούσε από την 

Αµισό στην Αµάσεια και έφτανε στην Καισάρεια
124

. O δρόµος αυτός διευκόλυνε το 

διαµετακοµιστικό εµπόριο, τόσο µε το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, όσο και µε το 

διασυνδεδεµένο οδικό δίκτυο των πόλεων της ασιατικής πλευράς της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας. 
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 Το 864 µ.Χ., επί αυτοκράτορος Μιχαήλ του Γ΄ (842-867), ο οποίος ήταν γιός του 

αυτοκράτορα Θεόφιλου, οι Άραβες µε αρχηγό τους τον εµίρη της Μελιτηνής Άµερ, 

εκστράτευσαν για τρίτη φορά στα εδάφη του Βυζαντίου. Ο  Άµερ οδηγώντας 40.000 στρατό  

κατέστρεψε ολοκληρωτικά  το θέµα των Αρµενιάκων και έφτασε µέχρι την παραλιακή πόλη 

Αµισό. Λεηλατώντας τις πόλεις και αιχµαλωτίζοντας τους κατοίκους της, οι αυτοκράτορες 

δεν ενδιαφέρονταν πια ιδιαίτερα για τις ανατολικές επαρχίες,διότι δε βρήκε την παραµικρή 

αντίσταση από τους Βυζαντινούς, έφτασε σε κατάσταση παραλογισµού και έδωσε εντολή 

στους στρατιώτες του να κόψουν ραβδιά και να ραβδίσουν τη θάλασσα, όπως είχε κάνει 

άλλοτε και ο Ξέρξης στον Ελλήσποντο. Γράφει ο Γενέσιος: Ο αυτός Άµερ...επί µ΄ χιλιάσι 
µεγαλειούµενος, εξ’ ων τό τών Αρµενιακών θέµα παντάπασι διωλόθρευσε, παρεµβαθύνας 
µέχρι της πρός θάλασσαν Αµινσού... Όλος καθέστηκεν εµµανής...και τω ιδίω λαώ οξέως 
διενετείλατο κοπείσαις ράβδοις τύψαι την θάλασσαν...125. Εναντίον του Άραβα Άµερ, ο 
βυζαντινός αυτοκράτορας έστειλε τον στρατηγό Πετρωνά,  ο οποίος µε  δική του θέληση 

δέχτηκε να αντιµετωπίσει  τον εµίρη της Μελιτηνής και να χύσει το αίµα του για τον 

αυτοκράτορα και για τους χριστιανούς. ... εν ετοιµότητι, βασιλεύ, χρηµατίζω την ενούσάν µοι 
αίµατος δράκα υπέρ της σής βασιλείας και των οµοπίστων αποκενώσαι.  Ο Πετρωνάς  ήταν 
αδελφός  της αυγούστας Θεοδώρας.  Συγκέντρωσε ένα όχι µεγάλο πλήθος επιλέκτων και 

εξεστράτευσε εναντίον του Άµερ. Οι Άραβες αξιωµατούχοι,  µαθαίνοντας το σχέδιο του 

αυτοκράτορα από τον ίδιο τον εµίρη, του πρότειναν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους 

χωρίς να συγκρουσθούν µε τον Βυζαντινό στρατηγό. Ο Άµερ είχε διαφορετική άποψη. 

Έφυγε από την Αµισό και έσπευσε να συναντήσει τον Βυζαντινό στρατηγό. Κατασκήνωσε 

στη µια πλευρά ενός βουνού, στα σύνορα µεταξύ της Παφλαγονίας και του θέµατος 

Αρµενιάκων , στον Αβυσιανό,  στην τοποθεσία Πόρσοντα.  Στην άλλη πλευρά του βουνού 

είχε κατασκηνώσει ο στρατηγός Πετρωνάς. Τη νύχτα ο Πετρωνάς έστειλε έµπειρους 

στρατηγούς, οι οποίοι κατάφεραν να καταλάβουν την κορυφή του βουνού µετά από 

συµπλοκή µε τους Άραβες. Στη συνέχεια ανέβηκε όλο το στράτευµα στο βουνό  και στη 

µάχη που επακολούθησε σκοτώθηκε αµέσως  ο Άµερ από χριστιανικό µαχαίρι. Με τόν 

θάνατο του εµίρη διαλύθηκε το αραβικό στράτευµα και κυριολεκτικά κατασφάγηκε. 

Γλίτωσε µόνο ο γιός του, µε εκατό περίπου στρατιώτες, ο οποίος κατάφερε να περάσει από 

την αριστερή όχθη του Άλυ ποταµού στην δεξιά. Εκεί όµως συνελήφθη µε όλους τους 

στρατιώτες του από τον µέραρχο του Χαρσιανού θέµατος Μαχαιρά.
126

 Σηµαντική θα πρέπει 

να ήταν η συνεισφορά των χριστιανών κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν καταφέρει να 

γλιτώσουν από τη σφαγή και την αιχµαλωσία του Άραβα εµίρη. Η περιοχή γύρω από τον 

Άλυ ποταµό είναι ιδιαίτερα δύσβατη και απρόσιτη, λόγω του ανάγλυφου του εδάφους της.  

 Ολόκληρη η περιοχή, τόσο της Αµισού, όσο και του υπόλοιπου δυτικού Πόντου, 

φαίνεται να έχει υποστεί φοβερή καταστροφή από την επιδροµή αυτή των Αράβων, γιατί 

στη συνέχεια πέφτει σε αφάνεια.  

 

 

 

4. Η Αµισός µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους στις 13-4-

1204. 

 

 Το 1195 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ισαάκιος Άγγελος, ανίκανος να κυβερνήσει 

την αυτοκρατορία, έχασε τον θρόνο του και αφού τυφλώθηκε, παραµερίστηκε από τον 

ακόµη πιο ανίκανο και άθλιο αδελφό του Αλέξιο Γ΄ Άγγελο. Ο δωδεκάχρονος Αλέξιος, γιός 

του εκθρονισµένου Ισαάκιου, διέφυγε στην Ιταλία και εκεί ζήτησε βοήθεια για τον 

τυφλωµένο και φυλακισµένο πατέρα του. Το 1203 ο εχθρικός στρατός των Σταυροφόρων 

εµφανίστηκε, µαζί µε τον νεαρό Αλέξιο, µπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. 

Μετά από σύντοµη µάχη ο σφετεριστής Αλέξιος Γ΄ Άγγελος εγκατέλειψε και  

αποκαταστάθηκε ο τυφλωµένος Ισσαάκιος Άγγελος, µε συµβασιλέα  τον νεαρό γιό του 

Αλέξιο ∆΄. Ο στρατός των Σταυροφόρων απαίτησε µεγάλη αντιπαροχή για τις υπηρεσίες 
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που προσέφερε και έτσι, τόσο οι επανενθρονισµένοι άρχοντες, όσο και οι ξένοι έγιναν 

αντικείµενο της γενικής κατάρας
127

. 

 Στην Κωνσταντινούπολη δηµιουργήθηκαν ταραχές εναντίον των Σταυροφόρων. Ο 

λαός επαναστάτησε και ο Αλέξιος Ε΄ ∆ούκας Μούρτζουφλος, γαµπρός σε κόρη του 

Αλέξιου Γ΄ Αγγέλου, ανέβηκε στο θρόνο, αφού δολοφόνησε τους δύο συµβασιλείς, που 

έφεραν τους εχθρούς µέσα στην πρωτεύουσα για να ξαναπάρουν τον θρόνο τους
128

.  

 Οι Λατίνοι, βλέποντας ότι έχασαν την υποστήριξη που είχαν από τους δύο 

αυτοκράτορες που τους κάλεσαν και αντιλαµβανόµενοι ότι ο Μούρτζουφλος ήταν ηγέτης 

της αντιλατινικής κίνησης,δηλαδή εχθρός τους, αποφάσισαν να καταλάβουν την 

Κωνσταντινούπολη. Μετά από µια απελπιστική αντίσταση των κατοίκων της πρωτεύουσας 

της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, την κατέλαβαν στις 13 Απριλίου του 1204. Μετά την 

άλωσή της, η Κωνσταντινούπολη υπέστη τροµερή και πρωτόγνωρη λεηλασία. Ο πάπας 

Ιννοκέντιος Γ΄ καταδίκασε µε οξύτητα το γεγονός, αλλά είδε την άλωση και σαν έργο της 

Θείας Πρόνοιας γιατί µε αυτή θα µπορούσε να αποκατασταθεί η εκκλησιαστική ενότητα, µε 

την υποταγή της Ανατολικής Εκκλησίας
129

. 

 Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, εκτός από τα  λατινικά κράτη 

σχηµατίστηκαν και τρία  ελληνικά..Α) Η αυτοκρατορία της Νίκαιας από τους Λασκαρίδες, 

στη δυτική Μικρά Ασία. Β) Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας από τους Κοµνηνούς, στην 

Μαύρη Θάλασσα και  Γ) Το ∆εσποτάτο της Ηπείρου από τους Αγγέλους, στην Βόρεια 

Ελλάδα. Το κάθε ένα από τα τρία αυτά κράτη σκόπευε να διώξει τους κατακτητές και να 

αποκαταστήσει την ενότητα, ενοποιώντας τον ελληνισµό
130

. ∆ηµιουργήθηκαν τρία 

ελληνικά κράτη γιατί υπήρχε το µεγάλο πρόβληµα, του πού θα ετίθετο το πολιτικό, 

οικονοµικό, εθνικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο, καθώς και πού θα 

δηµιουργούνταν και θα ενισχύονταν η ιδέα της ενότητας και της τάξης
131

. 

 Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης και την απερίγραπτη σύγχυση που 

κατέκλυσε ολόκληρη την Βυζαντινή αυτοκρατορία, εµφανιζόταν για τον Αλέξιο Κοµνηνό η 

στιγµή να προβάλει και ο ίδιος µε επιτυχία στη σκηνή των παγκόσµιων γεγονότων και να 

πραγµατοποιήσει την επανίδρυση του Βυζαντινού κράτους
132

.  

 Οι Μεγαλοκοµνηνοί αυτοκράτορες της Τραπεζούντας , προερχόταν απ’ ευθείας από 

την οικογένεια των Κοµνηνών της Κωνσταντινούπολης. Κοιτίδα δε των Κοµνηνών ήταν η 

Κασταµονή της Παφλαγονίας
133

, η οποία κατελάµβανε το δυτικό τµήµα του Πόντου. Από 

εκεί ορµώµενοι οι ευγενείς Κοµνηνοί, εγκαταστάθηκαν στην Κόµνη της Θράκης, απ’ όπου 

πήραν και το επώνυµό τους. 0 Αλέξιος Α΄ Κοµνηνός (1081-1118), ενώ βασίλευε ο 

αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μιχαήλ Ζ΄, µετέβη στην Κασταµονή και επισκέφθηκε τον 

πύργο των προγόνων του. Ο δε Ιωάννης Β΄ Κοµνηνός, ο διάδοχος του Αλεξίου Α΄, τέλεσε 

µεγαλοπρεπή θρίαµβο όταν κατέλαβε την Κασταµονή, την οποία είχαν κυριεύσει οι 

Σελτζούκοι Τούρκοι. Αλάλαζαν τα πλήθη της Κωνσταντινούπολης, διότι η κοιτίδα των 

Κοµνηνών περιήλθε στην κυριαρχία του Βυζαντίου
134

.  Οι ιδρυτές του κράτους των 

Μεγάλων Κοµνηνών στην Τραπεζούντα Αλέξιος Α΄ και ∆αβίδ, ήταν παιδιά του 

σεβαστοκράτορα Μανουήλ Κοµνηνού, ο οποίος είχε βρεί µαρτυρικό θάνατο, είχε 

κοµµατιαστεί από τον εξαγριωµένο κωνσταντινουπολίτικο όχλο, κατά την ανατροπή του 

αυτοκράτορα πατέρα του Ανδρόνικου Α΄
135

. Το ότι ο αυτοκρατορικός οίκος των Κοµνηνών 

δεν εξοντώθηκε ολοκληρωτικά, οφείλεται στην πριγκίπισσα Θάµαρ, κόρη του Ανδρόνικου 

Α΄, κατά τον Πανάρετο
136

. Τα δύο παιδιά κατώρθωσαν να διασωθούν µε έξυπνες και 

προνοητικές ενέργειες αυτής της γυναίκας και να βρούν καταφύγιο σε µικρή ηλικία στην 

Τυφλίδα, µε τη συνοδεία και τη βοήθεια πιστών οπαδών της δυναστείας τους, αλλά και µε 

όσο χρυσάφι και πολύτιµους λίθους µπόρεσαν να πάρουν. Κατώρθωσαν έτσι να 

παραµείνουν µετά το θάνατο του πατέρα, του θείου και του παππού τους, οι νόµιµοι 

κληρονόµοι του Βυζαντίου. 

Ο Αλέξιος Α΄ Μεγαλοκοµνηνός, τον  Απρίλιο του 1204 µπαίνει στην Τραπεζούντα 

µε Ίβηρες (Γεωργιανούς)  στρατιώτες, αλλά κυρίως µε στρατιώτες από την 

Κωνσταντινούπολη, χωρίς οι Τραπεζούντιοι να προβάλουν αντίσταση. Ο τότε έπαρχος και 

δούκας της Τραπεζούντας Νικηφόρος Παλαιολόγος, διορισµένος από την 
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Κωνσταντινούπολη, προσχώρησε στον Αλέξιο
137

. Οι κάτοικοι της πόλης και των χωριών, 

προβλέποντας τους κινδύνους που διέτρεχαν εξ’ αιτίας των Τούρκων και των Φράγκων, τον 

δέχτηκαν πρόθυµα ως νέο ηγεµόνα και νόµιµο κληρονόµο του Βυζαντινού κράτους. Ο 

Αλέξιος στη συνέχεια εκδίωξε τους Γαβράδες
138

, τους ντόπιους άρχοντες της περιοχής, οι 

οποίοι δε διέκεινταν φιλικά προς τον νέο ηγεµόνα. 

 Σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, η επικράτεια της νέας ηγεµονίας εκτεινόταν από τα 

ανατολικά προς τα δυτικά σε µια µακριά λωρίδα και διακοπτόταν µόνο από την θαλάσσια 

πόλη της Αµισού και από µερικές άλλες γειτονικές προς αυτήν πόλεις, κατεχόµενες από 

τους µωαµεθανούς του Σουλτανάτου του Ρούµ. Ήταν ένα σηµείο, για το οποίο οι Τούρκοι 

έπρεπε αδιάκοπα  και προσεχτικά να επαγρυπνούν, αν δεν ήθελαν να αποκοπούν τελείως 

από την Μαύρη Θάλασσα.. Ο Έλληνας έπαρχος της Αµισού, του οποίου τα συµφέροντα 

ήταν µάλλον ίδια µ’ εκείνα των µωαµεθανών γειτόνων του, φάνηκε να θέλει να κρατήσει 

την ανεξαρτησία του έναντι της Τραπεζούντας
139

. Είναι γεγονός ότι και άλλοι γηγενείς 

ηγεµόνες του Πόντου δε διέκεινταν θετικά προς τους άρχοντες, οι οποίοι προέρχονταν από 

την Κωνσταντινούπολη,  αλλά και προς τον Αλέξιο. Το γεγονός αυτό θα πάρει µεγάλες 

διαστάσεις κατά την διάρκεια των 257 χρόνων της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας.  

 Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, ο στρατηγός Σάββας, 

φρούραρχος και διοικητής της Αµισού, ανακήρυξε τον εαυτό του ανεξάρτητο ηγεµόνα, 

στηριζόµενος στην οχυρή θέση της πόλης αλλά και στους πολλούς υπερασπιστές της. Όπως 

µας παραδίδει ο Γ. Ακροπολίτης
140

, στη σύγχυση που ακολούθησε την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, διάφοροι ηγεµόνες περιοχών σφετερίζονταν την εξουσία της περιοχής 

που εξουσίαζαν, ως προσωπική τους επικράτεια. Αυτοί κινήθηκαν αυτόκλητα για να την 

αποκτήσουν, είτε προσκλήθηκαν από τους κατοίκους για την υπεράσπιση της περιοχής 

τους. Το όνοµα του ηγεµόνα Σάββα είχε γίνει θρύλλος
141

. Εκτός από τον ηγεµόνα Σάββα 

της Αµισού, ο Γ. Ακροπολίτης αναφέρεται τόσο στον  Θεόδωρο Μαγκαφά, όσο και στον 

∆αβίδ, που εξουσίαζε την Παφλαγονία και ήταν αδερφός του Αλεξίου, ο οποίος εξουσίαζε 

την Τραπεζούντα και έφερε την επωνυµία Μέγας Κοµνηνός, διότι ήταν εγγονός του βασιλιά 

(αυτοκράτορα) Ανδρόνικου και γιός του Μανουήλ.
 

  Η Αµισός µετά το λιµάνι του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης ήταν το µεγαλύτερο 

εµπορικό λιµάνι της Ανατολής. Την εµπορική σηµασία αυτού του λιµανιού την 

αντιλήφθηκαν από πολύ νωρίς οι Τούρκοι, οι οποίοι στα τέλη του 12
ου
 αιώνα κατέλαβαν 

την περιοχή γύρω από την Αµισό, µε τον εµίρη Κιλίτς Αρσλάν ΙΙ
142

. Ο Νικήτας Χωνιάτης
143 

 

αναφέρει ότι καταλήφθηκε και η Αµισός από τον Κιλίτς Αρσλάν (1155-1192), αλλά το 

γεγονός αυτό δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.. Το 1185 µοιράστηκε η ηγεµονία του 

Κιλίτς Αρσλάν στους ένδεκα γιούς του και η περιοχή της Αµισού δόθηκε στον γιό του Rukn 

al Din, µε κέντρο της επικράτειάς του την Τοκάτη (Ευδοκιάς). Ο Besim Darkot
144

 αναφέρει 

ότι η επικράτειά του αυτή έφτανε µέχρι …τα άκρα της Μαύρης Θάλασσας, στα  τέλη του 
12

ου
 αιώνα. Οι Τούρκοι ίδρυσαν αυτή την εποχή εµπορική κοινότητα  και δηµιούργησαν 

εµπορικές αποθήκες ανατολικά της Αµισού , σε µικρή απόσταση. Η Αµισός αυτή την 

περίοδο αποτελούνταν από δύο πόλεις, των οποίων τα τείχη απείχαν ελάχιστα το ένα από το 

άλλο
145

. Τη  νέα τουρκόπολη οι Τούρκοι την ονόµασαν Σαµψών, από παραφθορά της 

φράσης εις Αµισόν. Η πόλη της Αµισού το 1204 ήταν ελληνική, ανεξάρτητη και διοικούνταν 
από τον βυζαντινό έπαρχο Σάββα, ενώ οι Σελτζούκοι κατείχαν τη γύρω περιοχή

146
. 

 Ο ίδιος ο Αλέξιος Α΄ Κοµνηνός εµφανίστηκε µπροστά από τα τείχη της Αµισού, ενώ 

νωρίτερα είχε στείλει τον αδελφό του ∆αβίδ Κοµνηνό στην Παφλαγονία. Ο ∆αβίδ 

διακήρυξε στους πληθυσµούς της ότι ερχόταν ως αγγελιοφόρος και προποµπός του αδελφού 

του Αλέξιου,ο οποίος σύντοµα θα εµφανιζόταν προσωπικά, µε τον  µεγάλο στρατό του, για 

να εξοντώσει τους σφετεριστές και τους τυράννους και να επεκτείνει τα σύνορα του νέου 

κράτους του µέχρι τον Βόσπορο και τον Ελλήσποντο
147

. Ο Αλέξιος κάλεσε τον Σάββα να 

παραδοθεί και να παραδώσει την πόλη, όπως είχαν κάνει µέχρι τότε και οι υπόλοιποι 

έπαρχοι του Πόντου. Ο Σάββας, όµως, απάντησε αρνητικά και ο Αλέξιος πολιόρκησε την 

Αµισό. Επίσης , οι Τούρκοι, οι οποίοι θεωρούσαν την πόλη της Αµισού άµεσα εξαρτηµένη 

από τα εµπορικά τους συµφέροντα, πρόθυµα πρόσφεραν τη συµµαχία τους. H οχυρή 
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τοποθεσία της ανέβαλε για µεγάλο χρονικό διάστηµα την άλωση της πόλης από τον 

Αλέξιο
148

. Στο διάστηµα αυτό κατέφθασε σε βοήθεια των Αµισηνών, µε πολλές δυνάµεις, ο 

σουλτάνος του Ικονίου Keykavus το 1206
149

 και στην πρώτη µάχη που δόθηκε, 

καταστράφηκε ολοσχερώς ο στρατός του Αλεξίου. Ευτυχώς πρόλαβε αυτός µε τον 

υπόλοιπο στρατό του και διέφυγε την ατιµωτική αιχµαλωσία και την τέλεια καταστροφή
150

. 

 Η ανεξάρτητη αυτή θέση της Αµισού οφειλόταν και στην αντιζηλία των Σαρακηνών 

της Τραπεζούντας µε αυτούς του Ικονίου. ∆ιατήρησε έτσι ο Σάββας την ανεξαρτησία του 

και σαν προστάτης της πόλης είχε µεγάλη δηµοτικότητα µεταξύ των κατοίκων της. Οι 

Αµισηνοί βλέποντας την πόλη τους ελεύθερη, υπάκουαν σ’ έναν τόσο συνετό άρχοντα και 

χρηστό διοικητή. Πιστεύοντας στις στρατηγικές ικανότητες του άνδρα και µη έχοντας 

εµπιστοσύνη στην ειλικρίνεια των Τούρκων, στήριζαν τις ελπίδες τους σ’ αυτόν, για τη 

σωτηρία της πατρίδας από νέους κινδύνους. Η πιθανή κατοχή της ελληνικής πόλης από τους 

Τούρκους θα έθετε οριστικό τέλος στην αδιαφιλονίκητη κυριαρχία τους στο µεγαλύτερο 

λιµάνι του Ευξείνου Πόντου, το οποίο αποτελούσε το επίνειο όλου του κράτους των 

Σελτζουκιδών του Ικονίου
151

. Προβλέποντας τις ορέξεις των Τούρκων ο Σάββας και 

βλέποντας ότι δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται µόνο στις δικές του δυνάµεις, παρά την καλή 

οχύρωση της πόλης, έγινε µε τη θέλησή του υποτελής στον αυτοκράτορα της Νίκαιας 

Θεόδωρο Λάσκαρη. Αυτός θα µπορούσε να υπερασπιστεί την Αµισό όχι µόνο κατά του 

Αλεξίου, αλλά και κατά του σουλτάνου του Ικονίου
152

. Σε  αυτή του την απόφαση 

οδηγήθηκε από ένα γεγονός ιδιαίτερης βαρύτητας. Ο Λάσκαρης, µετά την ήττα του 

στρατηγού Συνναδινού και την αιχµαλωσία του στον Όλυµπο της Βιθυνίας, τον οποίο 

έστειλε ο ∆αβίδ εναντίον του στην Νικοµήδεια
153

, κατέλαβε την Ηράκλεια του Πόντου και 

όλη την βόρεια Παφλαγονία, εκτός από τη Σινώπη και γειτόνευε έτσι από το 1211 µε την 

Αµισό
154

. Ο Γ. Ακροπολίτης ως εξής µας παραδίδει αυτό το γεγονός : …τον Σάββαν 
ευχερώς µετήλθε καντεύθεν εδέσποζεν αδεώς Κελβιανού τε παντός, Μαιάνδρου Φιλαδελφείας 
και Νεοκάστρων155. 
 Επί των διαδόχων αυτοκρατόρων του Λάσκαρη, η επικυριαρχία αυτή µεταβλήθηκε 

σε πραγµατική κατοχή, µέχρι το 1261, οπότε µε την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από 

τον Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγο, η Αµισός περιήλθε στην βυζαντινή αυτοκρατορία, 

αποτελώντας µέρος του βυζαντινού κράτους
156

. Στα τέλη του 13
ου
 αιώνα η Αµισός 

κατελήφθη οριστικά από τους Σελτζούκους Τούρκους. Η πληροφορία του Νικήτα 

Χωνιάτη
157

 ότι η Αµισός κατεχόταν από τους Σελτζούκους του Ικονίου, έναν αιώνα 

νωρίτερα, επί του αυτοκράτορα Ισαάκιου Αγγέλου (1185-1195) και ότι οι Βυζαντινοί για να 

τους εκδικηθούν έκαναν πειρατικές επιδροµές στον Εύξεινο Πόντο, σε πλοία τα οποία 

κατέπλεαν στο λιµάνι της, αφορά την τουρκόπολη  (Σαµψών), την ίδρυση της οποίας κατ’ 

αρχήν επέτρεψαν οι Βυζαντινοί και δεν µπορούσαν πλέον να την αµφισβητήσουν στη 

συνέχεια
158

. 

 Ακόµα όµως και µε την εισβολή των Μογγόλων στην Μικρά Ασία, στη µάχη του 

Κιοσένταγ στις 26 Ιουνίου 1243
159

 και τον κατακερµατισµό του σελτζουκικού κράτους, η 

Αµισός έµεινε έξω από την επιρροή τους και αποτελούσε περιοχή η οποία εξαρτόταν κατ’ 

ευθείαν από τους Μογγόλους του Χάν της Περσίας. Στο διάστηµα αυτό η πόλη διέθετε 

εµπορικό πρακτορείο, ενισχυµένο από Φραγκισκανούς της Γένοβας
160

. 

 Οι Γενουάτες φαίνεται να είχαν δύναµη την Αµισό από το 1349, γιατί µαζί µε µία 

δική τους βάρκα και τρείς Γενουατικές γαλέρες από τον Καφά (είναι η Θεοδοσία της 

Περατείας), πήγαν στη Τραπεζούντα των Μεγαλοκοµνηνών και απαίτησαν να τους δοθεί το 

Λεοντόκαστρο στο λιµάνι του ∆αφνούντα, το οποίο τους παραδόθηκε από τον ασθενούντα 

βασιλέα Μιχαήλ Μεγαλοκοµνηνό, προκειµένου να επέλθει ειρήνη
161

. Αναφέρει ο Μιχαήλ 

Πανάρετος : …κατά δε τον Ιούνιον µήνα ιε΄, έτους ςωνζ΄ (1349), πάλιν ήλθαν εκ Καφά 
κάτεργα γ΄, και µία βαρκίς εξ’ Αµινσώ. Και µετά πολλών λόγων και οχλήσεων και 
συζητήσεων γέγονε αγάπη, και παρεδόθη προς αυτούς το Λεοντόκαστρο162. 
 Αλλά,  το 1362  η Αµισός, η ελληνική πόλη και όχι η Σαµψών, φαίνεται να 

βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων, γιατί σ’ αυτήν κατέφυγε ο Μέγας Λογοθέτης Γρηγόριος 

Σχολάριος, µετά από µια αποτυχηµένη στάση εναντίον του αυτοκράτορά του Αλεξίου Γ΄ 
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Μεγαλοκοµνηνού. Αναφέρει σχετικά ο Πανάρετος : …αίφνης περιέπεσον αυτώ οι εκ των 
αρχόντων…Ο δε µέγας λογοθέτης συν τοις περί αυτόν απήλθεν εις την Κερασούντα, είτα δε 
εις την Αµινσόν…163

.  Οι Μεγαλοκοµνηνοί στη συνέχεια πρέπει να είχαν καταλάβει και την 

τουρκόπολη Σαµψών αυτήν την εποχή. Το γεγονός αυτό το βεβαιώνουν και τουρκικές 

πηγές, συµπληρώνοντας ότι εξεστράτευσε προσωπικά  ο σουλτάνος Alaendin Keykubat από 

την Σινώπη και ελευθέρωσε την περιοχή µέχρι την Οινόη
164

 . 

 Οι Γενουάτες που βρίσκονταν στην Αµισό το 1296, διεξήγαν δραστήριο εµπόριο  

στον Εύξεινο Πόντο και ανταγωνίζονταν τους Βενετούς
165

. Οι τουρκικές πηγές  αναφέρουν, 

επίσης, ότι το 1398 ο σουλτάνος  Yildirim Bayezid διόρισε βαλή της Σαµψούντας τον γιό 

του Βούλγαρου ηγεµόνα Ισκεντέρ (Αλέξανδρο) Σισµάν, προφανώς εξισλαµισµένο, ο οποίος 

όµως δεν πείραξε τους Γενουάτες, οι οποίοι βρίσκονταν στην καφίρ, άπιστη Σαµψούντα166. 
 

 

5. Η Αµισός υπο τουρκική κατοχή. 

 

Οι Τούρκοι, παρά το ότι κατέλαβαν τον δυτικό Πόντο από τους Έλληνες, τον 

αποκάλεσαν Τζανίκ. Όµως, Τζανίκ είναι η χώρα των Τζάνων. Ο ιστορικός Προκόπιος µας 

παραδίδει ως Τζανική, την χώρα στα ενδότερα της Τραπεζούντας, από την Παϊπέρτ και 

ανατολικότερα, στην οποία περιλαµβάνονταν όλα τα άγρια φύλα του Παρυάδρη και του 

Σκυδίση. Οι Τζάνοι ήταν άγριοι, βάρβαροι και ανυπότακτοι, µέχρι που τους υπέταξε ο 

Ιουστινιανός, τους εκχριστιάνισε και τους χρησιµοποίησε ως στρατιώτες του εναντίον των 

ποικιλώνυµων εχθρών του Βυζαντίου
167

.   

 Η περιφέρεια της Αµισού, η Αµισηνή χώρα, στις αρχές του 20
ου
 αιώνα ως Τζανίκ 

σαντζαγί, περιελάµβανε τους εξής 5 καζάδες: της Αµισού (Σαµψούντας), της Παυράης 

(Πάφρας), της Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπά), της Οινόης (Ούνιε) και της Φαδησάνης 

(Φάτσας)
168

. Σχεδόν την ίδια έκταση, όπως και στους αρχαίους χρόνους. 

 Στις αρχές του 20
ου
 αιώνα, ο Παντ. Κοντογιάννης αναφέρει ότι Τζάνοι κατοικούσαν 

στο Αµαζόνιο όρος της Θεµίσκυρας, οι οποίοι ήταν δύσµορφοι και περιφρονούνταν από 

τους Τούρκους, ενώ οι γυναίκες τους ήταν µεγαλόσωµες και ωραίες
169

. Και ο καθηγητής Ν. 

Βέης,επίσης, αναφέρει ότι η περιοχή της Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπάς) έφερε το όνοµα 

Τζανίκ, το οποίο προήλθε από τους Τούρκους
170

. 

 ∆ια µέσου των αιώνων, φαίνεται ότι οι Τζάνοι µετακινήθηκαν δυτικότερα των ορίων 

τους. Είναι πολύ πιθανόν να εγκαταστάθηκαν, µεταξύ άλλων τόπων, και στις εύφορες 

περιοχές του δυτικού Πόντου
171

. Είναι απίθανο, όµως, να εκτόπισαν τους ντόπιους  

Ελληνοχριστιανικούς πληθυσµούς. Η τακτική των Τούρκων, να αποκαλούν Λαζούς τους 

κατοίκους του ανατολικού Πόντου και να ονοµάζουν τον δυτικό Πόντο Τζανίκ, εξυπηρετεί 

σκοπιµότητες. 

Στα τέλη του 13
ου
 αιώνα, φαίνεται ότι οι Τούρκοι ήλεγχαν την Αµισό και την γύρω από 

αυτήν περιοχή, προσπαθώντας µε κάθε τρόπο να έχουν υπό τον έλεγχό  τους το σπουδαίο 

λιµάνι της. Στην Αµισό ζούσε µια ελληνοχριστιανική κοινότητα, ενώ  παράλληλα από το 

1296 µ.Χ., εγκαταστάθηκε και µια Γενουατική.  Οι Τούρκοι την αποκαλούσαν  kafir-άπιστη  
ή Hiristiyan-Χριστιανική Σαµψούντα και ανέφεραν ότι οι  Γενουάτες διεξήγαγαν σπουδαίο 
εµπόριο

172
.  

 Το 1393 ο Οθωµανός σουλτάνος  Yildirim Bayezid κατέλαβε την Σαµψούντα από 

τον εµίρη της Κασταµονής και από τότε περιήλθε στην κυριαρχία των Οσµανλήδων 

Τούρκων
173

. Τουρκικές πάντως πηγές αναφέρουν πως η Σαµψούντα από το 1395 µέχρι το 

1399 περνά µεν στα χέρια των Οθωµανών, αλλά όχι οριστικά. Υπάρχουν πολλές και συχνές 

διοικητικές αλλαγές, γιατί µεσολαβούν µπέηδες οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές φυλές. 

Το 1398 µετέβη προσωπικά ο Yildirim Bayezid, πεζοπορώντας και εγκατέστησε βαλή τον 

Ισκεντερ Σισµάν, γιό του Βούλγαρου κράλλη
174

. Η Αµισός βρίσκονταν, πλέον, οριστικά 

στην κατοχή των Οθωµανών Τούρκων. 

 Οι Μογγόλοι, µε αρχηγό τους τον Timur-Ταµερλάνο, νίκησαν το 1402, στη µάχη της 

Άγκυρας, τον Yildirim Bayezid. H Aµισός µαζί µε την Αµάσεια πέρασε στα χέρια τους
175

. 
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Ο Ταµερλάνος ηγούνταν 600.000 αγρίων µογγολικών ορδών και µε το πέρασµά του 

ερήµωσε την Μικρά Ασία, αλλά παράλληλα λεηλάτησε και την Αµισό
176

. Τον Τούρκο 

σουλτάνο, Yildirim Bayezid, τον έκλεισε µέσα σε κλουβί σαν να ήταν άγριο θηρίο. Οι 

καταστροφές αυτές των Μογγόλων είχαν ολέθριες συνέπειες για το εµπόριο της περιοχής
177

. 

Η αντίστροφη µέτρηση για την παρακµή της είχε αρχίσει. Όταν αργότερα οι Οθωµανοί 

γίνονταν κύριοι της πόλης, το εµπόριο είχε σχεδόν εκµηδενιστεί
178

. 

 Ο ιστορικός ∆ούκας , αναφέρει: … επεί η Γενούα δηµοκρατικώς άρχεται… σύνηθες 
εστι κατ’ έτος  ή και πλείονα καιρόν στέλλειν οφφικιαλίους εις τα της εώας µέρη εν ταις υπό 
την Γενούαν πόλεσιν, οίον εν τη νήσω Χίω, εν ταύτη τη Φώκαια, εν τω Γαλατά, εν τη 
Αµισώ179, εν τη Αµάστριδι…180

. Τα χρόνια στα οποία αναφέρεται ο ∆ούκας, συµπίπτουν µε 

την βασιλεία του Ιωάννη Παλαιολόγου(1341-1391 µ.Χ.). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η 

εµπορική κοινότητα των Γενουατών στην Αµισό ήταν αξιόλογη από πολλές απόψεις. 

Προφανώς, δεν µπορεί να εννοηθεί πολιτική κατοχή της πόλης, αλλά αυτονοµία της 

εµπορικής κοινότητας υπό την αρχηγία αντιπροσώπου της ∆ηµοκρατίας
181

.  

  Το 1461 οι Γενουάτες διώχτηκαν από την Αµισό και αποτραβήχτηκαν στη Σινώπη. 

Η συνοικία τους κάηκε και λεηλατήθηκε. Οι Οθωµανοί είχαν αρχηγό τους τον 

Μπιτσάρογλου Χαµζάµπεη, ο οποίος είχε φτάσει από την Αµάσεια στην Αµισό µε ειδική 

αποστολή, τον οριστικό διωγµό  των δυτικών χριστιανών. Αυτοί είχαν έρθει στα παράλια 

του Ευξείνου Πόντου πρίν από δύο αιώνες και είχαν κατορθώσει να διατηρηθούν εκεί, παρά 

τις πάµπολλες συγκρούσεις ανάµεσα στους τοπικούς Τούρκους ηγεµόνες
182

. Ο Οθωµανός 

τοπάρχης έδρασε κατ’ εντολή του Μωάµεθ, ο οποίος µόλις είχε καταλάβει την Τραπεζούντα 

και είχε καταλύσει την αυτοκρατορία των Μεγαλοκοµνηνών,  η οποία κυριάρχησε στο 

στερέωµα του Πόντου για 257 χρόνια (1204-1461). Η Σαµψούντα , η οποία βρισκόταν στα 

χέρια του Hizir Bey, παραδόθηκε αµαχητί   στον Μπιτσάρογλου Χαµζάµπεη και ανήκε 

πλέον στον Sultan Mehmet
183

. Στην περιοχή της Αµισού, εγκαταστάθηκαν πρώτα οι 

Ντανισµεντίδες Τούρκοι και στη συνέχεια οι Ανατολικοί Σελτζούκοι, µέχρι το 1243 και την 

εισβολή των Μογγόλων
184

. Μετά την κατάληψη της πόλης από τους Οθωµανούς, η σύνθεση 

του τουρκικού πληθυσµού παρέµεινε ίδια , σε αντίθεση µε αυτούς που εγκαταστάθηκαν 

στην Τραπεζούντα και ήταν Οθωµανοί.    

 ∆εν υπάρχει  ιστορικά καταγεγραµµένη, κάποια σύνδεση της αρχαίας και 

βυζαντινής Αµισού µε το Κατήκιοϊ, το µόνο ελληνικό χωριό µετά από την κατάληψη της 

Αµισού από τον Οθωµανό Μπιτσάρογλου, κατ’ εντολή του Μωάµεθ και µέχρι τις αρχές του 

20
ου
 αιώνα

185
. Όµως, µετά την εκδίωξη των δυτικών χριστιανών-Γενουατών από την αρχαία 

Αµισό είναι πολύ πιθανό το ελληνικό , χριστιανικό, ιθαγενές στοιχείο, να το µετακίνησαν οι 

Τούρκοι, στα νότια της αρχαίας Αµισού. Εκεί, όπου µέχρι τις αρχές του 20
ου
 αιώνα υπήρχαν 

µόνο Έλληνες κάτοικοι
186

. Πιθανόν όµως να ανάγκασαν τους Έλληνες κατοίκους να 

µετακινηθούν µέσα  στην τουρκόπολη της Σαµψούντας. Η αρχαία και µεσαιωνική Αµισός, 

µετά την εκδίωξη των Γενουατών, παύει να υπάρχει. Τουρκικές πηγές
187

 αναφέρουν 

ελληνική συνοικία στην πόλη της Σαµψούντας το 1485, η οποία αποτελείται από 

ογδονταµία (81) οικογένειες. Οι συνοικίες συνολικά είναι δέκα, από τις οποίες η µία  

ελληνική είναι η µεγαλύτερη, ενώ οι τουρκικές αποτελούνται από εννέα µέχρι εξήντα δύο  

οικογένειες. Σύνολο τουρκικών οικογενειών διακόσιες εξήντα έξη. Περίπου το ένα τρίτο 

της τουρκόπολης είναι ιθαγενείς Έλληνες. Στα τουρκικά αρχεία της πόλης του 1520, δεν 

υπάρχει ελληνική συνοικία. Ούτε και το όνοµά της. Η επόµενη καταγραφή ελληνικού 

στοιχείου στα τουρκικά αρχεία  εµφανίζεται το 1838. 

 Το 1681 ο Πατριάρχης Ιεροσολύµων ∆οσίθεος, κατά την περιοδεία του στον Πόντο, 

αναφέρει ότι στην Αµισό, την οποία προφανώς ταυτίζει µε την Σαµψούντα, δε βρήκε ούτε 

έναν χριστιανό, προσθέτει όµως: … αλλά χωρίον εστί πλησίον αυτής έν και µόνον 
χριστιανόν188. Το χωριό αυτό είναι οπωσδήποτε το Κατήκιοϊ, οι κάτοικοι του οποίου 
προφανώς προέρχονταν από την τουρκόπολη της Σαµψούντας του 1485. Προκειµένου να 

οδηγηθούµε σε ορισµένα συµπεράσµατα θα πρέπει να µας προβληµατίσει το όνοµά του, 

που σηµαίνει Χωριό του ∆ικαστή και ειδικότερα του Ιεροδικαστή. Με δεδοµένο στοιχείο το 

Θεοκρατικό καθεστώς της εποχής, είναι πολύ πιθανόν η παρουσία των απίστων Ελλήνων, 
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µε τα χριστιανικά ήθη και έθιµά τους, να θεωρήθηκε προσβολή για τους µουσουλµάνους 

κατοίκους της τουρκόπολης και έτσι να οδηγήθηκαν στην απόφαση της εκδίωξής τους µέσα 

από την πόλη. Με δεδοµένο πάλι στοιχείο ότι δικαστήρια, µε τη σηµερινή τους µορφή, δεν 

υπήρχαν τότε, αλλά µε βάση το κοράνι ο κατής-ιεροδικαστής εκτελούσε χρέη δικαστή, είναι 

πιθανόν µε απόφασή του να εισηγήθηκε την µετεγκατάστασή τους, περίπου δύο  χιλιόµετρα 

δυτικά της Σαµψούντας. Στα κατάστιχα των δωρεών και των οικονοµικών εισφορών υπέρ 

του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυµα, στα φύλλα 147
α
 –150β , η Αµισός ή πιο σωστά η 

Άνω Αµισός, αναφέρεται ως Κάστρον Αµησσός το 1669. Το 1696 και το 1699 ως Κάστρον 
Αµηνσός. Το 1706 ως Αµηνσός και το 1719,1722 και 1733 ως Αµινσός189. 
 Στα τουρκικά αρχεία του 1838 αλλά και του 1841

190
, αναφέρονται συνολικά µόνο 

εφτά συνοικίες, από τις οποίες η µία είναι ελληνική και µία αρµενική. Είναι προφανής η 

παρακµή της πόλης. ∆ιευκρινίζεται πάντως ότι οι Έλληνες κατοικούν σε έναν ψηλό, δικό 

τους λόφο και η ελληνική αυτή συνοικία ονοµάζεται Κατήκιοϊ
191

. Γίνεται έτσι φανερή  η 

ιστορική συνέχεια της αρχαίας και µεσαιωνικής Αµισού µε το Κατήκιοϊ, το οποίο οι 

Έλληνες το µετονόµασαν Άνω Αµισό, σε αντιδιαστολή µε την τουρκόπολη, στην οποία 

βέβαια κατοικούσαν και Έλληνες στα νεώτερα χρόνια και την ονόµαζαν Αµισό. 

 Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο γεγονός, είναι η για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά 

παρουσία αρµενικής συνοικίας στην Αµισό, στα νεώτερα χρόνια. Οι Αρµένιοι αυτοί 

εγκαταστάθηκαν στην πόλη χάριν εµπορίου και προέρχονταν από την Καισάρεια, το 
Τσόρουµ (Ίβωρα), την Μερζιφούντα και την Τοκάτη (Ευδοκιάς)

192
. 

 Η Αµισός κατά τον 16
ο
 και 17

ο
  αιώνα κατήντησε  µια ασήµαντη αποβάθρα, µια 

σκάλα αντί για λιµάνι. Η αφάνειά της οφείλονταν στο γεγονός ότι ο τόπος πέρασε πολλές 

συµφορές από τους  ληστές
193

. Η µεγαλύτερη όµως συµφορά για τον τόπο ήταν οι Κοζάκοι 

πειρατες, οι οποίοι στα τέλη του 16
ου
 και αρχές του 17

ου
 αιώνα λεηλάτησαν την περιοχή. 

Μεταξύ του 1642-1643, είχε αποµείνει ένα εντελώς ασήµαντο χωριό
194

. Είναι γεγονός ότι η 

αρχή της παρακµής της Αµισού έγινε µε την εκδίωξη των Γενουατών εµπόρων και την 

αποµάκρυνση του ελληνικού στοιχείου από την αρχαία Αµισό. Οι Γενουάτες ενεργούσαν 

δραστήριο εµπόριο στην Αµισό, όπως αποδεικνύεται από τα αρχεία των γραµµατέων της 

Γένοβας
195

.  

 Αρκετοί ξένοι περιηγητές επισκέπτονται την πόλη ή περνούν ανοιχτά της θάλασσας 

λόγω κακοκαιρίας. Ο παλαιότερος από αυτούς είναι ο Γάλλος Julien Bordier, o οποίος 

ταξιδεύει στις αρχές του 17
ου
 αιώνα. Αυτός αναφέρει τα ονόµατα δύο πόλεων, της αρχαίας 

Αµισού και της τουρκικής Σαµψούντας, χωρίς να τις ταυτίζει. Λόγω της θαλασσοταραχής 

που επικρατούσε αλλά και της οµίχλης, δεν µπόρεσε να τις πλησιάσει
196

. Θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι η αρχαία Αµισός δεν υφίσταται, αλλά πάνω από την τουρκόπολη της 

Σαµψούντας είναι η Άνω Αµισός. Από την αρχαία πόλη υπάρχουν µόνο ερείπια.   

 O Joseph Pitton de Tournefort
197

 περνάει από την Αµισό στις 13 Μαΐου του 1701 και 

αναφέρει: … Αφήσαµε πίσω µας το παραθαλάσσιο χωριό, το οποίο είναι χτισµένο στα ερείπια 
της Αµισού (Amisus)…, χωρίς να αναφέρει δηµογραφικά στοιχεία. Αναφέρεται όµως στην 
αρχαία ιστορία της πόλης. Το σηµαντικό στοιχείο που µας παρέχει, είναι ότι το 

αναφερόµενο ως προάστειο της Αµισού, η Ευπατορία που έχτισε ο Μιθριδάτης, βρισκόταν 

απέναντι από την Αµισό. Τόσο η Αµισός, όσο και η Ευπατορία, µε την σηµερινή νεκρόπολη 

της Αµισού, είναι τρία λοφοειδή αντερίσµατα το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι σήµερα µπορεί 

να δεί ο περιηγητής την αρχαία πόλη της Αµισού (Καράσαµψον) στον έναν λόφο, στον 

πρώτο λόφο δυτικά της την αρχαία Ευπατορία (Τοραµάν) και στον δεύτερο λόφο, πάλι 

δυτικά της, την αρχαία νεκρόπολη, µε τους τάφους των ηγεµόνων της (Αµισός Τεπεσί-

Λόφος της Αµισού). 

 Στα µέσα του 18
ου
 αιώνα φαίνεται πως η Αµισός παρουσίασε κάποια ανάπτυξη για 

ένα διάστηµα, η οποία όµως διακόπηκε το1797, όταν η Κριµαία αποσπάστηκε από την 

τουρκική κυριαρχία
198

. 

 Ο Amedee Jaubert
199

, o οποίος περνάει από τον Πόντο στα 1805-1806, βρίσκει τη 

γειτονική Πάφρα, 60 χιλιόµετρα από την Αµισό, να είναι πιο ανεπτυγµένη αυτή την εποχή 
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από την Σαµψούντα. Αναφέρεται επίσης στα σφοδρά πολεµικά γεγονότα µεταξύ των 

ντερέµπεηδων Τσαπάνογλου και Αλήπασα.. 

 Στα 1813-1814 περνάει από την Σαµψούντα ο Άγγλος περιηγητής J. Kinneir, ο 

οποίος αναφέρει ότι η πόλη κατοικείται αποκλειστικά από Τούρκους, αλλά προσθέτει ότι τα 

πληρώµατα των καραβιών στο λιµάνι είναι ελληνικά, ενώ τα χωριά κοντά στην πόλη 

κατοικούνται από χριστιανούς
200

. Φαίνεται πως αρχίζει δειλά-δειλά  η µετακίνηση των 

χριστιανών από τα ενδότερα. Σηµειώνει σχετικά: … Η σύγχρονη πόλη είναι µικρή και δεν 
περιλαµβάνει παραπάνω από 2.000 κατοίκους…Η πόλη έχει για στολίδια πέντε τζαµιά µε 
µιναρέδες, ένα χαµάµ κι ένα πλατύ χάνι για την εξυπηρέτηση των εµπόρων που κάνουν 
λιγοστό εµπόριο µε την Κωνσταντινούπολη ….

201
. 

 Το 1835 και το 1839 ο Moltke
202

, µόλις είκοσι χρόνια αργότερα, περιγράφει ως εξής 

την πόλη:  Η θέα της Σαµψούντας είναι πολύ ευχάριστη. Όλη η πόλη περιβάλλεται από ένα 
δάσος µε ελιές και από το αµφιθέατρο των βουνών…Την κορυφή του λόφου στεφανώνει ένα 
ελληνικό χωριό και από πίσω υψώνονται δασωµένες κορυφές. 
 Ήδη από τον Ιούλιο του 1774 είχε µεσολαβήσει η Συνθήκη του Κιουτσούκ 

Καϊναρτζή, µε την ολοκληρωτική ήττα της Οθωµανικής κυριαρχίας, µετά τον 

Ρωσοτουρκικό πόλεµο. Με αυτήν την συνθήκη η Ρωσία αποκτούσε δικαίωµα προστασίας, 

σε ο,τι αφορούσε τους χριστιανούς υπηκόους του Τούρκου σουλτάνου. Η Τουρκία δε, 

ανέλαβε την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών 

καθηκόντων των υπηκόων της, να επιτρέπει ανεµπόδιστα την ίδρυση νέων χριστιανικών 

ναών και την ανοικοδόµηση παλαιοτέρων, να επιστρέψει στα µοναστήρια όλα τα κτήµατα 

που παλαιότερα ανήκαν σε αυτά, να αναγνωρίζει και να αποδίδει τον ανάλογο σεβασµό σε 

όλους τους Ορθόδοξους κληρικούς, να επιτρέπει σε όσους ήθελαν να µεταναστεύσουν τη 

µεταφορά της περιουσίας τους και πολλά άλλα. Η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 

βοήθησε πάρα πολύ στη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων υπηκόων του σουλτάνου στην 

Μικρά Ασία
203

. 

 Εξ’ άλλου στις 2 Νοεµβρίου του 1832 εκδόθηκε, υπο την πίεση των Ρώσων, το Χάτι 

Σερίφ, από τον σουλτάνο Αβδούλ Μετζήτ, ο οποίος λίγους µήνες νωρίτερα είχε ανέλθει 

στον Οθωµανικό θρόνο. Με το διάταγµα αυτό εξασφαλιζόταν απόλυτη θρησκευτική 

ελευθερία σε όλους τους υπηκόους του σουλτάνου, ανεξάρτητα από το θρήσκευµα που 

πρέσβευαν. Επιπλέον, προέβλεπε την ίδρυση κρατικού συµβουλίου, στο οποίο θα 

συµµετείχαν και χριστιανοί και το οποίο θα είχε ως έργο του την εφαρµογή των όσων 

πρόσταζε ο σουλτάνος µε το διάταγµά του. Το Χάτι Σερίφ ουσιαστικά δεν εφαρµόστηκε 

µέχρι την έκδοση του Χάτι Χουµαγιούν
204

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
1. Η Εκκλησία της Αµισού κατά τους αρχαίους χρόνους. 

 

Ο χριστιανισµός εξαπλώθηκε πολύ νωρίς στην Αµισό. Η αποστολική παράδοση 

αναφέρει τον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο ως πρώτο ιδρυτή της Χριστιανικής 

κοινότητας, η οποία κατ’ αρχήν προήλθε από την ελληνική και από την ισραηλιτική 

κοινότητα.Το συναξάριο του Αποστόλου Ανδρέα εκθέτει ως εξής το πρώτο Ευαγγελικό 

κήρυγµα: Πολλαί µεν ούν αι κατα παν έθνος αυτού αποδηµίαι, πλείους δε τούτων αι κατα 
πόλεις και κώµας, εν αίς τα περί Χριστού δόγµατα κατασπείρας τον της ευσεβείας στάχυν 
εθέρισεν . Και πρώτα µεν Αµισός αυτόν υπεδέχετο, εν η συχνούς ευρηκώς τους µεν τα των 
Ελλήνων, τους δε και τα του Ιουδαϊσµού σέβοντας και της τοιαύτης δόξας και της θρησκείας 
λίαν αντεχοµένους, φιλοξενία δε και απλότητι και το του ήθους ελευθερίω σφόδρα 
σεµνυνοµένους, επιξενούταί τινι των τα Ιουδαικά σεβοµένων ανδρί. Εσκόπει δε πως αν αυτώ 
είη πλήθος τοσούτον θαλάσση πλάνης βεβυθισµένον τω εαυτού δικτύω περιβαλείν1.    

Στο ίδιο συναξάριο αναφέρεται ότι ο Άγιος Ανδρέας επισκέφτηκε και πάλι την 

Αµισό, κατά την δεύτερη περιοδεία του στον Πόντο, για να επαναλάβει τη διδασκαλία και 

να στηρίξει την χριστιανική κοινότητα στη νέα θρησκεία, αλλά και να προσελκύσει σε 

αυτήν και άλλους κατοίκους της πόλης
2
. 

Σε έναν βίο του αγίου αλλά και σε συναξάριά του αναφέρεται ότι δίδαξε στην Αµισό 

και κήρυξε το Ευαγγέλιο κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο Άγιος Φωκάς 

απο την Σινώπη
3
. Προφανώς όµως πρόκειται για νόθο βίο του αγίου, γιατί υπάρχει σύγχυση 

και ως προς το όνοµα Φωκάς. ∆ίνεται η εντύπωση, απο τα µαρτυρολόγια και τα συναξάρια, 

τόσο της Ορθόδοξης, όσο και της Καθολικής Εκκλησίας, ότι τρείς είναι οι άγιοι οι οποίοι 

φέρουν το όνοµα Φωκάς. Ο Van de Vorst
4
 σε µελέτη του, απέδειξε ότι κατα την εξέλιξη της 

λατρείας του αγίου δηµιουργήθηκε νόθα παράδοση και τριχοτοµήθηκε η προσωπικότητά 

του. Πάντως ο Άγιος Φωκάς λατρεύονταν έντονα στον δυτικό Πόντο και στην Παφλαγονία, 

όσο και στην Τραπεζούντα και ήταν κηπουρός απο την Σινώπη. Η αληθινή παράδοση 

προέρχεται απο το εγκώµιο που συνέγραψε για τον άγιο ο επίσκοπος Αµασείας Αστέριος, 

κατα τα τέλη του 4
ου
 µ. Χ αιώνα

5
. 

Κατα τον σφοδρό διωγµό των αυτοκρατόρων ∆ιοκλητιανού και Μαξιµιανού 

µαρτύρησαν στην Αµισό το 290 µ. Χ. επτά παρθένες οι οποίες ονοµάζονταν Αλεξάνδρεια, 

Ευφηµία, Ευφρασία, Θεοδώρα, Ιουλιανή, Κλαυδία και Ματρώνα, των οποίων τη µνήµη 

τιµά  η Εκκλησία µας στις 20 Μαρτίου
6
. Επι ∆ιοκλητιανού µαρτύρησε και η Αγία Χαριτίνη. 

Είναι πολύ πιθανό κατα τον Γ΄ µ. Χ αιώνα να υπήρχε µεγάλη χριστιανική κοινότητα. 

Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι εκχριστιανίστηκε όλη η πόλη, γιατί ο πρώτος επίσκοπος της 

Αµισού αναφέρεται στα µέσα του Ε΄ µ. Χ αιώνα, όταν είχαν κοπάσει οριστικά οι διωγµοί
7
. 

Η επισκοπή Αµισού υπάγονταν στη µητρόπολη Αµασείας.  Οι πρώτοι γνωστοί 

επίσκοποι της Αµισού ήταν: α) Αντώνιος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε το 451 µ. Χ  στην ∆´ 

Οικουµενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας από το διάκονο Ολύµπιο. β) Ερυθραίος, ο οποίος το 

458 µ. Χ  ως επίσκοπος Ελενόποντου υπέγραψε επιστολή προς τον αυτοκράτορα Λέοντα 

Α´. γ) Φλώρος, από το 574 έως το 602 µ. Χ . Σύµφωνα µε τη µοναχή Μαγδαληνή, ο 

επίσκοπος γεννήθηκε το 534 µ. Χ  στην Αµισό και έζησε επί των αυτοκρατόρων Ιουστίνου, 

Τιβέριου και Μαυρίκιου. Σπούδασε φιλοσοφία, θεολογία και έγινε γραµµατέας των 

ανακτόρων παίρνοντας παράλληλα και το αξίωµα του Πατρικίου. Παντρεύτηκε και 

απέκτεισε τρείς κόρες. Από λοιµική όµως ασθένεια πέθαναν τόσο η γυναίκα του, όσο και οι 

κόρες του. Βλέποντας τη µαταιότητα των εγκόσµιων πραγµάτων, έλαβε την απόφαση να 

γίνει µοναχός. Λόγω της µεγάλης του αρετής και της υποδειγµατικής ασκητικής ζωής του, 

οι κάτοικοι της Αµισού τον άρπαξαν και δια βοής τον χειροτόνησαν Επίσκοπό τους. Ως 

επίσκοπος έζησε 28 χρόνια και έκανε πολλά θαύµατα. Κοιµήθηκε σε ηλικία 68 ετών, στις 

18 ∆εκεµβρίου του 602 µ. Χ . Η µνήµη του τιµάται στις 18 ∆εκεµβρίου. δ) Τιβέριος, ο 

οποίος έλαβε µέρος στην ΣΤ´ Οικουµενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης (680-681), που 

συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και υπόγραψε τις αποφάσεις της Συνόδου 
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ως Τιβέριος, ελέω Θεού επίσκοπος Αµισού, της επαρχίας Ελενοποντίων. ε) Λέων, ο οποίος 

παραβρέθηκε στην Ζ´ Οικουµενική Σύνοδο της Νίκαιας, η οποία συνήλθε το 787. στ) 

Βασίλειος, ο οποίος παρακάθησε στην επί Φωτίου Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, το 

878
8
. 

Ο επισκοπικός κατάλογος διακόπτεται την εποχή αυτή. Από πουθενά δεν 

αποδεικνύεται ότι καταργήθηκε η Επισκοπή . Πιθανόν να συνδέεται µε την έλευση του 

Άραβα κατακτητή Άµερ στην περιοχή το 864 µ. Χ. , ο οποίος  κατέστρεψε και λεηλάτησε 

την Αµισηνή χώρα
9
. Η εκκλησιαστική νοµοθεσία, πάλι, διευκρινίζει ότι ο διορισµός 

επισκόπου σε ένα µέρος εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από το πλήθος των ανθρώπων. 

Επίσκοποι πρέπει να χειροτονούνται σε πολυάνθρωπες πόλεις. ∆εν µπορεί να διοριστεί 

επίσκοπος σε ...ολίγην πόλιν και κώµην10. Η οργάνωση της Εκκλησίας στην επαρχία, 
διαµορφώθηκε σε παλαιότερους  αιώνες µε βάση την αυτοκρατορική οργάνωση και έτσι η 

πόλη ή η αρχαία πόλις  γινόταν έδρα της επισκοπής
11
. Μπορούµε να υπολογίζουµε οτι ο 

µέσος όρος µιας πόλης κυµαινόταν µεταξύ 10.000 και 35.000 κατοίκων
12
. 

Κατά τους χρόνους του Πατριάρχη Μιχαήλ, του απο Αγχιάλου (1170-1177), επειδή 

η Αµισός δεν είχε επίσκοπο για έναν ολόκληρο χρόνο, συνέστησε αυτός στον µητροπολίτη 

Αµασείας Λέοντα να πληρώσει τον κενό επισκοπικό θρόνο. Επειδή εκείνος δε 

συµµορφώθηκε µε την εντολή του Πατριαρχείου, ο Πατριάρχης διόρισε απ’ ευθείας 

επίσκοπο. Απο τον 12
ο
  µ. Χ αιώνα δεν µας είναι τίποτε γνωστό για την επισκοπή της 

Αµισού απο ιστορικές πηγές. Παρ` όλα αυτά είναι βέβαιο ότι η επισκοπή υπήρχε
13
. 

Πιθανότατα όµως παρήκµασε λόγω της έλευσης των Τούρκων στην περιοχή. Με την 

ερήµωση της Αµισού και την αποίκηση της Άνω Αµισού συνέχισε να υπάρχει επισκοπή
14
. 

Την ίδια εποχή, απο τις έξη επισκοπές της µητρόπολης Αµασείας, καταργήθηκαν όλες απο 

τον κατάλογο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας εκτός απο της Αµισού, λόγω της εξαφάνισης 

του χριστιανικού πληθυσµού. Οι έξη επισκοπές της µητρόπολης Αµασείας ήταν οι εξης: α) 

Αµισού  β) Σινώπης   γ) Ιβόρων   δ) Ανδράπων   ε) Λεοντοπόλεως  και  στ) Ζήλων
15
. Αλλά 

και η ίδια η µητρόπολη της Αµάσειας τόσο πολύ παρήκµασε, που περιέπεσε σε αφάνεια, 

διότι ελαττώθηκε ο χριστιανικός πληθυσµός της πρωτεύουσας πόλης και των περιχώρων.  

 

 

 

2. Επιγραφές της εκχριστιανισµένης Αµισού. 

 

Από την εκχριστιανισµένη Αµισό σώζονται λίγες επιτύµβιες επιγραφές από τις 

οποίες η αρχαιότερη, του Γ΄ αιώνα, αναφέρει:
 

 

 
    

O Xρήστος, δηλαδή, κατασκεύασε την επιτύµβια στήλη πάνω στον τάφο της συζύγου του 

Σαµβατίδος
16
. Άξια παρατήρησης είναι η λέξη σύµβιος-συµβία για τη γυναίκα. 

Μια άλλη επιγραφή η οποία βρέθηκε το 1885 στην αρµενική συνοικία της Αµισού 

αναφέρει: 

 

 
 

Πρόκειται για τον τάφο µοναχής, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην υπηρεσία των αναγκών 

της χριστιανικής κοινότητας. Άγιοι νοούνται γενικά οι χριστιανοί, διότι έτσι ονοµάζονται 

κατα τους πρώτους αιώνες του χριστιανισµού
17
. Το έτος αντιστοιχεί στο 563 µ .Χ.  

Περίεργη απο γλωσσική άποψη είναι η επόµενη επιγραφή η οποία βρέθηκε στην 

Άνω Αµισό το 1890 πάνω σε µαύρη πέτρα: 
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H αντικατάσταση του  ε  από το  η  στις λέξεις ενθάδη, κατάκιντη, πέντη, αδήλφια 

και τρισκαιδηκάτη φαίνεται ανεξήγητη. Είναι γνωστό πως στην Ποντιακή διάλεκτο το  η  

προφέρεται πολλές φορές ως  ε  , είναι κατάλοιπο της Ιωνικής διαλέκτου, το αντίθετο όµως 

είναι άγνωστο
18
. 

Μια επιγραφή του Ε΄ ή του ΣΤ΄ µ. Χ αιώνα µας πληροφορεί ότι στην Αµισό υπήρχε 

αρχαιότατος ναός τιµώµενος στο όνοµα του αγίου Ιωάννου του Προδρόµου
19
. 

 

 
 

To   Τετάρτη   δεν σηµαίνει την τέταρτη ηµέρα της εβδοµάδας, αλλά την τέταρτη 

ηµέρα του µήνα, όπως ακριβώς και το τρισκαιδεκάτη της προηγούµενης επιγραφής. Η 

επιγραφή βρέθηκε στα ερείπια της αρχαίας Αµισού, ίσως δε να προέρχεται και απο την 

εκκλησία του Προδρόµου, η οποία βρισκόταν µέσα σε βράχο και όπου υπήρχαν τάφοι. Ο 

Ευγράφιος ζήτησε να ταφεί µέσα ή κοντά στην εκκλησία του Προδρόµου, στον καλύτερο 

τόπο της αιώνιας ανάπαυσης.   

Οι χριστιανικές επιγραφές της Αµισού απο την άποψη της εξωτερικής τους µορφής 

διαιρούνται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν εκείνες οι οποίες διατηρούν 

περισσότερο ή λιγότερο τον λεκτικό τύπο των µη χριστιανικων, κυρίως όταν πρόκειται για 

χαιρετισµό τον οποίο απευθύνει ο νεκρός στον παροδίτη. Έτσι εκτός απο τον χαιρετισµό 

της πρώτης επιγραφής ¨τοις παροδείτες χαίριν¨ έχουµε
20
:
 

 

 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκου εκείνες, των οποίων ο λεκτικός τύπος µαρτυρεί τη 

βαθµιαία επίδραση της χριστιανικής γλώσσας. Μια τέτοια επιγραφή είναι η παρακάτω
21
: 

 
 

Yπάρχουν ακόµη και οι εξής επιγραφές
22
: 

 
 

Εκτός από τους συγκεκοµµένους τύπους ¨Νεκτάρις¨ και ¨Ελπίδις¨ αντί Νεκτάριος 

και Ελπίδιος αξιοσηµείωτος είναι και ο κοινότατος, κατα τους µέσους χρόνους, τύπος της 

τρίτης κλίσης ¨διάκων¨ αντί διάκονος. 
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Οι παραπάνω επιγραφές της δεύτερης κατηγορίας βρέθηκαν στην περιοχή γύρω απο 

την Αµισό, η οποία απο την εποχή του Λούκουλου (70 π. Χ ) παραχωρήθηκε σε αυτήν ως 

ιδιοκτησία και ονοµαζόταν Αµισηνή χώρα
23
. 

 

3. Η Εκκλησία της Αµισού κατά τους νεώτερους χρόνους. 

 

Απο πηγές του Οικουµενικού Πατριαρχείου µαθαίνουµε ότι στη θέση του επισκόπου 

Αγκύρας εκλέχθηκε ο επίσκοπος Αµισού Μελέτιος, µετά την οικειοθελή και αβίαστη 

παραίτηση του Ιεροθέου, στις 14 Νοεµβρίου 1852
24
. Είναι φανερό ότι η Αµισός και 

ολόκληρη η εκκλησιαστική επισκοπή συνεχίζει να παρακµάζει απο πληθυσµιακή άποψη.  

Τον Σεπτέµβριο του 1855 ο µητροπολίτης Αµασείας Κύριλλος Ζ΄ εκλέχθηκε 

Οικουµενικός Πατριάρχης
25
 και στη θέση αυτού εκλέχθηκε µητροπολίτης Αµασείας ο 

Σωφρόνιος Γ΄, ο Βυζάντιος, απο Χίου
26
. Στα 1860 ο Σωφρόνιος Γ΄ µετέφερε την έδρα της 

µητρόπολης από την Αµάσεια στην Αµισό
27
. Ο επίσκοπος Αριστείας, µε έδρα την Κάβζα 

(Θέρµαι Φαζηµονιτών), Ιερόθεος Χριστοδουλίδης, αιτιολογεί τη µεταφορά της 

µητροπολιτικής έδρας, τονίζοντας ότι αυτή έγινε εξ’ αιτίας της πυκνότητας και του πλούτου 

του Ελληνισµού στην περιφέρεια της Αµισού   (Σαµψούντας )
28
. 

Ο µητροπολίτης Σωφρόνιος Γ΄, ο από  Χίου, αρχιεράτευσε µέχρι τον Οκτώβριο του 

1863, οπότε εκλέχθη, προήχθη και απεκατεστάθη στον Οικουµενικό θρόνο
29
. Στην εποχή 

του η εκκλησιαστική επαρχία της Αµάσειας διακρίθηκε για τη µεγάλη έφεση των κατοίκων 

της προς τα γράµµατα. Τα σχολεία ήταν πάρα πολλά, σε σχέση µε άλλες περιοχές του 

Πόντου και η επιθυµία των κατοίκων να ανακτήσουν την απωλεσθείσα, στους 

περισσοτέρους κατοίκους, προγονική γλώσσα ήταν ιδιαίτερα θερµή
30
.    

Στον µητροπολιτικό θρόνο τον µητροπολίτη Σωφρόνιο Γ΄, τον διαδέχθηκε ένας 

άλλος Σωφρόνιος, ο απο Άρτης (1864-1887)
31
. Στα 1876 µια έκθεση του εκπαιδευτικού 

Σάββα Ιωαννίδη προς τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης, ανέφερε ότι 

η Αµισός συντηρούσε  2  δηµοτικά σχολεία,  1  ελληνικό και  2  παρθεναγωγεία, ενώ η 

Αµάσεια  2  δηµοτικά
32
. Στα 1885, σύµφωνα µε σχετικό φιρµάνι, ο µητροπολίτης εισέπραξε 

δέκα  γρόσια φόρο απο κάθε τζάκι που κάπνιζε. Ο φόρος αυτός αποτελούσε έσοδο για τη 
µητρόπολη και ο λαός τον ονόµαζε καπνικά. Τον φόρο αυτόν τον συνέλεγε ο ίδιος ο 
µητροπολίτης , περιοδεύοντας στα χωριά

33
. 

Το 1886, επι µητροπολίτου Σωφρονίου, εκλέχθηκε επίσκοπος Αµισού ο 

ιεροδιάκονος Σωφρόνιος Νηστόπουλος, Αξιώσεως γενοµένης τη Εκκλησία παρα του εν 
Χριστώ...34. 

Το 1887 στον µητροπολιτικό θρόνο ανέρχεται ο Άνθιµος  Αλεξούδης (1887-1907)
35
, 

θανόντος του µητροπολίτου Σωφρονίου. Σύµφωνα µε τους στατιστικούς πίνακες των 

ηµερολογίων, 1905 και 1907, των φιλανθρωπικών καταστηµάτων του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, η µητροπολιτική επαρχία Αµασείας-Αµισού
36
 είχε  250  ναούς,  5  

αγιάσµατα,  300  ιερείς και  1  βοηθό επίσκοπο της µητρόπολης
37
. 

Το 1892 εκλέχθηκε επίσκοπος Αµισού ο αρχιµανδρίτης  Νικόλαος Σακκόπουλος,  

αιτήσεως γενοµένης προς την Εκκλησίαν παρα του πανιερωτάτου µητροπολίτου3 Αµασείας 
κυρ Ανθίµου προς επιτροπικήν επίσκεψην των Επαρχιωτών αυτού χριστιανων...38. 

Το 1900 εκλέχθηκε επίσκοπος Αριστείας ο Ιερόθεος Χριστοδουλίδης
39
, µε έδρα της 

επισκοπής την Κάβζα (Θέρµαι Φαζηµονιτών-Καβησός), µια κωµόπολη η οποία απείχε  65 

χιλ. περίπου απο την Αµισό και βρίσκονταν µεταξύ Αµισού και Αµάσειας, µέχρι να 

εξοριστεί το 1921 απο τους Κεµαλικούς, κατά τη διάρκεια των µεγάλων  και εξοντωτικών 

διωγµών και τελικά να φύγει για την Ελλάδα. Απεβίωσε τη 4η Απριλίου 1932 εν Αθήναις 
ένθα εφησύχαζε40. 

Το 1908 εκλέχθηκε µητροπολίτης Αµασείας  ο Γερµανός Καραβαγγέλης, απο 

Καστορίας (1908-1922)
41
, Ανθίµου παυθέντος δια τους εν τοις πρακτικοίς της Ιεράς Συνόδου 

αναγραφοµένους λόγους. 
Οι εισπράξεις της µητρόπολης Αµασείας, µέχρι το 1907, έφταναν τις 800 χρυσές 

λίρες το χρόνο
42
. Κατά τον στατιστικό πίνακα της µητρόπολης του 1907, ο αριθµός των 
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κοινοτήτων ανερχόταν σε 392, µε πληθυσµό 153.500 κατοίκους,  392 ναούς και 439 ιερείς, 

σε όλη την εκκλησιαστική επαρχία της Αµάσειας
43
.   

Στις 17 Μαΐου του  1911 εκλέχθηκε επίσκοπος Αµισού ο Ευγένιος Βακάλης
44
 και 

εκτελούσε χρέη βοηθού επισκόπου του µητροπολίτη Αµασείας Γερµανού. Όµως, τον Ιούλιο 

του 1911 αποµακρύνθηκε απο τη θέση του, γιατί ήταν φίλερις και κοµµατιζόταν, διχάζοντας 
έτσι το ποίµνιό του. Για το λόγο αυτό ο Γερµανός Καραβαγγέλης τον έστειλε στη Μονή 

Λειµώνος, στην Λέσβο, ως ανεπιθύµητο στο λαό, για να εφησυχάση
45
. Έτσι στις 12 Ιουλίου 

του 1912 , αιτήσει του µητροπολίτου Αµασείας Γερµανού, εκλέχθηκε επίσκοπος Ζήλων ο 

Ευθύµιος Αγριτέλης, από την Λέσβο,  εις οικοδοµήν και καταρτισµόν του Χριστεπωνύµου 
πληρώµατος46. Ο Ευθύµιος Αγριτέλης εκτελούσε ταυτόχρονα και χρέη βοηθού επισκόπου 
του µητροπολίτη Αµασείας. Έδρα της επισκοπής ορίστηκε η Πάφρα ( Παυράη-Παύρα-

Γαζηλώνα ), µια δυναµικά ανερχόµενη πόλη  της µητρόπολης, η οποία βρισκόταν 60 

περίπου χιλµ. δυτικά της Αµισού, στη δεξιά όχθη του µεγαλύτερου ποταµού της Τουρκίας 

Άλυ και απείχε 14 χιλ. απο τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Έτσι, ήταν αναγκασµένος δύο 

µέρες της εβδοµάδας να βρίσκεται στην Αµισό και τις υπόλοιπες στην Πάφρα. 

Ο µητροπολίτης Γερµανός, αντί της µιας θέσης του βοηθού επισκόπου , 

δηµιούργησε δύο θέσεις
47 

. Οι δύο βοηθοί επίσκοποι του Γερµανού ήταν: α) ο Ζήλων 

Ευθύµιος Αγριτέλης , µε έδρα την Πάφρα  (Παυράη-Παύρα-Γαζηλώνα),στα παράλια της 

Μαύρης Θάλασσας   και β) ο Αριστείας Ιερόθεος Χριστοδουλίδης, µε έδρα την Κάβζα 

(Θέρµαι Φαζηµονιτών), στα ενδότερά της. 

          Τα Ζήλα ήταν έδρα αρχαίας επισκοπής. Ο Π. Τριανταφυλλίδης την αναφέρει ως  ιερά 
πόλη των Ζήλων48. Το 364 µ. Χ.,  έγινε η 5η Σύνοδος των Εκκλησιών του Πόντου , στην 
οποία πρωτοστάτησε ο Μέγας Βασίλειος

49
. Με την πρώτη έλευση των Σελτζούκων 

Τούρκων το 1071, η πόλη ερηµώθηκε και εξέλιπε ο χριστιανικός πληθυσµός της. Τα 

νεώτερα χρόνια, το 1866 συγκεκριµένα, κατοικούνταν µόνο απο 15 οικογένειες χριστιανών, 

οι οποίοι όµως ήταν µέτοικοι από την Καισάρεια της Καππαδοκίας
50
. Οι υπόλοιπες πόλεις 

της περιοχής κατοικούνταν µόνο από Οθωµανούς και ελάχιστους Αρµενίους. Επί 

µητροπολίτου Γερµανού Καραβαγγέλη,  διατηρείται ο τίτλος του επισκόπου Ζήλων, ο 

οποίος όµως έχει πλέον ως έδρα του την Πάφρα. Στην δικαιοδοσία της υπάγονταν 107 

δυναµικές ενορίες και ένα µοναστήρι της Παναγίας
51
.
                                                                                                                

          

      Η Αριστεία ή Αριστείον, ήταν αρχαία έδρα επισκοπής στη Φρυγία, η οποία υπαγόταν 

στη µητρόπολη της µικρασιατικής Λαοδικείας
52
. ∆ιασώθηκαν µόνο δύο ονόµατα επισκόπων 

της. Ο Παύλος, ο οποίος συµµετείχε στην Οικουµενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας και ο 

Μάµας, ο οποίος υπογράφει µια επιστολή της ∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου στην 

Κωνσταντινούπολη (518), προς τον Πατριάρχη Ιωάννη
53
. Ο Γερµανός Καραβαγγέλης 

διατηρεί την επισκοπή Αριστείας, έχοντας όµως ως έδρα της επισκοπής την Κάβζα ( Θέρµαι 

Φαζηµωνιτών). Η Κάβζα πριν το 1914 είχε περίπου 4.000 κατοίκους, µεταξύ των οποίων 

150 Αρµένιους και 500 Έλληνες
54
.                  

     Η εκκλησιαστική επαρχία Αµασείας περιελάµβανε τις πόλεις Αµάσεια, Αµισό, 

Μερζιφούντα, Άνδραπα (Νεάπολις-Βεζύρκιοπρου), την Κάβζα (Θέρµαι Φαζηµονιτών), την 

Ηράκλεια (Έρπαα ), την Πάφρα ( Παυράη-Παύρα-Γαζηλώνα ) και τα Θεµίσκυρα 

(Τσαρσαµπά), µαζί µε τα χωριά που υπάγονταν στις περιφέρειες των παραπάνω πόλεων
55
. 

Περιελάµβανε δηλαδή όλες τις πόλεις και τα χωριά, τα οποία βρίσκονταν µεταξύ του 

ποταµού Άλυ (Κιζίλ Ιρµάκ) και της εύφορης πεδιάδας της Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπά) στα 

παράλια και έφτανε µέχρι τα Ζήλα, στο εσωτερικό του Πόντου.   

 

 

 

 

4. Ο µητροπολίτης Αµασείας Γερµανός Καραβαγγέλης. 

 
 Ο µητροπολίτης Αµασείας Γερµανός Καραβαγγέλης, γεννήθηκε στο χωριό Στύψη 

της Λέσβου το 1866 
56
. Ο πατέρας του ήταν έµπορος στο Αδραµύτιο, στην απέναντι ακτή 
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της Μικράς Ασίας και έτσι εγκαταστάθηκαν  οικογενειακά εκεί, όπου και τελείωσε το 

ελληνικό σχολείο. Στις προφορικές εξετάσεις, ένα χρόνο πρίν τελειώσει το σχολείο του, 

παραβρέθηκε ο φιλόµουσος µητροπολίτης Εφέσου Αγαθάγγελος και προέτρεψε τον πατέρα 

του να τον στείλει για σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. 

 Τον Σεπτέµβρη του 1882 κατατάχθηκε απ’ ευθείας στη β' τάξη της Θεολογικής 

Σχολής. Εκεί τον γνώρισε ο Παύλος Σκυλίτσης – Στεφάνοβικ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε, 

τόσο από το παρουσιαστικό του, όσο και από την ψαλτική του ικανότητα και έδειξε το 

ενδιαφέρον του γι’ αυτόν 
57
. 

 Το 1888 τελείωσε αριστούχος 
58
 τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης 

και την ηµέρα της επιδόσεως των διπλωµάτων χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη ∆ιονύσιο 

διάκονος, µε άµεση πρόθεση να τοποθετηθεί στο Πατριαρχείο. Κατά την χειροτονία του 

από Στυλιανός µετονοµάστηκε σε Γερµανό, προς τιµή του ιδρυτή της Θεολογικής Σχολής 

της Χάλκης, Οικουµενικού Πατριάρχη Γερµανού του ∆' (1842 – 1845)
59
. Ο αρχιµανδρίτης 

Γερµανός Γρηγοράς, διευθυντής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που ιδιαίτερα 

αγαπούσε τον Γερµανό Καραβαγγέλη και τον οποίο προόριζε για διάδοχό του στη σχολή, 

πήγε στον Σκυλίτση, του θύµισε το ενδιαφέρον του και του πρότεινε να τον πάρει να 

σπουδάσει στην Ευρώπη, αναλαµβάνοντας και τα έξοδά του. Ο Σκυλίτσης το δέχτηκε 

αµέσως. Έτσι πήγε στη Λειψία όπου έµεινε δυόµισυ χρόνια 
60
. 

 Στην Λειψία γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή, όπου µεταξύ άλλων είχε για 

δάσκαλό του και τον περίφηµο Γερµανό φιλόσοφο Wundt. Τον Ιανουάριο του 1891 

ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας. Παράλληλα παρακολουθούσε και θεολογικά 

µαθήµατα από τον περίφηµο Luthard, ο οποίος δίδασκε ∆ογµατική Θεολογία, Απολογητική 

του Χριστιανισµού, Ερµηνεία της Καινής ∆ιαθήκης, κ.α. Παρακολούθησε και µαθήµατα 

Εκκλησιαστικής Ιστορίας από πολλούς καθηγητές, µεταξύ των οποίων διέκρινε τον 

ιστορικό Laugen 
61
. 

 Τον Σεπτέµβριο του 1891 διορίστηκε καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 

όπου δίδαξε Εκκλησιαστική Ιστορία και άλλα µαθήµατα, µέχρι το 1896 
62
. Στις 6 Μαρτίου 

του 1894 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και προχειρίσθηκε σε αρχιµανδρίτη, κατά την 

Πατριαρχική και Συνοδική λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας, στο Φανάρι 
63
. 

 Τον Φεβρουάριο του 1896 ψηφίστηκε χωρεπίσκοπος Πέραν και ανάπτυξε µεγάλη 

δραστηριότητα ενάντια στα προπαγανδιστικά σχολεία των ∆υτικών µοναχών και στην 

προσηλυτιστική δράση τους. Επίσης, ίδρυσε µε δικά του έξοδα το Ελληνογαλλικό 

Παρθεναγωγείο Πέραν, όπου τα κορίτσια διδάσκονταν το πρωί ελληνικά και το απόγευµα 

γαλλικά, κατά το πρόγραµµα του Λυκείου 
64
. 

 Το 1900 πέθανε ο µητροπολίτης Καστοριάς και χήρευσε η έδρα της. Πρότειναν στον 

Γερµανό Καραβαγγέλη τη νέα θέση, την οποία κατ’ αρχήν δεν αποδέχτηκε. Όταν όµως ο 

τότε πρεσβευτής Νικόλαος Μαυροκορδάτος τον επισκέφθηκε στο κελί του και του δήλωσε 

πως είναι θέληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να καταλάβει αυτή τη θέση, γιατί το 

Βουλγαρικό Κοµιτάτο λυµαίνεται τον τόπο, δεν είχε άλλη επιλογή. ∆έχτηκε να γίνει 

µητροπολίτης Καστοριάς και βυθισµένος στα χρέη, λόγω του Παρθεναγωγείου, έβαλε 

υποθήκη τα πολύτιµα άµφιά του, εξοικονόκησε λίγα χρήµατα και αναχώρησε για τη νέα του 

θέση 
65
. 

 Στην Καστοριά δε δίστασε να µεταβάλει τη µητρόπολη σε στρατηγείο του 

Μακεδονικού Αγώνα, σε νοσοκοµείο για τους τραυµατισµένους Μακεδονοµάχους, σε 

κέντρο αποθήκευσης οπλισµού και τον εαυτό του σε κήρυκα της ελληνικότητας της 

Μακεδονίας στους δίγλωσσους λατινόφωνους ή σλαβόφωνους πληθυσµούς. Για να κηρύξει 

το Ευαγγέλιο, είχε το µάλινχερ στον ώµο του και µε τσεκούρι έσπασε την πόρτα της 

εκκλησίας, που είχαν κλειδώσει οι Βούλγαροι, για να µπεί και να στηρίξει την πίστη στους 

Ορθόδοξους Έλληνες 
66
. Σε άλλη περίπτωση, µε το ρεβόλβερ στο χέρι, από το φόβο    των  

κοµιτατζήδων, εισήλθε στην εκκλησία για να λειτουργήσει, ενώ ένας πολίτης µε ένα πιστόλι 

ήταν πίσω από το θρόνο για κάθε ενδεχόµενο 
67
. 

Πήγαινε να συναντήσει Βούλγαρους οπλαρχηγούς, αφήνοντας γράµµα στον 

πρωτοσύγγελό του Πλάτωνα Αϊβαζίδη, το οποίο περιείχε εντολές σε περίπτωση θανάτου 
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του 
68
. Παραιτήθηκε όταν έβλεπε το ελληνικό αίµα να ρέει άφθονο και να µην έρχεται 

βοήθεια από πουθενά. Μια παραίτηση που βέβαια δεν έγινε δεκτή από το Πατριαρχείο 
69
. Η 

ζωηρή εθνική κίνηση του µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη ανησύχησε  τους 

βουλγαρικούς κύκλους της Σόφιας και αποφάσισαν να τον εκτελέσουν. Ο παρ’ ολίγον 

δολοφόνος του δηλώνει ότι θα του ήταν αδύνατο να εκτελέσει τις διαταγές του Κοµιτάτου και 
να σκοτώσει  ένα παληκάρι τόσο νέο, όµορφο και θαρραλέο 70. Ίδρυσε ορφανοτροφείο για τα 
παιδιά των ελλήνων οπλαρχηγών και προκρίτων, που σκότωνε το Βουλγαρικό Κοµιτάτο 

71
. 

 Η τουρκική κυβέρνηση, πιεζόµενη από τη ρωσσική και αγγλική 
72
 πρεσβεία και από 

τις συκοφαντικές ενέργειες του Βούλγαρου πρεσβευτή 
73
, κατ’ αρχήν απέκλεισε τον 

µητροπολίτη Γερµανό Καραβαγγέλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Καστοριάς, στο 

οποίο συµµετείχε σύµφωνα µε τα προνόµια που είχαν δοθεί. Στη συνέχεια του απαγόρευσε 

να εξέρχεται από την Καστοριά και να κάνει περιοδείες και στο τέλος ο Μέγας Βεζύρης 

Φερήτ Πασάς ζήτησε από τον Πατριάρχη Ιωακείµ Γ' να τον ανακαλέσει. Ο Πατριάρχης 

προσπάθησε να τον µεταπείσει, βλέποντας όµως ότι βρίσκεται µπροστά σε τελεσίγραφο και 

θέλοντας να περισώση και την αξιοπρέπειά του, τον διόρισε µέλος της Ιεράς Συνόδου και 

τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη. 

 Το 1907, φεύγοντας από την Καστοριά, τον προέπεµψαν οι Έλληνες µε τις γυναίκες 

και τα παιδιά τους, σαν σε συλλαλητήριο, µέσα από την πόλη, µ’ ευχές και ζητωκραυγές. Σε 

όλο το δρόµο του µέχρι το Αµύνταιο τα χωριά εξήρχοντο για να τον αποχαιρετήσουν 
74
. 

 Έτσι αποµακρύνθηκε από τη Μακεδονία το σύµβολο της αντίστασης του 

ελληνισµού στη βουλγαρική επιβουλή. Ο ιεράρχης εκείνος, ο οποίος διέτρεχε και τις πιο 

αποµακρυσµένες γωνίες της επαρχίας του, για να εµπνεύσει και να εµψυχώσει στις καρδιές 

των χριστιανών του την πίστη προς την θρησκεία και την αγάπη και αφοσίωση προς την 

σκληρά αγωνιζόµενη Ελλάδα 
75
. 

Ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης έµεινε στο πλευρό του Πατριάρχη 

Ιωακείµ του Γ ' µόνο λίγους µήνες. Τον Ιανουάριο του 1908 χήρευσε στον Πόντο η 

Εκκλησιαστική Επαρχία Αµασείας, η πιο µεγάλη και η πιο σηµαντική Επαρχία του 

Οικουµενικού Θρόνου 
76
. Η Επαρχία αυτή, η οποία δίδονταν σε γέρους ιεράρχες, δόθηκε σε 

έναν από τους πιο νέους µητροπολίτες. Στις 5 Φεβρουαρίου 1908, ο Γερµανός 

Καραβαγγέλης  προκρίθηκε µεταξύ των συνυποψηφίων του Μητροπολιτών Καισαρείας 

Γερβασίου και Ιωαννίνων Γερασίµου και εκλέχθηκε Μητροπολίτης Αµασείας 
77
, 

διαδεχόµενος τον παυθέντα Άνθιµο. 

 Ο νέος µητροπολίτης, το πρωί της 25
ης
 Μαρτίου του 1908 

78
, µε ένα σηµαιοστόλιστο 

πλοίο µπήκε στο λιµάνι της Αµισού, της πιο εµπορικής πόλης του Πόντου. Στην παραλία 

χιλιάδες κόσµου µε τους προξένους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών, τον 

υποδέχτηκαν µε συγκινητικές εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασµού. Με βάρκες τον 

υποδέχτηκαν και  πήγαν κατευθείαν στη Μητρόπολη, όπου πρωτολειτούργησε και στο 

τέλος χαιρέτησε το ποίµνιό του µ’ έναν πατριωτικό λόγο. 

 Ο Γερµανός Καραβαγγέλης, ήταν προικισµένος µε όλες τις ψυχικές και ηθικές 

αρετές ενός µεγάλου ηγέτη, είχε γενναιότητα, θάρρος, αποφασιστικότητα, ενθουσιασµό, 

οξυδέρκεια, ευφράδεια, το θάρρος του λόγου, ήταν αφιλοκερδής και γενναιόδωρος. 

Ασκούσε επιπλέον µια σπάνια προσωπική γοητεία, η οποία φαίνεται πως ήταν το πιο 

ακαταµάχητο όπλο του 
79
. Είχε παράστηµα  επιβλητικό και επέβαλε σεβασµό σε όλους 

όσους έρχονταν σε επαφή µαζί του 
80
. 

 Μέσα σε λίγες µέρες κατατοπίστηκε στα νέα του καθήκοντα και αµέσως άρχισε το 

ανορθωτικό του έργο. Ως Μητροπολίτης Αµασείας - Αµισού, οργάνωσε την Επαρχία του µε 

παραδειγµατικό τρόπο. Εργάστηκε άοκνα και δραστήρια για την πρόοδο των εκκλησιών και 

των σχολείων. Με τα εθνικά και θρησκευτικά κηρύγµατά του ενέπνευσε ενθουσιασµό και 

αισιοδοξία στο ποίµνιό του 
81
. 

 Η µητρόπολη Αµασείας είχε ως έδρα της την Αµισό, από το 1860, οπότε 

πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά της εκκλησιαστικής έδρας από την Αµάσεια, επί 

µητροπολίτη Σωφρονίου 
82
. Ο µητροπολίτης Σωφρόνιος ήταν αρχιερέας της επαρχίας 

Αµάσειας από το 1855 έως το 1863 
83
. Ο Αριστείας Ιερόθεος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι 
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η µεταφορά έγινε λόγω της πυκνότητας και του πλούτου του ελληνισµού της περιφέρειας 

Αµισού 
84
. 

 Η εκκλησιαστική επαρχία Αµασείας περιλάµβανε την Αµάσεια, την Αµισό 

(Σαµψούντα), την Μερζιφούντα, την Άνδραπα (Βεζύρ – Κιοπρού), την Κάβζα (Καβησσός – 

Θέρµαι Φαζηµωνιτών), την Λαοδικεία (Λατίκ) του Πόντου, την Ηράκλεια (Έρπαα), την 

Παυράη (Πάφρα) και τα Θεµίσκυρα (Τσαρσαµπά), µαζί µε τα χωριά των παραπάνω 

πόλεων
85
. 

 Ο µητροπολίτης Αµασείας έφερε τον τίτλο "υπέρτιµος και έξαρχος παντός Ευξείνου 

Πόντου" 
86
. Μέχρι το 1907 η µητρόπολη Αµασείας είχε έναν βοηθό επίσκοπο της 

Μητρόπολης. Ο Γερµανός Καραβαγγέλης τους έκανε δύο. Ένας ήταν ο επίσκοπος Ζήλων 

µε έδρα την Πάφρα, Ευθύµιος Αγριτέλης και ο άλλος ήταν ο Αριστείας, µε έδρα την Κάβζα 

(Καβησσός – Θέρµαι Φαζηµωνιτών) Ιερόθεος Χριστοδουλίδης. Κατά τον στατιστικό 

πίνακα της Μητρόπολης του 1907, ο αριθµός των κοινοτήτων ανέρχονταν σε 392 µε 

πληθυσµό 153.500 κατοίκους, είχε 392 ναούς και 439 ιερείς σε όλη την εκκλησιαστική 

επαρχία Αµασείας 
87
. Από το 1885, σύµφωνα µε σχετικό φιρµάνι, ο µητροπολίτης είχε το 

δικαίωµα να εισπράττει δέκα γρόσια φόρο από κάθε τζάκι που κάπνιζε. Γι’ αυτό και τον 

φόρο αυτό τον λέγανε  καπνικά . Οι εισπράξεις της Μητρόπολης ανέρχονταν σε 800 χρυσές 

λίρες το χρόνο. Επί µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη  (1908 – 1922) το  ποσό αυτό 

έφτασε τις 1.500 χρυσές λίρες. Τα  καπνικά  παλαιότερα τα συνέλεγε ο ίδιος ο µητροπολίτης 
µε περιοδεία του στα χωριά. Επί Γερµανού Καραβαγγέλη τα µάζευαν οι έξαρχοι, τοπικοί 

αντιπρόσωποι της εκκλησίας στα χωριά και τα έφερναν στη µητρόπολη 
88
. 

 Από τις πρώτες µέρες του στην Αµισό, ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης 

άρχισε το ανορθωτικό του έργο. Πρώτη µέριµνά του ήταν τα σχολεία. Τα σχολεία που ήδη 

υπήρχαν ήταν ανεπαρκή και βρισκόντουσαν σε ελεεινή κατάσταση, τόσο από άποψη 

οργάνωσης, όσο και από κτιριακή υποδοµή. Όλη η ύπαιθρος χώρα της εκκλησιαστικής 

επαρχίας ήταν τελείως παραµεληµένη και ιδιαίτερα τα τουρκόφωνα χωριά
89
. Η ίδια η 

ελληνική κοινότητα της Αµισού σπαράσσονταν από εικοσαετίας από κοµµατικές έριδες 
90
. 

 Πρώτη φροντίδα του νέου µητροπολίτη ήταν η σύνταξη νέων αυστηρών 

κανονισµών µε βάση τους οποίους θα  εκλέγονταν τα νόµιµα διοικητικά συµβούλια των 

διαφόρων σωµατείων. Παράλληλα, κατάστρωσε λεπτοµερές πρόγραµµα ανάπτυξης της 

Επαρχίας του, που το παρουσίασε σε έκτακτη γενική συνέλευση και το έβαλε αµέσως σε 

εφαρµογή 
91
.  

Προήγαγε το Ηµιγυµνάσιο Αµισού σε πλήρες πεντατάξιο Γυµνάσιο 
92
, ισότιµο µε τα 

Ελλαδικά, το οποίο αµέσως αναγνωρίστηκε από το Εθνικό Πανεπιστήµιο 
93
. Έπεισε τον 

πλούσιο άρχοντα της Αµισού Τζινέκη (∆ηµήτρη Τσινεκίδη), να αναγείρει το κτίριο του 

Γυµνασίου, ενώ ένας άλλος άρχοντας, ο Πηνιέτογλου, µε δικά του έξοδα έκτισε δίπλα από 

το Γυµνάσιο και µέσα στην αυλή της µητροπολιτικής εκκλησίας της Αγίας Τριάδας, το 

µεγαλύτερο γυµναστήριο της Τουρκίας, µε ένα απέραντο υπόστεγο. Με δικές του ενέργειες 

εξοπλίστηκε το γυµναστήριο µε τα αναγκαία όργανα γυµναστικής και αθλητισµού, που 

στάλθηκαν από την Αθήνα. Κάλεσε από την Κωσταντινούπολη έναν ικανότατο γυµναστή 

και του ανέθεσε τη διεύθυνση του γυµναστηρίου. 

 Με συνδροµές πλουσίων οµογενών ίδρυσε και δεύτερη αστική σχολή, µε τέσσερις 

τάξεις του δηµοτικού και τρεις του σχολαρχείου, στη συνοικία Κουτσουρή 
94
. 

 Με συνδροµές της υπαίθρου χώρας, έκτισε νέο µητροπολιτικό µέγαρο µε πέτρα 

πελεκητή και ιωνικό πρόπυλο. Ήταν το ωραιότερο και µεγαλοπρεπέστερο κτίριο της πόλης, 

που στοίχισε συνολικά δεκατέσσερις χιλιάδες λίρες. Το νέο µέγαρο ήταν κτισµένο µέσα σε 

καταπράσινο και απλόχωρο κήπο τεσσάρων στρεµµάτων, είχε στο ισόγειο γραφείο και 

αίθουσα υποδοχής του µητροπολίτη , γραφεία επισκόπων, πρωτοσυγκέλλου, γραµµατέα, 

ταµία, καθώς και µαγειρείο µε εστιατόριο, µε δωµάτια κλητήρα, ιπποκόµου, µαγείρου και 

υπόλοιπου προσωπικού. Στον πρώτο όροφο υπήρχαν µεγάλες αίθουσες υποδοχής και 

συνεδριάσεων, οι κοιτώνες του µητροπολίτη, του επισκόπου, του πρωτοσύγκελλου και των 

ξένων, καθώς επίσης µικρός ναΐσκος και βιβλιοθήκη. 
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 Όλα πια στην ελληνική κοινότητα της Αµισού, µε τα σωµατεία της και τους 

συλλόγους, λειτουργούσαν οµαλά. Οι ηγετικές του ικανότητες, οι διπλωµατικές του αρετές, 

οι οργανωτικές και διοικητικές του εµπνεύσεις συνέβαλαν αποφασιστικά στη διευθέτηση 

των πραγµάτων και στην οµαλή λειτουργεία τους. 

 Το νεκροταφείο της Αµισού βρισκόταν ατείχιστο δίπλα στο δηµόσιο δρόµο. 

Αγόρασε ο µητροπολίτης Γερµανός ένα µεγάλο οικόπεδο έξω από τη πόλη, σε ωραία 

τοποθεσία πάνω σε ύψωµα, το περιτείχισε, το ρυµοτόµησε και έχτισε µέσα στον περίβολο 

του νέου νεκροταφείου µια ωραία βυζαντινού ρυθµού εκκλησία. Όλο το έργο στοίχισε 

χιλιάδες χρυσές λίρες, που τις εξοικονόµησε µε δάνειο, το οποίο όµως γρήγορα εξόφλησε 

µε την πώληση οικογενειακών τάφων 
95
. 

 Τρείς µήνες µετά την άφιξή του στον Πόντο, έκανε την πρώτη  περιοδεία στην 

Επαρχία του, αρχίζοντας από την Πάφρα (Παυράη – Αλύα), µια µικρή αλλά πολύ 

σηµαντική για το εµπόριο και τη ναυτιλία της πόλη, η οποία βρισκόταν νοτιοδυτικά της 

Αµισού, σε απόσταση εννέα ωρών. Η επαρχία αυτή είχε πάνω από σαράντα ανθηρά 

ελληνικά χωριά. Στην Πάφρα έχτισε µε συνδροµές ηµιγυµνάσιο και δίπλα του το 

επισκοπείο, τα οποία στοίχισαν πέντε χιλιάδες περίπου λίρες Τουρκίας. Στα χωριά έδωσε 

ώθηση στα γράµµατα και αναζωογόνησε τη µελέτη της ελληνικής γλώσσας, κτίζοντας 

παντού, µε δαπάνες των ίδιων των χωρικών σχολεία και στέλνοντάς τους δασκάλους και 

νηπιαγωγούς. Το ίδιο έκανε και σε ολόκληρη την Επαρχία του, που απλωνόταν σε αχανείς 

εκτάσεις. Επισκέφθηκε την Κάβζα (Καβησσό – Θέρµαι Φαζηµωνιτών), τη Σινώπη, τον 

Τσαρσαµπά (Θεµίσκυρα), τη Μερζιφούντα, την Αµάσεια, το Λατίκ (Λαοδικεία) και άλλες 

σηµαίνουσες πόλεις του Πόντου. Επισκέφτηκε τότε και τα πιο απόµακρα ορεινά χωριά, 

ιδρύοντας σ’ αυτά σχολεία και δίνοντας παντού µια εθνική πνοή 
96
. 

   ∆ιοργάνωσε την ελληνική παιδεία και υποστήριξε τους νέους που είχαν έφεση προς 

τη µάθηση. Υπο την πνευµατική προστασία του Μητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη 

εισήλθε και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ο εκ Σινώπης, της Μητρόπολης 

Αµασείας, φιλοµαθής νέος Μάξιµος Βαπορτζής, ο µετέπειτα  απο Φιλαδελφείας και 

Χαλκηδόνος, όσιος και µαρτυρικός Οικουµενικός Πατριάρχης Μάξιµος ο Ε' 
97
. 

 Σε αναφορά  προς το Υπουργείο του ο πρόξενος της Ελλάδας Τζαννέτος κατά το 

1911 – 1912, µιλώντας για την κίνηση αυτή του µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη, 

εκτός απ’ όλα τ’ άλλα, γράφει ότι µέσα στο σύντοµο αυτό διάστηµα των τριών τελευταίων 

χρόνων χτίστηκαν και ιδρύθηκαν πάνω από εκατόν δεκαπέντε καινούριες σχολές και 

σχολεία, στις πόλεις και στα χωριά της εκκλησιαστικής επαρχίας Αµασείας 
98
. 

 Σε έκθεση που απεικονίζει τη βαθµίδα του πολιτισµού και της ανάπτυξης του 

Ελληνικού Ποντιακού στοιχείου της Επαρχίας Αµασείας, πριν από την επιστράτευση του 

1914, µεταξύ άλλων αναφέρεται πως οι χριστιανοί στα χωριά και στις πόλεις διακρίνονταν 

για την καλαισθησία τους. Οι ωραιότερες συνοικίες και τα µεγαλύτερα κτίρια ανήκαν σε 

Έλληνες. Η ίδια κατάσταση παρατηρούνταν και στα χωριά. Τα ελληνικά χωριά µέσα σ’ 

ελάχιστο χρονικό διάστηµα είχαν προοδεύσει αλµατωδώς. ∆εν υπήρχε ελληνικό χωριό, το 

οποίο να µην είχε το σχολείο και την εκκλησία του. Τα σπίτια ήταν κοµψότατα. Σε αρκετά 

χωριά εύρισκε κανείς σχολές καλά οργανωµένες. Αρκετοί αξιόλογοι επιστήµονες 

αναδείχτηκαν από τα ελληνικά χωριά....
99 

 Σύµφωνα µε τη στατιστική του 1907, της Μητρόπολης Αµασείας και Αµισού, τα 

σχολεία  ήταν 325 µε 10.000 µαθητές και 565 δασκάλους 
100

. 

 Κατά το 1914, µόνο η ελληνική κοινότητα  Αµισού µε τα περίχωρά της, διατηρούσε 

µια µητρόπολη, 164 εκκλησίες, 2 µονές, 1 γυµνάσιο, 116 αρρεναγωγεία, 5 παρθεναγωγεία, 

3 νηπιαγωγεία, 1 επιµελητήριο κοπτικής και διαλέξεων, 1 γυµναστήριο. Φοιτούσαν  194 

µαθητές στο Γυµνάσιο, 3.771 στα αρρεναγωγεία, 834 στα παρθεναγωγεία, 225 στα 

νηπιαγωγεία, 76 στο επιµελητήριο. Σύνολο µαθητών και µαθητριών 5.100 µε 186 

δασκάλους και δασκάλες 
101

. Στα  σχολεία φοιτούσαν όσοι είχαν έφεση στα γράµµατα, 

δεδοµένου ότι δεν υπήρχε νόµος υποχρεωτικής φοίτησης. 

Εν το µεταξύ, το 1911 προσκλήθηκε ο Γερµανός από τον Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως ως µέλος της Ιεράς Συνόδου και έλαβε µέρος σε διάφορες συσκέψεις, 
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ενώ παράλληλα εκλέχθηκε πρόεδρος των Εθνικών Φιλανθρωπικών Ιδρυµάτων, της Εφορίας 

της Θεολογικής σχολής Χάλκης και του Ιωακείµειου Παρθεναγωγείου. 

 Στις 13 Νοεµβρίου 1912 απεβίωσε ο Οικουµενικός Πατριάρχης Ιωακείµ Γ' 

∆ηµητριάδης. Στις 20 Νοεµβρίου ο Αµασείας Γερµανός, ως πρώτος κατά την τάξη µεταξύ 

των Συνοδικών Αρχιερέων, εκλέχθηκε τοποτηρητής του Οικουµενικού Θρόνου και µετά 

από δύο µήνες διενήργησε την εκλογή νέου Πατριάρχη. Ο Γερµανός αν και ηλικίας µόνο 47 

χρονών, φερόταν από τους επικρατέστερους υποψηφίους για την ανάρρηση στον 

Οικουµενικό Θρόνο, λαµβάνοντας κατά την κατάρτιση του Τριπρόσωπου 24 ψήφους, 

έναντι 15 του συνυποψηφίου του Γέροντος Χαλκηδόνος Γερµανού. Κατά την εκλογή, όµως, 

στον Πατριαρχικό Ναό, στις 28 Ιανουαρίου 1913, ο Γερµανός µπροστά στην Αγία Τράπεζα 

όπου γινόταν η ψηφοφορία, προέτρεψε τους συνοδικούς και τους παρεπιδηµούντες 

Αρχιερείς εκλέκτορες, να ψηφίσουν οµόφωνα τον γηραιό, εβδοµήντα οχτώ ετών, 

µητροπολίτη Χαλκηδόνος Γερµανό Καβακόπουλο για τις πολυετείς και πολύτιµες προς το 

Γένος υπηρεσίες του. Ο Γερµανός Καραβαγγέλης έδωσε ανοιχτή την ψήφο του υπέρ του 

Χαλκηδόνος Γερµανού, ο οποίος έτσι εκλέχτηκε παµψηφεί Οικουµενικός Πατριάρχης, ως 

Γερµανός ο Ε' (28.1.1913 – 12.10.1918) 
102

. 

 Η περίοδος από το 1908 µέχρι το 1914, ήταν περίοδος ανασυγκρότησης της 

εκκλησιαστικής επαρχίας Αµασείας και εποχή κοινονικών και κοινωφελών έργων. Από την 

επιστράτευση του 1914 µέχρι και το 1922, ήταν µια περίοδος διωγµών του ελληνικού 

στοιχείου και ένας συνεχής και αδιάκοπος αγώνας για τη διάσωσή του. Ήταν µια δραµατική 

περίοδος για τον ελληνισµό του Πόντου και µια προσωπική οδύσσεια για  τον µητροπολίτη 

Γερµανό Καραβαγγέλη. 

Τον Απρίλιο του 1914, µετά τη λήξη της συνοδικής του περιόδου, ο Γερµανός 

βρισκόταν στη Γερµανία για λουτροθεραπεία και ξεκούραση. ∆ιάβασε στις εφηµερίδες ότι 

οι Νεότουρκοι εκτόπιζαν τους ελληνικούς πληθυσµούς της Θράκης και της Μικράς Ασίας 

και εγκαθιστούσαν εκεί Τούρκους πρόσφυγες από τα χαµένα  γι’ αυτούς Ευρωπαϊκά εδάφη. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα γενικευόταν σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Νεοτουρκικού 

κοµιτάτου. Τότε έγινε και στον Πόντο η πρώτη απόπειρα εγκατάστασης Τουρκαλβανών 

προσφύγων στα ελληνικά χωριά. Οι κάτοικοι αντιστάθηκαν και οι πρόσφυγες δεν µπόρεσαν 

να εγκατασταθούν. Ο µουτασαρίφης αποφάσισε να τους εγκαταστήσει µε τη βία και µε τη 

συνοδεία χωροφυλακής. Στο χωριό Τέβκερις (∆εύκερη) της Αµισού, όπου έστειλαν την 

πρώτη προσφυγική οµάδα, οι Έλληνες κάτοικοι απέκλεισαν το δρόµο µε τα παιδιά και τις 

γυναίκες τους και εµπόδισαν δυναµικά την είσοδο των Τουρκαλβανών προσφύγων. Η 

χωροφυλακή έκανε χρήση των όπλων και σκοτώθηκε ένας κάτοικος του χωριού. Οι 

συγχωριανοί του τον κήδεψαν επιδεικτικά, σαν σε συλλαλητήριο, στην Αµισό. Το θάρρος 

των χωρικών ν’ αντισταθούν µέχρι θανάτου στην εγκατάσταση των Τουρκαλβανών 

προσφύγων, έσωσε τότε τον Πόντο 
103

. 

 ∆ιαβάζοντας ο µητροπολίτης τις ειδήσεις αυτές στις γερµανικές εφηµερίδες, παρ’ 

ότι δεδηλωµένος Βενιζελικός 
104

, διέκοψε τη λουτροθεραπεία του και µε το τρένο έφτασε 

στο Kronberg, όπου έµενε η βασίλισσα της Ελλάδας Σοφία, η οποία ήταν αδερφή του 

Κάϊζερ Γουλιέλµου του Β' της Γερµανίας. Η βασίλισσα του υποσχέθηκε κάθε βοήθεια και 

του έδωσε ένα γράµµα για τον Γουλιέλµο, το οποίο έπρεπε να το παραδώσει αυτοπροσώπως 

στο πρεσβευτή µας, για να το διαβάσει στον αυτοκράτορα. Ο Γερµανός έφυγε για την 

Φραγκφούρτη και παρέδωσε το γράµµα στον Έλληνα πρεσβευτή, ενώ παράλληλα του 

διάβασε και τις εντολές της βασίλισσας. Αµέσως µετά επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη 

όπου λίγο αργότερα έµαθε πως ήρθε διαταγή στους πρέσβεις των Μεγάλων ∆υνάµεων να 

στείλουν τους γενικούς προξένους στη Σµύρνη, για να εξετάσουν τη δηµιουργηθείσα 

κατάσταση. Έτσι σταµάτησε εκείνος ο διωγµός 
105

.  

 Τον Ιούνιο του 1914 έφτασε στην Αµισό, µετά από λίγες εβδοµάδες κηρύχτηκε ο Α' 

παγκόσµιος πόλεµος και άρχισε η νέα τραγωδία του Ελληνισµού. Οι Τούρκοι 

επιστράτευσαν όλους τους Πόντιους, από ηλικίας είκοσι ενός εώς σαράντα πέντε χρονών 

και τους έστειλαν στο εσωτερικό της Ανατολής, στα περιβόητα τάγµατα εργασίας, δήθεν 

για να κατασκευάζουν δρόµους. Στην πραγµατικότητα επιδίωκαν να τους εξοντώσουν µε 
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την πείνα και τις κακουχίες 
106

, µε εισήγηση του Γερµανού στρατάρχη Liman Von Sanders 

pasa, ο οποίος ήταν ο αναδιοργανωτής του τουρκικού στρατού και µε την προτροπή και 

ανοχή δύο µεγάλων Χριστιανικών Ευρωπαϊκών δυνάµεων, της Γερµανίας και της 

Αυστρίας
107

. 

 Τον Ιούνιο του 1915 οι βαλήδες (νοµάρχες) διατάχτηκαν να στείλουν στη Συρία και 

στη Μεσοποταµία όλο τον αρµενικό πληθυσµό. Άλλη µυστική διαταγή όριζε έξω από τις 

πόλεις, δήµιοι οργανωµένοι από το κράτος, να σκοτώνουν τους άντρες, ενώ τα 

γυναικόπαιδα να τα µεταφέρουν συνεχώς από τόπο σε τόπο, ώσπου να εξοντωθούν. Μέσα 

σε δεκαπέντε µέρες σφάχτηκε ένα έθνος δύο εκατοµµυρίων και χάθηκε από προσώπου της 

γης. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή το 1913 οι Μεγάλες Ευρωπαϊκές ∆υνάµεις, 

επωφελούµενες από την ήττα της Τουρκίας στους βαλκανικούς πολέµους, της επέβαλαν 

µεγάλες µεταρρυθµίσεις υπέρ των Αρµενίων, στα έξι ιδίως ανατολικά βιλαέτια, τα οποία θ’ 

αποτελούσαν µελλοντικά µια χωριστή αυτοδιοίκηση, ένα είδος αρµενικής ηγεµονίας. Μέσα 

σ’ αυτήν τη λαίλαπα, πολλές αρµενικές οικογένειες της εκκλησιαστικής επαρχίας Αµασείας, 

παρέδωσαν στον µητροπολίτη Γερµανό εκατοντάδες παιδιά για να τα σώσει. Ο Γερµανός τα 

µοίρασε σε ελληνικά σπίτια και όσα δεν µπόρεσε να τα εξασφαλίσει, τα έκρυψε στην 

Μητρόπολη. Ακόµη και ο πρόξενος της Γερµανίας, επειδή φοβήθηκε να κρατήσει στο σπίτι 

του µια αρµενοπούλα, του την παρέδωσε. Πολλούς νέους που µπορούσαν να φέρουν όπλα, 

άρχισε να τους στέλνει στα ελληνικά ανταρτικά σώµµατα. Όταν η κυβέρνηση έµαθε ότι 

κρύβονταν αρµενόπαιδα στην Αµισό, τοιχοκόλλησε παντού προκηρύξεις, που έλεγαν ότι 

όποιος από τους Έλληνες έκρυβε παιδιά Αρµενίων, θα τον κρεµούσαν µαζί µε αυτά στην 

πόρτα του σπιτιού του. Κατατροµαγµένοι όλοι επέστρεψαν τα παιδιά και τις γυναίκες στο 

µητροπολιτικό µέγαρο, που είχε γεµίσει ασφυκτικά. Και αυτό όµως το έµαθε η τουρκική 

κυβέρνηση και ο µουτασαρίφης ζήτησε την παράδοσή τους. Ο Γερµανός Καραβαγγέλης 

αφού πήρε τη ρητή υπόσχεση ότι δε θα εκτοπισθούν τα δυστυχισµένα εκείνα πλάσµατα, του 

τα παρέδωσε. Ο µουτασερίφης κράτησε το λόγο του κι έτσι σώθηκαν από βέβαιο θάνατο ή 

εξισλαµισµό πολλά αρµενόπαιδα και Αρµένισσες 
108

. 

 Το 1916 ερχόταν η σειρά των Ελλήνων. Ύστερα όµως από το σάλο που ξέσπασε 

στον Ευρωπαϊκό και αµερικανικό τύπο, εξ’ αιτίας των σφαγών των Αρµενίων, οι Τούρκοι 

δεν τόλµησαν στην αρχή να προβούν σε αθρόες σφαγές, αλλά σοφίστηκαν τη λευκή σφαγή 

– εκτοπισµό. Οι εκτοπισµοί των Ελλήνων είχαν ως σκοπό το θάνατο από την πείνα και τις 

κακουχίες. Οι άντρες των πόλεων στέλνονταν µακριά, στο εσωτερικό, δήθεν να εργαστούν, 

µα εκεί οι περισσότεροι πέθαιναν από τις κακουχίες και τον εξανθηµατικό τύφο. Αµέσως 

άρχισε και ο εκτοπισµός των χωριών. Τα γυναικόπαιδα υποχρεωµένα να περνούνε ψηλά και 

χιονισµένα βουνά µέσα στην καρδιά του χειµώνα, ήταν Ιανουάριος µήνας, πέθαιναν 

σωρηδόν από το κρύο, την πείνα και τις αρρώστιες 
109

. 

 Ξαφνικά, ο πρόξενος της Αυστρίας Κβιατκόφσκι, καλός φίλος του Γερµανού 

Καραβαγγέλη, τον ειδοποίησε ότι έφτασε κρυπτογραφικό τηλεγράφηµα, που του 

γνωστοποιούσε ότι αποφασίστηκε η αθρόα µετατόπιση ολόκληρου του ελληνικού 

πληθυσµού του Πόντου στο εσωτερικό της χώρας 
110

. 

 Για να προλάβει την ολοκληρωτική εξόντωση, ο δυναµικός ιεράρχης, έφυγε αµέσως 

για τα ρωσοτουρκικά σύνορα και ύστερα από ένα αγωνιώδες και γεµάτο κινδύνους ταξίδι 

δώδεκα ηµερών, έφτασε στο Σού – Σεχήρ, όπου είχε το στρατόπεδό του ο στρατάρχης 

Βεχήπ πασάς. Αυτόν τον Βεχήπ πασά, ελληνικής καταγωγής 
111

, τον είχε φιλοξενήσει 

ηγεµονικά πολλές φορές στη Μητρόπολη και ο ελληνικός πληθυσµός της Αµισού του είχε 

προσφέρει πλούσια δώρα. Έµεινε κοντά του τρεις µέρες και τρεις νύχτες. Υπενθυµίζοντάς 

του τις περιποιήσεις και την αγάπη µε την οποία τον περιέβαλλαν οι Έλληνες του Πόντου, 

καθώς και τη θερµή και ελληνικότατη φιλοξενία που είχε απολαύσει στην Αθήνα σαν 

αιχµάλωτος του Μπιζανίου, του παρέστησε, όσο µπορούσε καλύτερα, τον τροµερό κίνδυνο 

που διέτρεχε ο ελληνικός πληθυσµός από τον επικείµενο εκτοπισµό. Ο πασάς συγκινηµένος 

του υποσχέθηκε να κάνει ό,τι του ήταν δυνατόν, για να αποτρέψει την πλήρη εκτέλεση των 

διαταγών της Κυβέρνησης. Και πραγµατικά πέτυχε πολλά, ιδιαίτερα για τη διάσωση της 

πλούσιας Αµισού 
112

. 
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 Επιστρέφοντας στη Σεβάστεια, βρέθηκε ανάµεσα σε µια τρικυµισµένη 

ανθρωποθάλασσα εκτοπιζοµένων, η οποία του ζητούσε απελπισµένα βοήθεια. Ζήτησε να 

συναντηθεί µε τον αιµοβόρο βαλή Μουαµέρ µπέη, το σφαγέα των Αρµενίων και τον 

παρακάλεσε να του επιτρέψει να µοιράσει λίγα χρήµατα στους πρόσφυγες. Αυτός όµως 

αρνήθηκε, λέγοντας ειρωνικά ότι έτσι θα τους συνήθιζε στην τεµπελιά 
113

. 

Στη Σεβάστεια γνώρισε και δύο εγκληµατικές φυσιογνωµίες των Νεοτούρκων, το 

Ραφέτ πασά – όργανο του Εµβέρ, που τον έστειλαν από το Βάν στην Αµισό µε απόλυτη 

πληρεξουσιότητα και µαζί µε αυτόν και έναν άλλο, πολιτικό υπάλληλο, το Βαχαεδίν, που 

είχε τα ίδια αιµοβόρα ένστικτα µε τον Ραφέτ. Αυτοί οι δύο στο δρόµο για την Αµισό 

πυρπόλησαν πολλά ελληνικά χωριά, εκτοπίσανε τον πληθυσµό τους κι έγιναν οι δήµιοι της 

επαρχίας. Ετοίµαζαν δε και τον εκτοπισµό των κατοίκων της πλούσιας Αµισού για να 

προβούν σε άµεση δήµευση και διαρπαγή των µεγάλων περιουσιών, όταν ξαφνικά 

παρουσιάστηκε στην Αµισό ο αρχιστράτηγος Ιτζέτ πασάς (Ινονού), ο µετέπειτα 

πρωθυπουργός της Τουρκίας 
114

. 

 Ο Γερµανός Καραβαγγέλης υποδέχτηκε τον Ιτζέτ έξω από την πόλη, µε όλο σχεδόν 

τον ελληνικό πληθυσµό. Τα κοριτσάκια του προσφέρανε λουλούδια και έγιναν προς τιµήν 

του εσπερίδες και ηγεµονικά γεύµατα στη Μητρόπολη. Σε αυτά έλαβαν µέρος εβδοµήντα 

περίπου αξιωµατικοί, ανώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι, πρόξενοι και όλη η συνοδεία του 

πασά. Ζητούσαν την εύνοια του Ιτζέτ και την πετύχανε.Ο υπασπιστής του, που ήταν 

Γερµανός αξιωµατικός και πολλές φορές µιλούσαν µαζί φιλικά, του εκµυστηρεύτηκε ότι ο 

πασάς είχε στείλει στην κυβέρνηση ευνοϊκότατο τηλεγράφηµα για την πόλη της Αµισού. 

Έτσι σώθηκε για δεύτερη φορά η ζωή της Αµισού 
115

. 

 Ο Ραφέτ, παρά το ότι συµµετείχε στις περιποιήσεις, φαίνεται ότι δυσαρεστήθηκε, 

γιατί παρά τις ρητές διαταγές του αρχιστράτηγου Ιτζέτ που έφυγε, την άλλη µέρα 

απαγχόνισε σαράντα πέντε  νέους Έλληνες φυγόστρατους, στην πλατεία Ωρολογείου της 

Αµισού. Η γυναίκα του Βαχαεδίν, σωστή µαινόµενη Ηρωδιάδα, µαζί µε άλλες Τουρκάλες,  

µε τη συνοδεία του άνδρα της και του Ραφέτ, ήρθαν στον τόπο της εκτέλεσης του 

απαγχονισµού, για ν’ απολαύσουν το θέαµα. Επειδή οι χωροφύλακες είχαν κιόλας 

κατεβάσει τα πτώµατα, ο Ραφέτ διέταξε και ξανακρέµασαν τους νεκρούς. Και έτσι έφυγαν 

όλοι ευχαριστηµένοι, αφού κόρεσαν τα αιµοχαρή τους ένστικτα 
116

. 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν περνούσε µέρα, πριν από τον οµαδικό απαγχονισµό, µα 

και µετά από αυτόν, µέχρι το τέλος του πολέµου, χωρίς η Αµισός να κλάψει νέα θύµατα. Η 

τραγικότητα των στιγµών εκείνων σηµάδευε τη ζωή της δύστυχης πόλης. Ο Γερµανός σ’ 

ένα του γράµµα προς τον τουρκοκρητικό µουτασαρίφη Αµισού Ραφέτ, έγραφε: Είναι 
αδύνατο να απαριθµήσουµε όλα τα  εγκλήµατα που διαπράχτηκαν από τα όργανα της 
δηµόσιας ασφάλειας κάτω από τα µάτια της υµετέρας Εξοχότητας. Μπροστά στα λυπηρά αυτά 
περιστατικά των τελευταίων πέντε µηνών βγαίνει από µέσα µου, στο όνοµα των 
βασανισθέντων, µια κραυγή πόνου και σας επιβαρύνω εγώ, εξοχώτατε µε την ευθύνη των 
όσων συνέβησαν απέναντι της πατρικά φιλόστοργης κυβέρνησής µας 117. 
 Τον Νοέµβριο του 1916, όταν οι διωγµοί σε βάρος των Ελλήνων προδιέγραφαν το 

τέλος του Ελληνισµού του Πόντου, ... ο µητροπολίτης Γερµανός Αµισού και Αµασείας, ένας 
κατά τα άλλα συµπαθής, προικισµένος και µε Ευρωπαϊκή µόρφωση κληρικός, όπως αναφέρει 
ο Πρόξενος (Κβιατκόφσκι) της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Τραπεζούντα, µε έδρα την Αµισό 

(Σαµψούντα), σε έκθεσή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών στη Βιέννη, επικαλέστηκε την 

επείγουσα µεσολάβηση της Καισαροβασιλικής Πρεσβείας του Κάιζερ υπέρ των Ελλήνων 

της περιφέρειάς του 
118

. 

 Όλα αυτά έγιναν αφορµή να γεννηθούν τα αντάρτικα σώµατα των Ποντίων. Πολλοί, 

αντιδρώντας και ζητώντας να γλιτώσουν από βέβαιο θάνατο, δραπέτευαν από τα εργατικά 

τάγµατα και κατέφευγαν στα βουνά, όπου ζούσαν κατά µικρές οµάδες στην παρανοµία, σαν 

φυγόστρατοι. Αυτές οι µικρές οµάδες, που συχνά κατέβαιναν µέχρι τα χωριά τους, 

εφοδιάστηκαν σιγά-σιγά µε όπλα και πολεµοφόδια και έτσι µπορούσαν ν’ αποκρούουν τις 

επιθέσεις των Τούρκων. Τους φυγόστρατους τους εφοδίαζαν µε τρόφιµα και όπλα οι 

οικογένειές τους. Με αυτή τη δικαιολογία ο τουρκικός στρατός έµπαινε στα χωριά έσφαζε 
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και έκαιγε, ενώ τα γύρω τουρκικά χωριά, επωφελούµενα, άρπαζαν και λεηλατούσαν τις 

περιουσίες των Ελλήνων και προπάντων τα ζώα. Οι πρώτοι αυτοί αντάρτες – δραπέτες, 

ήταν εντελώς ή σχεδόν εντελώς άοπλοι, µε µόνα πρωτόγονα όπλα µια σκαµπάνη, που 

παίρναν µαζί τους φεύγοντας, ένα µαχαίρι, ένα τσεκούρι ή καµιά σπασµένη τουρκική 

ξιφολόγχη, που τη στερέωναν  σε µια µακριά ξύλινη σούβλα. Μα σαν φτάνανε στα δικά 

τους χωριά, κλέβοντας ζώα από τους Τούρκους, τα  έδιναν στις γυναίκες τους, που τα 

πουλούσαν αµέσως και µε τα χρήµατα αυτά, καθώς και µε όσα κατόρθωναν να 

οικονοµήσουν ληστεύοντας ταξιδιώτες και πλούσιους Τούρκους εµπόρους, αγόραζαν 

σύγχρονα όπλα και πολεµοφόδια από Λαζούς κοντραµπατζήδες. Έτσι συγκροτήθηκαν οι 

πρώτες αντάρτικες οµάδες 
119

.  

Αυτές τις µικρές και άτακτες στην αρχή οµάδες άρχισε να τις οργανώνει σε τακτικά 

και αξιόµαχα ανταρτικά σώµατα, µε τη µακρά  πείρα που είχε αποκτήσει από τον Αγώνα 

στη Μακεδονία, ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης. Τα σώµατα αυτά γρήγορα 

πολλαπλασιάστηκαν. Αφού απέκτησαν άξιους και εµπειροπόλεµους αρχηγούς, που ο ίδιος 

προσωπικά ο ιεράρχης τους έδινε το χρίσµα 
120

, εξελίχτηκαν σε πραγµατικά στρατιωτικά 

σώµατα, που  ε ί χε  το  καθένα  υπό  την  προστασ ία  του  κα ι  την  απόλυ τη 

δ ι κα ι οδοσ ία  του  ένα  τµήµα  της  Επαρχ ίας .  Έτσι σιγά- σιγά  σχηµατίστηκε ένας 

ολόκληρος αντάρτικος στρατός, καλά οργανωµένος και οπλισµένος, είκοσι χιλιάδων 

ανδρών, που ο Κεµάλ στ’ αποµνηµονεύµατά του τον χαρακτηρίζει  έργο και όργανο του 
Καραβαγγέλη  και ανεβάζει τον αριθµό του σε τριάντα χιλιάδες 121. 
 Σε µια µάχη που δόθηκε από τον αρχικαπετάνιο  Αντώνη Χατζηελευθερίου 

(Αντώναγα)
122

 κοντά στο χωριό του και κράτησε είκοσι τέσσερις ολόκληρες ώρες, 

σκοτώθηκαν εννέα Τούρκοι αξιωµατικοί και αµέτρητοι στρατιώτες. Στην κηδεία των 

αξιωµατικών, που έγινε στην Αµισό, οι Τούρκοι διοργάνωσαν συλλαλητήριο, που πέρασε 

µπροστά από τη Μητρόπολη, κραυγάζοντας διάφορα συνθήµατα και προπάντων   εκδίκηση. 
Οι χοτζάδες και ο Ραφέτ πασάς έβγαλαν πάνω στους τάφους τους εµπρηστικούς λόγους. 

Στο χωριό Καράπερτσιν, ο Χαραλαµπίδης µε τον Παντελή πιάνοντας τα µονοπάτια απ’ 

όπου θα περνούσε καταδιωκτικό απόσπασµα, το διασκορπίσανε. Ο Βαρθολοµαίος, σε άλλο 

βουνό, πολεµώντας γενναία άρπαξε στο τέλος ένα ορεινό τηλεβόλο των Τούρκων και µε 

αυτό τους έτρεψε σε άτακτη φυγή. Άλλος, στο χωριό Κιζίλ-Γκιόλ (Κόκκινη Λίµνη), που τον 

περικυκλώσανε µέσα στο σπίτι του, µαζί µε τη γυναίκα του, την αδερφή του και άλλες 

γυναίκες, αφού είδε πως ήταν µάταιη κάθε αντίσταση, ανατίναξε µε βόµβα το σπίτι του, 

σώζοντας έτσι τουλάχιστον την οικογενειακή του τιµή. Στο ηρωικό Καπού-Καγιά της 

Πάφρας δεν τόλµησε για χρόνια ολόκληρα ν’ ανέβει τουρκικός στρατός και στα χωριά της 

Κάβζας, Μερζιφούντας και Έρπαα, οι αντάρτες διαρκώς πολεµούσαν και τα έσωζαν από 

τους τουρκικούς βανδαλισµούς και τις θηριωδίες 
123

. 

Ο ρωσικός στρατός που είχε καταλάβει την Τραπεζούντα, έµεινε καθηλωµένος εκεί 

και δεν έκανε ένα βήµα µπροστά, για να συντρίψει την ασήµαντη δύναµη του διαλυµένου 

τουρκικού στρατού. Ο Γερµανός Καραβαγγέλης έστειλε επιστολές στον ναύαρχο του 

στόλου της Μαύρης Θάλασσας και στον αρχιστράτηγο Γιούντενιτς, µε τους οπλαρχηγούς 

Χαραλαµπίδη και Βασίλειο Ανθόπουλο (Βασίλουστα), που πήγαν κρυφά µε ιστιοφόρο στην 

Τραπεζούντα. Σ’ αυτά τα γράµµατα διεκτραγωδούσε την τύχη του αρµενικού λαού και 

εξέθετε την εξίσου επισφαλή θέση των Ελλήνων. Παρακαλούσε τους πανίσχυρους 

συµµάχους µας να καταλάβουν την Αµισό µε την ενδοχώρα της, για να σωθεί τουλάχιστον 

ο υπόλοιπος χριστιανικός πληθυσµός. ∆εν κατάφερε τίποτα. Κάπου-κάπου µόνο 

εµφανιζόταν κανένα αντιτορπιλικό στα λιµάνια, έρριχνε µερικές βολές στην πόλη ή στ’ 

αραγµένα ιστιοφόρα, έπαιρνε µερικούς αντάρτες, τους µετέφερε στην Τραπεζούντα και τους 

ξανάφερνε πίσω εφοδιασµένους µε όπλα 
124

. 

 Στις 15 Οκτωβρίου 1917, ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης, µε διαταγή του 

Τούρκου πρωθυπουργού Ταλαάτ πασά, ο οποίος σύµφωνα µε πληροφορίες του πρέσβη της 

Αυστρο-Ουγγαρίας στην Κωνσταντινούπολη,  λέγεται ότι εξέφρασε σ’ ένα πρόσωπο 
εµπιστοσύνης την άποψη πως για την Τουρκία βλέπει να πλησιάζει η αναγκαιότητα να 
εξοφλήσει µε τους Έλληνες, ακριβώς όπως παλαιότερα και µε τους Αρµένιους125, συνελήφθη 
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και δια µέσου της Άγκυρας απελάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τα γεγονότα της 

απέλασης του Μητροπολίτη Αµασείας Γερµανού Καραβαγγέλη στην Κωνσταντινούπολη, 

τα αναφέρει µε λεπτοµέρεια ο Καισαροβασιλικός Πρόξενος της Αυστρο-Ουγγαρίας στην 

Τραπεζούντα, µε έδρα την Αµισό, Kwiatkowski, στην από 29 Οκτωβρίου 1917 έκθεσή του 

προς τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών Κόµη Ottokar Czernin von Chudenitz: Ο 
µητροπολίτης Αµασείας Γερµανός εκλήθη την µεσηµβρίαν της Κυριακής να παρουσιασθή εις 
τον µουτασαρίφη, ο οποίος και του ανεκοίνωσε την εκ Κωνσταντινουπόλεως εντολήν να 
µεταβή εντός δύο ωρών εκείσε χωρίς να συνοµιλήσει προηγουµένος µε οποιονδήποτε. Ο 
µητροπολίτης επέστρεψε συνοδεία αστυνοµικής φρουράς εις την έδραν του, όπου επετράτη να 
τον επισκεφθεί αργότερον µόνον ένας, ο βουλευτής της Αµισού Οσµάν µπέης. Την τετάρτην 
απογευµατινήν ώραν εγκατέλειψεν ο µητροπολίτης µετά της αδερφής του την πόλιν, 
συνοδευόµενος υπό ενός αξιωµατικού και εξ χωροφυλάκων. Αι άµαξαι έχουν ενοικιασθεί 
µέχρι της Άγκυρας. 
 Τα εν λόγω µέτρα προεκάλεσαν εις τους ελληνικους κύκλους βαθείαν απογοήτευσιν, 
αποδιδόµενα εις τα άκαρπας προσπαθείας του µητροπολίτου να αναχαιτίση το ανταρτικόν 
κίνηµα (...). 

Τον µητροπολίτην Γερµανόν περιέβαλεν η τουρκική κυβέρνησης µε δυσπιστίαν, ενώ 
ένα µέρος του ποιµνίου του τον καθιστά υπεύθυνον, διότι δεν είχεν εγκαίρως αναγνωρίσει και 
καταπολεµήσει τον κίνδυνον, περιελθών από µακρού εις µίαν δυσχερή θέσιν, εκ της οποίας 
τον απολυτρώνει τώρα η εκτόπισις... . Από 9 ετών µητροπολίτης Αµασείας µε έδραν την 
Αµισόν διετήρει καλάς σχέσεις προς τον πρώτον µουτασαρίφην Αµισού Suleiman 
Nedschmedin.... Ήτο ένας φιλόφρων ιεράρχης, µε τάλαντον και ευρωπαϊκήν µόρφωσιν, που 
εδείκνυε δια το ποίµνιόν του, αλλά και δια τοις άλλοις, πάντοτε µια ζεστή καρδιά και ένα 
γενναιόδωρο χέρι. Είχε όµως παραµελήσει από πολύν καιρόν την αναγκαίαν πρόνοιαν δια την 
δυσχερή θέσιν του, πράγµα το οποίον του στοιχίζει τώρα το πολυετές του πεδίον δράσεως 126. 
 Μετά από οχταήµερο ταξίδι έφτασε στην Άγκυρα και από εκεί απεστάλη 

σιδηροδροµικώς στην Κωνσταντινούπολη και ρίχτηκε στις φυλακές. Ευτυχώς στο ταξίδι 

βρήκε έναν γνωστό του, ο οποίος όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ειδοποίησε αµέσως 

το Πατριαρχείο. Μετά από σύντοµες ενέργειες, ο Πατριάρχης κατώρθωσε να τον 

αποφυλακίσει και να τον παραλάβει στο Πατριαρχείο 
127

. 

 Στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκε τότε µε τον µητροπολίτη Σµύρνης 

Χρυσόστοµο, ο οποίος είχε και αυτός εκτοπιστεί µε ενέργειες του βαλή Ραχµή πασά και του 

Νουρεντίν, του µετέπειτα φονιά του Εθνοµάρτυρα. 

 Με το τέλος του Α' Παγκοσµίου πολέµου (Οκτ. 1918), ένα αγγλικό αντιτορπιλλικό 

µετέφερε τον Γερµανό στην Αµισό, όπου ο λαός του επεφύλαξε αποθεωτική υποδοχή. Οι 

Τούρκοι είχαν κρυφτεί στα σπίτια τους. Η Τουρκία έµοιαζε µε θηρίο που σφαδάζει κάτω 

από τη φτέρνα του νικητή. Τα ελληνικά ανταρτικά σώµατα κατέβαιναν ελεύθερα στα χωριά 

και στις πόλεις και έµπαιναν ένοπλα και καµαρωτά στη µητρόπολη. Οι εκτοπισµένοι 

πληθυσµοί ξαναγύρισαν σε κακή κατάσταση στα σπίτια τους, όσοι από αυτούς δεν είχαν 

πεθάνει στους δρόµους της εξορίας. Όλη η προσοχή του ιεράρχη στράφηκε προς αυτούς, 

βοηθώντας τους µε κάθε µέσο και µε όσο χρήµα διέθετε 
128

. 

Εκείνη την εποχή έφτασε από την Ελλάδα ένα ελληνικό πολεµικό πλοίο µε τον 

αρχίατρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  Αντύπα, το οποίο έφερνε χρήµα και ρουχισµό 

και τα οποία µοιράστηκαν στους εξαθλιωµένους εξόριστους. Ο µητροπολίτης συνόδεψε µε 

το πολεµικό αυτό την ελληνική αποστολή και πήγε µέχρι την Κερασούντα και την 

Τραπεζούντα, όπου µοιράστηκαν πρώτες βοήθειες και ιδρύθηκαν παραρτήµατα του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κατόπιν όλοι µαζί πήγανε στη Ρωσία και επισκέφτηκαν τις 

ελληνικές κοινότητες, από το Βατούµ (Βαθύ) έως το Σοχούµ (∆ιοσκουριάδα). Εκεί 

διαπίστωσαν ότι οι Πόντιοι πρόσφυγες αυτών των µερών ήταν έτοιµοι να επιστρέψουν στις 

εστίες τους, πυκνώνοντας έτσι τον ελληνικό πληθυσµό του Πόντου
129

. 

 Λίγο αργότερα, ο Γερµανός ξαναπήγε στην Τραπεζούντα και συναντήθηκε µε τον 

µητροπολίτη Χρύσανθο Φιλιππίδη, έναν ιεράρχη διαφορετικό στο χαρακτήρα και στην 

πολιτική γραµµή απ’ ότι ο Γερµανός 
130

. Συντάξανε υπόµνηµα προς τους συµµάχους, µε το 
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οποίο ζητούσαν την ανεξαρτησία του Πόντου. Το βαρυσήµαντο αυτό έγγραφο το στείλανε 

αµέσως για τα περαιτέρω, µε έµπιστο άνθρωπό τους από την Αµισό, στον Έλληνα αρµοστή 

της  Κωνσταντινούπολης Γεώργιο Κατεχάκη 
131

. 

Στις 19 Μαΐου 1919 έφτασε στην Αµισό, προερχόµενος από την Κωνσταντινούπολη, 

ένας Τούρκος συνταγµατάρχης, ο Μουσταφά Κεµάλ, µαζί µε µερικούς ακόµη 

αξιωµατικούς, απεσταλµένος από το Σουλτάνο µ’ επίσηµη πληρεξουσιότητα. Με επιστολή 

του προσκαλούσε τον µητροπολίτη µαζί µε τους προκρίτους να τον συναντήσουν στο 

διοικητήριο. Σε µια εποχή ελληνικών θριάµβων και εξευτελισµού της Τουρκίας  θεωρήθηκε 

εντελώς περιττή κάθε επαφή µε τους Τούρκους. Είχε πια αποφασιστεί ο διαµελισµός της 

Τουρκίας. Εξ΄άλλου από το Κέντρο είχανε οδηγίες οι µητροπολίτες να αποφεύγουν στο 

εξής κάθε επικοινωνία µε τους Τούρκους. Κανένας δεν µπορούσε τότε να φανταστεί µε τι 

πρόγραµµα πήγαινε ο Κεµάλ στην Ανατολή. Αφού έµεινε είκοσι µέρες στην Αµισό, πήγε 

στην Κάβζα, την Αµάσεια και έφυγε για το εσωτερικό. Σε λίγες µέρες µαθεύτηκε ότι 

καλούσε τους Τούρκους σε µυστικές συνεδριάσεις και τους προέτρεπε να φροντίσουν να 

εξοπλισθούν µε κάθε τρόπο, για να διώξουν τον εχθρό από τα τουρκικά εδάφη. Σε λίγον 

καιρό άρχισαν να εµφανίζονται τουρκικές συµµορίες οργανωµένες από τον ίδιο. Ο 

µητροπολίτης κατάλαβε πολύ αργά ποιός ήταν ο σκοπός του Κεµάλ, γιατί ήταν πολύ 

εύκολο να τον εξαφανίσει στο δρόµο µεταξύ Αµισού και Κάβζας, όπου υπήρχαν χιλιάδες 

αντάρτες. Οι συµµορίες φοβέριζαν, σκότωναν και λήστευαν τους χωρικούς. Μια τέτοια 

συµµορία του Μεχµέτ, έστησε ενέδρα στο δρόµο Αµισού – Πάφρας και έλεγχε τις άµαξες 

ψάχνοντας να βρει τον  επίσκοπο Ζήλων, µε έδρα την Πάφρα, Ευθύµιο Αγριτέλη. Για καλή 

του τύχη κατάφερε να ξεφύγει η άµαξά του και η συµµορία του Μεχµέτ αρκέστηκε να τους 

πυροβολεί από µακριά, χωρίς όµως να τους πετύχει. Έτσι σώθηκε ο επίσκοπος από βέβαιο 

θάνατο. Τότε πια άρχισε ο µητροπολίτης µε µακρά υποµνήµατα να εκθέτει την κατάσταση, 

όπου έκρινε σκόπιµο και να ζητά άµεση επέµβαση των αρχών κατοχής. Έτσι, οι Άγγλοι 

έστειλαν στην Αµισό µια στρατιωτική δύναµη διακοσίων ανδρών από τις αποικίες, ενώ 

παράλληλα υποχρέωσαν τον Σουλτάνο να ανακαλέσει τον Κεµάλ 
132

. 

 Κατά τα µέσα του 1920 ο Γερµανός έλαβε τηλεγράφηµα του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου, που τον καλούσε να µεταβή αµέσως στην Κωνσταντινούπολη, για να πάρει 

µέρος σαν µέλος της Ιεράς Συνόδου στην εκλογή του Οικουµενικού Πατριάρχη. 

Παράλληλα, έλαβε και πολλά τηλεγραφήµατα φίλων του, για τον ίδιο λόγο. Ανέθεσε τη 

διαχείριση των εθνικών ζητηµάτων στο βοηθό Επίσκοπο Ευθύµιο και στον πρωτοσύγκελλό 

του Πλάτωνα και αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Εκλέχτηκε πρόεδρος του µικτού 

συµβουλίου, καθώς και των επιτροπών, που είχαν συσταθεί για τη σύνταξη των 

υποµνηµάτων του Εθνικού Κέντρου προς τα συνέδρια της ειρήνης, όπου διεκδικούνταν τα 

εθνικά µας δίκαια. Αλλά και προφορικά εξέθετε στους αρµοστές των συµµάχων στην 

Κωνσταντινούπολη τη νέα κατάσταση στην Ανατολή και τους παρακινούσε να πάρουν 

δραστικά µέτρα, για να προλάβουν την επιδείνωση της νέας κατάστασης. Σε µικρό χρονικό 

διάστηµα τα λιµάνια του Πόντου και της Μαύρης Θάλασσας αποκλείστηκαν εντελώς, 

διακόπηκε κάθε προσωπική επικοινωνία µεταξύ Κωνσταντινούπολης και Πόντου και 

επιβλήθηκε αυστηρότατη λογοκρισία στην αλληλογραφία 
133

.  

 Με τις νέες καταστάσεις που είδε να διαµορφώνονται, άρχισε να συγκεντρώνει στο 

σπίτι του τους δυσαρεστηµένους Τούρκους, Κούρδους και Κιρκάσιους (Τσερκέζους) και να 

τους προτρέπει να εισβάλουν  στην Ανατολή, να σχηµατίσουν ισχυρά ανταρτικά σώµατα 

και να δηµιουργήσουν αντιπερισπασµό στο παράνοµο κράτος του Κεµάλ. Ο Κεµάλ είχε ήδη 

δηµιουργήσει δική του κυβέρνηση στην Άγκυρα, στην οποία είχαν υποταχτεί όλα τα 

βιλαέτια της Ανατολής, εκτός από το κοµµάτι που είχε παραχωρηθεί οριστικά στην Ελλάδα 

µε τη Συνθήκη των Σεβρών. Ύστερα από επανειληµµένες συνεδριάσεις, υπό την προεδρία 

του Γερµανού Καραβαγγέλη, στις οποίες πήραν µέρος πενήντα περίπου Τούρκοι 

αντιπολιτευόµενοι, αποφασίστηκε να διευκολυνθεί από τις ελληνικές στρατιωτικές αρχές η 

είσοδός τους στο τουρκικό έδαφος δια µέσου των νεοελληνικών συνόρων 
134

. 

 Εν τω µεταξύ, µετά την πτώση του Βενιζέλου το Νοέµβριο του 1920, το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο διέκοψε τις σχέσεις του µε τη νέα κυβένηση της Ελλάδας, της 
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οποίας την εκλογή τη θεωρούσε καταστροφική για τις εθνικές υποθέσεις. Ο µητροπολίτης 

Γερµανός Καραβαγγέλης, αν και δεδηλωµένος βενιζελικός, θεώρησε εθνική του υποχρέωση 

να βοηθήσει προσωπικά το έργο της νέας κυβέρνησης. Συνεννοήθηκε µε τον νέο αρµοστή 

Βότση, έστειλε δια της Πανόρµου τον Μεχµέτ αγά µε τους οπαδούς του στον αρχιστράτηγο 

Παπούλα και αυτός τους διευκόλυνε την είσοδο στην Ανατολή. Οι Κιρκάσιοι πήγαν στην 

απέναντι Νικοµήδεια, όπου είχε επαναστατήσει ήδη ο Αζναβούρ πασάς κατά του Κεµάλ. 

Από τους Κούρδους στείλανε µόνο τον Μουσταφά πασά µέσω του Περσικού κόλπου στο 

Σουλεϊµανιέ, για να συνεννοηθεί εκεί µε τους Κούρδους φυλάρχους και να προετοιµάσει το 

έδαφος για επανάσταση 
135

. 

 Θέλοντας και ο ίδιος ο Γερµανός να σχηµατίσει δική του γνώµη για την κατάσταση 

στο Μικρασιατικό Μέτωπο, έφυγε και πήγε δια µέσου της Προύσας στο Εσκή Σεχήρ. 

Γύρισε όµως µε όχι καλές εντυπώσεις για το ηθικό του ελληνικού στρατού. Αντίθετα, η 

δύναµη του Κεµάλ συνέχεια µεγάλωνε. Ακόµη και οι παλιοί µας σύµµαχοι, ήταν πρόθυµοι 

να τον βοηθήσουν. Νύχτα άνοιγαν οι αποθήκες όπλων στην Κωνσταντινούπολη από τους 

ανθρώπους του Κεµάλ και τα πολεµοφόδια έφευγαν δια θαλάσσης προς τη Γιάλοβα και 

άλλα λιµάνια της Μικράς Ασίας, τα οποία βρισκόντουσαν υπο την εξουσία του. Μη 

µπορώντας να κάνει τίποτε άλλο, ο Γερµανός οργάνωσε ένα είδος κατασκοπείας 

χρησιµοποιώντας δύο αφοσιωµένους του ανθρώπους, έναν Τζεµάλ και έναν Λαζό Σουκρή 

από την Κερασούντα, θανάσιµο εχθρό του διαβόητου Τοπάλ Οσµάν. Προτού ξεκινήσουν τα 

φορτωµένα καράβια από το λιµάνι, ειδοποίησε τον Κούτση (αρχηγό της ελληνικής 

στρατιωτικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη από το Νοέµβριο του 1920 µέχρι το 

Σεπτέµβριο του 1923), ο οποίος δυστυχώς δεν έκανε τίποτε. Λίγα µόνο πλοία 

κατασχέθηκαν αλλά και αυτά από τις αγγλικές αρχές 
136

. 

 Σε δρόµο της Κωνσταντινούπολης, ένας Αµισινός αναγνώρισε τον κακούργο 

µουτασαρίφη Ραφέτ πασά και τον παρέδωσε στην αγγλική αστυνοµία. Αµέσως 

ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά ο Γερµανός και µόλις τον είδε, τον αναγνώρισε µε την πρώτη 

µατιά, παρ’ όλο που έκρυβε επιµεληµένα την ταυτότητά του. Τόσο βαθιά  ήταν εντυπωµένη 

µέσα του η εγκληµατική εκείνη µορφή από τα θλιβερά επεισόδια της Αµισού και 

προπάντων από τον απαγχονισµό των σαράντα πέντε νέων Ελλήνων φυγόστρατων. Χωρίς 

να θυµάται τι ακριβώς του είπε και χωρίς να µπορεί να συγκρατηθεί, ο ιεράρχης τον 

χαστούκισε. Ύστερα τον παρέλαβε µε δύο αστυνόµους και τον µετέφεραν στο Μόδι 

(Χαλκηδώνα) όπου φυλακίστηκε. Αργότερα οι Άγγλοι τον εξόρισαν στη Μάλτα. 

 Το 1921 σε συνεδρίαση των δύο σωµάτων του Οικουµενικού Πατριαρχείου και µε 

υπόδειξη δική του, αποφασίστηκε να κατέβει στην Αθήνα για να συναντήσει τον Γούναρη, 

παλιό συµφοιτητή του στη Γερµανία και να τον πείσει να στείλει ένα σύνταγµα στρατού 

στην Αµισό, το οποίο ενωµένο µε τους Πόντιους αντάρτες θ’ αποτελούσε  σοβαρό 

αντιπερισπασµό στα νώτα του Κεµάλ. Αφού µάλιστα την εποχή εκείνη, είχε αρχίσει να 

συζητείται η προέλαση του ελληνικού στρατού στην Άγκυρα. Φτάνοντας στη Σµύρνη έµαθε 

ότι ο Γούναρης βρισκόταν στην Κιουτάχεια, που µόλις είχε καταληφθεί. Συναντήθηκε µαζί 

του και κατόρθωσε να τον πείσει για την αποτελεσµατικότητα του σχεδίου του. Στο 

συµβούλιο που έγινε µε ανώτερους αξιωµατικούς, τον πληροφορούν πως έχει ήδη 

αποφασισθεί η προέλαση προς την Άγκυρα. Ο ιεράρχης αναπτύσσοντας για δεύτερη φορά 

το σχέδιό του µπροστά σε όλους εκείνους τους αξιωµατικούς τους τόνισε ότι η αποστολή 

ενός συντάγµατος στον Πόντο θα ήταν ευεργετική, όχι µόνο για το χριστιανικό πληθυσµό 

του Πόντου, αλλά και για την ίδια την προέλαση του στρατού. Γιατί ο Κεµάλ, 

αναγκασµένος να στείλει δυνάµεις στον Πόντο, θα τις απέσυρε από το µέτωπο και έτσι θα 

το εξασθενούσε. Το σπουδαιότερο δε, ακόµα και σε περίπτωση ήττας του, εάν δεν είχε 

δηµιουργηθεί ο αντιπερισπασµός του Πόντου, ο Κεµάλ θ’ αποσυρόταν κανονικά στην 

Καισάρεια, εν ανάγκη και ως τη Σεβάστεια και το Ερζερούµ και έτσι ο πόλεµος δε θα 

τελείωνε ποτέ. Ενώ αντιθέτως, εάν το σύνταγµα του ελληνικού στρατού, που ενωµένο µε 

τους αντάρτες θα έφτανε τις είκοσι πέντε χιλιάδες άνδρες, προήλαυνε δια της αµαξιτής οδού 

προς τα νώτα του Κεµάλ τη στιγµή που ο ελληνικός στρατός θα πλησίαζε στην Άγκυρα, ο 

Κεµάλ θα διέτρεχε τον κίνδυνο, καθώς θα βρισκόταν ανάµεσα σε δύο πυρά, να πιαστεί 
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αιχµάλωτος. Έτσι, αυτοµάτως θα σταµατούσαν  οι εχθροπραξίες. Ο  ∆ούσµανης όµως 

αντιτάχθηκε µε πείσµα στις προτάσεις του Γερµανού, γιατί πίστευε πως σ’ ένα µήνα θα 

ήταν κιόλας στην Άγκυρα, θα έκαιγε όλες τις αποθήκες πολεµοφοδίων των Τούρκων, θα 

κατέστρεφε τη σιδηροδροµική γραµµή και θα γύριζε πίσω, αφού θα είχε εξασφαλισθεί από 

κάθε µελλοντική ενόχληση από µέρους του Κεµάλ. Την ίδια στιγµή, ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος από το Παρίσι, έστελνε ικετευτικά γράµµατα στους πολιτικούς του αντιπάλους 

να µην κάνουν βήµα πέρα από τη φυσική οχυρή γραµµή, που είχαν χαράξει έµπειροι 

στρατιωτικοί σαν σύνορα της ενδοχώρας της Σµύρνης, που µας είχε παραχωρηθεί µε τη 

συνθήκη των Σεβρών. Έτσι γύρισε άπρακτος και µε κακά προαισθήµατα στην 

Κωνσταντινούπολη 
137

. 

 Παράλληλα ξεκινώντας για την Αθήνα πήρε µαζί του και τέσσερις Κούρδους, τον 

Ριφάτ µπέη και τρείς αξιωµατικούς, που τους αποβίβασε στη Σµύρνη, για να πάνε στο 

Κουρδιστάν και να ξεσηκώσουν το λαό σε επανάσταση. Όταν όµως αυτοί κατώρθωσαν να 

φτάσουν στο Σουλεϊµανιέ, είχε αρχίσει ήδη η υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Επίσης, 

οι Τούρκοι έµαθαν έγκαιρα τί ετοιµάζονταν και έστειλαν εκεί ισχυρή στρατιωτική δύναµη 

και πρόλαβαν κάθε κίνηµα 
138

. 

 Ο ελληνικός στρατός ηττήθηκε στα στενά της Άγκυρας και οπισθοχωρούσε. Οι 

Τούρκοι είχαν ήδη µαζέψει στις φυλακές της Αµασείας όλο το άνθος του Πόντου από την 

Αµισό (Σαµψούντα), την Πάφρα, την Ζάληχο-Λεοντόπολη (Αλάτσαµ), τη Μερζιφούντα, 

την Άνδραπα (Βεζύρ Κιοπρού), καθώς και από τις επαρχίες Τραπεζούντας, Κερασούντας 

και Νεοκαισαρείας. Φοβόντουσαν όµως να τους σκοτώσουν πριν την τελική έκβαση των 

επιχειρήσεων. Μετά την οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού, επανασύστησαν τα 

∆ικαστήρια Ανεξαρτησίας 
139

, τα οποία αντικαθιστούσαν τα στρατοδικεία και σε µία µόνο 

ηµέρα, την 21
η
 Σεπτεµβρίου 1921 ν.η., απαγχόνισαν 69 Έλληνες, το άνθος των ελληνικών 

κοινοτήτων σε επιστήµονες, µεγαλέµπορους, τραπεζίτες και ό,τι άλλο εκλεκτό διέθετε ο 

Πόντος. Τις επόµενες ηµέρες εκατοντάδες ήταν τα θύµατα των ∆ικαστηρίων Ανεξαρτησίας. 

Οκτώ µήνες βρίσκονταν έγκλειστοι στις φυλακές της Αµασείας ο βοηθός επίσκοπος του 

Γερµανού, Ευθύµιος Αγριτέλης και ο ηρωικός και αφοσιωµένος πρωτοσύγκελλός του από 

τον Μακεδονικό Αγώνα Πλάτων Αϊβαζίδης, µαζί µε  εκατοντάδες ακόµη οµογενείς του 

Πόντου. Από αυτούς σώθηκε µόνο ο επίσκοπος Ευθύµιος, ο οποίος είχε προφτάσει να 

πεθάνει από εξανθηµατικό τύφο λίγες µέρες νωρίτερα. Καταδικάστηκε ερήµην σε θάνατο 

και ο Γερµανός Καραβαγγέλης, ο οποίος όµως σώθηκε γιατί βρισκόταν στο Φανάρι σαν 

Συνοδικός. Οι άλλοι µητροπολίτες είχαν εκτοπιστεί πριν από καιρό στην 

Κωνσταντινούπολη 
140

. 

 Οι Τούρκοι συνέχιζαν τον ανηλεή διωγµό τους για την εξόντωση του ελληνικού 

στοιχείου στον Πόντο. Ο απαισίας µνήµης Τουρκολαζός Τοπάλ Οσµάν, από την 

Κερασούντα, µε τις ορδές του έστηνε ενέδρες και αφάνιζε άοπλους άνδρες και 

γυναικόπαιδα που βρίσκονταν στους δρόµους της εξορίας. Άλλη αποστολή εξορίστων 

εξαφανίστηκε µεταξύ Μερζιφούντας και Ιβόρων (Τσορούµ), χωρίς ν’ αφήσει κανένα ίχνος. 

Ο Τοπάλ Οσµάν συνελάµβανε άνδρες στην Κάβζα, στην Κερασούντα και σε άλλες πόλεις 

και τους έπνιγε µε σχοινιά, µε τα ίδια του τα χέρια
141

. Πολυάριθµος τουρκικός στρατός 

εισέβαλε στην Επαρχία Αµασείας για να καταδιώξει τα ανταρτικά σώµατα, τα οποία 

υπερασπίζονταν γέρους και γυναικόπαιδα πάνω σε βουνά. Τα γυναικόπαιδα γνώριζαν τη 

µανία του Τούρκου στρατηγού. Γυρίζοντας αυτός στην Άγκυρα, αδυνατώντας να εξοντώσει 

τους αντάρτες, αυτοί κατέβηκαν στα τουρκικά χωριά της Αµισού, της Πάφρας, του Λατίκ 

(Λαοδικείας) και Κάβζας, και έκαψαν εκατό περίπου, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, 

διότι συνεργάζονταν µε τον τουρκικό στρατό και τους καταδίωκαν. Οι Τούρκοι χωρικοί της 

περιφέρειας δήλωσαν υποταγή στους αντάρτες και τους προµήθευαν αλεύρι, τρόφιµα και 

άλλα απαραίτητα είδη. Ο µουτασαρίφης της Αµισού συνθηκολόγησε µε τους αντάρτες, 

επιτρέποντας την ελεύθερη είσοδό τους στις πόλεις και τη µεταφορά τροφίµων στα χωριά 

τους, υπό τον όρο να πάψουν να χτυπούν τα τουρκικά χωριά και ν’ αρπάζουν κτήνη και 

τρόφιµα 
142

. 
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 Το Πατριαρχείο, που έβλεπε ότι θ’ αργούσε να τελειώσει ο πόλεµος, αποφάσισε να 

προβεί στην εκλογή νέου Πατριάρχη. 

 Την παραµονή των εκλογών, όλα έδειχναν πως ήταν βέβαιη η εκλογή του Γερµανού, 

παρά τις όποιες δυσαρέσκειες εξ’ αιτίας των φιλικών του σχέσεων µε τον αρµοστή Βότση, 

που ήταν βασιλικός. Ξαφνικά, τη νύχτα έφτασε στο σπίτι του µια τριµελής επιτροπή της 

Εθνικής Αµύνης και τον θερµοπαρακαλούσε ν’ αποσύρει την υποψηφιότητά του υπέρ του 

Μελετίου Μεταξάκη. Έλεγαν πως αυτός θα έφερνε από την Αµερική εκατοντάδες χιλιάδες 

δολάρια από έρανο, για τις ανάγκες των Πατριαρχείων και επειδή είχε φιλικότατες σχέσεις 

µε τον Άγγλο αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας και τους Αµερικανούς επισκόπους, θα φαινόταν 

πολύ χρήσιµος στην εθνική υπόθεση. Γι’ αυτούς τους λόγους ήταν επιτακτική εθνική 

ανάγκη να εκλεγεί ο Μελέτιος. Έλεγαν µάλιστα πως αυτή ήταν και η επιθυµία του 

Βενιζέλου 
143

. 

Όλη τη νύχτα, αναµετρώντας ο Γερµανός τις οικονοµικές δυσκολίες των 

Πατριαρχείων και των εθνικών φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, καθώς και το οικονοµικό χάος 

που θ’ αντιµετώπιζε, ήδη οι πατριαρχικοί υπάλληλοι ήταν απλήρωτοι εννέα ολόκληρους 

µήνες, ενώ τα ιδρύµατα βρίσκονταν σε αδιέξοδο λόγω διακοπής των επιδοµάτων από την 

κυβέρνηση των Αθηνών, γνωρίζοντας ακόµη ότι οι απόστρατοι αξιωµατικοί της Εθνικής 

Αµύνης είχαν ταχθεί στο πλευρό του Μελετίου, αποφάσισε να υποχωρήσει και να 

υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Μελετίου, όπως είχε κάνει και το 1918 µε την 

υποψηφιότητα του µητροπολίτη Χαλκηδόνας. Στο βάθος της καρδιάς του, του έµεινε µια 

αµυδρή ελπίδα ότι αν για οποιοδήποτε λόγο έπεφτε ο Μελέτιος, σίγουρα θα ήταν εκείνος ο 

διάδοχός του 
144

. 

 Ανακοινώνοντας την απόφασή του, µερικοί είπαν πως φοβήθηκε τους αξιωµατικούς 

της Εθνικής Αµύνης. Άλλοι είπαν πως είχε δωροδοκηθεί. Όµως, δεν ήταν δυνατόν να 

φοβηθεί Έλληνες αξιωµατικούς, που µε τους περισσότερους ήταν συνεργάτης και φίλος από 

το Μακεδονικό Αγώνα. Οι δεύτεροι ήταν αισχροί συκοφάντες, γιατί είναι αλήθεια πως ένας 

φίλος του λαϊκός του πρότεινε ένα ποσό, µεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων λιρών, για να κάνει 

αυτό που ο ίδιος αυθόρµητα είχε αποφασίσει, µε µόνη του σκέψη το Εθνικό συµφέρον. 

Απέρριψε µε αγανάκτηση και βδελυγµία την πρότασή του, γιατί δεν ήταν δυνατόν να 

σβήσει µε µια µονοκονδυλιά το άσπιλο και αδέκαστο παρελθόν του 
145

. 

 Προς τα τέλη Νοεµβρίου του 1921 ανοίχτηκαν µπροστά στην Εθνοσυνέλευση τα 

ψηφοδέλτια των µητροπολιτών και από αυτά καταρτίστηκε ο κατάλογος των υποψηφίων, 

από τους οποίους πάλι ο Γερµανός είχε τις περισσότερες ψήφους. Στις 25 Νοεµβρίου 1921 

συνήλθε η εκλογική συνέλευση. Με µυστική ψηφοφορία, στο τριπρόσωπο εκλέχτηκαν ο 

Αθηνών Μελέτιος Μεταξάκης, ο Καισαρείας Νικόλαος και ο Γερµανός Καραβαγγέλης 
146

. 

 Οι µητροπολίτες που θα λάµβαναν µέρος στην τελευταία εκλογή ήταν δεκαεπτά. 

Από αυτούς οι έξι ήταν άρρωστοι ή απουσίαζαν απο την Κωνσταντινούπολη και είχαν 

αναθέσει τις ψήφους τους επιτροπικά στον Γερµανό. Και οι άλλοι µητροπολίτες είχαν 

κηρυχτεί αναφανδόν υπέρ της υποψηφιότητας του Γερµανού. Μόνο ο Καισαρείας ήταν 

δεδηλωµένος υπέρ του εαυτού του, ενώ ο Αγκύρας αµφιταλαντευόταν. Έτσι, από τις 

δεκαεπτά ψήφους οι δεκαπέντε, άν όχι οι δεκαέξι, ήταν δικές του. Επάνω στην Αγία 

Τράπεζα πρώτος ο Γερµανός ψήφισε ανοιχτά, καταθέτοντας και τις ψήφους των 

Μητροπολιτών Αγχιάλου, Μεσηµβρίας, ∆υρραχίου, Κώου 
147

 και τον ακολούθησαν πολλοί 

φίλοι του. Έτσι εκλέχτηκε Πατριάρχης ο Μελέτιος 
148

.   

 Ο Πατριάρχης Μελέτιος ∆' Μεταξάκης (25.11.1921 – 20.9.1923) εκτιµώντας τις 

ικανότητές του, αλλά και αναγνωρίζοντας την καθοριστική του συµβολή για την εκλογή 

του, τον κατέταξε µεταξύ των επίλεκτων µελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και τον είχε 

επικεφαλής σε σηµαντικά όργανα του Οικουµενικού Πατριαρχείου, αλλά τον 

χρησιµοποιούσε και σε σοβαρές και µε ιδιαίτερη ικανότητα αποστολές, για εκκλησιαστικές 

ή άλλες υποθέσεις 
149

. 

 Στις 19 Φεβρουαρίου 1922, υπέγραψε και ο µητροπολίτης Αµασείας Γερµανός 

Καραβαγγέλης τον Τόµο των Ιερών Μητροπόλεων του Οικουµενικού Θρόνου που 

περιήλθαν στη Σερβική Εκκλησία 
150

 και την γενόµενη εκκλησιαστική ενότητα. Τον 
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Πατριαρχικό και Συνοδικό αυτόν Τόµο και την Ειρηνική επιστολή προς τον Πατριάρχη των 

Σέρβων ∆ηµήτριο την µετέφερε ο Γερµανός, δια µέσου Ρουµανίας, στις αρχές Μαρτίου στο 

Βελιγράδι, ως Πατριαρχικός απεσταλµένος. Με την ευκαιρία της ανύψωσης της Εκκλησίας 

της Σερβίας σε Πατριαρχείο, ο Βασιλιάς των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων, Αλέξανδρος 

ο Α', απένειµε στον Γερµανό το παράσηµο του Λευκού Αετού α' τάξης 
151

. 

 Τον Μάιο του 1922 ο Γερµανός µετέβη στο Βελιγράδι, σαν αντιπρόσωπος του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου, στους γάµους των βασιλέων της Γιουγκοσλαβίας Αλέξανδρου 

Α' και Μαρίας. Τον Σεπτέµβριο του 1922 µετέβη στο Βουκουρέστι, σαν αντιπρόσωπος του 

Οικουµενικού Θρόνου στις τελετές στέψης των βασιλέων της Ρουµανίας Φερδινάνδου και 

Μαρίας, που έγινε στις 15 Οκτωβρίου στην Alba – Julia 
152

. 

 Από το Βουκουρέστι µετέβη πάλι στο Βελιγράδι για να παραλάβει τα 

καθυστερούµενα της Σερβικής κυβέρνησης προς τα Πατριαρχεία. Με πολλούς κόπους 

κατόρθωσε να του δοθούν ένα εκατοµµύριο φράγκα και επέστρεψε µέσω Κωνστάντζας 

στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω µεταξύ η Ιερά Σύνοδος, στις συνεδρίες της 13 και 18 

Οκτωβρίου 1922 του έστειλε τηλεγραφήµατα, µε τα οποία τον καλούσε να γυρίσει 

επειγόντως στην Κωνσταντινούπολη 
153

. Τα τηλεγραφήµατα αυτά ο Γερµανός ή τα 

παρήκουσε ή δεν τα πήρε. 

Λίγες µέρες πριν αναχωρήσει ο Γερµανός από την Κωνστάντζα, τα κεµαλικά 

στρατεύµατα είχαν µπεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο Κεµάλ τον είχε καταδικάσει ερήµην 

εις θάνατο στα ∆ικαστήρια της Αµασείας. Ο Πατριάρχης, από φόβο µήπως συλληφθεί κατά 

την αποβίβασή του από το πλοίο, έσπευσε να ρωτήσει τις αρµοστείες των Μεγάλων 

∆υνάµεων άν θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν τη ζωή του. Μετά την αρνητική τους 

απάντηση, η Ιερά Σύνοδος τον ψήφισε µητροπολίτη Ιωαννίνων, ενώ βρισκόταν ακόµη εν 

πλώ 
154

. 

 Όταν το πλοίο εισήλθε στο λιµάνι της Κωνσταντινούπολης, κατ’ εντολή του 

Πατριάρχη ανέβηκε στο πλοίο ο αρχιγραµµατέας της Συνόδου, για να προλάβει να 

εµποδίσει την αποβίβασή του. Παρέδωσε στον Γερµανό γράµµατα του Πατριάρχη που είχε 

µαζί του και τα έγγραφα του διορισµού του 
155

. 

 

Θεολογικά Έργα του Γερµανού Καραβαγγέλη 

 

 Τα θεολογικά έργα του Γερµανού Καραβαγγέλη, επιγραµµατικά, είναι τα εξής 
156 

: 

 

α) Η επι πτυχίω διατριβή µε τίτλο: " Θέσις θεολογική περί του ότι αξιόπιστοι οι άγιοι 

Ευαγγελισταί ". Υποβλήθηκε στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης την 1
η
 Μαίου του 

1888. Υπέγραψε µε το βαφτιστικό του όνοµα Στυλιανός Χρυσοστόµου Καραβαγγέλης. Η 

χειροτονία του έγινε στις 3 Ιουλίου 1888. 

 

β) " Η περί θεού διδασκαλία Θεοφίλου του Αντιοχείας ". Εναίσιµος διδακτορική διατριβή 

επιδοθείσα τη εν Λειψία Φιλοσοφική Σχολή υπό Γερµανού Καραβαγγέλη. Εν Λειψία, 

τύποις Bar & Hermann, 1891. 

 

γ) " Λόγος τη Β' Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ", απαγγελθείς εν τω Πατριαρχικώ 

ναώ υπό του εν τη κατά Χάλκην Ιερά Θεολογική Σχολή, καθηγητού Ιεροδιακόνου 

Γερµανού Καραβαγγέλη. Εκφωνήθηκε την Κυριακή 1
η
 Μαρτίου 1892 (Εκκλησιαστική 

Αλήθεια, τοµ.11, 1891 – 1892, σελ. 420). 

 

δ) " Οµιλία εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον της Β' Κυριακής των νηστειών ", απαγγελθείσα 

εν τω Πατριαρχικώ ναώ υπό του καθηγητού Ιεροδιακόνου Γερµανού Καραβαγγέλη. 

Εκφωνήθηκε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 1893 (Εκκλησιαστική Αλήθεια, τοµ. 12, 1892 – 

1893, σελ. 406). 
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ε) " Λόγος ηθικός περί ηθικής φρεναπάτης ", εκφωνηθείς εν τω Πατριαρχικώ ναώ υπό του 

Πανοσιολογιωτάτου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Γερµανού Καραβαγγέλη. 

Εκφωνήθηκε την Β' Κυριακή της Τεσσαρακονθήµερης νηστείας 28 Νοεµβρίου 1893 

(Εκκλησιαστική Αλήθεια, τοµ. 13, 1893 – 1894, σελ. 280).  

 

στ) " Λόγος ηθικός περί πνευµατικής ραθυµίας ", εκφωνηθείς τη Β' Κυριακή των νηστειών, 

υπό του  Πανοσιολογιωτάτου Αρχιµανδρίτου Γερµανού Καραβαγγέλη, καθηγητού της εν 

Χάλκη Θεολογικής Σχολής. Εκφωνήθηκε την Κυριακή 13 Μαρτίου 1894 (Εκκλησιαστική 

Αλήθεια, τοµ. 14, 1894 – 1895, σελ. 11). 

 

ζ) " Εγκύκλιος Πατριαρχική και Συνοδική επιστολή προς τοις Ιερωτάτοις και 

Θεοφιλεστάτοις εν Χριστώ αδερφοίς Μητροπολίτας και επισκόποις και τον περί αυτούς 

ιερόν και ευαγή κλήρον και άπαν το ευσεβές και ορθόδοξον πλήρωµα του αγιώτατου 

Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως ". ∆ηµοσιεύτηκε στην 

Εκκλησιαστική Αλήθεια (τοµ. 15, 1895 – 1896, σελ. 241 – 249). 

 

η) " Πραγµατεία Ιστορική επί της κατά Ιούνιον του έτους 1894 απολυθείσης εγκυκλίου του 

πάπα Λέοντος ΙΓ' ",  αναδηµοσιευοµένη εκ του περιοδικού της " Αναπλάσεως ", εν 

Αθήναις, εκ του τυπογραφίου Α. Καλαράκη 11
β
 – Οδός Αριστείδου – 11

β
, 1900 (σελ. 81). 

 

θ) " Προσφώνηµα ", του Θεοφιλεστάτου Χαριουπόλεως κ. Γερµανού, απαγγελθέν εν τω 

ναώ των Εισοδίων, κατά την ηµέραν της χειροτονίας αυτού. ∆ηµοσιεύτηκε στην 

Εκκλησιαστική Αλήθεια (τοµ. 16, 1896 – 1897, σελ. 1-3). 

 

ι)  " Προσφώνησις κατά την επίδοσιν του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόµου εις τον 

Πατριάρχην Βελιγραδίου ∆ηµήτριον ", (Εκκλησιαστική Αλήθεια, τοµ. 42, 1922, σελ. 165-

166). 

 

ια)  " Η Εκκλησία της Αβησσυνίας ", (Γρηγόριος ο Παλαµάς, τοµ. 8, 1924, σελ. 375-380). 

 

ιβ)  " ∆ωδέκατον ∆ιεθνές Συνέδριον των Παλαιοκαθολικών ". Εν Βιέννη 8-10 Σεπτεµβρίου 

1931 (Ορθοδοξία, τοµ. 6, 1931,σελ. 618-625). 

 

Επίλογος 

∆ύο µέρες µετά την αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη έφτασε ο 

µητροπολίτης Γερµανός στην Αθήνα. Εκεί πολλοί φίλοι του και διάφοροι ισχυροί 

παράγοντες, υπέβαλαν την υποψηφιότητά του ως αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ο 

πρωθυπουργός, όµως, της επαναστατικής κυβέρνησης Στυλιανός Γονατάς, κάλεσε τους 

Συνοδικούς και τους έπεισε να ψηφίσουν τον αρχιµανδρίτη και καθηγητή στη Θεολογική 

Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
157

 Χρυσόστοµο Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν  γείτονας 
και φίλος του 158. 
 Απογοητευµένος από την αποτυχία του να εκλεγεί Μητροπολίτης Αθηνών, έστειλε 

στο Οικουµενικό Πατριαρχείο κανονική παραίτηση από τη µητρόπολη Ιωαννίνων, η οποία 

αναγνώσθηκε στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 22 Μαρτίου του 1923. Η Ιερά Σύνοδος 

αποφάσισε να διαβιβαστεί στον Γερµανό, ότι η παραίτησή του δεν έγινε δεκτή και τον 

προέτρεπε να βρεθεί πριν το Πάσχα στο ποίµνιό του 
159

. Ο Γερµανός Καραβαγγέλης 

αναχώρησε για τα Ιωάννινα και στις 7 Απριλίου 1923, ανήγγειλε τηλεγραφικά την άφιξή 

του στην έδρα της Επαρχίας του και τη θερµή υποδοχή που του επιφυλάχτηκε 
160

. 

 Παρέµεινε µόνο ένα χρόνο στην Επαρχία του, αλλά στο σύντοµο αυτό διάστηµα 

µετέτρεψε το Παπαζόγλειο µέγαρο σε σχολή ταπητουργίας, όπου γυναίκες προσφυγοπούλες 

από τη Σµύρνη και άλλα µέρη της Μικράς Ασίας δίδασκαν στις Ηπειρώτισσες τη 

φηµισµένη τους τέχνη. Ίδρυσε ίδια σχολή στην κωµόπολη Ζίτσα και ετοιµαζόταν να κάνει 

το ίδιο και µε µια µονή στα Τζουµέρκα. Τη µονή ∆ουρούτης την προόριζε για γεωργική 
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σχολή και κατώρθωσε να πείσει την κυβέρνηση ν’ αναγνωρίσει το ίδρυµα και να το 

αναλάβει υπό την προστασία της. Πέτυχε να επανιδρυθεί στο νησί των Ιωαννίνων η εκεί 

ιερατική σχολή, που είχε σταµατήσει από χρόνια τη λειτουργία της. Μια άλλη µονή των 

Ζαγοροχωρίων, την προόριζε για σχολή σηροτροφίας. Έτσι, µε την ταπητουργία, τη 

σηροτροφία  και τη θαυµαστή ηπειρωτική µεταλλοτεχνία, πίστευε ότι ο τόπος θα γνώριζε 

άνθηση 
161

. 

 Τον Απρίλιο του 1924, όµως, έλαβε τηλεγράφηµα του υπουργείου Εξωτερικών που 

του γνωστοποιούσε ότι το Πατριαρχείο, κατόπιν δικής του υπόδειξης τον ψήφισε 

µητροπολίτη Ουγγαρίας.  

Η επαρχία Ιωαννίνων διαµαρτυρήθηκε. Κατέβηκε ο ίδιος στην Αθήνα και 

προσπάθησε να τους δώσει να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν ήταν πραξικόπηµα. Η 

µητρόπολη Ουγγαρίας, µε επτά στο σύνολο ελληνικές οικογένειες στη Βουδαπέστη, είχε 

εξουγγρισθεί. Ο ιεράρχης αντιλήφθηκε ότι τον ενέπαίζαν και ότι όλα αυτά ήταν τεχνάσµατα 

του πρώην Ιωαννίνων, για να τον διώξει από τα Γιάννενα και να ξαναγυρίσει στην παλιά 

του θέση. Το Πατριαρχείο, αντιλαµβανόµενο το λάθος του, έσπευσε να καταργήσει τη 

µητρόπολη Ουγγαρίας και ο Γερµανός έµεινε ως πρώην Ουγγαρίας. Η κυβέρνηση 

αναγνωρίζοντας την αδικία της, πρότεινε στο Πατριαρχείο ν’ αποσπάσει τις κοινότητες της 

Κεντρώας Ευρώπης από την εξαρχία της Ευρώπης και να δηµιουργήσει έτσι την εξαρχία 

Κεντρώας Ευρώπης. Σε αυτή να διορίσει τον Γερµανό, µε την υπόσχεση ότι το υπουργείο θ’ 

αναλάµβανε την αξιοπρεπή του συντήρηση 
162

. 

 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο προέβη στην ίδρυση της Μητροπόλεως Ουγγαρίας και 

Εξαρχίας Κεντρώας Ευρώπης, εκ λόγων  ανάγκης ποιµαντορικής προστασίας Ορθοδόξων 
Χριστιανών Ουγγαρίας, Αυστρίας, Ιταλίας . Στη νεοσύστατη αυτή Μητρόπολη Ουγγαρίας, 

στις 15 Απριλίου 1924, εκλέχθηκε ο Γερµανός Καραβαγγέλης,  εν εκτιµήσει της 
µορφώσεως, πείρας και ζήλου αυτού 163. Ο ίδιος ο Γερµανός, επί εννέα µήνες στην Αθήνα, 
διαµαρτύρονταν συνεχώς και καταλαβαίνοντας ότι στο τέλος θα  έµενε άνεργος και 

πάµπτωχος στους πέντε δρόµους, έφυγε για τη Βιέννη, τον τόπο της εξορίας του, όπως 
έλεγε

164
. 

 Μένοντας άλλοτε απλήρωτος επί µήνες και άλλοτε πληρωνόµενος, κατά τη θέληση 

της εκάστοτε κυβέρνησης, για τα εντελώς  αναγκαία µέσα συντήρησης του, (κατοικία, 

τροφή, έξοδα κίνησης, ξενοδοχεία), κατάφερνε να περιοδεύει επανειληµµένα στην εξαρχία 

του. Στη Γένοβα, αγόρασε µε έρανο εκκλησία και κατοικία για τον εφηµέριο. Στο Λιβόρνο, 

εξασφάλισε την περιουσία της κοινότητας, αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη διαχείρησή της και 

σώζοντάς την από δύο απατεώνες που τη λυµαίνονταν 
165

. 

 Κατάντησε να περιφέρεται σχεδόν άνεργος σε ερείπια, εξόριστος από την Καστοριά, 

από την Αµάσεια, από την Κωνσταντινούπολη, γλιτώνοντας τον απαγχονισµό στον Πόντο 

και να ζει εξόριστος και από την Ελλάδα που υπηρέτησε µε αυταπάρνηση σαράντα 

ολόκληρα χρόνια.Τελικά, στις 11 Φεβρουαρίου του 1935, ένα παγωµένο πρωινό, πέθανε 

εκεί στην εξορία του, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Bistrol στο Badeu, σε απόσταση τριάντα 

χιλιοµέτρων νότια της Βιέννης, σε ηλικία εξήντα οχτώ χρονών και την ψυχή του  περίλυπη 
έως θανάτου, για την αχαριστία που του έδειξε η Πατρίδα, από αρτηριοσκλήρωση 
αποπληξία εγκεφάλου (Arterioskerosis Apoplexia clb) 

166
. 

 Η παρουσία του µητροπολίτη Αµασείας, στην Αµισό και την Επαρχία του, ήταν 

πραγµατικά µεγαλόπνοη και ηρωική. Αλλά και η εν γένη εκκλησιαστική, εθνική και 

πνευµατική του καθοδήγηση, σε καιρούς χαλεπούς για τον Ελληνισµό και την Ορθοδοξία. 

Ο πατριωτισµός και η φιλοπατρία του, χαρακτήριζαν τον µεγάλο ιεράρχη της Εθναρχούσας 

Εκκλησίας. 

 Στη διαθήκη του αναφέρει µεταξύ άλλων
167

 :... Η κηδεία µου θα γίνει εν τω Ναώ 
(Αγίου) Γεωργίου Καρύτση µε ένα µόνο ιερέα,  άνευ διακόνου, δεν δέχοµαι δε εις την κηδεία 
µου ούτε αντιπρόσωπον του κράτους, ούτε της Εκκλησίας, εάν τυχόν ήθελον αναµνησθή µετά 
θάνατον τας εθνικάς µου υπηρεσίας. ∆ε χρεωστώ εις κανένα ουδέ οβολόν, εις το Έθνος 
προσέφερα ό,τι ήτο δυνατόν εις Ιεράρχην του ’21... 

† ο Αµασείας Γερµανός Καραβαγγέλης.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

1. Νεώτεροι χρόνοι. 

 

 Τον Μάρτιο του 1856, επικυρώθηκε στο Παρίσι, µε την οµώνυµη Συνθήκη των 

Παρισίων, από το ∆ιεθνές συµβούλιο το Χάτι Χουµαγιούν. Το διάταγµα αυτό υποχρεώθηκε 

να το εκδώσει ο σουλτάνος µετά τη λήξη του Κριµαϊκού πολέµου (1854-1856). Με αυτό 

αναγνωριζόταν σε όλους τους υπόδουλους λαούς της οθωµανικής αυτοκρατορίας η ισότητα, 

η ισονοµία, καθώς και η ελευθερία της συνείδησης και η ελεύθερη άσκηση της λατρείας. 

Σαν αποτέλεσµά του εκδόθηκαν το 1862 οι Γενικοί Κανονισµοί των Πατριαρχείων, µε τους 

οποίους ρυθµίζονταν και διευθετούνταν τα εκκλησιαστικά και εθνικά θέµατα, που 

απασχολούσαν τους Ορθόδοξους χριστιανούς, οι οποίοι ανήκαν στον Οικουµενικό θρόνο 

της Κωνσταντινούπολης και ήταν υπήκοοι του σουλτάνου.
1 

 Μετά την έκδοση των σουλτανικών διαταγµάτων, τα οποία έδιναν προνόµια στους 

υπόδουλους χριστιανούς, και ειδικώτερα µετά την έκδοση του Χάτι Χουµαγιούν, αρχίζει η 

Αµισός να γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση. Η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), µε 

βάση την οποία επιτρεπόταν στους Ορθόδοξους χριστιανούς να µεταναστεύουν ελεύθερα, 

είχε θέσει τα θεµέλια της µετακίνησης των πληθυσµών στην περιφέρεια της Αµισού. Στις 

αρχές του 18
ου
 αιώνα οι µεταναστεύσεις αυτές πληθύνθηκαν

2
 και ολοκληρώθηκαν µε την 

έκδοση του Χάτι Χουµαγιούν.
3 

 Ο Charles Texier περνά από την Αµισό το  1862 και αναφέρει ότι βρήκε ίχνη της 

αρχαίας Αµισού στο ακρωτήριο και σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων βοριοδυτικά της 

τουρκόπολης. Βρήκε ακόµη σηµάδια του αρχαίου λιµανιού, ενώ σηµειώνει ότι το σύγχρονο 

λιµάνι, εξαιτίας των πολλών ελών, προσφέρει ένα µέτριο αγκυροβόληµα για τα καράβια 

που εκτελούν ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.
4
  

 Τον Μάρτιο µήνα του 1865, έφτασε στην εφηµερίδα Ανατολικός Αστήρ5  
χειρόγραφος ο Κανονισµός Επιτροπής των σχολείων Αµισού, µε σκοπό να επιτηρή και να 
εισπράττη τα κατά τον γενόµενον κανονισµόν προσδιορισθέντα δικαιώµατα των σχολείων. 
Στάλθηκαν στην Κωνσταντινούπολη πεντακόσια αντίτυπα. Το γεγονός αυτό  αποδεικνύει 

πως οι Έλληνες της Καππαδοκίας είχαν ήδη εγκατασταθεί στην πόλη της Αµισού. 

 Μεταξύ 1865-1866, διήλθε από την Αµισό ο Περικλής Τριανταφυλλίδης.
6
 

∆ιευκρινίζει ότι το όνοµά της είναι Σαµψών. Γράφει συγκεκριµένα  εκ διαφθοράς του 
αρχαίου ονόµατος και ότι η νέα πόλη, η τουρκόπολη, βρίσκεται ανατολικά της αρχαίας 
Αµισού, όπου υπάρχουν και πολλά αρχαία ερείπια, πάµπολλα χάλκινα νοµίσµατα της 

αρχαίας Αµισού, επιγραφές και άλλα αρχαία θραύσµατα. Αναφέρει ότι η ελληνική συνοικία 
αποτελείται από τριακόσιες ελληνόφωνες-ποντιόφωνες οικογένειες και η οποία βρίσκεται 

σε απόσταση µισής ώρας πάνω από την πόλη, αποτελώντας το Κατήκιοϊ. Συµπληρώνει 

ακόµη ότι … Επ’ εσχάτων δε συνέστη και εν τη πόλει Ελληνική το πλείστον εκ µετοίκων 
Καισαρέων συνοικία, εξ’ εκατών οικιών συνισταµένη.7 Τονίζει ιδιαίτερα γιά τα χωριά της 
Αµισού, τα οποία βρίσκονται γύρω από την πόλη και στα ενδότερα …Τα δε υπερκείµενα 
χωρία, όπου εν πολλοίς αναφαίνεται ακµαίος, και άµικτος και πυκνός ελληνισµός….

8
  

 Τα ίδια βεβαιώνουν και οι τουρκικές πηγές, χωρίς να καθορίζουν επακριβώς τη 

χρονολογία.
9
 Το 1867 υπάρχει στην συνοικία Sadi bey ο  ∆ρόµος της Εκκλησίας-  Killise 

sokagi. Ακόµη, οι Έλληνες-Ρωµιοί (Ρούµ), οι οποίοι ήρθαν από το εσωτερικό της Τουρκίας 
και οι οποίοι µιλούσαν µόνο τουρκικά,

10
 εγκαταστάθηκαν στην αρχή του δρόµου  της 

Βαγδάτης, γιατί όλες οι τουρκικές συνοικίες ήταν γεµάτες.11  
 Ο Περικλής Τριανταφυλλίδης αναφέρει ακόµη, ότι διενεργείται δυναµικό εµπόριο 

σιτηρών στην πόλη, τα οποία µεταφέρονται από το εσωτερικό µε άµαξες, καµήλες και άλλα 

φορτηγά ζώα. Καλλιεργείται στην ευρύτερη περιοχή της καπνός (νικοτιανή), σηµαντικές 

ποσότητες του οποίου εξάγονται στο εξωτερικό. Τα σιτηρά και ο καπνός είναι τα κυριώτερα 

εµπορεύσιµα προϊόντα. Εξάγονται ακόµη κατσικίσια δέρµατα και από τα όσπρια, ρεβύθια, 

φασόλια, φακές, κουκιά. Ακόµη εµπορεύονται και την κάναβι µε τους σπόρους της, καθώς 

και µερικά ακόµη προϊόντα.
12
 Ο δρόµος προς το εσωτερικό της Τουρκίας ονοµάζεται  
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Bagdat caddesi-∆ρόµος της Βαγδάτης, δηλώνοντας αυτόν που φτάνει µέχρι την Βαγδάτη, 
είναι αµαξιτός αλλά και ατελής αυτήν την εποχή. Το κλίµα της πόλης δεν είναι υγιεινό, 

γιατί έχει πολλά λιµνάζοντα νερά πριν την παραλία.
13 
 Οι κάτοικοι ευηµερούν. Συστάθηκαν 

αλληλοδιδακτικά σχολεία και παιδαγωγεία, από τον Πατριαρχεύοντα Σωφρόνιο, αλλά 

εκτιµά ότι οι ανάγκες είναι µεγαλύτερες και ότι ο νύν µητροπολίτης θα έπρεπε να 

ακολουθήσει τα βήµατα του προκατόχου του.
14 

 Το 1869, µια µεγάλη πυρκαγιά κατάκαψε την πόλη. Θα ακολουθήσουν άλλες τρείς, 

πολύ µικρότερης έκτασης.
15
 Σηµειωτέον ότι τα σπίτια και τα µαγαζιά ήταν ξύλινα και αυτό 

διευκόλυνε πολύ στην εξάπλωση της µεγάλης πυρκαγιάς. Ο βαλής-νοµάρχης της 

Τραπεζούντας Εσάτ Μουχλής πασάς, προσκάλεσε Γάλλο µηχανικό, ο οποίος έχτισε την 

πόλη πάνω σε καινούριο ρυµοτοµικό σχέδιο.
16
 Μετά την πυρκαγιά αυτή άρχισε η µεγάλη 

αλλαγή της Αµισού. 

 Το 1870, πάλι ο Περικλής Τριανταφυλλίδης, σε άλλο του βιβλίο,
17
 µας δίνει τις εξής 

πληροφορίες σχετικά µε την Αµισό. Έχει η Αµισός δύο ελληνικές συνοικίες. Η µία είναι το 

Κατήκιοϊ-Άνω Αµισός, µισή ώρα από την πόλη, µε τριακόσιες πενήντα κατοικίες, ένα 

αλληλοδιδακτικό σχολείο και ένα ελληνικό σχολείο. Η άλλη είναι µέσα στην πόλη, η οποία 

έχει εκατόν πενήντα οικογένειες, ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο και ένα παρθεναγωγείο. 

Στην πόλη κατοικούν οι Καππαδόκες, οι οποίοι πήγαν εκεί χάριν εµπορίου.18 

 Εκτός από τους Έλληνες, υπήρχαν και πολλοί ξένοι, αλλά και προξενικά πρακτορεία 

και καταστήµατα διαφόρων ατµοπλοϊκών εταιρειών. Στην Αµισό, ακόµη, εδρεύει και ο 

µητροπολίτης Αµασείας, η οποία άλλοτε ήταν έδρα επισκοπής.
19 

 Το 1872 ο ανδρικός πληθυσµός της Αµισού ήταν 6.478 κάτοικοι, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της νοµαρχίας Τραπεζούντας, ενώ ο συνολικός πληθυσµός της υπολογίζονταν σε 

17.000 κατοίκους.
20 

 Την ίδια χρονιά, το 1872, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί της πόλης έχτισαν τον καθεδρικό 

ναό της Αγίας Τριάδος.
21
 Στις τουρκικές πηγές 

22
 αναφέρεται ότι µεταξύ των ετών 1872-

1875, στην πόλη, εκτός από το Κατήκιοϊ-Άνω Αµισό, υπάρχει ο τόπος της Καθολικής 

εκκλησίας (Katolik kilisesi), όπου προφανώς κατοικούν οι Αρµένιοι, υπάρχει ο τόπος 

Εκκλησία του Κέλκαγια, αλλά και της Νέας Εκκλησίας. Αυτή η νέα εκκλησία είναι ο 

νεοανεγερθείς στην Αµισό ναός της Αγίας Τριάδος. Σ’ αυτό το µέρος, αλλά και στην 

εκκλησία του Κέλκαγια , κατοικούν Έλληνες. 

 Μεταξύ των ετών 1875-1876, σε έκθεσή του προς τον Ελληνικό Φιλολογικό 

Σύλλογο, ο Σάββας Ιωαννίδης
23
  παραπονείται για την εκπαιδευτική καθυστέρηση. 

Αναφέρει ότι το ελληνικό στοιχείο υπερτερεί, η επαρχία είναι πλούσια, οι έµποροι πάρα 

πολλοί και θα µπορούσε η πόλη να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο, αλλά πολλοί κάτοικοι της 

Αµισού θεωρούν τον εαυτό τους περαστικό. Για το λόγο αυτό φροντίζουν µόνο πώς να 

βγάλουν χρήµατα. ∆ιευκρινίζει δε, ότι πρόκειται για εκείνους που κατάγονται από την 

Καππαδοκία. 

 Τον Μάρτιο του 1879, η εφηµερίδα Ανατολικός Αστήρ της Κωνσταντινούπολης24 
δηµοσιεύει τη σύσταση  Επιτροπής συνδροµής υπέρ του Εθνικού Ταµείου στην Αµισό, η 
οποία είναι εξαµελής. Τον δε µήνα Απρίλιο του ίδιου έτους,

25
  δηµοσιεύει τη σύσταση  

Εθνικού Συµβουλίου, όπερ σπουδαίας υπισχνείται ωφελείας  στην Αµισό, το οποίο είναι 
εννεαµελές. Τον µήνα Μάρτιο του 1887, η ίδια εφηµερίδα

26
, δηµοσιεύει τη σύσταση 

Αδελφότητος υπο το όνοµα Πρόοδος, προς ενίσχυσην και προαγωγήν των γραµµάτων, στην 
Αµισό. Τον µήνα Αύγουστο του 1900, στην εφηµερίδα Ταχυδρόµος της 

Κωνσταντινούπολης
27
 δηµοσιεύεται λόγος για την νεοσύστατη Φιλόπτωχο Αδελφότητα 

Ορθοδοξία Αµισού, µε πρόεδρο τον Θ. Οµηρίδη και τις δραστηριότητές της, µία από τις 
οποίες είναι και η απόφασή της για την έκδοση ηµερολογίου και η υποστήριξις του 
κηρύγµατος του Θείου Λόγου, µε σκοπό την ανακοπή της προόδου των ενταύθα και εν 
Μερζιφούν, αλλοδόξων προπαγανδιστών, παγιδευουσών την οµογενή νεολαία. Στο ίδιο 
φύλλο

28
, δηµοσιεύεται λόγος και για την Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα των Οινοέων της 

Αµισού, που ιδρύθηκε πρίν από έναν χρόνο (1899) και λειτουργεί  των πάνυ 
ευδοκίµως…προς ασφαλή προικισµόν εκπαιδευτηρίων της πρώτης των πατρίδος Οινόης, 
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πενοµένης νύν και απορούσης ένεκα της αθρόας αποδηµίας των τέκνων της ενθάδε, εις 
Καύκασον και αλλαχού. Τον µήνα Μάρτιο του 1901

29
, δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα 

Ταχυδρόµος έπαινος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος  Ορθοδοξία Αµισού, µε την συµπλήρωση 
διετίας από την ηµέρα της ιδρύσεώς της, για την όλη της δράση και επισήµανση της 

εκδόσεως ενός ηµερολογίου µε τίτλο Ηχώ του Πόντου . Λογοδοσία για την πορεία της 

Αδελφότητας από τον πρόεδρο Θ. Οµηρίδη, ανάγνωση του καταλόγου των ονοµάτων των 

µελών, από τον γραµµατέα Ιορδάνη Τοτοµανίδη και πανηγυρικός µε θέµα το έργο της 

φιλανθρωπίας από τον Π. Αρζόγλου. Τον Ιούλιο του ιδίου έτους, στην ίδια 

εφηµερίδα
30
,δηµοσιεύεται λόγος για την Συντεχνία Αρτοπωλών Αµισού,οι οποίοι αφού 

συνεννώθηκαν σε συνδικάτο, ..εσχηµάτισαν κεφάλαιον, όπερ δύναται νύν να εξασφαλίση 
αυτοίς την από των πρώτων παραγωγέων άµεσον αγοράν της πρώτης ύλης, εις την της 
αναγκαίας κατασκευήν του άρτου αυτών. Μέσα από τις σελίδες αυτών των εφηµερίδων 

γίνεται φανερή η ραγδαία πολιτιστική ανάπτυξη της Αµισού, στα χρόνια αυτά, η οποία 

βέβαια είναι απόρροια της οικονοµικής ανάπτυξης του τόπου. Εντυπωσιακή είναι και η 

Συντεχνία των Αρτοπωλών. Λίγα χρόνια αργότερα θα ακολουθήσει και η πρώτη απεργία 

στην πόλη της Αµισού, η οποία είναι και η πρώτη σε όλον τον Πόντο. 

 Το 1901 διέρχεται από την Αµισό ο Κ. Παπαµιχαλόπουλος,
31
 σηµειώνοντας ότι 

σώζονται ελάχιστα ερείπια από τα τείχη, τα υδραγωγεία, τα σπήλαια, το κάστρο της 

προκυµαίας, του αρχαίου λιµανιού. Κοντά σε αυτά, προσθέτει ότι η νέα πόλη έχει 

συνοικισθεί πρίν από σαράντα χρόνια από τους µωαµεθανούς, έπειτα από άλλους εποίκους, 

από τους οποίους οι περισσότεροι είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί από την Καππαδοκία, την 

Καραµανία, και τις περιοχές γύρω από την Τραπεζούντα, αλλά και µερικούς Αρµένιους.
32
  

Προφανώς συγχέει την ανοικοδόµηση της πόλης πάνω σε νέο ρυµοτοµικό σχέδιο, µετά την 

µεγάλη πυρκαγιά του 1869. 

 Τον Αύγουστο του 1903, η εφηµερίδα Κωνσταντινούπολις 33  δηµοσιεύει λόγο για 
την Εφορία των σχολών Αµισού, η οποία αντικατέστησε πολλούς από το διδακτικό 

προσωπικό, µε κύριο συντελεστή των ενεργειών αυτών τον αξιόλογο διευθυντή Α. 

Νικολαϊδη. Τον ίδιο µήνα και χρόνο, η εφηµερίδα Κωνσταντινούπολις34 δηµοσιεύει 
ανακοίνωση του προεδρείου της εν Αµισώ Φιλοπτώχου Αδελφότητας των Κυριών για την 
επικύρωση του  Κανονισµού της νεοσυστάτου Αδελφότητος υπό της Ιεράς Μητροπόλεως. Τον 
Σεπτέµβριο του 1903, η ίδια εφηµερίδα

35
 δηµοσιεύει διαµαρτυρία κάποιου ανώνυµου µε 

την υπογραφή  είς Ορθόδοξος, εναντίον του Μητροπολιτικού Συµβουλίου Αµισού, για την 

καταπάτηση των άρθρων 16, 17, 40, 70 και 73, του Κοινοτικού Κανονισµού Αµισού. Τον 

∆εκέµβριο µήνα, του ίδιου έτους, η ίδια εφηµερίδα,
36
 δηµοσιεύει διαµαρτυρία 

αντιπροσώπων  συντεχνιών της Αµισού προς τον µητροπολίτη τους Άνθιµο, για την 
ανασυγκρότηση του  αποσυντιθεµένου Μητροπολιτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνωδά τοις 
οικείοις άρθροις του Κανονισµού, λόγω πληµµελούς συγκροτήσεώςς του και παρανόµου και 
αντιπειθαρχικής λειτουργίας του. Λίγες µέρες αργότερα, τον ίδιο µήνα, η ίδια εφηµερίδα,

37
 

δηµοσιεύει την εκλογή νέου Μητροπολιτικού Συµβουλίου Αµισού, απαρτιζοµένου από τους 

Θ. Αρζόγλου, Σ. Α. Τσαπράζογλου, Ι. Πιαλόγλου, Π. Μειλιχιάδη, Π. Αρζόγλου, Α. 

Μαυρίδη, Γ. Παπάζογλου και Χ. Συµεωνίδη. Τον Ιανουάριο του 1904, η ίδια εφηµερίδα,
38
 

δηµοσιεύει διαµαρτυρία ανταποκριτή της εφηµερίδας για τη διάλυση της Φιλοπροοδευτικής 
Αδελφότητας Ορθοδοξία Αµισού, ήτις κοινωφελέστατα λειτουργούσα,εν βραχυτάτω 
διαστήµατι είχεν εφελκύσει τον θαυµασµόν και την γενικήν συµπάθειαν ου µόνον εν τη 
ηµετέρα πόλει αλλά και παρά τοις έξω οµογενέσι, πατρικώς ενθαρρυνοµέµη και υπο ουκ 
ολίγων σηµαινόντων ιεραρχών. Τον Απρίλιο µήνα του 1904, η ίδια εφηµερίδα,

39
  

αναφέρεται στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα των Κυριών Αµισού, προς ενίσχυση της οποίας ο 

θίασος της κ. Αικατερίνης Βερώνη, παρουσίασε από τη σκηνή του Θεάτρου Αµισού το έργο 

του Βερναρδάκη Σαπφώ η Λεσβία, χάρη στην πρωτοβουλία του θερµουργού προεδρείου, 
όπερ εξησφάλισε και την πολυτιµοτάτην σύµπραξιν αξιοτίµων κυρίων, ευγενώς 
προσφερθέντων να υποβοηθήσωσι τον ιερόν της Αδελφότητος σκοπόν, µε αποτέλεσµα τη 
συγκέντρωση 45 λιρών, ως καθαρού κέρδους για την Αδελφότητα. Τον Μάρτιο του 1905, 

πάλι η εφηµερίδα Κωνσταντινούπολις,40 δηµοσιεύει την εκπόνηση Κανονισµού της 
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Κοινότητας Τσαρσαµπά. Ο Τσαρσαµπάς (ηµέρα Τετάρτη µεταφράζεται από τα τουρκικά), 

είναι διπλανή κωµόπολη της Αµισού, η αρχαία Θεµίσκυρα, η πατρίδα των θρυλικών 

Αµαζόνων. Η εκπόνηση γίνεται από τριµελή συντακτική επιτροπή, αποτελουµένη από τους 

Χ. ∆ηµητριάδη, Π. ∆ηµητριάδη και Θ. Χιονίδη και δηµοσιεύεται ο διορισµός εξαµελούς 

συµβουλίου, το οποίο αποτελείται από τους Χ΄΄Γεώργιο Σαράφη,
41
 Χ΄΄Θεόδωρο

42
 

Καϊκτσόγλου, Χρηστάκη ∆ηµητριάδη, Σταύρο Γεµενίδη, Θεόδωρο Χιονίδη και Πάντσο 

∆ηµητριάδη, από τον θεοφιλέστατο άγιο Αριστείας κ. Ιερόθεο, καθώς και της Εφορείας των 

Σχολείων, η οποία αποτελείται από τους Χ. ∆ηµητριάδη, Μ. Σαράφη και Σ. Ραφαηλίδη και 

της Επιτροπής της ιεράς εκκλησίας, από τους Π. ∆ηµητριάδη και ∆. ∆ηµητριάδη. Τον  µήνα 

Μάιο του ίδιου έτους, η ίδια εφηµερίδα,
43
 δηµοσιεύει τη σύσταση Φιλοπτώχου Αδελφότητος 

των Κυριών στον Τσαρσαµπά (προ έτους), µε σκοπούς φιλανθρωπικούς και πρόεδρο την κ. 
Φαιναρέτη Συµεωνίδου, η οποία διάβασε τη λογοδοσία των πεπραγµένων κατά το 
διαρρεύσαν έτος. Οι δύο αυτές ανταποκρίσεις έχουν ιδιαίτερη αξία, διότι δείχνουν την 
καταπληκτική πολιτιστική εξέλιξη του Ελληνισµού της περιοχής και πέρα από το αστικό 

κέντρο. Ο Τσαρσαµπάς-Θεµίσκυρα, στα έγγραφα αναφέρεται ως κοινότητα, αλλά οι 

µαρτυρίες την τοποθετούν στο επίπεδο της κωµόπολης.
44
 Τον Μάιο του 1905, η εφηµερίδα 

Ταχυδρόµος της Κωνσταντινούπολης,45  δηµοσιεύει λόγο για την Αντιπροσωπεία των 
Συντεχνιών της Ορθοδόξου κοινότητας Αµισού, της οποίας σύµβουλοι στη γενική συνέλευση 
της 2ας  Μαΐου, βάσει των διατάξεων του Κανονισµού διά πλειονοψηφίας ανεδείχθησαν οι 
Π. Αρζόγλους, Ι. Κ. Παπαδόπουλος, Θ. Οµηρίδης, Π. Μειλιχιάδης, Χ. Συµεωνίδης, Β. 
Στεφάνου, Π. Παυλίδης και Σ. Ανταβάλλογλους, µε σκοπό να καταρτίσουν και τα άλλα 
Σωµατεία της πόλης. Λίγες µέρες αργότερα, η εφηµερίδα Κωνσταντινούπολης,

46
 δηµοσιεύει 

την εκλογή µελών του Μητροπολιτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου Αµισού από την γενική 

συνέλευση των αντιπροσώπων των συντεχνιών της κοινότητας, µε συµβούλους τους Π. 
Αρζόγλου, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Θ. Οµηρίδη, Περ. Μειλιχιάδη, Χρ. Συµεωνίδη, Β. 

Στεφάνου, Π. Παυλίδη και Σαρ. Ανταβάλλογλου. Τον Μάιο του 1908, η εφηµερίδα 

Πρόοδος της Κωνσταντινούπολης,47 δηµοσιεύει την εκλογή επιτροπής, αποτελουµένης από 
τους Θ. Αρζόγλου, Π. Μειλιχιάδη, Κ. Καπλάνογλου, Σ. Τσαπράζογλου, Σ. Ανταβάλλογλου, 

Γ. Μαυρίδη, Χρήστο Συµεωνίδη και Π. Παυλίδη, κατοίκους Αµισού, για την σύνταξη 

Επαρχιακού Κανονισµού Αµισού, υπο την προεδρεία του µητροπολίτη Γερµανού 

Καραβαγγέλη.  

Με τον Γερµανό Καραβαγγέλη άρχισε µια νέα εποχή για την Αµισό. Έφτασε στην 

Αµισό το πρωί της 25
ης
 Μαρτίου του 1908 και από τις πρώτες µέρες της παρουσίας του 

εκεί, διαπίστωσε ότι η ίδια η µεγαλώνυµη κοινότητα της Αµισού σπαρασσόταν διαρκώς εδώ 
και είκοσι χρόνια από κοµµατικές έριδες.48 Γι’ αυτό, πρώτη του φροντίδα ήταν να συντάξει 
νέους αυστηρούς κανονισµούς, µε βάση τους οποίους να εκλέγονται τα νόµιµα διοικητικά 

συµβούλια των διαφόρων σωµατείων.
49 

 Το 1900 σε επίσηµο χάρτη της πόλης Αµισού, µεταξύ άλλων κτιρίων, δύο από τα 

ψηλότερα κτίρια ήταν η οικία Πιαλόγλου και ο τρούλος της ρωµαίικής εκκλησίας της Αγίας 

Τριάδος.
50 

 Το 1914, µε βάση τις τουρκικές πηγές,
51
 υπήρχαν οι εξής συνοικίες: 1.Του 

Χαντζερλί. 2. Του Παζαριού. 3. Του Κάστρου. 4. Του Κιοκτσούογλου. 5. Του Σαΐτµπεη ή 

αλλιώς Σαντίµπεη. 6. Του Κιλίτσντεντε. 7. Των Ρωµιών (Rum). 8. Tου Κιρπάτς και  9. Των 

Αρµενίων. Στο παραλιακό και κεντροανατολικό τµήµα της Αµισού βρισκόταν η ελληνική 

συνοικία, η οποία είχε όψη ευρωπαϊκή και περιελάµβανε το διοικητήριο, την αστυνοµία,το 

κτηµατολόγιο, τα προξενεία και τον ναό της Αγίας Τριάδας, µε τα ελληνικά σχολεία. Στον 

παραλιακό δρόµο, την Συνοικία Κουτσουρή, ήταν το κυβερνείο και µένανε οι Έλληνες 

επαγγελµατίες, τεχνίτες και έµποροι. Μία ακόµη συνοικία όπου µένανε Έλληνες, ήταν το 

Κιρµπάτς µαχλεσί. 

 Το ίδιο έτος, µερικοί δρόµοι και λεωφόροι της Αµισού έφεραν ελληνικά ονόµατα.
52
 . 

Στην Άνω Αµισό ήταν οι δρόµοι των  Μπογιατσίογλου, Ανταβάλλογλου, Τσιγτέµογλου, 

Παλάζογλου,
53 

 Πιαλόγλου, του Ντιβή, του Αϊραντσίογλου, του Τσορµπατσόγλου, του 

Ντουλόγλου, της Εκκλησίας, του Αντωνιάδη, του Καπλάνογλου, του Σαράφογλου, του 
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Καϊκτσίογλου του Αραµπατσίογλου, του Αϊριτσίογλου, του Χαφίρογλου.
54 

 Είναι 

εµφανέστατες οι παραφθορές των ονοµάτων. Στη συνοικία Μπαχαριέ, απαντώνταν τα 

ονόµατα των δρόµων: Κιοσέογλου, Καντίµογλου και Κεσίσογλου.
55
  Ο πιό εµπορικός 

δρόµος της Αµισού έφερε το όνοµα  ∆ρόµος του Σουκιούρογλου, γιατί εκεί είχε το εµπορικό 
κατάστηµά του ο Ρωµιός Σουκιούρογλου Μιχαλάκης.

56 

 Αυτή την εποχή στην Αµισό υπήρχαν τριώροφα και τετραόροφα µεγάλα κτίρια. 

Λίγα ήταν τα πέτρινα σπίτια στις γειτονιές. Τα κτίσµατα ήταν κατασκευασµένα από δρύς. 

Τα πέτρινα κτίρια ήταν επίσης πολύ λίγα. Τα σπίτια στο εσωτερικό τους είχαν ευρύχωρα 

δωµάτια και σαλόνια, καθώς επίσης και ψηλές οροφές. Όλα τα σπίτια είχαν από έναν µικρό 

φούρνο και ειδικότερα από ένα πηγάδι, από το οποίο προµηθεύονταν κρύο-παγωµένο και 

νόστιµο νερό. Τα περισσότερα πέτρινα κτίρια της Αµισού χτίστηκαν µε πέτρες και 

κοτρώνες από τα ερείπια της αρχαίας Αµισού. Όλα δε τα λουτρά της πόλης χτίστηκαν µε 

πέτρες, οι οποίες ξηλώθηκαν από τα θεµέλια της αρχαίας Αµισού. Αλλά και οι πέτρες, µε 

τις οποίες στρώθηκαν επιφανειακά οι δρόµοι (προφανώς  καλτερίµι) της νέας Αµισού, είχαν 

µεταφερθεί  από τα θεµέλια της αρχαίας Αµισού.
57 

 

 

 

2. Αµισός-Κανονισµοί-Αυτοδιοίκηση. 

 

 Η αυτοδιοίκηση στον Πόντο θεµελιώθηκε µετά την έκδοση του Χάτι Χουµαγιούν, 

το οποίο εκδόθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1856. Με βάση αυτό, η Υψηλή Πύλη έδωσε 

εντολή στο Οικουµενικό Πατριαρχείο να συγκροτήσει ειδικό συµβούλιο. Η συγκρότηση του 

ειδικού συµβουλίου είχε ως στόχο τη µελέτη για την διευθέτηση των εκκλησιαστικών 

πραγµάτων στην Τουρκία, δεδοµένου ότι ο Πατριάρχης ήταν Εθνάρχης (Μillet basi). Mετά 

τη γνωµοδότηση του ειδικού συµβουλίου, εκδόθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 1860 οι Εθνικοί 

Κανονισµοί, επί των οποίων στηρίχτηκε η οργάνωση του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
58 

 Το πρότυπο επί του οποίου δοµήθηκε το αυτοδιοικητικό σύστηµα, ήταν οι κώδικες, 

οι οποίοι αναφέρονταν στην διοικητική διαίρεση του Οθωµανικού κράτους.
59 

 Στην Αµισό, τόσο στις Ρωµαίικες όσο και στις Αρµενικές συνοικίες, υπήρχαν 

εκλεγµένοι κοτζαµπάσηδες (kocabasi), ενώ στις µουσουλµανικές συνοικίες υπήρχαν 

πρόεδροι (muhtar).
60 

 Mετά το 1863, µε την αλλαγή της αυτοδιοίκησης και µε εντολή του κράτους, άρχισε  

η εκλογή προέδρων και δηµογερόντων (ihtiar).
61
 Μεταξύ των ετών 1872-1875, πρόεδρος 

στην Άνω Αµισό ήταν ο Ρωµιός Θεόδωρος.
62
 ∆εν αναφέρεται, όµως, πρόεδρος στην 

ελληνική κοινότητα της Αµισού, παρά  το ότι υπήρχαν εκατόν πενήντα ελληνικές 

οικογένειες. 

 Το 1869 στο δηµαρχιακό συµβούλιο της Αµισού µετείχαν  οι Ρωµιοί, Μακάριος και 

Μιχαήλ, έναντι ενός Αρµενίου και πέντε µουσουλµάνων.
63 

 Το 1908 δήµαρχος Αµισού εξελέγη ο Παπάζογλου Γιωργάκης.
64
 Αυτό είχε γίνει για 

µία και µόνο φορά και ήταν απόρροια της Νεοτουρκικής επανάστασης του 1908. Όταν 

αµέσως µετά, οι Νεότουρκοι έδειξαν τις πραγµατικές τους διαθέσεις, τελείωσαν όλα για τις 

χριστιανικές µειονότητες της Μικράς Ασίας. 

 Η αυτοδιοίκηση στην πόλη της Αµισού, ήταν εµπεδωµένη και είχε µεγάλους 

οικονοµικούς πόρους. Το Συµβούλιό της αποτελούνταν από 24 µέλη, τα οποία ήταν 

αντιπρόσωποι των συντεχνιών και αναλογικά περιλάµβανε: 2 καπνέµπορους, 2 δικηγόρους, 

2 γιατρούς, κ.λ.π.
65
 Από τα 24 µέλη προέρχονταν η ∆ηµογεροντία του Μικτού Συµβουλίου, 

η οποία αποτελούνταν από 12 µέλη. Το Συµβούλιο λεγόταν Μικτό, γιατί πρόεδρος του ήταν 

ο µητροπολίτης ή ο πρωτοσύγγελος και τα 12 µέλη του λαϊκοί. Κάθε µέλος ήταν υπεύθυνο 

για µία εφορεία. Για παράδειγµα υπήρχε ο έφορος σχολείων, ο έφορος ορφανοτροφείων, ο 

έφορος εκκλησίας, κ.λ.π.
66 

 Τα πάγια εισοδήµατα της κοινότητας προέρχονταν από ένα λουτρό (χαµάµ), από τα 

κληροδοτήµατα του Πασχαλίδη, του Ποϊλανλή, του Αράπογλου, από το µαγαζί στο 
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Σιταροπάζαρο (µπουγτάϊ παζαρί), από τα τέλη εγγραφής των µαθητών, από τις 

χοροεσπερίδες, από τα κεριά και τους δίσκους της εκκλησίας.
67 

 Τα κοινοτικά κτήµατα της Αµισού και η αντίστοιχη αξία τους σε χρυσές λίρες 

τουρκίας, ήταν τα εξής:
68 

            1. Εκκλησία της Αγίας Τριάδος                                                                50.000 λίρες 

 2. Ιερά Μητρόπολη                                                                                  15.000   " 

 3. Νεκροταφείο µετά παρεκκλησίου                                                         10.000   " 

 4. Αρρεναγωγείον                                                                                        5.000   " 

 5. Νηπιαγωγείον  (∆. Τσινεκίδη)                                                                 4.000   " 

 6. Παρθεναγωγείον                                                                                      5.000   " 

 7. Γυµνάσιον µετά γυµναστηρίου (∆. Τσινεκίδη)                                       6.000   " 

 8. Αστική σχολή παρα τω τσιφλικίω Χαµδή πασά                                      2.000  " 

 9. Λουτρό µε επτά καταστήµατα                                                               12.000   " 

 10. Κατάστηµα αφιερωθέν υπό της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος        1.000   " 

 11. Οικία Φιλοπτώχου Αδελφότητος                                                          1.500   " 

 12. ∆ύο οικίαι αφιερωθείσαι υπό της Χ΄΄∆εσποίνης                                  1.700   " 

 13. Οικία αφιερωθείσα υπό Βασ. και Γεθσ. Αράπογλου                            2.000   " 

 14. Οικία αφιερωθείσα υπό Γ. Κεσιρλή                                                     1.000   " 

 15. Οικία αφιερωθείσα υπό Χ΄΄Νικολάου Ποϊλανλή                                    900    " 

 16. Αποθήκη καπνών εν Μερκεζίω αφιερωθείσα υπό Μ. Πορλόγλου       6.000    " 

 17. Ελληνική Λέσχη (εµπορική)                                                                 5.000   " 

         Σύνολον  128.100   λίρες          

 

 Τα κοινοτικά κτήµατα της Άνω Αµισού και η αντίστοιχη αξία τους σε χρυσές λίρες 

τουρκίας , ήταν τα εξής:
69 

 1. Εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου                                                             5.000   " 

 2. Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου                                                               4.000   " 

 3. Παρεκκλήσιον Ζωοδόχου Πηγής                                                               700   " 

 4. Νεκροταφείον                                                                                          1.000   " 

 5. Αρρεναγωγείον, Παρθεναγωγελιον, Νηπιαγωγείον                                2.000   " 

         Σύνολον   12.700    λίρες 

 

 Ο γενικός προϋπολογισµός µεταξύ των ετών  1921-1922 είχε κατεβεί στις 30.000 

παγκανότες.
70 

 Η έδρα της δηµογεροντίας βρισκόταν µέσα στο µητροπολιτικό µέγαρο. Συνδετικός 

κρίκος µεταξύ της ελληνικής κοινότητας και της τουρκικής διοίκησης, ήταν ο πρόεδρος της 

κοινότητας (µουχτάρης). Οι Έλληνες εξέλεγαν δικό τους πρόεδρο για ολόκληρη την 

ελληνική κοινότητα της Αµισού. Ο δήµαρχος εκλεγόταν από ελληνικές, αρµενικές και 

τουρκικές συντεχνίες (εσνάφια) της πόλης. Οι δηµοτικές εκλογές διενεργούνταν κάθε δύο 

χρόνια. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονταν αναλογικά : 2 Έλληνες, 2 Τούρκοι και ένας 

Αρµένιος.
71
 Ο αριθµός των συµβούλων εξαρτόνταν από τον συνολικό πληθυσµό της πόλης, 

τηρουµένων των αναλογιών. Φαίνεται καθαρά ότι πρίν το 1914, το χριστιανικό στοιχείο 

πλειοψηφούσε έναντι του µουσουλµανικού. 

 Στο τουρκικό πρωτοδικείο ο Έλληνας σύµβουλος (αζάς) ήταν αιρετός, όπως τόσο ο 

Τούρκος, όσο και ο Αρµένιος και οι οποίοι εκλέγονταν κάθε δύο χρόνια. Το 1908, µετά την 

συνταγµατική µεταπολίτευση (Χουριέτ), οι αιρετοί δικαστές των µειονοτήτων 

καταργήθηκαν.
72 

 Ο Έλληνας σύµβουλος εκδίκαζε και µόνος του ιδιαίτερες υποθέσεις των οµοεθνών 

του, ακόµα και χωρικών, προκειµένου να µην προσφεύγουν στα τουρκικά δικαστήρια, όπου 

έπρεπε να πληρώσουν χρήµατα.
73
 Ήταν βέβαια πάγια τακτική της εκκλησιαστικής 

διοίκησης, οι υποθέσεις των χριστιανών να µην επιλύονται στα τουρκικά δικαστήρια. 

 Στα χωριά το σύστηµα της αυτοδιοίκησης διέφερε. Ήταν, όµως, και εκεί 

εµπεδωµένο. Χωριά τα οποία είχαν λιγότερα από 20 σπίτια δεν είχαν δικαίωµα εκλογής, 
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παρά, µόνο ενός σφραγιδοφύλακα.
74
 Αυτός ήταν πρόεδρος (muhtar)  της κοινότητας και 

άρα εκτελεστικό όργανο της εξουσίας για την είσπραξη των φόρων και τις υπόλοιπες 

διοικητικές πράξεις. Όλες οι κοινοτικές υποθέσεις στα χωριά, ανήκαν στους 

σφραγιδοφύλακες της κοινότητας.
75 

 Στα χωριά άνω των είκοσι σπιτιών υπήρχε δηµογεροντία (ιχτιάρ µετζλισί), της 

οποίας ο αριθµός δεν µπορούσε να υπερβαίνει τα 12 µέλη ή να είναι λιγότερα από τρία, 

ανάλογα µε τον πληθυσµό. Τα µέλη αυτά ήταν εκλεγµένα. Ο ιερέας της κοινότητας 

αυτοδίκαια ήταν µέλος της δηµογεροντίας της ενορίας. Η δηµογεροντία επόπτευε την κατά 

τους νόµους διανοµή των φόρων της κοινότητας, στην οποία ανήκε και γενικά 

συσκέπτονταν για όλα τα ζητήµατα που αφορούσαν την καθαριότητα της κοινότητας, την 

δηµόσια υγιεινή, τα συµφέροντα της γεωργίας και επέλυε ειρηνικά κάθε διαφορά, που 

µπορούσε να τελειώσει µε την συνδιαλλαγή των ενδιαφεροµένων, µέσα στα νόµιµα 

πλαίσια.
76 

 Οι σφραγιδοφύλακες και οι δηµογέροντες εκλέγονταν για ένα έτος. Η εκλογή τους, 

όµως, µπορούσε να επαναλαµβάνεται επ’ αόριστον. Μπορούσαν να παυθούν για παράλειψη 

καθήκοντος ή µε αίτηση του συµβουλίου της δηµογεροντίας.
77 

 Προϋπόθεση αναγνώρισης ενός αυτοτελή οικισµού σε κοινότητα , αποτελούσε η 

ύπαρξη ναού και αριθµού οικογενειών άνω των είκοσι. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε 

και το σχολείο, ως κίνητρο για την προαγωγή της παιδείας, ο δείκτης της οποίας ήταν 

ανεβασµένος τόσο στην Αµισό όσο και σε ολόκληρο τον Πόντο.
78 

 Τα όργανα τα οποία ασκούσαν διοίκηση στα χωριά, ήταν
79
:  

 1.Ο Πρόεδρος-Πρωτόγερος ή Μουχτάρης (σφραγιδοφύλακας). 

  2. Η ∆ηµογεροντία (αζάδες-ιχτιάρ µετζλισί). 

  3. Η Σχολική Εφορεία 

 4. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή  

 Στην περιοχή της Αµισού, την Αµισηνή χώρα, υπήρχε µεγάλος αριθµός χωριών, τα 

οποία δεν αντιπροσώπευαν και ίσο αριθµό κοινοτήτων. Λίγοι ήταν οι οικισµοί οι οποίοι 

αποτελούσαν αυτοτελή κοινότητα. Από τους 261 οικισµούς οι 29 µόνο αποτελούσαν 

κοινότητα.
80 
 Οχτώ χωριά, για παράδειγµα, της περιοχής Τσιγγίρ Οϊµά,

81
 αποτελούσαν µία 

κοινότητα. Τα χωριά αυτά ήταν: Ποχτσά Αρµούτ-µαζί µε τον οικισµό Τοπουλλού, Ούτς 

Πουάρ, Κιρέζ Τεπέ, Ταατσιλέρ, Κόσαλαν ή Καγιόου κοΐ, Γιαρίµτσα, Χαϊντάρ και Τσιγγίρ. 

 

3.Η οικονοµική ανάπτυξη της Αµισού και τα προξενεία της. 

 

 Η Αµισός µέχρι τα διατάγµατα των Μεταρρυθµίσεων (Tanzimat) και τα προνόµια 

που δόθηκαν µε αυτά στις χριστιανικές µειονότητες της οθωµανικής Τουρκίας, ήταν µια 

ασήµαντη πόλη. Ο ερχοµός των Ελλήνων Καππαδοκών από το εσωτερικό της Μικράς 

Ασίας, αλλά και των Ελλήνων από τις γύρω περιοχές του Πόντου , µέχρι την Τραπεζούντα, 

έγινε το εφαλτήριο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η νεώτερη πόλη. Κοντά σε αυτούς, ήρθαν 

Έλληνες από την  µητροπολιτική Ελλάδα,
82
 τα νησιά του Αιγαίου

83
 αλλά και λίγοι 

Αρµένιοι.  

 Η µεγάλη πυρκαγιά του 1869 και η ολοσχερής σχεδόν καταστροφή της, µόλις ένα 

στα τέσσερα σπίτια δεν κάηκε,
84
 δηµιούργησε νέα δεδοµένα. Μια πυρκαγιά που ξεκίνησε 

από απρόσεχτο φιλοξενούµενο, σε ένα δωµάτιο  της πόλης, στις 19 Αυγούστου του 1869, 

έγινε η αιτία για την ολική ανασυγκρότηση της πόλης.
85
 Με ρυµοτοµικό σχέδιο Γάλλου 

µηχανικού χτίστηκε µια πόλη µε ευρωπαϊκά πρότυπα. Άρχισαν να κατασκευάζονται κτίρια 

µε πέτρα, δηµόσια κτίρια σε ξεχωριστούς χώρους, δηµιουργούνταν κοινόχρηστοι χώροι,  

γενικά έµπαιναν γερές βάσεις και διανοίγονταν νέες προοπτικές για την Αµισό. Η παλιά 

τουρκόπολη είχε θαφτεί στα αποκαΐδια της µεγάλης πυρκαγιάς. 

 Την µεγάλη οικονοµική δύναµη της Αµισού θα την αποτελέσει ο  χρυσοφόρος 

καπνός της. Ο J. Kinneir, ο οποίος διήλθε απο την Αµισό µεταξύ των ετών 1813-1814, δεν 

αναφέρει τίποτε για τον καπνό. Αναφέρει όµως  τεράστιες συστάδες απο ελαιώνες86. Το 1838 
περνά απο την Αµισό ο Moltke και αναφέρει πως υπάρχουν µεγάλοι ελαιώνες 

87
 . Αυτήν την 
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εποχή, η παραγωγή της ελιάς ανέρχεται σε 13.000 κιλά 
88
. Για την περιοχή της Φανάροιας, 

στα ενδότερα της Θεµίσκυρας και της Αµισού, αναφέρει ο Στράβων ...τούτων δ΄ η 
Φανάροια υπέρκειται µέρος έχουσα του Πόντου το κράτιστον και γάρ ελαιόφυτός εστι και 
εύοινος και τας άλλας έχει πάσας αρετάς...89, δηλαδή η ευρύτερη περιοχή της Αµισού, απο 
τα πανάρχαια χρόνια  ήταν εύφορη. Απο τον 5

ο
 π. Χ. αιώνα µέχρι και κατά τον 4

ο
 και 6

ο
 

µ.Χ. αιώνα , εξάγονταν στον Βόρειο Εύξεινο Πόντο (Περατεία, Χερσώνα, Μαιώτιδα, 

Κριµαία) απο την Αµισό κρασί και ελαιόλαδο
90
. 

 Ο σπόρος του καπνού, σύµφωνα µε την προφορική παράδοση της Σαµψούντας, ήρθε 

για πρώτη φορά στην πόλη απο το Σοχούµ (∆ιοσκουριάς), την εποχή της τουρκικής 

κυριαρχίας. Εκείνον τον καιρό κάτοικοι της Σαµψούντας επανερχόµενοι στον τόπο τους τον 

έφεραν µαζί τους
91
. Σύµφωνα πάλι µε τον Εβλιγιά Τσελεµπή, ο σπόρος του καπνού ήρθε 

στην Αµισό απο τα Γιανιτσά της Θεσσαλονίκης 
92
. Ο καπνός της Αµισού ήταν µε µικρά 

φύλλα, µε λεπτά νεύρα, µε κόκκινο και ανοιχτό κόκκινο χρώµα, µε ευχάριστη µυρωδιά και 

γλυκόπιοτος, γι΄ αυτό και είχε µεγάλη ζήτηση 
93
. 

 Το 1865-1866 διήλθε από την Αµισό ο Περ. Τριανταφυλλίδης και γράφει µεταξύ 

άλλων, σχετικά µε τον καπνό: ...και εις νικοτιανήν αυτούσιον προϊόν των περί την Αµισόν 
τόπων, ων γίνεται σηµαντικώτατη εξαγωγή... 94. 
 Το 1867 η γαλλική εταιρεία Regie, δηµιούργησε στην Αµισό εργοστάσιο 

παρασκευής τσιγάρων 
95
. ∆ηµιουργήθηκε στην πόλη η κεντρική αγορά καπνών, όπου 

βρίσκονταν οι εταιρείες και τα γραφεία των καπνεµπόρων. Μεταξύ των ετών 1887-1897, 

υπήρχαν 500 εργαζόµενοι στην καπνοβιοµηχανία και 12  εξπέρ, ειδικοί, για την ποιοτική 
ταξινόµηση του καπνού 

96
. 

 Τουρκικές πηγές αναφέρουν πως το 1880 στην Αµισό υπήρχαν οι εξής Έλληνες 

έµποροι καπνού: 1) Σ. Αναστασιάδης 2) Ζ. Θ. Αρζόγλου 3) Σ. Κοκάνης 4) Αδελφοί 

∆εγιρµεντζόγλου 5) ∆. Τσινέκογλου 6) Π. Εµφιετζόγλου 7) Β. Χατζησαβόγλου 8) Ν. Ζ. 

Σισµάνογλου 9) Πανίκας Ιωακείµογλου 10) Σ. Μαυρίδης 11) Σ. Τριανταφύλλου 12) 

Αδελφοί Παπαδόπουλοι 13) Γ. Παπάζογλου και Πιαλόγλου 14) Β. Παυλόγλου 15) Απ. 

Πιαλόγλου και 16) Α. Πορτοκάλογλου 
97
. Οι υπόλοιποι 13 ήταν Αρµένιοι και Τούρκοι. 

 Το 1883 έµποροι καπνού ήταν οι εξής Έλληνες: 1) Αδελφοί Αναστασιάδη 2) Ι. 

Αρζόγλου 3) Λ. Ασλανίδης 4) Ν. Σισµάνογλου 5) Α. ∆ηµητρίου 6) Αδελφοί 

∆εγιρµεντζόγλου 7) ∆. Τσινέκογλου 8) Π. Εµφιετζόγλου 9) Πανίκας Ιωακείµογλου 10) 

Αδελφοί Μαντζάρογλου 11) Μουράτογλου 12) Αδελφοί Παπαδόπουλοι 13) Γ. Πασµανίου 

14) Ο. Πιαλόγλου και  15) Α. Πορτοκάλογλου 
98
. Οι υπόλοιποι 15 ήταν Αρµένιοι και 

Τούρκοι. 

 Το 1886 το εµπόριο του καπνού µονοπωλήθηκε απο τους Γάλλους της Rejie 
99
. 

Μετά  απο αυτό πήγαινε ο εξπέρ του Μονοπωλίου της Rejie στο χωριό, εκτιµούσε τα 

καπνά, τα καπάρωνε και µετά ο χωρικός µπορούσε να τα κατεβάσει στην αγορά για να τα 

πουλήσει 
100

. 

 Πωλητές καπνών στην Αµισό, το 1912, ήταν µόνο ο Σισµάνογλου, ο Κωστής 

Κλήµεντος και ο Καράτζοκοµπ 
101

. 

 Το 1913 Έλληνες έµποροι καπνών στην Αµισό ήταν οι εξής: 1) Μειλιχιάδης-

Walker-Klark, εξυπηρετούσαν την Amerikan Tobaco cο. 2) Αναστασιάδης και υιός 3) Σ. 

Καπλάνογλου 4) Γ. Κοψίδας 5) Ν. Κοσµίδης 6) Χατζηγιάννης ∆εδέογλου 7) Θ. Κοκονιός 8) 

∆εγιρµεντζόγλου και υιός 9) Θ. Εµφιετζόγλου και αδελφοί 10) Ι. Φερσίζογλου 11) Ιακ. 

Χατζησάββας 12) Ε. Λαζαρίδης 13) Π. Μαντσάρογλου 14) Σ. Μαυρίδης και υιός 15) Στυλ. 

Παπαδόπουλος 16) Σ. Παπαδόπουλος 17) Γ. Παπάζογλου 18) Ιορδ. Παπάζογλου 19) Π. 

Παυλίδης 20) Προδρ. Πετρίδης 21) Πορτοκάλογλου και υιός 22) Α. Πιαλόγλου και υιός 23) 

Α. Σαράφογλου 24) Κοσµάς Ταχτσίογλου 25) Γ. Τσαπράζογλου και υιός 26) Αδελφοί 

Τοπάλογλου και Σ. Ευµοιρίδης 27) Χαρ. Τοπάλογλου 28) Αδελφοί Τοπάλογλου και 

Ευµοιρίδης 
102

. Οι υπόλοιποι 13 ήταν Αρµένιοι και Τούρκοι. 

 Απο τα επίσηµα βιβλία του Μονοπωλίου των καπνών προέρχεται ο παρακάτω 

πίνακας, στον οποίο φαίνεται ο αριθµός των καλλιεργητών καπνού, το ποσό της παραγωγής 

τους και οι αγοραστές έµποροι: 
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            έτος   1910   γεωργοί   6.700   κιλά   3.620.000 

            ….     1911   .............   7.400   .......   3.492.000 

 .…     1912   .............   8.000   .......   2.657.000 

 ..…    1913   .............   8.700   .......   3.542.000 

 ..…    1914   ............  10.900   .......   3.747.000 

 ..…    1915   .......…..   6.500   .......   1.915.000 

 ...…   1916   .............   5.100   .......   1.124.000 

 ...…   1917   .............   1.900   ........     315.000 

 ...…   1918   .............   3.000   .........    790.080  
103

 

 Η µείωση του αριθµού των καλλιεργητών, αλλά και η παραγόµενη ποσότητα, µετά 

το 1914, οφείλεται στην κήρυξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου του 1914. Η κατακόρυφη δε 

πτώση, µεταξύ των ετών 1916-1918, οφείλεται στους διωγµούς του ελληνικού στοιχείου, 

λόγω του ότι  η Ελλάδα είχε µπεί στον πόλεµο το 1916. 

 Το µεγαλύτερο µέρος της καλλιέργειας του εκλεκτού και αρίστης ποιότητας καπνού, 

τα εκλεκτότερα χωριά και τα καλύτερα χωράφια τα είχαν οι Έλληνες, σε ποσοστό  65%,  τα 

υπόλοιπα 35% τα είχαν οι Τούρκοι, οι Αρµένιοι και οι Λαζοί απο την περιοχή της     

Τραπεζούντας 
104

. 

 Οι Έλληνες καπνέµποροι αγόραζαν το 60% της παραγωγής του καπνού, το 

Μονοπώλιο καπνών το 15%, οι Αρµένιοι καπνέµποροι το 10% και οι Τούρκοι καπνέµποροι 

το 5%. Η παραγόµενη ποσότητα καπνού αγοραζόταν απο τα χέρια των καπνοπαραγωγών µε 

τα παραπάνω ποσοστά µέχρι το 1916, οπότε ο ελληνικός πληθυσµός οδηγήθηκε στην 

εξορία, στη σφαγή και τον λευκό θάνατο 
105

. 

 Η γιγάντια ανάπτυξη και πρόοδος της Αµισού, οφειλόταν στην ακαταµάχητη 

φιλοπονία και φιλεργία των κατοίκων της 
106

. 

 Πέρα απο τη σηµαντικώτατη συνεισφορά του καπνού στην τοπική οικονοµία, εξίσου 

σηµαντικό ήταν και το εµπόριο, το οποίο διεξάγονταν απο την Αµισό. Ήδη απο το 1866, 

διεξάγονταν ακµαία και ζωηρά εµπορία107 των σιτηρών απο το εσωτερικό της Ανατολής, η 
µεταφορά των οποίων γινόταν µε άµαξες, καµήλες και άλλα φορτηγά ζώα. Τα σιτηρά 

εξάγονταν, όπως και ο καπνός, ο σηµαντικότερος κλάδος του εµπορίου, παράλληλα όµως 

γινόταν αξιόλογη εξαγωγή δερµάτων, ιδιαίτερα κατσικίσιων, ακόµη και οσπρίων (ρεβύθια, 

φασόλια, φακές, κουκιά) αλλά και λιναριού, κάναβης και πολλών άλλων προϊόντων της 

χώρας 
108

. 

   Το 1891 υπήρχε περιορισµένη βιοµηχανική παραγωγή κεραµικών, αγγείων αλλά και  

ξύλινη κατασκευή πιάτων και κουταλιών, ενώ ανθούσαν τα επαγγέλµατα του χαλκουργού, 

του σαµαρά, του υποδηµατοποιού. Ακόµη αποτελούσαν πλουτοπαραγωγικές πηγές τα δάση, 

ο καπνός, η γεωργία, η κτηνοτροφία, το εµπόριο και η ναυσιπλοΐα 
109

. 

 Το 1896 το κυριώτερο προϊόν που εξήγαγε η Αµισός ήταν ο αρίστης ποιότητας 

καπνός της, αλλά εξάγονταν σε µεγάλες ποσότητες και σιτηρά, καλαµπόκι, δέρµατα, λινάρι, 

καναβόσπορος, όσπρια, κ.λ.π.
110

. 

 Το 1901 οι εξαγωγές της Αµισού ήταν:  6.989.000 κιλά καπνού, 31.881.600 κιλά 

δηµητριακών, 10.478.000 κιλά αλεύρου, 324.200 κιλά µαλλιού, 1.552.000 κιλά οπίου, 

2.200.200 κιλά λιναρόσπορου-καναβόσπορου-αφιονόσπορου, 555.000 κιλά ξηρών καρπών, 

1.339.800 κιλά αυγών, 108.900 κιλά ντόπιων υφασµάτων. Οι εξαγωγές αυτές 

κατευθύνονταν: στην υπόλοιπη Τουρκία 26.284.300 κιλά, στην Αγγλία 6.981.000 κιλά, 

στην Γαλλία 6.339.500 κιλά, στην Αυστρία 5.825.600 κιλά, στην Αίγυπτο 4.528.200 κιλά, 

στην Ιταλία 2.244.700 κιλά, στην Γερµανία 1.845.800 κιλά, στην Ελλάδα 1.640.300 κιλά., 

στην Ολλανδία 690.300 κιλά, στην Ρωσία 632.500 κιλά και στην Ρουµανία 258.300 κιλά. 

Σύνολο 57.264.600 κιλά 
111

. 

 Την ίδια εποχή, ο Ι. Ιωαννίδης µας δίνει για την περιοχή της Αµισού ένα σύνολο 

εξαγωγών 39.961.000 κιλών από δηµητριακά, καπνά, µαλλιά, κ.λ.π., αξίας 139.461.840 

γροσίων. Επίσης ένα σύνολο εισαγωγών 23.494.000 κιλών απο καφέ, ζάχαρη, ελαιόλαδο, 

οπωρικά, ποτά, πετρέλαιο, αλάτι, κ.λ.π., αξίας 66.373.535 γροσίων 
112

. 
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 Το 1911 στο λιµάνι της Αµισού προσέγγιζαν 700 πλοία. Η Αµισός ήταν και επίνειο 

της Αµάσειας, της Τοκάτης (Ευδοκιάς),της Σεβάστειας και της Καισάρειας 
113

. 

 Ο µεγάλος βαθµός ανάπτυξης των Ελλήνων της Αµισού αποδεικνύεται απο την 

επίδοσή τους σε όλους τους κλάδους του εµπορίου. Μια απλή επισκόπηση των επισήµων 

βιβλίων του τελωνείου αποδεικνύει καθαρά ότι το 50% των εισαγωγών και εξαγωγών 

διεξαγόταν από ελληνικούς εµπορικούς οίκους 
114

. 

 Όπως, επίσης, φαίνεται απο τα κυβερνητικά και δηµαρχιακά αρχεία, το 65% των 

προσόδων για την ανέγερση κυβερνητικών και δηµαρχιακών ιδρυµάτων, καθώς και 

µωαµεθανικών σχολών, προερχόταν απο τις συνεισφορές του ελληνικού στοιχείου. 

Αντίθετα, τα ελληνικά ιδρύµατα ανεγέρθηκαν µε συνεισφορές του ελληνικού και µόνο 

στοιχείου. Είναι αλήθεια, όµως, ότι µετά την αποκατάσταση του συντάγµατος του 1908 και 

µέχρι το 1913 το Υπουργείο Παιδείας παρείχε ένα µηδαµινό ποσό για συνδροµή στα 

κοινοτικά σχολεία 
115

. 

 Το 1916 διήλθον απο την Αµισό οι A. P. Alaux και R. Puaux, επιβεβαιώνοντας την 

οικονοµική ανάπτυξη της Αµισού και τη συµβολή του ελληνικού στοιχείου σε αυτή. 

Αναφέρουν µεταξύ άλλων: ...είναι το µεγάλο λιµάνι του µέλλοντος στη Μαύρη Θάλασσα. Το 
ελληνικό εµπόριο, χάρη στο µονοπώλιο της ναυτιλίας και µε τη συνδροµή των ελληνικών 
τραπεζών, µπόρεσε να δηµιουργήσει µια θέση τέτοια, που του έδωσε πρακτικά τον έλεγχο 
όλων των συναλλαγών. Η ραγδαία ανάπτυξη της Αµισού συµβολίζει την αυξανόµενη ελληνική 
προσπάθεια116. 
 Η ακµή και η οικονοµική γιγάντωση της Αµισού, φαίνεται απο τη διεθνή 

αναγνώρισή της ως εµπορικό και ναυτικό κέντρο και µε τις προξενικές αρχές που 

εγκαθίστανται στην πόλη. Υπάρχουν: 1) Υποπρόξενος της Αυστροουγαρίας, της Αγγλίας, 

της Γαλλίας 2) Πρόξενος της Ρωσίας και της Περσίας 3) Αντιπρόσωπος προξένου της 

Αµερικής (είναι ο Γ. Στεφόπουλος) 4) Υποπρόξενος της Ελλάδος 5) Αντιπρόσωπος των 

προξένων Βελγίου, Ιταλίας, Σουηδίας και  Νορβηγίας. Επίσης υπάρχουν πρακτορεία 

ατµοπλοϊκών εταιρειών όλων των παραπάνω κρατών µε Έλληνες αντιπροσώπους 
117

. 

 Οι κατασκευές οικοδοµών το 1912, σύµφωνα µε  τουρκικές πηγές, βρίσκονταν στα 

χέρια των Ελλήνων 
118

. Από τους εννέα εργολάβους οι επτά ήταν Έλληνες και οι δύο ήταν 

Τούρκοι. Οι Έλληνες ήταν οι εξής: 1) Αδελφοί Μελίδη 2) Σ. Σαµψώνογλου 3) Αδελφοί 

Σαριόγλου 4) Γ.Σιπριάδης 5) Θ. Στίλβας 6) Ν. Τελλόγλου 7) Τερζόπουλος και Τοτοµανίδης. 

 Το ίδιο έτος, από τις ίδιες πηγές, από τα 12 χρωµατοπωλεία τα δέκα βρισκόταν στα 

χέρια Ελλήνων και τα δύο σε χέρια Αρµενίων. Οι Έλληνες καταστηµατάρχες ήταν οι εξής: 

1) Αδελφοί Ανταβαλόγλου 2) Ι. Καγιαλόγλου και Ν. Μουσλόγλου 3) Α. Σουκιούρογλου 4) 

Σερ. Χ¨Μιχαήλογλου 5) Κιριµλόγλου και Σουβιλίδης 6) Λ. Κούλογλου 7) Σ. Μουσλόγλου 

8) Μ. Οικονοµίδης 9) Π. Οµουρλόγλου 10) Παπαδάκης και Ισκεντέρογλου 
119

. 

 Αργυραµοιβοί (σαράφηδες) και τραπεζίτες, απο τουρκικές πηγές, ήταν οι : 1) 

Αδελφοί Ανταβαλόγλου 2) Μ. Αντώνογλου 3) Σ. Ντοκµεκτσόγλου 4) Ιορδ. Θεοδωρίδης 
120

. 

Το 1875 είχε φωτογραφείο στην Αµισό, ένα και µοναδικό, ο Χαρ. Κωνσταντινίδης και 

υιός
121

. Το 1880 ένας Έλληνας, ο Κακούλης και ένας Αρµένιος, έχουν συνεταιρικό 

φωτογραφείο, ενώ το 1900 προστίθενται ο Κούλογλου, ο Συµεών Τσιγτέµογλου, ο Γ. 

Ντουλόγλου και δύο Αρµένιοι 
122

. 

 Το 1880, γράφουν οι  τουρκικές πηγές, το µοναδικό εργαστήριο ετοίµων ενδυµάτων 

το είχαν συνεταιρικά ο Κωστής Πασχαλίδης και οι αδελφοί Γκόλντενµπεργ
 123

. Το 1883 δύο 

ήταν τα  εργαστήρια µηχανών και σιδήρου στην Αµισό και αυτά τα είχαν οι αδελφοί 

Ανταβαλόγλου και ο Κατσικάς 
124

. Το 1880 έκαναν εµπόριο εισαγωγών-εξαγωγών οι εξής 

Έλληνες: Συµεών Μπελλόγλου, Α. Σαράφογλου, Φ. Μουράτογλου, οι αδελφοί 

Κατικτσόγλου, ο Ισαακίδης, ο ∆ηµήτριος Γεωργόπουλος, ο Κωστής Γεωργόπουλος, ο ∆. 

Γεωργιάδης, οι συνέταιροι Ασπρίδης και Βενετάτος και ο Θ. Αρζόγλου µε τον Αχµέτ 

εφέντη. Υπήρχαν ακόµη τέσσερις Τούρκοι και δύο Αρµένιοι 
125 

. Το 1880 µεσίτες ήταν οι 

Έλληνες: Θ. Αρζόγλου, Ν. Κουτούζογλου, Σ. Γεωργόπουλος, Ν. Ισαακίδης, αδελφοί 

Καϊκτσίογλου, ο Παλαντσόγλου, ο Αθ. Σαράφογλου και οι αδελφοί Θωµόγλου 
126

. Το 1865  

µοναδικός έµπορος ήταν ο Α. Σαράφογλου, ο οποίος συνέχιζε µέχρι το 1912, µαζί µε τους 
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Έλληνες αδελφούς Στογιαννίδη, τους αδελφούς Τοπάλογλου, τον Χ. Φιλιππίδη µε τον Ζ. 

Τιζλώφ, τον Στυλ. Παπαδόπουλο, τον Π. Μειλιχιάδη, τον Ιγνάτιο Μαρκόπουλο, τον Χρήστο 

Λαζαρίδη, τον Σ. Κουγιουµτσόγλου, τον Γ. Γαροφαλίδη, τους Α. και Φ. Κωνσταντινίδη, τον 

Θ. Αρζόγλου, τους αδελφούς Αντώνογλου και τον Γ. Ανταβαλόγλου 
127

. Ο Γεώργιος 

Ανταβαλόγλου εµπορεύονταν πετρέλαιο, καφέ, ρύζι, ελαιόλαδο, κονιάκ, κινίνο, φυστίκια, 

αµύγδαλα, µακαρόνια, κερί, χαλβά, σταφύλια, λεµόνια, πορτοκάλια και µπύρα 
128

. Το 1880 

έµποροι ξύλου ήταν ο Ν. Ελετερίδης, ο Σ. Ελευθεριάδης και ένας Τούρκος 
129 

, ενώ το 1912 

ήταν ο Γ. Τελλόγλου, ο Ν. Τελλόγλου, ο Τερζόπουλος µε τον Τοτοµανίδη και ο 

Παπαδόπουλος µε τον Στίλβα 
130

.
   

Το 1880 οι πρώτοι που έστησαν εστιατόρια ήταν οι 

Έλληνες Τ. Οµηρίδης, ο Κουτσουρής, δύο Τούρκοι και ένας Αρµένιος 
131

. Τον ίδιο χρόνο 

ταβέρνες είχαν οι Έλληνες: καπετάν Γιώργης, ο Κωστής Κατουζούρης (πιθανόν 

Κουτσουρής), ο Τ. Ιωαννίδης, ο Λεωνίδης, ο Σ. Μελαχούρης, ο Ι. Μηνάς και ο Ζ. 

Ζησιάδης
132

. Πάλι το 1880,
   
καταστήµατα  ετοίµων ενδυµάτων είχαν οι Έλληνες αδελφοί 

Ανταβαλόγλου, ο Η. Ντασλάκογλου, ο Εφραίµ Εφραιµίδης, ο Τ. Οικονοµίδης, ένας 

Τούρκος και ένας Αρµένιος 
133

. Το 1763 υπήρχε ένας και µοναδικός γουναράς και αυτός 

από την Άνω Αµισό, µε το όνοµα Κυριάκος 
134

. 

 Μετά τη µεγάλη πυρκαγιά του 1869 χτίστηκαν ωραία σπίτια γύρω από την ελληνική 

συνοικία 
135, 

 ενώ το 1872 χτίστηκε ο µεγάλος καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας 
136

. Το δε 

Σουλεϊµανιέ Μεντρεσί το έχτίσε ο Λάζαρος Κάλφας 
137

. Μεταξύ των ετών 1908-1910 

χτίστηκε δίπλα στον Ορθόδοξο καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας, το νέο Αρρεναγωγείο 

(erkek mektebi) των Ελλήνων. Το 1914, µε την έγκριση του µητροπολίτη Γερµανού 

Καραβαγγέλη, το κτίριο µετατράπηκε σε στρατιωτικό νοσοκοµείο 
138

. Το 1910 στη γειτονιά 

της λεωφόρου της Ορθόδοξης καθεδρικής εκκλησίας υπήρχε το κτίριο της Ελληνικής 

Λέσχης, το οποίο ήταν ένα  εξαιρετικό δείγµα αρχιτεκτονικής και  το οποίο προκαλούσε το 

θαυµασµό όλων 
139

. Σε εφηµερίδα της Αµισού, το 1910, υπάρχει µια αγγελία η οποία 

πληροφορεί τους κατοίκους ότι οι αρχιτέκτονες και µηχανικοί Φυλλίζης και Γαβριηλίδης, 

αναλαµβάνουν κάθε είδους οικοδοµικές κατασκευές, µε την εκ προοιµίου υπόσχεση ότι 

όλοι θα µείνουν ευχαριστηµένοι από την ποιοτική κατασκευή τους 
140

. Το 1912 υπήρχαν 

στην Αµισό οι αρχιτέκτονες Ν. Μικρόπουλος και Α. Θεργιανός 
141

. 

 Από τις ίδιες τουρκικές πηγές µαθαίνουµε ότι το πιο µεγάλο και το πιο ωραίο, είναι 

το ξενοδοχείο του Ιωάννη Μάντικα (Mantika palas oteli) 
142

. Bρίσκεται στην εθνική 

λεωφόρο και έχει θέα προς τη Μαύρη Θάλασσα. Στο εστιατόριό του µπορούσε κανείς να 

βρεί παρασκευασµένα ευρωπαϊκά και ανατολίτικα εδέσµατα. Ήταν το πιο µεγάλο, το πιο 

καθαρό και όλοι οι ξένοι αυτό προτιµούσαν για τη διαµονή τους 
143

. Το 1909 υπήρχε στην 

Αµισό και το ξενοδοχείο του Μηνάογλου (Minaoglu)
144

. 

 To 1912 ήταν καταγεγραµµένοι ωρολογοποιοί οι Έλληνες: Ιωάννης Ευτυχίδης και 

Αντ. Α.Χουρζαµάνογλου 
145

. 

 Το ίδιο έτος ήταν καταγεγραµµένοι οι Έλληνες σαπωνοποιοί: Γ. Β. Ανταβαλόγλου, 

οι αδελφοί ∆. Γεωργαντέλη, ο Αλιµπέρτης, ο Ηλίας Λαζαρίδης, οι αδελφοί Χίµπου, ο Χ. 

Φιλιππίδης µετον  Ζ. ∆. Τιζλώφ, οι αδελφοί Κοσµίδη και ο ∆ηµ. ∆. Θεοδωρίδης 
146

. 

 Το 1908 στο σιταροπάζαρο της Αµισού, ο Συµεών Τσιγτέµογλου πουλούσε 

µαχαίρια και πιστόλια της γαλλικής εταιρείας Σαίντ Ετιέν 
147

. Το 1912 είχαν εταιρικά 

οπλοπωλεία οι Έλληνες: Κιριµλόγλου και Σουλίδης καθώς επίσης οι Καγιαλόγλου και 

Μουσλόγλου
148

. 

 Το 1900 ήταν καταγεγραµµένοι οι υφασµατοποιοί: Αβαλίδης, Σιµωνάκης και 

Μιχαλάκης Σουκιούρογλου 
149 

. 

 Το 1900 παρασκεύαζαν και πουλούσαν ζαχαρωτά, λουκούµια, χαλβά και ρετσέλια, 

οι Έλληνες:  Στυλ. Η. Παπαδόπουλος,  Α. Π. Σαράφογλου,  Κ. Κυριακόπουλος,  Κ. 

Κοκουτόπουλος και  Σ. Σεργιάδης 
150

. 

 Το 1880 καταστήµατα ψιλικών ειδών είχαν οι Έλληνες: A. Σουκιούρογλου, Μ. 

Οικονοµίδης, Π. Εµιρλόγλου, Π. Οικονοµίδης, ∆. Γιοσελίδης, Κωστής Πασχαλίδης και Λ. 

Σκιαβίδης 
151

. 
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 Το 1880 παρασκεύαζαν και πουλούσαν άλευρα: ο Κ. Πορλόγλου, ο Κωστής 

Γεωργιάδης και Π. Ισαακίδης 
152

. Το 1912, ο Σ. Κοσµίδης, ο Η. Γεωργόπουλος, ο Ιγνάτιος 

Μαρκόπουλος και ο Ζ. Ποτούρογλου 
153

. 

 Ήδη από το 1897 το λιµάνι της Αµισού γίνεται ένα σπουδαίο λιµάνι της Μαύρης 

Θάλασσας, αφού επικοινωνούν µε αυτό οι εξής ακτοπλοϊκές εταιρείες: 

   La Compagnie Panhellenique (ελληνική) 

   Les Messageries Maritimes (γαλλική) 

   La Compagnie N. Paguet     (γαλλική) 

   Le Lloyd Autrichien (αυστριακή) 

   La Compagnie Russe de Navigation a΄ Vapeur (ρωσική) 

   La Compagnie Ottomane Mahsousse (οθωµανική) 

   La Compagnie Ottomane Courdjie    (οθωµανική) 

   La Compagnie Italienne Flario-Rubattino (ιταλική) 
154

  και  

   Papayanni ve ortagi Anglaise (ελληνική) απο το 1880 
155

. 

Τα πλοία των εταιρειών Papayanni ve ortagi Anglaise, Les Messageries Maritimes, La 

Compagnie N. Paguet και La Compagnie Italienne Flario-Rubattino, επικοινωνούσαν µε την 

Αµισό ανα δεκαπενθήµερο, ενώ τα πλοία των υπόλοιπων εταιρειών µία φορά την εβδοµάδα. 

Τα πλοία µετέφεραν νερό, κάρβουνο, όλα τα εµπορεύσιµα είδη ξηράς τροφής, αποσκευές, 

ταχυδροµείο και ανθρώπους 
156

. Πράκτορας στην Αµισό της La Compagnie Russe de 

Navigation a` Vareur ήταν ο Α. Κυπριώτης, της La Compagnie Ottomane Courji’nin 

(οθωµανική) ο Θ. Ζ. Αρζόγλου, ο οποίος ήταν επίσης πράκτορας και των ελληνικών 

εταιρειών  La Compagnie Panhellenique και Papayanni ve ortagi Anglaise 
157

. 

 Η πρώτη κεντρική ακτοπλοϊκή εταιρεία της Αµισού στήθηκε από την οικογένεια του 

Αριστείδη Κανατόγλου 
158

. 

 Το 1912 ακτοπλοϊκοί πράκτορες στην Αµισό ήταν: ο Κανάκης, ο Ηλίας Μ. 

Λαζαρίδης, της Νavigazione Generale Italiana o Λ. Ζ. Μαρκόπουλος, της Panhellenique ο 

Κ. Μποντούρογλου, της Russe ο Αλεξ. Κυπριώτης και της Ege’e (Αιγαίου) ο Θεόδωρος Ζ. 

Αρζόγλου 
159

. 

 Το 1909 ο µοναδικός εφαπλωµατοποιός ήταν ο Τραπεζούντιος Πάντσος 

(Παναγιώτης), του οποίου η ικανότητα ήταν µοναδική και γι’ αυτό εξαίρεται η ποιότητα 

κατασκευών του σε παπλώµατα, µεταξωτά µαξιλάρια, στρωσίδια, καναπέδες, κουρτίνες
160

. 

 Ο Αντώνης Γαβριηλίδης, έµπορος καπνού από την Πάφρα που διέµενε στην Αµισό, 

µας δίνει τα εξής σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε τους Έλληνες εµπόρους της Αµισού και το 

αντικείµενό τους 
161

. 

 

1. Έλληνες πράκτορες της Αµισού. 

 

Πανελλήνια Ατµοπλοΐα: Κυρ. Βοδούρογλου, Ισαάκ Νουρλόγλου γραµµατέας, Ιφικράτης             

Πελοπίδας ταµίας.  

Γιαννουλάτος: Φιλοκλής Γουλιανίτης, Εµαννουήλ Κυρλακτζής γραµµατέας, Χρήστος 

Κωνσταντινίδης µεσίτης. 

Κουρτζή: Θεόδωρος Αρζόγλου, Περ. Νικολαΐδης ταµίας και γραµµατέας, Ιωάννης 

∆ουρµούσογλου µεσίτης και βοηθός, Ιωάννης Βιολίδης πρώτος γραµµατέας, Χρυσόστοµος 

Εµµανουηλίδης δεύτερος γραµµατέας, Βασίλειος Αγαζαρίδης υπάλληλος ταχυδροµείου. 

Ρωσικής εταιρείας: Αλέξανδρος Κυπριώτης, Σάββας Παπαδόπουλος βοηθός, Παντελής 

Κυριακίδης υπάλληλος ταχυδροµείου, Θεόδωρος Γαβριηλίδης υπάλληλος επί των 

φορτώσεων. 

Ιταλικής εταιρείας: Ιγνάτιος Μαρκόπουλος, Παΐσιος Μηνάογλου υπάλληλος επί των 

φορτώσεων, Κίµων Γεωργιάδης πρώτος γραµµατέας. 

Αγγλικής εταιρείας: Στέφανος Σαράφης, Ιωάννης Σουβατζόγλου γραµµατέας. 

DACIA ROMANA: Θεόδωρος Αρζόγλου. 

NATIONAL DE STETIN: Θεόδωρος Αρζόγλου. 

SOCIETE OTTOMANE: Ιγνάτιος Μαρκόπουλος. 
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NEW YORK LIFE INSURANCE: Στέφανος Σαράφης. 

ROYAL EXCHANCE: Στέφανος Σαράφης. 

UNION DE PARIS: Κ. Παπάζογλου. 

PHOENIX AUTRICHIEN: Περ. Καµιτίδης. 

FRIENDRICH WHILHELM: Νικ. Ευµοιρίδης. 

ALLIANCE: Ηρ. Παπαχρυσάνθου. 

FONCIERE: Φιλοκλής Γουλιανίτης. 

LA COMMERCIALLE: Ιφικράτης Πελοπίδας. 

LE DANUBE: Aντ. Αβράτογλου. 

LA SECURITAS DE BERLIN: Aρ. Γεωργιάδης. 

NORWICH UNION: Θεολ. Μιχαηλίδης. 

LA SECURITE: Φιλ. Αδαµαντίδης. 

LA MUTUELLE: Ιωάν. Σουβατζόγλου. 

Υπήρχαν ακόµη και τέσσερις Αρµένιοι 
162

. 

 

2.    Έµποροι φαρµάκων. 

 

 Ιωάννης Παπαδάκης και Ελευθέριος Ιακωβίδης 
163

. 

 

3.    Εµπορικοί οίκοι καπνών. 

 

Υιοί Πορτοκάλογλου: αντιπρόσωπος Ισαάκ Πιαλόγλου. 

Υιοί Ι. Πιαλόγλου: εξαγωγή στη Νέα Υόρκη. 

Σ. Αναστασιάδης και υιοί: εξαγωγή στη Γερµανία. 

Υιοί ∆εϊρµεντζόγλου:αντιπρόσωποι και συνεταίροι Ν. Τσαβδάρογλου, µε εξαγωγές στη 

Γερµανία. 

Μουράτη και Σία: αντιπρόσωπος Ηλίας Μικρόπουλος, µε εξαγωγές στην Αγγλία και στη 

Γερµανία.. 

Παύλος Παυλίδης: εξαγωγή στην Αίγυπτο και στην Αγγλία. 

Π. Ματζάρογλου: καταναλωτής επιτοπίως. 

Ν. Ματζάρογλου και υιοί: εξαγωγή στη Γερµανία. 

Κ. Καπλάνογλου: εξαγωγή στην Αίγυπτο και στην Αυστρία. 

Σ. Μαυρίδης και υιοί: εξαγωγή στην Αίγυπτο και στην Αυστρία. 

Αλκιβιάδης Βαβάσης: εξαγωγή σε Γερµανία και Αγγλία. 

Αδελφοί Μωυσόγλου: εξαγωγή  στη Γερµανία. 

Αδελφοί Χατζησάββα: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως. 

Αδελφοί ∆εϊρµεντζόγλου: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως. 

Αδελφοί Καρατής: εξαγωγή στην Αµερική και επιτοπίως. 

Σ. Τσαπράζογλου και υιοί: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως. 

Θεαγένης Εµφιετζόγλου: εξαγωγή στη Γερµανία. 

Αδελφοί Πιαλόγλου: εξαγωγή στην Αίγυπτο και επιτοπίως. 

Ιωάννης Οµουρλόγλου: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως. 

Αδελφοί Κοψιδά: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως. 

Αθανάσιος Ασλόγλου: εξαγωγή στην Αίγυπτο και επιτοπίως. 

Ευγένιος Μπορλόγλου: εξαγωγή στην Αµερική. 

Συµεών Ιχτιάρογλου: εξαγωγή στην Αίγυπτο και επιτοπίως. 

Αδελφοί ∆εδέογλου: εξαγωγή στην Αίγυπτο και επιτοπίως. 

Αδελφοί Κοκωνιοί: εξαγωγή στην Γερµανία. 

Θεόδωρος Αρζόγλου: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως. 

Αδελφοί Ανταβαλόγλου: εξαγωγές σε Γερµανία, Αίγυπτο και επιτοπίως. 

Αδελφοί Σαράφογλου: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως. 

Μ. Μελαχροινός και Σία: αντιπρόσωπος Χρ. Λάγκας. Μέγα εργοστάσιο στην Αµερική. 

Στυλιανός Παπαδόπουλος: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως. 
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Νικόλαος Τσαβδάρογλου: εξαγωγή στη Γερµανία και επιτοπίως 
164

. 

 

Εµπορικούς οίκους καπνών επιτόπιας κατανάλωσης είχαν: 

 

Αδελφοί Τσινέκογλου, Χατζή- Παντελής Καϊκτσόγλου, Αδελφοί Κιοµουρτζόγλου, 

Ηλίας Κωνσταντινίδης, ∆ηµήτριος Κεφαλίδης, Ιορδ. Παπάζογλου, Ιορδ. Αλτιοκάς, Ηλίας 

Παπαδόπουλος, Παρασκευάς Γεωργιάδης, Περικλής Νικολαΐδης, Ελευθ. Ιακωβίδης, 

Σοφοκλής Ευµοιρίδης, Ιωάν. ∆ουρµούσογλου, Αβραάµ Κωνσταντίνογλου, Νικ. 

Κουρκτζόγλου, Θεολόγος Μιχαηλίδης, Στ. Χρουσόγλου, Μιχ. Σεφέρογλου, Αδελφοί 

Πινιάτογλου, Γεωργ. Πορλόγλου, Αδελφοί Χατζηµιχαήλογλου, Στ. Τσερκέζογλου, 

Βελισάριος Γρίβας 
165

. Επιπλέον υπήρχαν επτά αρµενικοί εµπορικοί οίκοι και τέσερις 

τουρκικοί 
166

. 

 

Μεταπράτες καπνού στα χωριά  ήταν: 

 

Ιωάν. Απατζόγλου, ∆ηµήτριος Αλεξιάδης, Μιλτ. Τσερκέζογλου, Αθ. Απατζόγλου, 

Ευγ. Τσερκέζογλου, Χρ. Απατζόγλου, Αδελφοί Συµεώνογλου, Ιωάν. Φερσίζογλου, Ιωάν. 

Φιλικού, Ιωάν. Αντώνογλου, Γ. Τοπάλογλου, Σάβ. Αντώνογλου, Χατζη- Παναγιώτης 

Χατζησάββας, Αναστ. Καραϊσαρλής, Αναστ. Αχυρωνίδης, Μιχ. ∆εµιρτζόγλου, Πρόδρ. 

Πηγητάρης, ∆ηµ. Χαραλαµπίδης, Παν. Στεφάνογλου, Μιχ. Ελµάσογλου, ∆ηµ. Συγκλίδης, 

Γεωργ. Κυριακού, Χρ. Πεχλιβάνης, Σπ. ∆εµιρτζόγλου, Ιωακ. Εφραίµογλου, ∆ηµ. ∆ηµητός, 

Θεόδ. Συµεώνογλου
167

 

 Υπήρχαν πενήντα ένας εξπέρ και επεξεργαστές καπνών, ειδικοί στην ποιότητα των 

καπνών, οι οποίοι αντιπροσώπευαν τις εταιρείες για τις οποίες εργαζόταν 
168

. ∆ιευθυντής 

του εργοστασίου καπνών ήταν ο Ιορδάνης Τοτοµανίδης 
169

. Πρώτος µηχανικός ήταν ο Στ. 

Περσίδης και τεχνικός σύµβουλος ο Αλέξ. Μαυρουδής. Μαζί µε αυτούς υπήρχε ένα πλήθος 

Ελλήνων οι οποίοι εργαζόταν σε διάφορες εξειδικευµένες θέσεις 
170

. 

 

4.   Τραπεζίτες.                                                                                                                                                                      

 

Έλληνες Τραπεζίτες στην Αµισό ήταν:  

Ιωάννης και Σοφοκλής Ανταβαλόγλου, Ιωάννης Οµουρλόγλου, Ευγένιος Μπορλόγλου, 

Βασίλειος Ανταβαλόγλου 
171

. 

 Στην Οθωµανική τράπεζα της Αµισού εργαζόταν επτά Έλληνες υπάλληλοι, από τους 

οποίους ο Παύλος Παπαδόπουλος ήταν υποδιευθυντής 
172

. 

 Στην Τράπεζα Αθηνών εργαζόταν 12 Έλληνες υπάλληλοι από τους οποίους ο Μιχ. 

Τριανταφυλλίδης ήταν ο διευθυντής 
173

. ∆ύο ακόµη Έλληνες, εργαζόταν ως λογιστές στην 

Τράπεζα Θεσσαλονίκης 
174

. 

 Στην Αµισό υπήρχαν ακόµη και 12 αργυραµοιβοί 
175

. 

 

5.   Ξενοδόχοι της Αµισού. 

 

Έλληνες κάτοχοι ξενοδοχείων στην Αµισό ήταν οι: 

 Ιωάν. Μάντικας  « Μάντικα Παλλάς » 

Λεων. Πολίτης « Σαµσόν Παλλάς » 

Φωκίων Χαλκόπουλος « Νέα Ελλάς » 

Γεωργ. Μηνάσογλου « Τραπεζούς » 

Ιορδ. Ιγδιριάδης « Μπέλλ-βου » 
176

. 

 

 

6.   Ιδιοκτήτες κινηµατογράφων-θεάτρων. 
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Από τους τρείς κινηµατογράφους της πόλης οι δύο ανήκαν στους Έλληνες Κυριάκο 

Βοδούρογλου και Κωνστ. Παπάζογλου, ενώ ο τρίτος ανήκε σε Αρµένιο. Το µοναδικό 

θέατρο ανήκε στον Απόστολο Πιαλόγλου 
177

. 

  

7.   Ελαιοτριβεία. 

 

Κάτοχοι ελαιοτριβείων ήταν οι εξής Έλληνες: 

Kλεάνθης Σαράφογλου, Ηρακλής Γεωργαντζόγλου, Γεώργ. Γρηγοριάδης, Αδελφοί 

∆αδιώτη, Ιωακ. Ρωσίδης, Σωκρ. Χατζησάββας 
178

. 

 

8. Εµπόριο-αντιπροσωπείες. 

 

Το εµπόριο και οι αντιπροσωπείες σχετιζόταν µε τις ευρωπαϊκές χώρες Αγγλία, 

Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία, Αυστρία, Ρωσία, Βέλγιο αλλά και την Αµερική 
179

. 

Μεγαλέµποροι ευρωπαϊκών οίκων ήταν οι: Αδελφοί Ανταβαλόγλου, Σ. Χατζηµιχαήλογλου 

και υιοί, οίκος Α. Σουκιούρογλου, Μ. Οικονοµίδης, Πολυχρ. Οµουρλόγλου, Αδελφοί 

Αµφιλοχίδη 
180

. 

Αντιπρόσωποι ευρωπαϊκών οίκων ήταν: 

Θεολόγος Μιχαηλίδης, Θεόδωρος Αρζόγλου, Αλεξ. Ρωσίδης, Στέφ. Σαράφης, Ιγν. 

Μαρκόπουλος, Αλκιβιάδης ∆ηµητριάδης,  Αντ. Αβράτογλου, Σταύρος ∆ηµητριάδης, 

Γεώργ. Βογιατζίδης, Σοφοκλής Ευµοιρίδης, Κυριάκος Γαροφαλίδης 
181

. 

 Εξαγωγές στη Γαλλία, Αγγλία, Αµερική, Ισπανία, Αίγυπτο και Γερµανία έκαναν οι: 

Στυλ. Παπαδόπουλος, Αθ. Σαράφογλου, Κ. Κωνσταντινίδης, Ιγν. Μαρκόπουλος, ∆ηµ. 

Παπαδόπουλος, Αλεξ. Ρωσίδης, Κληµ. Γεωργαντζόγλου, Θεοδ. Παυλίδης, Θεολ. 

Μιχαηλίδης, Θ. και Μ. Τσοµλεκτσόγλου, Ιωαν. Απαλίδης, Υιοί Γεωργόπουλοι, Σωκρ. 

Θενετάτος, Γεωργ. Κ. Πυρλίδης, Ελ. Κωνσταντινίδης, Νικ. Θεοδωρίδης, Ιωαν. 

Βοδούρογλου 
182

. 

 Έµποροι αποικιακών  ήταν οι: 

Aδελφοί Γεωργαντέλη, Αδελφοί Ματθαίου, Αδελφοί ∆αδιώτη, Αδελφοί Ζαχαριάδη, ∆ηµ. 

Ζαχαριάδης, Ηλίας Λαζαρίδης, Νικ. Λεντούδης, Ε. Μαστροµιχαλάκης, Αντ. Αλιµπέρτης 
183

. 

 Έµποροι ζάχαρης µε εισαγωγές από την Αυστρία  ήταν οι : 

Θεοδ. Ανταβαλόγλου, Αδελφοί Γεωργαντέλη, Θεολ. Μιχαηλίδης, Αδελφοί ∆αδιώτη, 

Αδελφοί Ζαχαριάδη, ∆ηµ. Ζαχαριάδης, Γεωργ. Γαροφαλίδης, Αντ. Γαροφαλίδης, Αντ. 

Αλιµπέρτης, Αδελφοί Μαστροµιχαλάκη, Αδελφοί Ματθαίου, Θεοδ. Αρζόγλου 
184

. 

 Έµποροι καναβάτσων και σχοινιών, µε εισαγωγές από την Ινδία και την Αγγλία,  

ήταν οι: 

Υιοί Παλαντζόγλου, Θεµ. Ξυδιάς, Γρηγ, Καραµάνογλου, Ιορδ. Παλαντζόγλου, Αχ. 

∆εϊρµεντσόγλου, Ιωαν. Παπάζογλου 
185

. 

 ∆ερµατέµποροι και βυρσοδέψες, µε εισαγωγές από την Γαλλία, Αγγλία, Αµερική, 

Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Γερµανία, Αυστρία, Αίγυπτο και Τουρκία, ήταν οι : Ιωάν. 

Ζαχαρόπουλος, Αδελφοί Υψηλάντες, Γρηγ. Καραµάνογλου, Αντ. ∆ούκαρης, Ανδρ. 

∆ούκαρης 
186

. 

 Ξυλέµποροι µε εισαγωγές από την Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία, Βέλγιο, 

Αµερική, Ρωσία και Τουρκία , ήταν οι: Γρηγ. Καραµάνογλου, Ν. Τελόγλου, Σ. 

Συµεώνογλου, Αδελφοί Μελίδη, Αδελφοί Γεωργαντέλη, Γεωργ. Παυλίδης, Αδελφοί 

Παγτζιλόγλου, Γ. Τελόγλου, Χατζη-Σάββας Τσαµτσής, Αλεξ. Ρωσίδης, Ν. Νικολαΐδης, 

∆ηµ. Τσιλιγγίρης, Ιωαν. Χουρζαµάνογλου 
187

. 

 Έµποροι µανιφατούρας και υφασµάτων, µε εισαγωγές από την Αγγλία, Ιταλία, 

Γαλλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερµανία, Αµερική και Ισπανία, ήταν οι: Θ. και Μ. 

Τσοµλεκτσόγλου, Ιορδ. Κεσίσογλου, Σερ. Κεσίσογλου, Μιχ. Σεφέρογλου, Θεοδ. 

Σεφέρογλου, Γεωργ. Λαζάρογλου, Αδελφοί Γρηγοριάδοι, Ιορδ. Σαχίνογλου, Ιορδ. 

Τζιβελέκης, Ν. Λαζαρίδης, Αδελφοί Τσοπανόγλου, Παντ. Γεωργιάδης, Ιωάν. 



 72 

Σουβατζόγλου, Υιοί Λαζαρίδη, Ανδρόνικος Παλαντζόγλου, Αδελφοί Ραπτάρχες, 

Θεµιστοκλής Σκεντέρογλου 
188

. 

 Καταστήµατα νεωτερισµών, µε εισαγωγές από Γαλλία, Γερµανία, Βέλγιο, Αυστρία, 

Αγγλία, Ιταλία και Τουρκία, είχαν οι: Καγκαλόγλου-Μουσλόγλου, Θεοδ. Κιριµλόγλου, Νικ. 

Σουβλίδης, Κοσµάς Μωυσόγλου και Υιοί, Αδελφοί Αµφιλοχίδη, Ιωάν. Ιµιρλόγλου, Νικ. 

Τσακιρίδης, Χρ. Χρηστίδης, ∆ηµ. ∆εληγκιαβούρης, ∆ηµ. Λαζαρίδης, Ιωάν. Ιωαννίδης 
189

. 

 Εργοστάσια οινοπνευµατωδών ποτών, ενώ ασχολούνταν µε την εισαγωγή αµέρ, 

κονιάκ, καµπανίτη οίνου και διαφόρων άλλων οινοπνευµατωδών ποτών από την Ελλάδα, 

Γαλλία, Ισπανία, νησιά του Αιγαίου και τη Σάµο, είχαν οι: Καρυοφύλλης-Κεφαλίδης, 

∆ηµοσθ. Μακρής, Αντ. Αλιµπέρτης, Ιωάν. Αλτιοκάς, Εµπεδοκλής Μαστροµιχαλάκης, Σπ. 

Πολυχρονιάδης, Α. και Φ. Κωνσταντινιδης, Ιωάν. Φουντόπουλος, Βασ. Αξιώτης, Αδελφοί 

Αντώνογλου, Αριστ. Θεοφανίδης, Σιδερής Μαστροµιχαλάκης, Παντ. Χούρογλου, Ιορδ. 

∆ουρµούσογλου, Χαρ. Σακανίδης, Ιωάν. ∆εδέογλου, Κων. Μελίδης, ∆ηµ. Κουβαράς 
190 

. 

 Ελληνικά κονιάκ στην Αµισό αντιπροσώπευαν οι: Καρυοφύλλης-Κεφαλίδης, 

∆ηµοσθ. Μακρής, Μεταξάς-Κουρτέσης, Μπαρµπαρέσου, Α. Σουκιούρογλου, Καµπά, Κυρ. 

Βοδούρογλου, Θεοφανόπουλος, Ιφικράτης και Πελοπίδας Νικολαΐδης 
191

. 

 Εξήγαγαν αυγά στην Μασσαλία, Ισπανία, Λονδίνο και Βιέννη, οι: Ιγν. 

Μαρκόπουλος, Αλεξ. Ρωσίδης, Ιορδ. Κιουλάπογλου, Ζαχ. Ετσεβόγλου, Σωκρ. 

Χατζησάββας, Στεφ. Μελίδης, Γεωργ. Κ. Παυλίδης, Περ. Μειλιχιάδης, Ιωάν. Κιριµλόγλου, 

Μιχ. Κούτογλου, Ιωσήφ Κοέν (Έλληνας υπήκοος), Ρεκανάτι και Σία (Έλληνας υπήκοος)
192

. 

  

9.    Τυπογράφοι-Φωτογράφοι-Παγοποιοί-Σαπωνοποιοί-Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί-

Μεταλλουργοί-Σιδηρουργοί-Τεχνίτες-Ζαχαροπλάστες-Κουρείς 
193

. 

 

 Υπήρχαν στην πόλη της Αµισού οι εξής τέσσερις τυπογράφοι: Ιορδ. Κιουλάπογλου, 

Θρασύβουλος Λευκιάδης, Αλεξ. Γαροφαλίδης και Αριστ. Αρχιτεκτονίδης 
194

.   

 Φωτογράφοι, µε ιδιόκτητα φωτογραφεία, ήταν οι Έλληνες: Κων. Μουρατίδης, Ιορδ. 

∆εδέογλου, Παν. Λαµπρίδης, Ιωσήφ Ακκιόζογλου και ένας Αρµένιος 
195

. 

 Παγοποιοί ήταν ο Γρηγ. Καραµάνογλου και ∆. Κανατίδης 
196

. 

 Σαπωνοποιοί ήταν οι: ∆ηµ. Πονάτσος, Νικ. Παυλίδης, Αδελφοί Σαράφογλου, 

Λάµπρος Ζαχαριάδης και Αντ. Κωνσταντινίδης. 

Υπήρχαν πέντε ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη. Ήταν οι 

εξής: Αχ. Ξυδιάς, Φιλήµων Βεκάρης και Απ. Χρυσοχοΐδης, µε σπουδές στην Ελβετία, Ιορδ. 

Αφθονιάδης και Ιωάν. Σισµάνογλου, µε σπουδές στη Γαλλία 
197

.    

 Μεταλλουργός στην Αµισό ήταν ο Ξενοφών Ασλόγλου, µε σπουδές στο Βέλγιο 
198

. 

 Μηχανικοί Α΄ τάξεως ήταν οι: Σωκρ. Κουγιουµτζόγλου, Ιωσήφ Ταζλάκογλου, 

∆ανιήλ Τσολακίδης, Μηνάς Κουγιουµτζόγλου, Αλεξ. Μαυρούδης, Θεοδ. Τζαµόγλου, Ιωάν. 

Αφθονιάδης, Αναστ. Τσολακίδης 
199

. 

 Σιδηρουργοί  Α΄ τάξεως ήταν οι : Χατζη-Αναστάσης Τσολακίδης, ∆ηµοσθ. Σιµητού, 

Θεοφ. Αϊραντζής, Σαβ. Θ. Χαρπίδης, Γεωργ. Σιδηρόπουλος, Σπ. Χατζηµαφίλου, Ηλ. 

Μικρόπουλος, Βασ. Γεωργιάδης, Νικ. Γαροφαλίδης, Στρατής Κωφίδης, Ισ. Τζαµτζόγλου, 

Μιχ. Τζαµτζόγλου 
200

.  

 Εµπορορράπτες Α΄ τάξεως ήταν οι : Μιχ. ∆ηµητριάδης, Μιχ. Λευκιάδης, Μουρ. 

Σκενδέρογλου, Ιωάν. Αργυρόπουλος (διπλωµατούχος Παρισίων), Πάντσος ∆ηµητριάδης, 

Αν. Πακλατσιάδης, Αφεντ. Λαµπρίδης, Κυρ. Ζορλίδης, Χαρ. Ιµκιανσήζογλου 
201

.  

 Υποδηµατοποιοί Α΄ τάξεως ήταν οι: Ιωάν. Σουµπούλογλου, Αβρ. Πιλαφτσόγλου, 

Παν. Μαρουλόσογλου, Παν. Ιωαννίδης, Ιωακ. Τζολάκης, Κων. Αράπογλου, ∆ηµ. 

∆εληκάρης, Ελ. ∆εληκάρης, Γεωργ. ∆αµιανόσογλου, Νικ. Τικτόπουλος, Νικ. Βροχίδης, Ελ. 

Βροχίδης, Χατζη-Νικόλαος, Οδ. Προδροµίδης 
202

. 

Λεπτουργοί Α΄ τάξεως ήταν οι : Ιωάν. Μιλέτµπασης, Αλεξ. Χοβαρδάς, ∆ηµ. 

Μαραγκός, Νικ. Χριστοφορίδης, Μιχ. Μαούλογλου, Λάζ. Κιολέογλου, Σάβ. Καπαρόζης 
203

. 
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 Χρυσοχόοι Α΄ τάξεως ήταν οι : Πολυκ. Αγγελίδης, Νικ. Αγγελίδης, Μιχ. 

Τιλεβέρογλου, ∆ηµ. Σαπουντζόγλου, Κων. Χριστοφορίδης, Αναστ. Γ. Μιχαηλίδης, Κ. Σ. 

Ασπρίδης, Ανδρόνικος Τζίνογλου 
204

. 

 Ωρολογοποιοί Α΄ τάξεως ήταν οι: Ιωάν. Ευτυχιάδης, Νικ. Παυλίδης και Ιωάννης 

Αναστασίου Ευτύχιος 
205

. 

 Ράπτριες Α΄ τάξεως ήταν οι: Σούνογλου Ελ., Μαυροµάτα Χρυσή, Καρακουλάκη 

Ευτ., Μακτίδου Ελ., Λευκόχειρη Βενετία, Κυπριανού Βασ., Ταρακτσόγλου Αγλαΐα, 

Ελµαλή Θεοδ., Παπαδάκη ∆έσπ., Συµεωνίδου Λυγερή, Ζιριλτή Συµ., Σαββίδου Εύχαρις, 

∆ηµητριάδου Θεοδ., Ιωαννίδου Αταλίνα, Ασπρίδου Ερατώ, Κοτσάκη Πολ., Κεσανίδου Άν., 

Κουγιουµτζόγλου Ευθ., Κουγιουµτζόγλου Ερ., Σεµέρογλου Κατ., Φωτιάδου Ελ., 

Χατζησάββα Χαρίκλεια, Χατζηκυπριανού Βασιλική 
206

. Οι αναφερόµενες ράπτριες είχαν 

πάνω από διακόσιες ελληνίδες βοηθούς. 

 Υπήρχε και µια ελληνίδα καπελοποιός, η οποία σπούδασε στο Παρίσι, η Μαρία 

Κοριτζοπούλου 
207

. 

 Ζαχαροπλάστες Α΄ τάξεως ήταν οι: Σεργιάδης Κων., Κυριακόπουλοι Αφοί, 

Ιορδανίδης Σ. ∆ηµ., Τρυφωνίδης Ιωάν., Ιµιρλόγλου Χαρ., Κωνσταντινίδης Ιωάννης 
208

. 

 Κουρείς Α΄ τάξεως ήταν οι: Ιωαννίδης Ιωάν., Χανουµίδης Ιωάν., Στουγιαννίδης 

Λάµπρ., Τσακίρογλου Σωκρ., Τσακίρογλου Γεωργ., Χοβαρδάς Πρ., Μικρόπουλος Ηλίας 
209

.  

 Το 1912 υπήρχαν και δύο ελληνίδες µαίες, η Μαρία Κελετσέ-Κοτσάρογλου και η Μ. 

Παπαδάκη 
210

. 

 Η οικονοµική ανάπτυξη της Αµισού και η µεγάλη ακµή στην οποία βρισκόταν η 

πόλη, αποδεικνύεται και από το πλήθος των προξενείων που ιδρύθηκαν σε αυτήν. 

 Το πρώτο προξενείο που ιδρύθηκε στην Αµισό ήταν το Αγγλικό. Αυτό συνέβη το 

1860
211

. Η εγκατάστασή του έγινε στην Άνω Αµισό και όχι στην τουρκόπολη. Σε µια 

καθαρά ελληνική συνοικία, και  ήταν επανδρωµένο µε επτά υπαλλήλους. Το 1912 

δραγουµάνος-µεταφραστής του Αγγλικού προξενείου ήταν ο ∆. Παπαδόπουλος 
212

. 

 Το 1863 ιδρύθηκε στην Αµισό το Γαλλικό προξενείο, µε πρώτο πρόξενο τον Numa 

Dolcet
213

. To 1925 διορίστηκε πρόξενος στην Αµισό ο Ramiro Vadala, ο οποίος µας δίνει 

σπουδαίες πληροφορίες για την πόλη 
214

.  

 Στις 28 Ιουλίου 1867 ιδρύεται στην Αµισό το προξενείο Αυστρίας-Ουγγαρίας 
215

. 

Μεταξύ των ετών 1880-1882, δραγουµάνος του προξενείου είναι ο Έλληνας ∆. 

Παπαδόπουλος 
216

. Το 1916 πρόξενος της Αυστροουγγαρίας είναι ο Kwiatkowski,
217

 ο 

οποίος έστελνε τα τραγικά τηλεγραφήµατα στους προϊσταµένους του του Υπουργείου 

Εξωτερικών, διεκτραγωδώντας τα παθήµατα των Ελλήνων. Το 1920 το προξενείο 

έκλεισε
218

.  

 Το 1870 ιδρύεται το Ρωσικό προξενείο στην Αµισό, µε πρώτο πρόξενο τον 

Κακάτση
219

. Το 1879-1880 ο Ρώσος πρόξενος Ναλιάντος έχει για δραγουµάνο τον Ι. 

Ιωαννίδη 
220

. Το 1912 Ρώσος πρόξενος είναι ο Α. Σαβίνωφ, µε δραγουµάνο τον Γ. 

Μαυρίδη
221

.  

 Το 1879 ανοίγει προξενείο στην Αµισό το Ιράν και το 1880 δραγουµάνος είναι ο 

Έλληνας ∆ηµητράκης 
222

.  

 Το 1879 ανοίγει προξενείο στην Αµισό και η Ελλάδα. Πρώτος πρόξενός της είναι ο 

Γεωργιάδης 
223

. Το 1880 υπάλληλος του προξενείου είναι ο Κ. Λαναράς, 
224

 πιθανόν  αντί 

προξένου. Το 1881 το προξενείο αντιπροσωπεύεται από τον Γρηγοριάδη 
225

. Το 1883 

πρόξενος της Ελλάδος είναι ο Πράσινος
226

 , ενώ  πρόξενος της Ελλάδας το 1911-1912 είναι 

ο Τζανέτος και βοηθός πρόξενος ο Λεωνίδας Ματλής
227

.  

 Το 1879 ανοίγει προξενείο το Βέλγιο. Μεταξύ των ετών 1896-1908, αντιπρόσωπος 

του προξένου είναι ο Asil Kiyoti (πιθανόν Βασίλειος Κυριώτης ή Κυπριώτης, από 

παραφθορά των τουρκικών πηγών) 
228

.   

 Το 1880 ανοίγει το προξενείο Σουηδίας-Νορβηγίας, το οποίο αντιπρωσοπεύεται από 

το Ιταλικό προξενείο µέχρι το 1895. Το 1899 το προξενείο της Σουηδίας αντιπροσωπεύεται 

από κάποιον Polanis Oktardo 
229

.  

 To 1880 ιδρύεται Ιταλικό προξενείο 
230

.   
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 Το 1883 ιδρύεται Αµερικανικό προξενείο, το οποίο αντιπροσωπεύεται από τον Ιταλό 

πρόξενο 
231

. Το 1905 υπάλληλος του προξενείου, πιθανόν αντί του προξένου, είναι ο 

Isnakoniyos Efendi (προφανώς παραφθορά ελληνικού ονόµατος )
232

.    

 Το 1883 ιδρύει προξενείο στην Αµισό και η Γερµανία, η οποία αντιπροσωπεύεται 

από τον Αυστροούγγρο πρόξενο 
233

. Κατά το 1912-1916 βοηθός πρόξενος είναι ο Κuckhoff 

µε δραγουµάνο τον Π. Μειλιχιάδη 
234

. 

 

4.  Παιδεία, πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη της Αµισού.  

 

 Θεµέλιος λίθος και εστία για τη µόρφωση και την πνευµατική καλλιέργεια των 

Ελλήνων της Αµισού υπήρξε το σχολείο. Η εκπαιδευτική πολιτική ασκούνταν από τον 

εκάστοτε µητροπολίτη,  όπως και σε όλες τις µητροπόλεις του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 

µετά την ψήφιση των Εθνικών Κανονισµών το 1863.  

Ιστορικά το πρώτο σχολείο της Αµισού, από τουρκικές πηγές, ιδρύθηκε το 1846 
235

. 

∆ιευκρινίζεται ότι η µία από τις επτά συνοικίες της πόλης, η Ελληνική (Rum mahalesi), 

βρίσκεται πάνω σε έναν δικό της λόφο 
236

 και είναι το από τους Τούρκους ονοµαζόµενο 

Κατήκιοϊ, η Άνω Αµισός των Ελλήνων. Το 1850 εκτός από το  ελληνικό σχολείο της Άνω 

Αµισού υπάρχει και ένα  ακόµη σχολείο στο χωριό  Καράπερτσιν 
237

, το οποίο βρίσκεται 

κοντά στην Αµισό. Το 1869 ιδρύεται για πρώτη φορά  παρθεναγωγείο µέσα στην Αµισό
 238

.  

Έχει ήδη µεσολαβήσει η εγκατάσταση στην πόλη της Αµισού, των Ελλήνων από το 

εσωτερικό της Μικράς Ασίας, αλλά και από άλλες περιοχές του Πόντου. 

Μεταξύ των ετών  1865-1866, ο Περικλής Τριανταφυλλίδης 
239

 περνά από την 

Αµισό και βρίσκει ιδρυµένα στην περιοχή αλληλοδιδακτικά σχολεία και παιδαγωγεία. 

Αναφέρει  συγκεκριµένα, ...και συνεστήθησαν µεν τινα εν αυτοίς αλληλοδιδακτικά και 
παιδαγωγεία υπό του πατριαρχεύοντος νυν Σωφρονίου... 240. Με πίκρα, όµως, διαπιστώνει ότι 

η ευηµερία της περιοχής, ο άνετος βίος και η πυκνότητα του ελληνισµού, θα έπρεπε να 

οδηγήσουν στη συγκρότηση τελειότερων σχολείων. Υπεύθυνο αυτής της κατάστασης 

καθιστά τον τότε µητροπολίτη 
241

. 

Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης, αναφέρει ότι το 1876 

στην Αµισό υπάρχει ένα ∆ηµοτικό αρρένων και ένα Παρθεναγωγείο
 242

. Άρα από το 1846 

και από το 1869, όπως ακριβώς αναφέρουν και οι τουρκικές πηγές, δεν έχει ιδρυθεί άλλο 

σχολείο. ∆ύο χρόνια αργότερα θα δηµιουργηθεί και ένα ελληνικό σχολείο
 243

.  

Το 1896 αναφέρονται από τον Γ. ∆οµνηνό δύο σχολεία και ένα Παρθεναγωγείο µε 

17 δασκάλους και 650 µαθητές
 244

 . 

Το 1901 ο Κ. Παπαµιχαλόπουλος διαπίστωσε την ύπαρξη Αστικής σχολής µε 

συνολικά επτά τάξεις, από τις οποίες οι τέσσερις είναι του ∆ηµοτικού και οι τρείς του 

Σχολαρχείου. Υπάρχει ακόµη το Ηµιγυµνάσιο µε τρείς τάξεις και το Παρθεναγωγείο
 245

. 

Το 1905 στα υπάρχοντα σχολεία προστέθηκε και ένα νηπιαγωγείο, το  Τσινέκειο 
Νηπιαγωγείο , από τον µεγάλο ευεργέτη της Αµισού ∆. Τσινεκίδη 246. 

Το 1906 στο περιοδικό των Αθηνών   Ξενοφάνης ,  δηµοσιεύεται έκθεση για την 
Αµισό, στην οποία αναφέρεται ότι η πόλη µε πληθυσµό 8.500 Έλληνες κατοίκους, έχει 5 

ιερείς, δύο Αρρεναγωγεία (Αστική σχολή και Ηµιγυµνάσιο) µε 11 τάξεις και 12 δασκάλους, 

ένα Παρθεναγωγείο µε 9 τάξεις και 8 δασκάλες. Ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν στο 

Ηµιγυµνάσιο είναι 168, στην Αστική σχολή 381 και στο Νηπιαγωγείο 374. Ο αριθµός των 

µαθητριών  είναι 343. Ο συνολικός προϋπολογισµός, ανά  έτος, για όλα τα σχολεία  ήταν 

1500 λίρες
 247

. 

Το 1911 ο αριθµός των εγγραφέντων µαθητών σε όλα τα σχολεία της Αµισού 

έφτανε συνολικά τους 1400
 248

. 

Ο ερχοµός του µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη, στις 25 Μαρτίου 1908 στην 

Αµισό, σηµατοδότησε την εκ βάθρων πνευµατική αναγέννηση της πόλης
 249

. Προάγει τις 

σχολές της Αµισού σε τέλειο Γυµνάσιο, το οποίο αναγνωρίζεται αµέσως από το εθνικό 

ελληνικό πανεπιστήµιο, ως ισότιµο των Ελλαδικών 
250

. Πείθει τον ∆. Τσινέκη(Τσινεκίδη) 

να χρηµατοδοτήσει την ανέγερση νέου κτιρίου για το Γυµνάσιο 
251

. Πείθει επίσης τον 
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Πηνιέτογλου να χτίσει µε δικά του έξοδα, δίπλα στο Γυµνάσιο και µέσα στη µεγάλη αυλή 

της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, το µεγαλύτερο γυµναστήριο της Τουρκίας, µε ένα 

απέραντο υπόστεγο. Με δικές του ενέργειες εξοπλίζει το γυµναστήριο µε όλα τα αναγκαία 

όργανα γυµναστικής, τα οποία στέλνονται από την Αθήνα. Παράλληλα, αναθέτει τη 

διεύθυνση του γυµναστηρίου σε έναν ικανότατο γυµναστή, τον οποίο φέρνει από την 

Κωνσταντινούπολη 
252

.  

Με γενναίες συνδροµές, πλούσιων οµογενών της Αµισού, ιδρύει και δεύτερη αστική 

σχολή στη συνοικία Κουτσουρή 
253

. Ο πρόξενος της Ελλάδας στην Αµισό Τζαννέτος, 1911-

1912, σε αναφορά του προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών γράφει, µεταξύ άλλων, ότι 

µέσα στο σύντοµο χρονικό διάστηµα των τριών τελευταίων χρόνων χτίστηκαν και 

ιδρύθηκαν πάνω από εκατόν δεκαπέντε καινούριες σχολές και σχολεία, στις πόλεις και στα 

χωριά της υπαίθρου 
254

. 

Η ελληνική κοινότητα της Αµισού, µε τα περίχωρά της, είχε το 1914  1 γυµνάσιο, 

116 αρρεναγωγεία, 5 παρθεναγωγεία, 3 νηπιαγωγεία, 1 επιµελητήριο κοπτικής και 

διαλέξεων και 1 γυµναστήριο 
255

. Στο γυµνάσιο φοιτούσαν 194 µαθητές, στα αρρεναγωγεία 

3.771, στα παρθεναγωγεία 834, στα νηπιαγωγεία 225, στο επιµελητήριο 76, έχοντας 

συνολικό αριθµό 5.100 µαθητών και µαθητριών και186 δασκάλων και διδασκαλισσών 
256

. 

Επιπλέον, εκτός της µητρόπολιτικής εκκλησίας της Αγίας Τριάδος,  είχε 164 εκκλησίες και 

2 µοναστήρια 
257

. Όλα αυτά, µε βάση τις ακριβείς στατιστικές της µητρόπολης Αµασείας 

και Αµισού, σε έναν πληθυσµό 15.973 κατοίκων της Αµισού, 3.285 της Άνω Αµισού και 

56.336 των περιχώρων. Συνολικός πληθυσµός 75.494 κάτοικοι 
258

. 

Επιπλέον, περισσότεροι από 200 µαθητές φοιτούσαν κατά έτος στο Αµερικανικό 

κολλέγιο της γειτονικής Μερζιφούντος και περισσότεροι από 60 µαθητές στο κολλέγιο των 

Καθολικών στην Αµισό 
259

. 

Πολλοί νέοι και νέες µετά την αποπεράτωση των σπουδών τους στην Αµισό, 

συνέχισαν τις ανώτερες σπουδές τους σε σχολές της Κωνσταντινούπολης, της Ελλάδας και 

του εξωτερικού. 

Από την Εµπορική σχολή της Χάλκης αποφοίτησαν οι : Μειλιχιάδης Περικλής, 

Πιαλόγλου Ισαάκ, Αρζόγλου Θεόδ., Εµφιετζόγλου Θεαγένης, Μαυρίδης Περικλής, 

Πιαλόγλου Αλέξ., Ασλόγλου Παύλ., Βερβαίνης Ιωάν., Μειλιχιάδης Ιωάν., Πιαλόγλου 

Ιωάν., Κουρκτζόγλου Σερ., ∆εϊρµεντζόγλου Ιωάν., ∆εϊρµεντζόγλου Λεων., Τσαβδάρογλου 

Ρωµανός, Χρυσοχοΐδης Ιορδ., Τσαβδάρογλου Ιωάν.
260

. 

Από το Γυµνάσιο Αθηνών αποφοίτησαν οι : Μαυρίδης Κων., Μαυρίδης Αλέξ., 

∆εϊρµεντζόγλου Έκτωρ, Κουτσουρής Γεώργ., Μαυρίδης Γεώργιος 
261

. 

Τελειόφοιτοι ανώτερων τεχνικών σχολών ήταν οι :   

∆εϊρµεντζόγλου Αχ., από σχολή των Βρυξελών. ∆εϊρµεντζόγλου Αλέξ., Αρζόγλου Κων., 

Κουρκτζόγλου Σερ., Ανταβαλλόγλου Γεώργ. και Μωυσόγλου Λάζαρος, από σχολή της 

Γερµανίας. Καραµάνογλου Γρηγ., από σχολή της Μασσαλίας. Συµεωνίδης Αρεταίος από 

σχολή της Λωζάνης 
262

. 

 Από το Ζάππειο της Κωνσταντινούπολης αποφοίτησαν οι : Πιαλόγλου Χαρίκλεια, 

Χρυσοχοΐδου Κατ., Κουρκτζόγλου Εύχαρις, ∆εϊρµεντζόγλου Ελένη, Κακούλη Αριάδνη, 

Σεχνεδοπούλου Μαρίκα και Μειλιχιάδου Ποινίκα (∆έσποινα) 
263

. 

 Από το Γαλλικό Παρθεναγωγείο της Αµισού αποφοίτησαν διπλωµατούχες οι : 

Βασιλειάδου Βενετία, Εµµανουηλίδου Ευφ., Εµµανουηλίδου Ρόζα, Ευαγγελίδου Ευφ., 

Εµµανουηλίδου Όλγα, Παράση Μαρία, Βασιλειάδου Ελ., Πεφτονίδου Ουρανία, 

Εµµανουηλίδου Μαρία, Πολυχρονιάδου Ελισ., Βασιλειάδου Μαρίκα, Ελευθεριάδου 

Ευγενία, ∆ηµητριάδου Αντιόπη, Τρυφωνίδου Υπερµαχία, Σεφέρογλου Ευφ., 

∆ουρµούσογλου Εύχαρις, Παράση Ραχήλ, Βλάχου Άννα, ∆ουρµούσογλου Μάρω και 

Στεφοπούλου Γ. 
264

. 

 Από το Αµερικανικό κολλέγιο Μερζιφούντος αποφοίτησαν οι : Ασλόγλου Μαρίκα, 

Ανταβαλλόγλου Αστερόπη, Ευτυχιάδου Θάλεια, Ανταβαλλόγλου Ελ., Ευτυχιάδου Μερόπη, 

Κακουλίδου Ευτυχία, Καϊκτσόγλου ∆έσπ., Ασλόγλου Σαπφώ, Σαρόγλου Ελ., Τεµίρογλου 
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Ευανθία, Κόλλογλου Ευτ., Κυριακίδου Αλεξ., Χριστοφορίδου Κατ. και Παλλαντσόγλου 

Ειρήνη 
265

. 

 Από το Αγγλικό Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης αποφοίτησαν οι : Αρζόγλου 

Ιωάν., Αρζόγλου Βαρ.και Ασλόγλου Όλγα 
266

. 

Από το γυµνάσιο Αλεξάνδρειας, αποφοίτησε η Πιαλόγλου Ευφηµία και η 

Πιαλόγλου Ανδροµάχη. Από  γυµνάσιο  της Γερµανίας αποφοίτησε η Εµφιετζόγλου 

Νινίτσα. Από το Παρθεναγωγείο Τραπεζούντος αποφοίτησε η Ιφιγένεια και η Χλόη 

Κακούλη 
267

. 

 Από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αποφοίτησε η ιατρός 

Ζωγραφίδου ∆έσποινα, η οποία υπηρέτησε στον Ερυθρό Σταυρό της Αµισού 
268

. 

 Από την ιερατική σχολή της Καισάρειας αποφοίτησαν οι : Χρυσαφίδης Αβρ., 

Χαµλατζής Πάρις, Κωνσταντινίδης Ιερ., Παυλίδης Αριστ., Σιδηρόπουλος Αυγ., 

Σιδηρόπουλος ∆ηµοσθένης, Μηνιάδης Παν., Μηνιάδης Ισαάκ, Ισαακίδης Ισαάκ, 

Κωνσταντινίδης Γ., Θεοφιλίδης Θεόδ., Παπάζογλου Μάρκος, Εµφιετζόγλου Μένανδρος, 

Παπαθεοδώρου Ξεν. και ∆εϊρµεντζόγλου Αναστ.
269

. 

 Οι Έλληνες ιατροί της Αµισού, ήταν οι : Χρυσοχοΐδης Γ., Μακρής Ν., Μπράβος 

Αθ., Χαριτίδης Ηλ., Κανατίδης Ηλ., Κανατίδης Γ., Κανατίδης Αριστείδης, Συµεωνίδης Στ., 

Τσιράγγελος Γ., Κουτσουρής Χ., Θωµαΐδης Θεµ., Χρυσαφίδης Αβρ., Αποστολίδης Ευστ., 

Χατζηαποστόλου Στεργ., Κωνσταντινίδης Ηλ., Αντωνιάδης Αντ., Γαληνός Μιχ., 

Χρυσοχοΐδης Αλ., Επιφανίδης Πελοπίδας, Γουλιανίτης Ιωσ., Παυλίδης Στεργ., Παυλίδης 

Αρ., Παπαδόπουλος Ηλ. και  Βακαλόπουλος Ευστ., αποφοιτήσαντες από το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών. Γρηγοριάδης Χαρ.,  Τζαµτζόγλου Π., Γιαννόπουλος Πρόδρ., ∆ηµητριάδης ∆ηµ., 

Σκούρος Γ., Παπαδόπουλος ∆ηµ., Μαζαράκης Γ. και Χαµλατζής Πάρις, αποφοιτήσαντες 

από πανεπιστήµιο της Τουρκίας. Χατζησάββας Μιλτιάδης, αποφοιτήσας από το 

πανεπιστήµιο της Βηρρυτού
 270

. Από τους 33 γιατρούς οι 22 είχαν αποφοιτήσει απο την 

ιατρική σχολή Αθηνών, οι 8 από την ιατρική σχολή της Τουρκίας και 1 από την ιατρική 

σχολή της Βηρρυτού. Υπήρχαν και 6 Αρµένιοι γιατροί. 

Οι 15 Έλληνες φαρµακοποιοί της Αµισού ήταν οι εξής: Χαριτίδης Παύλος, 

Ραπτάρχης Αλκιβιάδης και Γαροφαλίδης Γ.,αποφοιτήσαντες απο την ιατρική σχολή του 

πανεπιστηµίου Αθηνών. Θαλασσινός Θ., Χριστοφορίδης Χρ., ∆ηµητριάδης Θεολόγος, 

Καραµφύλογλου Σερ., Αναστασιάδης Θεολ., Πετρίδης Μιχ., Ταφλανίδης Χαρ., 

Παπαδόπουλος Αδάµ., Καµπερίδης ∆ηµ., Χατζηανέστης Σ., Κωνσταντινίδης Κ., και 

Γαροφαλίδης Αριστ., αποφοιτήσαντες απο την Ιατρική Σχολή της Τουρκίας 
271

 . Υπήρχαν 

και 2 Αρµένιοι φαρµακοποιοί. 

Οι 5 Έλληνες οδοντίατροι της Αµισού, ήταν οι εξής : Γεωργαντζόγλου Ποτοσάκης 

(Πρόδροµος), Ποσταντζόγλου Χαρ., Καλλιάρχης Ιωάν., Ναρκελετζόγλου Ανέστης και 

Μαρµάνης Ιωάννης 
272

. Υπήρχαν ακόµη, ένας Αρµένιος και ένας Εβραίος . 

Οι 14 Έλληνες δικηγόροι της Αµισού, ήταν οι εξής : ∆εϊρµεντζόγλου Ιωάν., 

Σουκιούρογλου Μιχ., Συµεωνίδης Χρ., Μαρκουτσόγλου Γ., Κανσήζ Κωνσταντίνος, 

Παυλίδης Συµ., Αλευράς Κων., Ταστσόγλου Λαυρ., Συµεωνίδης Συµ., Ζωγραφίδης Κων., 

Τσερκέζογλου Στ., Τσαπράζογλου Στ., Χαπιπίδης Αντ., Γιαδικέρογλου Π. και Μαυρίδης 

Πέτρος 
273

. 

Οι Έλληνες αρχαιολόγοι της Αµισού ήταν οι εξής : Θεοδωρίδης Μιχ., Πηνιάτογλου 

Ιορδ., Αρζόγλου Παντ. και Πιαλόγλου Νικόλαος 
274

. 

Επιπλέον, µαθηµατικός ήταν ο Θεριανός Σταύρος, ηλεκτρολόγος ο Χρυσοχοΐδης 

Απ., δάσκαλος ο Σαββίδης Αυξέντιος και γραµµατέας ο Τζεγενίδης Όµηρος 
275

. 

Οι Έλληνες αρχιτέκτονες της Αµισού ήταν οι εξής : Γαβριηλίδης Κων., Φιλιππίδης 

Φίλ.,  Θεριανού Ακρίτας, Κακουλίδης Αλέξ., Ξανθόπουλος Ελ. και Ιντζέογλου Λάζαρος 
276

. 

Αξίζει να υπενθυµίσουµε, ότι από την Αµισό καταγόταν ο αρχαιότερος και 

επιφανέστερος γραµµατικός του Πόντου, ο Τυρρανίων (Α΄ π.Χ αιώνας), ο οποίος ήταν 

δάσκαλος του Στράβωνα
 277

. Κατά τους ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς χρόνους, γραµµατικοί 

ή φιλόλογοι, ονοµαζόταν αυτοί που δίδασκαν τους κλασικούς Έλληνες συγγραφείς
 278

. Το 

πραγµατικό του όνοµα ήταν Θεόφραστος, αλλά ονοµάστηκε Τυρρανίων, σκωπτικά, από το 
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δάσκαλό του. Σπούδασε γραµµατική τέχνη στη Ρόδο, κοντά στον ∆ιονύσιο Θράκα, ο οποίος 

διαµόρφωσε την ελληνική γραµµατική. Μεταφέρθηκε στη Ρώµη ως αιχµάλωτος πολέµου, 

όπου απέκτησε µεγάλη φήµη ως εισηγητής της Αλεξανδρινής φιλολογικής παράδοσης και 

συνδέθηκε µε πολλούς επίσηµους Ρωµαίους (Ποµπήιο, Ιούλιο Καίσαρα, Κικέρωνα, 

Ποµπώνιο Αττικό, κ.α). Στην Ρώµη µελέτησε και τα χειρόγραφα του Αριστοτέλη, τα οποία 

είχε φέρει το 86 π.Χ ο Σύλλας από την Ανατολή. Ασχολήθηκε µε τον Όµηρο και έγραψε  

Περί ορθογραφίας και προσωδίας Οµήρου, καθώς και άλλα έργα τα οποία αναφέρονται στη 
γραµµατική, την οποία πρώτος ίσως, αυτός διαχώρισε στα εξής τέσσερα µέρη: 

φθογγολογικό, τυπολογικό, ετυµολογικό και συντακτικό. Ήταν επίσης γνωστός για την 

πλούσια βιβλιοθήκη του, η οποία αριθµούσε δεκάδες χιλιάδες τόµους 
279

.  

Ακόµα, από τον Στράβωνα µαθαίνουµε τα ονόµατα δύο µαθηµατικών, οι οποίοι 

κατάγονταν από την Αµισό. Του ∆ηµητρίου, ο οποίος ήταν γιος του Ραθηνού και του 

∆ιονυσόδωρου 
280

. Ο σπουδαιότερος των δύο αυτών ήταν ο ∆ιονυσόδωρος, ο οποίος 

ασχολήθηκε µε τη σφαίρα και τον κύλινδρο και θεωρούνταν ο πρώτος γεωµέτρης των 

αρχαίων χρόνων 
281

. 

Εκτός από τα σχολεία, υπήρχαν και άλλες αξιόλογες εστίες πνευµατικής 

καλλιέργειας των Ελλήνων της Αµισού. Από το 1880 λειτουργούσε εκπαιδευτική λέσχη  

στην πόλη, όπως αναφέρουν τουρκικές πηγές, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Θεόδωρος 

Αρζόγλου και γραµµατέας ο Π. Μειλιχιάδης 
282

. Στη λέσχη αυτή υπήρχαν σαλόνια µε 

βιβλιοθήκες, όπου µπορούσε να µελετήσει ο καθένας. Εκτός από τα βιβλία, υπήρχαν  

ελληνικές, τουρκικές, γαλλικές, αρµενικές και διαφόρων άλλων γλωσσών εφηµερίδες 
283

.  

Οι λέσχες, οι σύλλογοι και οι Αδελφότητες, ιδρύθηκαν και λειτουργούσαν ως 

νοµικά πρόσωπα στην Αµισό 
284

. Αναλυτικά λειτουργούσαν: 

1. Η Ελληνική Αδελφότης « Πατριάρχης Φώτιος Οµολογητής». 

2. Η Ελληνική Εµπορική λέσχη. 

3. Η Εταιρεία Καπνεργατών. 

4. Ο Μουσικός σύλλογος « Ορφεύς ». 

5. Ο Πανευξείνιος Ελληνικός σύλλογος « Η Αναγέννησις ». 

6. Ο Πολιτιστικός σύλλογος « Περικλής ». 

7. Ο σύλλογος Οινοέων. 

8. Ο σύλλογος Σινωπέων και  

9. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών 
285

. 

Επιπλέον εκδίδονταν η εφηµερίδα Φως και το σατυρικό φύλλο  ∆ιογέννης286.  
 Στην Αµισό υπήρχε φιλαρµονική – Φανφάρα, υπό την ηγεσία του καθηγητή Αχιλλέα 

Καρακάση, η οποία αποτελούνταν από 24 µέλη 
287

. Ο µουσικός σύλλογος Ορφεύς  της Άνω 

Αµισού είχε 22 ερασιτέχνες µουσικούς και 5 δεσποινίδες µουσικούς. Υπήρχαν επίσης 30 

µουσικοί τετραχόρδων, και µανδολινάτα 26 ατόµων, για την οποία η µουσικός Αθηνά 

Βαβάση παρασηµοφορήθηκε από τον Σουλτάνο Χαµίτ. Υπήρχαν 29 κλειδοκυµβαλίστριες 

και 5 κλειδοκυµβαλιστές. Οι επαγγελµατίες µουσικοί ήταν 23 στο σύνολο και 14 οι 

χοροδιδάσκαλοι 
288

. 

 Υπήρχε επίσης ελληνικό τυπογραφείο, 2 ελληνικοί κινηµατογράφοι, των 

Βοδούργλου και Παπάζογλου και ένα ελληνικό θέατρο του Α. Πιαλόγλου 
289

. 

 Ο επί 27ετίαν καθηγητής των Ελληνικών, στο Αµερικανικό κολλέγιο Μερζιφούντος, 

∆. Θεοχαρίδης, σε έκθεσή του περιγράφει τους σκοπούς για τους οποίους φοιτά εκεί η 

ελληνική νεολαία 
290

. Σηµειωτέον ότι 200 µαθητές κατ’ έτος, από την Αµισό, φοιτούσαν σ’ 

αυτό το κολλέγιο 
291

. Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι από 25ετίας φοιτούν εκεί Έλληνες 

µαθητές και πως παρά το ότι στις αρχές ο αριθµός των µαθητών αυτών ήταν περιορισµένος, 

κατά τα δέκα τελευταία χρόνια αυξήθηκε τόσο πολύ, που ξεπέρασε σε αριθµό όλα τα εκεί 

εκπαιδευόµενα στοιχεία, ιδιαίτερα δε το αρµενικό, το οποίο στις αρχές ήταν δεκαπλάσιο 

από το ελληνικό. Σκοπός της φοίτησης των µαθητών ήταν η εκµάθηση της αγγλικής 

γλώσσας, µε τέτοιο όµως πρόγραµµα ώστε οι Έλληνες να διδάσκονται και να µαθαίνουν 

τόσο τα αρχαία όσο και τα νεώτερα Ελληνικά . Εκείνο όµως το οποίο διακρίνει και εξαιρεί 
την αξία των εκπαιδευοµένων Ελλήνων είναι η δράση του καλά οργανωµένου ελληνικού 
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σωµατείου Ο Πόντος. Σκοπός του σωµατείου αυτού, ήταν  η ελληνοπρεπής αγωγή και 
µόρφωση των Ελλήνων µαθητών. Αυτή  παρεχόταν από τα εξής τρία τµήµατά του: το 

φιλολογικό, το µουσικό και το αθλητικό. Στο φιλολογικό τµήµα τα µέλη του καλλιεργούσαν 

τα ελληνικά µε διαλέξεις και συζητήσεις επί διαφόρων θεµάτων, µε εκθέσεις, απαγγελίες 

και φιλολογικούς διαγωνισµούς. Το τµήµα αυτό εξέδιδε και πολυσέλιδο περιοδικό. Τα 

άρθρα που καταχωριζόταν σε αυτό αντικατοπτρίζουν την  υψίστην φιλολογικήν εργασίαν, 
στη µεσόγεια αυτή γωνιά του Πόντου. Από το τµήµα αυτό αναδείχτηκαν συγγραφείς και 

αρθρογράφοι σε ελληνικές εφηµερίδες 
292

 . Το µουσικό τµήµα λειτουργούσε µε ειδικό 

µουσικοδιδάσκαλο, ο οποίος κατήρτισε ορχήστρα, µανδολινάτα και χορό, των οποίων οι 

συναυλίες ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις ακροατηρίου µεγάλων πόλεων. Το αθλητικό  

τµήµα εξασκούσε τους Έλληνες µαθητές σε αθλητικούς αγώνες, αναπτύσσοντας το σώµα 

και προπαρασκευάζοντας αθλητές. Η δράση του ήταν τέτοια, ώστε στους Ολυµπιακούς 

αγώνες του 1912 συµµετείχε µε 2 αθλητές 
293

. Οι απόφοιτοι του κολλεγίου εργάζονταν ως 

έµποροι, γραµµατείς τραπεζών, διερµηνείς σε Προξενεία και Πρεσβείες, γιατροί, 

καθηγητές, δάσκαλοι, µηχανικοί, γεωπόνοι, κ.λ.π. 
294

. 

 Το ελληνικό κράτος ποτέ δεν επιχορήγησε οικονοµικά τα σχολεία ή τα 

εκπαιδευτήρια της Αµισού. Μεγάλοι ευεργέτες αυτών των ιδρυµάτων ήταν, κυρίως, οι 

πλούσιοι έµποροι της πόλης. Όµως, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην 

αναγνώριση του γυµνασίου της Αµισού ως ισότιµου µε τα Ελλαδικά 
295

. Αρχικά ο 

γυµνασιάρχης έκανε την αίτηση αναγνώρισης στο υπ. Εξωτερικών, το οποίο απευθύνθηκε 

στο υπ. Παιδείας, για την αναγνώριση του γυµνασίου και του προγράµµατός του. 

Παράλληλα,  ο µητροπολίτης Γερµανός ζήτησε από τον Ίωνα ∆ραγούµη να προωθήσει το 

ζήτηµα 
296

. Τελικά το γυµνάσιο, µετά και από παρέµβαση του υποπροξένου Αµισού, 

αναγνωρίστηκε και το γεγονός  αυτό προκάλεσε µεγάλη χαρά στην ελληνική κοινότητα της 

πόλης 
297

. 

 Τα αναγνωρισµένα από το Ελληνικό κράτος γυµνάσια έστελναν τα προγράµµατά 

τους, τις εκθέσεις για τη λειτουργία τους και διάφορα στατιστικά, στο ελληνικό υπουργείο 

Παιδείας. Οι εξετάσεις τους διέπονταν από τις ίδιες διατάξεις µε αυτά των Ελλαδικών. Τα 

προξενεία µπορούσαν να επικυρώσουν ενδεικτικά και πιστοποιητικά των γυµνασίων 
298

. 

 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, µέχρι την επικράτηση του Νεοτουρκικού κινήµατος, 

σε συνεργασία µε τους κατά τόπους µητροπολίτες, είχε την αποκλειστική ευθύνη για την 

εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων. Μέχρι τότε το οθωµανικό υπουργείο Παιδείας 

απευθυνόταν µόνο στο Πατριαρχείο, για να πάρει πληροφορίες για τη λειτουργία των 

ελληνικών κοινοτικών σχολείων, το οποίο εν συνεχεία απευθυνόταν στους κατά τόπους 

µητροπολίτες, για να πάρει τα στοιχεία που του είχαν ζητηθεί 
299

. Οι Τούρκοι επιθεωρητές 

του υπουργείου Παιδείας, µπορούσαν να επιθεωρήσουν τα κοινοτικά σχολεία, µόνο µετά 

από άδεια του Πατριαρχείου και για συγκεκριµένα θέµατα, όπως ο έλεγχος των βιβλίων, 

των πτυχίων των δασκάλων και η παρακολούθηση της διδασκαλίας των µαθηµάτων. Σε 

περίπτωση παρατυπιών απευθυνόταν στο Πατριαρχείο ή στην τοπική µητρόπολη και όχι 

στο υπουργείο Παιδείας 
300

. Τα ελληνικά σχολεία, στηρίζονταν και συντηρούνταν 

οικονοµικά από την Εκκλησία και από τις ελληνικές κοινότητες, χωρίς να έχουν 

οποιαδήποτε ουσιαστική βοήθεια από το οθωµανικό κράτος. Επιχορήγηση µπορούσαν να 

πάρουν σε µη µουσουλµανικές περιοχές, µόνο όσα σχολεία λειτουργούσαν ως κυβερνητικά 

και όχι ως κοινοτικά 
301

. 

 Στα γενικότερα πλαίσια της πολιτικής των Νεοτούρκων για αποδυνάµωση και 

έλεγχο του ελληνικού στοιχείου, έθεσαν σαν στόχο τους την πολιτική περιορισµού των 

εξουσιών του Πατριαρχείου, µέσα από την κατάλυση των προνοµίων του. Ο έλεγχος της  

εκπαίδευσης, µε άµεση παρέµβαση των οθωµανικών αρχών στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, η 

δηµιουργία εµποδίων στη λειτουργία των σχολείων και οι προσπάθειες εκτουρκισµού της 

εκπαίδευσης των Ελλήνων, αποτέλεσαν πρωταρχικούς στόχους. Έτσι θα έπλητταν τους δύο 

κύριους φορείς της αφύπνισης και της ενδυνάµωσης της ελληνικής Εθνικής συνείδησης, την 

Εκκλησία και την εκπαίδευση 
302

. 
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 Με το σύνταγµα του Σεπτεµβρίου του 1908 αποφασίστηκε ο απ’ ευθείας έλεγχος 

των σχολείων από το υπουργείο Παιδείας, παρακάµπτοντας τις κατά τόπους αρµόδιες 

αρχές, η εκδίωξη των Ελλήνων δασκάλων και η επιβολή εκµάθησης της τουρκικής γλώσσας 

στην κατώτερη και µέση εκπαίδευση, προβαλλόµενη ως απαραίτητο ενοποιητικό στοιχείο 

όλων των λαών κάτω από την Οθωµανική Ιδέα 303. Ο νόµος του 1910, περί προκαταρκτικής 
εκπαίδευσης, επέβαλε την υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και ιστορίας 

στα σχολεία των εθνοτήτων, µε την επισήµανση ότι η τουρκική γλώσσα θα έπρεπε να 

διδάσκεται, όπως και στα κυβερνητικά σχολεία, δηλαδή ως µητρική εθνική γλώσσα και όχι 

ως ξένη 
304

. Από την αρχή του σχολικού έτους 1908 – 1909, το υπουργείο Παιδείας 

απευθύνθηκε απ’ ευθείας στα σχολεία, ζητώντας πληροφορίες για το είδος των σχολείων, 

για τον αριθµό, την προέλευση και την ηλικία των µαθητών και στοιχεία για τους 

δασκάλους 
305

. Οι Τούρκοι επιθεωρητές από το 1908, άρχισαν να επιθεωρούν τα σχολεία 

δίχως άδεια, απαιτώντας περισσότερες πληροφορίες για τον αριθµό των µαθητών, 

δασκάλων κ.λ.π., από τον διευθυντή, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε στα σχολεία  η 

περιοδεία των κοινοτικών επιθεωρητών. Σε περίπτωση άρνησης των διευθυντών, εκδόθηκε 

διάταγµα το 1910, που προέβλεπε την τιµωρία τους. Το Πατριαρχείο περιορίστηκε µόνο 

στην εποπτεία του µαθήµατος των Θρησκευτικών και οι εφορείες επωµίστηκαν την ευθύνη 

εφαρµογής του νόµου και εξεύρεσης οικονοµικών πόρων για τη συντήρηση των 

σχολείων
306

.  

 Σε µια τέτοια προσπάθεια παράκαµψης των εκκλησιαστικών αρχών και άµεσου 

ελέγχου των σχολείων µέσω των επιθεωρητών, ο γυµνασιάρχης του γυµνασίου της Αµισού 

αρνήθηκε την παροχή στατιστικών για τους µαθητές σε Τούρκο επιθεωρητή, 

παραπέµποντάς τον στον µητροπολίτη. Τελικά, ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης 

έδωσε τα στατιστικά στον επιθεωρητή, ο οποίος έφυγε οργισµένος 
307

. 

 Παρ’ όλα αυτά οι επιµέρους στατιστικές της Αµισού δείχνουν ότι συνεχίστηκε η 

άνοδος της ελληνικής εκπαίδευσης, µεταξύ των ετών 1908 – 1914. Η µεγάλη πτώση 

παρουσιάστηκε µετά το 1914, µε την έναρξη των συστηµατικών διωγµών 
308

. 

 Ένας άλλος τρόπος αµέσου ελέγχου της ελληνικής εκπαίδευσης παρουσιάστηκε και 

στην απόφαση για επικύρωση των πτυχίων των Ελληνικών σχολείων από το υπουργείο 

Παιδείας και όχι από το Πατριαρχείο, όπως ίσχυε µέχρι τότε. Αυτό γινόταν µόνο στην 

περίπτωση που τα σχολεία είχαν πάρει άδεια πρώτα από το υπουργείο και εφ’ όσον 

επετύγχαναν στις εξετάσεις κυβερνητικού σχολείου. Ουσιαστικά,  η κυβέρνηση ασκούσε 

άµεσο έλεγχο στην απονοµή πτυχίων, πλήττοντας και υποβαθµίζοντας παράλληλα τα 

ελληνικά σχολεία. Η υποβάθµιση αυτή των πτυχίων επιτάθηκε µε το νοµοσχέδιο του 1912, 

µε το οποίο απαιτούνταν εξετάσεις και µάλιστα στην τουρκική γλώσσα, για την εισαγωγή 

σε οθωµανικό πανεπιστήµιο, την στιγµή κατά την οποία οι απόφοιτοι των ελληνικών 

γυµνασίων της οθωµανικής αυτοκρατορίας γίνονταν δεκτοί στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια 

χωρίς εξετάσεις 
309

.  

 Ένα άλλο, σηµαντικότερο πρόβληµα, προέκυψε µε την επικύρωση των διπλωµάτων 

των δασκάλων των ελληνικών σχολείων, δικαίωµα που µέχρι τότε είχε µόνο το 

Πατριαρχείο. Αρχικά, οι οθωµανικές αρχές επέβαλλαν την επικύρωση έµµεσα, ως 

συµπληρωµατική στην κύρια  επικύρωση του Πατριαρχείου, προκειµένου να απαλλαγούν οι 

δάσκαλοι από την στρατιωτική θητεία. Κατόπιν επέβαλλαν την επικύρωση υποχρεωτική, 

προκειµένου να δοθεί άδεια άσκησης του διδασκαλικού λειτουργήµατος, µε την απειλή 

µάλιστα της διακοπής των µαθηµάτων 
310

. Μια τέτοια ακριβώς περίπτωση είχαµε στην πόλη 

της Αµισού. Κλήθηκαν όλοι οι δάσκαλοι των ελληνικών και αρµενικών σχολείων να 

παρουσιασθούν στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης Παιδείας για επικύρωση των διπλωµάτων 

τους, µε την απειλή ότι θα ληφθούν µέτρα εναντίον τους, εάν δεν το έπρατταν. Το 

Πατριαρχείο επέτρεψε τελικά στους δασκάλους να παρουσιασθούν για να µη 

δηµιουργηθούν προβλήµατα 
311

. 

Παράλληλα µε την απόφαση για επικύρωση των διδασκαλικών διπλωµάτων, το 

καθεστώς εξαπέλυσε διωγµό κατά των δασκάλων που είχαν ελληνική υπηκοότητα, ήταν 

δηλαδή από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, το 1909 οι Νεότουρκοι θέλοντας να πλήξουν καίρια 
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την λειτουργία των ελληνικών σχολείων, απαγόρευσαν την πρόσληψη αλλοδαπών 

δασκάλων σε όλα τα σχολεία. Η απόφαση έγινε πιο συγκεκριµένη το 1910, περιοριζόµενη 

µόνο στα κοινοτικά, µη µουσουλµανικά σχολεία 
312

. Οι Έλληνες, µετά τις διώξεις, 

αποφάσισαν να αυξήσουν τον αριθµό των διδασκαλικών σχολών, προσλαµβάνοντας τους 

άριστους οµογενείς µαθητές, οθωµανικής υπηκοότητας, προκειµένου να αντιµετωπίσουν το 

πρόβληµα 
313

.  

 Μετά την επικράτηση του νεοτουρκικού κινήµατος, προβλήµατα δηµιουργήθηκαν 

µε τις άδειες ανέγερσης και λειτουργίας σχολείων και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. 

Αρχικά, ανέστειλαν την έκδοση φιρµανίων για την ανέγερση ή επισκευή σχολείων και 

εκκλησιών, ενώ αργότερα πρόβαλλαν πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όσα 

σχολεία ή εκκλησίες, δεν είχαν φιρµάνι ανέγερσης και λειτουργίας, σταµατούσαν τη 

λειτουργία τους, ενώ αφαιρούνταν δια της βίας ή µετατρέπονταν βάση νόµου, από 

κοινοτικά σε κυβερνητικά, µε αίτηση της πλειοψηφίας του χωριού ή της συνοικίας της 

πόλης 
314

.   

 Οι Νεότουρκοι, καταργώντας τα εκπαιδευτικά προνόµια, απόκτησαν πλήρη έλεγχο 

της εκπαίδευσης των Ελλήνων, χωρίς να δαπανούν χρήµατα γι’ αυτήν. Το Πατριαρχείο 

έστειλε υποµνήµατα διαµαρτυρίας, µόνο του τον ∆εκέµβιο του 1909 και 1910 και µαζί µε 

τους πνευµατικούς αρχηγούς των Βουλγάρων και των Αρµενίων, τον Απρίλιο του 1911 και 

τον Μάιο του 1912, υπερασπίζοντας την εκπαιδευτική του αυτοδιοίκηση. Στα υποµνήµατα 

ζητούσε από την κυβέρνηση να παράσχει άδεια στα σχολεία που δεν είχαν, να συντάσσει το 

Πατριαρχείο τα προγράµµατα των σχολείων, να καθοριστεί οριστικά ο αριθµός των 

κοινοτικών σχολείων, να επικυρώνονται τα διδασκαλικά πτυχία από το Πατριαρχείο ή τις 

µητροπόλεις, να απαλλάσονται από την στράτευση οι δάσκαλοι, να επιτραπούν οι 

αλλοδαποί δάσκαλοι, να επιθεωρούν ελεύθερα τα σχολεία οι κοινοτικοί επιθεωρητές, ενώ οι 

Οθωµανοί µόνο µετά από άδεια των τοπικών εκκλησιαστικών αρχών, και για οποιαδήποτε 

παρατυπία, θα απευθύνονταν πρώτα στις εκκλησιαστικές αρχές και αν προέκυπτε διαφωνία 

να παραπέµπονταν το θέµα στους ανωτέρους τους και να µην αυτενεργούν, να ζητούν τα 

στατιστικά από τις εκκλησιαστικές αρχές, τα πτυχία να είναι στα ελληνικά, να 

επικυρώνονται από το Πατριαρχείο και να δίνουν ίσα δικαιώµατα µε τα κυβερνητικά, να 

δίνεται οικονοµική επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό στα σχολεία, µέσω των τοπικών 

εκκλησιαστικών αρχών και να επιτρέπονται οι έρανοι, όποτε το κρίνει σκόπιµο η τοπική 

εκκλησία 
315

. 

 Οι Έλληνες βουλευτές έστειλαν υπόµνηµα τον Αύγουστο του 1910 στο οποίο, 

µεταξύ άλλων, διαµαρτύρονταν για την υποβάθµιση των ελληνικών σχολείων και η οποία 

γινόταν για να προτιµήσουν οι Έλληνες τα κυβερνητικά σχολεία, για την προσπάθεια 

άµεσης επέµβασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αγνοώντας την καθιερωµένη ιεραρχία, 

ζητώντας από τους δασκάλους πτυχία, προγράµµατα και στατιστικές σχολείων και για την 

αφαίρεση από το Πατριαρχείο εκκλησιών και σχολείων. Το υπόµνηµα συνοδεύτηκε από τα 

αιτήµατα της απαγόρευσης ανάµιξης των κυβερνητικών υπαλλήλων στα εκπαιδευτικά 

ζητήµατα των Χριστιανών, αυτά να δροµολογούνταν µόνο µέσω των εκκλησιαστικών 

αρχών και αιτήθηκαν ψήφιση νόµου που να κατοχυρώνει τα ενδεικτικά των ελληνικών 

σχολείων, ως ισόβαθµα µε τα αντίστοιχα  κυβερνητικά 
316

. 

 Το καλοκαίρι του 1911 σηµειώνεται ιδιαίτερη κινητικότητα σε σχέση µε την 

υποστήριξη των αιτηµάτων του Πατριαρχείου και µάλιστα σε συνεργασία µε τους 

Αρµενίους. Ο υποπρόξενος της Αµισού σε έγγραφό του παραθέτει αντίγραφο ψηφίσµατος 

των Ελληνικών Κοινοτικών Αντιπροσώπων των καζάδων της περιοχής Αµισού, µαζί µε 

τους καζάδες Αµασείας και Μεζιφούντας, προς την Οθωµανική κυβέρνηση, µε το οποίο 

ζητούν να αποδεχθεί και να εφαρµόσει η κυβέρνηση τα από το Οικουµενικό Πατριαρχείο 

διατυπωθέντα αιτήµατα, αλλά και των Ελλήνων βουλευτών, προκειµένου να σταµατήσουν 

οι ανώµαλες καταστάσεις και να επέλθει ηρεµία στο κράτος 
317

. Την εποµένη ηµέρα, οι 

Αρµένιοι της Αµισού, όχι µόνο έστειλαν παρόµοιο ψήφισµα στην κυβέρνηση, αλλά 

κάλεσαν σε συλλαλητήριο τους Αρµένιους της πόλης, που όµως είχε µικρή προσέλευση, 
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όπου εξέφρασαν την ανάγκη ανάπτυξης κάθε εθνικής κοινότητας χωρίς κυβερνητικές 

παρεµβάσεις 
318

.  

 Από τα έγγραφα γίνεται φανερό ότι οι κινήσεις διαµαρτυρίας των Ελλήνων και 

Αρµενίων της Αµισού, γίνονταν οργανωµένα και συντονισµένα από τις εκκλησιαστικές 

τους αρχές 
319

 και τους πολιτικούς αντιπροσώπους των δύο εθνοτήτων 
320

, προκειµένου να 

αποτρέψουν την κατάργηση των προνοµίων, µια απόφαση που έθιγε όλους τους 

υπόδουλους Χριστιανούς. Το γεγονός αυτό, δεν δηλώνει την άνωθεν υποκίνηση των 

ψηφισµάτων, αλλά το ότι οι κυβερνητικές παρεµβάσεις στα εκπαιδευτικά ζητήµατα είχαν 

πολλαπλασιασθεί και τα προβλήµατα που αυτές είχαν δηµιουργήσει είχαν οξυνθεί 
321

. 

 Οι Νεότουρκοι, σαν δεύτερο βήµα τους, ίδρυσαν πολλά κυβερνητικά, δηλαδή 

τουρκικά σχολεία στην περιοχή του Πόντου, επιδιώκοντας την εµπέδωση της εθνικιστικής 

ιδεολογίας τους µέσω των σχολείων και κυρίως στους µικρούς µαθητές, προκειµένου να 

εκτουρκίσουν τους µη τουρκικούς µουσουλµανικούς πληθυσµούς και να ενισχύσουν τον 

εθνικισµό των Τούρκων 
322

.                       

 

 

 

 

5. Η Αµισός και οι απεργιακές κινητοποιήσεις των καπνοκαλλιεργητών και των 

καπνεργατών της. 

 

Η Αµισός ήταν το σηµαντικότερο εµπορικό κέντρο καπνού στην Οθωµανική 

αυτοκρατορία. Από τον καπνό εισέρχονταν στα ταµεία του κράτους 100.000 λίρες ετησίως, 

µόνο από φόρους, ενώ το 1908 ήταν σε αξία το πρώτο εξαγώγιµο προϊόν. Η µεγάλη του 

έκρηξη οφειλόταν στη µεγάλη ζήτηση της Αµερικής. Το 60% από το εµπόριο καπνού 

διεξαγόταν από Έλληνες εµπόρους, το 10% από ξένα µονοπώλια, το 15% από αµερικανική 

εταιρεία, το 10% από Αρµένιους και το 5% από Τούρκους. Το εµπόριο του καπνού υπέφερε 

από τον µονοπωλιακό έλεγχο της εταιρείας Regie, που εγκαταστάθηκε στην αυτοκρατορία 

το 1874 και από τις διαµάχες µεταξύ των ξένων µετόχων και της Οθωµανικής κυβέρνησης. 

Το εργοστάσιο της εταιρείας Regie στην Αµισό, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην τοπική 

οικονοµία 
323

. 

Το 1877 εξεγέρθηκαν οι καπνοκαλλιεργητές, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν 

Έλληνες, κατά της πολιτικής της εταιρείας, χωρίς όµως να πετύχουν κάτι θετικό. Η 

εξέγερση αυτή έληξε άδοξα, µε τη σύλληψη των ηγετών της 
324

. 

Πολύ έντονο ήταν και το φαινόµενο του λαθρεµπορίου του καπνού, για το οποίο η 

οθωµανική κυβέρνηση δεν έδειξε ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα οι λαθρέµποροι να δρούν 

ανενόχλητα και επιτυχηµένα, µέχρι την ανάληψη της εξουσίας από τους Νεότουρκους 
325

. 

Τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 1908, είναι η εποχή που κορυφώνεται το εµπόριο 

καπνού, γίνονται µεγάλες και εκτεταµένες απεργιακές κινητοποιήσεις κατά του µονοπωλίου 

της εταιρείας Regie, οι οποίες σχετίζονται µε το ελληνικό στοιχείο της πόλης γιατί η 

πλειοψηφία των καπνεργατών, αλλά και οι πρωταγωνιστές των κινητοποιήσεων ήταν 

Έλληνες από την Άνω Αµισό 
326

. Ο Έλληνας υποπρόξενος της Αµισού αναφέρει µε 

λεπτοµέρεια τα γεγονότα 
327

.Από τις αρχές του Αυγούστου, η εταιρεία του µονοπωλίου είχε 

ανακοινώσει ότι θα διέκοπτε την λειτουργία του εργοστασίου, εξ’ αιτίας της απεργίας των 

καπνεργατών και της έντονης απαίτησής τους για αύξηση του ηµεροµισθίου τους. Η 

κατάσταση οξύνθηκε και έγινε εκρηκτική, όταν στις 23 Σεπτεµβρίου οι απεργοί έµαθαν ότι 

η κεντρική διεύθυνση της εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη ενέκρινε την αύξηση που 

ζητούσαν οι απεργοί, αλλά ο τοπικός διευθυντής, γνωστός µισέλληνας κατά τον πρόξενο, ο 

Ούγγρος Προβλένσκης, τους απέκρυψε αυτή την απόφαση. Σηµειώθηκαν αιµατηρές 

συµπλοκές των απεργών και ύστερα από την παρέµβαση των ξένων προξένων, έγινε δεκτό 

το αίτηµα των απεργών για αύξηση. Έτσι, εκτονώθηκε η µεγάλη ένταση που 

δηµιουργήθηκε 
328

. Αναλυτικότερα τα γεγονότα αυτά είχαν ως εξής, σύµφωνα µε τον 

Έλληνα υποπρόξενο Αµισού 
329

. Περίπου χίλιοι απεργοί πήγαν στα γραφεία του 
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µονοπωλείου και ζήτησαν διευκρινίσεις από τον υποδιευθυντή Νικ. Σπανδώνη, Έλληνα µε 

ρωσσική υπηκοότητα, διότι ο διευθυντής απουσίαζε. Αντίθετα µε τις φήµες, ο Σπανδώνης 

υποστήριξε ότι η κεντρική διεύθυνση ήθελε να κλείσει το εργοστάσιο, σε περίπτωση που οι 

απεργοί ήθελαν αύξηση 25%. Οι απεργοί αποχώρησαν, αφού προξένησαν καταστροφές στα 

γραφεία. Ο Προβλένσκης, µαθαίνοντας αυτά τα γεγονότα, κάλεσε τους προξένους Γαλλίας, 

Ρωσίας, Γερµανίας και τους ενηµέρωσε σχετικά. Ενηµέρωσε επίσης και τον διοικητή 

Αµισού Χαφούζ πασά, από τον οποίο οι πρόξενοι ζήτησαν την ταχεία σύλληψη και τιµωρία 

των ενόχων απεργών. Το ίδιο βράδυ ο Τούρκος διοικητής συνέλαβε τέσσερις απεργούς. Την 

επόµενη µέρα συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστηµα του µονοπωλίου χίλιοι απεργοί, 

απαιτώντας την αποφυλάκιση των συλληφθέντων, οπότε και ακουλούθησαν συγκρούσεις µε 

τους υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους. Μεταξύ αυτών που 

πυροβόλησαν τους απεργούς ήταν ανώτερα στελέχη, ίσως και ο Προβλένσκης. Οι απεργοί 

απάντησαν µε λιθοβολισµό. Από τους πυροβολισµούς τραυµατίστηκαν επτά απεργοί, εκ 

των οποίων οι τρείς σοβαρά. Το γεγονός αυτό τους εξαγρίωσε, µε αποτέλεσµα να εισέλθουν 

στον περίβολο των γραφείων και να απαιτήσουν την παράδοση του Προβλένσκη και του 

αρχιφύλακα, οι οποίοι διέφυγαν από την πίσω πόρτα. Οι απεργοί κατέστρεψαν εµπόρευµα 

500 τουρκικών λιρών. Ο µητροπολίτης Αµασείας και Αµισού Γερµανός Καραβαγγέλης, 

πρώτα και ο Χαφούζ πασάς µετά, προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους απεργούς, οπότε 

επήλθε κάποια τάξη. Μεγάλο όµως πλήθος απεργών πολιόρκησε το σπίτι του Προβλένσκη, 

όπου πήγαν αµέσως οι πρόξενοι της Γαλλίας, Γερµανίας και Ρωσίας και µετά ο διοικητής 

Αµισού, µε τον Έλληνα πρόξενο. Ο Έλληνας πρόξενος ζήτησε την αποδοχή του αιτήµατος 

της αύξησης. Την επόµενη ηµέρα ο διευθυντής ανακοίνωσε, µέσω των δύο Ελλήνων 

εµπόρων Θεαγένη Εµφιετζόγλου και Γεωργίου Μακρίδη, ότι δέχεται την αύξηση του 30% 

και έτσι έληξε η απεργία. Ο Χαφούζ εξέφρασε επανειληµµένως την ευαρέσκειά του, για τη 

συµβολή του Έλληνα προξένου στη λύση του ζητήµατος, ο οποίος ήταν αρχιµηχανικός του 

εργοστασίου, ενώ οι πρόξενοι της Γαλλίας, Ρωσίας και Γερµανίας, ζήτησαν από τις 

πρεσβείες τους την παύση του Χαφούζ, λόγω της ανικανότητας του να προλάβει τα 

γεγονότα στέλνοντας στρατό, παρά το ότι υπήρχε ένα τάγµα καθ’ οδόν για το 

Ντιγιαρµπεκίρ. Ο Χαβούζ χαρακτηρίζεται και από τον Έλληνα πρόξενο αδαής στη 

διοίκηση, αλλά καλός άνθρωπος και ευνοϊκός στις ελληνικές υποθέσεις, ενώ υποστηριζόταν 

από τον διάδοχο του σουλτάνου Ρεσάτ εφέντη 
330

. 

Οι απεργοί, προκειµένου να συγκεντρώσουν χρήµατα για τον αγώνα τους, έστησαν τα 

χαβάνια στη µέση των δρόµων και έκοβαν τον καπνό, διαλαλώντας τον στα τουρκικά:   

χατσή αβούτς - χατσή κουρούς 331
. Σε ελεύθερη µετάφραση σηµαίνει αγιασµένη (στο 

χατζηλίκη) φούχτα – αγιασµένο γρόσι, θέλοντας να δηλώσουν µε αυτόν τον τρόπο την 
ιερότητα του αγώνα τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

1. Η Αµισός και το Νεοτουρκικό κίνηµα 

 

Στις 6 Ιουλίου του 1908 (ν.η.), οι Νεότουρκοι αξιωµατικοί της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας στασίασαν στην µικρή πόλη της Ρέσνα, απ’ όπου το στρατιωτικό κίνηµα 

εξαπλώθηκε σε όλη την Μακεδονία. Ο σουλτάνος Χαµίτ, µη µπορώντας να αντιδράσει, στις 

24 Ιουλίου
 
(ν.η.)

 
ανακοίνωσε την επαναφορά του συντάγµατος και λίγο αργότερα, την 1

η
 

Αυγούστου 1908 (ν.η.),
 
επιβεβαίωσε τη διάλυση της µυστικής αστυνοµίας και ανακοίνωσε 

την ισότητα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την εθνότητα και τη θρησκεία στην οποία 

ανήκαν
1
.  

Η νεοτουρκική επανάσταση, µε σύνθηµά της: Χουριέτ, Αταλέτ, Μουσαβάτ, Ουχουβέτ 
- Ελευθερία, ∆ικαιοσύνη, Ισότητα, Αδελφοσύνη2,

, αρχικά χαιρετίστηκε µε ενθουσιασµό απ’ 

όλες τις εθνότητες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις της ∆ύσης, 

έβλεπαν ευνοϊκά τη δηµιουργία ενός ευνοµούµενου δυτικότροπου κράτους, µε διατήρηση 

των προνοµίων τους
3
.  

Μεγάλη µερίδα των Ελλήνων πίστεψε ότι µε την ισότητα και την ελευθερία που 

επαγγελλόταν το νέο καθεστώς, θα επικρατούσαν µέσα στην Αυτοκρατορία, λόγω της 

οικονοµικής και πολιτισµικής τους δύναµης και ότι θ’ αποκτούσαν πολιτική δύναµη µε το 

νέο συνταγµατικό καθεστώς. ∆εν ήθελαν την διατήρηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 

φοβούµενοι ότι το ελληνικό στοιχείο θα έβγαινε ζηµιωµένο από µία ενδεχόµενη διάλυσή 

της, κινδυνεύοντας από την επέκταση των Σλάβων
4
. 

Στην Αµισό η τηλεγραφική γνωστοποίηση της είδησης τον Ιούλιο του 1908 , για την 

ανακήρυξη του Συντάγµατος του 1876, δυνάµει του αυτοκρατορικού ιραδέ, ενέπλησε χαράς 
µεγίστης άπαντας τους Οθωµανούς υπηκόους ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας5. Όλοι οι 
κάτοικοι πανηγύρισαν το κίνηµα, µέσα σ’ ένα γενικότερο κλίµα ενθουσιασµού και µε 

περισσή αφέλεια προέπεµπαν τους πρώτους νεοσύλλεκτους της νεολαίας εν χορδαίς και 
οργάνοις, µε την µουσική µπάντα του συλλόγου Ορφεύς6. Μόνο οι Παλαιότουρκοι έµεναν 

απαθείς θεατές των όσων συνέβαιναν και παρακολουθούσαν αναγκαστικά τις εκδηλώσεις. 

Η δυσαρέσκεια ζωγραφιζόταν καθαρά στο πρόσωπό τους, αλλά δεν τολµούσαν να 

εξωτερικεύσουν το συναίσθηµά τους
7
. 

Ο υποπρόξενος της Αµισού αναφέρει
8
 ότι στις 13 Ιουλίου 1908, την ηµέρα που 

έφτασε η ευχάριστη είδηση, το νεοτουρκικό κοµιτάτο διοργάνωσε και συλλαλητήρια, στα 

οποία συµµετείχαν οι κάτοικοι. Η διαδήλωση πέρασε από το ∆ιοικητήριο, το ∆ηµαρχείο, τα 

Προξενεία, από τα οποία στάθηκαν πιο πολύ στο Ελληνικό, του οποίου χαιρέτησαν τη 

σηµαία, για να καταλήξουν σε καφενείο Έλληνα, όπου γιόρτασαν. Την επόµενη µέρα 

έστειλαν ενυπόγραφα τηλεγραφήµατα στον σουλτάνο, τον οποίο ευγνωµονούσαν για την 

ανεξαρτησία. Οι Έλληνες της Αµισού ενεργά πήραν µέρος στις εκδηλώσεις, αλλά πάντα µε 
επιφύλαξη, από φόβο ότι η εφαρµογή του Συντάγµατος θα συναντούσε πολλές δυσκολίες. Ο 

φόβος αυτός γινόταν πιο έντονος, λόγω των πληροφοριών που έφταναν, ότι η εκλογή των 

βουλευτών στις εκλογές του Νοεµβρίου δεν θα γινόταν άµεσα από το λαό, αλλά έµµεσα 

από αντιπροσώπους. Στις 16 Ιουλίου ανακοινώθηκε επίσηµα η επαναφορά του 

Συντάγµατος. ∆υο µέρες αργότερα πραγµατοποιήθηκε γενική διαδήλωση, µε επικεφαλής 

τον Πρόεδρο του Πληµµελειοδικείου και µε πλήθος κόσµου, χωρίς δυσάρεστα επεισόδια. Η 

διαδήλωση κατευθύνθηκε στο ∆ιοικητήριο, στο ∆ηµαρχείο και στη Μητρόπολη, όπου 

ζήτησαν οι εκλογές να είναι άµεσες. Ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης δέχτηκε να 

προωθήσει τα αίτηµα µέσω του Πατριαρχείου. Η διαδήλωση κατέληξε στο Ελληνικό 

Προξενείο, όπου αφού ανταλλάχθηκαν λόγοι για αδελφική συµφιλίωση, διαλύθηκε, ενώ η 

ορχήστρα του ελληνικού συλλόγου παιάνιζε εναλλάξ τους εθνικούς ύµνους της Ελλάδας και 

της Τουρκίας. Το ίδιο βράδυ, οι Νεότουρκοι προειδοποίησαν το διοικητή ότι θα έπρεπε να 

εγκαταλείψει την πόλη, αν δεν γίνονταν άµεσες εκλογές
9
. Ο λόγος της επικράτησης του 

µεγάλου ενθουσιασµού στην Αµισό, σε αντίθεση µε άλλες πόλεις του Πόντου, πιθανόν να 

οφείλεται στο γεγονός της ύπαρξης περισσότερων εργατών στην πόλη, λόγω της µεγάλης 
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παραγωγής και εµπορίας του καπνού. Παρ’ όλα αυτά, το ελληνικό στοιχείο της Αµισού είχε 

και µια επιφυλακτικότητα απέναντι στη ρεαλιστικότητα των στόχων του κινήµατος, που 

δείχνει µια στάση ώριµη για εκείνες τις περιστάσεις. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός της γρήγορης γνωστοποίησης του τρόπου της εκλογικής διαδικασίας και πιο πολύ η 

εµµονή, ακόµη και των Νεότουρκων, για την άµεση εκλογή βουλευτών
10
.  

Το παράξενο κλίµα του ενθουσιασµού που επικράτησε για την κοσµοϊστορική νίκη, 

άρχισε να γίνεται πιο συγκρατηµένο από τον σκεπτικισµό του διορατικού Πατριάρχη 

Ιωακείµ Γ΄, ο οποίος αντιµετώπισε συγκρατηµένα τις νεοτουρκικές εξαγγελίες
11
, µια στάση 

που δυσαρέστησε τους ηγέτες των Νεότουρκων και οι οποίοι λίγο αργότερα την 

ανταπέδωσαν, εκδηλώνοντας την αντιπάθειά τους προς τον Ορθόδοξο θρησκευτικό ηγέτη
12
.  

Σε µια κίνηση εντυπωσιασµού, οι Νεότουρκοι διόρισαν ∆ήµαρχο της Αµισού τον 

Έλληνα µεγαλέµπορο Γεώργιο Παπάζογλου
13
 και έξι Έλληνες, από τα επτά µέλη του 

δηµαρχιακού συµβουλίου
14
, στις 14 Αυγούστου, στη θέση του παραιτηθέντος Τούρκου 

Γελκεντζή. Επιπλέον, στο Εµπορικό Επιµελητήριο διόρισαν τέσσερις Έλληνες, τρεις 

Αρµένιους και έναν Τούρκο, ενώ στο Αγροτικό Συµβούλιο οι έξι ήταν Έλληνες και οι δυο 

Τούρκοι
15
. Με αυτήν τους την κίνηση δηµιούργησαν στις τάξεις των Ελλήνων τόσο ευνοϊκό 

κλίµα, για την µελλοντική ευηµερία των λαών, ώστε ακόµη και ο Έλληνας υποπρόξενος 

είχε φτάσει στο σηµείο να πιστεύει ότι µε αυτόν τον διορισµό, τις παραµονές των 

βουλευτικών εκλογών, οι Έλληνες θα µπορούσαν να εκλέξουν δύο βουλευτές
16
. 

Ο σουλτάνος Χαµίτ δεν εκθρονίστηκε, γιατί αµέσως αποδέχτηκε την επαναφορά του 

συντάγµατος και έτσι ικανοποίησε το κυριότερο αίτηµα των Νεότουρκων, αφαιρώντας τους 

παράλληλα την δικαιολογία για εκθρόνισή του
17
. Επιπλέον, ο σουλτάνος έχαιρε εκτίµησης 

από τον µουσουλµανικό λαό και κυρίως από τον απλό στρατιώτη, στον οποίο έπρεπε να 

στηριχτεί το κίνηµα, όχι µόνο ως αρχηγός του θεοκρατικού κράτους, αλλά κυρίως ως 

αρχηγός του στρατού
18
. 

Οι ισλαµιστές δεν τόλµησαν να δραστηριοποιηθούν τον πρώτο καιρό, ενώ δεν 

έδωσαν έµφαση στα ζητήµατα των εθνοτήτων, θεωρώντας ότι θα λύνονταν µε βάση την 

αρχή της ισότητας
19
. Ίδρυσαν κόµµα και άρχισαν να δραστηριοποιούνται τον ∆εκέµβριο 

του 1908, συγκεντρώνοντας όλους τους απογοητευµένους του κοµιτάτου, µετά τις εδαφικές 

απώλειες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βουλγαρίας και 

την διακήρυξη της ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα. 

Εξεγέρθηκαν στις 12-4-1909 (ν.η.), καταλαµβάνοντας το Κοινοβούλιο και 

καταλύοντας την κυβέρνηση. Ο Χαµίτ δέχτηκε την αντεπανάσταση και τα αιτήµατα, 

µάλλον µε ικανοποίηση, παρά το ότι ο ίδιος δεν είχε εµπλοκή στην όλη κίνηση
20
. Η 

αντεπανάσταση καταπνίγηκε άµεσα, µε στρατεύµατα που έστειλε ο Μαχµούτ Σεβκέτ 

Πασάς από την Θεσσαλονίκη στις 24-4-1909(ν.η.). Ο Χαµίτ εκθρονίστηκε, γιατί 

αποδέχτηκε την εξέγερση και εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Αντικαταστάθηκε από τον 

Μεχµέτ Ε΄, ο οποίος πλέον ήταν διακοσµητικό στοιχείο, µετά την αφαίρεση των εξουσιών 

του
21
. Ο Σεβκέτ δεν ήταν µέλος του κοµιτάτου, είχε φιλελεύθερες ιδέες και στάθηκε 

ανάµεσα στους Νεότουρκους και τους Φιλελεύθερους. Η παρέµβασή του, όµως, έφερε στο 

προσκήνιο τους νεότερους στρατηγούς οι οποίοι έπαιξαν κηδεµονευτικό ρόλο, µέχρι το 

1913 και έγιναν αναγκαστικά αποδεκτοί από το κοµιτάτο
22
.  

Τον Ιούνιο του 1909 το νεοτουρκικό κοµιτάτο ίδρυσε το πολιτικό κόµµα Ένωσις και 
Πρόοδος, βγαίνοντας από το παρασκήνιο. ∆εν άσκησε άµεσα εξουσία ως κυβέρνηση, αλλά 
µε έµµεσο τρόπο κατεύθυνε την κυβερνητική πολιτική µε τους ανθρώπους του στην Βουλή 

και στην κυβέρνηση, κατέχοντας τα υπουργεία Οικονοµικών και Εσωτερικών, όπου δεν 

συµµετείχαν υψηλόβαθµοι στρατιωτικοί ούτε Παλαιότουρκοι
23
. 

Στις 11-6-1913 δολοφονείται ο Βεζύρης Σεβκέτ Πασάς, µετά από κορυφωµένες 

ενέργειες των αντικαθεστωτικών. Η δολοφονία αυτή έδωσε την ευκαιρία στο κοµιτάτο να 

απαλλαγεί οριστικά από τους αντιπάλους του, προβαίνοντας σε εξορίες και εκτελέσεις. 

Νέος Βεζύρης διορίστηκε ο Μεχµέτ Σαΐντ πασάς. Ουσιαστικά, όµως, την απόλυτη εξουσία 

την είχε η Τριανδρία Ταλαάτ, Τζεµάλ και Εµβέρ, που κυβέρνησε απολυταρχικά ως το 

1918
24
. 
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Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους, οι Νεότουρκοι προκειµένου να 

αναδιοργανώσουν τον στρατό τους, αντικαθιστώντας τους παλιούς αξιωµατικούς, 

µετακάλεσαν τον Γερµανό στρατηγό Λίµαν Φον Σάντερς τον Νοέµβριο µήνα του 1913. Σε 

αντιστάθµισµα της γερµανικής βοήθειας, κλήθηκε και ο Άγγλος Άρθουρ Λίµπονς για να 

εκσυγχρονίσει τον τουρκικό στόλο, αγόρασαν δε και δύο πολεµικά πλοία από την Αγγλία. 

Η Ρωσία δηµιούργησε µείζον θέµα, µε την τοποθέτηση του Σάντερς ως επικεφαλής του Α΄ 

Σώµατος, που είχε υπό την ευθύνη του την Κωνσταντινούπολη και τα Στενά. Οι Ρώσοι 

απείλησαν ότι θα καταλάβουν την Οθωµανική Αρµενία και έτσι οι Νεότουρκοι 

τοποθέτησαν τον Σάντερς Γενικό Επιθεωρητή του τουρκικού στρατού. Οι ρωσογερµανικές 

σχέσεις είχαν ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα, οδηγώντας τη Ρωσία ακόµη πιο κοντά στην 

Αντάντ
25
. Η Τουρκία τελικά εισήλθε στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό της 

Γερµανίας τον Νοέµβριο του 1914, µετά τη µυστική συµφωνία για συµµαχία που είχαν 

υπογράψει τον Αύγουστο τα δυο κράτη. Παρά το ότι οι Νεότουρκοι ήταν πιο κοντά στην 

Αντάντ, απ’ ό,τι στη Γερµανία, η ιδεολογική τους συγγένεια, αλλά κυρίως, η συµµαχία της 

Αγγλίας µε τη Ρωσία, την οδήγησαν σε συµµαχία µε τις Κεντρικές ∆υνάµεις
26
.  

Οι Νεότουρκοι, µετά την επικράτησή τους έναντι όλων σχεδόν των υπολοίπων 

εθνικών κοινοτήτων στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, εφάρµοσαν µια πολιτική που 

απέβλεπε στην τουρκοποίησή τους. Για τους µη τουρκικούς µουσουλµανικούς πληθυσµούς, 

παρά την πολιτική τους για µια εκκοσµικευµένη κοινωνία, χρησιµοποίησαν την κοινή 

µουσουλµανική θρησκεία, τόσο για να τους προσεταιριστούν και να τους εκτουρκίσουν, 

µέσω του Ισλάµ, όσο και να τους επιβάλουν την εκµάθηση της τουρκικής γλώσσας, µια 

πολιτική που προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις
27
. 

Οι Νεότουρκοι στράφηκαν εναντίον των Ελλήνων της Αυτοκρατορίας, οι οποίοι, 

αναδείχτηκαν στον κυριότερο στόχο της εθνικιστικής τους πολιτικής, γιατί ήταν το 

δυναµικότερο στοιχείο στην οικονοµία, το εµπόριο, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό. 

Ακόµη, ήταν πληθυσµιακά µεγάλο, εξαπλωµένο σε στρατηγικά σηµεία της αυτοκρατορίας, 

το πιο ανερχόµενο και το πιο επίφοβο να κυριαρχήσει σε περίπτωση ισοπολιτείας. Όλα αυτά 

τα στοιχεία το καθιστούσαν το σηµαντικότερο εµπόδιο για την επικράτηση των Τούρκων 

στο νέο κράτος. Η ανθελληνική πολιτική τους εκφράστηκε µε τις παρανοµίες στις εκλογές, 

τον αποκλεισµό των Ελλήνων εµπόρων και των ελληνικών προϊόντων, µε αφορµή το 

Κρητικό Ζήτηµα, την υποβάθµιση και τελικά την κατάργηση του πολιτειακού ρόλου του 

Οικουµενικού Πατριάρχη ως εκπροσώπου των Ρωµιών, την κατάργηση των προνοµίων 

στην εκπαίδευση και την στρατολόγηση, τον τρόπο συµµετοχής των Ελλήνων στο 

οθωµανικό στράτευµα, την τοπική διοίκηση και τον εκφοβισµό της ελληνικής κοινότητας. 

Η κατάργηση των προνοµίων αντισταθµιζόταν µερικά µε την ισότητα στα πολιτικά και 

ατοµικά δικαιώµατα, που εξασφάλιζε το νέο Σύνταγµα, χωρίς βέβαια να καλύπτει σε 

έκταση και ποιότητα τα προνόµια. Αν η ισότητα αυτή εφαρµοζόταν, υπήρχε φόβος για τους 

Νεότουρκους, ο ελληνισµός µε την οικονοµική και πολιτισµική δύναµη που είχε, όχι µόνο 

να ξεπεράσει την κατάργηση των προνοµίων, αλλά να αποκτήσει και πολιτική δύναµη
28
. 

Οι Νεότουρκοι δεν στράφηκαν απ’ ευθείας κατά της χριστιανικής θρησκείας, αλλά, 

κατά του φορέα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, που ήταν το Οικουµενικό Πατριαρχείο. 

Αυτό ήταν διαµορφωτικός και ενισχυτικός παράγοντας της ελληνικής εθνικής συνείδησης. 

Έτσι, µε το πρόσχηµα της εκκοσµίκευσης του οθωµανικού κράτους, προσπάθησαν οι  

Νεότουρκοι να περιορίσουν τον Πατριάρχη µόνο στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, 

προβαίνοντας στην κατάργηση των προνοµίων, των οποίων εγγυητής και υπεύθυνος ήταν ο 

Πατριάρχης, αλλά και του δικαιώµατός του να εκπροσωπεί το ρωµέικο έθνος απέναντι στην 

οθωµανική εξουσία, µη αναγνωρίζοντάς τον ως πολιτικό εκπρόσωπο των Ορθοδόξων και 

ως υπεύθυνο για την προστασία, προώθηση και υπεράσπιση των συµφερόντων τους. 

Παράλληλα, περιόρισαν ή κατάργησαν και άλλες δικαιοδοσίες της διοικούσας εκκλησίας, 

όπως στη δικαιοσύνη και στην τοπική διοίκηση, µε στόχο την αποδυνάµωση του 

Πατριάρχη.  
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Θεώρησαν, ως δικαιολογία, ότι ο Πατριάρχης δεν ήταν πρεσβευτής ή κάποιο 

πολιτικό πρόσωπο για να τους αντιπροσωπεύσει, κάτι που είχαν τη δυνατότητα οι 

υπόδουλοι, µε το νέο σύνταγµα να το επιτύχουν µε τους βουλευτές που οι ίδιοι εξέλεγαν
29
.  

Ουσιαστικός τους στόχος ήταν η κατάργηση της πολιτικής εξουσίας του Πατριάρχη. 

Καταργώντας τον πολιτικό του ρόλο, άφηναν ακέφαλο πολιτικά το ελληνικό στοιχείο, χωρίς 

δυνατή εκπροσώπηση, γιατί η εκλογική αντιπροσώπευση είχε καταντήσει ψευδαπάτη. 

Έπρεπε, πάση θυσία, οι Νεότουρκοι να κάµψουν κάθε αντίσταση στο σχέδιο εκτουρκισµού 

του κράτους
30
. 

Αµέσως µετά την επικράτηση της αντεπανάστασης του 1909, οι Νεότουρκοι 

ακολουθώντας πιο σκληρή πολιτική, προχώρησαν σε πιο συγκεκριµένα µέτρα 

εκτουρκισµού, πίεσης και αποδυνάµωσης, των υπολοίπων εθνικών κοινοτήτων. Έτσι, τον 

Αύγουστο του 1909 ψήφισαν τον νόµο περί συνδέσµων, µε τον οποίο απαγορεύτηκε η 

σύσταση πολιτικών κοµµάτων ή συλλόγων, µε βάση την εθνική ή φυλετική και ανάλογη 

επωνυµία. 

Έτσι έκλεισαν πολλές ελληνικές λέσχες και απαλείφθηκαν οι εθνικοί όροι από 

σωµατεία οποιουδήποτε είδους. Παράλληλα, το καθεστώς επέτρεψε τη συνέχιση της 

λειτουργίας του Τουρκικού Συνδέσµου, γιατί χρησιµοποιούσε επίσηµη γλώσσα και 

πολιτισµό
31
.  

Κατά την διάρκεια, και µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων, η  Τουρκία άρχισε 

να ασκεί πιέσεις στους Έλληνες υπηκόους της και να τους εκφοβίζει µε κήρυγµα των 

Χοτζάδων, µε ανθελληνικά άρθρα του νεοτουρκικού τύπου, αλλά και µε λόγους των 

προπαγανδιστών του κοµιτάτου. Η προπαγάνδα αυτή είχε ως κοινό θέµα τις δήθεν 

ωµότητες των Ελλήνων κατά των Τούρκων αιχµαλώτων και του µουσουλµανικού 

πληθυσµού των απελευθερωµένων περιοχών, µε στόχο τη δηµιουργία εχθρικού κλίµατος 

εναντίον των Ελλήνων και την τόνωση του τουρκικού αισθήµατος. Η κατευθυνόµενη αυτή 

προπαγάνδα του κοµιτάτου, δηµιούργησε το κατάλληλο ανθελληνικό κλίµα, ώστε να 

εφαρµόσει την ειληµµένη απόφασή του για διωγµό και εξόντωση των Ελλήνων, µετά και 

τις απώλειες του µεγαλύτερου µέρους των βαλκανικών κτήσεων, που οδήγησαν στην 

οριστική και απόλυτη επικράτηση του τουρκικού εθνικισµού στην ακραία του µορφή, για 

δηµιουργία ακραιφνούς τουρκικού κράτους. Η απόφαση πάρθηκε επίσηµα στο συνέδριο 

του ΚΕΠ, τον Σεπτέµβριο µήνα του 1913. Για τους µουσουλµανικούς πληθυσµούς που δεν 

ήταν τουρκικοί, προβλεπόταν ο πλήρης εκτουρκισµός τους, ενώ για τους Έλληνες και τους 

Αρµένιους προβλεπόταν η εκδίωξη ή εξολόθρευσή τους
32
. 

Το σχέδιο άρχισε να τίθεται σε εφαρµογή από το τέλος του 1913, αλλά 

συστηµατοποιήθηκε από την άνοιξη του 1914. Οι Γερµανοί συνέδραµαν στο σχέδιο της 

φυσικής εξόντωσης των Ελλήνων, καθώς δεν µπορούσαν να τους εξοντώσουν οικονοµικά, 

ούτε µε υγιή ανταγωνισµό, ούτε µε µποϋκοτάζ των Νεότουρκων. Οι αντιδράσεις του 

Πατριάρχη δεν εισακούστηκαν και έτσι προχώρησε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1914 σε 

κλείσιµο των εκκλησιών και των σχολείων σε όλη τη χώρα. Σε αυτήν την ενέργεια 

προέβαινε το Πατριαρχείο, όταν η Εκκλησία βρισκόταν υπό διωγµό
33
.  

Μετά το 1908, στην Άνω Αµισό όπου κατοικούσαν µόνο Έλληνες, προσπάθησαν οι 

Νεότουρκοι να εγκαταστήσουν αστυνοµικό τµήµα, το οποίο, όµως, το διέλυσαν µε 
πετροβολήµατα και διαµαρτυρίες οι κάτοικοι της κοινότητας

34
. Στη συνέχεια, ο 

Μητροπολίτης Γερµανός διέταξε την κατεδάφισή του
35
.  

Οι Νεότουρκοι δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς την πολιτική τους απέναντι στις 

δυτικές ιεραποστολές, αλλά συνέχισαν την πολιτική του Χαµίτ, αφήνοντάς τες να δρουν 

ελεύθερα. Το 1907 έγινε προσπάθεια να ιδρυθεί γαλλικό σχολείο στην Αµισό. Την εποχή 

αυτή υπήρχε µεγάλο µητροπολιτικό πρόβληµα µε τον µητροπολίτη Άνθιµο, ο οποίος είχε 

αδρανήσει για το ζήτηµα αυτό. Ο µητροπολίτης Άνθιµος, σύµφωνα µε τον Έλληνα 

υποπρόξενο, ήταν υποχείριο των Ρώσσων
36
, και είχε προκαλέσει την οργή των κατοίκων 

της Αµισού για την αντεθνική του στάση, οι οποίοι διαµαρτυρήθηκαν στον Πατριάρχη
37
. Οι 

Γάλλοι, εκµεταλλευόµενοι το γεγονός, προσείλκυσαν διακόσιους Ορθόδοξους γονείς, παρά 

τις αντιδράσεις
38
.  
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Το 1911, ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης κατήγγειλε στο Πατριαρχείο και 

το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας την τροµοκρατία και τα κακουργήµατα, τα οποία 

διέπραξαν οι Τούρκοι κρατικοί υπάλληλοι εναντίον των Ελλήνων της Αµισού και 

περιέγραψε τις εξορµήσεις τους σε ελληνικό χωριό, την αρπαγή των περιουσιών των 

κατοίκων, οι οποίοι είχαν διαφύγει σε γειτονικά χωριά, τους βανδαλισµούς των Τούρκων 

χωροφυλάκων και τους βιασµούς Ελληνίδων
39
. 

Τον Αύγουστο του 1911, λόγω των εντεινόµενων πιέσεων, οι Έλληνες της περιοχής 

Αµισού, εξέλεξαν επιτροπή και έστειλαν τα παράπονα και τα αιτήµατά τους, τα οποία ήταν 

κυρίως στρατολογικά και εκπαιδευτικά, στην κυβέρνηση και στο Πατριαρχείο. Ήταν µια 

υποστηρικτική κίνηση στο πατριαρχικό Υπόµνηµα του Απριλίου του 1911, το οποίο 

αφορούσε τα δυο αυτά θέµατα. Το κείµενο αρχικά είχε συνταχθεί σε οξύ ύφος, λόγω όµως, 

του φόβου ποινικής δίωξης, χρησιµοποιήθηκε ηπιότερο ύφος. Ο Έλληνας υποπρόξενος, 

σχολιάζοντας αυτή την ενέργεια, επισήµανε ότι το κράτος αδυνατούσε να αντιµετωπίσει τις 

ανώµαλες καταστάσεις που είχαν δηµιουργηθεί
40
. 

Η ανασφάλεια που παρουσιάστηκε στην περιοχή, µέχρι ένα βαθµό, συνδέεται µε το 

φαινόµενο της προσπάθειας εξοπλισµού των εθνικών κοινοτήτων. Πριν το νεοτουρκικό 

κίνηµα, οι νέοι µουσουλµάνοι κυρίως, παρά το ότι απαγορευόταν η οπλοφορία, 

οπλοφορούσαν περισσότερο για επίδειξη, χωρίς να σηµειώνονται επεισόδια. Από τους 

Έλληνες οπλοφορούσαν κάποιοι νέοι, κυρίως στα χωριά. Μετά το νεοτουρκικό κίνηµα, 

πρώτοι οι µουσουλµάνοι προχώρησαν σε εξοπλισµό
41
. Οι προσπάθειες των Ελλήνων της 

Αµισού για εξοπλισµό τους αρχίζουν από τον Νοέµβριο του 1908 και εντείνονται µέχρι 

τους Βαλκανικούς Πολέµους. Στην Άνω Αµισό, µια καθαρά ελληνική περιοχή, η οποία 

συµπτύχθηκε από κατοίκους της αρχαίας Αµισού
42
 και πρωτοστατούσε στα εθνικά 

ζητήµατα, υπήρχε παράδοση να οπλοφορούν οι Έλληνες και µάλιστα φανερά, ενώ διέθεταν 

και ποικιλία οπλισµού στα σπίτια τους
43
. 

Τον Νοέµβριο, πάλι σε έγγραφο του υποπρόξενου Αµισού
44
, φέρεται να ζητά όπλα 

από την Ελλάδα, ύστερα από αίτηση των Ελλήνων της περιοχής, προκειµένου να είναι 

έτοιµοι να τα χρησιµοποιήσουν όταν έρθει η ώρα. Τονίζεται ακόµη, ότι οι Αρµένιοι είχαν 

προµηθευτεί όπλα από Έλληνες και τα οποία προωθούσαν στο εσωτερικό της Μικρασίας, 

ενώ οι Τούρκοι σε όλα τα κοµιτάτα διατράνωναν την ανάγκη του συστηµατικού εξοπλισµού 

τους
45
. Γίνεται φανερό ότι η εκλογική διαδικασία του Νοεµβρίου, µε τις παρανοµίες και τις 

καλπονοθεύσεις, δηµιούργησαν ένα έντονο κλίµα απογοήτευσης. Αυτή η απογοήτευση 

οδήγησε σε έντονη κινητικότητα όλες τις εθνικές κοινότητες στην Αµισό, για εξοπλισµό 

των µελών τους, κάνοντας ορατή την πιθανότητα ένοπλης σύγκρουσης. Η απογοήτευση από 

το νέο καθεστώς, σαφώς οδήγησε στην όξυνση των πνευµάτων, στην πολυεθνική και 

πολυπολιτισµική Αµισό. 

Τον ∆εκέµβριο µήνα του 1911, παραµονές πάλι των εκλογών, κυκλοφορεί πολύ 

έντονα η φήµη ότι οι Τούρκοι εξοπλίζονται στην Αµισό. Ο Ρώσος και ο Άγγλος πρόξενος 

δείχνουν πολύ ανήσυχοι. Η φήµη ότι τα όπλα τα διέθεσε η κυβέρνηση, απορρίφθηκε από 

τον Έλληνα υποπρόξενο, ενώ ο µουτασαρίφης διέψευσε αυτές τις διαδόσεις, ταυτόχρονα 

κατηγόρησε γι’ αυτές τις διαδόσεις τους Έλληνες της Άνω Αµισού, τους οποίους απείλησε 

µε τιµωρία. Άλλες διαδόσεις µιλούσαν για γενικό εξοπλισµό των µουσουλµάνων και άλλες 

για εξοπλισµό µόνο των µελών του ΚΕΠ, λόγω της αναπόφευκτης σύγκρουσής τους µε τους 

φιλελεύθερους Τούρκους. Οι Έλληνες, µε τόσες διαδόσεις, ήθελαν να εξοπλιστούν για το 

ενδεχόµενο σύγκρουσής τους µε τους Τούρκους
46
. 

Μια επιστολή, που βρέθηκε από τους Τούρκους κατά το 1920-1921 στα αρχεία της 

Μητρόπολης Αµισού, έφερε την υπογραφή του γνωστού Μακεδονοµάχου Βάρδα (Γεώργιος 

Τσόντος) και απευθυνόταν στον σύλλογο Ορφεύς της Άνω Αµισού. Με αυτήν, ο Βάρδας 

συνιστούσε την οργάνωση της νεολαίας εναντίον των Αγαρηνών, κατά το παράδειγµα των 

Μακεδονοµάχων
47
. Η επιστολή αυτή υπήρξε το κυριότερο ενοχοποιητικό στοιχείο και έγινε 

αιτία να δικαστούν τον Σεπτέµβριο του 1921, από τα ∆ικαστήρια Ανεξαρτησίας της 

Αµάσειας, ενενήντα πέντε επιφανείς Πόντιοι. Την 21
η 
Σεπτεµβρίου(ν.η.), οι εξήντα εννιά 

από εκείνους τους ήρωες απαγχονίστηκαν
48
. 
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Μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέµους και παρά τα όσα είχαν συµβεί, οι σχέσεις 

µεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων δεν είχαν διαταραχθεί ανεπανόρθωτα και γενικά 

συνέχιζαν να είναι καλές. Ήταν σχέσεις που χαρακτηρίζονταν από ανεκτικότητα και σε 

γενικές γραµµές η µεταξύ τους ζωή ήταν ειρηνική
49
. 

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους, µε πρόγραµµα του νεοτουρκικού κοµιτάτου, 

άρχισαν οι Νεότουρκοι να εγκαθιστούν Τούρκους πρόσφυγες από τα χαµένα γι’ αυτούς 

εδάφη της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας και της Θράκης
50
. 

Έτσι, το 1914 οι Τούρκοι προσπάθησαν να εγκαταστήσουν Τουρκαλβανούς πρόσφυγες από 

το Κοσσυφοπέδιο στα πλούσια γειτονικά χωριά της Αµισού, αποφασισµένοι να αλλάξουν 

τον ελληνικό χαρακτήρα τους και να προκαλέσουν πληθυσµιακή αλλοίωση. Οι κάτοικοι 

των χωριών διαµαρτυρήθηκαν έντονα. Ο µουτασαρίφης προσπάθησε να τους εγκαταστήσει 

µε τη βία. Στο χωριό ∆εύκερη (Τέβκερις), οι Έλληνες κατέλαβαν το δρόµο µε τα παιδιά και 

τις γυναίκες τους και εµπόδισαν µε τα στήθη τους την είσοδο των Τούρκων. Η χωροφυλακή 

έκανε χρήση των όπλων και σκοτώθηκε ένας από τους χωρικούς. Οι συγχωριανοί του τον 

κήδεψαν στην Αµισό επιδεικτικά, σαν σε συλλαλητήριο
51
. Η εντολή του Νοµάρχη ήταν να 

εγκατασταθούν στην περιοχή οι 2.500 Τουρκαλβανοί, οι Έλληνες να τους τροφοδοτήσουν 

για έξι µήνες και να τους δώσουν και χωράφια. Μια εβδοµάδα µετά την επιτυχηµένη 

αντίσταση των Ελλήνων, ο Νοµάρχης κάλεσε την Επιτροπή Αγώνα, δήθεν για συνοµιλίες 

και αφού τους συνέλαβε όλους, τους βασάνισε και τους φυλάκισε στην Κωνσταντινούπολη, 

απ’ όπου αποφυλακίστηκαν µετά το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου µόνο οι τέσσερις. 

Οι υπόλοιποι δεν κατόρθωσαν να επιζήσουν στη φυλακή
52
. 

Οι Νεότουρκοι την περίοδο αυτή, 1908-1914, έρριξαν το βάρος τους περισσότερο 

στην εδραίωση της εξουσίας τους, στην µε κάθε µέσο εκµηδένιση των πολιτικών τους 

αντιπάλων, ώστε να εφαρµόσουν την εθνικιστική τους πολιτική, στην αποδυνάµωση των 

ισχυρών εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και στην προσπάθεια αποφυγής εδαφικών 

απωλειών
53
.       

 

2. Η Αµισός και οι εκλογές του 1908 

 

Αµέσως µετά τον πρώτο ενθουσιασµό από την νεοτουρκική επανάσταση του 1908
54
, οι 

ακραιφνείς θιασώτες της γερµανικής πολιτικής, έδειξαν τις πραγµατικές τους διαθέσεις 

απέναντι στους χριστιανικούς λαούς. Καταστρατηγώντας τις αρχές της ισοπολιτείας και της 

δικαιοσύνης, αποφάσισαν να διεξαγάγουν τις εκλογές το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου. 

Στηρίχθηκαν σ’ αυτή τους την απόφαση στον αναχρονιστικό και απολυταρχικό εκλογικό 

νόµο του 1876, χωρίς να προηγηθεί διάλογος µε τις υπόλοιπες εθνότητες
55
. Ο εκλογικός 

νόµος προέβλεπε την έµµεση εκλογή των βουλευτών µέσω εκλεκτόρων και ήταν ένας 

σατανικός συνδυασµός άµεσου ελέγχου, αλλά και αποκλεισµού των ανεπιθύµητων 

υποψηφίων βουλευτών. Μ’ ένα τέτοιο εκλογικό σύστηµα, και µε βάση την αναλογική 

εκπροσώπηση, στην Αµισό θα έπρεπε να εκλέγονταν δύο βουλευτές. Οι Νεότουρκοι, µε τις 

καλπονοθεύσεις τους, κατόρθωσαν να µην εκλεγεί κανένας
56
. 

Οι καταγγελίες των Ελλήνων από κάθε γωνιά της Αυτοκρατορίας και οι διαδηλώσεις, 

υποχρέωσαν τον Πατριάρχη Ιωακείµ Γ΄ να διαµαρτυρηθεί επίσηµα στις 9/22 Οκτωβρίου 

στον µεγάλο βεζύρη, για την καταπάτηση των εκλογικών δικαιωµάτων του ποιµνίου του, 

καταργώντας έτσι την πολιτική της ουδετερότητας του Πατριαρχείου
57
. Μεταξύ άλλων, 

έγραψε στο τακρίριό του ο Πατριάρχης: …Υπάρχει προδιαγεγραµµένον µυστικόν σχέδιον της 
Συνταγµατικής Κυβερνήσεως, χείρον του της απολυταρχίας, καταπολεµούν το Πατριαρχείον 
και το ελληνικόν Γένος…58

. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο γνώριζε πολύ καλά τί επρόκειτο 

να συµβεί, γιατί ασκούσε πολιτική γιά αρκετούς αιώνες. 

Το πρόγραµµα των Νεότουρκων απέβλεπε στην επικράτηση του τουρκικού στοιχείου 

και την εξουδετέρωση του µη τουρκικού,  και κυρίως του ελληνικού, µε εκφοβισµούς, 

καλπονοθεύσεις και κάθε επονείδιστο µέσο
59
. 

Με αυτόν τον τρόπο, στον Πόντο των 697.000 Ελλήνων εκλέχθηκε ένας µόνο 

βουλευτής, ο Ματθαίος Κωφίδης, αντί των επτά και αυτός, πέµπτος στο σύνολο των έξι 
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εκλεγµένων βουλευτών
60
. Παρόλα αυτά, οι ειρηνοποιοί και συνταγµατικοί Νεότουρκοι, µε 

θρασύτητα κατηγορούσαν τους Έλληνες για καλπονοθεία, µέσω της επίσηµης εφηµερίδας 

τους ΤΑΝΙΝ
61
. 

Είναι γεγονός, ότι οι προστριβές και οι αντεγκλήσεις των Ελλήνων µε τους 

Νεότουρκους επιδεινώθηκαν, εξαιτίας της νέας επιπλοκής του Κρητικού Ζητήµατος, κατά 

τη διάρκεια των εκλογών, της επέµβασης των ελληνικών προξενικών αρχών στις εκλογικές 

διαδικασίες
62
 και της παρουσίας επισήµων Ελλήνων και δηµοσιογράφων, οι οποίοι 

περιέρχονταν τον Πόντο και τις άλλες περιοχές
63
. 

Στις 17 ∆εκεµβρίου (ν.η.) συνήλθε σε σώµα η πρώτη Βουλή, µε την προσωπική 

παρουσία του σουλτάνου, ο οποίος µεταξύ άλλων στον εναρκτήριο λόγο του διαβεβαίωνε 

για τις συνταγµατικές του προθέσεις
64
. Οι 288 έδρες της Βουλής κατανεµήθηκαν κατά 

εθνότητα, βάσει της εκλογικής παρωδίας, ως εξής: 147 Τούρκοι, 60 Άραβες, 27 Αλβανοί, 

26 Έλληνες, 14 Αρµένιοι, 10 Σλαύοι και 4 Εβραίοι
65
. 

Για τον Πόντο υπάρχει µια γενική πληροφόρηση, ότι δηλαδή οι δηµοτικές εκλογές που 

προηγήθηκαν, αποτέλεσαν το προοίµιο των παραβιάσεων για τις κοινοβουλευτικές 

εκλογές
66
. 

Στην Αµισό, όµως, ο Έλληνας υποπρόξενος µας δίνει την πληροφορία ότι για πρώτη 

φορά διορίστηκε Έλληνας ∆ήµαρχος στην Αµισό για τρία χρόνια, ο Γεώργιος Παπάζογλου, 

ο οποίος ήταν πρώην δηµαρχιακός Πάρεδρος και ένας από τους µεγαλέµπορους καπνού
67
. 

Την ίδια πληροφορία µας τη δίνουν και οι τουρκικές πηγές
68
. ∆εν διευκρινίζεται παρ’ όλα 

αυτά η εκλογική διαδικασία, µε δεδοµένο ότι είχαν διεξαχθεί δηµοτικές εκλογές. Περιγραφή 

της εκλογικής διαδικασίας, πάντως, δεν υπάρχει. Οι Έλληνες της Αµισού συµµετείχαν ήδη 

από το 1869 στο δηµαρχιακό συµβούλιο µε δυο συµβούλους
69
, µετά τα µεταρρυθµιστικά 

σουλτανικά ∆ιατάγµατα του 1856. 

Οι Έλληνες του Πόντου, συνεπώς και της Αµισού, προκειµένου να προωθήσουν αρχικά 

τους Έλληνες εκλέκτορες και αργότερα τους Έλληνες βουλευτές, ίδρυσαν πολιτιστικούς 

συλλόγους, µε κύριο σκοπό την ενηµέρωση του ελληνικού στοιχείου για τις εκλογές, µε 

δεδοµένο ότι άµεσα είχαν δραστηριοποιηθεί οι Νεότουρκοι µετά το κίνηµα
70
. Παράλληλα, 

ξεκίνησαν τις διεργασίες προκειµένου να προταθούν οι ικανότεροι και οι κοινά αποδεκτοί 

υποψήφιοι βουλευτές, για να µη δηµιουργηθούν προστριβές µεταξύ των Ελλήνων, αλλά και 

οι Έλληνες υποψήφιοι να υποστηριχθούν καθολικά από τους Έλληνες. Στην Αµισό 

σηµαντικό ρόλο στον προεκλογικό αγώνα έπαιξε η για ένα δίµηνο περιοδεία του διευθυντή 

της αθηναϊκής εφηµερίδας ΕΘΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, Σ. Τσαλούχου, ο οποίος οργάνωσε τον 

ελληνικό πληθυσµό στην Τραπεζούντα και στην Κερασούντα, δηµιουργώντας Εθνικό 

Κέντρο
71
. 

Σε σχέση µε τις υπόλοιπες πόλεις του Πόντου, οι παρανοµίες στην Αµισό ήταν οι 

περισσότερες. Η αποτυχία των Ελλήνων υποψηφίων αποδίδεται στις ενέργειες των 

φανατικών Νεότουρκων
72
, όπως ακριβώς και στην Τραπεζούντα, όπου εκλέχθηκαν έξι 

Τούρκοι και ένας µόνο Έλληνας, ο Ματθαίος Κωφίδης, πέµπτος στη σειρά εκλογής
73
. 

Στην ύπαιθρο της Αµισού, οι Έλληνες εκλέκτορες είχαν σηµειώσει επιτυχία στις 

εκλογές, παρά το ότι το τουρκικό στοιχείο υπερίσχυε του ελληνικού, εξαιτίας της διαίρεσης 

των Τούρκων και της συσπείρωσης του ελληνικού στοιχείου. Βλέποντας αυτή την 

κατάσταση, οι Νεότουρκοι έστειλαν στις διάφορες πόλεις της περιφέρειας Αµισού, όπου οι 

εκλογές δεν είχαν γίνει ακόµη, φανατικούς αντιπροσώπους του κοµιτάτου, οι οποίοι µε την 

βοήθεια κυβερνητικών υπαλλήλων, πέτυχαν µε την απειλή σπάθης και κορανίου να 
αλλάξουν το φρόνηµα των µουσουλµάνων και να τους συσπειρώσουν, µε αποτέλεσµα να 

πετύχουν την εκλογή µόνο από τον αµιγώς τουρκικό συνδυασµό. Πέραν αυτών, 

διαιρέθηκαν τα εκλογικά τµήµατα µε τέτοιο τρόπο ώστε τα τουρκικά να δίνουν έναν 

εκλέκτορα µε 251 ψηφοφόρους, ενώ τα ελληνικά µε 500-750 ψηφοφόρους. Τα µικτά 

τµήµατα καταρτίστηκαν έτσι, ώστε να υπερτερεί το τουρκικό στοιχείο, µε αποτέλεσµα στην 

Αµισό οι Έλληνες µε 2045 ψήφους να εκλέξουν 4 εκλέκτορες, ενώ οι Τούρκοι µε 1580 

ψήφους να εκλέξουν 5. Στο Καλέ Μαχαλεσί οι Τούρκοι, για να συµπληρώσουν 251 

εκλογείς, πρόσθεσαν στο εκλογικό τους τµήµα τους Εβραίους, που έµεναν στην ελληνική 
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συνοικία. Στο Κιλίντζ ντεντέ Μαχαλεσί, στους 180 εκλογείς προστέθηκαν 90 από άλλα 

µέρη της χώρας, πάλι για να συµπληρώσουν εκλογικό τµήµα οι Τούρκοι, οι οποίοι όµως 

διπλοψήφισαν τελικά. Παράνοµα απορρίφθηκε το αίτηµα των Ελλήνων του χωριού Ντεντέ 

τερεσί, το οποίο ήταν αµιγώς ελληνικό, να συµπεριληφθούν στους εκλογείς και όσοι είχαν 

συµπληρώσει το 24
ο
 έτος της ηλικίας τους, µε αποτέλεσµα την απώλεια ενός εκλέκτορα, 

ενώ σε άλλα χωριά, για τον ίδιο λόγο, είχαµε απώλεια περισσοτέρων εκλεκτόρων. 

Παράνοµα, ένας από τους πλουσιότερους Νεότουρκους, ο Καλήπ Χενλή Ζαντέ, 

συµπλήρωσε τα ψηφοδέλτια των αγράµµατων µουσουλµάνων εκλεκτόρων κατά την ώρα 

της ψηφοφορίας. Παράνοµα εκλέχτηκε βουλευτής ο Μεχµέτ Αλή, γιατί ήταν Κρητικός και 

µετέφερε τα δικαιώµατά του µετά το Σύνταγµα, ενώ δεν είχε την απαιτούµενη ηλικία και 

ήταν επίσης πρόεδρος του ποινικού δικαστηρίου. Παράνοµα έγιναν δεκτά σαν έγκυρα τα 

ψηφοδέλτια που δεν έφεραν και το πατρικό όνοµα µουσουλµάνου υποψηφίου. Το µόνο 

θετικό, ήταν ότι οι Έλληνες εκλέκτορες παρουσιάστηκαν ενωµένοι και ψήφισαν σύσσωµοι 

τους Έλληνες υποψήφιους βουλευτές, µε αποτέλεσµα ο Θεόδωρος Αρζόγλου να πάρει 51 

ψήφους και να είναι επιλαχών βουλευτής, ο Παρασκευάς Γελκεντζόγλου πήρε 49, ο Χρ. 

Συµεωνίδης και ο Γ. Παπάζογλου από 46. Η Μητρόπολη διαµαρτυρήθηκε έντονα, µέσω του 

Πατριαρχείου, για το ότι σε µια περιοχή 45 έως 50 χιλιάδων ανδρικού πληθυσµού δεν 

εκλέχτηκε ούτε ένας Έλληνας βουλευτής, µολονότι η Μητρόπολη είχε φροντίσει έγκαιρα να 

έρθει σε συµφωνία µε τους Νεότουρκους, την οποία όµως αυτοί στην πορεία αθέτησαν, µε 

αποτέλεσµα την επιτυχία του αµιγώς τουρκικού συνδυασµού
74
. 

Στο τέλος της αναφοράς του ο Έλληνας υποπρόξενος κάνει λόγο για συµφωνία µε τους 

Νεότουρκους, χωρίς όµως να αναφέρει καθόλου τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωσή 

της
75
. 

Σε όλο το Σαντζάκι της Αµισού εκλέχτηκαν 48 µόνο Έλληνες εκλέκτορες, οι οποίοι 

αντιστοιχούσαν σε 24.000 µόνο εκλογείς, ενώ σύµφωνα µε τον ελληνικό πληθυσµό, που 

έφτανε περίπου τις 75.000, από τους οποίους οι 4.000 ήταν άνδρες άνω των 25 ετών µε 

δικαίωµα ψήφου, έπρεπε να είχαν εκλεγεί περίπου διπλάσιοι εκλέκτορες. Η εκλογική νοθεία 

και η καλπονόθευση, ήταν τέτοιου µεγέθους, που το ελληνικό στοιχείο των 75.000 

κατοίκων δεν κατάφερε να εκλέξει ούτε έναν βουλευτή
76
. 

Παρόλα αυτά, στην Αµισό, µια µέρα µετά τις εκλογές, ο Μητροπολίτης Γερµανός 

Καραβαγγέλης συµµετείχε µαζί µε τις υπόλοιπες αρχές στις εκδηλώσεις, όπου εψάλησαν 

ευχές από όλες τις θρησκευτικές αρχές, στη γλώσσα του κάθε θρησκευτικού ηγέτη. Στη 

συνέχεια, όλες οι πολιτικές και θρησκευτικές αρχές, µε τα λάβαρα και τις σηµαίες τους, 

πήγαν στον µητροπολιτικό ναό της Αγίας Τριάδας όπου τέλεσαν δοξολογία υπέρ του 

συντάγµατος. Σ’ έναν φλογερό και πατριωτικό λόγο του ο µητροπολίτης Γερµανός τόνισε, 

ότι µόνο µε την ειλικρινή σύµπραξη των Ελλήνων οι Τούρκοι µπορούν να ευηµερήσουν και 

να παλέψουν κατά του κοινού εχθρού. Ο Τούρκος διοικητής και ο µουφτής ανταπάντησαν 

ότι τους Έλληνες τους θεωρούν αδέλφια της µιας και της αυτής πατρίδας και πρόθυµα θα 

υπερασπίσουν τα συµφέροντά τους, αναγνωρίζοντας την πικρία για το άδικο εκλογικό 

αποτέλεσµα και την έµµεση προειδοποίηση του µητροπολίτη
77
. 

 

 

 

 

3. Η Αµισός και οι εκλογές του 1912 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο διενεργήθηκαν οι εκλογές στον Πόντο, µας γίνεται γνωστός 

κυρίως από προξενικές αναφορές, πού περιγράφουν την προεκλογική διαδικασία και 

καταγγέλλουν τις τουρκικές παρανοµίες. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τις δηµοτικές εκλογές, 

όπως ακριβώς και στις εκλογές του 1908, προφανώς επειδή δεν αξιολογήθηκαν τόσο από το 

υπουργείο Εξωτερικών όσο και από τα προξενεία
78
. 

Η διαδικασία για την ανάδειξη των Ελλήνων υποψηφίων στον Πόντο ξεκινούσε κυρίως 

µετά από πρόταση της µητρόπολης και κατά δεύτερο λόγο της ελληνικής κοινότητας. Στη 
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συνέχεια τους πρότεινε ή όχι, ο πρόξενος, αναφέροντας τους λόγους της στήριξης ή της µη 

στήριξης, προς την πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, η οποία είχε συντονιστικό ρόλο και 

προς το υπουργείο, το οποίο έπαιρνε την τελική απόφαση για το ποιοί θα πάρουν το χρίσµα 

του υποψηφίου. Ο ρόλος της πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη ήταν ιδιαίτερα 

σηµαντικός. Στην πρεσβεία κυρίως απευθύνονταν οι πρόξενοι για κάθε εκλογικό ζήτηµα, η 

οποία έλυνε ή πρότεινε λύσεις σε προβλήµατα, έκρινε πρώτη αυτή τους υποψηφίους όλων 

των περιοχών και κατόπιν τους πρότεινε στο υπουργείο για τελική έγκριση. 

Οι προξενικές αναφορές που απευθύνονταν στην πρεσβεία της Κων/πολης, βέβαια, 

στέλνονταν και προς το υπουργείο Εξωτερικών. Το υπουργείο ενηµερωνόταν από την 

πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης για όλα τα ζητήµατα, παρενέβαινε όπου διαπίστωνε 

σηµαντικές διαφωνίες και επιλαµβανόταν των υποθέσεων, πάντα, όµως, ζητώντας τη γνώµη 

της στα σηµαντικότερα ζητήµατα γενικής πολιτικής κατεύθυνσης
79
. 

Σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές του Πόντου, οι προξενικές αναφορές για τις εκλογές 

του 1912 στην Αµισό είναι λιγότερες. Μια ανακοίνωση, στις 8 Ιανουαρίου 1912, της 

τοπικής διοίκησης, πληροφορούσε τους κατοίκους της πόλης ότι οι εκλογές θα διεξάγονταν 

µέσα σε ένα τρίµηνο
80
. Αµέσως παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα για την εύρεση 

κατάλληλων υποψηφίων από τις εκκλησιαστικές και προξενικές αρχές. Το υπουργείο 

Εξωτερικών, µε κρυπτογραφηµένη αναφορά, κατέστησε σαφή την ανάγκη υπόδειξης ενός 

υποψηφίου βουλευτή γενικότερης αποδοχής στην Αµισό, σε συνεργασία µάλιστα µε τους 

Αρµένιους και τους φιλελεύθερους Οθωµανούς
81
. Σε ένα ενδιαφέρον έγγραφο του 

προξένου, στο οποίο επισυνάπτεται και επιστολή του µητροπολίτη Γερµανού, 

διαπιστώνεται ότι έχει εγκριθεί υποψήφιος βουλευτής από τις αρχές Φεβρουαρίου και στο 

οποίο φαίνεται η άρρηκτη συνεργασία της µητρόπολης µε το υποπροξενείο
82
. 

Με την επιστολή του ο µητροπολίτης έκανε γνωστή την απόφαση του µητροπολιτικού 

συµβουλίου να προταθεί ο Συµεωνίδης, οµόφωνα, για βουλευτής, παρά τις όποιες διαφωνίες 

υπήρχαν και έτσι συσπειρωµένοι θα είχαν µεγάλες πιθανότητες στις εκλογές αυτές, γιατί 

συνεργαζόταν µε το κόµµα της Ελευθερίας και Συνεννόησης
83
. Ξανατέθηκε το ζήτηµα του 

υποψηφίου, οπότε ο υποπρόξενος ανέλυσε τους λόγους υποστήριξης του Συµεωνίδη, τον 

οποίο ενέκρινε και το υπουργείο. Ο άλλος που διεκδικούσε τη θέση του υποψηφίου, έχοντας 

µαζί του µια οµάδα πολιτών, ήταν ο Θεόδ. Αρζόγλου, κτηµατίας, προερχόταν από µια πολύ 

σηµαντική οικογένεια της Αµισού, µε συµπάθειες τόσο µεταξύ των Ελλήνων, όσο και των 

Τούρκων και µε πατριωτικά αισθήµατα. Υπήρχε όµως ένα µεγάλο πρόβληµα, γιατί ο Θ. 

Αρζόγλου είχε επαφές µε την κυβέρνηση, προκειµένου να αναλάβει την υδροδότηση και 

ηλεκτροδότηση της Αµισού, γεγονός που έκανε τον υποπρόξενο να είναι επιφυλακτικός 

στην υποστήριξη της υποψηφιότητάς του, διότι υπήρχε η πιθανότητα να γίνει υποχείριο της 

κυβέρνησης, όταν θα εξασφάλιζε τα έργα από τη θέση του βουλευτή. Οι Νεότουρκοι είδαν 

στο πρόσωπο του Θ. Αρζόγλου την πιθανότητα διάσπασης των ελληνικών ψήφων, γι’ αυτό 

και κινήθηκαν ανάλογα. Ο Αρζόγλου είχε µεγάλες συµπάθειες µεταξύ των κτηµατιών, ενώ 

ο Συµεωνίδης ήταν λαϊκός και αυτοδηµιούργητος, στοιχεία τα οποία δηµιουργούσαν 

κίνδυνο διάσπασης των ελληνικών ψήφων
84
. Ένα µήνα αργότερα, στα µέσα Μαρτίου, το 

ζήτηµα της αντιπαράθεσης είχε πάρει µεγάλες διαστάσεις. Το Μητροπολιτικό Συµβούλιο 

πρότεινε να παραιτηθεί ο Συµεωνίδης, επειδή ο Αρζόγλου επέµενε να κατεβεί στις εκλογές 

υποστηριζόµενος από ισχυρούς Τούρκους, οι οποίοι δεν θα ψήφιζαν τον Συµεωνίδη και 

υπήρχε έτσι κίνδυνος διάσπασης των ελληνικών ψήφων. Ο πρέσβης έδωσε εντολή να 

επιµείνουν στην υποψηφιότητα του Συµεωνίδη και µόνο, αν δεν υποχωρούσε ο Αρζόγλου, 

να ζητήσουν από τον Συµεωνίδη να παραιτηθεί και από τον Αρζόγλου να υπογράψει 

δήλωση ότι θα συνταχθεί µε την ελληνική οµάδα στη Βουλή και θα ακολουθήσει το 

πρόγραµµά της
85
. Η τουρκική εφηµερίδα Ηχώ, τοπικό όργανο του κοµιτάτου, πριν καν 

ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες του ΚΕΠ, παρουσίασε τους Έλληνες υποψηφίους, 

υποστηρίζοντας φανερά τον Αρζόγλου, ενώ προσπάθησε να παρουσιάσει σαν υποδεέστερο 

τον Συµεωνίδη
86
. Οι πληροφορίες σταµατούν πάνω σε αυτό το θέµα, χωρίς να 

διαπιστώνεται ξεκάθαρα µε ποιο κόµµα κατέβηκε τελικά ο Αρζόγλου. Φαίνεται, όµως, από 

την παραπάνω δηµοσίευση ότι, λόγω των σχέσεών του µε τους Τούρκους, κατέβηκε µε το 
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Κοµιτάτο. Τελικά δεν αποφεύχθηκε η διάσπαση των ελληνικών ψήφων, γιατί από τα 

αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι κατήλθαν και οι δυο. 

Η Τράπεζα Αθηνών, στο υποκατάστηµα Αµισού, όπου ο Συµεωνίδης εργαζόταν ως 

δικηγόρος, έδωσε εντολή µέσω του υπουργείου Εξωτερικών στο εκεί υποκατάστηµά της, να 

βοηθήσουν µε κάθε νόµιµο µέσο τον εκλογικό του αγώνα
87
.  

Οι φιλελεύθεροι Οθωµανοί, εξ’ αιτίας της κακής τους οργάνωσης και της ανικανότητας 

του επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα, παρά τις πολλές συµπάθειες που είχαν στην 

Αµισό, παρέµειναν στην αφάνεια. Γι’ αυτό η όποια δύναµη είχαν, δεν µπορούσε να 

υπολογιστεί
88
. Κάποια κινητικότητα παρουσίασαν µόνο τον Μάρτιο, η οποία οφειλόταν 

περισσότερο σε πρωτοβουλίες των φιλελεύθερων της Κωνσταντινούπολης και όχι της 

τοπικής οργάνωσης, είτε µε τη διερχόµενη αποστολή φιλελεύθερων ουλεµάδων από την 

Κωνσταντινούπολη στη Σεβάστεια, είτε µε οµιλίες φιλελεύθερων από την 

Κωνσταντινούπολη, στα πλαίσια της ενίσχυσης των φιλελεύθερων υποψηφίων
89
. 

Και στην Αµισό οι Νεότουρκοι προχώρησαν σε παρανοµίες, µε πρακτικές που 

ακολουθήθηκαν στον υπόλοιπο Πόντο, χωρίς όµως να υπάρχουν εκτεταµένες αναφορές γι’ 

αυτό το θέµα. Ο πρόξενος, πάντως, ως σηµαντικότερο λόγο της εκλογικής ήττας πρόκρινε 

την µεγάλη έκταση των παρανοµιών
90
. 

Το κοµιτάτο χρησιµοποίησε τα τοπικά κυβερνητικά όργανα για την προπαγάνδα του και 

προσεταιρίστηκε τον µουτασαρίφη του σαντζακίου Τζανίκ, µε έδρα την Αµισό, Αλβανό 

στην καταγωγή, ο οποίος ήταν γνωστός για τα φιλελεύθερα φρονήµατά του. Μετά από ένα 

ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, φρονηµατίστηκε και από πολέµιος του κοµιτάτου έγινε 

υπέρµαχός του. Προκάλεσε µεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι στην τοπική οργάνωση του 

κοµιτάτου, στην οποία συµµετείχαν και λίγοι Έλληνες, υποστήριξε το ΚΕΠ και κατηγόρησε 

τους φιλελεύθερους
91
. Η δραστηριοποίηση του ΚΕΠ εντάθηκε µε την πάροδο του χρόνου, 

χρησιµοποιώντας και την χωροφυλακή. Έτσι, οι χωροφύλακες απείλησαν τους κατοίκους 

του χωριού Όξας να ψηφίσουν για εκλέκτορα τον Στεφανίδη, έναν πρώην αστυνόµο, 

φανατικό στέλεχος του κοµιτάτου και κατόπιν υπάλληλο του µονοπωλίου καπνού. Το ΚΕΠ 

σε περιοδεία του στην ύπαιθρο χώρα, υποσχέθηκε τη διευθέτηση των δικαστικών 

εκκρεµοτήτων των χωρικών, σε περίπτωση που το υπερψήφιζαν, γιατί πρόεδρος του 

Πρωτοδικείου ήταν ο πρόεδρος του τοπικού κοµιτάτου. Την ίδια περίοδο παύθηκε και ο 

διευθυντής εκπαίδευσης της διοίκησης Αµισού, ο οποίος ανήκε στο Φιλελεύθερο κόµµα
92
. 

Το νεοτουρκικό κοµιτάτο χρησιµοποίησε στην περιοχή εκτεταµένα την κρατική µηχανή, ως 

µέσο της προπαγάνδας του, στέλνοντας κρατικούς υπαλλήλους µε αποσπάσεις σε διάφορα 

σηµεία της περιφέρειας, οι οποίοι άλλοτε µε υποσχέσεις και άλλοτε µε απειλές, πίεζαν τον 

πληθυσµό να ψηφίζει τους υποψηφίους του ΚΕΠ
93
. 

Έτσι, στις εκλογές οι Έλληνες εκλέκτορες είχαν κάποια επιτυχία µόνο στην Αµισό
94
, 

ενώ στην επαρχία τα αποτελέσµατα ήταν συντριπτικά κατά των Ελλήνων εκλεκτόρων
95
. 

Στις εκλογές εκλέχτηκαν τέσσερις Τούρκοι βουλευτές του νεοτουρκικού κοµιτάτου. Ο 

υποπρόξενος απέδωσε τα αποτελέσµατα, τα οποία ήταν αναµενόµενα κατά την άποψή του, 

στις πιέσεις που ασκήθηκαν στους εκλέκτορες και υποστήριξε ότι, αν δεν είχαν γίνει 

προσπάθειες να αναδειχθούν οι Έλληνες εκλέκτορες, παρά τις αντιδραστικές ενέργειες του 

κοµιτάτου, δεν θα είχαν εκλεγεί ούτε οι µισοί. Οι Έλληνες εκλέκτορες ήταν συνολικά 51. Οι 

υποψήφιοι Συµεωνίδης και Αρζόγλου, είχαν αντίστοιχα 36 και 22 ψήφους
96
, που σηµαίνει 

ότι τον Αρζόγλου µάλλον τον ψήφισαν κάποιοι Τούρκοι ή Αρµένιοι. Το γεγονός βέβαια 

είναι, σύµφωνα µε τον υποπρόξενο, ότι µε 50 ψήφους θα εκλεγόταν Έλληνας βουλευτής 

στην Αµισό, αν οι Έλληνες ήταν συσπειρωµένοι γύρω από έναν υποψήφιο
97
. 

Ενδεικτικά, σε άλλες περιοχές του Πόντου σηµειώθηκαν τα εξής περιστατικά: στην 

Τραπεζούντα δηµιουργήθηκε πρόβληµα µε την υποψηφιότητα του κοµιτατικού Ματθαίου 

Κωφίδη, τον οποίο δεν ήθελαν ο πρόξενος και η µητρόπολη. Σε προξενική επισήµανση, 

σηµειώνεται ότι το µονοπώλιο έλαβε διαταγή να στηρίξει τους υποψηφίους του ΚΕΠ, ενώ 

σε άλλη σηµείωση της αναφοράς του προσθέτει ότι η γερµανική κυβέρνηση έδωσε στο 

κοµιτάτο 400.000 µάρκα, βοήθεια για τις εκλογές
98
. Η πληροφορία αυτή για ανάµιξη της 

γερµανικής πρεσβείας της Κωνσταντινούπολης διαψεύστηκε από τον διευθυντή της 
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εφηµερίδας ΜΕΣΒΕΡΕΤ, όπως και η διάδοση για ανάµιξη της ελληνικής πρεσβείας στα 

εκλογικά της Τραπεζούντας, την κακοβουλία τους δε την αποδίδει στον Κωφίδη
99
. Οι 

υποδιοικητές Σουρµένων και Όφεως απολύθηκαν, γιατί διέκειντο φιλικά στο κόµµα των 

Φιλελεύθερων Οθωµανών
100

. Οι νοµάρχες και οι διοικητές ενεργούσαν ως προπαγανδιστικά 

όργανα του κοµιτάτου εκτελώντας εντολές του υπουργείου Εσωτερικών και εκφόβιζαν τον 

πληθυσµό  να µην ψηφίσει το φιλελεύθερο κόµµα. Έτσι ο νοµάρχης Τραπεζούντας, κατ’ 

εντολή του υπουργείου Εξωτερικών, µετέβη από την Κερασούντα στην Αµισό, η οποία 

βρισκόταν σε άλλο νοµό, για να ασκήσει πιέσεις στους κατοίκους
101

. Ο υποδιοικητής του 

Όφεως, στην ευαίσθητη αυτή περιοχή όπου υπήρχαν πολλοί κρυπτοχριστιανοί, αφού 

διαχώρισε όπως ήθελε τα εκλογικά τµήµατα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η νίκη του 

κοµιτάτου, ξυλοκόπησε ανηλεώς τον ιµάµη ενός χωριού που ανήκε στους Φιλελεύθερους 

και ο οποίος δυο µέρες αργότερα πέθανε
102

. Στην Τραπεζούντα κατά λάθος παραλείφθηκε 
Έλληνας εκλέκτορας και τελικά διαγράφηκε, γιατί είχε τις περισσότερες ψήφους

103
. Στο 

µικρό χωριό της Κερασέας, απέπεµψαν οι Τούρκοι χωροφύλακες και κοµιτατικοί τους 

χριστιανούς µε ύβρεις και βία και στη συνέχεια εξέλεξαν τους δικούς τους υποψήφιους
104

. 

Ένας άλλος Άραβας, επιτέθηκε µε µαχαίρι σε φιλελεύθερο Οθωµανό
105

. Στην Κερασούντα, 

συνελήφθη και απεστάλη στην Τραπεζούντα ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ύστερα από 

εντολή του κοµιτάτου
106

. Στο Τσιναρλάρ της Κερασούντας οι Τούρκοι, βλέποντας ότι οι 

Έλληνες θα κέρδιζαν  τις εκλογές, επιτέθηκαν εναντίον τους, ξυλοκόπησαν έναν Έλληνα 

και έτρεψαν σε φυγή τους υπόλοιπους τριακόσιους, για να µην ψηφίσουν. Στις διαµαρτυρίες 

των Ελλήνων και του αρχιερατικού επιτρόπου προς την εφορευτική επιτροπή, αυτή όχι 

µόνο αδιαφόρησε, αλλά διέταξε τους Τούρκους εκλογείς να ψηφίσουν µόνο Τούρκους 

υποψηφίους του κοµιτάτου
107

. Στην Κιθάραινα, τα όργανα του κοµιτάτου µε µαστίγια στα 

χέρια, ανάγκασαν τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν τους υποψηφίους του ΚΕΠ, ενώ στην 

Θεµίσκυρα (Τσαρσαµπά) οι Έλληνες πρόλαβαν κα ψήφισαν νωρίς το πρωί, πριν έλθουν τα 

όργανα του κοµιτάτου, µε αποτέλεσµα στην περιοχή να εκλεγεί µόνο ένας Έλληνας
108

. Στην 

περιοχή της Αργυρούπολης, διήρεσαν οι κοµιτατικοί τα τµήµατα κατά την βούλησή τους 

και δεν καταχώρησαν τους Έλληνες µετανάστες στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ 

καταχώρησαν τους µουσουλµάνους µετανάστες
109

. 

Στην Τοκάτη (Ευδοκιάς), έπαυσαν οι Νεότουρκοι τον µουτασαρίφη, όπως και τον 

καϊµακάµη της Σινώπης, αντικαθιστώντας στη συνέχεια και πολλούς κατώτερους 

υπαλλήλους µε έµπιστους του κοµιτάτου
110

.       

 

 

 

4. Ο ανθελληνικός εµπορικός αποκλεισµός της Αµισού 

 

Στις 23 Οκτωβρίου του 1908 οι Κρητικοί, µε πρωτεργάτη τον Βενιζέλο, κήρυξαν την 

Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, εκλέγοντας πενταµελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία 
θα διοικούσε το νησί στο όνοµα του βασιλιά. Η κίνηση αυτή έγινε µε παράκαµψη των 

Μεγάλων ∆υνάµεων
111

. 

Στις εκλογές του Νοέµβρη του 1908 στην Τουρκία, οι Νεότουρκοι
112

, ελέγχοντας και 

κατευθύνοντας όλη την εκλογική διαδικασία, απέκτησαν την απόλυτη πλειοψηφία και 

ξεκαθάρισαν τους πολιτικούς τους στόχους και τις προθέσεις, απέναντι στις χριστιανικές 

εθνότητες και ειδικότερα σε αυτήν την πρώτη φάση, απέναντι στους Έλληνες, µε τους 

οποίους η Αυτοκρατορία είχε ανοιχτούς λογαριασµούς
113

. 

Με αφορµή το Κρητικό ζήτηµα (1909) και τους αγώνες των Ελλήνων, οι Τούρκοι 

εθνικιστές έβαλαν στο περιθώριο τις διακηρύξεις τους για ισότητα – αδελφοσύνη και 

άρχισαν να εφαρµόζουν εξοντωτικά µέτρα για την δηµιουργία ενός καθαρά τουρκικού 

κράτους. Ο Τούρκος πρεσβευτής Αχµέτ Ριζά έλεγε, µεταξύ άλλων, για τους Έλληνες της 

Μικράς Ασίας ότι θα τελειώσει πια η σύγχυση των δυο εθνοτήτων, διότι οι Έλληνες της 

Τουρκίας είναι Τούρκοι
114

. 
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Ο Γερµανός πρεσβευτής στην Αθήνα Wangenheim, στις 24-6-1909, ανακοίνωσε στον 

αρχικαγκελάριο Bülow τις απόψεις του Τούρκου πρωθυπουργού και υπουργού 

στρατιωτικών, αρχιστρατήγου Σεφκέρ Πασά, ο οποίος σχετιζόταν µε τον εξοντωτικό 

πόλεµο εναντίον του χριστιανικού στοιχείου
115

. 

Στις 26-6-1909, δυο µέρες αργότερα, ο Γερµανός πρεσβευτής στην Κων/πολη Miguel 

ενηµέρωνε το Βερολίνο για τη δραµατική συνάντηση του Πατριάρχη Ιωακείµ Γ΄ µε τον 

αρχιστράτηγο Σεβκέτ Πασά, που είχε γίνει πρωτοσέλιδο του τουρκικού, ελληνικού και 

ξένου Τύπου της Κωνσταντινούπολης. Η απειλή της σφαγής των Ελλήνων Οθωµανών θα 

έπαιρνε σάρκα και οστά
116

. 

Ο Οικουµενικός Πατριάρχης µε το µεγάλο του ανάστηµα, δεν δίσταζε να µεταφέρει στις 

πλάτες του το σταυρό του µαρτυρίου
117

. Στο τακρίριο διαµαρτυρίας του Πατριάρχη προς 

τον Μεγάλο Βεζύρη, απάντησαν εχθρικά τόσο ο Μεγάλος Βεζύρης όσο και ο Σεβκέτ πασάς. 

Οι πολιτικές και αστυνοµικές αρχές δεν κράτησαν πια τα προσχήµατα και προέβησαν σε 

δηµόσιες δηλώσεις, µε σκοπό να ενισχύσουν το τουρκικό στοιχείο σε βάρος των 

υποταγµένων εθνοτήτων
118

.  

Κατά τον 19
ο
 αιώνα, η οικονοµική ανάπτυξη των Ελλήνων του Πόντου γνώρισε µεγάλη 

ακµή. Σε αυτό συνέβαλαν, εκτός από τον περιορισµό των αυθαιρεσιών, µετά το Τανζιµάτ-

Μεταρρυθµίσεις (1832-1856), οι καλύτερες οικονοµικές συνθήκες, η ανάπτυξη της 

ακτοπλοΐας στον Εύξεινο Πόντο και η εµπορική δραστηριοποίηση των δυτικών κρατών και 

κυρίως των Άγγλων. Η οικονοµική διείσδυση των ∆υτικών στην περιοχή, δηµιούργησε νέες 

δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης στον Πόντο, λόγω της συνεργασίας που διανοίχτηκε. 

Οι Έλληνες του Πόντου κυριάρχησαν τόσο στο τοπικό, όσο και στο διαµετακοµιστικό 

εµπόριο
119

. 

Στις αρχές του 20
ου
 αιώνα, η οικονοµική ανάπτυξη και η άνθιση που γνώρισε ο 

ελληνισµός του Πόντου, ήταν πρωτόγνωρη. Η ελληνική παρουσία κυριαρχούσε στις πόλεις 

µε την ακµαία εµπορική δραστηριότητα και την έντονη εκπαιδευτική παρουσία, αλλά και 

στην ύπαιθρο χώρα οι Έλληνες είχαν κατορθώσει να κυριαρχήσουν οικονοµικά. Ίδρυσαν 

νέα σχολεία και ναούς, συντήρησαν τα παλιά, έχοντας πολύ αναπτυγµένη εθνική συνείδηση 

και υψηλό πολιτιστικό επίπεδο
120

. 

Οι Νεότουρκοι, µε αφορµή και το Κρητικό Ζήτηµα, βάζοντας στο περιθώριο τις 

διακηρύξεις τους για ισότητα και αδελφοσύνη, επιχείρησαν την οικονοµική αποδυνάµωση 

των Ελλήνων, οι οποίοι ήταν η ισχυρότερη οικονοµική εθνότητα. Στόχευσαν στην 

αντικατάστασή τους από µια τουρκική αστική τάξη, στα πλαίσια της εκτουρκιστικής τους 

πολιτικής
121

. 

Σ’ αυτή τους την προσπάθεια, οι Νεότουρκοι βρήκαν αρωγό την Γερµανία, η οποία 

ήθελε να διεισδύσει στην περιοχή και να εκτοπίσει την Αγγλία και την Γαλλία, µε τις οποίες 

ιδιαίτερα συνδεόταν η οικονοµική δραστηριότητα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. 

Παράλληλα, οι Νεότουρκοι δεν έθιξαν σχεδόν καθόλου και δεν εµπόδισαν την οικονοµική 

τους διείσδυση στη χώρα. Αυτό, που κυρίως έκαναν, ήταν να αλλάξουν τις ισορροπίες, µε 

την αύξηση των οικονοµικών συναλλαγών τους µε την Γερµανία και µειώνοντας αντίστοιχα 

αυτές των Αγγλογάλλων, που παρόλα αυτά παρέµεναν σηµαντικές
122

. 

Πριν την έναρξη του ανθελληνικού εµπορικού αποκλεισµού, και αµέσως µετά το κίνηµα 

των Νεοτούρκων, έλαβαν χώρα εκτεταµένες απεργιακές κινητοποιήσεις των καπνεργατών 

της Αµισού, κατά του µονοπωλίου της Εταιρείας Regie, η οποία µετά από δίµηνο αιµατηρό 

αγώνα εντάσεων και συγκρούσεων κατέληξε σε επιτυχία. 

Ο εµπορικός αποκλεισµός στον Πόντο, άρχισε το 1908
123

, συνεχιζόταν σε όλη τη 

διάρκεια του 1909 και µάλιστα µε µεγάλη αυστηρότητα, καθώς απαγορευόταν η είσοδος 

στα καταστήµατα των Ελλήνων υπηκόων, των Οθωµανών πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων 

και των υπαλλήλων αυτών, ενώ υπήρχαν και αστυνοµικά όργανα έξω από τα καταστήµατα 

που επέβλεπαν την τήρηση του αποκλεισµού των ελληνικών καταστηµάτων
124

. 

Από τα επίσηµα έγγραφα των προξενικών αρχών, ο εµπορικός αποκλεισµός της Αµισού 

φαίνεται να εξακολουθεί το 1910, τότε που σηµειώθηκε έξαρση στην εφαρµογή του 

εµπορικού αποκλεισµού και κυρίαρχο ήταν το ζήτηµα της ιθαγένειας των Ελλήνων 
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υπηκόων στην περιοχή της. Τον Ιούνιο του 1910, ο υποπρόξενος Αµισού ενηµέρωσε το 

υπουργείο ότι υπήρχε κατάλογος Ελλήνων υπηκόων στην επιτροπή αποκλεισµού, η οποία 

τον διένειµε, µε 25 ονόµατα Ελλήνων εµπόρων, ο οποίος δεν ήταν σωστός, γιατί δυο από 

αυτούς δεν ήταν Έλληνες υπήκοοι και δεν ήταν πλήρης γιατί οι Έλληνες υπήκοοι κατά τον 

πρόξενο ανέρχονταν σε 370 περίπου. Όλοι τους, µε συµβουλή του προξένου, στάθηκαν µε 

αξιοπρέπεια και δεν άλλαξαν υπηκοότητα, εκτός από έναν ∆ηµήτριο Παπαδόπουλο, ο 

οποίος παρά το ότι ήταν άµισθος υποπρόξενος της Αγγλίας και προστατευόταν, άλλαξε την 

υπηκοότητά του σε οθωµανική. Ήταν ένα άτοµο, το οποίο δεν είχε καλή φήµη και 

κατακρίθηκε από τον µητροπολίτη, επειδή δεν είχε ποτέ του πατριωτικά αισθήµατα, κοίταζε 

µόνο το συµφέρον του και ήταν επικίνδυνος για προδοσία. Ο πρόξενος ζήτησε την 

παρέµβαση του υπουργείου για την αποµάκρυνσή του από τη θέση του υποπροξένου της 

Αγγλίας. Αυτή την περίοδο του αποκλεισµού, το µεγαλύτερο πρόβληµα δεν ήταν αυτό, 

αλλά η απειλή των Τούρκων ότι θα επεκτεινόταν και στους Έλληνες Οθωµανούς, αν 

συνέχιζαν να συναλλάσσονται µε τους Έλληνες υπηκόους και δεν θα πραγµατοποιούσαν 

φορτοεκφορτώσεις εµπορευµάτων τους οι αχθοφόροι και οι λεµβούχοι
125

. Ο αποκλεισµός 

εξακολουθούσε και το 1910
126

. 

Τον Οκτώβριο του 1910, ο νέος υποπρόξενος της Αµισού, επανέρχεται στο θέµα και 

αποστέλλει στο υπουργείο έναν κατάλογο Ελλήνων υπηκόων, συνολικά εννέα στον αριθµό, 

που απέβαλαν την ελληνική υπηκοότητα λόγω πιέσεων. Οι έξι από αυτούς απέβαλαν την 

υπηκοότητά τους το 1897, εξ’ αιτίας του ελληνοτουρκικού πολέµου. Ένας ακόµη, την 

απέβαλε µετά τον πόλεµο, προφανώς του 1897, ενώ για τους άλλους δύο δεν αναφέρονται 

ούτε τα αίτια ούτε και η χρονολογία. Όλοι έλαβαν την οθωµανική υπηκοότητα, εκτός από 

έναν που έλαβε τη ρωσική και δεν είναι ο ∆. Παπαδόπουλος
127

. Αυτός προχώρησε 

οικειοθελώς στην αλλαγή. Αυτός πρέπει να είναι ο λόγος, για τον οποίο ο ∆. Παπαδόπουλος 

δεν αναφέρεται στην προηγούµενη κατάσταση. 

Στα τέλη του 1910, αναφέρεται η υπόθεση ενός Έλληνα, πρώην υπαξιωµατικού του 

ελληνικού στρατού, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στην Αµισό λίγους µήνες νωρίτερα και 

εξασκούσε το επάγγελµα του χοροδιδασκάλου. Οι τουρκικές αρχές τον θεώρησαν ύποπτο 

παρακολούθησης των στρατιωτικών κινήσεων και σκόπευαν να τον απελάσουν, αλλά µετά 

από κάποιες φιλικές παρεµβάσεις, παρέµεινε τελικά, αφού καταδικάστηκε σε πρόστιµο δυο 

λιρών για παράβαση κάποιου παραπτώµατος, το οποίο δεν αναφέρεται 
128

. Το γεγονός αυτό 

εντάσσεται µέσα στο γενικότερο κλίµα της εποχής που επικράτησε, παράλληλα µε τον 

εµπορικό αποκλεισµό και της απέλασης κυρίως δασκάλων και δηµοσιογράφων, µε 

ελληνική υπηκοότητα
129

.  

Τον Μάρτιο του 1911, το ζήτηµα των Ελλήνων υπηκόων γνώρισε νέα ένταση, όταν οι 

οθωµανικές αρχές ζήτησαν από το υποπροξενείο Αµισού κατάλογο µε τα ονόµατα των 

Ελλήνων υπηκόων που υπήρχαν στην περιφέρειά του. Λόγω του αποκλεισµού, ο 

υποπρόξενος χρονοτρίβησε στην κατάθεσή του, παρά τις συνεχείς ενοχλήσεις των 

Τούρκων. Έτσι όµως, οι Τούρκοι θεώρησαν όλους τους Έλληνες ως Οθωµανούς πολίτες, 

µέχρι την απόδειξη του αντιθέτου. Με αυτόν τον τρόπο κοινοποιούσαν τα έγγραφα κατ’ 

ευθείαν στους Έλληνες, οι οποίοι ανέρχονταν σε περίπου πεντακόσιους. Μετά από 

παρέµβαση του προξενείου, τα έγγραφα παραδίδονταν στο προξενείο
130

. Οι Νεότουρκο,ι 

γενικά, προσπαθούσαν να πιέζουν µε κάθε τρόπο τους Έλληνες υπηκόους, χωρίς να 

αφήνουν περιθώρια προστασίας τους από το προξενείο. 

Τον Σεπτέµβριο µήνα του 1911, αναφερόµενο το υπουργείο στο ζήτηµα αυτών που 

έχασαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω πιέσεων κατά τον εµπορικό αποκλεισµό, έδωσε 

οδηγίες στα προξενεία και στην πρεσβεία της Κωνσταντινουπόλεως, σύµφωνα µε τις οποίες 

οι Έλληνες που από πίεση την έχασαν, θεωρούνταν ειδική κατηγορία και στο µέλλον θα 

µπορούσαν να επανακτήσουν την ελληνική ιθαγένεια. Καλούσε τα προξενεία να κρατήσουν 

αναλυτικά στοιχεία γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, το υπουργείο έδωσε οδηγίες 

προκειµένου να µη δηµευτεί η έγγειος ιδιοκτησία των Ελλήνων υπηκόων της, βάσει του 

τουρκικού νόµου, που µετά την µη τριετή καλλιέργεια των γαιών, αυτές αυτοδίκαια 

δηµεύονταν. Αν δηλαδή παρατεινόταν επί τριετία ο εµπορικός αποκλεισµός, θα υπήρχε 
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µεγάλο πρόβληµα στους Έλληνες υπηκόους
131

. Τον Οκτώβριο του 1910, ο νέος 

υποπρόξενος της Αµισού αναφέρει, σε σχέση µε τον εµπορικό αποκλεισµό, ότι δεν υπήρχε 

όξυνση εκείνη την περίοδο µε τον µουσουλµανικό πληθυσµό, αλλά οι Έλληνες 

παρελάµβαναν µε διάφορα προσκόµµατα τα εµπορεύµατά τους από το τελωνείο. 

Παραθέτει, επίσης, τη σηµαντική πληροφορία που του έδωσε λεµβούχος, ότι σύντοµα θα 

έληγε ο αποκλεισµός, όταν θα έπαιρναν τις σχετικές διαταγές από το νεοτουρκικό 

κοµιτάτο
132

. Η ισχυρή θέση που είχαν οι λεµβούχοι, όχι µόνο στο ζήτηµα του εµπορικού 

αποκλεισµού, διαπιστώνεται από την πληροφορία που παίρνει ο πρόξενος από τον 

λεµβούχο και που ως φερέγγυα τη µεταβιβάζει στο υπουργείο. 

Ένα γεγονός, που αναφέρεται ένα µήνα αργότερα, δείχνει ότι η βαρύτητα των 

εκτιµήσεων του νέου υποπροξένου δεν ήταν ιδιαίτερης αξίας και ο εµπορικός αποκλεισµός 

όχι µόνο δεν τελείωσε αλλά συνεχιζόταν µε ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ο Τούρκος πρόεδρος 

της επιτροπής αποκλεισµού, µαζί µε τον αντιπρόεδρο και δυο άλλους συνεταίρους, είχαν 

αγοράσει 3.000 πρόβατα, τα οποία σκόπευαν να τα µεταπουλήσουν. Αυτό δεν ήταν εφικτό, 

λόγω του εµπορικού αποκλεισµού των ελληνικών πλοίων. Με τη χολέρα, όµως, που είχε 

εµφανιστεί, κινδύνευαν να ψοφήσουν τα ζώα και να κηρυχθεί πτώχευση των ιδιοκτητών 

τους από το υποκατάστηµα της Τράπεζας Αθηνών στην Αµισό. Ο Τούρκος πρόεδρος 

απευθύνθηκε στο τουρκικό κοµιτάτο της Θεσσαλονίκης και στην κυβέρνηση, από όπου 

όµως δεν πήρε καµιά απάντηση. Τελικά, συµφώνησε µε ελληνικό πλοίο που ήρθε και 

ξεφόρτωσε χωρίς εµπόδια τα εµπορεύµατά του µε δικές του βάρκες. Όταν, όµως, ο Τούρκος 

επιχείρησε να επιβιβάσει τα πρόβατα, του επιτέθηκαν µε ρόπαλα τριάντα Τούρκοι άλλου 
κόµµατος, µη επιτρέποντας την επιβίβαση. Τελικά αποφεύχθηκε η συµπλοκή γιατί 
υποχώρησε η ασθενέστερη πλευρά του προέδρου της επιτροπής, ο οποίος ανήκε σε άλλο 

κόµµα. Έτσι, τα πρόβατα επιβιβάστηκαν αργότερα σε γερµανικό πλοίο και το ελληνικό 
αναχώρησε για το Βατούµ

133
. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο αποκλεισµός συνεχιζόταν, ίσως και από µερικούς, µε ιδιαίτερα 

βίαιο τρόπο. Καθώς, όµως, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της επιτροπής αποκλεισµού 

αναγκάζονταν να σπάσουν τον αποκλεισµό, δείχνει ότι υπήρχε ρήγµα στην εφαρµογή του. 

Η οικονοµική θέση του ελληνικού στοιχείου, αλλά και η θέση που είχε το ελληνικό κράτος, 

µέσω του ναυτικού εµπορίου και των τραπεζών στην περιοχή, καταδεικνύεται από το 

παραπάνω επεισόδιο, όπου ο Τούρκος πρόεδρος της επιτροπής αποκλεισµού έχει δανειστεί 

κεφάλαιο από την Τράπεζα Αθηνών για να πραγµατοποιήσει την αγορά, αλλά και από την 

επιλογή του να ναυλώσει ελληνικό πλοίο, για να µεταφέρει το εµπόρευµα. Η τοποθέτηση 

του προέδρου του ανθελληνικού εµπορικού αποκλεισµού, δείχνει ότι αυτός δεν ήταν 

τυχαίος µουσουλµάνος, αλλά παράλληλα και λόγω της εµπορικής του δραστηριότητας 

οδηγήθηκε στον κύκλο των δυναµικών ελληνικών οικονοµικών δραστηριοτήτων. Οι 

Τούρκοι που του επιτέθηκαν, φαίνεται ότι ανήκαν σε άλλη µερίδα των ισχυρών κοµµατικών 

στελεχών του νεοτουρκικού κοµιτάτου, γιατί, αν πράγµατι ήταν του Φιλελεύθερου 

κόµµατος, τότε αυτό θα κατονοµαζόταν από τον υποπρόξενο. Αναφέρεται από αυτόν το 

κόµµα του Βαλ Χασάν και το κόµµα του Νεµπλή Ζαντέ, που πιθανόν εξέφραζαν τις 

περισσότερο ή λιγότερο φανατικές τάσεις στο τοπικό κοµιτάτο. Το ποιός τελικά κατευθύνει 

τον εµπορικό αποκλεισµό, φαίνεται από το ότι ο πρόεδρος απευθύνεται στο κεντρικό 

κοµιτάτο της Θεσσαλονίκης, για να πάρει την σχετική άδεια
134

.  

Μια ακόµη ενορχηστρωµένη επίθεση κατά των Ελλήνων υπηκόων, προκειµένου να 

τους οδηγήσει σε οικονοµικό αφανισµό, είναι ο φόρος επιτηδεύµατος. Είναι ένας νέος 

φόρος των Νεότουρκων, στα πλαίσια της ανθελληνικής τους πολιτικής, πενταπλάσιος και 

εξαπλάσιος από αυτόν που πληρώνουν οι Οθωµανοί πολίτες. Εντάσσεται και αυτός στα 

βίαια µέτρα, τα οποία προσπαθούν οι Νεότουρκοι να τα καλύψουν µε νοµιµοφάνεια
135

. 

Έτσι, τον Νοέµβριο του 1910 οι οθωµανικές αρχές πιέζουν, ώστε  οι Έλληνες υπήκοοι να 

πληρώσουν τον φόρο επιτηδεύµατος. Οι εισπράκτορες του φόρου έφτασαν στο σηµείο να 

µεταβούν επανειληµµένα στην Οθωµανική Τράπεζα για να εισπράξουν το φόρο από 

τέσσερις Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι εργάζονταν στην Τράπεζα. Το υποπροξενείο τους 

συνέστησε να µην πληρώσουν, ενώ η κεντρική διεύθυνση της Τράπεζας αρχικά τους άφησε 
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να πράξουν κατά βούληση. Μετά όµως από πιέσεις των οθωµανικών αρχών, µέσω της 

κεντρικής διεύθυνσης της Οθωµανικής Τράπεζας, αναγκάστηκαν να πληρώσουν,  

προκειµένου να µη χάσουν τη θέση τους. Ο υποπρόξενος της Αµισού µίλησε γι’ αυτό το 

θέµα µε τον διοικητή της πόλης, ο οποίος επέµεινε στην είσπραξη των φόρων, γιατί ήταν 

διαταγή. Μάταια ο υποπρόξενος του υπενθύµισε ότι το οθωµανικό κράτος δεν δικαιούται να 

εισπράξει αυτό το φόρο από τους Έλληνες υπηκόους, γιατί είναι ισότιµοι µε τους πολίτες 

των ευρωπαϊκών δυνάµεων, µε βάση τις υπάρχουσες συνθήκες και τα πρωτόκολλα. Οι 

Έλληνες κατέβαλλαν τον φόρο επιτηδεύµατος για να αποφύγουν τα εναντίον τους βίαια 

µέτρα
136

.  

Παρουσιάστηκε και νέο πρόβληµα µε τη φορολογία, τον Οκτώβριο του 1911, η οποία 

αφορούσε τα εισαγόµενα και εξαγόµενα προϊόντα και επιβαλλόταν υπέρ του οθωµανικού 

στόλου. Ο πληττόµενος εµπορικός κόσµος αρνήθηκε να πληρώσει τον υπέρογκο φόρο και 

αυτός κατέβηκε στο µισό, οπότε κάποιοι τον πλήρωσαν, ενώ κάποιοι άλλοι άφηναν τα 

εµπορεύµατά τους στο τελωνείο, περιµένοντας εξελίξεις. Ο υποπρόξενος της Αµισού δεν 

διευκρινίζει, αν ο φόρος αφορούσε µόνο τους Έλληνες. Προφανώς αφορούσε όλους τους 

εµπόρους, από τους οποίους οι περισσότεροι, βέβαια, ήταν Έλληνες. Οι αντιδράσεις 

προέρχονταν από όλους. Επισηµαίνει, όµως, ότι δεν υπήρχε σύµπνοια µεταξύ των εµπόρων 

και κάποιοι από τους Έλληνες εµπόρους επιδοκίµασαν την φορολογία για να είναι αρεστοί 

στο κοµιτάτο και στην κυβέρνηση, λόγω προσωπικών τους συµφερόντων, γιατί είχαν 

αναλάβει επιχειρήσεις υπό κυβερνητική προστασία. Ο υποπρόξενος επισηµαίνει, ότι στους 

προκρίτους που στάλθηκαν ως αντιπρόσωποι σε σύσκεψη για το ζήτηµα, µόνο η µητρόπολη 

µπορεί να παρέµβει, αφού αυτή τους έστειλε, προκειµένου να αποφευχθεί η καθιέρωση 

αυτής της φορολογίας, η οποία πλήττει σχεδόν αποκλειστικά τους Έλληνες εµπόρους και 

µερικά µόνο τους Αρµένιους και τους Τούρκους
137

. 

Οι Νεότουρκοι πλέον στράφηκαν όχι µόνο κατά των Ελλήνων υπηκόων αλλά και των 

Οθωµανών Ελλήνων, εγκαινιάζοντας µια νέα περίοδο ολοµέτωπης επίθεσης στον 

Ελληνισµό, γιατί στο εµπόριο των εισαγωγών – εξαγωγών κυριαρχούσαν οι Έλληνες
138

. 

Σηµαντικό ζήτηµα προέκυψε και µε την ιθαγένεια του υποκαταστήµατος της Τραπέζης 

Αθηνών στην Αµισό. Το υποκατάστηµα αυτό είχε παραµείνει εκτός αποκλεισµού, για 

άγνωστο λόγο, ενώ ο διευθυντής της κατόρθωσε να πείσει την Επιτροπή Αποκλεισµού να 

στείλει επιστολή στην αντίστοιχή της στην Τραπεζούντα, ζητώντας και για το εκεί 

υποκατάστηµα την απαλλαγή από τον αποκλεισµό. Παρόλα αυτά, λόγω του αποκλεισµού, η 

κατάσταση στην Τράπεζα είχε γίνει αφόρητη
139

. Οι συναλλαγές για το εισαγωγικό και 

εξαγωγικό εµπόριο γίνονταν κυρίως µέσω των ελληνικής υπηκοότητας εµπόρων, γι’ αυτό 

και οι καταστάσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για την Τράπεζα Αθηνών. 

Τον Φεβρουάριο µήνα του 1911, µε αφορµή την δικαστική διαµάχη της Τράπεζας 

Αθηνών µε έναν Τούρκο, άρχισε να αµφισβητείται η ιθαγένεια της Τράπεζας, για την οποία 

το δικαστήριο θεώρησε ότι αποκτά οθωµανική ιθαγένεια και υπόκειται στους οθωµανικούς 

νόµους, λόγω του ότι  ήταν ανώνυµη εταιρεία της οποίας δεν ήταν γνωστά τα µέλη, ώστε να 

έχουν ιθαγένεια. Ο υποπρόξενος, µαζί µε τον δικηγόρο της Τράπεζας, προέβησαν σε 

ανάλογα διαβήµατα
140

. Ο υποπρόξενος επισηµαίνει, ότι τα όργανα του τοπικού 

νεοτουρκικού κοµιτάτου είχαν αναπτύξει αδιάλλακτη και σοβινιστική στάση, παρά τη δική 

του ήπια στάση. Επισηµαίνει ακόµη, ότι ο διοικητής της πόλης, Αλβανός από τις µεγάλες 

αλβανικές οικογένειες, πρώην διοικητής των Σερρών, τον οποίο γνώριζε από την θητεία του 

στην Αλβανία και διατηρούσε φιλικότατες σχέσεις µαζί του, δεν µπορούσε να κάνει τίποτε, 

γιατί το κοµιτάτο τον επέβλεπε µέχρι εξευτελιστικού σηµείου. Ο λαός, σηµειώνει 

χαρακτηριστικά, βρισκόταν σε κτηνώδη κατάσταση και γι’ αυτόν τον λόγο οι αρχές 
µπορούσαν να τον φανατίσουν και να τον κατευθύνουν όπως αυτές θα ήθελαν

141
. Ο λαός 

παρουσιάζεται δηλαδή σαν ένα πειθήνιο όργανο, το οποίο άγεται και φέρεται από τις 

εντολές των φανατισµένων τοπικών οργάνων. 

Οι προσπάθειες του υποπροξένου συνεχίστηκαν µέχρι το τέλος Μαρτίου, προκειµένου 

να διευθετηθεί το θέµα µέσω των συναντήσεών του µε τον εχθρικό, απέναντι στους 

Έλληνες, πρόεδρο των Πρωτοδικών και τον φιλικό διοικητή, ο οποίος του συνέστησε να 
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ζητήσει τη συνδροµή της πρεσβείας της Κωνσταντινούπολης
142

. Το υπουργείο ζήτησε από 

την πρεσβεία να δώσει οδηγίες στην Αµισό, αν συµφέρει ή όχι, να ανακινεί το ζήτηµα, γιατί 

και το υποκατάστηµα της ίδιας Τράπεζας στα Ιωάννινα δεν αναγνωρίστηκε ως ελληνικό, 

αλλά επιτρέπεται η ελεύθερη λειτουργία του
143

. Προφανώς, το ζήτηµα της ιθαγένειας των 

ελληνικών τραπεζών ανακινήθηκε από το νεοτουρκικό κοµιτάτο σε όλη την επικράτεια, 

αλλά εµφανίζεται σε ακραία µορφή στην Αµισό, που δείχνει ότι οι φανατικοί Νεότουρκοι 

στην περιοχή εφάρµοζαν µε καταλυτικό τρόπο τις αποφάσεις του κοµιτάτου
144

. 

Το υποκατάστηµα της Τράπεζας Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε στην Αµισό το 1907, 

κατάφερε να κερδίσει τον ανταγωνισµό µε τις δύο άλλες τράπεζες της πόλης, την 

Οθωµανική Τράπεζα και την Τράπεζα Θεσσαλονίκης, µε την συµπαράσταση των οµογενών, 

όπως παρουσιάζεται σε αναφορά του τότε, υπό µετάθεση, διευθυντή, από τον οποίο ο 

µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης και οι οµογενείς ζήτησαν να παραµείνει
145

. ∆εν 

γίνεται καµιά αναφορά στο ζήτηµα της ιθαγένειας της Τράπεζας. Ιδιαίτερα, βέβαια, 

εντυπωσιακή είναι η δηµιουργία και η ανάπτυξη µιας ελληνικής Τράπεζας στην Αµισό, σε 

µια δύσκολη εποχή για τον ελληνισµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Παρ’ όλες τις 

δυσκολίες, υπήρχε η γενικότερη ελληνική βούληση για ίδρυση ελληνικών τραπεζών στον 

Πόντο και στην Καππαδοκία, προκειµένου να ενισχυθεί η ελληνική οικονοµική παρουσία 

σε ελληνικές περιοχές της Μικράς Ασίας, οι οποίες δεν είχαν συµπεριληφθεί στις άµεσες 

προτεραιότητές της
146

. 

Τελικά, τον Μάιο του 1911, λύθηκε υπέρ των Ελλήνων το ζήτηµα της ιθαγένειας της 

Τράπεζας Αθηνών, µετά τις συνεχείς παρεµβάσεις του υποπροξένου στον διοικητή. Η 

απόφαση του πρωτοδικείου ανακοινώθηκε απ’ ευθείας στην Τράπεζα, γεγονός που 

προκάλεσε την παρέµβαση του υποπροξένου, µε αποτέλεσµα ο πρόεδρος του 

Πρωτοδικείου, µετά από διαταγή του διοικητή, να κοινοποιήσει την απόφαση απ’ ευθείας 

στο προξενείο
147

. Λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του 1911, ιδρύθηκε νέο υποκατάστηµα της 

Τράπεζας Αθηνών και στην γειτονική Πάφρα, 60χλµ περίπου από την Αµισό, όπου δεν 

υπήρχε άλλη Τράπεζα
148

. 

Στις 30 Μαΐου 1913, µε τη Συνθήκη του Λονδίνου, έληξε το ζήτηµα της Ένωσης της 

Κρήτης µε την Ελλάδα. Με αφορµή αυτό το γεγονός, άρχισε ανοιχτά πια ο πόλεµος µε το 

ελληνικό στοιχείο. Σε όλα τα τζαµιά, τους καφενέδες, τις συγκεντρώσεις, στα 

συλλαλητήρια, οι Νεότουρκοι µέ πύρινους λόγους,  υποχρέωναν και τους Έλληνες να 

συµµετέχουν σ’ αυτά, καθώς επίσης να γράφονται στους καταλόγους εισφορών για τον 

πόλεµο και για τις στρατιωτικές ανάγκες. Τους υποχρέωναν να πληρώνουν ένα µέρος από 

τα έξοδα που είχαν ανάγκη οι χήρες και τα ορφανά του πολέµου
149

. Οι Τούρκοι, τόσο στην 

Αµισό όσο και στην Τραπεζούντα, διενεργούσαν εράνους για τον οθωµανικό στόλο µετά 

την έναρξη του πολέµου µε την Ιταλία
150

, αλλά και κατά την διάρκειά του, συστήνοντας 

µάλιστα και διαρκή επιτροπή για το ζήτηµα
151

, αλλά και κατά τους Βαλκανικούς 

Πολέµους
152

. 

Ο ανθελληνικός αποκλεισµός της Αµισού, ήταν ένας άγριος
153

 εµπορικός αποκλεισµός  

των Νεότουρκων, εναντίον του ελληνικού στοιχείου. Στις 20 Ιουλίου 1914 κηρύχθηκε 

γενική επιστράτευση όλων των εθνών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ένας νέος κύκλος 

θα άρχιζε, γιατί οι διάφορες µορφές βίας δεν αρκούσαν για να φέρουν τον εκτουρκισµό των 

Χριστιανών
154

.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

1. Η Αµισός κατά τη Νεοτουρκική περίοδο 

         

 

Στην Αµισό, οι πανηγυρικές και ειρηνικές εκδηλώσεις µε την συµµετοχή όλων των 

εθνοτήτων µετά τις εκλογές του 1908 ήταν οι τελευταίες. ∆εν υπήρξαν άλλες παρόµοιες. Οι 

Νεότουρκοι, µε την απόλυτη πλειοψηφία τους στις εκλογές, ξεκαθάρισαν τους  

πολ ι τ ι κού ς  τους  στόχους  αλλά  κα ι  τ ι ς  προθέσε ι ς  του ς  απέναντ ι  σ τ ι ς  

χριστιανικές εθνότητες. Ειδικά µε τους Έλληνες είχαν ανοιχτούς λογαριασµούς
1
. 

Με αφορµή το Κρητικό Ζήτηµα (1909) και τους ενωτικούς αγώνες των Ελλήνων, οι 

Τούρκοι εθνικιστές έβαλαν στο περιθώριο τις διακηρύξεις για ισότητα και αδελφοσύνη και 

εφάρµοσαν εξοντωτικά προγράµµατα, προκειµένου να υλοποιήσουν το πολιτικό τους 

πρόγραµµα, το οποίο αποσκοπούσε στη δηµιουργία ενός καθαρά τουρκικού κράτους. Ο 

Τούρκος πρεσβευτής Αχµέτ Ριζά, σχετικά µε το θέµα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 

τόνιζε πως η Νέα Τουρκία ήθελε να τελειώνει µε την σύγχυση των δυο εθνικοτήτων και ότι 

οι Έλληνες της Τουρκίας έπρεπε να καταλάβουν ότι είναι Τούρκοι και όχι Έλληνες. Τόνιζε, 

ακόµη, ότι το Οικουµενικό Πατριαρχείο θα έπρεπε να πάψει να είναι εστία του Ελληνισµού, 

αλλά και ότι οι Οθωµανοί, οι µόνοι κύριοι του σπιτιού τους, θα επέβαλαν τη θέλησή τους σε 
όλους καλόβολα, µε κατανόηση αλλά και µε µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά 

σταθερότητα
2
. 

Οι απόψεις του Τούρκου πρωθυπουργού και υπουργού στρατιωτικών, αρχιστρατήγου 

Σεφκέτ Πασά, για τη νέα κατάσταση, αποτυπώνονται στην ανακοίνωση του Γερµανού 

πρεσβευτή στην Αθήνα Wangenkeim προς τον αρχικαγκελάριο Bullow, στις 24-6-1909 και 

έχουν ως εξής: Οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει έναν εξοντωτικό πόλεµο εναντίον των 
Χριστιανών της Αυτοκρατορίας. Θ’ αρχίσουν πρώτα µέσα στην Τουρκία, εκεί όπου ζει το 
µεγαλύτερο µέρος και µετά έξω από την Τουρκία, εκεί όπου υπάρχουν εστίες αντίστασης3. 

Στις 26-6-1909, δυο µέρες αργότερα, ο Γερµανός πρεσβευτής στην Κων/πολη Miguel 

ενηµέρωνε το Βερολίνο για τη δραµατική συνάντηση του Οικουµενικού Πατριάρχη, 

Ιωακείµ Γ΄ µε τον αρχιστράτηγο Σεφκέτ πασά. Για πρώτη φορά ο πνευµατικός ηγέτης της 

µεγαλύτερης µειονότητας της οθωµανικής Τουρκίας απειλούνταν µε τις εξής φράσεις: Θα 
σας κόψουµε τα κεφάλια, θα σας εξαφανίσουµε4. Στα λόγια του Τούρκου αρχιστρατήγου, ο 
Πατριάρχης δεν απάντησε, δείχνοντας το ηθικό του ανάστηµα, έκλεισε την πόρτα και 

έφυγε. Το τακρίριο διαµαρτυρίας που αναγκάστηκε να στείλει ο Πατριάρχης στον µεγάλο 

Βεζύρη και η απάντηση που πήρε από αυτόν, δείχνουν όχι µόνο ότι αυτό δεν είχε κανένα 

αποτέλεσµα, αλλά φάνηκαν και οι εχθρικές διαθέσεις των Νεοτούρκων απέναντι στον 

ελληνισµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
5
.  

Τον Αύγουστο του 1910, στη διάρκεια µυστικής συνεδρίασης της κοµιτατικής 

επιτροπής, ο Ταλαάτ αποκαλύπτει ως εξής τις πολιτικές του προθέσεις: Γνωρίζετε ότι το 
Σύνταγµα διακηρύσσει την ισότητα µεταξύ µουσουλµάνων και γκιαούρηδων, αλλά 
αντιλαµβάνεστε και αισθάνεσθε όλοι ότι αυτό είναι αδύνατο. Ο ιερός νόµος, όλο το παρελθόν 
µας και τα αισθήµατα εκατοντάδων χιλιάδων µουσουλµάνων, αλλά και των ίδιων των 
γκιαούρηδων, που πεισµατικά αντιδρούν σε κάθε προσπάθειά µας να τους εξοθωµανίσουµε 
αποτελούν αδιαπέραστο εµπόδιο για την επιβολή πραγµατικής ισότητας. Προσπαθήσαµε, αλλά 
χωρίς επιτυχία, να µεταβάλουµε τον γκιαούρη σε νοµιµόφρονα Οθωµανό και όλες οι σχετικές 
προσπάθειες δεν µπορούν παρά να αποτύχουν, εφόσον τα µικρά ανεξάρτητα κράτη της 
Βαλκανικής εξακολουθούν να είναι σε θέση να διαδίδουν διασπαστικές ιδέες µεταξύ των 
κατοίκων της Μακεδονίας. Εποµένως, δεν είναι στις προσπάθειές µας για τον εξοθωµανισµό 
της Αυτοκρατορίας µια µακρά και επίπονη προσπάθεια, στην οποία τολµώ να προβλέψω ότι 
τελικά θα επιτύχουµε, όταν επιτέλους θέσουµε τέρµα στις προπαγανδιστικές δραστηριότητες 
των βαλκανικών κρατών6. Ο Ταλαάτ ξεκαθαρίζει ποιά είναι τα συνθήµατα, ποιά η 
πραγµατικότητα και συνοπτικά, ποιά τα σχέδια των Νεοτούρκων για το µέλλον.  
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Σε αναλυτική έκθεσή του ο πρόξενος της Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από το 

συνέδριο των Νεοτούρκων, αναφέρει µεταξύ άλλων στο υπουργείο Εξωτερικών ότι η θέση 

των Χριστιανών επιδεινώνεται καθηµερινά, καθότι το νεοτουρκικό κοµιτάτο εφαρµόζει 

µέχρι κεραίας το εκτουρκιστικό του πρόγραµµα
7
. 

Στο τρίτο ετήσιο Νεοτουρκικό συνέδριο, από τον Σεπτέµβριο µέχρι τον Οκτώβριο του 

1911, έδωσαν το στίγµα της εθνικιστικής τους πολιτικής µε το σύνθηµα Η Τουρκία στους 
Τούρκους και πρότειναν µάλιστα τα µέσα,  µε τα οποία θα υλοποιούσαν την εθνοκάθαρση: 
Πρέπει να φροντίσουµε να τους ελαττώσουµε αριθµητικά και, τελικά να τους εξοντώσουµε, 
ξεκαθαρίζοντας έτσι την τουρκική γη, ώστε να µη µας αποσπούν και άλλα εδάφη8. Ξεκάθαρες 
οι απόψεις τους, απλά χρειάζονται και τα προσχήµατα. 

Τα φιλελεύθερα κόµµατα και οι πολιτικές οµάδες, χωρίς επιτυχία, προσπάθησαν να 

σταµατήσουν το φοβερό αυτό σχέδιο των Νεοτούρκων. Μεταξύ των ετών 1911 και 1912 

άλλαξαν τέσσερα κυβερνητικά σχήµατα, διεξάγοντας εκλογές κάτω από ένα καθεστώς βίας 

και νοθείας, µέχρι που ένα χρόνο αργότερα τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στην 

πραξικοπηµατική κατάληψη της εξουσίας από τους οπαδούς της θεωρίας του θεωρητικού 

του παντουρκισµού, Ziya Gökalp. Η αδίστακτη νεοτουρκική Τριανδρία των Ταλαάτ Πασά, 

Εµβέρ Πασά και Τζεµάλ Πασά, κρατούσε τα ηνία της εξουσίας
9
. 

Ο G. Horton γράφει ότι οι Νεότουρκοι ποτέ δεν είχαν την πρόθεση να δώσουν ίση 

ελευθερία σε όλους τους λαούς, οι οποίοι είχαν το ατύχηµα να βρίσκονται υπό την εξουσία 

τους. Όταν απέτυχαν να εκτουρκίσουν αυτούς τους λαούς, δεν τους έµενε άλλη δυνατότητα 

επιλογής, παρά µόνον να τους εξοντώσουν ή να τους εκδιώξουν, πολιτική που δεν άργησαν 

να την εφαρµόσουν
10
. 

Στις 12 Μαρτίου του 1911, ο µητροπολίτης Αµασείας και Αµισού Γερµανός 

Καραβαγγέλης, καταγγέλλει από την Αµισό τόσο στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, όσο και 

στο υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος τα πρωτάκουστα τερατουργήµατα, που 

διαπράχθηκαν στο χωριό Αγιαντζίκ της υποδιοίκησης Έρµπαα, από τον µουδίρη της 

κωµόπολης Ντεστέκ και έναν ουλαµό αστυνοµικών, οι οποίοι ενόµισαν ότι εξετέλουν 
καθήκον οφειλόµενον εις την ελευθερίαν την παρεχοµένην υπό του Συντάγµατος, 
κακουργούντες επί της τιµής αθώων Χριστιανών γυναικών11. Οι Νεότουρκοι προχωρούσαν 
από τη θεωρία στην πράξη, ξεκινώντας µε την τροµοκρατία της απροστάτευτης υπαίθρου. 

Τόσο από την Αµισό, όσο και από όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της 

Αυτοκρατορίας, κατέφθαναν συνεχώς στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, αλλά και την 

ελληνική κυβέρνηση, διαµαρτυρίες εναντίον των αδίστακτων κοµµαταρχών του 

νεοτουρκικού κινήµατος, οι οποίοι τροµοκρατούσαν την ύπαιθρο, προκειµένου να 

προλάβουν το ενδεχόµενο δηµιουργίας στασιαστικών κύκλων εναντίον της 

παντουρκιστικής πολιτικής 
12
. 

Στις 4 Οκτωβρίου του 1911, στην Αµισό, ένα άρθρο της εφηµερίδας ΑΚΣ-Ι-ΣΕ∆Α 

(ΗΧΩ) της Αµισού, µε τίτλο: Οθωµανοί εις τα όπλα, τροµοκράτησε υπερβολικά όλους τους 
Έλληνες, γιατί για πρώτη φορά το επίσηµο έντυπο του νεοτουρκικού κοµιτάτου καλούσε 

απροκάλυπτα τους µουσουλµάνους σε ιερό πόλεµο κατά των εχθρών. Μεταξύ άλλων 

έγραφε: Η θέσις του αγωνιστού παρά τον Θεώ είναι πολύ υψηλά. Εάν ηµείς σήµερον 
νικήσωµεν τον εχθρόν, παρασκευάζοµεν δια το µέλλον µεγάλας επιτυχίας… Εµπρός, αδελφοί, 
ας ετοιµασθώµεν από σήµερον να συγκρουσθώµεν µετά των εχθρών, να πίωµεν το αίµα 
των…13

. Τα σχόλια περιττεύουν µροστά στον ασυγκράτητα εκδηλούµενο τυφλό φανατισµό. 

Μετά τον εµπορικό αποκλεισµό της Αµισού, τοιχοκολλήθηκαν στην Αµισό απειλές, µε 

το εξής πνεύµα: Φύγετε από εδώ άπιστοι Ρωµιοί, θα σας σφάξουµε, θα σας εξολοθρεύσουµε 
µέχρις ενός14.  

Αµέσως µετά ακολούθησε η εγκατάσταση, σε καθαρά χριστιανικά χωριά της Αµισού, 

Τουρκαλβανών από το Κοσσυφοπέδιο. Τα χωριά ∆έβκερη, Ασάραγατς, Όξε, Τσιραχµάν και 

άλλα, αντιστάθηκαν στην παράνοµη αυτή ενέργεια της κυβέρνησης. Οι απειλές του 

αρχηγού της χωροφυλακής της Αµισού και το µάταιο της αντίστασής τους, τους οδήγησαν 

στην Αµισό, όπου τριάντα χωροφύλακες πυροβόλησαν εναντίον των άοπλων ανδρών και 

γυναικοπαίδων, σκοτώνοντας τον Ιωάννη ∆ηµήτρογλου και πληγώνοντας βαριά τους: 
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Θεόδωρο Εφραίµογλου, Πανίκα Καραπαύλου, Ανέστη Ιωσήφογλου και δυο γυναίκες. 

Έντροµοι οι χωρικοί διασκορπίστηκαν στα χωράφια, ενώ οι χωροφύλακες µε επικεφαλής 

τον αρχηγό της αστυνοµίας συνέχιζαν να τους πυροβολούν 
15
. 

Τελικά η εγκατάσταση των Τουρκαλβανών µεταναστών επιτεύχθηκε σε πολλά 

χριστιανικά χωριά, µε την υπερπήδηση των ενδιάµεσων µουσουλµανικών, τα οποία 

µπορούσαν να επαρκέσουν για την εγκατάσταση των πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες 

οµοθρήσκων τους προσφύγων. Το πρόγραµµα της εκµηδένισης του οµογενούς στοιχείου 

της επαρχίας ήταν σε εφαρµογή και ενισχυόταν µε φλογερά άρθρα σε εφηµερίδα της 

Αµισού, η οποία καλούσε τους Έλληνες Οθωµανούς υπηκόους εχθρούς της πατρίδας, 
άσπονδους εχθρούς του µουσουλµανισµού έβριζε την χριστιανική θρησκεία µε τους 
λειτουργούς της και χαρακτήριζε τον τίµιο σταυρό σαν ένα κοµµάτι σανίδας 

16
.  

Στο µεγάλο µουσουλµανικό τέµενος της Αµισού, δυο φορές κάθε Παρασκευή, οι 

ιµάµηδες εξόρκιζαν τους πιστούς µουσουλµάνους να µη συναλλάσσονται µε τους 

άπιστους17. 
Αρχές Ιουνίου στάλθηκαν στους προέδρους (µουχτάρ) των µουσουλµανικών χωριών 

σφραγισµένες επιστολές, µε την εντολή και την απειλή, να αποσφραγισθούν αυτές όταν 

τους δοθεί το σύνθηµα. Όταν θα δινόταν το σύνθηµα, περίπου 3.500 µουσουλµάνοι 

πρόσφυγες, οι οποίοι ήταν εγκατεστηµένοι κοντά στα χριστιανικά χωριά και στα πανδοχεία, 

θα επιτίθονταν στα χωριά αυτά για να εκπληρώσουν τα άνοµα και απαίσια έργα τους. 

Τελικά, το σχέδιο αυτό για την εξόντωση του ελληνικού πληθυσµού, ευτυχώς 

αναβλήθηκε
18
. 

Το Πατριαρχείο ανήµπορο να βοηθήσει, σε ένδειξη πένθους, κήρυξε στις 15 Μαΐου 

1911 την Εκκλησία και την Παιδεία υπό διωγµόν, κλείνοντας τις εκκλησίες και τα σχολεία 

και καταγγέλλοντας στις Μεγάλες ∆υνάµεις τους διωγµούς 
19
. Ο Ταλαάτ πασάς 

θορυβηµένος, ζητούσε επίµονα από τους βουλευτές και γερουσιαστές να ανοίξουν οι 

εκκλησίες και τα σχολεία, ενώ στον Πατριάρχη ανακοίνωνε ότι το ανθελληνικό πρόγραµµα 

θα εφαρµοζόταν χωρίς φωνές και διαµαρτυρίες. Η απάντηση του Πατριάρχη ήταν σαφής 

και αποστοµωτική: Το κλείσιµον των Εκκλησιών είναι εκδήλωση πένθους και το πένθος θα 
λήξει όταν παύσουν οι διωγµοί. Η είσοδος του µητροπολιτικού ναού της Αγίας Τριάδος στην 

Αµισό καλύφθηκε µε µαύρα κρέπια20. Στην έντονη επιµονή του Ρώσου πρέσβη Γκιρς για να 
ανοίξουν τα σχολεία, ο οποίος έβλεπε τα σύννεφα του πολέµου να πλησιάζουν, τελικά 

απάντησε το Οικουµενικό Πατριαρχείο γραπτά στις 15 Ιουνίου 1914, ότι αποδεχόταν την 

πρόταση, µε την προϋπόθεση ότι θα εκπληρωθούν οι εξής όροι: α) να τερµατιστεί η 

καταδίωξη των Ορθοδόξων Χριστιανών, β) να αποφυλακισθούν οι Ορθόδοξοι που 

συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν γι’ αυτό το ζήτηµα, γ) να επιστραφούν τα σπίτια και τα 

περιουσιακά στοιχεία στους χριστιανούς που δεν είχαν φύγει ακόµη από την Αυτοκρατορία, 

δ) να διορισθεί µικτή επιτροπή, στην οποία να συµµετέχουν ένας Ρώσος και ένας Άγγλος, 

για τον έλεγχο της εφαρµογής των όρων που προτείνονται και ε) να υπάρξει επίσηµη 

ανακοίνωση της Υψηλής Πύλης προς τον Πατριάρχη για όλα τα παραπάνω 
21
. Η έκρηξη του 

πολέµου, µαταίωσε όλες τις συµφωνίες.  

Στις 20 Ιουλίου 1914, κηρύχθηκε γενική επιστράτευση όλων των εθνών της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
22
. Όλοι οι άνδρες από 19 έως 45 ετών κλήθηκαν στον πόλεµο. 

Όσοι δεν παρουσιάζονταν στο στρατό µέσα σε 11 µέρες, κρίνονταν λιποτάκτες και 

καταδικάζονταν σε θάνατο. Η διαταγή τοιχοκολλήθηκε σε όλα τα τζαµιά, τις εκκλησίες, τα 

καφενεία και τα δηµόσια κτίρια. Με τη δικαιολογία, τάχα, της λιποταξίας, αλλά και µε τη 

νοµική κατοχύρωση της διαταγής άρχισαν να εξοντώνουν όσους είχαν στους µαύρους 

πίνακες, παράλληλα καλλιεργούσαν στις µάζες το θρησκευτικό και εθνικιστικό φανατισµό, 

ενώ τις προετοίµαζαν ψυχολογικά µε διαδηλώσεις για τις µεγάλες σφαγές 
23
. 

Η κήρυξη του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου σήµανε και την αρχή της νέας τραγωδίας του 

ελληνισµού 
24
. 

Οι Τούρκοι, αφού επιστράτευσαν τους νέους της Αµισού, τους έστειλαν στο Σου Σεχήρ 

της Σεβάστειας, στα εργατικά τάγµατα, για να φτιάχνουν δήθεν τους δρόµους µεταξύ του 
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Ερζερούµ (Θεοδοσιούπολης) και της Σεβάστειας, στην πραγµατικότητα, όµως, για να τους 

εξοντώσουν από την πείνα και τις κακουχίες 
25
. 

Ήδη από τους Βαλκανικούς Πολέµους, αλλά και το πρώτο έτος του Α΄ Παγκόσµιου 

Πολέµου, η στράτευση των Ελλήνων Χριστιανών ήταν τυπική και πάντα τοποθετούνταν 

στις πλέον αποµακρυσµένες µονάδες, ενώ η µεταχείρισή τους από τους αξιωµατικούς και 

υπαξιωµατικούς ήταν απάνθρωπη και βάρβαρη, σε σηµείο που πολλές φορές ο ξυλοδαρµός 

έφτανε µέχρι το θάνατο. Όλα τα βουνά της Ανατολίας και του Καυκάσου, αλλά και η 

αφιλόξενη έρηµος της Αραβίας και τα βουνά, γέµισαν από τα πτώµατα των Χριστιανών που 

τα χρησιµοποιούσαν σαν υποζύγια. Με τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο του 1914, τέθηκε σε 

εφαρµογή ένα σατανικό σχέδιο εµπνευσµένο από τους Γερµανούς 
26
. 

Οι Χριστιανοί πλέον κατατάσσονταν σε άοπλα στρατιωτικά τµήµατα, τα οποία 

λέγονταν Τάγµατα Εργασίας ή Αµελέ Ταµπουρού και τα οποία οι ίδιοι ονόµασαν Τάγµατα 

Θανάτου 
27
. Σκοπός αυτών των τµηµάτων, ήταν οι εργασίες κοινής ωφέλειας, ουσιαστικά 

όµως, είχαν ως στόχο την εξόντωση των Χριστιανών, γιατί υποβάλλονταν σε τέτοιες 

στερήσεις και κακουχίες και ήταν τόσο σκληρή η θέση τους που δεν διέφεραν σε τίποτε από 

τους καταδικασµένους σε καταναγκαστικά έργα. Κατά χιλιάδες πέθαιναν από τις 

αρρώστιες, τους πυρετούς, τον εξανθηµατικό τύφο και τη χολέρα 
28
. ∆ραπέτης από τα 

Τάγµατα Εργασίας, µεταξύ άλλων, αναφέρει: … Η κατάστασή µας ήταν άθλια. Τα 
παπούτσια µας είχαν τρυπήσει και τα δέναµε µε σπάγκους για να τα συγκρατήσουµε. Ήµασταν 
άπλυτοι και εξαντληµένοι από τις πορείες, αλλά κυρίως από την πείνα… Η µόνη στρατιωτική 
µας εξάρτυση ήταν µια χλαίνη, την οποία είχαµε και για στρώµα… Από το πρωί µέχρι τα 
µεσάνυχτα κουβαλούσαµε πυροµαχικά ή επισκευάζαµε δρόµους. Ένα κοµµάτι ψωµί και µια 
νερόβραστη σούπα, δυο φορές την ηµέρα, ήταν το φαγητό µας… Κάθε µέρα πέθαινε κάποιος 
από εξάντληση ή από το ξυλοκόπηµα. Πολλές φορές τα παλιά µας τα τσαρούχια τα ψήναµε 
στη φωτιά, τα αλατίζαµε και τα τρώγαµε… Άρχισε να µας θερίζει ο τύφος, αλλά εµείς 
αντικαθιστούσαµε τα ζώα ανοίγοντας χιονισµένους δρόµους και τραβώντας κάρα ή 
πυροβόλα…29

. Τα λόγια είναι περιττά. 

Τον Απρίλιο του 1915, δόθηκε νέα διαταγή για τον σχηµατισµό Ταγµάτων Εργασίας. Ο 

µουτασαρίφης της Αµισού ειδοποίησε τον Γερµανό Καραβαγγέλη να συστήσει στους 

Έλληνες φυγόστρατους να καταταγούν στα Τάγµατα Εργασίας, υποσχόµενος ότι δεν θα 

τιµωρηθούν, αλλά ούτε και θα σταλούν στα πεδία των µαχών 
30
. Οι Έλληνες δεν πίστεψαν 

στις υποσχέσεις των τουρκικών αρχών, γιατί οι ειδήσεις που έφταναν από τους επιζήσαντες 

προκαλούσαν τρόµο και απελπισία 
31
. 

Τη σηµαντική όµως εξόντωση την υπέστησαν πρώτοι οι Αρµένιοι το 1915. Οι αρµενικές 

οικογένειες της εκκλησιαστικής επαρχίας Αµασείας, η οποία έδρευε στην Αµισό, 

παρέδωσαν στον µητροπολίτη Γερµανό Καραβαγγέλη εκατοντάδες παιδιά, προκειµένου να 

σωθούν. Αυτός µοίρασε αρκετά σε ελληνικές οικογένειες και τα υπόλοιπα τα έκρυψε στην 

µητρόπολη. Ακόµη και ο Γερµανός πρόξενος της Αµισού του παρέδωσε µια εικοσάχρονη 

Αρµένισσα, φοβούµενος να την κρατήσει στο σπίτι του. Η τουρκική κυβέρνηση έµαθε ότι 

στην Αµισό κρύβονται αρµενόπαιδα και τοιχοκόλλησε παντού προκηρύξεις στις οποίες 

έλεγε ότι όποιος Έλληνας έκρυβε αρµενόπουλα, θα τον κρεµούσαν µε αυτά έξω από την 

πόρτα του σπιτιού του. Έτσι, έντροµοι οι Έλληνες παρέδωσαν τα παιδιά των Αρµενίων στον 

µητροπολίτη. Ο µουτασαρίφης, µαθαίνοντας και αυτό το γεγονός, ζήτησε από τον Γερµανό 

Καραβαγγέλη να του παραδώσει τα αρµενόπαιδα. Ο µητροπολίτης παρέδωσε τα παιδιά µε 

την υπόσχεση, όµως, ότι δεν θα τα εκτοπίσει, όπως και έγινε. Έτσι σώθηκαν από βέβαιο 

θάνατο ή εξισλαµισµό πολλά αγόρια και κορίτσια Αρµενίων της Αµισού 
32
. 

Το 1916 άρχιζε η συστηµατική εξόντωση των Ελλήνων. Στις 16 Ιουλίου 1916 ο 

Γερµανός πρόξενος της Αµισού Kückhoff ανέφερε στο υπουργείο Εξωτερικών, στο 

Βερολίνο, τα εξής: Από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο πληθυσµός της Σινώπης και της 
παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταµονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι 
στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται, πεθαίνει ως επί το πλείστον από 
τις αρρώστιες και την πείνα 33. Αυτά τα αναφέρουν στα επίσηµα έγγραφά τους οι Γερµανοί 
φίλοι και σύµµαχοι των Τούρκων και όχι κάποιοί ουδέτεροι ή αντίπαλό τους. 
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Στις 16 Αυγούστου 1916, συµµορίες Τουρκολαζών περιέρχονταν ορεινά χωριά της 

Αµισού και στον οικισµό Τοπουλού, του χωριού Ποχτσά Αρµούτ σκότωσαν δυο άνδρες, οι 

οποίοι βρίσκονταν στα χωράφια. Οι υπόλοιποι πρόλαβαν και έφυγαν στο βουνό 
34
. 

Ο Αυστριακός υποπρόξενος της Αµισού Kwiatkowski, ενηµέρωνε τον υπουργό 

Εξωτερικών της Αυστρίας Burian για τις πρόσφατες αποφάσεις του µουτασαρίφη της 

Αµισού Ραφέτ Μπέη, ως εξής: Στις 26 Νοεµβρίου ο Ραφέτ µπέης µου είπε, τελικά µε τους 
Έλληνες πρέπει να ξεκαθαρίσουµε όπως και µε τους Αρµένιους… Στις 28-11-1916 µου είπε ο 
Ραφέτ Μπέης, πρέπει τώρα να τελειώνουµε µε τους Έλληνες. Έστειλα σήµερα στα περίχωρα 
τάγµατα για να σκοτώσουν κάθε Έλληνα που συναντούν στον δρόµο. Φοβάµαι την απέλαση ή 
την εξορία του συνολικού ελληνικού πληθυσµού και την επανάληψη των περσινών 
παραδειγµάτων35. Και οι Αυστριακοί που αναφέρουν αυτές τις τραγικές αλήθειες είναι φίλοι 
και σύµµαχοι των Τούρκων. 

Τον ∆εκέµβριο του 1916, ο Αυστριακός πρέσβης της Κωνσταντινούπολης Pallavicini, 

πληροφορούσε την κυβέρνησή του για την µαρτυρική Αµισό: 11 ∆εκεµβρίου 1916. 
Λεηλατήθηκαν 5 ελληνικά χωριά, κατόπιν κάηκαν. Οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν. 12 ∆εκεµβρίου 
1916. Στα περίχωρα της πόλης καίγονται χωριά. 14 ∆εκεµβρίου 1916. Ολόκληρα χωριά 
καίγονται µαζί µε τα σχολεία και τις εκκλησίες. 17 ∆εκεµβρίου 1916. Στην περιφέρεια 
Σαµψούντας έκαψαν 11 χωριά. Η λεηλασία συνεχίζεται. Οι χωρικοί κακοποιούνται. 31 
∆εκεµβρίου 1916. 18 περίπου χωριά κάηκαν εξ’ ολοκλήρου. 15 εν µέρει. Εξήντα περίπου 
γυναίκες βιάστηκαν. Λεηλάτησαν ακόµη και εκκλησίες36. Η τραγωδία των Ελλήνων της 
Αµισού, µόλις έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. 

Την ίδια ακριβώς περίοδο, ο Γερµανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη Kühlmann, 

ενηµέρωνε τον αρχικαγκελάριο Hollweg στο Βερολίνο ως εξής: Οι πρόξενοι Σαµψούντας 
(Berfetol) και Κερασούντας (Schede), αναφέρουν για τις άµεσα απειλούµενες µετατοπίσεις 
των ελληνικών πληθυσµών. Μέχρι τώρα δολοφονήθηκαν 250 άντρες. Αιχµαλώτους δεν 
κρατούν. Πέντε χωριά παραδόθηκαν σε στάχτη37

. Τόσο οι ανώτεροι όσο και οι κατώτεροι 

πολιτικοί υπάλληλοι γνώριζαν πολύ καλά τί συνέβαινε. Η κτηνωδία βέβαια έχει και τα όριά 

της. 

Σε έκθεσή του ο Γερµανός υποπρόξενος Schulenburg, παραδέχτηκε ότι οι Τούρκοι 

αστυνόµευαν τα πάντα και ότι υπάρχει αδυναµία για την ασφαλή µετάδοση των ειδήσεων 

και των γεγονότων σε διάφορους τοµείς. Με αφορµή τη συνάντησή του στην Αµισό µε τον 

µητροπολίτη Γερµανό Καραβαγγέλη, ανέφερε πως λίγο µετά την άφιξή του στη Σαµψούντα 

(αρχές Μαΐου), τον επισκέφθηκε ο µητροπολίτης και του επέστησε την προσοχή για την 

εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση των Ελλήνων. Ο µητροπολίτης τον παρακάλεσε να 

µεταφέρει µια επιστολή στον Πατριάρχη, διότι τελευταία όλες οι επιστολές του δεν 

παραδόθηκαν. Οι επαρχιακοί διοικητές, από τον βαλή ως τον µικρότερο καϊµακάµη, 

λογόκριναν τις επιστολές κατά τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο, για να αποτρέψουν κάθε 

διαµαρτυρία και είδηση, για τις δραστηριότητές τους 
38
.   

Αυτή η επιστολή, η οποία αναφερόταν στους διωγµούς των Χριστιανών της Αµισού, δεν 

έφτασε ποτέ στα χέρια του Πατριάρχη. Αυθαιρετώντας η φιλότουρκη γερµανική πρεσβεία 

την διαβίβασε στο Βερολίνο. Στα αρχεία του υπουργείου Εξωτερικών της Γερµανίας 

βρίσκεται ακόµη εκείνος ο φάκελος. Η απόκρυψη του φακέλου δείχνει τη συνενοχή της 

Γερµανίας στο έγκληµα που επιτελούνταν. Στην επιστολή εκείνη ο µητροπολίτης 

κατήγγειλε τους βιασµούς, τις δολοφονίες και τις αυθαιρεσίες των µουσουλµάνων κατοίκων 

και των Λαζών τσετών, µε τις ευλογίες των αρχών. Μεταξύ άλλων έλεγε: Πανιερώτατε 
δέσποτα. Είναι απερίγραπτα τα δεινά όσα υφίστανται οι οµογενείς πληθυσµοί της περιφέρειας 
Αµισού από παρελθόντος Νοεµβρίου, αφ’ ης εποχής έφθασεν ενταύθα ο νέος Τουρκοκρής 
µουτασαρίφης Αµισού (Τζανίκ). Υπό το πρόσχηµα της καταδιώξεως φυγόστρατων εξαπέλυσε 
παντού χωροφύλακας µετά Λαζών ατάκτων στρατιωτών µε διαταγάς να βασανίσωσι τα χωρία 
και παντοιοτρόπως καταπιέσωσιν εις τρόπον ώστε να µη µείνει εν αυτοίς ικµάς ζωής, τιµής 
και περιουσίας39. Κραυγή αγωνίας από τον ανήµπορο να δράσει µητροπολίτη. 

Όµως, ήδη, από τον Ιούνιο του 1916 ο Έλληνας πρόξενος της Αµισού Αποστολόπουλος, 

ενηµέρωνε τους προϊσταµένους του στην Αθήνα ότι η κατάσταση που επικρατούσε στην 



 104 

πόλη δεν αφορά πλέον την οικονοµική καταστολή των Ελλήνων, αλλά την τιµή και τη ζωή 

τους. Τα όργανα της εξουσίας και οι χωροφύλακες, µε την πρόφαση της καταδίωξης 

φυγόστρατων, οι οποίοι γνώριζαν πως αν προσέλθουν στον στρατό τα 8/10 από αυτούς θα 

πεθάνουν από τις ασθένειες, την πείνα, τις κακουχίες και τις στερήσεις, εγκαταστάθηκαν 

στα χωριά, έσφαζαν τα ζώα των χωρικών, τους έδερναν, τους βασάνιζαν και ατίµαζαν τις 

γυναίκες. Επιπλέον, οι φανατικοί Τούρκοι τους απειλούσαν ότι σύντοµα θα ερχόταν και η 

σειρά τους, µετά την εξολόθρευση των Αρµενίων, κάτι που τους προκαλούσε πανικό και 

τρόµο 
40
.  

Πέραν όλων αυτών, συµπλήρωνε ο πρόξενος, στους τουρκικούς κυβερνητικούς κύκλους 

σχηµατίστηκαν πυρήνες, οι οποίοι προσπαθούσαν µε διάφορες µορφές καταπιέσεων 

εναντίον των Ελλήνων να δηµιουργήσωσιν εαυτοίς πηγάς χρηµατισµού41. Αυτό το 

επιβεβαιώνει και ο A. Del Torre, ο οποίος εκτελούσε προσωρινά χρέη υποπρόξενου της 

Αυστρίας στην Αµισό. Στις 15 Ιουνίου 1916 αναφέρει στο γενικό πρόξενο της Αυστρίας 

στην Τραπεζούντα ότι οι τουρκικές αρχές φέρονται απάνθρωπα στους Χριστιανούς 

κατοίκους των χωριών. Επισηµαίνει δε ότι το σχέδιο των τουρκικών αρχών ήταν, ...η 
αφαίµαξη του χριστιανικού πληθυσµού, όσο είναι δυνατόν. Βοήθεια προς τους δικούς τους 
µουσουλµάνους, ώστε να πλουτίσουν εις βάρος των Χριστιανών αγροτών µε κάθε τρόπο. Αυτό 
γίνεται φανερά και σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται έντονα42

. Πέρα από τον τυφλό 

σωβινισµό, το οικονοµικό δέλεαρ ήταν ένας ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας, τόσο για 

τους φτωχούς Τούρκους, όσο και για τον συρφετό των κακούργων και των εγκληµατιών.  

Τον Ιούλιο του 1916 υπήρχε πολύ έντονη φήµη, από τους τουρκικούς κύκλους της 

Αµισού, ότι θα οδηγούνταν σε εξορία τόσο η Αµισός όσο και τα περίχωρά της 
43
. Ο 

µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης αναφέρει σχετικά: Ξαφνικά ο πρόξενος της 
Αυστρίας, καλός µου φίλος, µε ειδοποιεί ότι αποφασίστηκε η αθρόα µετατόπιση ολόκληρου 
του ελληνικού πληθυσµού του Πόντου στο εσωτερικό της χώρας44. Προκειµένου ο 

µητροπολίτης να προλάβει την καταστροφή, έφυγε αµέσως για τα ρωσοτουρκικά σύνορα. 

Έσπευσε να βρει τον αρχιστράτηγο των τουρκικών δυνάµεων Βεχήπ Πασά 
45
. Ο πασάς του 

υποσχέθηκε να κάνει ό,τι του ήταν δυνατόν, προκειµένου να αποτρέψει την πλήρη εκτέλεση 

των διαταγών της κυβέρνησης. Και πραγµατικά, πέτυχε την προσωρινή, έστω, διάσωση της 

πλούσιας Αµισού  
46
. 

         Κατά την επιστροφή του από το ρωσικό µέτωπο, στη Σεβάστεια, ο Γερµανός θα 

γνωρίσει δυο εγκληµατικές φυσιογνωµίες. Ο ένας ήταν ο Τουρκοκρητικός Ραφέτ Πασάς, 

όργανο του Εµβέρ 
47
, τον οποίο έστειλαν από το Βαν στην Αµισό, µε απόλυτη 

πληρεξουσιότητα. Ο άλλος ήταν ένας πολιτικός υπάλληλος, ονόµατι Βαχαεντίν, µε ίδια 

ένστικτα όπως και ο Ραφέτ. Αυτοί οι δύο, στο δρόµο τους για την Αµισό, πυρπόλησαν 

πολλά χωριά, εκτόπισαν τον πληθυσµό τους και έγιναν οι δήµιοι της επαρχίας. Φτάνοντας 

στην Αµισό, ετοίµαζαν τον εκτοπισµό της πλούσιας πόλης, για να δηµεύσουν και να 

αρπάξουν τις µεγάλες περιουσίες των οµογενών 
48
. 

Κατά ευτυχή συγκυρία, παρουσιάστηκε στην Αµισό ο αρχιστράτηγος Ιτζέτ πασάς 

(Ινονού), ο µετέπειτα πρωθυπουργός της Τουρκίας. Ο µητροπολίτης Γερµανός, κατάφερε να  

πετύχει την εύνοιά του. Έτσι, σώθηκε για δεύτερη φορά η Αµισός 
49
. 

Παρόλα αυτά, και τις ρητές διαταγές του Ιτζέτ πασά, ο Ραφέτ βρήκε τρόπο για να 

εκδικηθεί την πόλη, απαγχονίζοντας στην πλατεία Ωρολογίου σαράντα πέντε Έλληνες 

φυγόστρατους. Η γυναίκα του Βαχαεντίν, µη προλαβαίνοντας το αποτρόπαιο θέαµα, όταν 

πήγε στην πλατεία, διέταξε να ξανακρεµάσουν τους νεκρούς. Αφού κόρεσαν τα αιµοχαρή 

τους ένστικτα, αποχώρησαν. Πριν από τον απαγχονισµό, αλλά και µετά από αυτόν, δεν 

περνούσε µέρα χωρίς η Αµισός να θρηνήσει θύµατα 
50
. 

Οι εκτοπισµοί, εξορίες ή λευκή σφαγή, ήταν γερµανική πρόταση προς τους 

Νεότουρκους συµµάχους τους. Αναφέρει, µεταξύ άλλων, το 2ο Επιτελικό Γραφείο του 

Γαλλικού Γενικού Επιτελείου: … Όταν οι πολεµικές επιχειρήσεις δεν ήταν ευνοϊκές, κυρίως 
λόγω της ρωσικής προέλασης στο έδαφος της Τουρκίας, τότε οι Γερµανοί, για να 
συγκρατήσουν την τουρκική αγανάκτηση, τους έστρεψαν εναντίον των Αρµενίων και των 
Ελλήνων, των οποίων άρχισαν τη συστηµατική εξόντωση µε κατασχέσεις, βιασµούς, εξορίες, 
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σφαγές… Ο ίδιος ο Liman Von Sanders 51 διέταξε τις εξορίες των Ελλήνων, µε το πρόσχηµα 
ότι προετοίµαζαν ξεσήκωµα και κατάληψη των ακτών, προκειµένου να βοηθήσουν απόβαση 
ελληνικού στρατού…52

. Όλοι οι επίσηµοι βοούν για το έγληµα που συντελείται, τα 

συµφέροντα όµως είναι ψυχρή υπόθεση. 

Τη γερµανική συνενοχή επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Ταλαάτ πασάς 
53
, σε συνάντησή του 

µε τον Έλληνα πρέσβη Καλλέργη, οµολογώντας ότι … η µετατόπισις των Ελλήνων 
οφείλεται εις διάβηµα του διοικητού του Ε’  Σώµατος Στρατού, αρχιστρατήγου Λίµαν Φον 
Σάντερς. Η Οθωµανική Κυβέρνησις αρχικώς αντετάχθη εις τούτο, ενέδωκε δε µόνον προ της 
απειλής του αρχιστρατήγου, ειπόντος ότι αδυνατεί να αναλάβει άνευ µέτρου τούτου την 
ευθύνης της ασφαλείας του στρατού54. Προφάσεις εν αµαρτίαις. 

Ήδη από τις αρχές του 1915 το υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιούσε την ελληνική 

κυβέρνηση για την λαίλαπα που πλησίαζε: Μεταξύ των υπό του Νεοτουρκικού κοµιτάτου 
ληφθεισών αποφάσεων, είναι και ο εκτουρκισµός των ελληνικών πληθυσµών, ο οποίος δεν 
είναι δυνατός, εφ’ όσον υπάρχουν συµπαγείς ελληνικοί συνοικισµοί. Αι στρατιωτικαί ανάγκαι 
παρέχουσιν καταλληλοτάτην πρόφασιν, ίνα διασκορπισθώσιν οι Χριστιανοί και ούτω καταστή 
δυνατός ο εκτουρκισµός αυτών55. Το επίσηµο ελληνικό κράτος δεν κατάφερε ποτέ να 
συνειδητοποιήσει το έγκληµα, το οποίο συντελούναν όχι µόνο στην Αµισό αλλά και σε 

ολόκληρο τον Πόντο. 

 Ο µητροπολίτης Γερµανός, αναφέρει σχετικά µε τον σκοπό των εκτοπισµών: … Τώρα 
ερχόταν η σειρά των Ελλήνων (µετά τις σφαγές των Αρµενίων). Ύστερα όµως απ’ το θόρυβο 
που ξέσπασε στον ευρωπαϊκό και αµερικανικό Τύπο, εξ’ αιτίας του αφανισµού των Αρµενίων, 
οι Τούρκοι δεν τόλµησαν στην αρχή να προβούν σ’ αθρόες σφαγές αλλά σοφίστηκαν τη λευκή 
σφαγή ( le massacre blanc)56. Ο σεπτός ιεράρχης ζούσε τα τραγικά γεγονότα από κοντά  και 
µε την διορατικότητα που τον διέκρινε προοιώνιζε τα µέλλοντα.  

Οι εκτοπισµοί των Ελλήνων άρχισαν το 1916 και στόχευαν στο θάνατό τους από την 

πείνα και τις κακουχίες. Αρχικά εκτοπίστηκαν οι πληθυσµοί των πόλεων και στη συνέχεια 

των χωριών. Οι άνδρες στέλνονταν στο εσωτερικό της Μικρασίας, δήθεν για να εργαστούν 

(Αµελέ Ταµπουρού), αλλά εκεί οι περισσότεροι πέθαιναν από τις κακουχίες και τον 

εξανθηµατικό τύφο. Τα γυναικόπαιδα µέσα στην καρδιά του χειµώνα, ήταν Γενάρης µήνας, 

πέθαιναν µαζικά από το κρύο, την πείνα και τις αρρώστιες 
57
.  

Ήδη από τον Αύγουστο του 1916 άρχισαν οι φυλακισµοί, οι λεηλασίες, οι φόνοι, τα  εν 

ψυχρώ εγκλήµατα. Αναφέρει το Οικουµενικό Πατριαρχείο συγκεκριµένα για την τύχη του 

υπέργηρου ιερέα του χωριού Σερνίτς, στα ορεινά της Αµισού και της 18χρονης κόρης του. 

Προηγουµένως είχαν σκοτώσει µε ξυλοδαρµό τον γιο του Ηλία: … Φεύγοντες δε 
συµπαρέλαβαν τον πατέρα αυτού (του Ηλία), υπερογδοηκοντούτη ιερέα Μιχαήλ, έξ 
προκρίτους και µίαν 18έτιδα κόρην, τους οποίους και εφόνευσαν, πλην της κόρης την οποίαν 
συµπεριέφερον µεθ’ εαυτών. Του ιερέως απέκοψαν τα ώτα, τα χείλη και την ρίνα και 
εξέδειραν τον πώγωνα…58

. Συνεχίζει δε µε την τύχη ανήλικων παιδιών σε ορεινό χωριό της 

Αµισού: … Χωροφύλακες εφόνευσαν 4 νέους κάτω των 16 ετών εκ του χωρίου Ερικλή59. Το 
έγκληµα της γενοκτονίας έχει αρχίσει και θα βρίσκεται σε συνεχή ροή µέχρι το 1922.  

Να πώς φανάτιζε τους στρατιώτες, τους τζανταρµάδες και τους Τουρκολαζούς ο 

Μπαχαεντίν (Βαχαεντίν), τον Σεπτέµβριο του 1916, πριν τους αφήσει να ξεχυθούν στην 

ύπαιθρο της Αµισού: Εσείς είστε το ξίφος της Τουρκίας που θα χωθεί στη µαύρη καρδιά των 
Ρωµιών. Μη φοβάστε και µη διστάζετε. Οι Ρωµιοί πρέπει να εξαφανιστούν απ’ την Τουρκία 
και για να εξαφανιστούν χρειάζεται να υπάρχουν παληκάρια σαν κι εσάς. Ξέρω ότι όλοι θα 
κάνετε εκείνο που πρέπει και η πατρίδα θα σας ανταµείψει, όταν γλυτώσει από τα φίδια. Το 
ξίφος του Αλλάχ…60

. Κύκλωσαν τα χωριά και ζητούσαν φυγόστρατους, όλους εκείνους που 

κρύβονταν για να µην εξοντωθούν στον τουρκικό στρατό και στα Τάγµατα Εργασίας 

(Αµελέ Ταµπουρού). Οι άνδρες που πλήρωσαν το στρατιωτικό αντισήκωµα – πετέλ µια και 

δυο φορές, νόµιζαν ότι δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. ∆εν µπορούσαν να φανταστούν ότι οι 

φυγόστρατοι αποτελούσαν µόνο την πρόφαση και ότι ο πραγµατικός τους σκοπός ήταν η 

µαζική εξόντωση των Ελλήνων. Το ξίφος του Αλλάχ δέρνει, βασανίζει, λεηλατεί, βιάζει και 
σκοτώνει. Κρεµούσαν νέους µπροστά στην πόρτα του σπιτιού τους, άλλους τους σκότωναν 
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έξω στα χωράφια όπου δούλευαν, αποτελείωναν γέρους και παπάδες. Άγριος θρήνος και 

οδυρµός των Ελλήνων στην ύπαιθρο της Αµισού 
61
. 

Με επιταγµένες ελληνικές βοϊδάµαξες κουβαλούσαν στην Αµισό τα πτώµατα των 

σκοτωµένων και απαγχονισµένων Ελλήνων και τα εναπόθεταν στο προαύλιο του 

Φρουραρχείου, για παραδειγµατισµό. Μια µεγάλη επιγραφή πληροφορούσε τους κατοίκους: 

Εξετελέσθησαν διότι ήσαν φυγόστρατοι και τροφοδότες φυγοστράτων62. 
Μαζί µε τους δολοφονηµένους Έλληνες, τα αποσπάσµατα, έφεραν µαζί τους και 73 

νέους και γέροντες, οι οποίοι έτρεµαν για την τύχη τους 
63
. Πιστεύοντας οι Έλληνες ότι το 

περιστατικό εκείνο ήταν µόνο ένα παραστράτηµα φανατισµένων Τούρκων, κατεβαίνουν από 
πολλά χωριά στην Αµισό, προκειµένου να διαµαρτυρηθούν στον µητροπολίτη Αµασείας 

Γερµανό Καραβαγγέλη, ο οποίος είχε την έδρα του στην πόλη. Μεταξύ των γερόντων, 

πολλές γυναίκες και κοπέλες, που βιάστηκαν µέσα στα σπίτια τους ή σύρθηκαν στα δάση 

και βιάστηκαν από πολυάριθµους τζανταρµάδες. Μπροστά σε αυτή την οικτρή κατάσταση ο 

µητροπολίτης αγανάκτησε και εξοργίστηκε, αδυνατώντας να πιστέψει ότι µπορούν να 

συµβαίνουν τέτοια αίσχη σε βάρος άµαχων, γυναικών και κοριτσιών. Αποφάσισε να 

διαµαρτυρηθεί έντονα 
64
. 

     Έφτασε µε την άµαξά του στο ∆ιοικητήριο και παρουσιάστηκε για ακρόαση στον 

καϊµακάµη Ραφέτµπεη και στον Μπαχαεντίν, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την εφαρµογή 

του προγράµµατος εξόντωσης του Ελληνισµού στην περιοχή της Αµισού. Ο Γερµανός 

Καραβαγγέλης του εξέθεσε τα τραγικά γεγονότα, ενώ ο Ραφέτ εξοργισµένος του µίλησε για 

τους Έλληνες αντάρτες. Τόσο ο Ραφέτ όσο και ο Μπαχαεντίν, του τόνισαν ότι τα 

αποσπάσµατα έκαναν το καθήκον τους, ενώ µάταια ο µητροπολίτης τους ανέφερε ότι τα 

θύµατα των εγκληµατικών ενεργειών δεν ήταν φυγόστρατοι, αλλά γέροι ή νέοι που 

πλήρωσαν το αντισήκωµά τους µια και δυο φορές. Όταν τους ανέφερε τις ατιµώσεις των 

γυναικών και των παρθένων κοριτσιών του απάντησαν: Οι ίδιες οι γυναίκες σας ακολουθούν 
αυτόν τον δρόµο…65

. Επιπλέον, κατηγόρησαν τον µητροπολίτη ότι συνεργάζεται µε 

Έλληνες, οι οποίοι τροφοδοτούσαν µε όπλα και τρόφιµα τους αντάρτες. Γι’ αυτό του 

ζήτησαν να παραδώσει όλους όσους σήκωσαν τα όπλα ενάντια στην πατρίδα τους, για να 

σώσει τους πολλούς. Ο Γερµανός Καραβαγγέλης κατάλαβε ότι το πρόγραµµα του 

αφανισµού των Ελλήνων στην περιοχή του, είχε εισέλθει στην τελική του φάση και έφυγε, 

ευχόµενος να τους φωτίσει ο Αλλάχ 
66
. 

Σκοπεύοντας να αποδείξουν τα όργανα του νεοτουρκικού κοµιτάτου πώς θα ησυχάσει ο 

τόπος, απαγχόνισαν την άλλη µέρα στην πλατεία Ωρολογίου τους 73 νέους και γέρους που 

είχαν συλληφθεί. Ενώ ετοίµαζαν τις αγχόνες, οι στρατιώτες, οι τζανταρµάδες και οι τσέτες 

πηγαινοέρχονταν βιαστικοί και χαρούµενοι. Παράλληλα, όσους Έλληνες περνούσαν από 

τον δρόµο τους τροµοκρατούσαν λέγοντας: Θα περάσετε όλοι από εδώ67
. 

Ανέβασαν τα 73 θύµατά τους στο σκαµνί και περνώντας στο λαιµό τους τη θηλιά, τους 

αποτελείωσαν. Σε χαρτιά που ήταν κολληµένα πάνω στους µελλοθάνατους έγραφαν: 

φυγόστρατοι, τροφοδότες φυγοστράτων, έκρυβε φυγόστρατους, χρηµατοδότης φυγοστράτων68. 
Έτσι δικαιολογούσαν τον κτηνώδη εξευτελισµό του ανθρώπου. 

Λίγες µέρες αργότερα, στην πλατεία Ωρολογίου 
69
 κρεµάσανε άλλους 45 Έλληνες, µε 

την κατηγορία ότι ήταν φυγόστρατοι. Σχεδόν δεν περνούσε µέρα χωρίς η Αµισός να κλάψει 

κάποιο παιδί της 
70
. 

Ο Ιάκωβος Κουλοχέρης, ένα παιδί της Αµισού, αφού χαρακτηρίζει την πλατεία 

Ωρολογίου, ως σφαγείο των Αµισηνών, λόγω των καθηµερινών οµαδικών απαγχονισµών, 

περιγράφει την εικόνα µιας τέτοιας οµάδας απαγχονισµένων, την οποία είδε ένα πρωινό της 

εποχής εκείνης: Φρίκην και τρόµον απερίγραπτον επροξένησε στην νεαρά τότε ηλικία µου η 
θέα των αιωρουµένων στα ικριώµατα πτωµάτων των αδελφών µας και η ζωγραφισµένη στα 
ωχρά πρόσωπά των αγωνία71. Αυτά ακριβώς τα συναισθήµατα ήθελαν να προκαλέσουν οι 
Νεότουρκοι στον ελληνικό πληθυσµό της µαρτυρικής πόλης. 

Όµως, τα χειρότερα για τους Έλληνες της Αµισού έπονταν. Η συστηµατική εξόντωση 

του ελληνισµού της βρισκόταν επί θύραις. 
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Τη νύκτα της 27ης ∆εκεµβρίου 1916, συνέλαβαν στην Αµισό 80 οµογενείς, 

επιστήµονες, τραπεζίτες και πλούσιους εµπόρους. Ρίχτηκαν στις φυλακές χωρίς να τους 

επιτραπεί η επικοινωνία µε τους οικείους τους, αλλά και χωρίς να µπορούν να παραλάβουν 

ρούχα ή σκεπάσµατα, γυµνοί και τετραχυλισµένοι και µέσα από τα χιονισµένα βουνά τους 
έστειλαν στο εσωτερικό της Μικρασίας, για να µην µπορέσουν να αντέξουν τις συµφορές 

και τις ταλαιπωρίες 
72
. 

Το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας, πολιορκήθηκε η Αµισός από τον στρατό, παίρνοντας όψη 

στρατοπέδου. Στην κεντρική πλατεία της Άνω Αµισού, µε πρόσχηµα κάποια οµιλία του 

διοικητού της πόλης, συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους µε τις γυναίκες και τα παιδιά, 

χωρίς να εξαιρεθεί κανείς. Ούτε και οι άρρωστοι. Τους συλλαµβάνουν όλους και τους 

κλείνουν στους στρατώνες. Το ίδιο έκαναν και στο προάστιο Ηλιάσκιοϊ, το οποίο βρίσκεται 

αµέσως µετά την Άνω Αµισό 
73
. Όλοι αυτοί οι γέροντες, οι άνδρες, οι γυναίκες, τα παιδιά, 

οι ασθενείς, οι λεχώνες µε τα µωρά, µε µπλούζες και παντόφλες όπως ήταν, ένα σύνολο 

τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων, τους εκτόπισαν γυµνούς και άσιτους, χωρίς άµαξες και 

υποζύγια στην Ανατολή. Περνώντας µέσα από χιονισµένα βουνά, τα νήπια, οι γέροντες 

αλλά και οι οικογένειες στρατιωτών, που πέθαναν στον πόλεµο ή των οποίων οι άνδρες 

εργάζονταν στα Αµελέ Ταµπουρού (Τάγµατα Εργασίας – Τάγµατα Θανάτου), 

αποδεκατίστηκαν από τον λευκό θάνατο. Οδηγούνταν σαν πρόβατα επί σφαγήν 
74
. 

∆ιαδραµατίστηκαν, όµως, και φρικτά γεγονότα σε όσους έµειναν πίσω. Η 19χρονη 

Ουρανία Ανταβαλλόγλου, µόλις συνέλαβαν τον πατέρα της, έπεσε νεκρή. Η 17χρονη 

Ευφροσύνη Γαροφαλίδου, της οποίας ο αδελφός υπηρετούσε στα Αµελέ Ταµπουρού, µη 

βρίσκοντας τη χήρα µάνα της, η οποία είχε εξοριστεί µαζί µε τους άλλους, παραφρόνησε. 

Όσοι από τους ασθενείς ήταν κατάκοιτοι και δεν µπορούσαν να εκτοπιστούν, πέθαναν από 

ασιτία. Τρεις τέτοιες γυναίκες βρέθηκαν νεκρές, αλλά και µωρά στην κούνια τους. Αµέσως 

µετά τον εκτοπισµό, άρχισε η λεηλασία των κτηνών, των υποζυγίων, των κοσµηµάτων, των 

φορεµάτων και γενικά ό,τι βρισκόταν µέσα στα σπίτια. Όλα αυτά τα προϊόντα της ληστείας, 

τα πουλούσαν αµέσως µετά στους δρόµους οι Τούρκοι και οι πρόσφυγες Τουρκαλβανοί 
75
. 

Την 1η Ιανουαρίου του 1917 οι αστυνοµικοί πηγαίνοντας στην εκκλησία, ζήτησαν να 

συλλάβουν όσους πρόκριτους και όσους πλούσιους είχαν αποµείνει. Μέχρι το βράδυ 

συνέλαβαν άλλους 40, χωρίς κανέναν λόγο και τους έρριξαν στις φυλακές. Την άλλη µέρα 

τους εκτόπισαν και αυτούς. Στις 3 Ιανουαρίου συνελήφθησαν και άλλοι έµποροι και 

επιστήµονες και έτσι ένα σύνολο 300 ατόµων το εκτόπισαν στα βάθη της Ανατολής 
76
. 

Με τον τρόπο αυτό όλη η αγορά έκλεισε, αφανίστηκε. Το λεγόµενο µερκέζ - κέντρο των 
Ελλήνων καπνεµπόρων, ολοκληρωτικά άδειασε. Όλοι οι επιστήµονες, οι προύχοντες, οι 

πλούσιοι και οι εµπορικοί παράγοντες του τόπου είχαν απελαθεί. Η πόλη παρουσίαζε όψη 

νεκροταφείου 
77
. 

Εν τω µεταξύ, κατέφυγαν στην Αµισό από τα πυρποληθέντα χωριά της περιοχής πολλοί 

χωρικοί µε τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Όπως ακριβώς ήρθαν, σε οικτρή κατάσταση, 

κατά οµάδες εκτοπίζονταν στο εσωτερικό. Εκεί, µαζί µε τους προηγουµένως απελαθέντες, 

έθαβαν τους νεκρούς τους και προχωρούσαν. Μεταξύ Κάβζας (Θέρµες Φαζηµονητών) και 

Καβάκ (Λεύκα), πέθαναν πολλοί από το ψύχος. Στην εκκλησία της Κάβζας βρίσκονταν 

πολλοί πεθαµένοι, όπως αναφέρει ο επίσκοπος Αριστείας Ιερόθεος, ο οποίος έδρευε εκεί 
78
. 

Τα κορίτσια της Άνω Αµισού, γνωρίζοντας τι τις περιµένει, τραγουδούσαν το Έχε γεια 
καϋµένε κόσµε, έχε γεια γλυκιά ζωή και προχωρούσαν 79.  

Στις 10 Ιανουαρίου συνελήφθησαν άλλοι 11 Έλληνες κάτοικοι, οι οποίοι στις 13 του 

µήνα εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό 
80
. Όλη η ελληνική κοινότητα είχε παραλύσει, τα 

πλουσιότερα χωριά της Αµισού είχαν πυρποληθεί, βεβηλωθεί και ατιµαστεί. Όσοι 

διασώθηκαν, πήγαν στα χωριά που δεν κάηκαν νήστεις και γυµνητεύοντες81. 
Τα ορεινά χωριά της Αµισού, στην περιοχή Τσιγγιρ – Οϊµά, κατέφυγαν στα βουνά 

προκειµένου να γλιτώσουν από αυτήν την τροµερή λαίλαπα που δεν άφηνε τίποτε όρθιο. 

Παρέµειναν εκεί για δυο χρόνια, µέχρι που υπογράφτηκε η ανακωχή και ηρέµησαν τα 

πράγµατα 
82
. 
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Αίτιος όλων αυτών των διωγµών, εγκληµάτων και προγραφών, ήταν ο διοικητής της 

Αµισού Ραφέτ πασάς και ο Μπαχαεντίν, ο οποίος είχε έρθει γι΄ αυτόν τον σκοπό από την 

Κωνσταντινούπολη ως απεσταλµένος του υπουργείου Εσωτερικών 
83
. Και οι δύο είχαν 

έρθει έκτακτα, απεσταλµένοι του νεοτουρκικού κοµιτάτου µε διατεταγµένη εντολή. Η 

συστηµατική εξόντωση του ελληνισµού αφορούσε τόσο την Αµισό, όσο και την πλούσια 

επαρχία της. 

Στις 27 Φεβρουαρίου 1917, ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης αναφέρει στο 

Οικουµενικό Πατριαρχείο ότι αφορµή και πρόσχηµα αυτού του διωγµού είναι: … οι ολίγοι 
ένοπλοι φυγόστρατοι, οίτινες µεθ’ όλας τας εναντίας διαβεβαιώσεις δεν υπερβαίνουσι τους 
300 και οίτινες προς προφύλαξιν εαυτών από τις καταδιώξεις των χωροφυλάκων µαταβάντες 
εις Τραπεζούντα εζήτησαν και έλαβον όπλα, τα οποία µετέφεραν δια ρωσικών 
αντιτορπιλικών…84

. ∆εν αρνείται όµως ότι αυτή η πράξη είναι αξιόποινη και ότι η τουρκική 

κυβέρνηση θα µπορούσε να τους τιµωρήσει παραδειγµατικά. Συµπληρώνει όµως: …αλλά τι 
πταίουσιν εις ταύτα τα δυστυχή χωρία και χιλιάδες γυναικόπαιδων πυρποληθέντων και 
εξωσθέντων, των οποίων το  95%  οι γονείς απέθανον ή εργάζονται εις τα Αµελέ Ταµπουρού 
ή επλήρωσαν το στρατιωτικόν αντισήκωµα;…85

. Καταλήγει δε προφητικά: Πάντα ταύτα δεν 
είναι άλλο τι ή πρόφασις και προσχήµατα υφ’ α εκκρύπτονται σκοποί εξοντώσεως κατά 
πρόγραµµα αριστοτεχνικώς φιλοτεχνηθέν. ∆ιότι τι έπταισαν, επί παραδείγµασι, οι πληθυσµοί 
Σινώπης, Κερασούντος και Τριπόλεως, εις τα οποία δεν υπήρξεν ουδείς φυγόπατρις και οι 
οποίοι υπέστησαν την αυτήν τύχην. Σκοπός όλων τούτων των φρικωδών γεγονότων δεν είναι 
ουδείς άλλος ή η εξόντωσις της οµογενείας, ήτις οφείλει να εκλείψη, ως η των Αρµενίων 
φυλή, δια τρόπου ηπιωτέρου φαινοµενικώς, αλλά πολλώ δραµατικοτέρου εκείνου86.Μέσα σε 

λίγες σειρές, επιγραµµατικά, η µεγάλη αυτή θρησκευτική µορφή της Εθναρχούσας 

Εκκλησίας, όπου οι µητροπολίτες ασκούσαν και πολιτική µαζί µε τη θρησκευτική εξουσία, 

αποκρυσταλλώνει την άποψή της για τα τεκταινόµενα, αλλά και για τα µελλούµενα, τόσο 

στην επαρχία του, όσο και σε ολόκληρο τον Πόντο. Γι’ αυτό και αµέσως θα επέµβει, 

προκειµένου να οργανώσει το αντάρτικο, το οποίο ήταν η µόνη ελπίδα σωτηρίας. 

Στα τέλη Φεβρουαρίου, πυρπολήθηκαν τα χωριά Ατάτεπε, Γέλιτσα, Καρακόλ, ενώ οι 

κάτοικοί τους πέθαναν οµαδικά από την πείνα, τις αρρώστιες, την βαρυχειµωνιά και τις 

εγκληµατικές κυβερνητικές ενέργειες 
87
. Οι αρπαγές των παρθένων και οι φόνοι των 

γυναικοπαίδων, ειδικά στα χωριά Ερικλή, Κουρούκοκτσε κ. ά., ξεπερνούσαν την φαντασία 

και θα θεωρηθούν υπερβολικές και παράλογες αν αναγραφούν στην πραγµατική τους 

κατάσταση 
88
. 

Την παντελή εξόντωση και την πανωλεθρία των δύστυχων Ελλήνων, την απάλυνε το 

γεγονός ότι µέσα στις τόσες χιλιάδες των εκτοπιζοµένων, οι οποίοι όδευαν προς το θάνατο, 

δεν βρέθηκε κανείς λιπόψυχος, αρνησίθρησκος ή αρνησίπατρις. Απεναντίας γράφτηκαν και 

σελίδες αφάνταστου ηρωισµού, οι οποίες διεκδικούν την πρώτη θέση στις χρυσές δέλτους 

της πατρογονικής ιστορίας 
89
. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του φυγόστρατου Παντελή από 

το χωριό Καρακόλ: …Πολιορκηθείς υπό του στρατού εντός του οίκου του, όπου ευρίσκετο 
ολόκληρος η πολυµελής οικογένειά του και µη θέλων να παραδώσει µητέρα, σύζυγο, τέκνα και 
αδελφάς έρµαιον των στρατιωτών και εις την διάθεσιν του πρώτου τυχόντος τζανταρµά, κατά 
την τελευταίαν του κινδύνου ώραν προτίµησε τον ένδοξον θάνατον της ατίµου ζωής, έρριψεν 
µίαν βόµβαν και συναπέθανεν ηρωικώς µετά των οικογενειών του, παραδούς εις τας χείρας 
των τζανταρµάδων µάζαν άµορφον γυναικοπαίδων90. Πολλές τέτοιες συγκλονιστικές στιγµές 
έχουν καταγραφεί στην ιστορία της Αµισού, που δίνουν νόηµα και αξία στη ζωή των 

ανθρώπων. 

Ενώ συνέβαινε αυτός ο αριστοτεχνικός δολοφονικός οργασµός, το αρρωστηµένο µυαλό 

του αίτιου Ραφέτ πασά, σκόπευε να πανηγυρίσει µε µεγαλοπρέπεια το γεγονός. 

Συγκέντρωσε νέους από την οµογένεια της Αµισού, των οποίων οι γονείς βρίσκονταν 

εκτοπισµένοι στην Άγκυρα, στρατολόγησε και νεαρές κοπέλες, των οποίων άλλοι γονείς 

βρίσκονταν στην εξορία, ενώ άλλων οι γονείς φοβούνταν να µην έχουν την τύχη εκείνων 

και συµµορφώνονταν µε το θέληµά του. Όλα αυτά τα παιδιά τα προγύµναζε στη φωνητική 

µέσα σε τουρκικά σχολεία. Προετοιµαζόταν ο πασάς να δώσει κονσέρτο για 
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φιλανθρωπικούς σκοπούς µε τις δυο αυτές χορωδίες, στις οποίες µάλιστα θα 

προσκαλούνταν και αι σύζυγοι των απελαθέντων στα βάθη της Ανατολής. Η χορωδία θα 

έπαιζε εθνικούς σκοπούς και ένα µελόδραµα του Τσανάκαλε, το οποίο µελοποίησηε ο ίδιος. 

Η όλη παράσταση θα δινόταν στο µέγαρο του εµπόρου Αχιλ. Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν 

εκτοπισµένος και δεν είχε κανένα άρρενα συγγενή στο σπίτι του, παρά µόνο τη νεαρή 

σύζυγό του και τα δυο ανήλικα παιδιά. Αναφέροντας ο µητροπολίτης όλα αυτά τα τραγικά 

γεγονότα στο Οικουµενικό πατριαρχείο καταλήγει …και αν δύναται τις ας µη φρυάξη προ 
του απαισίου τούτου θεάµατος. ∆ώσει Κύριος ο Θεός λύτρωσιν τωυ λαού αυτού91. Μάταια 

προσεύχονταν ο σεπτός ιεράρχης. 

Τον Μάρτιο µήνα του 1917 πυρπολήθηκαν τα χωριά Αγιαχλάλαν και Χιζιρλού, 

αποτεφρώθηκε το Αρουτσάκ από τους τσέτες, ενώ ο στρατός πυρπόλησε τα χωριά 

Καραµούχ, Τικετζίκ, Καράκισλα και εξόρισε τους κατοίκους. Όσα χωριά παρέµειναν 

άθικτα, λεηλατήθηκαν από τους γείτονές τους Τούρκους 
92
.   

Όλα τα εγκλήµατα διαπράττονταν εναντίον οικογενειών των οποίων οι άνδρες 

βρίσκονταν στα Αµελέ Ταµπουρού, υπηρετώντας την θητεία τους ή είχαν πεθάνει στο 

στρατό. Έτσι και στο Τσαρτάκκερίς βιάστηκαν δυο γυναίκες στρατιωτικών και µια παρθένα 

κόρη, της οποίας ο πατέρας πέθανε στο στρατό. Το ίδιο και στο Τούζορέν, όπως και σε 

άλλα χωριά, όπου ατιµάζονταν γυναίκες και κόρες στρατιωτικών. Τούρκοι χωρικοί 

εισέρχονταν σε ρωµέικα χωριά και βίαζαν γυναίκες 
93
. 

Ιδιαίτερο µίσος και µένος επιδείκνυαν εναντίον των ιερέων και των οικογενειών τους. 

Στις 30 Μαρτίου στο χωριό Ιντσεµπέλ, στρατιώτης βίασε την 55χρονη σύζυγο του ιερέα 

παπα-Αθανασίου. Στο χωριό Ταγκαρλού φόνευσαν τον εφηµέριο παπα- Γεώργιο, τον οποίο 

ακρωτηρίασαν και κατατεµάχισαν 
94
. 

Στις 25 Απριλίου 1917, στο Ιντζεµπέλ, αφού βίασαν γυναίκες στρατιωτών, συνέχισαν 

τους βιασµούς παρθένων κοριτσιών, αλλά και της δεκάχρονης Σταυρούλας Σάββα και της 

δεκατετράχρονης Μαγδάλας, η οποία ήταν κόρη ιερέα 
95
. 

Στο χωριό Καράπιγκουρ, πέντε Τούρκοι χωρικοί βίασαν και ασέλγησαν στην 18 χρόνων 

Κυριακή, σύζυγο στρατιωτικού. Στο προάστιο της Αµισού Ηλιάσκιοϊ, απήγαγε ο κοµαντάν 

του χωριού παρθένα κόρη, την βίασε και την κράτησε στο σπίτι του. Την 1η Απριλίου 1917, 

Τούρκοι χωρικοί εισήλθαν στο Σερνίτς, λεηλάτησαν την εκκλησία, έδειραν τους 

εκκλησιαζόµενους, σκότωσαν δεκάχρονο παιδί και έφυγαν. Τον Μάρτιο του 1917 στο 

χωριό Ταγκαρλού σκότωσαν 8 Χριστιανούς και το τετραετές κορίτσι Εύα Ανανίου. Στο ίδιο 

χωριό, την ηµέρα του Μεγάλου Σαββάτου, µπαίνοντας οι Τούρκοι της περιοχής µαζί µε τις 

γυναίκες και τα παιδιά τους στο τµήµα, το οποίο είχε διασωθεί από την προηγούµενη 

πυρκαγιά, λεηλάτησαν ό,τι είχε αποµείνει, φόνευσαν τον ιερέα, έναν γέροντα, µια γριά, ένα 

14 ετών παιδί, τον Λεόντιο Σαββόγλου, ένα 12 ετών παιδί, τον Κωνσταντίνο 

Παναγιώτογλου, κατατεµάχισαν τον 80χρονο Ελευθέριο Παύλου και τον κρέµασαν κατά 

τεµάχια πάνω στα δέντρα. Άπειρος είναι ο αριθµός, τονίζει ο µητροπολίτης Γερµανός, των 
φονευθέντων και των γυναικών που έχουν βιαστεί 

96
.  

Σε πολλά χωριά που έµειναν έρηµα, λόγω του εκτοπισµού, αλλά και σε πυρποληµένα, 

εγκαταστάθηκαν Τούρκοι πρόσφυγες. Η κυβέρνηση τους παραχώρησε όλα τα υποζύγια και 

τα εργαλεία των Ελλήνων, που είχαν κλαπεί, για να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Η Άνω 

Αµισός (Κατήκιοϊ) και το Ηλιάσκιοϊ µεταβλήθηκαν ολοκληρωτικά σε συνοικίες Τούρκων 

προσφύγων, οι οποίοι καίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών, µέσα σε λίγους 

µήνες τα µετέβαλαν σε ερείπια 
97
.  

Μετά την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστη η Αµισός µε την περιοχή της, είχε 

ερηµώσει παντελώς. Απελπισµένος ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης καταλήγει : 

… Και ούτως εξέλιπεν εις αρχαίος πολιτισµός και µετ’ αυτού λαός ολόκληρος εργατικός, 
έντιµος, φιλοπρόοδος, δια το κακούργηµα το οποίο διέπραξεν, ότι δεν εγεννήθη Τούρκος αλλά 
Έλλην και χριστιανός98. Ιστορικά, αυτή ήταν η αιτία των διωγµών, των σφαγών, των 
εκτοπισµών και πρόφασή του το αντάρτικο, που ήταν ουσιαστικά η παθητική αντίσταση 

των προγεγραµµένων Ελλήνων. 
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Στην εισήγηση του Liman Von Sanders για εκτοπίσεις των ελληνικών πληθυσµών, για 

στρατιωτικούς λόγους, δεν συµφώνησε ο Αυστριακός πρεσβευτής Pallavicini, ο οποίος 

ενηµέρωνε τηλεγραφικά τη Βιέννη στις 12 Ιανουαρίου ότι οι εκτοπίσεις δεν υπαγορεύονται 

από κανένα στρατιωτικό λόγο αλλά στοχεύουν µόνο σε κακώς εννοούµενες πολιτικές 
σκοπιµότητες99. Ο Γερµανός στρατάρχης, όµως, διαβεβαίωνε τους Νεότουρκους ότι: … οι 
παγωνιές και το κρύο του χειµώνα, οι βροχές και η µεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τροµερή 
ζέστη του καλοκαιριού, οι αρρώστιες του εξανθηµατικού τύφου και της χολέρας, οι κακουχίες 
και η ασιτία, θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσµα που λογαριάζετε εσείς µε το δικό σας σχέδιο, 
δηλαδή να τους ξεκαθαρίσετε µε σφαγές100. Ο απολίτιστος και βάρβαρος Τούρκος ήταν 
τραγικά  πιο ευθύς, από τον πολιτισµένο Γερµανό, ο οποίος έψαχνε να βρεί γάντι για να 
εξοντώσει έναν ολόκληρο λαό. 

Στις 20 Ιανουαρίου 1917, ο Pallavicini, σε έκθεσή του προς το υπουργείο Εξωτερικών 

στη Βιέννη, αποκάλυπτε την πραγµατική διάσταση των γεγονότων στον Πόντο, ώστε να 

προκαλέσει την οργή των Νεοτούρκων, οι οποίοι απαιτούσαν την αντικατάστασή του 
101

. 

Μεταξύ άλλων, έλεγε: …Από τη Σαµψούντα φτάνουν πληροφορίες για νέους εκτοπισµούς και 
φυλακίσεις Ελλήνων. Η κατάσταση των εξορισθέντων προκαλεί απόγνωση. Όλους τους 
περιµένει ο θάνατος102. Το σχέδιο είχε µπεί στην τελική ευθεία και οι φωνές απόγνωσης του 
πρεσβευτή απευθύνονταν εις ώτα µη ακουόντων. 

Το ίδιο τραγικές ήταν και οι πληροφορίες που έφταναν στο ελληνικό υπουργείο 

Εξωτερικών για την κατάσταση που επικρατούσε στην Αµισό. Είκοσιν οκτώ έτερα χωρία 
επυρπολήθησαν εντός µιας εβδοµάδος από της 15 Ιανουαρίου, µη συµπεριλαµβανοµένων των 
πυρποληθέντων κατά ∆εκέµβριον. Τα γυναικόπαιδα απεστάλησαν πεζή εν µέσω βροχής και 
χιόνων εις τα βιλαέτια Σεβαστείας και Αγκύρας. Νήπια, κοράσια, λεχώ, έγκυες, ασθενείς και 
γέροντες ωθούνται από τόπου εις τόπον, διανυκτερεύουσι κατά χιλιάδας ες χάνια, όπου 
διαµένουσι άνευ άρτου ή άλλης τροφής… Πολλά παιδία απωλέσαντα τους γονείς των 
διασκορπίζονται εις τα όρη, ή εις τουρκικά χωρία. Οι µετατοπιζόµενοι αποθνήσκουσι καθ’ 
οδόν εκ της πείνης, του ψύχους και των ταλαιπωριών και θάπτονται εις τα όρη, ή αφήνονται 
βορά των αγρίων θηρίων… Κατά πρόχειρον απολογισµόν ο αριθµός τούτων υπερέβη ήδη τας 
20.000, καθ’ εκάστην δε αυξάνεται… Ετέρων δε οκτώ χωρίων της Αµισού οι κάτοικοι 
απεστάλησαν εις το εσωτερικόν… Ταύτην την στιγµήν φαίνονται εις τα όρη καπνοί και 
φλόγες… Σκοπός όλων των φρικωδών τούτων γεγονότων είναι η εξόντωσις των εν Τουρκία 
Ελλήνων, οίτινες οφείλουσι να εκλείψωσι ως οι Αρµένιοι. Ήδη το εν τέταρτον του 
µετατοπισθέντος πληθυσµού υπέκυψεν εις τον θάνατον103. Τραγικές κραυγές αγωνίας εις ώτα 
µή ακουόντων στην µητροπολιτική Ελλάδα, η οποία σπαρασσόταν από εµφύλιες έριδες. 

Οι ίδιες πληροφορίες απαντώνται και στην έκθεση του Αυστριακού πρέσβη στο 

Βερολίνο, την οποία απευθύνει στο υπουργείο Εξωτερικών της Γερµανίας 
104

. 

Ο πρόξενος Kwiatkowski στις 20 Μαρτίου 1917, διαβίβασε από τη Σαµψούντα στη 

Βιέννη τρεις εκθέσεις του µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη για τη σοβαρή επιδείνωση 

της κατάστασης στον Πόντο και επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω 
105

. Όπως φαίνεται από τις 

εκθέσεις του Γερµανού Καραβαγγέλη, τραγικό είναι το αποτέλεσµα των θανάτων των 

εκτοπιζοµένων πληθυσµών της Αµισού. Μόνο το ένα δέκατο των εξορισθέντων επιβίωσε. 

Τι δε είπωµεν περί των εν εξορία ευρισκοµένων αδελφών; Πλείστοι των εξορισθέντων 
προκρίτων Αµισού απέθανον εν τη εξορία. Οι δυο εξορισθέντες ιερείς Αµισού, ο 
αρχιµανδρίτης Νικόδηµος, τελειόφοιτος της Θεολογικής Σχολής και ο παπα-Θεόδωρος και οι 
τρεις ιερείς Άνω Αµισού απέθανον συν γυναιξί και τέκνοις αυτών. Εκ των εξορισθέντων εις το 
βιλαέτιον Αγκύρας µόλις το δέκατον ευρίσκεται σήµερον εν ζωή, οι δε κάτοικοι των 
προαστίων Άνω Αµισού και Ηλιάσκιοϊ δεν ευρίσκονται πλέον εν τη ζωή, διότι το 
Σουγκουρλού υπήρξεν ο τάφος αυτών106. Η απελπισία έχει τυλίξει την ψυχή του σεπτού 
ιεράρχη και γνωρίζει ποιά θα είναι η τύχη του ποιµνίου του άν δεν ενεργοποιηθούν οι 

συµµαχικές δυνάµεις ή η ελληνική κυβέρνηση, γιατί το αίµα απο τις σφαγές και την 

εξόντωση των Αρµενίων δεν έχει ακόµη στεγνώσει 

Το θράσος και η ωµότητα των Νεοτούρκων ήταν σε τέτοιο βαθµό, που έφτασαν στο 

σηµείο να υποχρεώνουν τους εκτοπιζοµένους να εκφράζουν µε επιστολές την ευγνωµοσύνη 
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τους για την άψογη συµπεριφορά των οθωµανικών αρχών 
107

. Η δε πείρα τους από τις 

εκτοπίσεις των Αρµενίων τους βοήθησε να γίνουν συστηµατικότεροι και µεθοδικότεροι µε 

τους Έλληνες. Ο Τζεµάλ πασάς 
108

 απαγόρευε αυστηρά την φωτογράφηση των 

εκτοπιζοµένων, προκειµένου να µη γνωστοποιηθούν οι εγκληµατικές τους πράξεις και 

ξεσηκωθούν οι ουδέτερες χώρες και οι παγκόσµιες ανθρωπιστικές οργανώσεις 
109

.  

Έτσι εξηγείται η έλλειψη φωτογραφικών ντοκουµέντων. Αδιάψευστα τεκµήρια των 

µαρτυριών και των εγκληµάτων των Νεοτούρκων, αλλά  αργότερα και των Κεµαλικών, 

παραµένουν οι εκθέσεις των φιλότουρκων προξένων και πρεσβευτών συµµάχων τους 
110

. 

Τον Οκτώβριο του 1917 είχε έρθει η ώρα της απέλασης του µητροπολίτη Γερµανού 

Καραβαγγέλη. Είχαν γίνει γνωστές οι διάφορες δυναµικές ενέργειες διαµαρτυρίας, τόσο σε 

εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων, όσο και στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, αλλά 

και στον Ναύαρχο του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, αρχιστράτηγο Γιούντενιτς. Στον 

τελευταίο είχε στείλει επιστολές µε τους οπλαρχηγούς Χαραλαµπίδη και Βασ. Ανθόπουλο 

(Βασίλουστα), όταν οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα τον Απρίλιο του 1916. Όπως 

αναφέρει στα αποµνηµονεύµατά του, σ’ αυτά τα γράµµατα διεκτραγωδούσε την τύχη του 

αρµενικού λαού και εξέθετε την εξίσου επισφαλή θέση των Ελλήνων. Παρακαλούσε τους 

πανίσχυρους συµµάχους των Ελλήνων να καταλάβουν την Αµισό µε την ενδοχώρα της, για 

να σωθεί ο χριστιανικός πληθυσµός. ∆υστυχώς, φώναζε εις ώτα µη ακουόντων. Μόνο σε 

πολύ αραιά διαστήµατα εµφανιζόταν κάποιο αντιτορπιλλικό, συνήθως νύκτα, αλλά και 

µέρα µεσηµέρι, το οποίο φοβέριζε τους Τούρκους ρίχνοντας βολές σε αραγµένα ιστιοφόρα 
111

. 

Έτσι έγινε ο στόχος των Τούρκων. Ξαφνικά, στις 15 Οκτωβρίου 1917 έφτασε εντολή 

του πρωθυπουργού Ταλαάτ πασά να απελαθεί στην Κωνσταντινούπολη µέσω Αγκύρας. Η 

είδηση έπεσε σαν βόµβα στην Αµισό και συντάραξε τους Έλληνες. ∆εν του έδωσαν 

καθόλου χρόνο για να προετοιµαστεί. Με την συνοδεία ενός αστυνοµικού, µε χίλιους δυο 

κινδύνους και µετά από οχταήµερο ταξίδι έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον ρίξανε 

στις φυλακές. Ευτυχώς στη διάρκεια του ταξιδιού τον αναγνώρισε ένας γνωστός του, ο 

οποίος ειδοποίησε το Πατριαρχείο και µετά από µερικές µέρες κατόρθωσε να τον 

αποφυλακίσει ο Πατριάρχης 
112

. 

Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, στη Μαύρη Βίβλο των ∆ιωγµών που εξέδωσε το 1919, 

ως εξής αρχίζει την περιγραφή του άτυχου ιεράρχη:  Την µήνιν των Νεοτούρκων δεν διέφυγε 
και ο σεβασµιότατος Μητροπολίτης Αµασείας Γερµανός. Ο ∆ιοικητής Αµισού (Ραφέτ) 
προσκαλέσας δι’ αστυνόµου (15 Οκτωβρίου 1917) διέταξεν αυτόν όπως αυθωρεί εγκαταλείψη 
την Επαρχίαν αυτού και αναχωρήσει υπό αστυνοµικήν συνοδείαν εις 
Κωνσταντινούπολιν…113

. 

Η πρώτη φάση του δράµατος στην Αµισό έδειχνε να τελειώνει όπως ακριβώς το είχε 

διατυπώσει ο Γερµανός ιερωµένος J. Lepsious: Ο ανθελληνικός και αντιαρµενικός 
διωγµός,είναι δυο φάσεις ενός και του αυτού προγράµµατος, της εξοντώσεως του 
χριστιανικού στοιχείου στην Τουρκία. Η τραγική αλήθεια δοσµένη από έναν δυτικό 
ιερωµένο. 

Το 1918 τελείωσε ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος µε τη νίκη των ∆υνάµεων της Αντάντ και 

την ήττα των Γερµανών και των συµµάχων τους Νεοτούρκων. Στις 30 Οκτωβρίου 1918 ο 

αντιναύαρχος A. Calthrope,  υπέγραψε στον Μούδρο της Λήµνου την οµώνυµη ανακωχή µε 

την σουλτανική αντιπροσωπεία, η οποία επέβαλε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 

δυσβάσταχτους και ταπεινωτικούς όρους. Σύµφωνα µε αυτούς η κυβέρνηση του σουλτάνου 

ήταν υποχρεωµένη: 1) Να ανοίξει τα ∆αρδανέλια, να επιτρέψει τη διέλευση των πλοίων 

στον Εύξεινο Πόντο και να παραδώσεις τα οχυρά των Στενών. 2) Να παραδώσει τα όπλα 

και να γίνει γενικός αφοπλισµός. 3) Να δεχθεί την άσκηση ελέγχου από τους Συµµάχους 

στις επικοινωνίες και τις συγκοινωνίες. 4) Να διακόψει τις σχέσεις της µε τους έως τότε 

συµµάχους της, να παραδώσει τους Γερµανούς και Αυστριακούς αξιωµατικούς και να 

εφοδιάζει τις δυνάµεις της Entente. 5) Οι ∆υνάµεις της Entente είχαν το δικαίωµα να 

επεµβαίνουν στρατιωτικά, όπου και όποτε διαπίστωναν διασάλευση της τάξης 
114

. 
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Με τον τερµατισµό του πολέµου επέστρεψε στην έδρα του Αµισό ο µητροπολίτης 

Αµασείας Γερµανός Καραβαγγέλης µε αγγλικό αντιτορπιλλικό. Ο λαός της Επαρχίας του 

του επιφύλαξε αποθεωτική υποδοχή. Οι Τούρκοι είχαν κρυφτεί στα σπίτια τους 
115

. 

Οι εκτοπισµένοι ελληνικοί πληθυσµοί, αποδεκατισµένοι, ξαναγύρισαν σε κακή 

κατάσταση στα σπίτια τους. Όλη η προσοχή του ηρωικού ιεράρχη στράφηκε προς αυτούς 

και τους βοηθούσε µε όσο χρήµα διέθετε 
116

. 

Οι πληθυσµοί των ορεινών χωριών της περιοχής Αµισού επέστρεψαν στα σπίτια τους, 

µετά από δύο χρόνια παραµονής τους στα δάση, στις σπηλιές και σε πρόχειρες καλύβες. 

Αυτοί είχαν αποφασίσει να καταφύγουν στα δάση, παρά να ακολουθήσουν το δρόµο της 

εξορίας. Το ίδιο συνέβη και στην ορεινή περιοχή του Τσιγγίρ Οϊµά 
117

. 

Τον Νοέµβριο του 1918 ο πρωθυπουργός Νταµάντ Φερίντ, στη συνεδρίαση της 

γερουσίας, καταδίκασε τα εγκλήµατα των Νεοτούρκων µε τη φράση: Τα γενόµενα 
κακουργήµατα είναι πρωτοφανή ου µόνον εις την οθωµανικήν ιστορίαν αλλά και εις την 
ανθρωπότητα σύµπασα118. Λακωνική και ρεαλιστική η  οµολογία  του Τούρκου 

πρωθυπουργού, µόνο που δεν πρόκειται για κακουργήµατα αλλά για τη φυσική εξόντωση 

ενός λαού. Πρόκειται για µια αριστοτεχνικά σχεδιασµένη γενοκτονία.  

Ο κουρδικής καταγωγής, Τούρκος στρατηγός και πρώην στρατοδίκης, Μουσταφά 

πασάς, κατακεραύνωσε µέσα στην αίθουσα του στρατοδικείου τους Νεότουρκους, 

φωνάζοντας:  Αυτοί οργάνωσαν τας σφαγάς και τους διωγµούς, έκαυσαν δια πετρελαίου εις 
τας αγκάλας των µητέρων τα θηλάζοντα νήπια, απέσπασαν τας συζύγους από τους συζύγους 
και τας θυγατέρας από τους γονείς, αυτοί διήρπασαν τας ακινήτους και κινητάς περιουσίας, 
εξόντωσαν και εξηφάνισαν εις τα όρη και τας χαράδρας ως αγέλας προβάτων, κατασφάξαντες 
αυτούς. Οικογενείας αι οποίαι διεβίων µε όλην την άνεσιν και ευµάρειαν, επεβίβασαν αθώους 
εις τας λέµβους και τους έρριψαν εις την θάλασσαν, ηνάγκασαν τους µη µουσουλµάνους, 
ευπειθείς εις το κράτος να εγκαταλείψωσι την πατρώαν αυτών θρησκείαν κατά τρόπον 
απαγορευµένον από την Ισλαµικήν θρησκείαν…119

. Οι στρατηγοί συνηθίζουν να µιλούν 

λακωνικά. Αυτό έκανε και ο Τούρκος στρατηγός, προφανώς µή Νεότουρκος, δίνοντας τον 

ορισµό της γενοκτονίας.  

       Με εντολή της κεντρικής Ένωσης Ελλήνων Ποντίων του Αικατερινοντάρ και ειδική 

σύσταση του Οικουµενικού Πατριαρχείου, ο αρχιµανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης και ο 

γιατρός Κ. Α. Φωτιάδης, περιερχόµενοι τον Πόντο κατέγραψαν την εικόνα της άγριας 

συµφοράς. Το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε στον Έλληνα ύπατο αρµοστή στην 

Κωνσταντινούπολη αλλά και στον αρχηγό της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής  

συνταγµατάρχη Κατεχάκη. Για την εκκλησιαστική επαρχία Αµασείας αναφέρει: Η Επαρχία 
Αµασείας είχε προ του πολέµου 136.768 ελληνικόν πληθυσµόν, 393 σχολεία, 12.360 µαθητάς 
και µαθητρίας, 493 διδασκάλους και διδασκάλισσας και 498 εκκλησίας. Εκ του ολικού 
πληθυσµού 72.375 µετετοπίσθησαν ή εξορίσθησαν, εκ των οποίων τα 70% απέθανον εν 
εξορία, µόλις δε το 30% επανήλθον. Εν τη πόλει Αµισώ απηγχονίσθησαν 178 Έλληνες, καθ’ 
όλην δε την επαρχίαν 1630. Εκατόν τεσσαράκοντα χωρία εξ’ ολοκλήρου κατεστράφησαν, 
ειδικώς η ελληνικοτάτη συνοικία Κατήκιοϊ εκ των 3.640 κατοίκων έχει µόνον 510, εκ δε των 
450 οικιών αυτών σώζονται µόνον 100 ηµικατεστραµµέναι. Καθ’ όλον το διάστηµα του 
πολέµου ωργίασεν εις βάρος του ελληνικού πληθυσµού της ανεξαρτήτου διοικήσεως Αµισού, 
διοικητής τις Ραφέτ βέης,, ο οποίος εξηνάγκαζε τας κυρίας των καλυτέρων οικογενειών, των 
οποίων τους συζύγους εξώριζεν, εις συχνάς και ασέµνους εσπερίδας…120

. Ένας ατελείωτος 

λυγµός από έναν σεβάσµιο ιερωµένο και έναν διαπρεπή επιστήµονα. 

Στις 21 Απριλίου 1919 έφτασε στην Αµισό το µικρό ατµόπλοιο Ιωάννινα, φορτωµένο µε 
φορτία ρυζιού, γάλακτος, καφέ, οσπρίων, ρούχων και φαρµάκων. Πάνω στο πλοίο ήταν µια 

αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού µε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και µε 

επικεφαλής τον αρχίατρο Αντύπα, ο οποίος πήγαινε στον Πόντο για να ιδρύσει ιατρεία και 

να περιθάλψει τους κατεστραµµένους Έλληνες, που είχαν γυρίσει από τους εκτοπισµούς. 

Επιπλέον, υπήρχε και ο καθηγητής Κ.Θ. Πετµεζάς για να µοιράσει αυτοπροσώπως στους 

Έλληνες της µακρινής εκείνης Ελλάδος λίγα είδη, τα οποία έστελνε το Πατριωτικόν Ίδρυµα, 
σαν µια έκφραση συµπάθειας από το ελεύθερο ελληνικό κράτος 

121
. 
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Ο Αν. Σκουλούδης, απεσταλµένος της εφηµερίδας ΠΑΤΡΙΣ των Αθηνών, ταξίδεψε και 

αυτός µαζί µε τους υπόλοιπους επιβάτες. Αναφέροντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην 

συγγραφή ενός µικρού τεύχους λέγει: …συνέγραψα τις σελίδες αυτές – µικράν ενθύµησιν του 
µαρτυρίου ενός µεγάλου ελληνικού τµήµατος το οποίον εδοκιµάσθη βουβό και λησµονηµένο 
εις τα µακρινά εκείνα παράλια της Μαύρης Θάλασσας122. Συνάντησε τον µητροπολίτη 
Γερµανό Καραβαγγέλη και εντυπωσιάστηκε από τον λαµπρό ιεράρχη. Τον συγκίνησε ο 

ενθουσιασµός του λαού της Αµισού, που ξεχνώντας το πένθος του, χαίρονταν µε την άφιξη 

της ελληνικής αποστολής. Και ενώ όταν έφευγε προς τον Πόντο, νόµιζε πως αποµακρύνεται 

από την Ελλάδα, εντυπωσιασµένος από την καρδιά των κατοίκων δεν διστάζει να 

αναφωνήσει Έρχοµαι προς την Ελλάδα. Όση όµως και αν ήταν αυτή η χαρά, δεν µπορούσε 
να καλύψει το µέγεθος της καταστροφής 

123
. 

Αναφέρεται σε γνωστά περιστατικά και συµπληρώνει ότι από τους 75.000 περίπου των 

Ελλήνων εκτοπισµένων, επανήλθε µόνο το 20 µε 25 τοις εκατό. Ο τόπος των 

εκτοπιζοµένων Ελλήνων ήταν το Τσορούµ (Ίβωρα) και το Σουγκουρλού. Αναφέρει δε και 

την εξής πληροφορία: …εις κάθε σταθµόν τους επεβάλλετο λουτρόν, προς απολύµανσιν 
δήθεν, µετά δε το λουτρόν αµέσως εσυνεχίζετο η πορεία εις το ψύχος. Κατά χιλιάδας 
επάγωναν και απέθνησκον  από πνευµονίαν και φθίσιν124. 

Έµεινε έκθαµβος από την ενέργεια του µητροπολίτη, ο οποίος έκανε έρανο υπέρ των 

προσφύγων και µέσα σε µια ώρα συγκέντρωσε το ποσό των 10.000 τουρκικών λιρών. ∆εν 

ξέρει τι να πρωτοθαυµάσει, την γενναιοδωρία ή τον ενθουσιασµό. Η αφοσίωση και η 

περίθαλψη της Κοινότητας, σε όσους από τους φτωχότερους Αµισηνούς είχαν αποµείνει, 

είναι εντυπωσιακή. Σε τέτοιες κινήσεις πρωτοστατούσε πάντα  ο µητροπολίτης Γερµανός  

από την αρχική άφιξή του στην Αµισό, το 1908 
125

. 

Το Ορφανοτροφείο της Αµισού, µε 600 περίπου ορφανά, του προξένησε οδύνη. Ήταν τα 

παιδιά όσων χάθηκαν στις εξορίες. Ήταν τα παιδιά εκείνα που ανακάλυπταν στα ελληνικά 

και τουρκικά χωριά, πολλά από τα οποία δεν γνώριζαν ούτε το όνοµά τους. Πολλά ψέλλιζαν 

µόνο το χαϊδευτικό τους όνοµα και έτσι διαπιστώθηκε ότι µερικά ήταν αρµενόπουλα. 

Αδιακρίτως, όλα τα παιδιά ήταν κάτω από τη ζεστή σκέπη του µητροπολίτη 
126

. Πολλά από 

αυτά τα παιδιά τα είχαν ήδη εξισλαµίσει και ήσαν περιτµηµένα (σουνέτ) 
127

. 

∆ιαπιστώνει όµως και κάτι πολύ σηµαντικό που προϊωνίζει τα χειρότερα. Ενώ µέσα 

στην πόλη της Αµισού η κατάσταση ήταν ήρεµη, στην ύπαιθρο οι Έλληνες ήταν 

εκτεθειµένοι σε κίνδυνο γενικής σφαγής. Ένα τέταρτο έξω από την πόλη οι Τούρκοι 

σκότωσαν δυο Ινδούς στρατιώτες, της ειρηνευτικής δύναµης, ενώ ο αµαξηλάτης του 

φοβήθηκε να τον µεταφέρει έξω από την πόλη, παρά το ότι ήταν µεσηµέρι. Οι ληστείες και 

οι απαγωγές συνέβαιναν λίγο έξω από την Αµισό 
128

. 

 

 

2. Αντάρτικο. Η ζωή στο βουνό 

 
Μετά την τουρκική µεταπολίτευση του 1908, οι Νεότουρκοι επέβαλαν την υποχρεωτική 

στράτευση των Ελλήνων υπηκόων τους στον τουρκικό στρατό. Στη συνέχεια, µε την 

υποκίνηση των Ξένων ∆υνάµεων και κυρίως της Γερµανίας, κατέστρωσαν ένα πρόγραµµα 

αφοµοίωσης των Ελλήνων, αλλά και εξουδετέρωσης της ελληνικής οικονοµικής ακµής µε 

κάθε τρόπο, προκειµένου να κυριαρχήσουν στην οικονοµία της Τουρκίας 
129

.  

Στους Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-1913, επιστρατεύτηκαν οι Έλληνες της 

Τουρκίας. Οι περισσότεροι κατατάχτηκαν στον τουρκικό στρατό, άλλοι απαλλάχτηκαν 

νόµιµα πληρώνοντας αντισήκωµα (πετέλ) και άλλοι απέφυγαν τη στράτευση και κατέφυγαν 

στα βουνά, στα δάση, σε σπηλιές ή κρύβονταν µέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Πολλοί δε από 

εκείνους που στρατεύτηκαν, γνωρίζοντας τη χλεύη και την απαξίωση σαν άπιστοι 

(γκιαβούρ) και άλλοι µη θέλοντας να πολεµήσουν ενάντια στους χριστιανικούς 

βαλκανικούς στρατούς, λιποτάκτησαν και κατέφυγαν στα βουνά της ιδιαίτερης πατρίδας 

τους  ή παρέµειναν στην περιοχή της λιποταξίας τους 
130

. 
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Στις 19 Ιουλίου/1 Αυγούστου 1914 κηρύχτηκε στην Τουρκία Γενική Επιστράτευση 

(Σεφεµπελίκ), αµέσως µετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Πολλοί 

επιστρατευµένοι προτίµησαν να καταφύγουν στα βουνά ως φυγόστρατοι, ανυπότακτοι, ενώ 

άλλοι λιποτάκτησαν. Στο µέτωπο του Καυκάσου, στη µάχη του Σαρήκαµις, όπου το ψύχος 

έφτανε τους –30 βαθµ.C, ο τουρκικός στρατός, χωρίς καν τα απαραίτητα εφόδια (άρβυλα 

σκισµένα, λίγα ρούχα), γνώρισε στρατιωτική πανωλεθρία και έχασε περίπου 90.000 

στρατιώτες. Οι Τούρκοι αξιωµατικοί και χοτζάδες, προκειµένου να ενισχύσουν το πεσµένο 

ηθικό των Τούρκων στρατιωτών τους, διότι χιλιάδες Τούρκων λιποτακτούσαν 
131

, 

απέδωσαν την ήττα στους Χριστιανούς που υπηρετούσαν στον τουρκικό στρατό. Έτσι 

αφόπλισαν και απέσυραν τους χριστιανούς στρατιώτες και αξιωµατικούς, στέλνοντάς τους 

στο εσωτερικό της Ανατολής για να σπάζουν πέτρες, να διανοίγουν δρόµους στα βουνά, να 

ασχολούνται µε κάθε είδος βαριάς δουλειάς, δίκην καταναγκαστικών έργων, κάτω από τις 

χειρότερες καιρικές συνθήκες (καύσωνες, βροχές, χιόνια, βοριάδες) 
132

. 

Οι µονάδες αυτές, που τις αποκαλούσαν Αµελέ Ταµπουρού – Εργατικά Τάγµατα, ήταν 

για τους Έλληνες τάγµατα πείνας, βασάνων, θανάτου 
133

. Ήταν τα µαρτύρια των 

στρατευµένων απερίγραπτα. Η πείνα, η δίψα, οι ψείρες, η χολέρα, ο τύφος, η έλλειψη 

ρουχισµού και υπόδησης, ο βούρδουλας του τσαούση και οι εξαντλητικές εργασίες, 

κατήντησαν τα τάγµατα κολαστήρια των Ελλήνων. Η σωτηρία τους µπορούσε να προέλθει 

µόνο από την δραπέτευση. Οι νεότεροι, που είχαν και περισσότερες δυνάµεις, δραπέτευαν 

και επανέρχονταν στα χωριά τους. Την ηµέρα έµεναν κρυµµένοι στα γύρω δάση και τις 

νύχτες πήγαιναν στα σπίτια τους, για να πάρουν τρόφιµα και να γυρίσουν πίσω στα ληµέρια 

τους. Προτιµούσαν να πεθάνουν ελεύθεροι πάνω στα βουνά, παρά ταπεινωµένοι και 

εξευτελισµένοι κάτω από το µαστίγιο του τσαούση στα αµελέ ταµπουρού 
134

. Όποιος από 

τους φυγόστρατους συλλαµβανόταν, εκτελούνταν µε απαγχονισµό στην πλατεία Ωρολογίου 

της Αµισού 
135

. Οι φυγόστρατοι, που κατέφευγαν στα βουνά, ήταν άοπλοι και δεν 

µπορούσαν να λογαριαστούν ως αντάρτες, εκτός από ελάχιστους 
136

. Από αυτούς θα 

δηµιουργούνταν αργότερα οι ανεξάρτητες ανταρτικές οµάδες και κάθε χωριό θα είχε τον 

δικό του καπετάνιο 
137

.  

Με πρόφαση την αναζήτηση των φυγόστρατων και των λιποτακτών, τα τουρκικά 

αποσπάσµατα περικύκλωναν τα χωριά, έµπαιναν µέσα στα σπίτια, τα λεηλατούσαν, έδερναν 

γέρους και γυναικόπαιδα και ανέκριναν τις συζύγους, τους γονείς και τους συγγενείς των 

λιποτακτών µε τον πιο εξευτελιστικό τρόπο. ∆εν περιορίζονταν όµως µόνο σε αυτά. Πολλές 

φορές έπαιρναν στα βουνά, δήθεν για υπόδειξη των κρησφύγετων των φυγόστρατων τις 

συζύγους και τις αδελφές τους, προκειµένου να διαπράξουν ακατανόµαστα όργια και 

ατιµίες σε βάρος των ανυπεράσπιστων γυναικών. Προσβάλλοντας οι Τούρκοι την 

οικογενειακή τιµή και βασανίζοντας τους οικείους των φυγόστρατων και των λιποτακτών, 

προκαλούσαν σ’ αυτούς όχι µόνο το αίσθηµα της αγανάκτησης αλλά και το πάθος της 

εκδίκησης. Όταν δε συλλαµβανόταν κάποιος φυγόστρατος, δερνόταν ανηλεώς και 

βασανίζονταν µε διάφορους τρόπους οι οικείοι, καταλήγοντας στη φυλακή και σε 

εκτοπισµό 
138

.  

Όλα αυτά, όµως, συνέβαιναν πριν φτάσουν οι φυγόστρατοι στα σπίτια τους. Φτάνοντας 

εκεί, και µαθαίνοντας τα συµβάντα, έπαιρναν τις οικογένειές τους και κατέφευγαν στα 

βουνά, για να µην υποστούν τα χειρότερα 
139

. 

Το 1915 λέγανε οι Τούρκοι, τώρα θερίσαµε το κριθάρι (Αρµένιοι), ύστερα θα θερίσουµε 
το σιτάρι (Έλληνες)140. Σιγά – σιγά αλλά σταθερά βάδιζαν, πάνω σε αυτό το πρόγραµµα. 

Με αφορµή την εκτέλεση της διαταγής για παράδοση των όπλων, που τυχόν είχαν στην 

κατοχή τους οι Έλληνες, έµπαιναν οι τζανταρµάδες στα χωριά, λεηλατούσαν, 

βιαιοπραγούσαν, ατίµαζαν και έφευγαν. ∆εν έµενε πλέον στους Έλληνες τίποτε άλλο από το 

να καταφεύγουν στα βουνά  
141

. 

Όταν τον Απρίλιο του 1916 οι Ρώσοι κατέλαβαν την Τραπεζούντα, νέες βιαιοπραγίες 

και απαγχονισµοί σηµειώθηκαν στην Αµισό. Ο Ραφέτ πασάς διορίστηκε γενικός διοικητής 

του Παραλιακού Πόντου και ο Βαχαεντίν µπέης διορίστηκε πολιτικός διοικητής. Τα 

αποσπάσµατα των τζανταρµάδων και των στρατιωτών, τα οποία οδηγούσαν άτακτοι τσέτες, 
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εφορµούσαν στην περιφέρεια της Αµισού, δήθεν, για να συλλάβουν φυγόστρατους. Έτσι, 

βρίσκοντας στα χωριά µόνο νέους και γέρους, άλλους τους απαγχόνιζαν µπροστά στα 

σπίτια τους, άλλους τους τουφέκιζαν την ώρα που δούλευαν στα χωράφια τους 
142

 και 

άλλους τους κατέβαζαν στην πόλη, για να τους καταδικάσουν σε θάνατο δι’ απαγχονισµού 
143

. 

Ήδη από τις 31 Ιανουαρίου 1916 ο µεγάλος βεζύρης Ταλαάτ πασάς, ο οποίος είχε 

προαποφασίσει την εξόντωση των Ελλήνων, σε µια συνοµιλία του µε πράκτορα των 

Αυστριακών, του εµπιστεύθηκε ότι: βλέπει να παρουσιάζεται στην Τουρκία η αναγκαιότητα 
να ξεµπλέξει µε τους Έλληνες, όπως προηγουµένως µε τους Αρµένιους144. ∆υο µήνες 
νωρίτερα, στις 26 Νοεµβρίου, ο µουτασαρίφης της Αµισού Ραφέτ µπέης, δήλωνε στον 

Αυστριακό πρόξενο Kwiatkowski ότι ο σχηµατισµός των µεµονωµένων ανταρτικών 

δυνάµεων έδινε στους Τούρκους την αφορµή για ευρείας έκτασης διωγµούς, ώστε να 

εξαλειφθούν οι Έλληνες ως εχθρικό προς το κράτος στοιχείο, όπως προηγουµένως και οι 

Αρµένιοι 
145

. 

Τους πρώτους αυτούς άοπλους δραπέτες, οι οποίοι στην αρχή είχαν µαζί τους µόνο 

καµιά σπασµένη ξιφολόγχη, κανένα µαχαίρι ή τσεκούρι ή και καµιά σκαπάνη 
146

, η ανάγκη 

της αυτοσυντήρησης τους εξανάγκασε να οπλιστούν. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

αρχιµανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης: … εξηγέρθη το αίσθηµα της αυτοσυντηρήσεως των 
προγεγραµµένων. Επί πλέον, η ιδέα της τιµής δεν επέτρεπεν εις τον Έλληνα ν’ ανεχθή 
εκβιασµούς και εξευτελισµούς εις βάρος της προσφιλούς αυτού οικογενείας147. 

Τις µικρές και άτακτες αυτές οµάδες, άρχισε να τις οργανώνει ο µητροπολίτης Αµισού 

Γερµανός Καραβαγγέλης, ο οποίος έβλεπε καθηµερινά τον όλεθρο να πλησιάζει, σε τακτικά 

και αξιόµαχα ανταρτικά σώµατα. Αναφέρει σχετικά για τους άξιους καπετάνιους: …Εγώ ο 
ίδιος τους έδινα το χρίσµα148. Τα αξιόµαχα αυτά σώµατα εξελίχτηκαν σε πραγµατικά 
στρατιωτικά σώµατα, που είχε το καθένα υπό την προστασία του και την απόλυτη δικαιοδοσία 
του ένα τµήµα της Επαρχίας149, ξεκαθαρίζοντας έτσι ποιός ήταν ο σκοπός των ανταρτικών 
σωµάτων. Ο ηρωισµός και η ανδρεία των ανταρτών ήταν µοναδική, γι’αυτό και έγραψαν 

σελίδες δόξας πάνω στα βουνά του Πόντου. Την τελευταία σφαίρα την κρατούσαν πάντα 

γιά τον εαυτό τους. Ήταν ο άγραφος νόµος του αντάρτη. 

Μετά την είσοδο των Ρώσων στην Τραπεζούντα, οι Τούρκοι διάλεγαν τους τρανούς από 
τα χωριά και τους έχαναν… θυµάται ο Όµηρος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι γιος του 

αδελφού του καπετάνιου ∆εληλάζαρου Παπαδόπουλου 
150

. Προσθέτει δε παρακάτω: Τότε 
από το φόβο τους οπλίστηκαν (οι Έλληνες) να φυλάξουν την ψυχή τους151. 

Μαζί µε τους αντάρτες αναγκάστηκαν, από το 1916, να καταφύγουν στα βουνά και οι 

οικογένειες των φυγόστρατων 
152

, γιατί πέρα από τα βασανιστήρια, τις κτηνωδίες και τους 

σκοτωµούς 
153

, οι Τούρκοι πυρπολούσαν τα χωριά. Γι’ αυτόν τον λόγο τα ορεινά χωριά 

αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα βουνά. Προτιµούσαν τον θάνατο εκεί πάνω στα βουνά,  

παρά να βρίσκονται στη διάθεση του κάθε Τούρκου, αλλά και προκειµένου να µην 

ακολουθήσουν το δρόµο της εξορίας 
154

. 

Η διαµονή στο βουνό ήταν εξαιρετικά δύσκολη, γιατί το µέσο υψόµετρο στα βαθιά 

δάση της Αµισού ήταν περίπου χίλια µέτρα και υποχρεωτικά έµεναν σε πρόχειρα 

παραπήγµατα από ξύλα, τα οποία αποκαλούσαν καλύβες. Σε επικλινή µέρη στερέωναν 
κορµούς δέντρων από πάνω, κλείνοντας τα πλαϊνά µέρη µε κλαδιά και έχοντας πάνω από 

τους κορµούς φύλλα και κλαδιά δέντρων για να µην πέφτει στον στεγασµένο χώρο χιόνι ή 

βροχή. Τα σπίτια ,εξάλλου, στην Αµισό  και στην ύπαιθρό της, ήταν κατασκευασµένα απο 

κορµούς οξυάς. Για στρωσίδια είχαν  κουρέλια που είχαν προλάβει να πάρουν µαζί τους. Τα 

µέρη αυτά ήταν απόµερα και σχετικά µακριά από τις θέσεις των ανταρτών. 

 Η καταδίωξη από τα τουρκικά στρατιωτικά αποσπάσµατα και τους τζανταρµάδες ήταν 

καθηµερινή. Στην περιοχή, όµως, του Τσιγγίρ Οϊµά, όπου οι σχέσεις µουσουλµάνων και 

χριστιανών ήταν παραδοσιακά καλές τις τελευταίες δεκαετίες, οι Τούρκοι φίλοι των 

διπλανών χωριών προστάτευαν τους Έλληνες ειδοποιώντας τους, όταν κατέφθαναν τα 

αποσπάσµατα και τονίζοντάς τους να αποµακρυνθούν από τις συγκεκριµένες περιοχές στις 

οποίες θα έκαναν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Οι Τούρκοι έπαιρναν τις πληροφορίες από 
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τα ίδια τα αποσπάσµατα, τα οποία ήθελαν οδηγούς για να εκκαθαρίσουν τα µέρη όπου 

βρίσκονταν οι Έλληνες. Οι αγγελιοφόροι τους ήταν µικρά τουρκόπουλα. Η επωδός των 

όσων έλεγαν ήταν: Γάτσιν, γαράτουρκλερ κελίολαρ..Γάτσιν…- Φύγετε, γιατί έρχονται οι 
µαυρότουρκοι… Φύγετε...55. Επιπλέον, άφηναν σε ορισµένο σηµείο του βουνού σιτάρι, 
καλαµπόκι, αλεύρι ή καµιά φορά και φρέσκα φουρνισµένα ψωµιά και ειδοποιούσαν τους 

γείτονές τους Έλληνες να τα παραλάβουν προκειµένου να µην λιµοκτονήσουν. Τα τρόφιµα 

αυτά τα πλήρωναν οι Έλληνες, αλλά η κίνηση αυτή ήταν χειρονοµία φιλίας και 

αλτρουισµού, γιατί, αν συλλαµβάνονταν οι Τούρκοι να δίνουν πληροφορίες ή να 

τροφοδοτούν τους Έλληνες, εκείνοι θα πάθαιναν πολύ χειρότερα 
156

. 

Οι Έλληνες αντάρτες βγήκαν στο βουνό µε αποκλειστικό κίνητρο τη σωτηρία τους, ενώ 

οι Νεότουρκοι βρήκαν µια πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειµένου, αφενός µεν να πετύχουν 

τον πολιτικό τους στόχο, που ήταν η εθνοκάθαρση και αφετέρου τον οικονοµικό, που ήταν 

η λεηλασία των ελληνικών περιουσιών. Η περίπτωση  των Αρµενίων ήταν η πεπατηµένη 

οδός. Μέχρι το 1916 ο αριθµός των ανταρτικών σωµάτων ήταν πολύ περιορισµένος 
157

. 

Ο πρέσβης της Αµισού Kwiatkowski, καταρρίπτει κατ’ αρχήν τους τουρκικούς 

ισχυρισµούς ότι υπήρξαν οργανωµένα ένοπλα τάγµατα ανταρτών, µε τα διπλωµατικά του 

έγγραφα, αποκαλύπτοντας ότι: …Οι Έλληνες σε µεγάλο βαθµό είναι αθώοι, επειδή οι 
ανταρτικές οµάδες ήταν µικτές, συµµετείχαν δηλαδή ακόµη και Τούρκοι158. Παράλληλα, 
καταρρίπτεται ο νεοτουρκικός ισχυρισµός για δήθεν επιδιωκόµενη ανατροπή της 

Αυτοκρατορίας και τη δηµιουργία ανεξάρτητου ποντιακού κράτους. Επίσης, ο Αυστριακός 

πρόξενος της Σαµψούντας σε τηλεγράφηµά του, τον Νοέµβριο του 1916, διαφοροποιούνταν 

από το εθνοκτόνο σχέδιο των Νεότουρκων, καταδικάζοντας και τα έκτροπα των ανταρτών, 

ενώ παράλληλα, δεν µπορεί παρά να δικαιολογήσει τη στάση τους, γιατί δεν επιτρέπεται να 
µη σκεφθεί τον µεγάλο αριθµό των αθώων θυµάτων, την καταπίεση των Τούρκων, την 
βουλιµία τους για την πλούσια ελληνική περιουσία και την εχθρότητα του ρεύµατος του 
Παντουρκισµού προς τον χριστιανισµό. Και γι’ αυτούς τους λόγους θα έπρεπε να αποφευχθεί 
η επανάληψη των γεγονότων του περασµένου χρόνου159, δηλαδή της γενοκτονίας των 
Αρµενίων. Τόσο οι Γερµανοί, όσο και οι Αυστριακοί, ήταν σύµµαχοι των Τούρκων αυτή 

την εποχή. Και όµως, οι πρόξενοι,  βλέποντας τα εγκλήµατα που διαπράττονταν,δεν 

µπορούσαν να µην τα καταγγείλουν στους προϊσταµένους τους, γνωρίζοντας µέχρι ποιό 

σηµείο µπορούσαν να φτάσουν οι θηριωδίες των Τούρκων.  

Ο Γερµανός πρόξενος στην Τραπεζούντα Bergteld, σύµµαχος και υπερασπιστής των 

νεοτουρκικών συµφερόντων, σε µια έκθεσή του προς τον Metternich, αναφερόµενος σε 

θέµατα συζήτησης που είχε µε τον µητροπολίτη Αµασείας Γερµανό και ιδιαίτερα στους 

λόγους που οδήγησαν τους Έλληνες στη δηµιουργία ανταρτικών οµάδων, παραδεχόταν ότι 

κάτω από τη διακυβέρνηση του προηγούµενου µουτασαρίφη, γίνονταν πολλές επιθέσεις 
Τούρκων πολιτοφυλάκων και χωροφυλάκων εναντίον Ελληνίδων γυναικών και κοριτσιών, 
ιδιαίτερα στην ύπαιθρο160. Για την ίδια περίπτωση η αναλυτική αναφορά του µητροπολίτη 
Γερµανού προς το Οικουµενικό πατριαρχείο ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι οι πολιτοφύλακες 
έκαψαν τα χωριά, σκότωσαν γέρους και παιδιά και βίασαν γυναίκες. Ακόµα και κορίτσια 
κάτω των δέκα χρόνων και γριές άνω των 80, είχαν την αυτήν τύχην161. Οι τουρκικές 
θηριωδίες, οι οποίες αποσκοπούσαν στην συστηµατική εξόντωση των Ελλήνων του 

Πόντου, χαρακτηρίζονταν από τη δίψα για κορεσµό των πιο χαµηλών παθών του ανθρώπου 
ή µάλλον του κτήνους162. 

Μετά την είσοδο των Ρώσων στην Τραπεζούντα, οι αντάρτες σωτηρίας της Αµισού, 

αλλά και του ∆υτικού Πόντου γενικότερα, δηµιούργησαν επαφές µε τους Ρώσους 

προκειµένου να εξασφαλίσουν όπλα. Ο εφοδιασµός, όµως, των ανταρτικών οµάδων µε 

ρωσικά όπλα σταµάτησε µετά την επέµβαση του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και 

της Συνόδου της Πετρούπολης 
163

.  

Το αντάρτικο και η ένοπλη αντίσταση στην περιοχή της Αµισού, δηµιουργήθηκε από το 

ένστικτο της επιβίωσης των Ελλήνων στην εσχατιά αυτή της Ανατολής, αλλά και από την 

απελπιστική κατάσταση στην οποία περιέπεσαν. Ήταν η αντίσταση στην κτηνωδία των 

Νεότουρκων. ∆εν υπήρχε συντονισµός των ανταρτικών δυνάµεων για κοινή δράση. Υπήρχε 
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µόνο η αλληλοβοήθεια σ’ αυτούς που κινδύνευαν µε εξόντωση και αυτοί ήταν οι 

υπερασπιστές αντάρτες µε τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες, που τους ακολουθούσαν. 

Ήταν η παθητική αντίσταση των Ελλήνων της Αµισού στην επιχειρούµενη γενοκτονία. Η 

υπόθεση της Ανεξαρτησίας του Πόντου ξεκίνησε αργότερα. 

Τα τουρκικά αποσπάσµατα, µε δύναµη ταγµάτων (ταµπούρ), από το 1916 χτένιζαν 

συστηµατικά όλη την περιοχή της Αµισού, µέχρι τα ορεινά της. Γι’ αυτό και οι µάχες ήταν 

καθηµερινές. Στόχος αυτών των  αποσπασµάτων, πέρα από τους αντάρτες σωτηρίας, ήταν 

βέβαια τόσο τα γυναικόπαιδα όσο και οι γέροντες µε τους άοπλους άνδρες. Οι µάχες για την 

καθηµερινή επιβίωση ήταν τραγικές 
164

. 

Στην περιοχή Πεγιουκλή του Τσαλ Κογιουµτζάντων δρούσε µια πενηνταµελής τουρκική 

συµµορία µε αρχηγό της τον Χόκελ Κατέφθασε στην περιοχή εκείνη ο καπετάνιος 

Παντελής Αναστασιάδης (Παντέλαγας κατά την συνήθεια της εποχής εκείνης), προκειµένου 

να τον αντιµετωπίσει. Περί τα µέσα Φεβρουαρίου του 1915 ειδοποίησαν τον καπετάνιο ότι 

έρχεται η συµµορία. Σε ενέδρα που έστησε, έπεσαν νεκροί οι τέσσερις τσέτες της 

εµπροσθοφυλακής της συµµορίας ενώ οι υπόλοιποι έντροµοι έφυγαν προς τις βαθιές 

ρεµατιές και κρύβονταν στα χωριά τους 
165

. 

Η κατάσταση κατά το 1916 έγινε τραγική. Στο Τσιγγίρ οι Τούρκοι σκότωναν όποιον 

Έλληνα έβρισκαν στα χωράφια  ή στο βουνό. Οι Έλληνες που είχαν αρχίσει να οπλίζονται, 

ανταπέδιδαν. Όµως, οι Τούρκοι δεν σέβονταν τίποτε. ...οι δε Τούρκοι δεν εξαιρούσαν 
γυναίκες και παιδιά. Τους σκότωναν. Καίγανε τα χωριά166. Τόσο απλά περιέγραφαν την 
τουρκική κτηνωδία, όσοι κατάφερναν να γλιτώσουν. 

Οι Έλληνες τα όπλα τους τα προµηθεύονταν από Τούρκους και Τσερκέζους 

λαθρεµπόρους 
167

. Μετά την είσοδο των Ρώσων στην Τραπεζούντα, πήραν όπλα και από 

αυτούς 
168

.  

Αυτήν την εποχή βρισκόταν στην περιοχή του Τσιγγίρ ο Βασίλης Ανθόπουλος, ένας 
έξυπνος και διαβασµένος άνθρωπος169. Πήρε από την περιοχή τον καπετάνιο Σάββα 
Παπαδόπουλο (Καλεσίν Σάββα), πήγε στην Τραπεζούντα και έφερε όπλα µε τα οποία 

εξοπλίστηκαν οι νέοι της περιοχής 
170

. 

Τον Ιούνιο του 1916, ο οπλαρχηγός Βασίλειος Ανθόπουλος (Βασίλαγας και Βασίλουσας 

κατά την συνήθεια), πήγε στην Τραπεζούντα και επέστρεψε µε 50 γιαπωνέζικα τουφέκια, 

18 κιβώτια φυσίγγια και 2 χειροβοµβίδες. Η αποβίβαση έγινε τα µεσάνυχτα, σε µια παραλία 

της Αµισού. Η παραλία φυλασσόταν από τους Τούρκους και έγινε αντιληπτή η κίνηση των 

Ελλήνων µε τα όπλα και τα πολεµοφόδια. Ο αξιωµατικός του φυλακίου µαζί µε τους 

στρατιώτες επιτέθηκε στους αντάρτες, ενώ ο Ανθόπουλος έρριξε νεκρό τον Τούρκο 

αξιωµατικό. Οι στρατιώτες ταµπουρώθηκαν και πολέµησαν σκληρά. Οι αντάρτες έκαναν 

κυκλωτικές κινήσεις και πολεµούσαν γενναία. Κατά το απόγευµα λύγισαν οι Τούρκοι και 

αποχώρησαν παίρνοντας µαζί τους το πτώµα του νεκρού αξιωµατικού 
171

.  

Τα όπλα αυτά και τα πολεµοφόδια τα πήγε στην περιοχή Επές της Σεβάστειας, αφού 

όµως στο χωριό Ποχτσά Αρµούτ του Τσιγγίρ, στα ορεινά της Αµισού και στο δρόµο για τη 

Σεβάστεια, έδωσε µάχη µε έναν τουρκικό λόχο που τον καταδίωκε. Μέσα σε τρεις ώρες 

κατάφερε να τρέψει σε φυγή τους στρατιώτες, έχοντας µαζί του µόνο 25 αντάρτες 
172

. 

Τον Αύγουστο του 1916 έγινε φοβερή µάχη στον Λύκαστο ποταµό (Εγγίζ Ιρµάκ). Ο 

Βασίλειος Ανθόπουλος πήρε όπλα από τους Ρώσους στην Τραπεζούντα και µε καΐκι τα 

µετέφερε στην παραλία, όπου εκβάλλει ο ποταµός, µεταξύ Αµισού και Πάφρας. Στον 

Λύκαστο ποταµό τον περικύκλωσαν δυο τάγµατα του τουρκικού στρατού και κινδύνεψε να 

χάσει τα 1000 περίπου όπλα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τον εξοπλισµό των ανταρτών 

στην περιοχή του Αγιούτεπε της Αµισού. Ο καπετάνιος αντιλήφθηκε την τραγική 

κατάσταση στην οποία βρισκόταν, και απελπισµένος ειδοποίησε τον Παβρενό 

αρχικαπετάνιο Αντώνιο Χατζηελευθερίου (Αντώνπασα). Οι 400 αντάρτες του καπετάνιου 

πολεµούσαν απελπισµένα, ενώ ο κλοιός των Τούρκων έσφιγγε όλο και περισσότερο. 

Μαύρη απελπισία τους τύλιξε. Ξαφνικά, από το βουνό ακούστηκαν πυροβολισµοί και 

σφυρίγµατα. Αναφέρει γι’ αυτήν την µάχη ο Βασίλουστας: Οι Παβρενοί αντάρτες µαζί µε 
τον αρχηγό τους τον Αντώνη, αν και κάνανε πορεία 4-5 ωρών, έφθασαν έγκαιρα και χωρίς 
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κάπου να καθίσουν και να ξεκουραστούν. Ρίχτηκαν στη µάχη σαν λιοντάρια και µε τις φωνές 
και τα σφυρίγµατά τους έκαναν τους Τούρκους να πανικοβληθούν και να το βάλουν στα 
πόδια. Ο πατριωτισµός των τουρκόφωνων µα φανατικών αυτών Ελλήνων Χριστιανών της 
Πάφρας και η ξακουστή παλικαριά τους έκανε τους Τούρκους να τροµάζουν. Έτσι έγινε κι 
εδώ. Μόλις άκουσαν τις φωνές του Αντώνη και των παλικαριών του το έβαλαν στα πόδια, 
αφήνοντας στο πεδίο της µάχης 200 νεκρούς και 150 τραυµατίες, ενώ οι δικές µας απώλειες 
ήταν 40 νεκροί και 90 τραυµατίες. Με τι τίµηµα άραγε θα µπορούσαµε εµείς να εξαγοράσουµε 
τη γενναιότητα και τόλµη των παλικαριών της Πάφρας και του οπλαρχηγού τους Αντώνπασα; 
Γι’ αυτό οι Τούρκοι, όπου άκουγαν Παβρενοί, όχι µόνο τους µισούσαν και έδειχναν φανερά 
την κακία τους γι’ αυτούς αλλά προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να τους εξοντώσουν. Αυτοί 
λοιπόν ήταν οι Παβρενοί του Πόντου, οι γενναίοι και τίµιοι πολεµιστές173. Η οµολογία αυτή 
ανήκει σε έναν ποντιόφωνο θρυλικό καπετάνιο, που συνεργαζόταν στενά και συστηµατικά 

µε τους Παβρενούς της Αµισού και της Πάφρας. Ο ηρωισµός, η ανδρεία ,η γενναιότητα , η 

τόλµη και η αφοσίωση στον Αγώνα, χαρακτήριζαν τους Παβρενούς αντάρτες.  

Στις 16 Νοεµβρίου του 1916, έγινε σκληρή µάχη στο βουνό Αγιούτεπε της Αµισού, η 

οποία διήρκεσε 14 ηµέρες. Περίπου χίλιοι αντάρτες προστάτευαν 2.500 γυναικόπαιδα. Το 

Αγιούτεπε ήταν το καταφύγιο των καταδιωκόµενων Ελλήνων από την Αµισό και τα χωριά 

του κάµπου. Περίπου 20.000 Τούρκοι στρατιώτες και τσέτες περικύκλωσαν το βουνό. Η 

κατάσταση ήταν τραγική, όµως, οι αντάρτες µε τα γυναικόπαιδα κατάφεραν µε ελιγµούς να 

ξεφύγουν από τον φοβερό κλοιό και άλλοι να καταφύγουν στην περιοχή Καζαντζιλί της 

Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπά), άλλοι στο βουνό Νεµπιέν της Πάφρας και άλλοι στο Σερνίτς, το 

οποίο βρισκόταν στα ορεινά της Αµισού και λίγο νοτιότερα της κωµόπολης Ασαρτζίκ 
174

. 

Τον Μάρτιο του 1917 
175

, µετά την καταστροφή του άµαχου πληθυσµού µε εξορίες, 

λεηλασίες και εµπρησµούς των χωριών της Αµισού, ο Ραφέτ πασάς αποφάσισε να 

εξοντώσει όλον τον ελληνικό πληθυσµό που κατέφυγε στα πυκνά δάση των βουνών 

Αγιούτεπε (Αρκουδοβούνι), Κοτσά-νταγ (Μεγαλόβουνο) και Νεµπιέν-ταγ. Ο τουρκικός 

στρατός µε τους τσέτες, στις εκκαθαριστικές αυτές επιχειρήσεις, ανερχόταν σε πέντε 

χιλιάδες και υποστηριζόταν από κανόνια του πυροβολικού και ιππικό 
176

. Το Αγιούτεπε 

κυκλώθηκε από τις τέσσερις πλευρές του, προκειµένου να µην µπορέσουν να διαφύγουν 

τόσο οι αντάρτες, όσο και τα γυναικόπαιδα. Με σάλπιγγες, νταούλια και ζουρνάδες, 

κανονιοβολισµούς και µυδραλιοβολισµούς, άρχισαν οι λυσσαλέες επιθέσεις των Τούρκων. 

Οι 1000 περίπου αντάρτες, µε επικεφαλής τον Στυλιανό Κοσµίδη (Ιστύλαγα) και ∆ηµήτρη 

Χαραλαµπίδη, κατάφεραν µε επιτυχία να αποκρούσουν τις συνεχείς επιθέσεις των 

Τούρκων. Η µάχη συνεχίστηκε για πολλές ηµέρες. Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν τελικά να 

υποχωρήσουν, αφήνοντας στο πεδίο της µάχης οχτώ νεκρούς αξιωµατικούς και εκατόν 

είκοσι περίπου στρατιώτες 
177

. Από την πλευρά των Ελλήνων ανταρτών σκοτώθηκαν 

αρκετοί αντάρτες, λίγα γυναικόπαιδα, ο γιος και ο αδελφός του καπετάνιου ∆ηµήτρη 

Χαραλαµπίδη, ενώ τραυµατίστηκε ο ίδιος 
178

. Ο Χαραλαµπίδης µη γνωρίζοντας το θάνατο 

του γιου του και βλέποντάς τον ξαφνικά πεσµένο στο χώµα και µε το πρόσωπό του 

πληµµυρισµένο στο αίµα, δάκρυσε και άναψε τσιγάρο. Αργότερα, έκανε το σταυρό του και 

µε πνιγµένη φωνή είπε προφητικά: Αιωνία σου η µνήµη, παλικάρι µου… Κι εµείς θα σε 
ακολουθήσουµε179. Οι Τούρκοι κήδευσαν επιδεικτικά τους οχτώ αξιωµατικούς στην πόλη 
της Αµισού, προκειµένου να φανατίσουν τον τουρκικό όχλο. Η ποµπή έγινε συλλαλητήριο 

και πέρασε µπροστά από την µητρόπολη της Αµισού και τον ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ ο 

όχλος κραύγαζε διάφορα συνθήµατα και προπαντός εκδίκηση. Πάνω στους τάφους των 
νεκρών οι χοτζάδες, οι ιµάµηδες και ο Ραφέτ πασάς εκφώνησαν εµπρηστικούς 

επικήδειους
180

. 

Γνωρίζοντας ο καπετάνιος Στυλιανός Κοσµίδης την κρισιµότητα της αντίστασης  στο 

Αγιούτεπε, ζήτησε βοήθεια από τον καπετάνιο Σάββα Παπαδόπουλο (Καλεσίν Σάββας – Ο 

Σάββας από το Καλεσλέρ). Ο καπετάν Σάββας έσπευσε αµέσως να τον βοηθήσει µε πέντε 

αντάρτες του 
181

. Η αλληλοβοήθεια µεταξύ των καπετάνιων που κινδύνευαν από τις 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Τούρκων, ήταν πρωταρχικό γεγονός. Η κύρια οµάδα των 

ανταρτών παρέµενε στην περιοχή της, για την προστασία των γυναικοπαίδων, ενώ έστελναν 
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επικουρία ανάλογα µε τις περιστάσεις 
182

. Ο Παβρενός καπετάνιος µε τα παλικάρια του 

συνέβαλε αποφασιστικά στη θετική εξέλιξη της σοβαρής αυτής µάχης, και της διάσωσης 

των γυναικοπαίδων, των γερόντων και των αµάχων, στα ορεινά καταφύγια της Αµισού. 

Μετά τη µάχη ο λαός τραγουδούσε το εξής τραγούδι 
183

: 

 

Όταν ξεκινήσαµε από την Έρπαα 
184

 ήµασταν ξένοιαστοι. 

Όταν φτάσαµε στο Αγιούτεπε ξέσπασε πόλεµος. 

 

Έλεος ταξίαρχε, η ψυχή µου να γίνει ενέχυρο σε σένα (προκαλεί τον Τούρκο 

αξιωµατικό) 

για να φτάσω στο σπίτι µου δεν µ’ αφήνει ο εχθρός. 

 

Έλεος Θεέ µου, έλεος, εσύ βοήθησε 

στον καπετάν Σάββα δείξε την καλοσύνη σου. 

 

Στα τέσσερα σηµεία του Αγιούτεπε στήσανε τα κανόνια 

στις τρεις η ώρα αρχίσανε τον πόλεµο, 

το λιγότερο εξήντα άτοµα σκοτώσανε. 

 

Έλεος, Θεέ µου, έλεος, εσύ βοήθησε, στο καπετάν Σάββα δείξε την καλοσύνη σου. 

 

Του Σάββα οι πολεµιστές είναι µαστόροι (στον πόλεµο),  

ο αξιωµατικός που τραυµατίστηκε είναι άρρωστος βαριά  

και για τον Σάββα αν ρωτήσεις,  

είναι πιο µάστορας και από τον κανονιοβολιστή. 

 

Στου Σάββα τα χέρια ένα όπλο µοσίν (ρώσικο) βρίσκεται,  

στον κανονιοβολιστή έριξε µια κάσα σφαίρες. 

 

Το Αγιούτεπε που λένε είναι γεµάτο πέτρες, 

πολλών µανάδων (Τούρκων) τα µάτια είναι κλαµένα. 

 

Έρηµοι να µείνουν του Τσάµαλαν οι δρόµοι 

εµένα µε χτυπήσανε του καπετάν Στυλιανού (Κοσµίδη) τα παλικάρια. 

 

Με το µαρτίν (όπλο) έριξα στον αέρα 

ο Θεός να φυλάγει τον καπετάν Σάββα. 

 

Ο δεκανέας Αζίζ λέει είµαι νιόπαντρος 

και πολύ στηρίχτηκα στο (όπλο) µάουζέρ µου. 

 

Για να χτυπήσω τον καπετάν Στυλιανό σε προπύργιο στάθηκα 

αντί για τον καπετάνιο εγώ χτυπήθηκα. 

 

Μη ρίχνεις καπετάνιο, µη ρίχνεις, µη µε σκοτώνεις 

τριών ηµερών παντρεµένος είµαι, Θεό µου σε κάνω. 

 

Στην τοποθεσία Σιαµλού µη µε θάψουν 

τη µάνα µου να πείτε, µη σταµατήσει να ‘ρθει 

η σωρός µου πριν σηκωθεί να ’ρθει να µε κλάψει. 

 

Η µάνα µου να δεθεί το µαύρο κεφαλοµάντηλο 

µε θάβουν εµένα, να ‘ρθει να µε κλάψει. 
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Έλεος Θεέ µου, έλεος, εσύ βοήθησε 

στον καπετάνιο Σάββα δείξε την καλοσύνη σου. 

 

Του Τσάµαλαν τα βουνά σαλπίζουν 

ο ένας µας αν σκοτωθεί οι πέντε µας φτάνουν. 

 

Στο Αγιούτεπε τα κανόνια είναι στηµένα 

από τον αχό των κανονιών και την καπνιά της µάχης  

το φεγγάρι και ο ήλιος χάνονται. 

 

Έλεος, Θεέ µου έλεος, εσύ βοήθησε 

στον καπετάνιο Σάββα 
185

 δείξε την καλοσύνη σου. 

 

Ο Ραφέτ, αµέσως µετά το Αγιούτεπε, στράφηκε προς τα βουνά Κοτσάνταγ 

(Μεγαλόβουνο) και Νεµπιέν ταγ, τα οποία βρίσκονταν µεταξύ Αµισού και Πάφρας 
186

. 

Μετά την αποτυχία των εκκαθαριστικών αυτών επιχειρήσεων και την επίγνωση ότι η 

εξόντωση των Ελλήνων δεν ήταν εύκολη υπόθεση, ο Ραφέτ πασάς επανέκαµψε στο 

Αγιούτεπε για τρίτη φορά 
187

. Ξεσήκωσε όλα τα χωριά της περιοχής και µε τον τακτικό 

στρατό, στον οποίο συµµετείχαν τσέτες αλλά και µπουλούκια φανατισµένων άοπλων 

Τούρκων για τις λεηλασίες, κύκλωσε το Αγιούτεπε (Αρκουδοβούνι) από τις τρεις πλευρές 

τους. Με επίγνωση των προηγουµένων εµπειριών του, το µεγαλύτερο µέρος των δυνάµεων 

το τοποθέτησε νότια του βουνού, προς την πλευρά της Έρπαα, προκειµένου να µην 

επιτρέψει τη διαφυγή των ανταρτών και των γυναικοπαίδων προς το δυσπρόσιτο εσωτερικό 

των βουνών της Αµισού. Τις υπόλοιπες δυνάµεις τις τοποθέτησε τόσο από τον Τσαρσαµπά 

(Θεµίσκυρα) στα ανατολικά, όσο και από την Πάφρα στα δυτικά. Άφησε ανοιχτή µόνο την 

βόρεια πλευρά, προκειµένου να αφήσει στους αντάρτες και στα γυναικόπαιδα µια 

πλασµατική δίοδο διαφυγής, διότι έτσι θα τους έβαζε σε έναν θανάσιµο κλοιό, από όπου 

δύσκολα θα µπορούσαν να ξεφύγουν 
188

. Το πεζικό, το ιππικό, το ορειβατικό πυροβολικό 

και οι τσέτες, σε συνδιασµό,  έσφιγγαν τον κλοιό. Τα κανόνια ανέσκαπταν το βουνό, ενώ το 

πεζικό και οι τσέτες ήλεγχαν το µέρος σπιθαµή προς σπιθαµή. Οι καπετάνιοι, βλέποντας τον 

µεγάλο όγκο των επιτιθέµενων µε τις κυκλωτικές κινήσεις τους, αποφάσισαν να 

πραγµατοποιήσουν την πάγια τακτική τους, η οποία αποσκοπούσε στη σωτηρία των 

γυναικοπαίδων, των γερόντων και των αµάχων. Η τακτική αυτή συνίστατο σε συντεταγµένη 

αναχώρηση, µε τα γυναικόπαιδα να ακολουθούν κατά κολώνες και να υποχωρούν στα 

ενδότερα των βουνών. Έτσι έκαναν και την νύχτα για να µη τους θερίσουν τα κανόνια σε 

περίπτωση που τους αντιλαµβάνονταν οι Τούρκοι. ∆ιέσχισαν τις τουρκικές γραµµές µέσα 

από µονοπάτια βαθιών ρεµάτων και κατευθύνθηκαν στα ανατολικά, προς τον Τσαρσαµπά 

(Θεµίσκυρα) και το Κεστενέκερις. Στη συνέχεια τράβηξαν προς τα νότια, στην ορεινή 

περιοχή του Τσιγγίρ, του Αγιαχλάλαν και του Χαϊδάρ, µε τα παρθένα και απρόσιτα στους 

Τούρκους δάση 
189

. 

Ο µεγαλύτερος εχθρός των γυναικοπαίδων και των αµάχων στο βουνό, ήταν η πείνα. Το 

λιγοστό σιτάρι, κριθάρι, καλαµπόκι, που βρισκόταν στα χέρια τους, προοριζόταν  κατ’ 

αρχήν για τα παιδιά και τις µάνες. Τα δάση της Αµισού, όπως και τα γειτονικά της 

Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπά), ήταν ευλογηµένα γιατί είχαν πολλούς άγριους καρπούς, όπως 

άγρια απίδια, άγρια µήλα, άγρια µούσµουλα (τογκέλ), άγρια φουντούκια αλλά και κάθε 

είδος φαγώσιµου χορταριού. Τα είδη των µανιταριών που τρώγονταν ήταν επτά. Πέρα από 

τους νωπούς καρπούς, το χειµώνα, τα γυναικόπαιδα και οι άοπλοι κάτω από το παχύ 

στρώµα των φύλλων πάντα εύρισκαν λίγα άγρια φρούτα. Παρόλα αυτά, το φάσµα της 

πείνας πάντα παρέµενε ορατό. Τον πρώτο καιρό της καταφυγής τους στο βουνό είχαν µαζί 

τους και µεγάλα ζώα, τα οποία όµως αργότερα αναγκάστηκαν να τα σφάξουν. Έτσι, ήταν 

αναγκασµένοι να κάνουν επιδροµές στα τουρκοχώρια. Κύκλωναν οι αντάρτες το χωριό, 

αφήνοντας επίτηδες µια δίοδο ανοιχτή. Φωνάζανε στους Τούρκους χωρικούς να φύγουν 
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προς εκείνη την κατεύθυνση, για να γλιτώσουν. Αυτό  έκαναν και οι Τούρκοι. Τα χωριά, 

όµως, που πρόβαλαν αντίσταση τα έκαιγαν, ή αν σε κάποιο χωριό προβαλλόταν αντίσταση 

σε µερικά σπίτια, τα έκαιγαν και στη συνέχεια έπαιρναν τα τρόφιµα από τις αποθήκες των 

σπιτιών. Τα τρόφιµα τα µετέφεραν συνήθως άοπλοι αντάρτες 
190

. 

Εµείς πηγαίναµε στα τουρκικά χωριά και τα λεηλατούσαµε, προκειµένου να µην 
πεθάνουµε από την πείνα, για να πάρουµε ένα κοµµάτι ψωµί. Οι Τούρκοι έβγαιναν στα βουνά 
για να σκοτώσουν όποιον βρουν και να βιάσουν γυναίκες…191

. Τραγική η αλήθεια. 

Ο τουρκικός στρατός, µετά την µάχη του Αγιούτεπε, κατάστρεψε ό,τι βρήκε στο διάβα 

του, πήρε τα ζώα από τα χωριά, έκαψε τα σπίτια και έφυγε. Παράλληλα οι Τούρκοι είχαν 

δηµιουργήσει οµάδες ενόπλων στα τουρκικά χωριά και είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόµος του 

ελληνικού πληθυσµού. Μεταξύ αυτών ο πιο άγριος ήταν ο Μολλά Μουσταφά, από το χωριό 

Κεπί 
192

. Ο καπετάνιος ∆ηµήτρης Χαραλαµπίδης έδωσε εντολή στον Παντελή Αναστασιάδη 

και Πατµάνη Ανέστη να πάρει ο καθένας τους από 12 παλικάρια και να του φέρουν 

ζωντανό ή νεκρό τον Τούρκο αρχιτσέτη. Οι δυο καπετάνιοι κύκλωσαν το χωριό, 

συγκέντρωσαν τα γυναικόπαιδα σε ένα µέρος και έκαψαν τα περίπου 15 σπίτια του χωριού, 

εκτός από δύο στα οποία βρισκόταν ο αρχιτσέτης, ένας φοροεισπράκτορας και ένας 

τζανταρµάς. Έστειλαν την κόρη του Μολλά Μουσταφά στο σπίτι του πατέρα της για να του 

πει να βγουν από µέσα τα γυναικόπαιδα, γιατί αν δεν παραδινότανε, θα καίγανε το σπίτι. Ο 

αρχιτσέτης πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του που του έφερνε το µήνυµα. Οι δυο 

καπετάνιοι επιτέθηκαν στο σπίτι και το έκαψαν. Επιπλέον σκοτώσανε τον 

φοροεισπράκτορα και τον τζανταρµά, ενώ άφησαν ελεύθερα τα γυναικόπαιδα 
193

. 

Τον Μάιο του 1917 ο Βασίλειος Ανθόπουλος (Βασίλουστας), επέστρεψε από την 

Τραπεζούντα φέρνοντας µαζί του 2.000 όπλα και πολεµοφόδια. Στην ακρογιαλιά του 

Ταφλάνκιοϊ (∆αφνοκερασιάς), που αποβιβάστηκε, τον αντιλήφθηκαν οι Τούρκοι και µε 

οργανωµένες µονάδες στρατού του επιτέθηκαν. Σε βοήθεια του Βασίλουστα έσπευσε ο 

αρχικαπετάνιος του Νεπιέν Αντώνης Χατζηελευθερίου (Αντώνπασας). Η µάχη διήρκεσε 

τρεις µέρες και ήταν πολύ σκληρή. Οι Τούρκοι κατάφεραν να πάρουν τον µισό οπλισµό. 

Τον υπόλοιπο µισό οπλισµό τον άφησε ο Βασίλουστας στον καπετάν Αντώνη και στους 

υπόλοιπους καπετάνιους που τον βοήθησαν και πήγε στο Αγιούτεπε για να συναντήσει τον 

∆ηµ. Χαραλαµπίδη, τον Στυλιανό Κοσµίδη και τους άλλους αρχικαπετάνιους. Αφού 

συζήτησαν, ο Βασίλουστας µε τα παλικάρια του έφυγε πάλι για την Τραπεζούντα, ενώ ο 

∆ηµ. Χαραλαµπίδης, ο Παντελής Αναστασιάδης και οι άλλοι καπετάνιοι αναχώρησαν για 

τα ορεινά της Αµισού, στο χωριό Αγιαχλάλαν της περιοχής Τσιγγίρ Οϊµά, όπου παρέµειναν 

για τρεις µήνες 
194

. 

Αυτήν την εποχή ο καπετάνιος Λευτέρχοτζας 
195

 κάλεσε τον ∆ηµ. Χαραλαµπίδη και τον 

Παντελή Αναστασιάδη στο ελληνικό χωριό Χιζιρλού (Χουζουρλή). Καθ’ οδόν προς το 

χωριό αυτό, το οποίο είναι γειτονικό προς την περιοχή του Τσιγγίρ Οϊµά, συνάντησαν οι 

καπετάνιοι τον τουρκοκαπετάνιο Τσακίρογλου µε τους τσέτες του. Σε µια γρήγορη και 

αποφασιστική µάχη τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν µέσα στα χωριά τους. Πολύ γρήγορα 

έσπευσε ένα τάγµα του τουρκικού στρατού (600-700 στρατιώτες) για να τους ενισχύσει. Η 

µάχη πήρε µεγάλες διαστάσεις και οι Έλληνες αντάρτες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν µε 

σοβαρές απώλειες. Τραυµατίστηκε στο στόµα ο οπλαρχηγός ∆ηµ. Χαραλαµπίδης, ενώ ο 

γενναίος καπετάνιος Χατζής τραυµατίστηκε στην κοιλιά και πέθανε λίγο αργότερα. Λόγω 

της  µεγάλης δύναµης του τουρκικού στρατού, η οποία παρέµεινε στην περιοχή, οι Έλληνες 

καπετάνιοι αναγκάσθηκαν να φύγουν από το µέρος εκείνο 
196

.  

Οι συµπλοκές και οι µάχες µε τους Τούρκους τσέτες ήταν πολλές. Σε µια από αυτές, και 

ενώ ο τουρκοκαπετάνιος Χόκελ ετοιµαζόταν να επιτεθεί στους αντάρτες του ∆ηµ. 

Χαραλαµπίδη, αυτοί µε κυκλωτική κίνηση τον παγίδεψαν, σκοτώνοντας 14 τσέτες µεταξύ 

των οποίων και τον ανεψιό του αρχιτσέτη Μεµέτ Τσαούς 
197

.  

Ο αρχιτσέτης Τσακίρογλου συνέχιζε να λεηλατεί και να αφανίζει τα ελληνικά χωριά. Οι 

αντάρτες του ∆ηµ. Χαραλαµπίδη πήγαν στο χωριό Μοσκοβάντων και περίµεναν στα τρία – 

τέσσερα σπίτια που δεν είχαν κάψει οι τσέτες, να επιστρέψουν. Μια δεκαµελής οµάδα 

τσετών εισήλθε στο χωριό και άρχισε να διασκεδάζει, προφανώς για τα εγκλήµατα που 
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είχαν ήδη διαπράξει. Μια σπιτονοικοκυρά ειδοποίησε τροµαγµένη τον αρχικαπετάνιο. Με 

οµοβροντία εξοντώθηκε η οµάδα, εκτός από έναν που τραυµατίστηκε στο πόδι και έφυγε 

για να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους τσέτες. Η οµάδα του Πατµάνη Ανέστη, που άκουσε 

τους πυροβολισµούς, έτρεξε για ενίσχυση. Το βράδυ, όταν έπαυσε η οµίχλη, 

πλαγιοκοπήσανε τους τσέτες που κρύβονταν στη ρεµατιά και τους έτρεψαν σε άτακτη φυγή, 

αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν στο τουρκοχώρι Κιοβτζέ τερέ. Οι Έλληνες αντάρτες, 

χωρίς να έχουν κανένα θύµα, πήραν για λάφυρα 4 όπλα µάουζερ και 3 γκρα 
198

. 

Ο ∆ηµήτρης Χαραλαµπίδης και οι αντάρτες του, αφού ξεκαθάρισαν τον τόπο από τις 

τουρκικές συµµορίες των τσετών, ξανάφυγαν για το ληµέρι του Αγιαχλάλαν. Αργότερα, 

τραυµατίστηκε ο ∆ηµήτρης Χαραλαµπίδης βαρύτερα και έφυγε για την Τραπεζούντα και 

την αρχηγία των ανταρτών την ανέλαβε ο Παντελής Αναστασιάδης 
199

. 

Τον Μάιο του 1917 
200

, οι Τούρκοι της Αµισού πίεζαν τον Μητροπολίτη Γερµανό 

Καραβαγγέλη και τους Έλληνες προκρίτους της πόλης να πάνε στο βουνό Νεπιέν ταγ και να 

προτείνουν ειρήνη µε τους αντάρτες 
201

. Μέσω της επιτροπής, πρότειναν στον 

αρχικαπετάνιο Αντώνη Χατζηελευθερίου (Αντώνπασα) 
202

 να αποκαταστήσουν όλους τους 

αντάρτες και τους καπετάνιους αλλά, και όσους έπαθαν ζηµιές από τις εχθροπραξίες 

ανταρτών και Τούρκων στρατιωτών 
203

. Αντιπρόσωπος του Γερµανού στην επιτροπή ήταν ο 

επίσκοπος Ζήλων, µε έδρα την Πάφρα, Ευθύµιος Αγριτέλης. Ο αρχικαπετάνιος δεν βρήκε 

κακές τις προτάσεις, αλλά για το γεγονός ότι τις προτάσεις τις κάνουν Τούρκοι, 

αναγκάστηκε να τις απορρίψει 
204

. Στη συνέχεια υπαγόρευσε στον γραµµατικό του Ηλία 

Πάνου να δώσει στην επιτροπή έγγραφες απαντήσεις. Ο Τούρκος διοικητής, µαθαίνοντας 

τις απαντήσεις, απείλησε τον Μητροπολίτη και τους προκρίτους, ενώ ζήτησε από τον 

σουλτάνο να επικηρύξει τον Έλληνα αρχικαπετάνιο µε 5.000 χρυσές λίρες Τουρκίας ή κατ’ 

άλλους µε 50.000 λίρες Τουρκίας, παράλληλα µε την επικήρυξη και άλλων σηµαινόντων 

καπετάνιων
205

. 

Αυτό είναι το κοµβικό σηµείο για το αντάρτικο της πρώτης περιόδου. Τον Αύγουστο 

µήνα δολοφονήθηκε, από προδότες, ο αρχικαπετάνιος Αντώνης Χατζηελευθερίου 
206

. Τον 

Οκτώβριο µήνα απελάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, µε εντολή του πρωθυπουργού Ταλαάτ 

πασά ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης 
207

. Ο ρωσικός στρατός, µετά την κατάληψη 

της Τραπεζούντας τον Απρίλιο του 1916 και την προέλασή του µέχρι την ανατολική όχθη 

του Χαρσιώτη ποταµού στην Τρίπολη, σταµάτησε εκεί. Τον Οκτώβριο του 1917 ξέσπασε η 

ρωσική επανάσταση  και σταµάτησε ο ανεφοδιασµός των Ελλήνων ανταρτών 
208

. Το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο, δια του Πατριάρχη και η Σύνοδος της Πετρούπολης, είχαν ήδη 

παρέµβει προκειµένου να σταµατήσει ο εφοδιασµός των ανταρτών µε ρωσικά όπλα 
209

. 

Όταν µεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 1918 αποχώρησαν οι Ρώσοι από την 

Τραπεζούντα, µπήκε η ταφόπλακα της ελπίδας των Ελλήνων του Πόντου για την 

απελευθέρωσή τους από την τουρκική κυριαρχία και τυραννία. 

Στις 17 Οκτωβρίου 1918, υπογράφηκε ανακωχή µεταξύ της ηττηµένης Γερµανίας και 

των συµµάχων και δόθηκε αµνηστεία στον Πόντο 
210

. Ο τουρκικός στρατός αφοπλίστηκε, 

σφραγίστηκαν οι στρατιωτικές αποθήκες από τις αγγλικές αρχές κατοχής και φάνηκε ότι τα 

πράγµατα θα ακολουθήσουν µια θετική πορεία 
211

.  

Τα ελληνικά ανταρτικά σώµατα κατήρχοντο ελεύθερα στην Αµισό και εισήρχοντο 

καµαρωτά στην µητρόπολη. Άνεµος ελευθερίας έπνεε παντού 
212

. 

Στις19 Μαΐου του 1919 αποβιβάστηκε στην Αµισό ο Τούρκος συνταγµατάρχης 

Μουσταφά Κεµάλ. Προσκάλεσε τον µητροπολίτη και τους προκρίτους στο διοικητήριο. 

Αυτοί θεώρησαν περιττή κάθε επικοινωνία µαζί του, γιατί ήταν εποχή εθνικού θριάµβου για 

τους Έλληνες. Ο Κεµάλ έφυγε προς τη Σεβάστεια, ενώ αµέσως µετά ξεπήδησαν οι πρώτες 

τουρκικές συµµορίες, οι οποίες σκότωσαν και λήστεψαν Έλληνες χωρικούς. Στο στόχαστρο 

µπήκε ακόµη και ο βοηθός επίσκοπος του µητροπολίτη Γερµανού, ο Ευθύµιος Αγριτέλης, 

όταν επέστρεφε από την Πάφρα, την έδρα της επισκοπής του. Από τύχη κατάφερε να 

γλιτώσει ο επίσκοπος από βέβαιο θάνατο 
213

. 

Στο εσωτερικό της Αµισού και συγκεκριµένα στην πόλη Κάβζα (Θέρµαι 

Φαζηµωνητών), συνέβησαν σηµαδιακά περιστατικά στις 25-27 Μαΐου του 1919, ενώ δεν 



 123 

υπήρχε ίχνος τουρκικού στρατού στην περιοχή, αλλά ακόµη και αυτοί οι τζανταρµάδες ήταν 

άοπλοι. Εµφανίστηκε µια στρατιωτική µονάδα αποτελούµενη από περίπου διακόσιους 

άνδρες. Η στολή τους ήταν από εκλεκτό ύφασµα και όχι από απλό στρατιωτικό χακί. 

Φορούσαν πηλήκιο χωρίς γείσο, στο µέτωπο του οποίου υπήρχε µεταλλική φλόγα και ένα 

αστέρι χωρίς µισοφέγγαρο. Παρά το ότι ήταν πεζικάριοι, φορούσαν µπότες του ιππικού και 

είχαν µαστίγιο στο λαιµό της µπότας. Εγκαταστάθηκαν στο στρατιωτικό κτίριο της πόλης, 

ενώ ο αρχηγός τους εγκαταστάθηκε στο µοναδικό ξενοδοχείο, το οποίο είχε ηλεκτρικό 

ρεύµα και το οποίο ήταν ιδιοκτησία του επισκόπου Αριστείας, µε έδρα την Κάβζα, Ιεροθέου 

Χριστοδουλίδη 
214

. 

Οι στρατιωτικοί αυτοί επί τρεις ηµέρες µε τη συνοδεία νταουλιού και ζουρνά, χωρίς να 

ξέρουν χορό, επί ένα τέταρτο της ώρας χόρευαν, ένα τέταρτο έκαναν γυµναστική και ένα 

τέταρτο αναπαύονταν. Ο αρχηγός τους τις τρεις αυτές ηµέρες δεν βγήκε καθόλου έξω, αλλά 

κάθε βράδυ συγκέντρωνε τους προύχοντες της πόλης και συνεδρίαζε µαζί τους µυστικά 
215

. 

Την τέταρτη ηµέρα βγήκε από το ξενοδοχείο και πήγε στο στρατιωτικό κτίριο, όπου 

σταµάτησε αµέσως ο χορός. Ήταν ένας άνδρας ξανθός, µετρίου αναστήµατος, µε φαρδείς 

ώµους, διαπεραστικό βλέµµα και υπερήφανο παράστηµα. Λίγο αργότερα κατέβηκε στον 

κεντρικό δρόµο της Κάβζας 
216

. 

Βγαίνοντας στο δρόµο συνάντησε µπροστά του τον καπετάνιο Τσαουσίδη Βασίλειο, ο 

οποίος φορούσε χρυσό σπαθί στρατηγού του ρωσικού στρατού, το οποίο του το είχαν 

δωρίσει οι Ρώσοι µετά την κατάληψη της Τραπεζούντας. Τον σταµάτησε και σε αυστηρό 

τόνο τον ρώτησε ποιος ήταν και µε ποιανού διαταγή κυκλοφορούσε πάνοπλος µέσα στην 

αγορά. Ξαφνιασµένος ο Τσαουσίδης τον χαιρέτησε στρατιωτικά και , ενώ του έλεγε ότι µε 

την διαταγή του οθωµανικού κράτους το κάνει, δέχτηκε ηχηρό ράπισµα. Παράλληλα του 

είπε: θα σας δείξω εγώ πώς να πουλάτε σαλιγκάρια στη βάση του µιναρέ. Ο Τσαουσίδης,  
βλέποντας την δύναµη των διακοσίων περίπου στρατιωτών του αξιωµατικού που βρισκόταν 

παραπέρα, θεώρησε σκόπιµο να φύγει παρά να σκοτώσει τον άγνωστο αξιωµατικό και να 

µπλέξει µε την υπόλοιπη στρατιωτική µονάδα. Αν το έκανε, θα είχε σκοτώσει τον 

Μουσταφά Κεµάλ 
217

. 

Συνεχίζοντας να πεζοπορεί,  συνάντησε έναν πάνοπλο καβαλάρη που πήγαινε προς το 

κέντρο της πόλης και µπαίνοντας στη µέση του δρόµου έκανε νόηµα στον καβαλάρη να 

σταµατήσει. Του έκανε την ίδια ερώτηση και είδε αγριεµένο τον αντάρτη να του βρίζει τη 

γυναίκα και να του αντιλέγει: Εσύ, ποιος είσαι και µε ποιανού διαταγή βγήκες µπροστά µου; 
Βλέποντας ο Τούρκος την απειλητική διάθεση του αντάρτη, ήταν ο καπετάνιος της 

γειτονικής περιοχής Λαοδικείας του Πόντου (Λατίκ) Σωκράτης Λαζαρίδης (Τελή Σωκράτ), 

κούνησε δεξιά-αριστερά το κεφάλι του, παραµέρισε και γύρισε πίσω στο στρατιωτικό 

κτίριο
218

. Μαθαίνοντας ο Τούρκος µπέης, Μπαϊράµ εφέντης, το επεισόδιο µε τον καπετάν 

Τσαουσίδη και τον άγνωστο µέχρι τότε Κεµάλ, τον συµβούλευσε να µην επαναληφθεί το 

γεγονός, να πάρει τον στρατό του και να φύγει, λέγοντάς του: γι’ αυτό που έκανες στον 
Τσαουσίδη, όποιος και αν είσαι, δε θα προλαβαίνετε αύριο να κουβαλάτε τους νεκρούς σας µε 
τα κάρα…219

. Γνωρίζοντας τον καπετάνιο, ήξερε ότι θα έπαιρνε σκληρή εκδίκηση. 

Συµπτωµατικά, το ίδιο βράδυ στην γειτονική περιοχή του Καβάκ ο καπετάνιος Κυριάκος 

Παπαδόπουλος (Κισάµπατσακ) έστησε ενέδρα µε τους αντάρτες του και σκότωσε 18 

χωροφύλακες. Μαθαίνοντας τα γεγονότα ο Μπαΐράµ εφέντης και την ειδοποίηση να στείλει 

κάρα για να παραλάβει τα πτώµατα των Τούρκων χωροφυλάκων, κάλεσε στο σπίτι του τον 

Κεµάλ και του σύστησε να εγκαταλείψει αµέσως την πόλη. Παράλληλα κάλεσε και τον 

καπετάνιο Βασίλειο Τσαουσίδη, τον υποδέχτηκε µε θέρµη και τον παρακάλεσε να θεωρήσει 

το επεισόδιο λήξαν, γιατί έδιωξε από την πόλη τον θρασύτατο αξιωµατικό220. Πάνω σε ένα 
γέρικο και κοκκαλιάρικο άλογο που του έφεραν, τέθηκε επικεφαλής των πεζών επιτελών 

και των στρατιωτών του, τους οποίους τοποθέτησε σε δυο στίχους και οδεύοντας στο δεξιό 

µέρος του δρόµου, κατευθύνθηκαν όλοι µαζί προς την Αµάσεια 
221

.  

Ο Κεµάλ θα γίνει ο χειρότερος διώκτης των Ελλήνων του Πόντου και ειδικότερα της 

Αµισού. Οι διωγµοί εναντίον της Αµισού θα είναι τόσο άγριοι που οι αντάρτες πάνω στα 

βουνά θα πολλαπλασιαστούν. Ο αριθµός των ανταρτών κατά την πρώτη περίοδο ήταν 
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περίπου 4.000 
222

, ενώ στη δεύτερη περίοδο θα ανέλθουν στις 20.000 
223

. Ο Κεµάλ, για 

ευνόητους λόγους, ανεβάζει τον αριθµό τους σε 30.000 αντάρτες 
2243

. Εκλιπαρεί ο Γ. 

Καραΐσκος από την Αµισό την επιτροπή Ποντίων Ελλάδας, αλλά και κάθε αρµόδιο να 

στείλουν όπλα και πολεµοφόδια από την Ελλάδα, γιατί … Τότε µόνον ο Τούρκος θα τους 
σεβαστεί την ζωήν, όταν έχουν το όπλο στα χέρια…225

. Τα όπλα, όµως, δεν στάλθηκαν ποτέ. 

Οι εκλήσεις του γινόταν εις ώτα µή ακουόντων. 
Γύρω από τους αντάρτες µαζεύτηκαν και πάλι τα γυναικόπαιδα, οι γέροντες και οι 

άοπλοι. Κύριος σκοπός των ανταρτών ήταν η προστασία των γυναικοπαίδων 
226

. Η σωτηρία 

τους βρισκόταν µόνο στα βουνά, όταν η λαίλαπα των Κεµαλικών έκαιγε τα πάντα στο 

πέρασµά της. Οι αντάρτες κυκλωµένοι από τον κεµαλικό τουρκικό στρατό, έδιναν τον υπέρ 

πάντων αγώνα προκειµένου να γλιτώσουν και να βγάλουν από τον κλοιό τα 

γυναικόπαιδα
227

. Μοναδική ήταν η αυτοθυσία και η ανδρεία τους, γιατί πολεµούσαν υπέρ 
βωµών και εστιών και τέλος, γιατί είχαν καλή οργάνωση και κατείχαν οχυρές θέσεις 228. 

Οι τουρκικές συµµορίες που εµφανίστηκαν µετά το πέρασµα του Κεµάλ από την Αµισό 

και λυµαίνονταν την περιφέρεια, ανάγκασαν τους Έλληνες να ξαναοπλιστούν για να 

υπερασπίσουν τις οικογένειές τους, την τιµή και την αξιοπρέπειά τους 
229

. Αργότερα ο 

Κεµάλ θα στείλει εναντίον τους τακτικό στρατό, προκειµένου να λυγίσει και να εξαφανίσει 

τους αντάρτες 
230

. ∆εν θα το καταφέρει. Μόνο µετά την Συνθήκη της Λοζάνης και την 

ανταλλαγή των πληθυσµών οι αντάρτες θα πάψουν να αντιστέκονται και µάλιστα πολλοί 

από αυτούς, γνωρίζοντας τους Τούρκους, θα φύγουν µε τα όπλα τους για την Ελλάδα 
231

. 

Μετά την ανακωχή και το πέρασµα του Κεµάλ από την Αµισό, µε παρέµβαση του 

µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη, οι Άγγλοι έστειλαν στην Αµισό µια στρατιωτική 

δύναµη  διακοσίων ανδρών από τις αποικίες, ενώ παράλληλα υποχρέωσαν τον σουλτάνο να 

ανακαλέσει τον Κεµάλ 
232

. Τον Σεπτέµβριο του 1919 οι Άγγλοι έφυγαν από την Αµισό. Το 

χαρµόσυνο αυτό, για τους Τούρκους γεγονός, το ανήγγειλε ο ίδιος ο Κεµάλ στις 27-28 του 

µήνα. Οι σύµµαχοι Άγγλοι, Γάλλοι και Αµερικανοί στράφηκαν σιγά-σιγά και κρυφά µε το 

µέρος του Κεµάλ 
233

. 

Οι κινήσεις και τα υποµνήµατα για έναν Ανεξάρτητο Πόντο ήταν πολιτικές και έλαβαν 

χώρα την περίοδο της Ανακωχής. Το αντάρτικο στον Πόντο δεν έχει ταυτιστεί µε την 

δηµιουργία ενός ανεξάρτητου Πόντου. Αντίθετα, είναι διάχυτη η γνώµη ότι οι Έλληνες 

στον Πόντο κινδύνευαν και ότι ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση της ζωής των κατοίκων από 

τους καθηµερινούς κινδύνους τόσο στην Αµισό, όσο και στην Τραπεζούντα 
234

. Για τον 

λόγο αυτό προτάθηκε το ζήτηµα της οργάνωσης ένοπλης δύναµης ήδη από το 1919 
235

. 

Τον Ιανουάριο του 1920 
236

, ο Χρυσόστοµος Καραΐσκος, έφεδρος υπολοχαγός από την 

Οινόη του Πόντου, απολυµένος από τις τάξεις του στρατού ως έφεδρος το 1913, αναχώρησε 

από την Αθήνα για την Αµισό. Η Επιτροπή Ποντίων Ελλήνων της Αθήνας, δια του Χ. 

Καλαντίδη, στήριξε την απόφασή του αυτή, προκειµένου να οργανωθεί η δύναµη των 

ανταρτών στον ∆υτικό Πόντο 
237

. Οι αντάρτες δεν είχαν κεντρική διοίκηση, αλλά ούτε και 

υπήκουε ο ένας καπετάνιος στον άλλο. Συνεργάζονταν µόνο σε θέµατα 

αλληλοϋποστήριξης, ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας 
238

. Οι Έλληνες αντάρτες, αντί να 

οδηγηθούν σε καθηµερινή εξολόθρευση, µε παθητικότητα, προτίµησαν την ένοπλη 

αντίσταση. Όφειλαν όµως να βοηθηθούν σε θέµατα διοίκησης 
239

.  

Απογοήτευση τον κατέλαβε, όταν έφτασε στην Αµισό και συναντήθηκε µε τους 

καπετάνιους και τους αντάρτες, Εγκαταλελειµµένοι ευθύς εξ αρχής εις µόνας τας δυνάµεις 
των, άνευ χρηµάτων και όπλων, άνευ εφοδίων αλλά και άνευ συναντιλήψεως των 
ενδιαφεροµένων, υποκείµενοι εις δυσκολίας και εµφυλίους έριδας, ένεκα ελλείψεως ενιαίας 
διοικήσεως παρ’ εκτάκτης τινός αρχής, είχον απογοητευθεί εις µέγα βαθµόν οι συγκροτούντες 
τας ενόπλους εκείνας οµάδας…240

. Η αλήθεια αυτή διατυπώθηκε από έναν εµπειροπόλεµο 

έφεδρο αξιωµατικό του ελληνικού στρατού, ο οποίος καταγόταν από τον Πόντο.  

Τρεις µέρες µετά την άφιξή του στην Αµισό επικοινώνησε µε τον επίσκοπο Ζήλων, µε 

έδρα την Πάφρα, Ευθύµιο Αγριτέλη και µε τον γιατρό και πρόεδρο της 

εφοροδηµογεροντίας Μακρή. Ενθουσιάστηκε µε την αυτοθυσία και τον ζήλο του 
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επισκόπου, ο οποίος µεριµνούσε για τις αναγκαίες προµήθειες πολεµοφοδίων και όπλων, 

ενώ παράλληλα παρενέβαινε θετικά στις διιστάµενες απόψεις των καπετάνιων 
241

.  

Τον προβληµάτισε, όµως, η έστω και στοιχειώδης προφύλαξη που δεν λαµβάνονταν γι’ 

αυτές τις εργασίες. Οι οπλαρχηγοί έµπαιναν στην µητρόπολη χωρίς κανένα µέτρο 

προφύλαξης και έτσι έγινε κοινό µυστικό ότι η µητρόπολη ήταν το κέντρο ανεφοδιασµού 

των ανταρτών 
242

.  

Την ίδια ώρα που αυτά συνέβαιναν, διοικητικοί Τούρκοι υπάλληλοι προσέρχονταν στον 

επίσκοπο για διάφορα θέµατα 
243

. 

Επικρατούσε τέτοιος άκαιρος ενθουσιασµός, σε σηµείο που ο επίσκοπος απείλησε τον 

Τούρκο διοικητή της Αµισού ότι αν δεν αποφυλακίσει έναν αντάρτη, θα κατέβαζε στην 

πόλη πέντε χιλιάδες οπλοφόρους για να το πετύχει 
244

. 

∆ιαπίστωσε τον ανταγωνισµό µεταξύ των καπετάνιων προκειµένου να έχουν την εύνοια 

του επισκόπου, σε σηµείο που δηµιουργούνταν επικίνδυνες αντιζηλίες µεταξύ πραγµατικά 

ηρώων οπλαρχηγών 
245

. 

Παράλληλα, διαπίστωσε την σύνεσιν της εφοροδηµογεροντίας σε αντίθεση µε τις 
ευθύνες του επισκόπου και την πληµµελή οικονοµική διαχείριση 

246
. 

Η εφοροδηµογεροντία πρότεινε στον Χρυσόστοµο Καραΐσκο να αναλάβει την γενική 

αρχηγία και τη διαχείριση του αγώνα. Ο Καραΐσκος εκδήλωσε την επιφύλαξή του, γιατί 

µπορούσαν να δηµιουργηθούν µεγάλα προβλήµατα στον ελληνικό πληθυσµό, αν οι Τούρκοι 

µάθαιναν την ιδιότητά του. Οι επιφυλάξεις αυτές ξεπεράστηκαν, όταν οι προύχοντες τον 

διαβεβαίωσαν ότι ο κίνδυνος αυτός, ούτως ή άλλως υπήρχε, ανεξάρτητα από το αν θα 

ενοχοποιούνταν ή όχι οι χριστιανοί 
247

. Οι Έλληνες της Αµισού γνώριζαν την τραγική 

αλήθεια 

Εφοδιάστηκε από τον επίσκοπο Ευθύµιο Αγριτέλη µε συστατική επιστολή, προκειµένου 

να έχει το απαιτούµενο κύρος για µια τέτοια αποστολή και αναχώρησε για την ύπαιθρο 
248

 . 

Συναντήθηκε µε τον αδιαµφισβήτητο αρχηγό των ανταρτών Στυλιανό Κοσµίδη, ο 

αρχικαπετάνιος Αντώνης Χατζηελευθερίου είχε δολοφονηθεί τον Αύγουστο του 1917 και 

άρχισαν από κοινού την οργάνωση του αγώνα. Κέντρο των εργασιών ορίστηκε το χωριό 

Χατζή Ισµαήλ, µισή ώρα από την Αµισό. Ο Στυλιανός Κοσµίδης έχαιρε κοινής αποδοχής 

τόσο από τους καπετάνιους, όσο και από τους αντάρτες. Ήταν ευφυής, υπερβολικά 

φιλόδοξος, είχε άριστη γνώση του ανάγλυφου του εδάφους της περιοχής και επιπλέον, είχε 

το πλεονέκτηµα να θεωρείται τουρκόφιλος 
249

. 

Την εποχή αυτή οι διχόνοιες µεταξύ των ανταρτών είχαν φτάσει στο χειρότερο σηµείο. 

Συνέβαιναν φόνοι και αντεκδικήσεις µεταξύ των πολεµιστών. Οι Κεµαλικοί  

επωφελούµενοι από αυτήν την κατάσταση, δολοφονούσαν ατιµωρητί Έλληνες χωρικούς. Ο 

Καραΐσκος αποφάσισε να συναντηθεί προσωπικά µε τους οπλαρχηγούς και να θέσει τέρµα 

σε αυτήν την κατάσταση 
250

. 

Με συνοδό του τον Κοσµίδη επισκέφθηκε τους πλέον σώφρονες καπετάνιους, και µε το 

κύρος που τον περιέβαλλε, κατόρθωσε να τους πείσει να δηλώσουν υπακοή και υποταγή 

στην ανώτατη αρχή του αγώνα. Αναγνώριζαν έτσι ότι η διοίκηση του αγώνα ήταν ενιαία. 

Άµεση συνέπεια αυτού του γεγονότος θα ήταν η ισχυροποίηση του αγώνα και επιπλέον οι 

όποιες διαφορές µεταξύ των πολεµιστών θα επιλύονταν ειρηνικά. Ακόµη, θα 

παραµερίζονταν οι ανίκανοι και µη αρεστοί στους χωρικούς καπετάνιοι και θα 

προλαµβάνονταν οι αναµίξεις των πολεµιστών στα ζητήµατα της κοινοτικής διοίκησης των 

χωριών 
251

. 

Θεσπίστηκαν ποινές για όσους εγκληµατούσαν κατ’ αλλήλων και συστάθηκαν ταµεία 

στα χωριά για την προµήθεια όπλων και πολεµοφοδίων. Τα εισοδήµατα των ταµείων θα 

προέρχονταν από τις ιεροπραξίες των εκκλησιών και τα δικαιώµατα από την επίλυση των 

διαφορών µεταξύ των κατοίκων 
252

. 

∆ιοργανώθηκε υπηρεσία µεταφοράς όπλων και πολεµοφοδίων στην ύπαιθρο και 

υποδείχθηκε στους πολεµιστές να προσπαθούν µε ατοµική τους πρωτοβουλία να 

προµηθεύονται όπλα και πολεµοφόδια και να µην τα περιµένουν µοιρολατρικά. Κατάφεραν  
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να συµφιλιώσουν τους καπετάνιους και να παραµένουν  ενωµένοι µεταξύ τους, προς άπειρη 

θλίψη των Τούρκων 
253

. 

Καταβλήθηκε µεγάλη προσπάθεια για να διοριστούν στη θέση του εξάρχου 

(αντιπροσώπου του µητροπολίτη) και του µουχτάρη (προέδρου), πρόσωπα ηθικά και ικανά, 

τα οποία να απολαµβάνουν γενικής εκτίµησης και που να έχουν καλές σχέσεις µε τους 

γείτονες Τούρκους, για τη δηµιουργία αντικεµαλικού κλίµατος 
254

. 

Μέσα σε 45-50 µέρες περιδιάβηκε τα τρία σαντζάκια του ∆υτικού Πόντου, δηλαδή της 

Αµισού, της Αµάσειας και της Τοκάτης (Ευδοκιάς-∆αζηµών), συναντήθηκε µε όλους τους 

οπλαρχηγούς και συνέταξε κατάλογο τόσο των οπλισµένων, όσο και αυτών που µπορούσαν 

να φέρουν όπλα 
255

. 

Προπαρασκευάστηκε η κοινή γνώµη των Τσερκέζων 
256

 της περιοχής, προκειµένου να 

δράσουν και αυτοί κατά το πρότυπο του Αζναβούρ στην Πάνορµο. Γεγονός που έφερε 

θετικά αποτελέσµατα µε την δράση του Χασάν Τσαούς, ο οποίος σε ενέδρα σκότωσε τους 

δυο βουλευτές της Τραπεζούντας και του Λαζιστάν, Ιζέτ µπέη και Εγιούπ Ζατέ, κατά την 

ώρα που µετέβαιναν στο πανισλαµικό συνέδριο της Άγκυρας 
257

.  

Με τέτοιες ενέργειες µπόρεσαν να αποκτήσουν την εκτίµηση, την συµπάθεια και τον 

σεβασµό όλων, οι οποίοι τους αναγνώριζαν ως ανώτατη στρατιωτική, δικαστική και 

πολιτική αρχή. Το ίδιο βέβαια συνέβαινε τόσο από τους Τούρκους, όσο και από τις 

τουρκικές αρχές, λόγω του κύρους και του σεβασµού που απολάµβαναν 
258

. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι Τούρκοι ένοπλοι τους ζήτησαν να αναλάβουν την επίλυση 

των διαφορών τους µε τους Έλληνες ενόπλους. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η αρπαγή 2.000 

τουρκικών αιγοπροβάτων, στην περιοχή του Νεπιέν και η απαίτηση να τους δοθούν λύτρα, 

προκειµένου οι Έλληνες αντάρτες να προµηθευτούν φυσίγγια. Ο Καραΐσκος µε τον καπετάν 

Στυλιανό, πήγαν στο Νεπιέν και µε την καταλυτική τους παρουσία αποτράπηκε το γεγονός 

ένοπλης σύγκρουσης. Η ενέργεια αυτή χαροποίησε πολύ τους Τούρκους. Σε µια άλλη 

περίπτωση, Αρµένιοι της περιοχής Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπά), σκότωσαν τρεις Τούρκους 

στο χωριό Καραµούχ και άρπαξαν τα εµπορεύµατα που µετέφεραν. Το γεγονός 

επιχειρήθηκε να αποδοθεί στους Έλληνες, από τον διοικητή της Αµισού. Με εντολή του 

Καραΐσκου ο Έλληνας καπετάνιος Τσακίρ Γαλλιόν, µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, 

ανακάλυψε τους Αρµένιους φονιάδες, µετά από συµπλοκή τους αιχµαλώτισε και τους 

παρέδωσε στον διοικητή µαζί µε τα εµπορεύµατα. Ο διοικητής προθυµοποιήθηκε να τους 

δώσει χρηµατική αµοιβή, την οποία οι Έλληνες αντάρτες την αποποιήθηκαν και ζήτησαν 

µόνο 3.000 βολίδες µάλινχερ. Το ίδιο καταλυτική ήταν η επέµβαση και για την 

απελευθέρωση Τούρκου αξιωµατικού, τον οποίο είχαν συλλάβει οι Έλληνες αντάρτες στο 

δρόµο προς την Πάφρα 
259

. 

Επέβλεπαν άγρυπνα όλες τις ενέργειες των Κεµαλικών για µεταφορές όπλων, 

πολεµοφοδίων, αλλά και τις στρατιωτικές τους κινήσεις, τις οποίες ανέφεραν στον Άγγλο 

Αρµοστή της Αµισού. Όταν, όµως, στις αρχές Μαΐου κεµαλοποιήθηκε η Αµισός και ο 

αντικεµαλικός διοικητής αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, η κατάσταση συνεχώς 

εξελισσόταν σε βάρος των Ελλήνων 
260

.Πολλοί Τούρκοι λιποτάκτες από το στρατιωτικό 

σώµα της Αµισού συλλαµβάνονταν από τους αντάρτες και αφοπλίζονταν, ενώ βρέθηκε 

Τούρκος, ο οποίος προθυµοποιήθηκε να πουλήσει στους Έλληνες όπλα και πυροµαχικά, 

αλλά από έλλειψη χρηµάτων δεν µπόρεσε να γίνει η αγοραπωλησία 
261

.Με την πάροδο των 

χρόνων η κατάσταση στην πόλη γινόταν απειλητική για τους Έλληνες της Αµισού. 

Νυχθηµερόν οι Τούρκοι συσκέπτονταν γιά να εξοντώσουν τους χριστιανούς µε τον 

καλύτερο γι’ αυτούς τρόπο. Τόσο από την Αµισό, όσο και από τις άλλες πόλεις, οι Έλληνες 

κάτοικοι άρχισαν να καταφεύγουν πάλι στα ορεινά χωριά κοντά στους αντάρτες 
262

. 

Βλέποντας την απειλητική αυτή κατάσταση ο Καραΐσκος, απέστειλε πολλές εκθέσεις 

στην Αθήνα, τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στην Επιτροπή Ποντίων Αθηνών και τους 

εκλιπαρούσε να στείλουν όπλα και πολεµοφόδια, γιά να µπορέσουν να αµυνθούν οι 

Έλληνες και να αποτρέψουν τα τεκταινόµενα των Τούρκων. Το υπουργείο Εξωτερικών 

εκώφευε 
263

. 
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Βλέποντας ότι απειλείται σφαγή των Ελλήνων, διέταξε είκοσι οπλαρχηγούς µε 

διακόσιους αντάρτες να είναι σε κατάσταση ετοιµότητας, ούτως ώστε, όταν χρειαστεί, να 

σπεύσουν να προστατέψουν τους Έλληνες της Αµισού, ενώ κατέστρωσε και σχέδιο άµυνας 

της πόλης. Είχαν ήδη φτάσει από το Λαζιστάν περίπου 4.800 Λαζοί τσέτες και 

περιφέρονταν επιδεικτικά στις ελληνικές συνοικίες. Ένας ακόµη αριθµός Λαζών στάλθηκε 

στα τουρκικά χωριά µε τους χωροφύλακες, δήθεν για να τα προστατέψουν από τους 

Έλληνες αντάρτες 
264

. 

Με την πρόφαση ότι θα γίνει απόβαση ελληνικού στρατού οι Τούρκοι διένειµαν όπλα 

στους κατοίκους των ορεινών τουρκικών χωριών, αλλά και των παράλιων 
265

. 

Από το χωριό Χατζή Ισµαήλ κατέβηκε ο Καραΐσκος στην Αµισό και επικοινώνησε τόσο 

µε τους προκρίτους, όσο και µε τον επίσκοπο Ευθύµιο Αγριτέλη. Αποφάσισαν να τον 

στείλουν στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα, για να εκθέσει την κατάσταση στους 

αρµόδιους και να τους πείσει να στείλουν όπλα και πολεµοφόδια, γιατί υπήρχε πολύ µεγάλη 

ανάγκη 
266

. 

Εν τω µεταξύ έφτασε γράµµα από την Αθήνα, µε το οποίο τους γνωστοποίησε ότι 

φορτώθηκε αρκετή ποσότητα όπλων και πυροµαχικών για την Αµισό και τους εφιστούσε 

την προσοχή για την παραλαβή τους. Ένας ξένος προσφέρθηκε να τους πουλήσει όπλα και 

πολεµοφόδια, αντί ασήµαντου ποσού, τα οποία ήταν φορτωµένα πάνω σε ρωσικό πλοίο. 

Ενώ διαδραµατίζονταν όλα αυτά, αποφασίστηκε να αποσταλεί ο Καραΐσκος στην 

Κωνσταντινούπολη, και εν ανάγκη και στην Αθήνα, προκειµένου να ενισχυθεί άµεσα ο 

αγώνας µε χρήµατα και όπλα, µε δεδοµένη την ασφαλή εκφόρτωση και παραλαβή των 

προαναφερθέντων όπλων και πολεµοφοδίων 
267

.   

Εφοδιάστηκε µε κατάλληλα γράµµατα από τον επίσκοπο και την εφοροδηµογεροντία 

και παρουσιάστηκε στην Άγγλο αρµοστή της Αµισού, στον οποίο εξέθεσε τα γεγονότα, 

τονίζοντάς του ότι οι αντάρτες στερούνταν και το ψωµί τους ακόµη και µε τα χρήµατα 

εκείνα αγόραζαν όπλα, εξαιτίας της επιθετικής στάσης των Τούρκων. Με τη συνοδεία δύο 

άλλων αξιωµατικών επιβιβάστηκε σε λέµβο µε αγγλική σηµαία και από εκεί σε ρωσικό 

πλοίο. Μετά την αναχώρηση των Άγγλων αξιωµατικών, ένας Τούρκος αξιωµατικός εν 

ονόµατι της κυβέρνησης της Άγκυρας ζήτησε να του ελέγξει το διαβατήριο. Αναγκάστηκε ο 

Καραΐσκος να προτείνει το πιστόλι του για να τον αναγκάσει να φύγει 
268

. 

Αποβιβάστηκε στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στην ελληνική αρµοστεία και τους 

εξέθεσε την κατάσταση στην Αµισό. ∆εν του έδωσαν καµιά σηµασία και αντιλήφθηκε ότι 

δεν υπήρχε καµιά διάθεση συναντίληψης και βοήθειας στον δύσκολο αγώνα. Πήγε για 

τελευταία φορά στον αρµοστή Καθενιώτη και τον παρακάλεσε απεγνωσµένα για την 

αποστολή πολεµοφοδίων, αλλά και πάλι αυτός αρνήθηκε κατηγορηµατικά, µη µπορώντας 

να καταλάβει την τραγική θέση των Ελλήνων της Αµισού 
269

. 

Παρ’ όλη την αποτυχία του, κατόρθωσε να εφοδιαστεί µε ξένο διαβατήριο και 

επεχείρησε να µεταβεί πάλι στον Πόντο, αλλά εµποδίστηκε βίαια από την ελληνική 

στρατιωτική αποστολή της Κωνσταντινούπολης. Μάταια περίµενε µια άλλη ευκαιρία για να 

φύγει στον Πόντο. Κάθε εξωτερική συνδροµή και συναντίληψη για τον διεξαγόµενο στην 

Αµισό εθνικό, αλλά άνισο αγώνα  είχε µαταιωθεί 
270

. 

… Και οι Πόντιοι πολεµισταί ενεκαρτέρουν άνευ πολεµοφοδίων και ζωοτροφιών, µήνας 
και έτη, υπό όρους και συνθήκας δυσµενεστάτας,φυλάττοντες ζηλοτύπως την ιεράν εθνικήν 
παρακαταθήκην, τας γυναίκας και τα νήπια, υπέρ των οποίων πλείστοι εξ αυτών, κατά 
χιλιάδας εθυσίασαν ό,τι πολυτιµότερον είχον, την ζωήν των271. Η απογοήτευση, η απελπισία 
και η θλίψη είχαν κατακλύσει την ψυχή του άδολου και γενναίου αξιωµατικού, από την 

Οινόη του Πόντου. Ο πόνος περίσεψε. Η ψυχή του στράγγισε, µπροστά στο δράµα των 

Ελλήνων της Αµισού, αλλά και της παντελούς αδιαφορίας των υπευθύνων.  
Σε µια επιστολή του από το χωριό Αβτάν της Αµισού, στις 23 Φεβρουαρίου 1920, 

ανέφερε, µεταξύ άλλων, για την χωρίς κανένα εµπόδιο άφιξή του στην Αµισό και την 

συνάντησή του µε τους ήρωες 
272

. 

∆ιαπίστωσε ότι κίνδυνος για τα χωριά δεν υπήρχε από τους Τούρκους, διότι τα 

προφύλασσαν οι αντάρτες, αλλά υπήρχε για τις πόλεις. Γι’ αυτό, αν ήταν δυνατή η 
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προµήθεια 3.000 όπλων µε τα φυσίγγια τους και χρηµατική βοήθεια για την αγορά 

φυσιγγιών από την επιτόπια αγορά, οι Έλληνες όχι µόνο θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν 

τουρκική επέλαση, αλλά και µέσα σε πέντε ώρες οι Έλληνες θα µπορούσαν να καταλάβουν 

όλη την επαρχία. Η δύναµη του τουρκικού στρατού αριθµούσε 2.000 στρατιώτες 
273

. 

Οι Έλληνες αντάρτες πουλούσαν τα ζώα τους για να προµηθευτούν όπλα και 

πολεµοφόδια, γιατί τα χρήµατά της µητρόπολης δεν αρκούσαν. Πρότεινε να απολυθούν οι 

Πόντιοι στρατιώτες του ελληνικού στρατού και να τους αποστείλουν τα όπλα τους, γιατί 

στην Αµισό υπήρχαν µυριάδες άοπλοι αντάρτες µε άριστο ηθικό 
274

. 

Πρότεινε, για την αγάπη της πατρίδας, άλλοι να θυσιάσουν το αίµα τους και άλλοι το 

χρήµα τους και όχι οι αντάρτες πάνω στα βουνά να υποφέρουν από την πείνα, το ψύχος, την 

στέρηση, να διακινδυνεύουν κάθε στιγµή τη ζωή τους, ενώ στην Κωνσταντινούπολη, 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα να αλληλοτρώγονται για το ποιός 

θα αποκτήσει εξουσία σε µια ανύπαρκτη αρχή, η οποία θα αποκτηθεί από το αίµα των 

Ελλήνων της υπαίθρου, χωρίς να νοιάζονται πώς περνούν αυτοί, µε τι ντύνονται, πώς 

πολεµούν και από πού προµηθεύονται όπλα και πολεµοφόδια. ∆ιαπίστωσε ότι οι Επιτροπές 

στην Ελλάδα συντηρούσαν καιροσκοπικούς ανθρώπους και δεν ενδιαφέρονταν να 

βοηθήσουν τους µάρτυρες της Αµισού, αλλά και του Πόντου ολόκληρου, που παρέµειναν 

άγρυπνοι φρουροί και φύλακες της εθνικής παρακαταθήκης 
275

. 

∆ιαπίστωσε ότι οι Πόντιοι της Αµισού και της ευρύτερης περιφέρειας του Πόντου, παρά 

τα όσα είχαν υποφέρει ήταν πρόθυµοι να υποστούν οποιαδήποτε θυσία, αρκεί µόνο κάποιος 

να τους συµπονούσε. Και τους συµπονούσε µόνο όποιος θα τους προµήθευε όπλα, διότι 

γνώριζαν ότι ο Τούρκος θα τους σεβαστεί µόνο όταν είναι οπλισµένοι 
276

. 

∆υστυχώς, όµως, δεν υπήρχε καµιά συναντίληψη πάνω σε αυτό το θέµα. Οι δηµόσιοι, 

κρατικοί ανώτεροι υπάλληλοι και αξιωµατικοί, είχαν άλλη άποψη για τον αγώνα επιβίωσης 

των Ελλήνων ανταρτών της Αµισού και του ∆υτικού Πόντου γενικότερα. Μιλούσαν για 

άκαιρη φιλοδοξία και µάταιες συµφορές, λυπούµενοι τους ήρωες των βουνών του Πόντου 
για τις ήδη τροµερές δοκιµασίες που είχαν υποστεί

277
. ∆εν µπορούσαν να δουν την 

καταστροφή και την τραγωδία που πλησίαζε και ήταν επί θύραις. ∆εν µπορούσαν να 

νιώσουν τον πόνο των ηρώων ανταρτών που θυσίαζαν ό,τι πολυτιµότερο είχαν για να 

προφυλάξουν και να σώσουν γυναίκες, παιδιά, γέρους και ανήµπορους Έλληνες, σε ένα 

ακρότατο σηµείο του Ελληνισµού. ∆εν µπορούσαν να καταλάβουν ότι ο αγώνας στην 

εσχατιά αυτή του Ελληνισµού δινόταν υπέρ βωµών και εστιών και όδευε προς την 

ολοκλήρωσή του. Η κυβέρνηση του Βενιζέλου είχε υιοθετήσει την πρόταση σχηµατισµού 

στρατιωτικών οµάδων από Ποντίους εθελοντές και είχε προχωρήσει στην δηµιουργία ενός 

τάγµατος εθελοντών του Πόντου, από τους Ποντίους της Ελλάδας. Την τελευταία, όµως, 
στιγµή υπαναχώρησε, διότι διαφοροποιήθηκε η αγγλική πολιτική στον Νοτιοανατολικό 

Εύξεινο Πόντο 
278

. Αυτού του τάγµατος τον οπλισµό, ζήτησε να του στείλουν στην Αµισό ο 

Καραΐσκος.  

Από τα µέσα του 1920, η ψυχή της αντίστασης, ο διορατικός και διπλωµατικός 

µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης, κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο, για να λάβει µέρος ως µέλος της Ιεράς Συνόδου στην εκλογή του 

Νέου Οικουµενικού Πατριάρχη 
279

. 

Μόνοι τους οι αντάρτες της Αµισού θα έδιναν τον υπέρ πάντων αγώνα στα βουνά του 

∆υτικού Πόντου, για να γλιτώσουν από τη σφαγή τα γυναικόπαιδα, τους γέροντες και τους 

αµάχους. Η ελληνική ιστορία δεν έχει πολλά τέτοια παραδείγµατα αυτοθυσίας, παρά µόνο 

στο Μεσολόγγι και στο Σούλι 
280

. Η µή σφαγή από τον Τούρκο ήταν το κύριο µέληµα των 

ανταρτών, αλλά πέρα από αυτό υπήρχε και ο µεγαλύτερος εχθρός των ανταρτών και των 

γυναικοπαίδων στο βουνό, που ήταν η πείνα. Ο θάνατος από την πείνα. Πολλές χιλιάδες 

γυναικοπαίδων και κυρίως παιδιών, απεβίωσαν από την πείνα 
281

. Ειδικότερα τον χειµώνα, 

όταν το χιόνι ήταν πολύ στα δασωµένα βουνά, η κατάσταση γινόταν τραγική. Κύριο µέληµα 

λοιπόν των ανταρτών ήταν η φροντίδα για την διατροφή των αµάχων, αλλά και η φροντίδα 

για την εξασφάλισή τους σε απρόσιτα µέρη των βουνών, σε σπηλιές και σε ανήλια δάση 
282

. 
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Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονταν κατά τη διάρκεια των µαχών. Ενώ οι 

αντάρτες πολεµούσαν τους Τούρκους, µέσα από τα χαρακώµατα ή πίσω από βράχια και 

δέντρα, τα χιλιάδες γυναικόπαιδα που προστάτευαν, προσεύχονταν. Έψαλλαν, έκλαιγαν και 

µαζί µε τους ιερωµένους έκαναν παρακλήσεις στην Παναγία Θεοτόκο 
283

. 

Το ήθος των Ελλήνων ανταρτών στα βουνά της Αµισού και του Πόντου ήταν µοναδικό. 

Οι άθλιες καιρικές και βιοποριστικές συνθήκες, αλλά και η χωρίς καµιά οικονοµική και 

στρατιωτική βοήθεια διεξαγωγή του, κατατάσσουν το κίνηµα αυτό στις λαµπρότερες 

σελίδες της ελληνικής ιστορίας 
284

. 

Πέρα από τις καλά οργανωµένες αντάρτικες οµάδες, υπήρχαν και µερικές οµάδες 

ανταρτών στα ορεινά της Αµισού, τα οποία προστάτευαν µικρές οµάδες χωριών 
285

. Τα 

στοιχεία που υπάρχουν για το έπος του αντάρτικου αγώνα είναι ελάχιστα και κυρίως 

στηρίζονται στα ηµερολόγια ορισµένων µόνο ανταρτών. Τραγικές σκηνές 

διαδραµατίστηκαν στα δάση και στις ρεµατιές, οι οποίες δεν έγιναν γνωστές. Σε ένα βαθύ 

ρέµα της περιοχής Τσιγγίρ Οϊµά, στην τοποθεσία Τάς χαν (Πέτρινο χάνι) σκοτώθηκαν και 

σφάγησαν 250-300 γυναίκες, γέροι, παιδιά και άοπλοι, σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του 

κεµαλικού στρατού 
286

. Οι µάχες ήταν καθηµερινές και συνεχείς, όσο και οι µετακινήσεις 

των ταγµένων ανταρτών να προστατεύουν τα γυναικόπαιδα, γιατί οι Τούρκοι δεν σέβονταν 

ούτε τα νήπια 
287

. 

Από τον Νοέµβριο του 1920, ως και τον Ιούνιο του 1921, ο στρατηγός του Κεµάλ Λίβα 

πασάς έκανε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο τµήµα του Τόπτσαµ (συγκεντρωµένα πεύκα) 

προκειµένου να εξοντώσει τις ανταρτικές δυνάµεις του µεγάλου αρχικαπετάνιου της 

περιοχής Έρπαας (Ηράκλειας)–Τοκάτης (Ευδοκιάς-∆αζηµών)-Αµάσειας, Αναστασίου 

Παπαδόπουλου (Γοτσάναστας – Μέγας Αναστάσιος). Αντ’ αυτού τον ανέδειξε σε µεγάλο 

πολέµαρχο. Ήταν η στρατηγική φυσιογνωµία της περιόδου 1920-1922 
288

. 

 Είναι η εποχή που οι κεµαλικές ορδές των τσετών κατασφάζουν τον άµαχο πληθυσµό 

στο εσωτερικό του ∆υτικού Πόντου. Η εξόντωση των Ελλήνων, όπου υπήρχαν ανταρτικές 

οµάδες, παίρνει φρικιαστικές διαστάσεις. Οι Έλληνες αντάρτες αντλούν θάρρος από τις 

νίκες του ελληνικού στρατού στο µικρασιατικό µέτωπο και περιµένουν µε αγωνία την 

έκβασή του 
289

. 

Τον Ιούνιο του 1921, µερικοί οπλαρχηγοί αποφασίζουν να συναντηθούν µε τους 

καπετάνιους των άλλων ανταρτικών τµηµάτων, για να καταστρώσουν τα µελλοντικά τους 

σχέδια και να βάλουν τις βάσεις της µελλοντικής πορείας. Έτσι, ξεκίνησαν από το Τόπτσαµ 

ο γενικός αρχηγός Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ο Παύλος Τσαουσίδης, ο Μιχαήλ 

Κουτσόγλου, ο Μελέτιος Παϊραχταρίδης και από το Τάζλου Τερεσί ο Γενικός οπλαρχηγός 

Γιώργηαγας (Κοτσάµπουγιούκ–Μεγαλοµύσταξ), ο καπετάν Κωνσταντίνος (Καράκοτας) και 

ο καπετάν Αναστάσιος (Κοτσάγκιοζ – Μεγαλοµάτης). Πήραν µαζί τους πενήντα συνοδούς 

αντάρτες και κατευθύνθηκαν στα ορεινά της Αµισού, στο Τσοπού Τερεσί, στην περιοχή 

µεταξύ Ασαρτσίκ και Ντεστέκ. Μετά από µια δίωρη µάχη στο Άκταγ (Άσπρο βουνό) µε 

τους τσέτες που τους είχαν στήσει ενέδρα, έφτασαν στο Τσοπού Τερεσί 
290

. 

Το Τσοπού Τερεσί ήταν µια πολύ µεγάλη ρεµατιά που στο βάθος της περνούσε ένα 

ποταµάκι και δηµιουργούσε πλάτωµα. Το µέρος εκείνο ήταν η συµβολή και δύο ακόµη 

µικρών ποταµών που έρχονταν από το Καραµούχ (Μαύρο Καρφί) και το Ντεστέκ 
291

. Οι 

καπετάνιοι της ορεινής αυτής περιοχής της Αµισού υποδέχτηκαν µε θέρµη τους 

συναγωνιστές τους, αλλά µε την ίδια θέρµη τους υποδέχτηκαν και τα γυναικόπαιδα, όταν 

έµαθαν την άφιξή τους, γιατί γέµισαν ελπίδες τα όνειρά τους. Στη συγκέντρωση των 

αρχηγών συζητήθηκαν όλες οι πραγµατικές δυσκολίες που αντιµετώπιζαν, το µεγάλο 

ζήτηµα της εξασφάλισης τροφίµων και κυρίως το µεγάλο πρόβληµα των όπλων. Και ήταν 

πολύ µεγάλο το πρόβληµα αυτό, γιατί µε κάθε οπλισµένο αντάρτη πήγαιναν και δύο άοπλοι. 

Υπήρχαν οι καρδιές και τα αδάµαστα χέρια, αλλά δεν υπήρχαν όπλα και πολεµοφόδια. 

Αποφάσισαν να µπαίνουν σε οπλισµένα τουρκοχώρια και να τα λεηλατούν. Πήραν την 

απόφαση να συνεχίσουν τον αγώνα και να θυσιαστούν µέχρις ενός. Αντικειµενικός τους 

σκοπός θα ήταν η ένωσή τους µε τον ελληνικό στρατό, όταν θα σταθεροποιούσε το µέτωπό 

του στην Άγκυρα. Θα ήταν βέβαια τραγική η κατάσταση µιας πενθήµερης πορείας µέσα 
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από βουνά, µε τα γυναικόπαιδα να ακολουθούν. Με την βοήθεια του Θεού θα το 

επιχειρούσαν 
292

.Ο νόµος του Έλληνα αντάρτη έλεγε ότι η τελευταία σφαίρα ήταν για τον 

εαυτό του. Κανείς αντάρτης δεν πιάστηκε αιχµάλωτος από Τούρκο 
293

. 

Την άλλη µέρα µια δυσάρεστη έκπληξη περίµενε τους αντάρτες, που εξελίχθηκε σε 

άγρια µάχη. Τα τουρκοχώρια ειδοποίησαν τον τουρκικό στρατό, ο οποίος πήρε θέσεις γύρω 

από το Τσοπού Τερεσί και το χάραµα άρχισε να κανονιοβολεί την τοποθεσία από ένα 

κανόνι που είχε στηθεί στο ύψωµα του Προφήτη Ηλία. Ο κανονιοβολισµός συνεχίστηκε για 

πολλή ώρα, χωρίς οι αντάρτες να απαντούν στα πυρά. Θεωρώντας οι Τούρκοι την κίνηση 

αυτή ως δισταγµό ή φόβο των ανταρτών, επιτέθησαν. Μόλις έφτασαν σε ανοιχτό µέρος, 

άρχισαν τα πυρά οι αντάρτες, αναγκάζοντας τους Τούρκους να υποχωρήσουν. Οι µάχες 

διήρκεσαν ολόκληρη την ηµέρα. Οι Τούρκοι πολλές φορές πλησίασαν τα χαρακώµατα των 

ανταρτών, αλλά η µανιασµένη αντεπίθεση των ατρόµητων παληκαριών τους ανάγκαζε να 

υποχωρούν. Βραδιάζοντας, µια ανταρτική οµάδα πενήντα ανδρών κατάφερε να περάσει στα 

πλάγια του τουρκικού στρατού και να τους πολιορκήσει. Οι Τούρκοι θορυβήθηκαν, γιατί 

πίστεψαν ότι κυκλώνονταν από µεγάλες ανταρτικές δυνάµεις. Η µάχη γινόταν σώµα µε 

σώµα. Όρµησαν οι αντάρτες µε τις χειροβοµβίδες από τα χαρακώµατα και ανάγκασαν τον 

τουρκικό στρατό να υποχωρήσει µε πολύ µεγάλες απώλειες. Όµως, είχαν απώλειες  και οι 

αντάρτες. Το χειρότερο  ήταν ότι έχασαν έναν γενναίο οπλαρχηγό του Τσοπού Τερεσί, τον 

καπετάν Τσακίρη. Οι καπετάνιοι ξεκουράστηκαν για δύο µέρες και αναχώρησαν στη 

συνέχεια, για τα ληµέρια τους 
294

. 

Στις 3/16 Ιουνίου του 1921 άρχισε η εξορία των Αµισηνών, η οποία ολοκληρώθηκε σε 

εννέα αποστολές 
295

. Έµαθαν τα φοβερά νέα οι αντάρτες πάνω στα βουνά και 

αναστατώθηκαν. Η επικοινωνία µε την Αµισό  διακόπηκε. Πριν φτάσει η πρώτη αποστολή 

των εξόριστων Αµισηνών στο Καβάκ (Λεύκα), οι Τούρκοι τοποθέτησαν στη γέφυρα του 

ποταµού, πριν την κωµόπολη, πολυβόλα και µυδράλια για να αποτρέψουν πιθανή επέµβαση 

των ανταρτών και να επιδοθούν έτσι µε άνεση στη σφαγή. Ελάχιστοι που κατόρθωσαν να 

γλιτώσουν από τη σφαγή ανέβηκαν στο βουνό και διηγήθηκαν στους αντάρτες τη φοβερή 

τους τραγωδία 
296

. 

Έµαθαν επίσης οι αντάρτες ότι εκείνες τις µέρες ο τουρκικός στρατός θα επιτεθεί στα 

ληµέρια τους. Αποφάσισαν οι καπετάνιοι να µεταφέρουν τα γυναικόπαιδα και τους άµαχους 

σε µέρη κατάλληλα για άµυνα, όπου ήδη είχαν κατασκευάσει κρυψώνες και είχαν φροντίσει 

να υπάρχουν προµήθειες. Προµήθειες ακόµη εξασφάλισαν σε αποθήκες των ορεινών 

χωριών του Αγιούτεπε 
297

. 

Οι αντάρτες έσκαψαν χαρακώµατα για να αντιµετωπίσουν τον τουρκικό στρατό, ενώ τα 

γυναικόπαιδα έφυγαν προς τα καταφύγια. Ο τουρκικός στρατός δεν άργησε να επιτεθεί 

εναντίον του τµήµατος του καπετάν Παντελή Αναστασιάδη. Οι επιθέσεις του στρατού 

αντιµετωπίζονταν αποφασιστικά από τους Έλληνες αντάρτες. Οι Τούρκοι άρχισαν να 

κανονιοβολούν τις θέσεις των ανταρτών και τα χωριών µε το πυροβολικό, ενώ οι Έλληνες 

αντάρτες απάντησαν στο χαλασµό µε τα λιανοτούφεκά τους. Επί δύο ηµέρες αντιστέκονταν 

οι αντάρτες, χωρίς να αφήσουν στους Τούρκους ούτε σπιθαµή γης. Οι Τούρκοι µάχονταν µε 

κανόνια, µυδράλια, πολυβόλα και άφθονα πολεµοφόδια, ενώ οι αντάρτες µε τουφέκια και 

µάλιστα κάνοντας οικονοµία στις σφαίρες. Οι καπετάνιοι, βλέποντας ότι τα πολεµοφόδιά 

τους εξαντλούνταν, αποφάσισαν να συσκεφτούν στο χωριό Τσάµαλαν στις 21 Ιουνίου, για 

να δουν πώς µπορούν να βγουν από τη δύσκολη αυτή κατάσταση. Στη σύσκεψη 

συµµετείχαν ο καπετάν Παντελής, ο καπετάν Χατζηχρήστος Αµπατζόγλου, ο καπετάν 

Παπούλης, (Παπούλαγας) και άλλοι, όταν κατέφθασε σε βοήθειά τους ο πρώτος καπετάνιος 

της Αµισού Στυλιανός Κοσµίδης. Ο καπετάν Παντελής πρότεινε στους καπετάνιους να 

συµπτυχθούν στο δάσος Σαλτούχ, όπου µπορούσαν να εξασφαλίσουν τα γυναικόπαιδα. 

Συµφώνησαν όλοι οι καπετάνιοι εκτός από έναν 
298

. 

∆όθηκε η εντολή να συγκεντρωθούν όλοι οι οπλίτες και οι άµαχοι. Τη νύχτα, µετά από 

δυο ώρες, ξεκίνησε µια ανθρωποθάλασσα τεσσάρων χιλιοµέτρων περίπου γυναικοπαίδων, 

µαζί µε τις οικογένειες των ανταρτών. Ήταν ένα θέαµα τραγικό. Οι άµαχοι µε δάκρυα στα 

µάτια και κατάρες στα στόµατα, σέρνονταν στα κακοτράχαλα βουνά µε την ψυχή στα 
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δόντια. Το πρωί έφτασαν στο Σαλτούχ και αντίκρισαν ένα φοβερό θέαµα. Όλα τα χωριά 

καίγονταν από τον τουρκικό στρατό και τις ορδές των τσετών. Φτάνοντας στο βουνό 

βρήκαν και άλλους ντόπιους αντάρτες, ήταν το καταφύγιο της περιοχής του Τσιγγίρ Οϊµά, 

οι οποίοι γνώριζαν τον τόπο και µε δικές τους υποδείξεις έπιασαν όλες τις οχυρές θέσεις και 

ετοιµάστηκαν να αµυνθούν. Τους αµάχους τους εγκατέστησαν στο κέντρο του βουνού, 

όπου θα  ήταν πιο ασφαλείς 
299

. 

Ο τουρκικός στρατός, µαθαίνοντας ότι οι Έλληνες αντάρτες πήγαν προς το δάσος του 

Σαλτούχ, µε µια προποµπή Τουρκολαζών τσετών του Τοπάλ Οσµάν, λεηλάτησε, ρήµαξε, 

κατάκαψε όλα τα χωριά της περιοχής και τράβηξε προς το Σαλτούχ. Τις πληροφορίες για τις 

κινήσεις και τα σχέδια των Τούρκων έλαβε ο καπετάν Παντελής από µουσουλµάνους της 

περιοχής µε τους οποίους συνεργαζόταν. Μαθαίνοντάς τα αυτά οι καπετάνιοι συσκέφθηκαν 

και αποφάσισαν ότι ήταν πολύ επικίνδυνο µε τόσο όγκο αµάχων να µετακινηθούν, γιατί 

υπήρχε ο κίνδυνος να ήταν ήδη κυκλωµένοι οι αντάρτες, να έπεφταν όλοι  σε ενέδρα και να 

εξοντώνονταν. Πρότειναν να αµυνθούν εκεί που ήταν οχυρωµένοι. Συµφώνησαν σχεδόν 

όλοι οι καπετάνιοι, µεταξύ των οποίων και ο ντόπιος καπετάνιος Ταγτσήπαπας (ιερέας 

Χαράλαµπος Παπαδόπουλος), ο καπετάν Βασιλάκης, ο Καβασλής, ο Νεόφυτος και άλλοι. 

Ο καπετάν Στυλιανός Κοσµίδης βρήκε πολύ επικίνδυνη µια τέτοια άµυνα, γι’ αυτό πήρε 

τους άντρες του και αποχώρησε 
300

. 

Ξηµερώνοντας, ακούστηκαν αραιοί πυροβολισµοί από όλες τις πλευρές του δάσους και 

οι αντάρτες κατάλαβαν ότι είχαν κυκλωθεί. Ο τουρκικός στρατός άρχισε να προχωρεί τόσο 

από το Αγιούτεπε όσο και από την πλευρά του Ασαρτζούχ. Η επίθεση των Τούρκων ήταν 

πολύ δυνατή, αλλά και η άµυνα των ανταρτών πολύ αποτελεσµατική. Αµέσως µετά τα 

µυδράλια οι Τούρκοι άρχισαν να κανονιοβολούν το δάσος µε τα τρία τους κανόνια. 

Πανικοβλήθηκαν τα γυναικόπαιδα και τροµαγµένα µαζεύονταν γύρω από τους αντάρτες 
301

. 

Σε όλα τα µέτωπα ήταν µεγάλο το κακό, η πιο σφοδρή όµως επίθεση γινόταν στο 

µέτωπο του Ασαρτζούχ, όπου ο καπετάν Τσακίρης Παντελής (Γαλανοµάτης Παντελής) µε 

είκοσι µόνο παλικάρια αντιστέκονταν στους τετρακόσιους τσέτες του Τοπάλ Οσµάν. 

Ζήτησε απεγνωσµένα ενίσχυση. Ο καπετάν Παντελής µε τον καπετάν Βασιλάκη και είκοσι 

αντάρτες έσπευσαν να τον βοηθήσουν, αλλά αποθαρρύνθηκαν από την προσπάθειά τους, 

γιατί ένα ανοιχτό µέρος από όπου έπρεπε να περάσουν, οι Τούρκοι το όργωναν µε τα πυρά 

των µυδραλίων και των κανονιών. Ειδοποίησαν τον καπετάν Τσακίρη Παντελή να 

συµπτυχθεί προς το µέρος τους. Ο καπετάν Παντελής µε τον καπετάν Βασιλάκη και τα 

παληκάρια τους οργανώθηκαν στο κέντρο του Σαλτούχ και ο καπετάν Παπούλαγας µε τον 

καπετάν Καβασλή φύλαγαν το πίσω µέρος του βουνού, σε µια ρεµατιά, ούτως ώστε το 

βράδυ οι άµαχοι να διαφύγουν προς τα εκεί. Οι υπόλοιποι καπετάνιοι κατείχαν φυσικές 

οχυρές θέσεις και αµύνονταν σθεναρά στις εχθρικές επιθέσεις 
302

. 

Στις δύο η ώρα µετά το µεσηµέρι κατέφτασε ο καπετάν Τσακίρης Παντελής και 

ενηµέρωσε τον καπετάν Βασιλάκη για τους τσέτες του Τοπάλ Οσµάν, οι οποίοι είχαν 

τρυπώσει στο δάσος, ενώ ο τουρκικός στρατός ήταν από έξω και κανονιοβολούσε µε 

προστατευτικά πυρά το µονοπάτι από όπου θα περνούσαν οι τσέτες. Στο µέρος εκείνο 

κρύβονταν διακόσιοι περίπου άµαχοι, από τους οποίους σκοτώθηκαν εβδοµήντα δύο, µαζί 

µε τον προύχοντα του χωριού τους Σταύρο Χριστοφορίδη. Οι υπόλοιποι σκόρπισαν στο 

δάσος. Οι τσέτες πλησίασαν τον καπετάν Παντελή και τον καπετάν Βασιλάκη στα 15-20 

µέτρα, κρυβόµενοι πίσω από τους κορµούς µεγάλων δέντρων. Για δύο ώρες οι καπετάνιοι 

απαντούσαν στα τουρκικά πυρά αντιστεκόµενοι, αλλά παράλληλα προσπαθούσαν να 

απωθήσουν τους Τούρκους για να ανοίξουν δρόµο, προκειµένου να περάσει ο άµαχος 

πληθυσµός και να γλιτώσει. Την κρίσιµη στιγµή οι δυο καπετάνιοι αποφάσισαν να 

επιτεθούν µε τα αυτόµατα πιστόλια τους στέιρ. Το αποτέλεσµα ήταν άµεσο. Οι τσέτες 
νοµίζοντας ότι όλοι οι αντάρτες διαθέτουν πιστόλια τα οποία κάνουν θραύση στη µάχη εκ 

του συστάδην, υποχώρησαν 
303

. 

Μετά από πολλές σκληρές συµπλοκές και αρκετές απώλειες ο άµαχος πληθυσµός 

κατάφερε να γλιτώσει. Σε λίγες µέρες αποχώρησε τόσο ο τουρκικός στρατός, όσο και οι 
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τσέτες. Τα γυναικόπαιδα που επέζησαν γύρισαν στα χωριά τους, όπου δεν βρήκαν παρά 

µόνο στάχτες 
304

. 

Τον Οκτώβριο του 1921, έγινε µεγάλη µάχη στο Καµάν τεπεσί, στα ορεινά της Αµισού, 

όπου είχαν καταφύγει δυόµιση χιλιάδες γυναικόπαιδα. Οι κεµαλικές δυνάµεις κύκλωσαν 

την περιοχή. Η µάχη µε τους υπερασπιστές αντάρτες διήρκεσε τρία µερόνυχτα. Τελικά οι 

αντάρτες κατάφεραν να φυγαδέψουν τον άµαχο πληθυσµό προς το Νεπιέν ταγ 
305

. 

Τον ίδιο µήνα, Οκτώβριο του 1921, µεγάλη δύναµη του κεµαλικού στρατού 

συγκεντρώθηκε στο Τσοπού Τερεσί. Εκεί βρίσκονταν τετρακόσιοι αντάρτες, µεταξύ των 

οποίων ο Σάββας Σαββίδης, ο ∆ηµήτριος Κεµερίδης, ο Παρασκευάς Μερτίτογλου, ο 

Ιωάννης Παυλόγλου και ο Σάββας Ασλανίδης. Μισή ώρα µετά την έναρξη της µάχης 

έφτασε στο Τσοπού Τερεσί ο οπλαρχηγός Καρυπίδης, ο καπετάν Βασίλης Παπαδόπουλος 

και ο Μαυροκώστας ∆εληογλανίδης. Η µάχη ήταν σκληρή και πεισµατώδης, αλλά τελικά οι 

Τούρκοι κατατροπώθηκαν, αφήνοντας στο πεδίο της µάχης πολλούς νεκρούς και 

πληγωµένους. Από την πλευρά των Ελλήνων σκοτώθηκαν τρεις αντάρτες 
306

. 

Τρεις µέρες µετά την µάχη του Τσοπού Τερεσί ο κεµαλικός στρατός επιτέθηκε στο 

µέτωπο του ελληνικού χωριού Μέγα Αγάν. Επί πέντε συνεχείς ηµέρες διήρκεσε η µάχη. Οι 

κεµαλικοί χωρίς να µπορέσουν να καταφέρουν κάτι θετικό αναγκάστηκαν να 

αποσυρθούν
307

. 

Η ανταρτική δύναµη του Τσοπού Τερεσί, έχοντας εξαντληθεί όλα τα τρόφιµα, 

αποφάσισε να επιτεθεί στο τουρκοχώρι Κιουρτλού, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν γεµάτο από 

τον κεµαλικό στρατό. Κύκλωσε και πολιόρκησε το χωριό, κατά τη συνηθισµένη τακτική 

των ανταρτών, αλλά βρέθηκε αντιµέτωπη µε τα πολεµικά πυρά του κεµαλικού στρατού. Η 

σκληρή µάχη διήρκεσε µέχρι τις πρωινές ώρες. Οι Έλληνες αντάρτες, µε αρχηγό τον 

Ελευθέριο Τσακίρ Γαλιόν, υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της ηµέρας για λόγους τακτικής. 

Ο κεµαλικός στρατός τους ακολούθησε κατά πόδας. Στη σφοδρή συµπλοκή που 

επακολούθησε η επιτυχία έγερνε άλλοτε µε το µέρος των Ελλήνων και άλλοτε των 

Τούρκων. Το τέλος της µάχης, όµως, βρήκε νικητές τους Έλληνες. Η γενναιότητα των 

Ελλήνων ανταρτών τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή και να εγκαταλείψουν τους νεκρούς 

τους, τους τραυµατισµένους, αλλά και πάρα πολλά πολεµοφόδια. Από την πλευρά των 

ανταρτών έπεσαν επτά νεκροί και τέσσερις τραυµατίστηκαν. Τα γυναικόπαιδα που 

προστάτευαν οι Έλληνες αντάρτες, µετά την φυγή των κεµαλικών, χειροκροτούσαν και 

φιλούσαν τους πολεµιστές και υπερασπιστές τους 
308

. 

Τον Νοέµβριο του 1921, στην µάχη του Ματέν Οϊµαγί µε τον κεµαλικό στρατό και τους 

τσέτες, έπεσαν νεκροί ο γενναίος οπλαρχηγός Θεόδωρος Τσερκέζης και ο καπετάνιος του 

Τσοπού Τερεσί Ελευθέριος Τσακήρ Γαλιόν. Οι µάχες, όµως, στην περιοχή συνεχίστηκαν 

για µια εβδοµάδα ακόµη µε αρχηγούς τον Γεώργιο Τσακίρη, ∆εληλάζαρο Παπαδόπουλο, 

τον αρχηγό των ανταρτών της περιοχής Αµισού Στυλιανό Κοσµίδη και τον ανδρείο καπετάν 

Χασερή. Αυτός επιτέθηκε και απελευθέρωσε από τα χέρια των Τούρκων τζανταρµάδων 

χίλιους πεντακόσιους Αµισηνούς που οδηγούνταν στην εξορία. Μετά τις µάχες του Ματέν 

Οϊµαγί ο άµαχος πληθυσµός κατέφυγε στο Νεµπιέν ταγ, προς την πλευρά της Πάφρας. 

Αλλά και εκεί τους ακολούθησε ο κεµαλικός στρατός και συνήφθησαν σκληρές µάχες µε τα 

αντάρτικα σώµατα, τα οποία προστάτευαν µεγάλους πληθυσµούς αµάχων 
309

. 

Ο Μουσταφά Κεµάλ είχε αποφασίσει να εξοντώσει πέρα από τον άµαχο πληθυσµό, 

παρά τις διαµαρτυρίες του Πατριαρχείου, κυρίως τους αντάρτες, των οποίων η αντίσταση 

ήταν συνεχής. Τα ληµέρια του ∆υτικού Πόντου και κυρίως της Αµισού και της Πάφρας 

συγκέντρωναν τον µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων ανταρτών. Για τον λόγο αυτό οι 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του κεµαλικού στρατού και των τσετών διαρκούσαν πολλές 

µέρες και µπορούσε κανείς να τις αντιπαραβάλει µε τις µεγάλες µάχες των τακτικών 

στρατών 
310

. 

Τον ∆εκέµβριο µήνα του 1921 οι καπετάνιοι Παντελής, Βασιλάκης, Χατζή Χρήστος 

Αµπατζόγλου και Τσακίρης Παντελής, µε τους άνδρες τους, βρίσκονταν άλλοι από αυτούς 

στο χωριό Τσιµενλή και άλλοι δυο χιλιόµετρα έξω από το χωριό. Ένα πρωινό αντιλήφθηκαν 

ότι ήταν κυκλωµένοι από τον κεµαλικό στρατό. Ο καπετάν Παντελής µε τα παληκάρια του 
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βρίσκονταν σε ύψωµα του χωριού και απέκρουαν τις επιθέσεις των Τούρκων. Με τη 

βοήθεια των ανταρτών του Φουντουτσάχ που τον ενίσχυσαν από τα πλάγια και µετά από 

πολύωρη µάχη, κατάφεραν να φυγαδεύσουν τους άµαχους προς το Φουντουτσάχ. Προς το 

ύψωµα όπου πολεµούσε ο καπετάν Παντελής έτρεξαν για βοήθεια οι καπετάνιοι Τσακίρης 

Παντελής και Χατζη Χρήστος Αµπατζόγλου. Ο πρώτος πρόλαβε να φτάσει µε τα 

παληκάρια του, ενώ ο Χατζη Χρήστος έπεσε νεκρός. Ο φόνος του καπετάνιου προκάλεσε 

αναταραχή στους άµαχους, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς το Γέλγουρουν. Οι καπετάνιοι 

συνέχισαν για πολλές ώρες να αποκρούουν τις λυσσώδεις τουρκικές επιθέσεις και προς το 

απόγευµα, µε µια ορµητική επίθεση, κατάφεραν να διασπάσουν τον τουρκικό κλοιό και να 

ενωθούν µε το πλήθος των αµάχων που είχαν διασώσει 
311

. 

Μια εβδοµάδα αργότερα οι κεµαλικές δυνάµεις µαζί µε τσέτες της περιοχής, 

επιχείρησαν επιδροµή εναντίον του χωριού Αλάνκιοϊ. Ο καπετάν Τσαγκάλης τους 

αναχαίτισε, ενώ ο καπετάν Παπούλας µε τα παλικάρια του έστησε ενέδρα και σκότωσε 

αρκετούς Τούρκους, πριν ανέβουν στο χωριό. Αναγκάστηκαν έτσι να τραπούν σε φυγή, ενώ 

τους καταδίωκε ο καπετάν Παπούλας, µέχρι που βρήκαν καταφύγιο στο χωριό Κιρεζλίκ. 

Μαζί µε αυτούς ήταν και ο αρχιτσέτης Μολλά Αχµέτ που µόλις κατάφερε να σωθεί 
312

. 

Μετά από λίγο καιρό, ο Μολά Αχµέτ µένεα πνέων από το πάθηµά του, επιχείρησε 

επιδροµή προς το χωριό Τσαλ Καράτουζλα. Πριν προλάβει να φτάσει εκεί, στο ύψωµα 

Κουτεκάντων, βρέθηκε αντιµέτωπος µε τους καπετάνιους Θεόφιλο και Καβασλή. Έγινε 

µεγάλη συµπλοκή, αλλά τα πυκνά πυρά των Ελλήνων ανταρτών τους ανάγκασαν να 

τραπούν σε φυγή έχοντας αρκετές απώλειες 
313

.  

Τον Ιανουάριο του 1922 ο τουρκικός στρατός ετοιµάστηκε να επιτεθεί στο κρησφύγετο 

του Κισάλαν και του Χιζιρλού (Χουζουρλί), στα ορεινά της Αµισού. Ο αρχικαπετάνιος 

Αναστάσιος Παπαδόπουλος (Γοτσάναστας) µε τον υπαρχηγό τον Θεόφιλο Κουλετσενίδη 

(Γαράφιλος), γνωρίζοντας το µέγεθος του τουρκικού στρατού, ζήτησαν βοήθεια από τους 

καπετάνιους Χασερή, Παντελή (Αναστασιάδη) και Παπούλα, του Αγιούτεπε. Οι τρεις 

καπετάνιοι πήραν µαζί τους από εκατό αντάρτες και κατευθύνθηκαν στο ληµέρι του 

Κισάλαν και του Χιζιρλού, στο οποίο υπήρχαν χιλιάδες γυναικόπαιδα, τα οποία 

υπερασπίζονταν τετρακόσιοι αντάρτες. Φτάνοντας εκεί, σε κοινή σύσκεψη µε τον 

καπετάνιο Αναστάσιο Παπαδόπουλο και τον Θεόφιλο Κουλετσενίδη αποφάσισαν να 

σκάψουν χαρακώµατα γύρω από τις απρόσιτες περιοχές που είχαν καταφύγει. Την τρίτη 

ηµέρα από την άφιξή τους, ο τουρκικός στρατός ζύγωσε στο κρησφύγετο. Οι αντάρτες 

άφησαν τους Τούρκους να πλησιάσουν στα πενήντα µέτρα και τους θέρισαν µε τις λίγες 

χειροβοµβίδες που διέθεταν και τις οµοβροντίες των επαναληπτικών τους όπλων. Η µάχη 

διήρκεσε όλη την ηµέρα χωρίς οι Τούρκοι να µπορέσουν να προχωρήσουν. Από τους 

Έλληνες αντάρτες σκοτώθηκε ο καπετάν Τσακίρης, σε µια παράτολµη ενέργειά του και 

µεθυσµένος από τη δίνη της µάχης. Εξαιτίας του πολύ µεγάλου όγκου του τουρκικού 

στρατού, οι καπετάνιοι σε σύσκεψή τους αποφάσισαν να µετακινήσουν πρώτα τα 

γυναικόπαιδα στην γειτονική περιοχή του Τσιγγίρ Οϊµά και αφού διασφαλίσουν τα 

γυναικόπαιδα, να υποχωρήσουν και αυτοί. Όταν τα γυναικόπαιδα έφτασαν στις θέσεις των 

Τούρκων, οι αντάρτες άρχισαν τους πυροβολισµούς πανικοβάλλοντάς τους. Τέσσερις ώρες 

µετά τη φυγάδευση των γυναικοπαίδων, οι αντάρτες χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες και 

έφυγαν για το Τσιγγίρ. Πέρασαν µέσα από τους καταυλισµούς των Τούρκων κρατώντας για 

παραλλαγή µεγάλα κλαδιά και έχοντας οι οµάδες σχηµατισµούς µισοφέγγαρου 
314

. 

Τον Φεβρουάριο του 1922, ο Τούρκος αρχιτσέτης Μολλά Αχµέτ, παρά τα παθήµατά 

του, έχοντας µαζί του 450 τσέτες και τους τζανταρµάδες του Τεκέκιοϊ επέδραµε στο χωριό 

Καράπερτζιν, το οποίο υπερασπιζόταν ο καπετάν Καλόγιαννης. Σε βοήθειά του έτρεξε ο 

καπετάν Παντελής και ο καπετάν Βασιλάκης. Φτάνοντας προς το χωριό οι καπετάνιοι, 

άνοιξαν πυρ από αποστάσεις 100 έως 500 µέτρων. Το πυρ συνεχιζόταν για µία ώρα. Κάποια 

στιγµή ο καπετάν Βασιλάκης πήρε µερικά παλικάρια του για να εποπτεύσει έναν δρόµο που 

ερχόταν από το Καράπερτζιν, µήπως και οι Τούρκοι αποφασίσουν να τους χτυπήσουν από 

τα νώτα. Στο µέρος όπου ο δρόµος σχηµάτιζε γάµα, ο καπετάνιος βάδιζε µε προτεταµένο το 

όπλο και το χέρι στη σκανδάλη. Από την άλλη µεριά του δρόµου, µε τον ίδιο τρόπο ερχόταν 
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ο ανεψιός του αρχιτσέτη Μολλά Αχµέτ. Όταν ξαφνικά συναντήθηκαν, πυροβόλησαν και οι 

δυο ταυτόχρονα, πέφτοντας νεκροί. Οι Τούρκοι που ακολουθούσαν τον τσέτη τράπηκαν σε 

φυγή πανικόβλητοι. Ο καπετάν Παντελής ειδοποιήθηκε για το συµβάν και οι Έλληνες 

αντάρτες πήραν το νεκρό σώµα του καπετάνιου και το µετέφεραν σε σίγουρο µέρος. Σε λίγη 

ώρα έφτασε και ο Μολλά Αχµέτ µε όλες του τις δυνάµεις και µε καταιγιστικά πυρά, 

θέλοντας να πάρει το σώµα του νεκρού ανεψιού του. Οι αντάρτες οπισθοχώρησαν 

κανονικά, για να µη βάλουν σε κίνδυνο τα γυναικόπαιδα. Οι Τούρκοι πήραν τον νεκρό τους, 

σταµάτησαν να πολεµούν και έφυγαν 
315

. 

Στις 2 Φεβρουαρίου του 1922 ο Τούρκος µέραρχος Λίβα πασάς επιτέθηκε στο Τσοπού 

Τερεσί για δεύτερη φορά. Τα γυναικόπαιδα τα υπερασπίζονταν πεντακόσιοι αντάρτες µε 

αρχηγούς τον Σωκράτη Λαζαρίδη και Γεώργιο Τσακίρη. Σε ενίσχυση των παραπάνω 

καπετάνιων έφτασαν και οι καπετάνιοι Καρυπίδης, Μαυροκώστας (Καράκοτας) και 

Ευστάθιος. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν από τέσσερα σηµεία. Η µάχη ήταν φοβερή. Οι δυο 

καπετάνιοι ∆ελή Σωκράτης και Γεώργιος Τσακίρης φιλονίκησαν και εγκατέλειψαν τη µάχη. 

Επωφελούµενος από αυτήν την φιλονικία ο Τούρκος (µέραρχος) στρατηγός συνέλαβε 

πολλούς, τους οποίους και κατέσφαξε. Τα περισσότερα γυναικόπαιδα έπεσαν στα χέρια του 

αιµοβόρου Τούρκου στρατηγού. Τις παρθένες και τις γυναίκες τις ατίµασαν και τις 

εξόρισαν στο Χαρπούτ, σκοτώνοντας στο δρόµο όσες δεν µπορούσαν να προχωρήσουν, 

τους δε άνδρες, τους κατακρεούργησαν άγρια. Οι υπόλοιποι κατόρθωσαν τη νύχτα, µε τη 

βοήθεια των ανταρτών που είχαν έρθει από το Μπογαλή, να περάσουν τον ποταµό Ίρη. 

Κατά τη διάβαση του ποταµού πολλοί παρασύρθηκαν από το άγριο ρεύµα και πνίγηκαν. Οι 

µισοί από αυτούς που θα περνούσαν το ποτάµι φοβήθηκαν και στράφηκαν προς το βουνό 

Άκταγ (Άσπρο βουνό), όπου αποδεκατίστηκαν από τον δριµύ χειµώνα. Όσοι κατόρθωσαν 

να επιβιώσουν, συνελήφθησαν µετά από µερικές µέρες και εσφάγησαν άγρια από τις 

κεµαλικές ορδές 
316

. 

Ο λαός θρηνολόγησε το τραγικό αυτό γεγονός 
317

. 

 

Στο Τσοπού τερεσί µε σκοτώσανε, 

πριν πεθάνω στον τάφο µε βάλανε. 

 

Να τρέξει το µαύρο αίµα µου πάνω στις µαύρες πέτρες. 

Χαιρετίσµατα να πάτε από µένα το φίλο, στους συντρόφους. 

 

Το Τσοπού τερεσί είναι γεµάτο πεύκα 

από τους Ρωµιούς που σφάξανε εκεί, το νερό του είναι καταµατωµένο. 

. 

Στα µέσα Φεβρουαρίου του 1922 ο Τούρκος στρατηγός Τζεµήλ Τζαβήτ πασάς, µε 

δύναµη δύο µεραρχιών, συνεπικουρούµενος µε τσέτες, ισχυρό πυροβολικό και ιππικό, 

κατευθύνθηκε προς την περιοχή του βουνού Νεπιέν ταγ, προκειµένου να την εκκαθαρίσει 

από τους φοβερούς αντάρτες και τα γυναικόπαιδα που προστάτευαν. ∆ύο συντάγµατα 

κατευθύνθηκαν από το Βεζύρκιοπρού (Άνδραπα), µια άλλη ισχυρή δύναµη από την Κάβζα 

(Θέρµαι Φαζηµωνητών), µια άλλη από το Καβάκ και δυο άλλες από την Αµισό και την 

Πάφρα. Το Νεπιέν ταγ κυκλώθηκε από όλες τις πλευρές. Οι υπώρειες του βουνού είχαν 

καταληφθεί από τον τουρκικό στρατό, οι κορυφογραµµές και όλες οι οχυρές, ορεινές 

θέσεις, του βουνού εγκαταλείφθηκαν από τους αντάρτες, διότι τις κατέστρεψε το ελαφρύ 

πυροβολικό, ενώ οι αντάρτες, εκτός του ότι δεν είχαν πυροβολικό, δεν είχαν ούτε µυδράλια. 

Όλες οι έξοδοι και τα µονοπάτια του βουνού φρουρούνταν από τον τουρκικό στρατό. Οι 

αντάρτες και τα γυναικόπαιδα είχαν κλειστεί σαν σε σιδερένια µέγγενη 
318

. 

Ο χειµώνας ήταν ιδιαίτερα δριµύς και οι χιονοθύελλες διέκοπταν την ορατότητα για 

πολλές ώρες. Οι Πόντιοι πολεµιστές της Αµισού και της Πάφρας στερούµενοι τα πάντα, 

έπρεπε να προστατέψουν και το τραγικό πλήθος των γυναικοπαίδων. Στο βουνό βρισκόταν 

ο περίφηµος οπλαρχηγός Στυλιανός Κοσµίδης µε τα παληκάρια του. Κατά γενική οµολογία 

ήταν στρατιωτική ιδιοφυία. Έχοντας γνώση στρατιωτικής τακτικής δεν εξετίθετο, 
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παράλληλα συγκρατούσε το µένος των ανδρών του, ενώ διοργάνωνε και διηύθυνε τις µάχες, 

φτάνοντας ταυτόχρονα σε όλα τα ασθενή αµυντικά σηµεία. Μαζί του βρισκόταν ο καπετάν 

Ονούφριος µε τον Χασερή, ο καπετάν Μαυροδηµήτρης, ο Κεχαγιάς, ο Αναστάσιος 

Αγτσιγανλής, ο Κούρτογλου, ο Αντύπας και άλλοι. Όλη η δύναµη των ανταρτών 

συγκεντρώθηκε στο Ελµάτσουχουρ 
319

.Το σώµα του Τζαβήτ που προέλασε από το Καβάκ, 

µε τόλµη, διέσχισε την καρδιά του ορεινού όγκου και στρατοπέδευσε στη θέση Τρία 

Πηγάδια. Με τρεις κανονιοβολισµούς δήλωσε την παρουσία του 
320

.Μετά την κίνηση αυτή 

του τουρκικού στρατού, οι καπετάνιοι µε τους αντάρτες κατέβηκαν στην ασφαλέστερη θέση 

Κογιούνποϊνού. Μια ισχυρή δύναµη ιππικού που κατέβαινε από το Βεζύρκιοπρου 

εγκλώβισε περίπου δύο χιλιάδες γυναικόπαιδα. Επί οχτώ ηµέρες είχαν να βάλουν τροφή στο 

στόµα τους αντάρτες και γυναικόπαιδα. Άντρες και γυναίκες ήταν ρακένδυτοι. Οι 

καπετάνιοι έκαναν συµβούλιο προκειµένου να αντιµετωπίσουν την κατάσταση 
321

.Στο 

συµβούλιο οι γνώµες διχάστηκαν. Οι δύο καπετάνιοι Αντύπας και Βασίλειος Τσαουσίδης 

είχαν διαφορετικές απόψεις. Συµφωνούσαν µόνο ως προς το ζήτηµα της διάσωσης των 

γυναικοπαίδων. Ο καπετάν Βασίλης ζητούσε µε επιµονή να κατευθυνθεί από µια ατραπό 

στην πεδιάδα της Κάβζας, την οποία θεωρούσε αφύλακτη γιατί ήταν απρόσιτη. Έτσι θα 

βρίσκονταν στα νώτα του τουρκικού στρατού και θα ενώνονταν µε τον οπλαρχηγό της 

περιοχής Κυριάκο Παπαδόπουλο. Αντίθετα, ο καπετάν Αντύπας πρότεινε το πέρασµα από 

το δάσος του Σιουκλούκ και τη συγκέντρωσή τους σε λιγότερο εκτεθειµένες θέσεις, µε τη 

βεβαιότητα ότι ο τουρκικός στρατός που βρισκόταν µέσα στο Νεπιέν ταγ δεν θα 

αντιλαµβανόταν αυτή την κίνηση προς τα νώτα. Στη συνέχεια πρότεινε µια µικρή δύναµη 

50-60 ανταρτών να διενεργήσει πλασµατική επίθεση κατά των Τούρκων στο Κιοπρού, την 

στιγµή κατά την οποία ο όγκος των γυναικοπαίδων και των συνοδών ανταρτών θα ξέφευγε 

προς τα δάση, έξω από τον κλοιό 
322

.Ο κάθε οπλαρχηγός επέµενε στην άποψή του και στο 

σχέδιό του. Έτσι αποφασίστηκε να ακολουθήσει ο καθένας το δικό του σχέδιο. Ο καπετάν 

Αντύπας κατάφερε να περάσει σώα και αβλαβή τα γυναικόπαιδα που προστάτευε, χωρίς οι 

Τούρκοι να αντιληφθούν την στρατηγική του. Από αυτά λίγα µόνο πάγωσαν και πέθαναν, 

τα οποία έθαψαν κάτω από τα χιόνια. Ο καπετάν Βασίλης Τσαουσίδης, όταν βγήκε από την 

απρόσιτη θέση του και έφτασε στην πεδιάδα, υπέστη άγρια επίθεση του τουρκικού ιππικού, 

το οποίο ενέδρευε εκεί και καταστράφηκε σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν. Πεντακόσια 

γυναικόπαιδα, αφού καταδιώχθηκαν κατασφάγηκαν άγρια 
323

. 

Μετά την διάσωση των γυναικοπαίδων, οι Τούρκοι ξανάρχισαν τις επιθέσεις. Αυτές, 

όµως, ήταν µεµονωµένες και κατέληγαν υπέρ των Ελλήνων, γιατί όντας λιγότεροι 

επιτίθονταν αυτοί όπου και όποτε έκριναν ότι οι συνθήκες ήταν κατάλληλες. Ο τουρκικός 

στρατός των Τριών Πηγαδιών και του Κιοπρού, µε συγκλίνουσα πορεία προχώρησε και 

στρατοπέδευσε στην τοποθεσία Καπού Καγιά (Πόρτα στον βράχο). Στη διάρκεια αυτής της 

διαδροµής κατέσφαξαν αρκετά γυναικόπαιδα, διότι, όταν κάποια από αυτά συλλαµβάνονταν 

από τον τουρκικό στρατό, βασανίζονταν άγρια, προκειµένου να αποκαλύψουν τα 

κρησφύγετα των αµάχων. Όταν συνέβαινε αυτό, οι Τούρκοι κατέστρεφαν τις θέσεις εκείνες 

µε πυκνά πυρά του πυροβολικού. ∆εν απέµενε στους αντάρτες παρά να εκδικούνται για 

τους άδικους εκείνους φόνους. Έτσι, χωρίς να κάνουν µάχες εκ του συστάδην, αλλά µε 

ενέδρες και νυχτερινές επιθέσεις προξενούσαν σοβαρές καταστροφές στον τουρκικό 

στρατό. Στις µάχες αυτής της σκληρής περιόδου έπεσαν νεκροί οι γενναίοι καπετάνιοι 

Χασερής, Μαυροδηµήτρης, Κεχαγιάς και άλλοι 
324

.Παρά τη συντριπτική του υπεροχή, ο 

τουρκικός στρατός δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τις θέσεις που κατέλαβε, διότι εξ’ αιτίας 

του βαρύτατου χειµώνα, ένα µέρος του στρατού άρχισε να λιποτακτεί και έτσι κινδύνευε να 

διαλυθεί το µεγαλύτερο µέρος του. Τα ίδια και χειρότερα έπαθε ο στρατός που 

εξεστράτευσε από την πλευρά της Πάφρας, γιατί σε µάχες που έγιναν στο Κιζήλ Γκιολ 

(Κόκκινη λίµνη) και Κουρούκοκτσε (Ξερή ρίζα), οι Τούρκοι στρατιώτες έπαθαν µεγάλη 

καταστροφή και φεύγοντας πανικόβλητοι εγκατέλειψαν δυο τηλεβόλα, πολλά πυροµαχικά 

αλλά και αιχµαλώτους 
325

.    

Τον Μάρτιο του 1922 ο καπετάν Παντελής Αναστασιάδης βρισκόταν στο Τσιµενλή µαζί 

µε τον οπλαρχηγό του Τσακίρη Παντελή και τους αδελφούς Αµπατζόγλου ( είναι τα 
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αδέλφια του καπετάνιου Χατζή Χρήστου Αµπατζόγλου που σκοτώθηκε στο ίδιο χωριό τον 

∆εκέµβριο του 1921) και τα παλικάρια τους, έχοντας υπό την προστασία τους µέσα στο 

χωριό τα γυναικόπαιδα από τις γύρω περιοχές. Ο αρχιτσέτης Μολλά Αχµέτ µε µεγάλο 

αριθµό τσετών, τζανταρµάδων και οπλισµένων χωρικών εξεστράτευσε εναντίον του 

Καράπερτζιν, όπου τυχαία βρισκόταν ο καπετάν Καλόγιαννης. Πριν ξηµερώσει, οι σκοποί 

αντιλήφθηκαν τους Τούρκους και µη γνωρίζοντας ποιοί είναι, τους ζήτησαν το σύνθηµα. 

Μη παίρνοντας απάντηση, άρχισαν να πυροβολούν όσους βλέπανε µπροστά τους. Ο 

καπετάνιος που κοιµόταν εκείνη την ώρα, πετάχτηκε επάνω και έτρεξε προς το µέρος της 

µάχης, όπου τον θέρισαν τα πυκνά καταιγιστικά πυρά. Οι αντάρτες αντιστάθηκαν για δύο 

ώρες, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προς το Τσιµενλή, κάτω από την πίεση του 

τουρκικού όγκου. Ο καπετάν Παντελής διέταξε να εκκενωθεί αµέσως το χωριό από τα 

γυναικόπαιδα και τους άµαχους αρρώστους, από τις πρόχειρες καλύβες στις οποίες είχαν 

καταλύσει, γιατί το χωριό το είχαν κάψει οι Τούρκοι. Ο Μολλά Αχµέτ µε την ορδή του 

µπαίνοντας στο χωριό βρήκε µόνο ένα παιδί 6-7 χρόνων, το οποίο κοιµόταν και δεν 

κατάλαβε την έξοδο. Αφού το σκότωσαν αποφάσισαν να κυνηγήσουν τους αντάρτες 
326

.   

Ο καπετάν Παντελής, µαζί µε τους άλλους καπετάνιους, τους αντάρτες και τα 

γυναικόπαιδα, στρατοπέδευσαν στα ορεινά χωριά Τσάµαλαν και Τονκουσάντων. Βλέποντας 

στις 10 η ώρα το πρωί να ανηφορίζουν οι τσέτες, έστειλε µια οµάδα ανταρτών προς το 

Τεχνελίκ, ούτως ώστε, όταν θα έρχονταν οι τσέτες, αυτοί να βρίσκονταν στα νώτα τους. 

Παράλληλα διέταξε όλους τους αντάρτες να µην πυροβολήσει κανείς, µέχρι να τους 

πλησιάσουν οι τσέτες πολύ κοντά. Μόλις αυτοί έφτασαν σε µικρή απόσταση, οι αντάρτες 

άρχισαν να ρίχνουν καταιγιστικά πυρά και τους αιφνιδίασαν. Οι τσέτες ταµπουρώθηκαν και 

άρχισαν να ανταπαντούν. Ξαφνικά άρχισαν να ηχούν οι πυροβολισµοί από τα νώτα του 

αρχιτσέτη Μολλά Αχµέτ, από την οµάδα του καπετάν Θεοχάρη, που είχε καταφθάσει από 

το Τεχνελίκ. Οι Τούρκοι, βρισκόµενοι µεταξύ δυο πυρών, άρχισαν να υποχωρούν. Οι 

παράτολµοι καπετάνιοι Τσακίρης Παντελής και Θεοχάρης αφήνοντας τις θέσεις τους, 

άρχισαν να κυνηγούν τους Τούρκους προσπαθώντας να συλλάβουν τον αρχιτσέτη Μολλά 

Αχµέτ, ο οποίος µετά βίας κατάφερε να σωθεί. Τελικά οχυρώθηκαν στο χωριό Τσινίκ και 

τελείωσε η επιδροµή 
327

. 

Την άνοιξη του 1922 η κατάσταση από τις επιδροµές των τσετών στην περιφέρεια της 

Αµισού είχε γίνει ανυπόφορη. Συσκέφθηκαν οι καπετάνιοι της περιοχής, µε τους ορεινούς 

καπετάνιους της περιοχής του Τσιγγίρ Οϊµά, ιερέα Χαράλαµπο Παπαδόπουλο και 

Καραντόντο. Αποφάσισαν, κάνοντας αντιπερισπασµό στις επιδροµές των Τούρκων, σκληρά 

αντίποινα. Ο αντιπερισπασµός, εξάλλου, θα τους ανάγκαζε να φυλάνε τα χωριά τους και να 

µην κάνουν εξορµήσεις για να αφανίσουν τους Έλληνες. Οι ανάγκες σε τρόφιµα ήταν πολύ 

µεγάλες. Αντάρτες και γυναικόπαιδα διαβίωναν µόνο µε λίγο κρέας, αρπάζοντας τις νύχτες 

ζώα από την περιοχή των Θεµισκύρων (Τσαρσαµπά) και της Αµισού. ∆εν υπήρχε ούτε 

ψωµί, ούτε αλάτι 
328

. 

Οι ορεινοί καπετάνιοι παπα - Χαράλαµπος Παπαδόπουλος και Καραντόντος, 

εξορµούσαν κάθε νύχτα στα τουρκοχώρια, ζητούσαν τρόφιµα και, όταν οι Τούρκοι δεν τους 

έδιναν, έβαζαν φωτιά και άρπαζαν ό,τι µπορούσαν, τρόφιµα, ζώα, ρουχισµό, προκειµένου 

να επιβιώσουν. Το ορεινό τουρκικό χωριό Κιοβτσέ τερέ το έκαψαν εντελώς, για να µην 

τους γίνεται εµπόδιο στην επικοινωνία µε τους υπόλοιπους καπετάνιους του Αγιούτεπε και 

της Αµισού, αλλά κυρίως για να µην ειδοποιούν τον τουρκικό στρατό για τις κινήσεις των 

ανταρτών και των γυναικοπαίδων 
329

. Οι τουρκικοί πληθυσµοί µερικών ορεινών χωριών της 

Αµισού άρχισαν να εγκαταλείπουν τα χωριά τους 
330

. 

Ήταν ένας άγριος αγώνας ζωής και θανάτου. Οι ελληνικοί πληθυσµοί της περιοχής 

έπρεπε να σωθούν από τη βάρβαρη και κτηνώδη τακτική των αρχιτσετών Μολλά Αχµέτ και 

Τσακίρογλου, οι οποίοι δεν γνώριζαν έλεος και υπέβαλαν σε µαρτύρια και άγριες σφαγές 

τον υπολειπόµενο άµαχο ελληνικό πληθυσµό. Τα υπολείµµατα αυτά, που οι αντάρτες µε 

νύχια και δόντια αγωνίζονταν να περισώσουν στα βουνά και στις σπηλιές. Ωµότητες και 

βαρβαρότητες δεν διέπραξαν οι Έλληνες αντάρτες. Ποτέ δεν σκότωναν γυναίκες, παρά 

µόνο οπλισµένους τσέτες που απειλούσαν την ζωή, την τιµή και την αξιοπρέπειά τους. Η 
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κατάσταση αυτή διήρκεσε αρκετούς µήνες, έχοντας οι Έλληνες πλέον την πρωτοβουλία των 

κινήσεων 
331

. 

Σε µια επιδροµή τους, µια οµάδα οχτώ Ελλήνων ανταρτών µπήκε στα σπίτια µιας 

συνοικίας της Αµισού, προσπαθώντας να αποµακρυνθεί από το στρατόπεδο τουρκικού 

λόχου, όπου σιτιστής ήταν ένας Έλληνας στρατιώτης. Ο λόχος αυτός εκτελούσε 

οχυρωµατικά έργα γύρω από την πόλη της Αµισού. Η οµάδα των ανταρτών προδόθηκε και 

αµέσως η περιοχή κυκλώθηκε από τον τουρκικό στρατό. Αφού επισηµάνθηκαν τα σπίτια, 

άρχισε µια µάχη, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες. Εκατοντάδες στρατιώτες πυροβολούσαν 

στις θέσεις των οχτώ ανταρτών, οι αντάρτες ανταπαντούσαν, ενώ οι αγριεµένοι Τούρκοι 

αξιωµατικοί τους φώναζαν να παραδοθούν. Τελικά έβαλαν φωτιά στα σπίτια και βρήκαν 

ευκαιρία να λεηλατήσουν όλη την περιοχή. Οι Έλληνες αντάρτες ξεψύχησαν µέσα στις 

φλόγες, πυροβολώντας µέχρι την τελευταία τους πνοή. Το πρωί της άλλης ηµέρας, κοντά 

στα απανθρακωµένα πτώµατα των οχτώ ανταρτών, βρήκαν µισοκαµένες κουραµάνες κι 

αµέσως υποψιάστηκαν τον Έλληνα σιτιστή του λόχου, ο οποίος µόλις και µετά βίας 

κατάφερε να γλιτώσει την κρεµάλα. Η τραγωδία είχε συντελεστεί για µερικές πολύτιµες 

κουραµάνες 
332

. 

 Την άνοιξη του 1922, ο καπετάν Κώστας Παπούλας πρότεινε στους οπλαρχηγούς των 

περιοχών Θεµίσκυρας(Τσαρσαµπά) και Αµισού να επιτεθούν στο τουρκικό χωριό  Τεκέκιοϊ, 

το οποίο ήταν ορµητήριο των αρχιτσετών Μολλά Αχµέτ και Τσακίρογλου. Επιπλέον, 

υπήρχε εκεί σταθµός χωροφυλακής µε αρκετά µεγάλη δύναµη τζανταρµάδων. Στη σύσκεψη 

οι περισσότεροι συµφώνησαν µε την πρόταση, ενώ ο καπετάν Παντελής Αναστασιάδης 

διαφώνησε, πιστεύοντας ότι υπήρχε µεγάλος κίνδυνος αποτυχίας της επιχείρησης, διότι µε 

τις συχνές επιδροµές των ανταρτών είχαν οχυρωθεί όλα τα τουρκοχώρια και φυσικά πολύ 

περισσότερο το Τεκέκιοϊ. Παρ’ όλα αυτά δέχτηκε και αυτός την πρόταση 
333

. 

Οι οπλαρχηγοί µε δύναµη διακοσίων ανταρτών, κατέστρωσαν το σχέδιό τους και όταν 

νύχτωσε κύκλωσαν το χωριό. Ο καπετάνιος Τσακίρης Παντελής έλαβε θέση στο δρόµο της 

Αµισού, γιά να αποτρέψει την τυχόν στρατιωτική ενίσχυση των Τούρκων από την Αµισό. 

Τα µεσάνυχτα δόθηκε το σύνθηµα και άρχισε η επίθεση από όλες τις θέσεις µάχης. Οι 

Τούρκοι αιφνιδιάστηκαν κατ’ αρχήν, αλλά ήταν προετοιµασµένοι για τέτοιο ενδεχόµενο και 

µετά τον πρώτο αιφνιδιασµό έτρεξαν στα χαρακώµατα και πρόβαλαν σθεναρή άµυνα. Όλοι 

στο χωριό, νέοι και γέροι ήταν οπλισµένοι, έχοντας επιπλέον τη βοήθεια των τσετών και 

των τζανταρµάδων. Ξηµέρωσε και ακόµα δεν είχαν καταφέρει οι αντάρτες να µπουν µέσα 

στο χωριό. ∆υο ώρες αργότερα από την πλευρά της Αµισού ακούστηκαν πυροβολισµοί και 

κροταλίσµατα πολυβόλων. Ένας σύνδεσµος των ανταρτών, που ήλθε από την Αµισό, τους 

πληροφόρησε ότι µεγάλη δύναµη του τουρκικού στρατού από την Αµισό προχωρούσε από 

τον δηµόσιο δρόµο προς το Τεκέκιοϊ, ενώ ένα τµήµα του από τα ελληνικά χωριά ∆εύκερη 

και Ασάραγατς, όπου και γινόταν σκληρή µάχη. Βλέποντας ότι τα πράγµατα δεν πήγαιναν 

καλά, οι καπετάνιοι αποφάσισαν να υποχωρήσουν συντεταγµένα στο Ασατάλ Μεσέ 

Μανταρλή. Εκεί έµαθαν ότι ο καπετάν Γιώργης, ακούγοντας τα πυρά της µάχης στο 

Τεκέκιοϊ, πήρε τους αντάρτες του και πήγαινε να ενισχύσει τους Έλληνες αντάρτες. 

Μπαίνοντας όµως στο Ασάραγατς περικυκλώθηκε από τον τουρκικό στρατό. Πολεµώντας 

οι αντάρτες απεγνωσµένα κατάφεραν να διασπάσουν τον τουρκικό κλοιό και να 

καταφύγουν στο δάσος του Τεχνελίκ, αφήνοντας στο πεδίο της µάχης εννέα παληκάρια 
334

. 

Η ήττα αυτή των ανταρτών, τους πίκρανε, και ιδιαίτερα τον καπετάν Κώστα Παπούλα, ο 

οποίος εισηγήθηκε να χτυπηθεί για δεύτερη φορά το Τεκέκιοϊ. Ο καπετάν Παντελής 

Αναστασιάδης εξέφρασε τις έντονες αντιρρήσεις του, ενώ ο φωτισµένος καπετάνιος 

Στυλιανός Κοσµίδης κατ’ αρχήν απέρριψε την ιδέα, αλλά στη συνέχεια την αποδέχτηκε. Το 

ίδιο έκαναν και οι άλλοι καπετάνιοι. Οι αντάρτες έπρεπε να εκδικηθούν 
335

. 

Οι αντάρτες, εκτός από τον καπετάν Παντελή Αναστασιάδη που θεωρούσε αποτυχηµένη 

την επιχείρηση, συγκέντρωσαν περισσότερες δυνάµεις από την προηγούµενη φορά και 

κύκλωσαν το Τεκέκιοϊ. Οι Τούρκοι µετά την πρώτη εµπειρία τους, οργανώθηκαν ακόµη 

καλύτερα. Όταν δόθηκε το σύνθηµα της επίθεσης, άρχισε σφοδρή επίθεση των ανταρτών. 

Οι Τούρκοι άρχισαν να παρουσιάζουν σηµεία κάµψης. Μια οµάδα ανταρτών κατάφερε να 
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µπει στο χωριό, ενώ οι δυνάµεις που υπεράσπιζαν τον σταθµό της χωροφυλακής 

ετοιµάζονταν να υποχωρήσουν. Ήταν τέτοια η σύγχυση και η αναστάτωση που επικρατούσε 

µέσα στη νύχτα, που οι αµυνόµενοι Τούρκοι δεν ήξεραν τι ακριβώς συνέβαινε. Την καίρια 

όµως στιγµή έγινε ένα λάθος. Οι αντάρτες που µπήκαν στο χωριό, έβαλαν φωτιά σε δυο 

σπίτια, τα οποία όπως και σε όλη την Αµισό ήταν ξύλινα. Οι φλόγες που ξεπήδησαν 

φώτισαν τον τόπο, προδίδοντας έτσι τις θέσεις των επιτιθέµενων. Ο δυνατός αέρας που 

φυσούσε µετέδωσε τη φωτιά σε άλλα σπίτια, οι αµυνόµενοι Τούρκοι πήραν θάρρος και 

γνωρίζοντας µε πόσους αντάρτες πολεµούσαν και ποιές ήταν οι θέσεις τους, αντιστέκονταν 

µε λύσσα. Προσπαθώντας να υποχωρήσει η οµάδα των ανταρτών, που είχε εισχωρήσει στο 

χωριό, δέχτηκε σφοδρά πυρά και άφησε στο πεδίο της µάχης εφτά παλικάρια. 

Ξηµερώνοντας, οι καπετάνιοι αποφάσισαν να υποχωρήσουν, χωρίς καν να µπορέσουν να 

παραλάβουν τα σώµατα των νεκρών ανταρτών, γιατί ο αριθµός των Τούρκων ήταν πολύ 

µεγάλος. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν εφταπλάσιες από αυτές των ανταρτών 
336

. 

Πλησίαζε το Πάσχα του 1922. Οι αντάρτες µε τα γυναικόπαιδα στο βουνό άρχισαν να 

υποφέρουν από την πείνα. Ο καπετάνιος Παντελής Αναστασιάδης έδωσε εντολή στον 

αδελφό του Ιερεµία,  µε µια οµάδα είκοσιπέντε ανταρτών να  κατευθυνθεί στην περιοχή της 

Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπά), για να αγοράσει από µερικούς Αρµένιους που είχαν αποµείνει, 

καλαµπόκι, σιτηρά  ή κανένα ζώο, προκειµένου να µην λιµοκτονήσουν τα γυναικόπαιδα. Οι 

οπλισµένοι και άοπλοι αντάρτες αγόρασαν τα τρόφιµα και γυρίζοντας στον προορισµό τους 

µπήκαν σε έναν παλιό µύλο, για να ξεκουραστούν. Βγαίνοντας, όµως, από τον µύλο για να 

συνεχίσουν την πορεία τους, δέχτηκαν πυκνά πυρά από Τούρκους. Πρώτος έπεσε ο αδελφός 

του καπετάνιου, ενώ οι άλλοι αντάρτες προσπάθησαν να οχυρωθούν. Οι κυκλωµένοι 

αντάρτες δεν είχαν καµιά τύχη, γιατί οι Τούρκοι άρχισαν να τους ρίχνουν χειροβοµβίδες και 

να τους ζητούν να παραδοθούν. Κανένας βέβαια δεν παραδινόταν, ήταν ο όρκος του 

αντάρτη και άρχισαν να πέφτουν νεκροί ο ένας µετά τον άλλον. Όσοι παρέµεναν ζωντανοί 

έπαιρναν τα τουφέκια των νεκρών, γιατί τα δικά τους όπλα υπερθερµαίνονταν και δεν 

µπορούσαν να τα κρατήσουν. Η µάχη που άρχισε το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου 

συνεχίστηκε µέχρι το βράδυ, οπότε από τους είκοσι πέντε αντάρτες έµειναν ζωντανοί µόνο 

έξι. Με το πέσιµο της νύχτας άρχισαν να ξεγλυστρούν οι εναποµείναντες αντάρτες και να 

κατευθύνονται προς τα ληµέρια τους 
337

. 

Ο κεµαλικός στρατός, παρά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του, γνώριζε µεγάλες 

αποτυχίες, ενώ ο αγώνας των ανταρτών συνεχιζόταν αµείωτος. Ο Κεµάλ, µη µπορώντας να 

αποσπάσει µεγαλύτερο µέρος του στρατού του, που αγωνιζόταν στο Μικρασιατικό 

Μέτωπο, αποφάσισε να κάνει ανακωχή µε τους αντάρτες. Με τον τρόπο αυτόν, αφ’ ενός 

ανακούφιζε τους κατοίκους των τουρκικών χωριών, αφ’ετέρου θα µπορούσε να αποσύρει 

τον στρατό του που ήταν απασχοληµένος στην αντιµετώπιση των ανταρτών του Πόντου και 

να τον παρατάξει στο µέτωπο της Μικρασίας, απέναντι από τον ελληνικό στρατό 
338

. 

Από την άλλη πλευρά, οι αντάρτες µε τα γυναικόπαιδα ζώντας στα βουνά, στα δάση, 

στις σπηλιές και στις καλύβες, χωρίς ουσιαστική τροφή, πέθαιναν από την πείνα και τους 

θέριζαν οι αρρώστιες. Η βία των ανταρτών προκειµένου να προµηθευτούν τρόφιµα από τα 

τουρκοχώρια, επέτεινε την κατάσταση. Σε ολόκληρη την περιφέρεια της Αµισού η 

κατάσταση ήταν κρίσιµη. Η ύπαιθρος είχε ερηµωθεί, το ίδιο και η αγορά. Το τέχνασµα της 

ανακωχής µε τους αντάρτες, µέχρι να θεριστούν τα σπαρτά στη διάρκεια του καλοκαιριού, 

θα έσωζε από την λιµοκτονία και τους τουρκικούς πληθυσµούς της υπαίθρου. Έτσι, 

αξιωµατικοί της αστυνοµίας και του στρατού διαπραγµατεύονταν µε τους Έλληνες 

καπετάνιους, προσφέροντάς τους ευνοϊκούς όρους, µεταξύ των οποίων και την τροφοδοσία 

των γυναικοπαίδων και των ανταρτών από ορισµένα τουρκικά χωριά. Οι καπετάνιοι 

δέχτηκαν. Μέχρι τον Αύγουστο µήνα επικρατούσε µια ιδιαίτερα ήσυχη κατάσταση στην 

περιοχής της Αµισού 
339

. 

Αυτήν την εποχή ο Έλληνας καπετάνιος Τσακίρης Παντελής, µαζί µε τον Κιρκάσιο 

αντάρτη Χασάν Τσαούς, πέρασαν από την περιοχή της Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπά). 

Μαθαίνοντάς το ο διοικητής της χωροφυλακής της Θεµίσκυρας Κιαζίµ εφέντης, έστειλε 

έναν σύνδεσµο και ζήτησε να συναντηθεί µαζί τους. ∆έχτηκαν οι δυο καπετάνιοι και στη 
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συνάντησή τους, πρότεινε ο Τούρκος διοικητής να διαβιβάσουν στους Έλληνες αντάρτες 

πρόταση ανακωχής 
340

.Έγινε αµέσως σύσκεψη όλων των οπλαρχηγών της Αµισού. Με 

δεδοµένο ότι ο άµαχος πληθυσµός είχε φτάσει στο έσχατο όριο της αντοχής του, ενώ πολλοί 

πέθαιναν από την πείνα και όσοι κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή το πετύχαιναν µόνο µε 

άγρια χόρτα και καµιά φορά µε λίγο ανάλατο κρέας και χωρίς ψωµί, που τους έδιναν οι 

αντάρτες, αναγκάστηκαν οι οπλαρχηγοί να δεχτούν την ανακωχή. Ήταν όµως πολύ 

επιφυλακτικοί και παρέµεναν στα βουνά. Ο περίφηµος αρχηγός της Αµισού Στυλιανός 

Κοσµίδης, όπως και όλοι οι καπετάνιοι, δεν έδινε σηµασία σ’ αυτήν την ανακωχή, γιατί είχε 

κακή προηγούµενη εµπειρία. Ο άµαχος πληθυσµός βέβαια ανακουφίστηκε, φεύγοντας από 

τα βουνά και κατεβαίνοντας στα κατεστραµµένα χωριά 
341

.Ο διοικητής της χωροφυλακής 

Κιαζίµ εφέντης είχε ζητήσει επανειληµµένα να συναντηθεί µε τον καπετάνιο Παντελή 

Αναστασιάδη, κάτι που συστηµατικά εκείνος το απέφευγε. Αποφάσισε, όµως, µια φορά να 

τον συναντήσει και εκείνος, παρουσία και των άλλων καπετάνιων. Μετά την συνάντησή 

τους και τον διάλογο που διαµείφθηκε, ο Τούρκος διοικητής αποχαιρέτησε τους αντάρτες 

µε τα εξής λόγια: εγώ, δυστυχώς, πήρα µετάθεση και φεύγω για τη Σινώπη. Να ξέρετε όµως 
καρτασλάρ (αδέλφια) πως για ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο και για τα επεισόδια, φταίνε 
πάντα οι δικοί µας. Αλλαχά σηµαρλατίκ (του Θεού να γίνει), έχετε γεια342. 

Τον Αύγουστο του 1922 κατέρρευσε το Μικρασιατικό Μέτωπο. Στις 8 Σεπτεµβρίου οι 

Τούρκοι κατέλαβαν τη Σµύρνη 
343

. Τα νέα µαθεύτηκαν γρήγορα. Οι καπετάνιοι Στυλιανός 

Κοσµίδης, Παντελής Αναστασιάδης και όλοι οι άλλοι που δρούσαν στην περιοχή της 

Αµισού, κατάλαβαν ότι η παραµονή τους στα βουνά και ο αγώνας τους δεν είχε κανένα 

νόηµα. Αποφάσισαν να φύγουν µε οποιοδήποτε µέσον για την Ελλάδα. Έψαξαν και βρήκαν 

βενζινάκατο (µοτόρι), µε Τούρκο καπετάνιο, που θα τους µετέφερε στην Κωστάντζα της 

Ρουµανίας αντί 3.000 τουρκικών λιρών. Όµως, µόλις τον Οκτώβρη κατάφεραν να φύγουν οι 

καπετάνιοι Στυλιανός Κοσµίδης, Γιάννης Αµπατζόγλου, Παπούλας, Τσακίρης Παντελής, 

Ιορδάνης Χασαρής και άλλοι, µε τις οικογένειές τους, µερικά παλικάρια τους και µε τα 

όπλα τους από το χωριό Όξε 
344

. 

Στην αρχή ακούστηκε σαν ψίθυρος η συµφωνία για την ανταλλαγή των πληθυσµών, 

κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Με µια άλλη βενζινάκατο ετοιµάστηκαν να φύγουν 

εκατόν πενήντα ακόµη καπετάνιοι µε τους αντάρτες, τις οικογένειές τους, τα όπλα τους, 

µεταξύ των οποίων ο Γιάγκος Αµπατζής, ο Ονούφριος, ο Θέµης, ο Ηρακλής Τσαρσάµπαλης 

και άλλοι 
345

. Στο µεταξύ έφτασε η πληροφορία ότι πήγε στην Αµισό διεθνής επιτροπή για 

την ανταλλαγή των πληθυσµών. Αποφάσισαν οι καπετάνιοι και οι αντάρτες να στείλουν τις 

οικογένειές τους στην Αµισό, ενώ οι ίδιοι µη έχοντας καµιά εµπιστοσύνη στις κεµαλικές 

αρχές, ναύλωσαν δύο βενζινακάτους µε Τούρκους καπετάνιους, αντί 6.000 χιλιάδων 

τουρκικών λιρών. Η Μαύρη Θάλασσα είχε φουρτούνες αυτή την εποχή και περιµένοντας να 

κοπάσουν οι τρικυµίες, έµαθαν ότι µια τουρκική µεραρχία κατέβαινε από την Έρπαα προς 

την Αµισό. Όσοι αντάρτες παρέδιδαν το όπλο τους, έπαιρναν ένα σηµείωµα (βεσικά), µε το 

οποίο µπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Οι καπετάνιοι αποφάσισαν να µην 

παραδώσουν τα όπλα τους. Η τουρκική µεραρχία κατέβηκε στα παράλια και απέκλεισε την 

περιοχή, από όπου οι αντάρτες επιβιβάζονταν και έφευγαν για τη Ρουµανία ή τις ακτές της 

Σοβιετικής Ρωσίας. Με πολλούς κόπους, βάσανα, αλλά και γενναία δωροδοκία του διοικητή 

Ζεκεριά µπέη, του φυλασσόµενου τµήµατος, κατάφεραν στα τέλη του Νοέµβρη να 

αναχωρήσουν για το Βατούµ. 

Με τον τρόπο αυτό µπόρεσαν να διαφύγουν οι περισσότερες ανταρτικές οµάδες σε 

διάφορα µέρη του εξωτερικού, µετά από παραµονή χρόνων επάνω στα βουνά. ∆εν είχαν, 

όµως, όλοι την ίδια τύχη. 

Στις 18 Οκτωβρίου 1922 ο στρατηγός του κεµαλικού στρατού Λίβα πασάς έδωσε γενική 

αµνηστία στους αντάρτες, µε την προϋπόθεση να παραδώσουν τα όπλα τους και να πάνε  

έτσι ελεύθερα στην Αµισό, απ’ όπου µπορούσαν µε πλοία να αναχωρήσουν για την Ελλάδα. 

Με βάση αυτήν την διαταγή κατέβηκαν στην Αµισό τα γυναικόπαιδα, οι γέροι και οι άοπλοι 

άνδρες. Οι αντάρτες δεν πίστεψαν τα ανακοινωθέντα από τον Λίβα πασά, γιατί µερικοί από 

τους αντάρτες που παρέδωσαν τα όπλα τους βρέθηκαν δολοφονηµένοι 
346

. 
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Στην περιοχή του Τσιγγίρ Οϊµά, ο αστυνοµικός του Ασαρτζίκ Τοπάλ Ζαπίτ, κάλεσε τους 

καπετάνιους και τις ελληνικές αρχές της περιοχής στο χωριό Ουτς Πουάρ (Τρεις Βρύσες), 

για να τους ενηµερώσει τα σχετικά µε την ανακωχή. Τον αρχικαπετάνιο παπα Χαράλαµπο 

Παπαδόπουλο, πήγε και τον βρήκε στο χωριό Κιρέζτεπε (Κορυφή της κερασιάς) την ώρα 

που λειτουργούσε. Του είπε: τελείωσε την λειτουργία σου και έλα µετά στο Ουτς Πουάρ. 
Όταν µαζεύτηκαν όλοι στο συγκεκριµένο σπίτι, επιτέθηκε προσωπικά στον πρόεδρο των 

χωριών, σπρώχνοντας και απειλώντας τον, τον ανάγκασε να πηδήσει από τα χαµηλό 

παράθυρο, ενώ του ψιθύριζε: φύγε για να γλυτώσεις την ψυχή σου. Στη συνέχεια, τάχα τον 
πυροβόλησε, ρίχνοντας µερικές τουφεκιές στον αέρα. Ο καπετάνιος του χωριού Κιρέζτεπε 

Βασίλειος Ασλανίδης (Βασίλαγας) γλίτωσε γιατί, λόγω των φιλικών σχέσεων των γυναικών 

τους, τον ειδοποίησε να αργήσει να πάει στη συγκέντρωση. Όταν µαζεύτηκαν όλοι, τους 

ενηµέρωσε σχετικά και στη συνέχεια κατέβηκαν στην Αµισό, όπου υπέγραψαν τα χαρτιά. 

Ερχόµενοι πάλι στην ορεινή περιοχή, όλοι οι άνδρες δολοφονήθηκαν, ενώ τον αντάρτη 

παπα Χαράλαµπο Παπαδόπουλο τον σούβλισαν και τον άφησαν στη διασταύρωση των 

χωριών της περιοχής. Στη συνέχεια, το  σουβλισµένο σεπτό σκήνωµα του ιερέα, το 

περιέφεραν στα τουρκικά χωριά 
347

. 

Αυτή την περίοδο της ανακωχής, κατέβηκαν στα χωριά τους όλοι οι κρυµµένοι στα 

δάση. Έτσι έγινε και στο χωριό του καπετάνιου ∆ελή Λαζάρου Παπαδόπουλου στο 

Καλεσλέρ, όµορη περιοχή µε αυτήν του Τσιγγίρ Οϊµά. Ένα επίσηµο πρόσωπο από το 

Σεχλή, έστειλε µήνυµα στον καπετάνιο Ιωσήφ Παπαδόπουλο (Γεσήφαγα)  ότι στο πλαίσιο 
της συνθηκολόγησης θα σας επισκεφθούµε εµείς και στη συνέχεια θα µας επισκεφθείτε κι 
εσείς348. 

Οι καπετάνιοι Σάββας Παπαδόπουλος (Καλεσίν Σάββας), Ιωσήφ Παπαδόπουλος, 

Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο οποίος για το παράτολµο θάρρος του, την αδείλιαστη ψυχή του 

και το ατρόµητο του χαρακτήρα του επωνοµάστηκε Ντελής – ∆ελής Λάζαρος και οι 

αντάρτες, Θεόδωρος και ∆ηµήτριος, ήταν παιδιά του ιερέα Παύλου Παπαδόπουλου. Ο 

ιερέας βρήκε φρικτό θάνατο, όταν στην πρώτη περίοδο του αντάρτικου τον συνέλαβαν οι 

Τούρκοι και τον βασάνισαν άγρια, προκειµένου να αποκαλύψει τα ληµέρια όπου κρύβονταν 

οι αντάρτες γιοί του. Εκείνος, παρ’ όλα τα βασανιστήρια, αρνήθηκε και στο τέλος του 

έκοψαν τη γλώσσα. Μια εβδοµάδα αργότερα ο ιερέας απεβίωσε. Ο πρώτος καπετάνιος στην 

περιοχή, ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σάββας. Ένας από τους ξακουστούς καπετάνιους του 

πρώτου αντάρτικου, που συνεργαζόταν µε τον καπετάνιο Βασίλειο Ανθόπουλο 

(Βασίλουστα, Βασίλαγα) και έφερναν όπλα από τη Ρωσία. Μετά το θάνατό του, την 

πρωτοκαθεδρία του καπετάνιου την πήρε ο δευτερότοκος Ιωσήφ, αλλά ο πιο φηµισµένος  

και ανδρείος ήταν ο ατρόµητος ∆ελή Λάζαρος Παπαδόπουλος 
349

. 

Σε µια εβδοµάδα ήρθαν στο Καλεσλέρ οι Τούρκοι επίσηµοι, οπλισµένοι, τους 

υποδέχτηκαν οι Έλληνες µε χαρά, σφάζοντας µάλιστα και ένα µοσχάρι για να τους 

περιποιηθούν. Οι Τούρκοι έφυγαν ευχαριστηµένοι και τους κάλεσαν την επόµενη εβδοµάδα 

να ανταποδώσουν την συµφιλιωτική επίσκεψη. Έτσι και έγινε. Ο καπετάνιος Ιωσήφ πήρε 

µαζί του δεκαπέντε οπλισµένα παλικάρια και πήγε στο Σεχλή. Οι Τούρκοι τους 

υποδέχτηκαν και έδεσαν τα άλογά τους µέσα στο στάβλο. Τους πέρασαν µέσα στο σπίτι. Ο 

µόνος που δεν µπήκε ήταν ο ∆ελή Λάζαρος. Καβάλα στο άλογό του γύριζε στο χωριό. Τον 

είδε ο τσαγκάρης του  χωριού και του ζήτησε να αγοράσει τις δερµάτινες µπότες του. 

Εκείνος αρνήθηκε. Ο τσαγκάρης τότε του είπε: ...εσύ δεν τις πουλάς αλλά εγώ τσάµπα θα τις 
πάρω… Ο καπετάνιος αµέσως κατάλαβε την παγίδα. Γύρισε πίσω µε το άλογό του και 

άρχισε να φωνάζει ότι τάχα του έφυγε το βουβάλι που έφερναν πεσκέσι στους επίσηµους 

Τούρκους. Φωνάζοντας, βγήκε από τα φυλάκια του χωριού και έφτασε σε ένα ύψωµα. Ο 

καπετάνιος Ιωσήφ και οι υπόλοιποι αντάρτες δεν βάλανε µπουκιά στο στόµα τους, γιατί δεν 

είχε πάει ο ∆ελή Λάζαρος. Σηκώθηκαν να φύγουν οι αντάρτες, όταν ο επίσηµος είπε στους 

Τούρκους να µην σκοτώσουν τους φιλοξενούµενους, γιατί ο καπετάν ∆ελή Λάζαρος το 

άλλο βράδυ µε τους αντάρτες του θα τους κάψει την κωµόπολη. Έτσι τους άφησαν να 

φύγουν. Μόλις, όµως, πέρασαν έφιπποι από τα φυλάκια, οι Τούρκοι άρχισαν να τους 

πυροβολούν. Ο ∆ελή Λάζαρος άρχισε να τους βρίζει και να τους απειλεί ότι, αν κάποιος 
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αντάρτης σκοτωθεί, το άλλο βράδυ θα τους κάψει την πόλη. Αναγκάστηκαν έτσι να 

σταµατήσουν τους πυροβολισµούς. Η µόνη ζηµιά που προκλήθηκε από τους 

πυροβολισµούς των Τούρκων, ήταν ο τραυµατισµός στο δεξί χέρι του καπετάν Ιωσήφ. Έτσι 

έπαψαν οι Έλληνες να εµπιστεύονται τους Τούρκους και παρέµεναν στα βουνά 

οπλισµένοι
350

. 

Αργότερα, µετά τη Συνθήκη της Λοζάνης, κατέβηκαν τα γυναικόπαιδα της περιοχής 

στην Αµισό και τα τοποθέτησαν σε µια ελληνική εκκλησία, όπου ήδη υπήρχαν περίπου 

πεντακόσια γυναικόπαιδα. ∆ύο µέρες αργότερα πήγε και ο ∆ελή Λάζαρος Παπαδόπουλος. 

Σε αντίθεση µε όλους τους άλλους φορούσε την αντάρτικη στολή του και ήταν οπλισµένος. 

Οι γεροντότεροι του πρότειναν να βγάλει την στολή και να φορέσει κουρέλια, γιατί 

διαφορετικά θα τον άρπαζαν οι Τούρκοι και θα τον σκότωναν, όπως και τόσους άλλους. Η 

απάντησή του ήταν: Εγώ δεν φοβάµαι τα σκυλιά. Με δεδοµένη δε την αναχώρησή του για 

την Ελλάδα, χόρευε µε τις γυναίκες. Οι Τούρκοι χωροφύλακες έξω από τον αυλόγυρο, τον 

είδαν και ρωτώντας έµαθαν ότι ήταν ο φηµισµένος καπετάνιος ∆ελή Λάζαρος 

Παπαδόπουλος. Έστειλαν έναν δικό τους να τον βρει και να του πει ότι τον ζητά ένας φίλος 

του. Χωρίς την αίσθηση του φόβου, αυτός βγήκε από την αυλή της εκκλησίας και τον 

συνέλαβαν οι χωροφύλακες. Μόλις τον άρπαξαν οι Τούρκοι αυτός τους είπε: Τι θα µε 
κάνετε ρε σεις; Όσες είναι οι τρίχες της κεφαλής µου, εγώ τόσους Τούρκους σκότωσα... Οι 
χωροφύλακες τον πήγαν στις φυλακές της Αµισού, όπου τον βασάνισαν άγρια, στο τέλος 

τον ανασκολόπισαν και τον  έκοψαν κοµµάτι-κοµµάτι, αφαιρώντας ακόµη και τα γεννητικά 

του όργανα 
351

. 

Ο πιο παλιός καπετάνιος της Αµισού, µε καταγωγή από την Άνω Αµισό (Κατήκιοϊ), 

ήταν ο γενναίος, ατρόµητος και στρατηγική ιδιοφυία Στυλιανός Κοσµίδης. Εξίσου παλιοί 

ήταν ο Αιµίλιος Κατόγλου, ο Βασίλειος Ανθόπουλος (Βασίλουστας) µε καταγωγή από το 

Κιζίκ της Σεβάστειας, ο ∆ηµ. Χαραλαµπίδης, ο Παντελής Αναστασιάδης, ο ατρόµητος 

∆ελή Λάζαρος Παπαδόπουλος 
352

. Επίσης, ο Ελευθέριος Τσακήρ Γαλιόν, ο Γεώργιος 

Τσακίρης, ο Παπούλας, ο Χατζη Χρήστος Αµπατζόγλου, ο Γεώργιος Τσαγκάλης, ο 

Τσακίρης Παντελής, ο Ιορδάνης Χασερής, ο Γιάγκος Αµπατζής, ο Ονούφριος, ο Ηρακλής 

Τσαρσάµπαλης 
353

. Στα ορεινά της Αµισού, από την περιοχή του Τσιγγίρ Οϊµά, ο ιερέας 

Χαράλαµπος Παπαδόπουλος (Ταγτσήπαπας) από το χωριό Ταγτσιλέρ, ο Βασίλουστας από 

το χωριό Τσιγγίρ, ο Λάζαρος Κυπιρτίδης (Καράλαζικ) από το Ποχτσά Αρµούτ, ο Βασίλειος 

Ασλανίδης από το Κιρέζτεπε, ο Θεόδωρος Κούρτογλου (Καραντόντος) από το χωριό 

Αγιαχλάλαν και ο Μαστροδηµήτρης (Τηµήτουστας) από το χωριό Γιαρίµτσα. Υπήρχαν και 

πολλοί άλλοι, των οποίων τα ονόµατα δεν έχουν διασωθεί 
354

. Εξίσου σηµαντική, βέβαια, 

ήταν η προσφορά των ανωνύµων ανταρτών, ο αριθµός των οποίων σύµφωνα µε τον 

µητροπολίτη Αµασείας, µε έδρα την Αµισό, Γερµανό Καραβαγγέλη ανέρχεται στις είκοσι 

χιλιάδες άντρες, για όλο το ∆υτικό Πόντο 
355

.  Η ανδρεία, η αυτοθυσία, η παληκαριά και το 

ήθος των ανταρτών, τους κατατάσσουν στο πλήθος των ηρώων του έθνους, στα ακρότατα 

αυτά όρια του ελληνισµού, των οποίων οι µάχες µπορούν να συγκριθούν µόνο µε την 

εποποιία του 1821 και να αποδείξουν, ότι σχεδόν εκατό χρόνια αργότερα, βρέθηκαν 

Έλληνες στις εσχατιές της Ανατολής, οι οποίοι ύψωσαν το ανάστηµά τους, ξεπερνώντας τη 

µοίρα του ραγιά και αντιτάχθηκαν στα σχέδια εξολόθρευσής τους από τους Νεότουρκους 

και τους Κεµαλικούς. 

Η σωτηρία των γυναικοπαίδων και των αµάχων, η σωτηρία της φυλής, ήταν το 

κυριότερο µέληµα των ανταρτών µαζί µε τον πόθο τους για ελευθερία. Το µεγαλείο της 

εποποιίας του αγώνα των Ελλήνων ανταρτών, αποτελεί γεγονός ανεπανάληπτο στην ιστορία 

των λαών. 

Σ’ αυτούς τους ήρωες, τους σωτήρες της φυλής µας κάνω µια ευχή, το µόνο που µπορώ να 
τους προσφέρω. Ας είναι ελαφρύ το λιγοστό χώµα που τους σκεπάζει356. Αυτές είναι οι λίγες 
σταράτες λέξεις-µνηµόσυνο ενός παιδιού που κατάφερε να σωθεί µετά από τετράχρονη 

ταλαιπωρία και βάσανα στα βουνά, στην περιοχή του Τσιγγίρ. Η κίνηση για την 

Ανεξάρτητη ∆ηµοκρατία του Πόντου ήταν καθαρά µια πολιτική κίνηση, η οποία δεν 

στηρίχτηκε στο αντάρτικο του Πόντου. 
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Τα γυναικόπαιδα και οι άµαχοι, µέσα σε σπηλιές, κάτω από πρόχειρες καλύβες, µέσα σε 

βαθιά δάση, αλλά και αργότερα στην Ελλάδα, τραγουδούσαν: 

 

Το πρωί σηκώθηκα, ο ήλιος έλαµπε, 

οι αντάρτες τα όπλα τους λάδωναν, 

οι µανάδες και οι πατεράδες τραγικά κλαίγανε. 

Για σας παιδιά µας που πεθάνατε για την πίστη µας, 

για σας αδέλφια µας που σκοτωθήκατε για την πίστη µας. 

 

Το άλογό µου το έδεσα σε πέτρα τρυπητή, 

που να µην ήτανε ο εγκληµατίας Κεµάλ πασάς, 

που τους ανθρώπους έριξε στα βουνά και στις πέτρες. 

Ζήσε Κεµάλ, ζήσε µέσα στις βρωµιές. 

Ζήσε Βενιζέλε, ζήσε αρχοντικά, 

που τους ανθρώπους µάζεψες από τα βουνά και τις πέτρες 
357

. 

 

 

3.Το Ζήτηµα του Πόντου 

  

Το Ζήτηµα του Πόντου συνηθίζεται να συνδέεται µε το αντάρτικο στον Πόντο και τη 

δηµιουργία Ανεξάρτητης ∆ηµοκρατίας. ∆εν είχε όµως καµιά οργανική σύνδεση µε αυτό, 

γιατί οι πρώτες αντάρτικες οµάδες οργανώθηκαν στα βουνά του Πόντου και ειδικότερα της 

Αµισού, µετά την τουρκική µεταπολίτευση του 1908, την για πρώτη φορά στράτευση των 

Ελλήνων Οθωµανών υπηκόων στον τουρκικό στρατό και κυρίως µετά τη λήξη των 

Βαλκανικών Πολέµων και την γενική επιστράτευση του 1914 στην οθωµανική Τουρκία. 

Από το 1916  και µέχρι την ανταλλαγή των πληθυσµών, αντικειµενικός σκοπός των 

ανταρτών δεν ήταν παρά η σωτηρία των γυναικοπαίδων και γενικά των αµάχων, οι οποίοι 

προτίµησαν τη φυγή στο βουνό παρά τη σφαγή, την ατίµωση και τελικά την εξορία στα 

βάθη της Ανατολής. Η πρώτη αναφορά αντάρτη καπετάνιου για κίνηση ανεξαρτησίας στον 

Πόντο είναι του Παντελή Αναστασιάδη µε τον καπετάνιο της Έρπαα Λευτέρη, ο οποίος 

έµενε στην Αµισό 
358

. Είναι η περίοδος της Ανακωχής, µετά τον Οκτώβρη του 1918 και ήδη 

ο Άγγλος αρµοστής στην Αµισό είχε ζητήσει τόσο από τον καπετάνιο Παντελή, όσο και από 

τους υπόλοιπους καπετάνιους της περιοχής την παράδοση των όπλων τους στα πλησιέστερα 

τουρκικά αστυνοµικά τµήµατα 
359

. Οι καπετάνιοι αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους, 

γιατί δεν εµπιστεύονταν τις τουρκικές αρχές 
360

. Η πρώτη φάση της επιχειρηθείσας φυσικής 

εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου, µόλις είχε τελειώσει. Από την άλλη πλευρά, µε τη 

Συνθήκη του Μούδρου στις 17/30 Οκτωβρίου 1918, η Τουρκία είχε καταθέσει τα όπλα και 

ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος είχε τελειώσει µε την νίκη των Συµµάχων της Αντάντ. Οι 

Σύµµαχοι είχαν διακηρύξει το δικαίωµα της αυτοδιαθέσεως των λαών και λογικά οι 

Έλληνες του Πόντου, που επέζησαν από την επιχειρηθείσα γενοκτονία, είχαν βάσιµες 

ελπίδες να βλέπουν πια ένα διαφορετικό γι’ αυτούς µέλλον. Σε σύσκεψη που έγινε στην 

µητρόπολη της Αµισού, συµµετείχαν ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης, διάφορες 

προσωπικότητες της Αµισού, ο καπετάν Λευτέρης και ο καπετάν Παντελής
361

. 

Ενηµερώθηκαν οι δυο καπετάνιοι για τον αγώνα της ανεξαρτησίας του Πόντου και τους 

ζητήθηκε να οργανωθούν οι αντάρτες έξω από τις µεγάλες πόλεις Αµισό, Θεµίσκυρα 

(Τσαρσαµπά), Έρπαα 
362

. Το σχέδιο όµως το ανακάλυψαν οι τουρκικές αρχές, ενώ οι 

καπετάνιοι προσπαθούσαν να οργανώσουν τους αντάρτες µε µεγάλες δυσκολίες, γιατί ήδη 

είχαν διαρρεύσει στα χωριά τους363.  
Στα τέλη του 1917 ο Κ. Γ. Κωνσταντινίδης, η ψυχή του αγώνα, για την κίνηση της 

ανεξαρτησίας του Πόντου, συνέστησε στο Παρίσι τον Εθνικό Σύνδεσµο Ποντίων, τύπωσε 
χιλιάδες προκηρύξεις µε χάρτη του Πόντου, τόσο στην ελληνική, όσο και στην γαλλική 

γλώσσα, γράφοντας τα εξής: Πολίτες του Πόντου ξεσηκωθείτε. Θυµίστε στα φιλελεύθερα 
έθνη τα ύψιστα δικαιώµατά σας στη ζωή και την ανεξαρτησία364. Προσπαθούσε µε κάθε 
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τρόπο να κινητοποιήσει πολιτικά τους Ποντίους, αλλά και τις τότε Μεγάλες ∆υνάµεις, ώστε 

να γνωρίσει έξαρση ο ένοπλος αγώνας στον Πόντο, ούτως ώστε να αποφευχθεί εκ νέου η 

υποδούλωση του Ανατολικού Πόντου στους Τούρκους, µετά την αναχώρηση των Ρώσων
365

. 

Με αυτόν τον τρόπο σκεπτόµενος, έστειλε τηλεγράφηµα προς τον υπουργό Εξωτερικών της 

επαναστατηµένης τότε Ρωσίας, ούτως ώστε να τον προδιαθέσει ευνοϊκά στο ζήτηµα της 

Ανεξάρτητης ∆ηµοκρατίας του Πόντου 
366

. Η κίνηση αυτή όχι µόνο επιδοκιµάστηκε από 

τον Βενιζέλο, ο οποίος βρισκόταν στη Νίκαια της Γαλλίας τον Νοέµβριο του 1917, αλλά 

την ενεθάρρυνε και την υποστήριξε
367

. Η εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ στις αρχές 
Ιανουαρίου του 1918, έγραψε ένα σχόλιο µε ιδιαίτερο ενθουσιασµο 

368
. 

Ο φλογερός Πόντιος Κ. Κωνσταντινίδης µε ενέργειές του συγκάλεσε στις 22-2-1918 το 

πρώτο Παµπόντιο Συνέδριο στη Μασσαλία, από το οποίο εκλέχτηκε η Εκτελεστική 

Επιτροπή, µε πρόεδρο τον Κ. Γ. Κωνσταντινίδη, τον Β. Σ. Ιωαννίδη αντιπρόεδρο και Σ. Ι. 

Κολάση γραµµατέα 
369

. Στο Συνέδριο αυτό έγινε λόγος για πρώτη φορά για τη ∆ηµιουργία 

∆ηµοκρατίας του Πόντου. Στους συνέδρους τόνισε ιδιαίτερα ότι µε την ευκαιρία της αρχής 

της διακηρύξεως για αυτοδιάθεση των λαών, από τους Συµµάχους, όλοι µαζί να 

διεκδικήσουν τον προαιώνιο πόθο και να απαιτήσουν την ανεξαρτησία του Πόντου µε 

ελεύθερο δηµοκρατικό καθεστώς 
370

. 

Σαν άµεση συνέπεια του πρώτου Παµπόντιου Συνεδρίου ήταν, τον Οκτώβρη του 1918, 

η δηµιουργία της Κεντρικής Ένωσης Ποντίων στο Κρασνοντάρ (Αικατερινοντάρ) της 
Ρωσίας και το Εθνικό Συµβούλιο των Ελλήνων του Αντικαυκάσου στην περιοχή του 
Αντικαυκάσου 

371
. 

Τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, θα διαψεύσουν τις όποιες ελπίδες των Ποντίων. 

Ήδη στις 3-3-1918, µε την Συνθήκη Brest – Litovsk παραχωρήθηκαν από την 

επαναστατηµένη Ρωσία στην Τουρκία, τα εδάφη που είχαν καταληφθεί µε τη ρωσική 

προέλαση του 1916 και µαταιώθηκε η δηµιουργία  ελληνικής µεραρχίας Καυκάσου 
372

. 

Στο Παρίσι, ο πρόεδρος της αρµενικής αντιπροσωπείας Μπογός Νουµπάρ πασάς 

κατόρθωσε να πείσει τον Βενιζέλο ούτως ώστε και η  ελληνική αντιπροσωπεία να 

υποστηρίξει την δηµιουργία αρµενικού κράτους και σαν αντάλλαγµα η αρµενική 

αντιπροσωπεία, να υποστηρίξει τις ελληνικές διεκδικήσεις στη ∆υτική Μικρά Ασία και 

Θράκη
 373 

. 

Στις 30 ∆εκεµβρίου 1918 ο Βενιζέλος υπέβαλε υπόµνηµα προς την ∆ιάσκεψη της 

Ειρήνης, σχετικό µε τις ελληνικές διεκδικήσεις και στην παράγραφο για την ίδρυση 

αρµενικού κράτους πρότεινε το βιλαέτι της Τραπεζούντας µε 350.000 ελληνικό πληθυσµό, 

να συµπεριληφθεί σε αυτό µε κάποια διοικητική αυτονοµία. Το αυτό πρότεινε και για τον 

Νοµό Αδάνων, όπου υπήρχαν 70.000 Έλληνες. Όλα αυτά δε, για να απαλλαγούν πλέον από 

την τουρκική διοίκηση οι σκληρά δοκιµασθέντες χριστιανικοί πληθυσµοί 
374

. 

Όταν τον Ιανουάριο του 1919 έκανε τις ίδιες δηλώσεις και στους ΤΑΪΜΣ του Λονδίνου, 

γνωρίζοντας το γεγονός οι διάφορες ποντιακές οργανώσεις, διαµαρτυρήθηκαν έντονα προς 

τον Βενιζέλο, την κυβέρνηση και την ελληνική αντιπροσωπεία στο Παρίσι. Η 

Αρµενοποίηση του Πόντου ήταν αντίθετη και ασυµβίβαστη προς τους πόθους των Ελλήνων 

του Πόντου 
375

. 

Αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1919, στο Ανώτατο Συµβούλιο του Λονδίνου, 

επανέλαβε µεν τις ίδιες θέσεις του, αλλά παράλληλα δήλωσε ότι η προτεινόµενη λύση είναι 

περισσότερο προσωπική του γνώµη και οι Πόντιοι δεν την αποδέχτηκαν, ζητώντας την 

ίδρυση ανεξάρτητου κράτους 
376

. Ο Βενιζέλος προσωπικά πίστευε για το ποντιακό ζήτηµα, 

µέσα στις συγκυρίες της εποχής εκείνης, ότι η ίδρυση κράτους στον Πόντο δεν είχε καµιά 

ελπίδα επιτυχίας. Αν δε αποτύγχανε το σχέδιο της υπαγωγής του βιλαετίου Τραπεζούντας 

στο υπό ίδρυση Αρµενικό κράτος, τότε το πιθανότερο ήταν ότι το βιλαέτι αυτό θα υπαγόταν 

στο τουρκικό κράτος, λόγω της υπεροχής του τουρκικού στοιχείου. Αυτήν την προοπτική, 

όµως, την θεωρούσε επικίνδυνη για την ασφάλεια του ελληνικού Πόντου. Ο Ελληνισµός 

του Πόντου, της Κιλικίας, πιθανόν δε και της Καππαδοκίας, θα µπορούσε να διαδραµατίσει 

σπουδαιότατο ρόλο µέσα σε ένα αρµενικό κράτος µε µικτό πληθυσµό. Κάθε κοινότητα θα 
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απολάµβανε πλήρη αυτονοµία, υπό ευρωπαϊκή διοίκηση, για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο 

νέο κράτος 
377

. 

Μετά τις διαµαρτυρίες των ποντιακών οργανώσεων, πήγε στο Παρίσι ειδική επιτροπή 

µε επικεφαλής τον µητροπολίτη Τραπεζούντας, Χρύσανθο. Πίεσαν την ελληνική 

κυβέρνηση αντί της ήδη προτεινοµένης υπαγωγής του βιλαετίου Τραπεζούντας στο υπό 

ίδρυση Αρµενικό κράτος, να προταθεί µια οµοσπονδία Ποντο-Αρµενικού κράτους, κατά το 

πρότυπο της Ελβετίας, µε βάσιν τας κοινάς υποθέσεις, εµπόριον, τελωνεία, ταχυδροµεία, 
τηλεγραφεία, στρατό, εξωτερική πολιτική και αντιπροσωπείας…378

. Πρότειναν ένα ενιαίο 

κράτος µε ενιαίες, κοινές υπηρεσίες, αλλά και την αυτονοµία της κάθε εθνικότητας 
379

. 

Ο µητροπολίτης Χρύσανθος, µια πολυσχιδής προσωπικότητα, θα καταβάλει 

υπεράνθρωπες προσπάθειες στο Παρίσι γιά να πείσει τους συµµάχους για το δίκαιο των 

Ελλήνων του Πόντου. Θα καταφέρει να έρθει σε επαφή µε τον ηγέτη της Συνδιάσκεψης και 

πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής Ουίλσον, θα συναντηθεί επανειληµµένα µε 

τον Βενιζέλο και τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Πολίτη, θα συνοµιλήσει µε τον 

Κώρζον, βοηθό του υπουργού Εξωτερικών Μπάιλφουρ, θα επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο 

του Καντέρµπουρυ και άλλους πολιτικούς και σηµαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. 

Θα επιστρέψει στον Πόντο, θα ταξιδέψει µέχρι το Εριβάν, για να συζητήσει µε τους 

Αρµένιους την δηµιουργία Ποντο-Αρµενικής οµοσπονδίας. Όταν θα καταλάβει ότι οι 

ενέργειές του αυτές δεν θα έχουν επιτυχές αποτέλεσµα, θα ζητήσει να τεθεί ο Πόντος υπό 
εντολή-mandat της Αγγλίας ή των Ηνωµένων Πολιτειών. Ούτε και αυτό θα το επιτύχει. Οι 

Πόντιοι θα προσπαθήσουν να λύσουν µόνοι τους το θέµα ή να εκβιάσουν το ποθούµενο 

αποτέλεσµα. Θα στείλουν διαµαρτυρίες, θα οργανώσουν συλλαλητήρια, αλλά όλα αυτά 

άδικα 
380

. 

Μετά την επιτυχή απόβαση στη Σµύρνη, τον Μάιο του 1919 και τη δυσµενή τροπή του 

ποντιακού ζητήµατος, ο Βενιζέλος πείστηκε να οργανωθούν στρατιωτικές µονάδες στην 

Ελλάδα και τον Καύκασο για µια ταχεία επέµβαση στον Πόντο 
381

. Η άποψη των 

µητροπολιτών Τραπεζούντας και Αµισού, Χρυσάνθου και Γερµανού αντίστοιχα, για την 

ανεξαρτησία του Πόντου, εφ’ όσον δεν ήταν δυνατή η ένωση µε την Ελλάδα και το σχετικό 

υπόµνηµα 
382

 που υπέβαλαν στους συµµάχους φάνηκε να οδηγείται προς τη λύση, έστω και 

χωρίς αυτούς. 

Στις 23 Ιουνίου 1917(π.η.), στο κατεχόµενο από τους Βρετανούς Βατούµ, 

πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνέλευση του ∆ιαρκούς Γενικού Συµβουλίου των Ελλήνων 

του Πόντου, το οποίο εξέλεξε το Εθνικό Συµβούλιο του Πόντου, µε έντυπο όργανο την 

εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΟΝΤΟΣ. Ένα χρόνο αργότερα, το Εθνικό Συµβούλιο 

µετονοµάστηκε Εθνοσυνέλευση του Πόντου, µε στόχο να καταστεί κυβέρνηση εξορίας 
383

. 

Η Εθνοσυνέλευση του Πόντου αποφάσισε ότι θα πρέπει να δηµιουργηθεί ελεύθερο, 

ανεξάρτητο κράτος στον Πόντο 
384

. Η ∆ηµοκρατία του Πόντου θα έλυνε σε µεγάλο βαθµό 

το φλέγον ζήτηµα των Ελλήνων της Ρωσίας, ούτως ώστε, όχι µόνο θα ελευθερώνονταν οι 

350.000 του Πόντου, αλλά θα επανέρχονταν στον Πόντο και οι 500.000 Πόντιοι που είχαν 

καταφύγει εκεί και οι οποίοι βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση τόσο στην νότια Ρωσία όσο 

και στον Καύκασο 
385

. Αυτοί, αφενός µεν καταδιώκονταν από τους µπολσεβίκους, και 

αφετέρου φοβόταν να επανέλθουν στον Πόντο εξαιτίας των Τούρκων 
386

. 

Στις 29 Αυγούστου 1919, στο Ξενοδοχείο του Παρισιού Μερσεντές, ο Χρύσανθος 
συνάντησε τον συνταγµατάρχη Καθενιώτη και τον Βενιζέλο. Του παρέδωσε τον χάρτη του 

Πόντου και τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του στο Ποντιακό Ζήτηµα. Ο Βενιζέλος, 

αποφασισµένος για δυναµική επέµβαση στον Πόντο, ρώτησε τον Χρύσανθο αν υπήρχαν 

παράλια µέρη για την εκφόρτωση όπλων. Ο Χρύσανθος απάντησε θετικά. Αποφασίστηκε 

ακόµη να ετοιµαστούν στο Βατούµ ποντιακά στρατεύµατα, τα οποία σε δεδοµένη στιγµή θα 

επενέβαιναν στον Πόντο 
387

. Αµέσως από τον Αύγουστο µήνα άρχισε η στρατολογία για τη 

συγκρότηση µονάδων από εθελοντές Ποντίους, ανέφερε ο Πόντιος στρατιωτικός στην 

Αθήνα Ξενοφών Άκογλου. Συγκροτήθηκαν ένα τάγµα πεζικού µε δύναµη µεγαλύτερη των 

χιλίων οπλιτών, ένας ουλαµός από εφέδρους αξιωµατικούς και µια πυροβολαρχία. Επίσης, 

στη Θεσσαλονίκη συγκροτήθηκε ένα ακόµη τάγµα πεζικού µε τέσσερις λόχους και δύναµη 
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µεγαλύτερη των χιλίων οπλιτών. Η κατάταξη ήταν µαζική και χωρίς κριτήρια ηλικίας ή 

οικογενειακών υποχρεώσεων. Μετά από απραξία και ενώ είχε έλθει ο χειµώνας, 

γνωρίζοντας το Υπουργείο Στρατιωτικών την µη ευνοϊκή πορεία του Ποντιακού Ζητήµατος 

στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης, διέταξε την απόλυση των υπερηλίκων και αυτών που είχαν 

σοβαρές οικογενειακές υποχρεώσεις. Επακολούθησε η συγχώνευση των µονάδων και η 

µεταστάθµευση του τάγµατος των Αθηνών στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια προωθήθηκε 

στη Σµύρνη, όπου αποτέλεσε το 17ο Σύνταγµα πεζικού και εντάχθηκε στη Μεραρχία 

Μαγνησίας 
388

.Αργότερα, ο Βενιζέλος µε τηλεγράφηµά του προς τον συνταγµατάρχη 

Καθενιώτη, θα του ανακοινώσει ότι έθεσε το θέµα στην αγγλική κυβέρνηση, η οποία δεν 

του επέτρεπε ούτε ελληνικά στρατεύµατα  να συγκροτηθούν, αλλά ούτε και 

Εθνοσυνελεύσεις389. Ο Κ. Κωνσταντινίδης και ο µητροπολίτης Χρύσανθος, µε την έγκριση 
της ελληνικής κυβέρνησης, συνέχιζαν τον µαραθώνιο αγώνα τους. Ο Κ. Κωνσταντινίδης σε 

ένα υπόµνηµά του στις 15 Νοεµβρίου 1919 κατήγγειλε στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης, τη 
συνεχιζόµενη αφανιστική πολιτική των σουλτανικών αλλά και των κεµαλικών οµάδων 
εναντίον των Ελλήνων390. Τα εγκλήµατα της πρώτης φάσης των νεοτουρκικών διωγµών, µε 
τον θάνατο 233.000 ανδρών, γυναικών και παιδιών από τους Τούρκους, µε την κατάσχεση 

της κινητής περιουσίας, µε καµένα και τα τετρακόσια χωριά του ∆υτικού Πόντου, µε 

προεξάρχουσα την Αµισό, µε τις σφαγές που εξακολούθησαν στην περιοχή, µε τα τάγµατα 

εργασίας, τις εξορίες, την ατίµωση, τους θανάτους από πείνα, µε τη σταύρωση ιερέων, τα 

είχε καταθέσει µε υπόµνηµά του το κεντρικό Συµβούλιο των Επαρχιακών Συνδέσµων των 

εν Κωνσταντινουπόλει Ελλήνων του Πόντου 
391

.    

Στις 8 Ιανουαρίου 1920 ο Βενιζέλος έστειλε τηλεγράφηµα στο Εθνικό Συµβούλιο του 

Πόντου µε το οποίο τους ενηµέρωνε ότι: Ουδεµία δύναµις παρουσιάζεται διατεθειµένη να 
δεχθεί εντολή προς διοίκησιν του Πόντου392. Σφόδρα ετάραξεν το Εθνικόν Συµβούλιον 
Πόντου Υµετέρα ανακοίνωσις… Εγκατάλειψις των Ποντίων υπό πεπολιτισµένους Ευρώπης 
υπό κυριαρχίας τυράννου είναι αδύνατος και σκληρά. Παρακαλούµεν θερµώς Υµετέραν 
Εξοχότητα εξακολουθήσει δραστηρίους αυτής ενεργείας και επιτύχει τελείαν απελευθέρωσιν 
Πόντου από βδελυρού ζυγού393. Αυτή ήταν η απάντηση των Ποντίων στο τηλεγράφηµα του 
Βενιζέλου. 

Αµέσως άρχισε ένας νέος γύρος συνοµιλιών µε τους Αρµενίους. Οι προηγούµενες 

συνοµιλίες, τον Ιούνιο του 1919 
394

, για Πόντο – Αρµενική Οµοσπονδία είχαν ναυαγήσει 

λόγω των παλινωδιών 
395

 και της κρυψίνοιας των Αρµενίων 
396

. Ο µητροπολίτης Χρύσανθος 

αναγκάστηκε να στραφεί ακόµη και προς τους Τούρκους του Πόντου, ούτως ώστε 

δηµιουργώντας Ποντο – Τουρκική Οµοσπονδία και παραµένοντας υπό την επικυριαρχία 

του Σουλτάνου, να απολαµβάνουν διοικητική αυτονοµία 
397

. Σίγουρα ήταν µια πράξη 

απελπισίας, γνωρίζοντας, όµως, ο Χρύσανθος ότι οι µουσουλµάνοι του Ανατολικού Πόντου 

στην πλειοψηφία τους ήταν ελληνόφωνοι και όµαιµοί τους, προέκρινε αυτήν την λύση. Στην 
Κωνσταντινούπολη ο Χρύσανθος τυχαία συναντήθηκε µε τον τέως βαλή της Τραπεζούντας 

Σουλεϊµάν Νετζµή µπέη και τον τέως βουλευτή Τραπεζούντας Χαβούλ Μεχµέτ. Ρώτησαν 

τον µητροπολίτη πώς είδε τα πράγµατα στη Συνδιάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι. Ο 

Χρύσανθος, µιλώντας τη γλώσσα της καρδιάς, τους απάντησε ότι τη βλέπουν σαν ένα 

τσιφλίκι τους και γι’ αυτό πρέπει να συνεννοηθούν Έλληνες και Τούρκοι ώστε να µην 

αφήσουν το πεδίο ελεύθερο στις ραδιουργίες των Ευρωπαίων 
398

. 

Οι Τούρκοι, φυσικά, δέχτηκαν κατ’ αρχήν την πρόταση γιατί εκείνη την περίοδο ο 

ελληνικός στρατός είχε µπει νικηφόρος στη Σµύρνη, ενώ παράλληλα υπήρξαν και οι 

συνεννοήσεις για µια Πόντο – Αρµενική Οµοσπονδία. Η διάσπαση, τόσο µεταξύ των 

Ελλήνων, όσο και µεταξύ Ελλήνων και Αρµενίων ήταν ζητούµενο για τους Τούρκους. Θα 

αποφεύγονταν έτσι  οι ακρωτηριασµοί της επικρατείας τους. Εξάλλου δεν µπορούσαν τα 

θύµατά τους να ζητούν συνεννόηση µε τους δολοφόνους τους. Εύκολα οι νεοτουρκικές 

θηριωδίες θα έµπαιναν στο περιθώριο. Για τις κινήσεις αυτές  του Χρύσανθου, ήταν 

ενήµερος ο Βενιζέλος, ο οποίος συνιστούσε να συνεχίζονται οι συνεννοήσεις
399

.Μια τέτοια 

κίνηση, µε τέτοιες προϋποθέσεις, ήταν εκ των πραγµάτων καταδικασµένη σε αποτυχία. Οι 
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Τούρκοι έφεραν στο φως της δηµοσιότητας αυτές τις συνοµιλίες, πιστεύοντας ότι θα 

ωφεληθούν εκθέτοντας τους Έλληνες 
400

. 

Μεταξύ 10 και 16 Ιανουαρίου 1920 έγινε µια τελευταία απόπειρα από τον µητροπολίτη 

Χρύσανθο, ως εκπρόσωπο των ποντιακών οργανώσεων, να έρθει σε συνεννοήσεις µε τους 

Αρµενίους για οριστική λύση του προβλήµατος. Πήγε πρώτα στην Τυφλίδα της Γεωργίας 

και κατόπιν στο Εριβάν, την πρωτεύουσα της Αρµενίας. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης 

ήταν µε κάθε θυσία να επέλθει συµφωνία µε τους Αρµένιους, διότι έτσι θα µπορούσε να 

ανασυγκροτηθεί ο διεσπαρµένος Ελληνισµός του Πόντου, σε µια ελεύθερη και 

αυτοδιοικούµενη γωνιά του Πόντου, την οποία θα αναγνώριζαν οι Αρµένιοι 
401

. 

Κατ’ αρχήν, επήλθε µια γενική συµφωνία µεταξύ του Αρµένιου πρωθυπουργού 

Χατισιάν και του µητροπολίτη Χρυσάνθου. Με βάση αυτήν, θα δηµιουργούνταν µια 

ελληνοαρµενική οµοσπονδία και οι Έλληνες θα παρείχαν στρατιωτική βοήθεια στην 

Αρµενία. Ο Έλληνας συνταγµατάρχης Καθενιώτης, που συµµετείχε στη σύσκεψη αυτή, 

υπέγραψε το στρατιωτικό σκέλος της συµφωνίας µε τους Αρµένιους αξιωµατικούς. Τα 

ελληνικά στρατεύµατα, που επρόκειτο να αποβιβαστούν στην Τραπεζούντα για να 

προστατέψουν τους Έλληνες της πόλης, προβλεπόταν να προωθηθούν µέχρι το Ερζερούµ 

(Θεοδοσιούπολη). Ο αρµενικός στρατός θα υπεράσπιζε τα σύνορα του Καυκάσου 
402

. 

Στη συνέχεια οι Αρµένιοι άλλαξαν γραµµή πλεύσης και ζήτησαν να εισέλθει ο Πόντος 

στην Αρµενική ∆ηµοκρατία, σαν οµόσπονδη οµάδα. Οι Πόντιοι τάχθηκαν υπέρ ενός 

οµόσπονδου Ποντο – Αρµενικού κράτους και οι διαπραγµατεύσεις οδηγήθηκαν σε 

αδιέξοδο. Τον Φεβρουάριο του 1920 προσκλήθηκαν στη ∆ιάσκεψη του Λονδίνου µόνο 

αντιπρόσωποι των Αρµενίων, για να εκφράσουν προφορικά τις απόψεις τους. Ο Μπογός 

Νουµπάρ πασάς, καθ’ οδόν προς το Λονδίνο, ζήτησε να µάθει από την ελληνική πρεσβεία 

στο Παρίσι, αν δέχονταν οι Πόντιοι να αποτελέσουν τµήµα µόνο της Αρµενίας, αγνοώντας 

τις µέχρι τότε διαπραγµατεύσεις. Στην Συνδιάσκεψη του Λονδίνου, εσπευσµένα κλήθηκε 

και ο πρόεδρος της ποντιακής αντιπροσωπείας του Παρισιού, ο οποίος υπέβαλε υπόµνηµα 

µε όλες τις συµφωνίες που είχαν γίνει σε Τυφλίδα και Εριβάν για την οµοσπονδιακή ένωση 

του Πόντου  µε την Αρµενία, παραθέτοντας και τις πρώτες σχετικές γραπτές συµφωνίες. Οι 

διαπραγµατεύσεις θα συνεχίζονταν σε αυτά τα πλαίσια, χωρίς κανένα αποτέλεσµα 
403

.  

Η επιτροπή Ποντίων Αθηνών αποφάσισε να στείλει, στα τέλη Ιανουαρίου του 1920, τον 

έφεδρο υπολοχαγό του µηχανικού Χρυσόστοµο Καραΐσκο, για να διαπιστώσει τι ακριβώς 

συνέβαινε στον Πόντο, σε τι κατάσταση ήταν τα ανταρτικά σώµατα και ποιές πιθανότητες 

υπήρχαν για ενίσχυση του αντάρτικου αγώνα. Στις 23 Φεβρουαρίου 1920 σε έκθεσή του 

προς την Επιτροπή Ποντίων Αθηνών από την Αµισό ανέφερε τη συνάντησή του µε τους 

αντάρτες, τους οποίους αποκαλούσε ήρωες, εξυµνούσε το ψυχικό τους σθένος, επισήµαινε 

ότι έχουν εξοικειωθεί µε τον θάνατο και ότι προφυλάσσουν τα χωριά τους, χωρίς να είναι 

εντελώς εξοπλισµένοι. Ισχυρίστηκε ότι, αν είχαν 3.000 όπλα και πολεµοφόδια, θα 

µπορούσαν να γίνουν κύριοι της επαρχίας µέσα σε λίγες ώρες. Τόνιζε την ανάγκη 

αποστολής όπλων και βοηθηµάτων από το ελληνικό κράτος, για να ενισχυθεί το φρόνηµά 

τους, αλλά κυρίως, για να µπορούν να συνεχίσουν να αµύνονται και να εµποδίζουν τα 

εξυφαινόµενα εγκληµατικά σχέδια των Τούρκων. Τέτοιες εκθέσεις έστειλε και προς το 

αρµόδιο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εκώφευε διαρκώς 
404

. 

Τον Μάιο του 1920, αφού έµεινε µερικούς µήνες µε τους αντάρτες, επέστρεψε στην 

Αθήνα, όπου εξέθεσε προφορικά τις απόψεις του στους αρµόδιους για την κατάσταση που 

επικρατούσε στον Πόντο. Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη µε πρόθεση να επιστρέψει στον 

Πόντο, την πατρίδα του. Εµποδίστηκε βίαια από την Στρατιωτική Αποστολή της 

Κωνσταντινούπολης 
405

. 

Περίλυπος έγραψε: …πάσα εξωτερική συνδροµή δια τον διεξαγόµενον εκεί κάτω εθνικόν 
αλλ’ άνισον αγώνα είχε µαταιωθεί. Και οι Πόντιοι πολεµισταί ενεκαρτέρουν άνευ 
πολεµοφοδίων και ζωοτροφιών, µήνας και έτη, υπό όρους και συνθήκας δυσµενεστάτας, 
φυλάττοντες ζηλοτύπως την ιεράν εθνικήν παρακαταθήκην, τας γυναίκας και τα νήπια, υπέρ 
των οποίων πλείστοι εξ’ αυτών, κατά χιλιάδας εθυσίασαν ό,τι πολυτιµότερον είχον, την ζωήν 
των406. 
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Τον Οκτώβριο µήνα του 1920, ο Μουσταφά Κεµάλ επιτέθηκε εναντίον της Αρµενίας, 

την οποία και συνέτριψε. Οι Αρµένιοι εκλιπάρησαν για βοήθεια από τους Μπολσεβίκους 

της Ρωσίας, ενώ οι Σύµµαχοι ήταν θεατές. Πράγµατι, οι Μπολσεβίκοι επενέβησαν υπέρ της 

ηττηµένης Αρµενίας, αναγκάζοντας τους Τούρκους να αναστείλουν την προέλασή τους, 

αλλά και να εκκενώσουν τα εδάφη της Αρµενίας που κατέλαβαν. Έτσι, στη συνέχεια η 

Αρµενία αποτέλεσε µέρος της Σοβιετικής Ρωσίας 
407

. 

Τον Νοέµβριο του 1920 ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές στην Ελλάδα και την κυβέρνηση 

ανέλαβε η φιλοβασιλική µερίδα µε πρωθυπουργό τον Γούναρη. Στην Σµύρνη, η Επιτροπή 

Ποντίων της Κωνσταντινούπολης συναντήθηκε µε τον πρωθυπουργό για το ζήτηµα του 

Πόντου. Μεταξύ πολλών άλλων ο Γούναρης κατέληξε: …εν ευθέτω χρόνω δοθή η δέουσα 
λύσις408.       

                                    

 

         

4. Η Αµισός από την ανακωχή µέχρι το 1920 

 

30 Οκτωβρίου 1920. Λιµάνι του Μούδρου στη Λήµνο. Ένα τεράστιο αγγλικό πολεµικό 

πλοίο, το Αγαµέµνων, περίµενε την τουρκική αντιπροσωπεία. Ένα µικρό τουρκικό πολεµικό 
πλοίο πλησιάζει και η τουρκική στρατιωτική και πολιτική αντιπροσωπεία περνά πάνω στο 

αγγλικό πολεµικό. Οι Τούρκοι είναι κατηφείς και αµίλητοι. Οι χαιρετισµοί ψυχροί. Οι 

Άγγλοι και οι Γάλλοι αντιπρόσωποι προετοιµάζουν τα έγγραφα. Ένας διερµηνέας 

µεταφράζει µε λεπτοµέρεια στην τουρκική αντιπροσωπεία τους όρους της Ανακωχής. Η 

στιγµή της υπογραφής του Συµφώνου Ανακωχής είναι η πιο δύσκολη. Υπογράφουν µε 

τρεµάµενα χέρια και φεύγουν εξουθενωµένοι, αµίλητοι και αινιγµατικοί. Ανθρώπινα ράκη. 

Τα πάντα στην Τουρκία κατέρρευσαν… Η Συµφωνία του Μούδρου βρίσκει την Τουρκία σε 

αποσύνθεση 
409

. 

Το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και η Συµφωνία του Μούδρου, µε την ήττα των 

Τούρκων και των συµµάχων τους Γερµανών, απέτρεψαν προς στιγµήν το απάνθρωπο 

σχέδιο της ολικής φυσικής εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσµών από τους 

Νεότουρκους
410

. Η Αµισός φαίνεται να ανασαίνει µε το τέλος των διωγµών. Όσοι επέζησαν 
από τις εξορίες, τις φυλακίσεις, τη στράτευση και τις τραγικές συνθήκες των βουνών, 
επανέκαµψαν στις εστίες τους εξαθλιωµένοι και σκελετωµένοι… Έσµιξαν τα διεσπαρµένα και 
διασωθέντα µέλη των οικογενειών… Εκτελέσθηκαν πάνδηµα µνηµόσυνα για τους 
σφαγιασθέντας και εκτελεσθέντας… Οι πληγές επουλώνονταν…411

. Ο ανθρώπινος πόνος 

περισσεύει.  

Το ορφανοτροφείο της Αµισού περιέθαλψε περίπου 600 ορφανά παιδιά 
412

. Τα παιδιά τα 

έχουν περιµαζέψει από την ύπαιθρο και τα τουρκικά χωριά. Πολλά από αυτά δεν γνωρίζουν 

το όνοµά τους, άλλα θυµούνται µόνο το µικρό χαϊδευτικό τους όνοµα και έτσι µερικές 

φορές ανακαλύπτονται και πολύ λίγα αρµενόπουλα
413

. Πολλά από τα παιδιά αυτά είχαν ήδη 

εξισλαµιστεί, γιατί έφεραν περιτοµή 
414

. Ο αρχιµανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης βλέπει µια 

εννιάχρονη µικρή που ήταν ιδιαίτερα λυπηµένη.  Ρωτά να µάθει τις της συµβαίνει. Είµαι 
από το Κατήκιοϊ (Άνω Αµισό). Τώρα δεν έχω κανέναν συγγενή. Τον πατέρα µου τον 
σκότωσαν οι Τούρκοι και η µητέρα µου πέθανε στην εξορία. Εµένα και δυο άλλα αδέλφια µου 
µας πήραν σε ένα χωριό της Άγκυρας. Οι Τούρκοι εκεί ήθελαν να µας τουρκέψουν... Εµείς δε 
θέλαµε και µια µέρα µας έδιωξαν… Περπατούσαµε πολλές µέρες κρυφά από τα τουρκικά 
χωριά και ύστερα από έναν µήνα φτάσαµε εδώ…415

. Ο αρχιµανδρίτης συµπληρώνει: ∆εν 
ετόλµησα να ερωτήσω κανένα άλλο ορφανόν, διότι ησθανόµην ότι δεν είµαι ικανός να αντέχω 
εις την µαρτυρικήν ιστορίαν των …416

. 

Με την έλευση κλιµακίου του Ε.Σ.Σ. στην Αµισό, τον Απρίλιο του 1919, µε 

πρωτοβουλία του µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη, έγινε έρανος για τους πρόσφυγες 

και µέσα σε µια ώρα µαζεύτηκαν 10.000 τουρκικές λίρες. Η ελληνική αποστολή δεν ξέρει τι 

να πρωτοθαυµάσει, τον ενθουσιασµό αυτών των Ελλήνων ή την γενναιοδωρία τους 
417

. 
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Από την ίδια αποστολή διαπιστώθηκε και µια άλλη τραγική διάσταση. Η ύπαιθρος της 

Αµισού, σε αντίθεση µε την πόλη, όπου υπήρχαν αντιπρόσωποι των Συµµάχων, ήταν 

εκτεθειµένη σε γενική σφαγή. Η κατάσταση των κατοίκων ήταν απελπιστική. Η θρασύτητα 

των Τούρκων ήταν τέτοια, που δεν δίστασαν να εκτελέσουν δύο Ινδούς στρατιώτες έξω από 

τον στρατώνα τους, σε απόσταση ενός τετάρτου από την Αµισό 
418

. Οι τουρκικές συµµορίες 

έπαιρναν οµήρους, τους οποίους απελευθέρωναν µόνο µετά την καταβολή πολλών 

λύτρων
419

. 

Τον ίδιο µήνα ο µητροπολίτης Αµασείας και Αµισού Γερµανός, έστειλε έκθεση στο 

Οικουµενικό Πατριαρχείο και προειδοποίησε ότι οι Τούρκοι, παρά την ήττα τους, 

ετοιµάζονταν για νέες σφαγές των Ελλήνων… Σε πόλεις και χωριά της Αµισού γίνονταν 

συνεχείς µυστικές συσκέψεις και εξοπλίζονταν οι Τούρκοι. Προς αποφυγή και πρόληψη της 

διαφαινόµενης σφαγής και ενδεχόµενης καταστροφής, ζήτησε να αποβιβαστεί συµµαχική 

δύναµη στην Αµισό ή σε αντίθετη περίπτωση να επιτραπεί στην Ελλάδα να αποβιβάσει 

στρατό 
420

. Το αποβατικό σώµα δεν αποστέλλεται γιατί: … η παρουσία ελληνικού στρατού 
(µε τη σύµπραξη µικρής αγγλικής δύναµης) εις την χώραν εκείνων θα ενείχε και πολιτικήν 
έννοιαν και θα εξήπτεν ίσως τους Τούρκους επί κινδύνω των Χριστιανών421.Έτσι οι Έλληνες 
της Αµισού έµειναν αβοήθητοι στο έλεος των Τούρκων. 

Στις 5 Μαΐου 1919 ο Πετµεζάς, µέλος της Αποστολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

στον Πόντο και υπεύθυνος του Πατριωτικού Ιδρύµατος Περιθάλψεως, κατήγγειλε από την 

Αµισό τις βιαιότητες των Τούρκων, οι οποίοι µε δολοφονικές και ληστρικές επιδροµές 

εκφόβιζαν τον λαό, ο οποίος φοβόταν πλέον ότι θα επαναλαµβάνονταν οι συστηµατικές 

σφαγές των Τούρκων. Ο εξοπλισµός των Τούρκων στην Αµισό γινόταν κάτω από τα 

βλέµµατα των Αρµοστών των Συµµάχων, οι οποίοι παρακολουθούσαν ως απλοί θεατές τα 

τεκταινόµενα. Ασφάλεια των Ελλήνων υπήρχε µόνο στα χωριά εκείνα, όπου υπήρχαν 

ένοπλοι αντάρτες, οι οποίοι δεν παρέδωσαν τα όπλα τους µε τον αφοπλισµό της Ανακωχής. 

Μάταια ο Πετµεζάς εκλιπαρούσε για ταχεία µέριµνα προς αποκατάστασιν της ασφαλείας των 
κατοίκων του Πόντου422. 

Ο ∆ιοµήδης Πανάς, κυβερνήτης του αντιτορπιλικού Βέλος, ο οποίος επέβλεπε στη 
Μαύρη Θάλασσα την επιβολή των όρων της Ανακωχής ως προς τους Έλληνες, σε έκθεσή 

του αναφέρει ότι στην ύπαιθρο δεν υπήρχε ασφάλεια για τους ελληνικούς πληθυσµούς.  

Είναι αυτός που στις πρώτες µέρες του Σεπτέµβρη του 1922 σκοτώθηκε στον κόλπο της 

Ερυθραίας , την στιγµή που περισυνέλεγε, µε το ίδιο πλοίο, τους απελπισµένους Έλληνες 

πού έτρεχαν στα παράλια για να σωθούν από τις ορδές του Κεµάλ.Οι τουρκικές συµµορίες, 

που λυµαίνονταν τα ελληνικά χωριά, στηρίζονταν από την τουρκική αστυνοµία. Οι Τούρκοι 

ήταν οπλισµένοι, ενώ οι Έλληνες χωρικοί άοπλοι. Παρά το ότι υπήρχε τµήµα του αγγλικού 

στρατού µε 200 Ινδούς και Άγγλους αξιωµατικούς στην Αµισό, ένα απόσπασµά του µε δυο 

Άγγλους αξιωµατικούς αφοπλίστηκε και ληστεύτηκε, γιατί συνόδευε Αρµένιους πρόσφυγες. 

Για να αναθαρρήσουν οι Έλληνες και να περιοριστούν οι Τούρκοι, έκρινε απαραίτητο 

ελληνικά πλοία ανά τακτά διαστήµατα να επισκέπτονταν τα παράλια του Πόντου. Αυτή 

ήταν και η παράκληση των Ποντίων 
423

. 

Στις 18 Μαΐου 1919 η Επιτροπή Ποντίων Κωνσταντινούπολης κατήγγειλε στους 

αρµόδιους φορείς τις συστηµατικές δολοφονίες στην ύπαιθρο της Αµισού και της Πάφρας, 

από Λαζούς και Τούρκους τσέτες. Καθηµερινά 1900 Τούρκοι, οπλισµένοι µε τουφέκια και 

µυδραλιοβόλα έκλεβαν, άρπαζαν, ατίµαζαν και ήδη είχαν σκοτώσει 150 άνδρες, γυναίκες 

και παιδιά. Οι διακόσιοι Ινδοί και οι τέσσερις Γάλλοι δεν επαρκούσαν για την τήρηση της 

τάξης. Ικέτευαν οι Έλληνες για επέµβαση 
424

.  

Την ίδια ηµέρα ο µητροπολίτης Γερµανός κατήγγειλε στον τοποτηρητή του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου ∆ωρόθεο τις ληστείες, τις απαγωγές, τους φόνους που 

διέπρατταν οι Λαζοί, µε την προστασία της τουρκικής κυβέρνησης, παίρνοντας καθηµερινά 

εντολές από τους Τούρκους αρχηγούς τους για τα εγκλήµατα που επρόκειτο να εκτελέσουν. 

Η Αµισός βρισκόταν υπό διωγµό. Οι Έλληνες ήταν αναγκασµένοι να αµυνθούν, 

αδιαφορώντας πια για τις οποιεσδήποτε συνέπειες 
425

. 
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Από την έλλειψη ασφάλειας στην Αµισό, αλλά και στην περιφέρειά της υπήρξε µια 

τάση φυγής προς την Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί, που απαραίτητα είχαν 

την οικονοµική ευχέρεια και την οικονοµική δυνατότητα, έφευγαν. Όσοι δεν είχαν 

αντιληφθεί τη ζοφερή πολιτική κατάσταση της εποχής, όσοι είχαν κτηµατικές περιουσίες 

και καλλιεργήσιµη γη, όσοι ήταν υπάλληλοι εταιρειών και οι άποροι, έµειναν 
426

. ∆εν ήταν 

πάντως εύκολη υπόθεση, πέρα από το να αντιληφθεί κανείς την κατάσταση, να τα πουλήσει 

όλα και να φύγει 
427

. 

Στις 16 Μαΐου του 1919 στέλνεται από την Οθωµανική κυβέρνηση στην Αµισό, µε την 

ιδιότητα του γενικού επιθεωρητή της Παραινετικής Επιτροπής (Νασιχέ Κοµισιονού) ο 

συνταγµατάρχης Μουσταφά Κεµάλ, προκειµένου να µεσολαβήσει και να ειρηνεύσει την 

Ανατολή. Μαζί του είχε µερικούς αφοσιωµένους αξιωµατικούς και 40.000 χρυσές λίρες 
428

. 

Πιθανόν όµως στάλθηκε στην Ανατολή να αντικαταστήσει τον Γιακούµπ Σεβκή πασά, ο 

οποίος δεν εφάρµοσε επακριβώς τους όρους της Ανακωχής του Μούδρου, όπως απαιτούσαν 

οι Άγγλοι. Επιπλέον, ο υπουργός των στρατιωτικών Σακήρ πασάς και ο µεγάλος βεζύρης 

Νταµάντ Φερίντ επιθυµούσαν να απαλλαγούν από την παρουσία του Κεµάλ στην 

Κωνσταντινούπολη 
429

. 

Από βάσιµες πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο Κεµάλ σκόπευε να δηµιουργήσει 

προβλήµατα στο εσωτερικό της χώρας, ο σουλτάνος προσπάθησε να ανακαλέσει την εντολή 

του. Επικοινώνησε µε τους Άγγλους και έδωσε εντολή να συλλάβουν τον Κεµάλ και να τον 

οδηγήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Το εµπορικό καράβι µε το οποίο µετακινούνταν έπλεε 

ήδη στον Εύξεινο Πόντο 
430

. 

Φτάνει στην Αµισό στις 19 Μαΐου 1919, συνοδευόµενος από είκοσι ένα άτοµα της 

απολύτου εµπιστοσύνης του 
431

. Στο λιµάνι της Αµισού αποβιβάζεται από την εµπορική 

αποβάθρα των καπνεργατών 
432

. 

Επισκέπτεται επίσηµα το δηµαρχείο και το διοικητήριο της πόλης και έχει µακρές 

συναντήσεις µε κορυφαία στελέχη των κοµιτατικών (Νεοτούρκων). Σε επίσηµο δείπνο που 

παραθέτει τους εξορκίζει να τρέφουν άσπονδο µίσος εναντίον των Ελληνοθωµανών και να 

επιδιώκουν στην µε κάθε µέσο εξόντωσή τους, µε αντάλλαγµα την περιουσία τους 
433

. 

Παράλληλα κάλεσε σε αντίσταση τον στρατό και τον τουρκικό πληθυσµό, κατά του 

αφοπλισµού που απαίτησαν οι Σύµµαχοι 
434

. Με τον τρόπο αυτό έδειξε ποιες ήταν οι 

πραγµατικές του προθέσεις, όταν αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη. 

Στην Αµισό ο Κεµάλ απευθύνει επιστολή στον µητροπολίτη Γερµανό, προσκαλώντας 

τον µαζί µε τους προκρίτους στο διοικητήριο. Θεωρήθηκε περιττή κάθε επαφή µαζί του, 
αναφέρει ο µητροπολίτης, γιατί είχε πια αποφασισθεί ο διαµελισµός της Τουρκίας 

435
. 

Στις 29 Μαΐου περνάει από την Κωνσταντινούπολη στην Κάβζα και την Αµάσεια, καθ’ 

οδόν προς την Σεβάστεια. Εκεί συναντάται µε τον δήµιο των Ποντίων Τοπάλ Οσµάν και 

τους στενούς του συνεργάτες Τέµογλου Ισµαΐλαγα, Νταργκάρογλου Μπιλάλ και Καρά 

Αχµέτ 
436

. Ο Κεµάλ µεταξύ άλλων του προτείνει να παλέψουν µαζί µέχρι να απελευθερωθεί 

η χώρα και να µη µείνει ούτε ένας εσωτερικός ή εξωτερικός εχθρός. Αφήνω αποκλειστικά 
στα έµπειρα χέρια σου το καθάρισµα του προβλήµατος που λέγεται Πόντος437. Είναι απόλυτα 
ξεκάθαρος για την επιδίωξή του ο Μουσταφά Κεµάλ. 

Όταν αµέσως µετά εµφανίστηκαν οι πρώτες συµµορίες, οργανωµένες από τον ίδιο,  οι 

Έλληνες της Αµισού µαζί µε τον µητροπολίτη Γερµανό κατάλαβαν ποιός ήταν ο Κεµάλ και 

ποιος ο σκοπός του, αλλά ήταν πολύ αργά. Οι συµµορίες του λήστευαν και σκότωναν 

χωρικούς. Από µια τέτοια συµµορία του Μεχµέτ µόλις και µετά βίας κατόρθωσε να 

γλιτώσει από βέβαιο θάνατο ο βοηθός επίσκοπος του Γερµανού Καραβαγγέλη, Ευθύµιος 

Αγριτέλης 
438

. 

Με ενέργειες του µητροπολίτη, οι Άγγλοι έστειλαν στην Αµισό µια δύναµη διακοσίων 

ανδρών των αποικιών, ενώ παράλληλα υποχρέωσαν τον σουλτάνο να τον ανακαλέσει στην 

Κωνσταντινούπολη. Αυτός δεν πειθάρχησε στις διαταγές της κυβερνήσεώς του και 

κηρύχτηκε αντάρτης. Σχηµάτισε δική του  κυβέρνηση στην Ανατολή, από την οποία 

εξαιρούνταν η ∆υτική Μικρασία. Έτσι, οι Τούρκοι είχαν δύο κυβερνήσεις. Μία σουλτανική 

στην Πόλη και µία άλλη στην Άγκυρα 
439

. 
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Τον Ιούνιο του 1919, σε µια του συνέντευξη στον ανταποκριτή της Αθηναϊκής 

εφηµερίδας ΠΑΤΡΙΣ, ο µητροπολίτης, αφού διευκρίνιζε ότι είτε µε κοµιτατική είτε µε 
αντικοµιτατική κυβέρνηση το ελληνικό στοιχείο υπέφερε, τόνιζε τις λεηλασίες, τους 

ατιµασµούς και τους φόνους και έκανε ιδιαίτερη µνεία για την επιστροφή των προσφύγων 

Ποντίων από τη Ρωσία. Απέκλεισε κάθετα την ιδέα της επιστροφής τους στην πατρίδα. … 

έχοµεν καθήκον να διατηρήσοµεν τους έξω πρόσφυγας µακράν του κινδύνου τούτου, ίνα 
ούτως υπάρχουν µίαν ηµέραν µερικοί Έλληνες, οι οποίοι να κατοικήσουν πάλιν εις τον 
δύσµοιρον αυτόν τόπον440.Τραγική η πρόβλεψη του µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη. 

Στις 25 Ιουλίου 1919 ο Πρόεδρος του Συνεδρίου των Ποντίων Ελλήνων Β. Ιωαννίδης, 

από το Βατούµ της Ρωσίας, µε επιστολή γραµµένη στα γαλλικά, παρακαλούσε την ελληνική 

κυβέρνηση να βοηθήσει τον Ελληνισµό του Πόντου, γιατί πολυάριθµες οργανωµένες και 

οπλισµένες τουρκικές συµµορίες είχαν επιδοθεί σε αγώνα δρόµου για την εξόντωση του 

ελληνικού στοιχείου. Πληροφορηθήκαµε ότι οργανώθηκε και θα εκτελεστεί γενική σφαγή του 
ελληνικού Πόντου441. Όλοι αντιλαµβάνονταν την τραγική θέση των Ελλήνων του Πόντου 
αλλά κώφευαν τα δύο κέντρα του ελληνισµού. Ίσως µάλιστα και να εθελοτυφλούσαν. 

Τον Σεπτέµβριο του 1919 οι Άγγλοι έφυγαν από την Αµισό και µετέφεραν την µικρή 

αγγλοϊνδική στρατιωτική δύναµη που ήταν εγκατεστηµένη στην Αµισό και τη 

Μερζιφούντα. Άλλαξε η πολιτική τους απέναντι στον Κεµάλ, διότι µπήκε στο πολιτικό 

παιχνίδι και η νεαρή Σοβιετική Ένωση 
442

. Το χαρµόσυνο γεγονός το ανήγγειλε στους 

Τούρκους ο ίδιος ο Κεµάλ στις 27-28 Σεπτεµβρίου. Οι Σύµµαχοι Άγγλοι, Γάλλοι και 
Αµερικανοί, στρέφονταν σιγά – σιγά προς το µέρος του Κεµάλ 

443
. 

Στις 25 Φεβρουαρίου 1920 η Επιτροπή των εν Ελλάδι Ποντίων στην Αθήνα (Επιτροπή 

Ποντίων Αθηνών) κατήγγειλε στον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Πολίτη τις θηριωδίες 

των Τούρκων, ζητώντας την άµεση επέµβαση της ελληνικής κυβέρνησης. Οι κεµαλικοί 

εξόπλιζαν και τον τελευταίο Τούρκο χωρικό, φανάτιζαν τον όχλο, ζητούσαν την εξόντωση 

των Χριστιανών, συγκροτούσαν συνελεύσεις και ετοιµάζονταν για γενικές σφάγές 
444

. 

Ο ύπατος αρµοστής στην Κωνσταντινούπολη De Robeck πίεζε την Έλληνα συνάδελφό 

του Σ. Κανελλόπουλο και αυτός µε τη σειρά του έπεισε τον τοποτηρητή του Πατριαρχικού 

Θρόνου, µητροπολίτη Προύσης ∆ωρόθεο, να αποµακρύνει την ψυχή του ποντιακού 

ελληνισµού Γερµανό Καραβαγγέλη, από την έδρα του Αµισό 
445

. Χωρίς τον γενναίο 

µητροπολίτη τους οι Έλληνες του ∆υτικού Πόντου εύκολα θα υπέκυπταν στις θηριωδίες 

των Τούρκων. Η συµπαιγνία καταντούσε τραγική. 

Τον Μάρτιο του 1920 ο Ματθαίος Κωφίδης έστειλε άνθρωπό του, τον Α. Παπαδόπουλο, 

στην Κωνσταντινούπολη για να µάθει από τον Έλληνα αρµοστή Κατεχάκη πότε και πόσος 

στρατός θα ερχόταν για να καταλάβει τον Πόντο. Ο Παπαδόπουλος συναντήθηκε µε τον 

Κατεχάκη, αλλά η απάντηση που πήρε ήταν απογοητευτική. Ουδεµία ελπίς υπάρχει 
αποστολής στρατού στον Πόντο και κατά συνέπειαν να είναι επιφυλακτικοί εις τας σχέσεις 
των µετά των Τούρκων446. Επιστρέφοντας στην Τραπεζούντα πέρασε από την Αµισό για να 
ενηµερώσει την µητρόπολη. Βρήκε τον αρχιερατικό επίτροπο Πλάτωνα Αϊβαζίδη, του 

συνέστησε να είναι πολλοί προσεκτικοί όλοι και να εξαφανίσουν τυχόν επικίνδυνα έγγραφα 

που υπήρχαν. Η απόκριση που πήρε ήταν πολύ αισιόδοξη και ανησύχησε
447

. Αργότερα 

έµαθε από Τούρκο πλοίαρχο ότι οι τουρκικές αρχές ερεύνησαν την µητρόπολη, συνέλαβαν 

όσους βρήκαν εκεί µέσα και κατέσχεσαν τα βιβλία της 
448

. Περίπου στα µέσα του 1920 ο 

µητροπολίτης Γερµανός κλήθηκε µε τηλεγράφηµα να πάει στην Κωνσταντινούπολη, για να 

λάβει µέρος ως µέλος της Ιεράς Συνόδου στην εκλογή του Οικουµενικού Πατριάρχη. Μαζί 

µε αυτό έλαβε τηλεγραφήµατα και από άλλους φίλους του, οι οποίοι τον καλούσαν 

εσπευσµένα στην Κωνσταντινούπολη. Άφησε την διαχείριση των εθνικών ζητηµάτων στον 

βοηθό επίσκοπο Ευθύµιο και στον πρωτοσύγγελλο Πλάτωνα, τακτοποίησε βασικά όλες τις 

υπάρχουσες εκκρεµότητες και αναχώρησε. 

Στην Κωνσταντινούπολη εξελέγη πρόεδρος του µικτού συµβουλίου και της επιτροπής, 

που είχαν συσταθεί για τη σύνταξη υποµνηµάτων προς το Συνέδριο της Ειρήνης, όπου 

διεκδικούνταν τα εθνικά δίκαια των Ελλήνων. Τον Σεπτέµβριο του 1920 διακόπηκε κάθε 
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επαφή της Κωνσταντινούπολης µε τα λιµάνια του Πόντου και της Μαύρης Θάλασσας και 

στην αλληλογραφία επιβλήθηκε λογοκρισία 
449

. 

Μετά την αναχώρηση του µητροπολίτη Γερµανού στην Κωνσταντινούπολη, σε 

διάστηµα ενός µηνός, από 29-6-1920 έως 31-7-1920, ο βοηθός επίσκοπος Ευθύµιος 

Αγριτέλης που τον αντικαθιστούσε, του έστειλε δέκα επιστολές, διεκτραγωδώντας την 

κατάσταση στην οποία είχε περιέλθη το ελληνικό στοιχείο στην περιφέρειά του
450

. Στην 

επιστολή της 1ης Ιουλίου, µεταξύ άλλων, περιέγραφε το κλίµα του θρησκευτικού 

φανατισµού που δηµιουργούσαν οι χοτζάδες και οι ιµάµηδες στα τζαµιά και τα αντίποινα 

που προετοιµάζονταν. Εν τοις τζαµίοις κηρύσσεται φανερά και συνιστάται ο υπέρ πάντων 
αγών παρουσιαζοµένων ως αληθώς λαβόντων χώραν των διαφόρων ψευδών περί 
βιαιοπραγιών του ελληνικού στρατού κατά των µουσουλµάνων451. Στην  τελευταία επιστολή 
του, της 31ης Ιουλίου, επιβεβαίωσε τη διφορούµενη στάση των Αµερικανών διπλωµατών. 

Ανέφερε ότι ο Αµερικανός πρόξενος της Αµισού ανεχώρησε µε πολεµικό πλοίο, στις 13 

Ιουλίου για την Κερασούντα και επέστρεψε το βράδυ της 14ης Ιουλίου. Συναντήθηκαν µαζί 

του την άλλη ηµέρα το πρωί και του ανέφερε ότι η κατάσταση στην Κερασούντα δεν ήταν 

καλή. Συνάντησε τον Τοπάλ Οσµάν, ο οποίος αρνήθηκε τα περί τροµοκρατίας και φόνων, 

κατηγορώντας τους Έλληνες. Ένας Τούρκος αξιωµατικός, µε τον οποίο συναντήθηκε 

ιδιαίτερα, του  ανέφερε ότι ο Οσµάν αγάς ψεύδεται ασυστόλως, χωρίς όµως να του πει κάτι 
παραπάνω. ∆εν συναντήθηκε µε κανέναν Χριστιανό, γιατί δεν το θεώρησε φρόνιµο, επειδή 

αφενός θα έλεγε τίποτε επιβαρυντικό κατά του Οσµάν αγά, αφετέρου σίγουρα την άλλη 

µέρα ο Χριστιανός θα ριχνόταν στις φυλακές 
452

. 

Ο S. J. Perring, πάλι, πίεζε την αγγλική αρµοστεία της Κωνσταντινούπολης για 

µετακίνηση του µητροπολίτη Γερµανού, θεωρώντας τον ότι δεν εργάζεται για την 

καθιέρωση της εννόµου τάξεως. Οι πιέσεις αυτές απέδωσαν καρπούς. Ένα χρόνο αργότερα,. 
µετά τη διαλεύκανση της δολοφονίας πέντε Ελλήνων χωρικών του Ταφλάνκιοϊ, µεταξύ 

Αµισού και Πάφρας, αναγκάστηκε έµµεσα να ανακαλέσει την άποψή του, αλλά και επί 

πλέον να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα του αντάρτικου αγώνα. Στην αναφορά του, µε 

ηµεροµηνία 30 Απριλίου 1920, µεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: Η τουρκική κυβέρνηση 
αρνείται να προστατεύσει τα χριστιανικά χωριά. Εποµένως αυτοί αναγκάζονται να ενωθούν 
και να οπλιστούν οι ίδιοι453. 

Στις 10 Αυγούστου 1920, στην αίθουσα του δηµαρχείου των Σεβρών υπογράφηκε η 

Συνθήκη Ειρήνης µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Στην επίσηµη συνεδρίαση ο πρόεδρος 

της Γαλλίας Millerand τόνισε την εχθρική στάση της Αυτοκρατορίας εναντίον των κρατών 

που πολέµησαν για το δίκαιο και την ελευθερία, τα οποία τόσες φορές στο παρελθόν την 

είχαν σώσει, εκ βεβαίου διαµελισµού και ανεπανορθώτου καταστροφής και εποµένως δεν 
µπορούσαν να την εµπιστεύονται πια 

454
. 

Τα µεσάνυχτα της 26ης Οκτωβρίου / 9ης Νοεµβρίου 1920, µε απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Άγκυρας διατάχθηκε ο διοικητής της 

περιφέρειας Αµισού Εντχέρ, να συλλάβει όλους τους κατοίκους της Αµισού που είχαν 

ελληνική υπηκοότητα. Ένα σύνολο εβδοµήντα δύο ατόµων συνελήφθη κατά την διάρκεια 

της νύκτας και φυλακίστηκε. Την επόµενη ηµέρα ειδοποιήθηκαν να είναι έτοιµοι για να 

αναχωρήσουν µε το πρώτο ατµόπλοιο, µαζί µε τις οικογένειές τους, παίρνοντας µαζί τους 

µόνο τα απολύτως αναγκαία στρώµατα, κλινοσκεπάσµατα και ενδύµατα. Στις 16 

Νοεµβρίου 1920 αναχώρησαν µε το αυστριακό ατµόπλοιο Λόυντ Τριεστίνο. Την ίδια µέρα 

οι τουρκικές αρχές µετέφεραν όλη την οικοσκευή στο θέατρο του Νεµλί Ζαδέ, για να µην 

προλάβουν οι συγγενείς και γείτονές τους να διασώσουν τίποτε από τα πολύτιµα έπιπλα. 

Στη συνέχεια δηµοπράτησαν όλες τις οικοσκευές και τα εµπορεύµατα των καταστηµάτων 

τους, ενώ κατέσχεσαν την ακίνητη περιουσία τους 
455

. 

Τον Οκτώβριο ή Νοέµβριο µήνα του 1920 κλήθηκε στην Άγκυρα ο διευθυντής της 

καπνοβιοµηχανίας Ρεζί, Ιορδάνης Τοτοµανίδης µε το πρόσχηµα της ίδρυσης ενός όµοιου 

εργοστασίου. Καταλαβαίνοντας ότι κάτι ύποπτο συµβαίνει έστειλε τον υποδιευθυντή του, 

έναν Ιταλό υπήκοο, µε σχεδιαγράµµατα και µε ένα συνεργείο µε Τούρκους υπαλλήλους. 

Από την Άγκυρα επέµειναν στην αυτοπρόσωπη παρουσία του. Αναγκάστηκε να πάει ο 
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ίδιος, αφού αποχαιρέτησε ξεχωριστά τον κάθε υπάλληλο, συνιστώντας τους αγάπη, 

οµόνοια, αδελφοσύνη και εκφράζοντας διαισθητικά τον φόβο της πιθανής µη επιστροφής 

του στην Αµισό. Στις 25 Μαρτίου 1921, επιστρέφοντας από την Άγκυρα, δολοφονήθηκε 

στο Κεσκίν Ματέν, µε τη συγκατάθεσή του Κεµάλ και µαζί µε 14 ακόµη οµογενείς από την 

Άγκυρα 
456

. 

Μάταια από τις 27 Αυγούστου 1920 ο γιατρός της Αµισού Ν. Μακρής, προειδοποιούσε 

τον ύπατο αρµοστή Σ. Κανελλόπουλο, για τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει η µη 

προστασία του ελληνικού στοιχείου του Πόντου και οι τροµερές ευθύνες που έχουν όσοι 

έχουν ταχθεί να τους προστατεύουν 
457

. 

Τόνιζε ότι µόνοι οι Έλληνες, µεταξύ των συµµάχων υπηκόων, εγκαταλείφθηκαν στην 

σκληρή τύχη και διάκριση των δήµιων της φυλής. Πριν από καιρό αγγλικό πολεµικό 

µετέφερε από την Αµισό τους Άγγλους υπηκόους, γιατί υπήρχε ο φόβος του τουρκικού 

κινδύνου, ενώ το ίδιο έπραξε και ο Γάλλος αρµοστής στην Τραπεζούντα, παραλαµβάνοντας 

µόνο τους Γάλλους υπηκόους. Η Αµερική προστάτευε τα συµφέροντά της και τους πολίτες 

της µε τα πολεµικά της πλοία που παρέπλεαν στον Πόντο. Οι βάρβαροι Τούρκοι 

αποθρασύνθηκαν από την ατιµωρησία τους, ενώ η ζωή, η τιµή και η περιουσία των 

Ελλήνων βρίσκονταν έρµαιο στα χέρια τους 
458

. 

Τον Νοέµβριο του 1920, µετά την πτώση της κυβέρνησης Βενιζέλου, το Οικουµενικό 

Πατριαρχείο διέκοψε τις σχέσεις του µε την νέα φιλοβασιλική ελληνική κυβέρνηση, γιατί τη 

θεωρούσε καταστροφική για τις εθνικές υποθέσεις 
459

. 

Μετά τον αποκλεισµό των παραλίων της Μαύρης Θάλασσας και την κάθε επικοινωνία 

µε την Κωνσταντινούπολη, στην αλληλογραφία είχε επιβληθεί αυστηρότατη λογοκρισία. Ο 

µητροπολίτης Γερµανός άρχισε να συγκεντρώνει στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη, 

τους δυσαρεστηµένους Τούρκους, Κούρδους και Κιρκάσιους (Τσερκέζους). Λόγω της 

διαφαινόµενης άµεσης κεµαλικής απειλής, τους προέτρεψε να εισβάλουν στην Ανατολή 

σχηµατίζοντας ισχυρά ανταρτικά σώµατα προκειµένου να δηµιουργήσουν αντιπερισπασµό 

στο παράνοµο κράτος του Κεµάλ. Μεταξύ των πενήντα αντιπολιτευόµενων Τούρκων ήταν 

ο Κούρδος Μουσταφά πασάς, ο Ριφάτ µπέη Μεβλαντζαδές, ιδιοκτήτης και διευθυντής της 

εφηµερίδας ΣΕΡΠΕΣΙ, ο Κούρδος γερουσιαστής Αβδούλ Καδίρ, ο γιατρός Τζεµάλ µπέης 
και ο ∆ελή – Μπας Μεχµέτ αγάς από το Ικόνιο. Αποφασίστηκε  δια µέσου της αρµοστείας 

να διευκολυνθεί από τις ελληνικές στρατιωτικές αρχές της ∆υτικής Μικρασίας η είσοδός 

τους στο τουρκικό έδαφος, δια µέσου των συνόρων 
460

.Καθ’ οδόν προς την Ανατολή, για να 

ενωθεί µε τις δυνάµεις του Κεµάλ, συνελήφθη στο Μποσταντσίκ της Κωνσταντινούπολης ο 

εγκληµατίας Ραφέτ πασάς, διοικητής της Αµισού κατά την νεοτουρκική περίοδο και αίτιος 

των καθηµερινών απαγχονισµών στην πλατεία Ωρολογίου της Αµισού. Τον αναγνώρισε 

ένας Αµισηνός και τον κατήγγειλε στην αγγλική αστυνοµία. Ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά ο 

µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλης. Τον αναγνώρισε και αυτός µε την πρώτη µατιά, 

παρά το ότι έκρυβε µε µεγάλη επιµέλεια την ταυτότητά του. Θυµούµενος τα εγκλήµατά του 

στην Αµισό και µη µπορώντας να συγκρατηθεί τον χαστούκισε. Μαζί µε δύο αστυνοµικούς 

µεταφέρθηκε στο Μόδι, όπου φυλακίστηκε και στη συνέχεια οι Άγγλοι τον εξόρισαν στη 

Μάλτα 
461

. 

Στα τέλη ∆εκεµβρίου 1920, άρχισε η συλλογή όπλων από τα ελληνικά χωριά. 

Γνωρίζοντας πολύ καλά τι σήµαινε αυτή η ενέργεια, να παραδοθούν δηλαδή άοπλοι στη 

γενική σφαγή, αναγκάστηκαν πολλοί Έλληνες της υπαίθρου να καταφύγουν και πάλι στα 

βουνά 
462

. Προτιµούσαν να πεθάνουν ελεύθεροι στο βουνό, παρά να βρίσκονται στο έλεος 

και στη διάθεση του κάθε Τούρκου δολοφόνου. 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

5. Η Αµισός στο δρόµο του µαρτυρίου 

     

Τα µεσάνυχτα της 22ας Ιανουαρίου (ν.η.) 1921, κυκλώθηκε η Αµισός από δυνάµεις του 

τουρκικού στρατού και τσέτες 
463

. Ξηµερώνοντας συνελήφθησαν εβδοµήντα εφτά κάτοικοι 

της Αµισού 
464

. Στο κτίριο της ιεράς µητρόπολης Αµασείας και Αµισού συνελήφθησαν: 

ο βοηθός επίσκοπος του µητροπολίτη Γερµανού Καραβαγγέλη και επίσκοπος Ζήλων, 

Ευθύµιος Αγριτέλης, 

ο πρωτοσύγκελλος Πλάτων Αϊβαζίδης, 

ο διάκονος της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας Ιερόθεος 
465

. 

Συνελήφθησαν επίσης οι ιερείς: 

Νεόφυτος Ξανθόπουλος, 

Παπα-Λάζαρος, 

Παπα-Ηλίας, 

Παπα-Αναστάσιος, 

Παπα-Κωνσταντίνος, 

Αθανάσιος Λαζαρίδης, 

Παπα-Πολύκαρπος, 

Παπα-Βασίλειος 
466

 . 

Οι ιερείς της Άνω Αµισού: 

Παπα-Χαράλαµπος, 

Παπα-Αθανάσιος 
467

. 

Από το προσωπικό της µητρόπολης:                    

ο διευθυντής του προσφυγικού τµήµατος Αντώνιος Τζίνογλου, 

ο ταµίας Παν. Χατζηαναστάσης, 

ο γραµµατέας και συµβολαιογράφος Χαράλ. Φιλοθεΐδης, 

ο επίτροπος της εκκλησίας Μιλτ. Σεραφειµίδης, 

ο επίτροπος Αντ. Ανανιάδης, 

ο επίτροπος Πάντσος ∆ηµητριάδης, 

ο επίτροπος Ηλίας Χουρζαµάνογλου, 

ο κανδηλανάπτης Κυριάκος ∆ηµητριάδης 
468

, 

ο καθηγητής των µαθηµατικών Γεώργιος Παπαµάρκου και 

ο διευθυντής του γυµνασίου Παντελής Βαλιούλης (και πράκτορας της ρωσικής 

ατµοπλοϊκής εταιρείας) 
469

, 

ο Βασίλειος Ζουλουµιάδης (απεβίωσε στη φυλακή Αµασείας), 

ο Ανδρέας Κολλάρος (απεβίωσε στη φυλακή Αµασείας), 

ο Αγησίλαος Μερτζάνης, 

ο διευθυντής της Οθωµανικής Τράπεζας Παύλος Παπαδόπουλος, 

ο διευθυντής του Μονοπωλίου Καπνών Κων. Κωνσταντινίδης, 

ο τραπεζίτης Ιωάννης Ανταβαλλόγλου, 

ο αργυραµοιβός Παντελής Ι. Αρζόγλου, 

ο δηµοσιογράφος Βασίλειος Οικονοµίδης, 

ο Γεώργιος Καρπόζηλος 
470

. 

Οι γιατροί: 

Αβραάµ Χρυσαφίδης, 

 Αναστ. Γιελκεντζόγλου, 

Αδείµαντος Αρζουµάνογλου, 

∆ηµήτριος Παπάζογλου, 

Επαµ. Επιφανείδης, 

Ηλίας Χαριτίδης, 

Πάρις Χάµλατζης, 

Χαράλ. Γρηγοριάδης, 

Παύλος Ραφαήλογλου, 

οι οποίοι ήταν απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
471

. 



 154 

Οι φαρµακοποιοί: 

Θεολόγος ∆ηµητριάδης και  

Χρ. Χριστοφορίδης 
472

. 

Οι δικηγόροι: 

Ιωάν. Ι. Ιορδανίδης, 

Λαυρέντιος Ταστζόγλου και 

Συµεών Παυλίδης 
473

. 

Οι καπνέµποροι: 

Γεώργιος Χατζη Τσινέκογλου, 

Γεώργιος Αντώνογλου, 

∆ηµήτριος Αλεξιάδης, 

Ελευθέριος Ελευθεριάδης, 

Θεαγένης Εµφιετσόγλου, 

Θεµιστοκλής Ξυδιάς, 

Θεµιστοκλής Κοκκωνιός, 

Περικλής Νικολαΐδης, 

Σάββας Αντώνογλου, 

Σπύρος ∆εµιρτζόγλου, 

Νικ. ∆ολλόγλου, 

Αθανάσιος Χατζη Σάββας (απεβίωσε στη Σεβάστεια) και 

Χατζη Παντελής Καϊκτσόγλου 
474

. 

Οι καταστηµατάρχες: 

Σοφοκλής Ανταβαλλόγλου, 

Γρηγ. Γρηγοριάδης και  

Σωκράτης Σκενδέρογλου 
475

. 

Οι έµποροι: 

Γρηγ. Καραµάνογλου, 

Γεώργιος Πυρλής, 

Ανέστης Νελίδης, 

Ιωάν. Ποτούρογλου, 

Αλέξανδρος Ιχτιάρογλου, 

Νικ. Νικολαΐδης, 

Αλέξανδρος Κάλφογλου, 

Παντελής Σεραφίδης, 

Αντώνιος Ποτόσογλου, 

Θράσος Μουµουλίδης, 

Θεόδωρος Ιωαννίδης, 

Σταύρος Κουγιουµτσόγλου, 

Χαράλ. Κεσίσογλου και 

Νικ. Ιορδανίδης 
476

. 

Οι ιδιοκτήτες κινηµατογράφων: 

Κυριάκος Ι. Βοδούρογλου και 

Κωνσταντίνος Α. Παπάζογλου 
477

. 

Την ίδια νύχτα συνελήφθησαν έντεκα καπνέµποροι της Πάφρας και ένας από το 

Αλάτσαµ (Ζάληχος, Λεοντόπολις) 
478

. 

Όλοι αυτοί οι κάτοικοι της Αµισού, οχτώ ηµέρες µετά την σύλληψή τους στάλθηκαν 

στις φυλακές της Αµάσειας µε την κατηγορία ότι ενέχονταν στο Ποντιακό Ζήτηµα, την 

Ανεξάρτητη ∆ηµοκρατία του Πόντου 
479

. 

Στις 31 Ιανουαρίου (ν.η.) 1921 συνελήφθησαν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του 

συλλόγου Ορφεύς της Άνω Αµισού: 
Παντελής Βαλιούλης 

480
, 

Ιάκωβος Κουλοχέρης, 

Κ. Σιβατσόγλου, 
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Κ. Σερέφας, 

Κ. Ραπτάρχης και 

Στ. Ασλανίδης,  

µε την κατηγορία ότι είχαν επανασυστήσει τον σύλλογο το 1919, χωρίς άδεια και ότι 

διατελούσαν µέλη του κοµιτάτου του Πόντου481. 
Στις 2/15 Φεβρουαρίου 1921, την ηµέρα της Υπαπαντής του Χριστού, στρατιωτικές 

µονάδες του κεµαλικού στρατού και τσέτες, πολιόρκησαν τα χωριά της Αµισού, της 

Αµάσειας, της Πάφρας, της Έρπαας και της Μερζιφούντας για τη συλλογή όπλων από τους 

Έλληνες. Στη συνέχεια βασάνισαν και τροµοκράτησαν τις ελληνικές οικογένειες, 

προκειµένου να αποκαλύψουν πού κρύβονταν αυτοί που κατέφυγαν στα βουνά 
482

. 

Συνεχίζοντας, έσφαζαν, ατίµαζαν και εξόριζαν τα παραλιακά χωριά, ενώ τα ορεινά  χωριά 

κατέφευγαν οικογενειακά στα βουνά 
483

. 

Στη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 1921, της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (Ελληνική 

Βουλή), ο βουλευτής Χρήστος Βασιλακάκης κάνει επερώτηση για τις ιδιαίτερα δύσκολες 

ώρες που περνούν οι Έλληνες της Αµισού και της Κερασούντας, µετά τα πρόσφατα 

γεγονότα. Οι κεµαλικοί αποθρασυνθέντες άρχισαν να καταστρέφουν κάθε ίχνος του 

Ελληνισµού που είχε αποµείνει µετά τους πρόσφατους διωγµούς. Οι πληροφορίες του 

προέρχονταν από ξένο που περνούσε από την Αµισό 
484

. 

Στις 3 Μαρτίου 1921, ο Έλληνας αρχηγός της στρατιωτικής αποστολής 

Κωνσταντινούπολης, υποστράτηγος Π. Κούσης, ενηµέρωνε το υπουργείο Εξωτερικών ότι 

µετά την επιβράβευση και από τον Μουσταφά Κεµάλ και την τοποθέτηση του θηριώδους 

Τοπάλ Οσµάν ως Γενικού ∆ιοικητού της Παραλίας του Πόντου (Σαχήλ Κοµαντανή), οι 

κρυφές και φανερές δολοφονίες και στραγγαλισµοί των Ελλήνων πολλαπλασιάστηκαν. Ο 

διορισµός αυτός έγινε τον Οκτώβριο µήνα κατά την επίσκεψη του διαβόητου κακούργου 

στον Κεµάλ, ενώ βρισκόταν στην Άγκυρα: …και την προ των ποδών αυτού κατάθεση εκ 
µέρους του διαρπαγέντος πλούτου των θυµάτων αυτού485. Ο πλούτος των Ελλήνων είχε 
περάσει στα χέρια των αδίστακτων δολοφόνων. 

Στις 10 Μαρτίου 1921 έγινε έρευνα στο σπίτι του δηµοσιογράφου της Τραπεζούντας Ν. 

Καπετανίδη από τους τζανταρµάδες, συνελήφθη ο ίδιος και οδηγήθηκε στις φυλακές 

Τραπεζούντας. Συνέλαβαν και φυλάκισαν, επίσης, τους Ματθαίο Κωφίδη και Αλέξανδρο 

Ακριτίδη, γιατί σε έρευνα που έγινε στα γραφεία της µητρόπολης στην Αµισό, βρέθηκε 

ενυπόγραφο γράµµα τους, το οποίο έλεγε: Αποστέλλοµεν δια της Οθωµανικής Τραπέζης 300 
λίρας χαρτίνας ίνα τας διαθέσητε εις τον προς ον όρον486. Και οι τρεις στέλνονται στην 
Αµάσεια για να δικαστούν από τα ∆ικαστήρια Ανεξαρτησίας (Ιστικλάλ Μαχκεµεσί) του 

Κεµάλ. 

Στις 18 Μαρτίου 1921 ο στρατηγός Τζεµίλ Τζαχίντ, έµπιστος συνεργάτης του Κεµάλ, 

κύκλωσε µε τους στρατιώτες του το Κολλέγιο Ανατόλια στη Μερζιφούντα. Στο κολλέγιο 

φοιτούσαν µαθητές από όλο τον Πόντο, κυρίως από την Αµισό. Ο καθηγητής Carl 

Compton, κατέγραψε τα γεγονότα
487

. Ο στρατηγός, µεταξύ άλλων, ανήγγειλλε σε 

συγκεκριµένους καθηγητές ότι είχε στοιχεία για την ύπαρξη ελληνικής επαναστατικής 

συνωµοσίας µε επίκεντρο το Κολλέγιο  Ανατόλια. ∆ιέταξε να µη φύγει κανείς από το 

Κολλέγιο, κατά τη διάρκεια των ερευνών και στη συνέχεια έστειλε τους καθηγητές στα 

σπίτια τους µε τη συνοδεία ενός αξιωµατικού και λίγων στρατιωτών, οι οποίοι έκαναν 

έρευνα µε µεγάλη σχολαστικότητα. Έφτασαν στο σηµείο να σκάβουν λάκκους σε διάφορα 

σηµεία του υπογείου ψάχνοντας για όπλα, πυροµαχικά και ενοχοποιητικά έγγραφα. Φυσικά 

δεν βρήκαν τίποτε. Σαν αποδεικτικά στοιχεία επαναστατικών δραστηριοτήτων θεώρησαν 

έναν χάρτη των αποστολικών ταξιδιών του Αποστόλου Παύλου, στον οποίο αυτή η περιοχή 

ονοµαζόταν Πόντος και ισχυρίστηκαν ότι αυτό αποτελούσε απόδειξη ότι οι Έλληνες 

σχεδίαζαν να διεκδικήσουν πάλι την περιοχή. Ένα άλλο στοιχείο, ήταν ο κατάλογος των 

προσωπικοτήτων της ελληνικής λογοτεχνίας. Ένα τρίτο στοιχείο ήταν η φωτογραφία της 

Κολλεγιακής οµάδας ποδοσφαίρου, στην οποία οι παίκτες φορούσαν ασπρόµαυρες ριγωτές 

φανέλες. Οι ερευνώντες ισχυρίστηκαν ότι ήταν γαλανόλευκες σαν την ελληνική σηµαία. 

Αργότερα η αµερικανική πρεσβεία έστειλε τον νοµικό συνταγµατάρχη Imbrie για να 
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ερευνήσει τον ισχυρισµό των Τούρκων ότι είχαν βρει, βαρέλια µε πειστήρια σε βάρος του 
Κολλεγίου. Τα µόνα που µπόρεσαν να παρουσιάσουν ήταν τα τρία παραπάνω πράγµατα, τα 

οποία  ήταν γελοία σαν αποδείξεις επαναστατικών ενεργειών 
488

. 

Τον Μάιο του 1921 ο διοικητής της τέταρτης µεραρχίας Νουρεντίν πασάς, έδωσε 

διαταγή στην πολιτική και στρατιωτική αρχή της Αµισού, για την ασφάλεια του στρατού, να 

αποµακρυνθούν και να εκτοπιστούν οικογενειακά οι Έλληνες Καππαδόκες Οθωµανοί 

υπήκοοι 
489

. Ο διευθυντής της αστυνοµίας, προκειµένου να προλάβει πιθανές αντιδράσεις, 

αποφάσισε να ανακοινώσει στην ελληνική κοινότητα την αµετάκλητη απόφαση της 

κυβέρνησης να επιστρέψουν στην Καισάρεια, όσοι είχαν µεταναστεύσει στην Αµισό πριν 

από δεκαπέντε χρόνια. Η διαταγή δόθηκε στις 22 Μαΐου 
490

. Οι Καισαρείς απελπίστηκαν 

και τρόµαξαν, γιατί θυµήθηκαν τις πρόσφατες εξοντώσεις του αρµενικού πληθυσµού. Την 

επόµενη µέρα 23  Μαΐου, ηµέρα Κυριακή, µαζεύτηκαν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, 

όπου ο παπα-Αθανάσιος Οικονόµος, προσπαθούσε να παρηγορήσει τα γυναικόπαιδα που 

είχαν πανικοβληθεί. Συνέστησε στίς γυναίκες να αντιδράσουν αθόρυβα. Την ίδια ηµέρα 

σχηµάτισαν οι γυναίκες πενταµελή επιτροπή η οποία αποτελούνταν από την Μαρίκα 

Σαράντη Ανταβαλλόγλου, σύζυγο τραπεζίτη, την Ελένη Σούνογου, την ιατρό Φαιναρέτη Στ. 

Συµεωνίδου, την Ευανθία Νικολαΐδου, κόρη του διευθυντή της εφηµερίδας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, τη Ζωή Β. Βασιλειάδου και κατευθύνθηκαν προς το διοικητήριο. 

∆ύο χιλιάδες περίπου γυναικόπαιδα τους ακολούθησαν µε τεράστιες τουρκικές σηµαίες , 

ζητωκραυγάζοντας υπέρ του σουλτάνου. Ζήτησαν τον Σεζαΐ µπέη για να του επιδώσουν 

αίτηµα. Επειδή δεν ακούστηκε ούτε ένα σύνθηµα υπέρ του Κεµάλ, ο αρχιχωροφύλακας 

διέταξε να διαλυθούν αµέσως. Οι θαρραλέες γυναίκες της επιτροπής, απαίτησαν από τον 

διοικητή να υποσχεθεί την αναστολή της απόφασης. Μετά από δύο ηµέρες ανέβηκαν στο 

διοικητήριο, ενώ το πλήθος διασκορπίστηκε µε την απειλή των όπλων. Η πενταµελής 

επιτροπή που ανήλθε στο διοικητήριο, παραπέµφθηκε στην αστυνοµία και µετά την 

ανάκριση ρίχτηκε στις βρωµερές και υγρές γυναικείες φυλακές. Ταλαιπωρήθηκαν επί τρεις 

ηµέρες στην φυλακή και απειλήθηκαν ότι θα σταλούν στο στρατοδικείο της Αµάσειας, για 

να δικαστούν ως στασιαστές 
491

. 

Σαν υπαίτιοι της στάσης φυλακίστηκαν και οι ιερείς της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας, 

Αθανάσιος Οικονόµος, παπα-Λάζαρος, παπα-Ηλίας, ο ιεροµόναχος Ν. Ξανθόπουλος, ο 

ιεροδιάκονος Ιερόθεος και ο κανδηλανάπτης Κυριάκος µε τον επίτροπο Μιλτιάδη 

Σεραφείδη, ο οποίος ήταν ταµίας του µονοπωλίου των καπνών 
492

.Μετά από πρόχειρη 

τρίωρη ανάκριση αποφυλακίστηκε ο ιερέας παπα-Αθανάσιος. Με την παρέµβαση µερικών 

φιλελεύθερων Τούρκων της ανώτερης τάξης της Αµισού, αποφυλακίστηκε και η 

πενταµελής γυναικεία επιτροπή µε εγγύηση. Οι υπόλοιποι ιερείς µε τον Μιλτιάδη 

Σεραφείδη στάλθηκαν στις φυλακές της Αµάσειας, για να δικαστούν από το στρατοδικείο 

που έδρευε εκεί. Μετά από τετράµηνη φυλάκιση, σώθηκαν µεν από του δι’ αγχόνης θάνατο, 

αλλά εξορίστηκαν και ήταν υπό περιορισµό. Τούτων µεν ο Μ. Σεραφείδης απεβίωσεν εν 
Χαρπούτ, ο Ιερόθεος εν Βιτλίς και ο Κυριάκος εν Ερζικιάν493. 

Για το γεγονός της αποµάκρυνσης των οικογενειών των Καισαρέων ενηµερώθηκαν οι 

αρµοστές και το Πατριαρχείο από ένα αµερικανικό αντιτορπιλικό, το οποίο βρισκόταν στο 

λιµάνι της Αµισού. Μετά από συντονισµένες ενέργειες, τα µεσάνυχτα της Τρίτης, 

ξηµερώνοντας Τετάρτη 26 Μαΐου 1921, έφτασε τηλεγράφηµα του υπουργού Εσωτερικών 

της Άγκυρας το οποίο έλεγε: Μέχρι νεωτέρας διαταγής η αποµάκρυνσις (εκτός των συνόρων) 
των Ρωµιών αναβάλλεται494. Το γεγονός της επέµβασης για την πρόληψη της εξορίας 
εξόργισε τον στρατηγό Νουρεντίν. 

Την εποχή αυτή όλα τα καπνοπαραγωγικά χωριά της Αµισού κάηκαν και 

καταστράφηκαν, οι γυναίκες ατιµάστηκαν, παρθένες κόρες διακορεύθηκαν, εκκλησίες 

καταστράφηκαν, οι ιερείς κάηκαν και διασκορπίστηκαν, άλλοι από τους κατοίκους 

κατέφυγαν στα βουνά για να τραφούν µε άγρια χόρτα και φρούτα, προκειµένου να 

αποφύγουν το όργιο των διώξεων, ενώ άλλοι κατέφυγαν στην πόλη 
495

. 

Στην πόλη της Αµισού άνοιξε ένα καφενείο µε την επωνυµία Ανεξάρτητο Καφενείο, 
Σουκρή και Σία496. Μυστικά µέλη αυτού του καφενείου ήταν ο διοικητής της πόλης Σεζάΐ 
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µπέης, αδελφός του Νεότουρκου Νοµάρχη της Σεβάστειας Μουαµέρ, κατά της σφαγές των 

Αρµενίων, ο διευθυντής της δηµόσιας ασφάλειας Σηρρή µπέης, ο αρχιχωροφύλακας Τζεµάλ 

µπέης, ο Αχµέτ Ρουστή µπέης πρώην βουλευτής Κασταµονής, ο Χικµέτ Κεµάλ δικηγόρος 

στο Ασλόγλου Χαν όπου γίνονταν οι συνεδριάσεις, ο Χατζη Χουσεΐν Ζαδέ Παχά µπέης, ο 

Κιστάρ Αλί Τεβφίκ εφένδης Εβραιότουρκος από την Θεσσαλονίκη, ο Μεµετίκος διευθυντής 

της Α.Ε. Τουχάτ  Εβραιότουρκος από την Θεσσαλονίκη, ο διαβόητος Εµίν µπέης δικηγόρος 

από την Πάφρα και πρόεδρος των ∆ικαστηρίων της Ανεξαρτησίας της Αµάσειας, ο Κανσήζ 

Ζαδέ Οσµάν εφένδης πρώην δήµαρχος της Αµισού και ο Λορτ Μουσταφά Λεπλεπιτζόγλου. 

Εκτός από αυτούς, υπήρχαν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι απάρτιζαν το Επιτελείον της 
κεµαλικής θηριωδίας497. Ο αστυνόµος Αράπ Γιουσούφ, ο Μιράτζ, πολλοί Λαζοί και 

Κιουρτζίδες (Γεωργιανοί), όργανα του παραπάνω επιτελείου, στις 10 Μαΐου, µέρα – 

µεσηµέρι, µπροστά στο σπίτι του Ισαάκ Πιαλόγλου 
498

 σκότωσαν τον Ανέστη Ευστ. 

Τζινέκογλου και τον Νικόλαο Καπουτανίδη. Στις 6µ.µ. σκότωσαν µπροστά από το σπίτι του 

και απέναντι από το διοικητήριο, τον παντοπώλη Ιορδάνη Γ. Στεφανίδη. Πάνω στο δρόµο 

σκότωσαν και τον υπάλληλο του παραπάνω καφενείου Ανέστη, ο οποίος καταγόταν από 

την Οινόη 
499

. Από τον τραπεζίτη Σωκράτη Ανταβαλλόγλου, τον καπνέµπορο Αντώνιο 

Χουρζαµάνογλου, τον έµπορο Θεόδωρο Κιριµλή, τον αντιπρόσωπο Νεόφυτο 

Παπαδόπουλο, τον υφασµατέµπορο Αχιλλέα Κενάνογλου και από άλλους εµπόρους, 

έπαιρναν λύτρα µε την απειλή θανάτου. Τα γεγονότα των δολοφονιών και της απαιτήσεως 

λύτρων, καταγγέλλονταν, συλλαµβάνονταν οι καταγγελλόµενοι, αλλά µετά από µια ή δυο 

ηµέρες αποφυλακίζονταν. Εξαιτίας του γεγονότος των καταγγελιών, άρχισαν να 

τοιχοκολλούνται στην Αµισό απειλητικές προκηρύξεις µε συνθήµατα: τι περιµένετε πιστοί… 
Θάνατος στους απίστους…. Όλοι οι Έλληνες αναγκάστηκαν να περιοριστούν στα σπίτια 

τους 
500

. 

Μετά τα τροµοκρατικά αυτά γεγονότα και τον περιορισµό των Ελλήνων στα σπίτια 

τους, αναγκάστηκε ο διοικητής της 15ης µεραρχίας, Ισµαήλ πασάς, να κάνει δηλώσεις 

σχετικά µε αυτά, δεδοµένου ότι στην περιοχή της Αµισού ίσχυε ο στρατιωτικός νόµος και 

να απειλήσει τον διαδίδοντα ανακριβείς πληροφορίας και διασαλεύοντα την τάξιν…501
. 

Ο κύβος όµως είχε ριφθεί. Οι εξορίες θα αποτελείωναν τον Ελληνισµό της Αµισού σε 

εννέα αποστολές θανάτου 
502

. Στις εννέα η ώρα το πρωί της 3/16 Ιουνίου 1921, ηµέρα 

Πέµπτη, περικυκλώθηκε από τον στρατό και την αστυνοµία η ελληνική συνοικία, το κέντρο 

των καπνεµπόρων, τα γραφεία και τα εργοστάσια του Μονοπωλίου καπνών Ρεζί, 

συνελήφθησαν πάνω από 1320 Έλληνες, ηλικίας από 13 έως 70 ετών και µε την συνοδεία 

αστυνοµικών, τζανταρµάδων, στρατιωτών και ναυτών οδηγήθηκαν στο διοικητήριο. Μετά 

από έλεγχο, όσοι ήταν µεγαλύτεροι των 50 χρόνων απολύθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 1140 

µαζί µε όσους είχαν χάσει τα πιστοποιητικά γέννησης οδηγήθηκαν στην αστική τουρκική 

σχολή και στην αποθήκη του υπουργείου Παιδείας. Όλοι οι συλληφθέντες ήταν ανώτεροι 

υπάλληλοι της εταιρείας Ρεζί, έµποροι καταστηµατάρχες και τεχνίτες 
503

. 

Το βράδυ της ίδιας ηµέρας ο ταξίαρχος του στρατού και ο αρχιχωροφύλακας πήγαν στα 

δυο κέντρα, όπου είχαν συγκεντρώσει τους 1320 Έλληνες, διάβασαν το όνοµα και την 

ηλικία του καθένα, κράτησαν 180 για στράτευση, τους δε υπόλοιπους 1040 µε την συνοδεία 

εκατό πάνοπλων χωροφυλάκων και διακοσίων τσετών, υπό την συνοδεία του διαβόητου 
δολοφόνου504 Τοπάλ Οσµάν και την αρχηγία του υπαξιωµατικού Μεµέτ, στις 4/17 Ιουνίου 

1921 εξορίστηκαν.  

Στην κωµόπολη Καβάκ (Λεύκα), 46 χιλιόµετρα νότια της Αµισού, στο σπίτι του Πεκίρ 

πασά, ξαναδιαβάστηκαν τα ονόµατα των 1040 εξόριστων. Χώρισαν τους πλουσιότερους και 

όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας Ρεζί, γιά να ειδοποιηθούν οι ντόπιοι Τούρκοι να πάνε 

στο σπίτι του Πεκίρ πασά εφοδιασµένοι µε µαχαίρια, τσεκούρια, χαντζάρες και µε όποιο 

άλλο όπλο είχαν 
505

. 

Στις 11 η ώρα το βράδυ ρίφθηκε ένας συνθηµατικός πυροβολισµός, οπότε άρχισε η 

σφαγή και ο τυφεκισµός των άοπλων θυµάτων. Σκοτώθηκαν και σφάγηκαν περίπου 701, 

ενώ διασώθηκαν µόνο 339, οι οποίοι σκεπάστηκαν από τα πτώµατα των νεκρών ή 

κατάφεραν να κρυφτούν σε σκοτεινά µέρη. Πολλοί από τους διασωθέντες ήταν µόνο 



 158 

πληγωµένοι. Τα πτώµατα των 701 νεκρών τάφηκαν σε τάφους, οι οποίοι είχαν 

προετοιµαστεί από µέρες, στο πίσω µέρος του σπιτιού του Πεκίρ πασά, κατά διαταγή του 

διοικητή της 4ης µεραρχίας Νουρεντίν πασά 
506

. 

Κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να καταφύγουν στα βουνά, να ενωθούν µε τους 

αντάρτες και να σωθούν, ενώ οι 257 γυµνοί, ασκεπείς και ανυπόδητοι και τινές πληγωµένοι, 
κακουχούµενοι και ταλαιπωρηµένοι, εξορίστηκαν στα βάθη της Ανατολής από το Σιβάς 
(Σεβάστεια), Κανγκάλ, Χεκίµ Χαν, Κιουρτούν, ∆έρενδε, Ελπιστάν (Ελπινίκιον), Μαράς, 
Πεσνί, Μαλάτεια, Πακήρ Ματέν, Χαρπούτ, ∆ιαρπεκήρ, Βιτλίς και Βαν. Όλοι είχαν µαζί τους 
από 50 έως 2000 τουρκικές χάρτινες λίρες για να επιδοθούν σε διάφορες επιχειρήσεις,, κατά 
την φιλική συµβουλή των κυβερνητικών υπαλλήλων, οι οποίοι τους έλεγαν ότι στον τόπο της 
εξορίας τους θα ήταν ελεύθεροι. Όλα τα σκυλεµένα και ληστεµένα χρήµατα, ωρολόγια, 
δαχτυλίδια και πολύτιµα αντικείµενα τα µοίρασαν µεταξύ τους οι αξιωµατικοί, οι στρατιώτες 
και οι χωρικοί 507. Ο Τοπάλ Οσµάν έδωσε το σύνθηµα της σκύλευσης των νεκρών 508. 

Ο από τύχη διασωθείς Κώστας Αθανασιάδης, έπαθε αφλογιστία το όπλο του στρατιώτη 

που τον πυροβόλησε, δεν µπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει εκείνο το σοκ των άγριων κεµαλικών 

ορδών του Τοπάλ Οσµάν. Πολλές φορές βλέπω στ’ όνειρό µου ότι είµαι εκεί στο Καβάκ, ότι 
µε πυροβολούν, ότι σκοτώνοµαι και ξυπνάω τροµαγµένος, µούσκεµα στον ιδρώτα…509

. 

Στις 5/18 Ιουνίου, ηµέρα Σάββατο, αναχώρησε η δεύτερη αποστολή εξορίστων. Η 

δεύτερη αποστολή αποτελέστηκε από 677 άνδρες. Από αυτούς οι 257 ήταν από τους 

χωρισθέντες της πρώτης αποστολής και οι 420 νεοσυλληφθέντες, µετά την αναχώρηση της 

πρώτης. Η αποστολή αυτή έφτασε στην Αµάσεια χωρίς προβλήµατα. Εκεί συνάντησαν τα 

θλιβερά και γυµνά αποµεινάρια του σφαγείου του Καβάκ της πρώτης αποστολής. 

Βλέποντας την οικτρή κατάστασή τους, µαθαίνοντας τα δεινοπαθήµατά τους και ότι επί 

τρεις µέρες δεν τους δόθηκε φαγητό, µοιράστηκαν το ψωµί, τα χρήµατα και τα ενδύµατα. 

Αφού τους περιποιήθηκαν, συνέχισαν µαζί την πεζοπορία και µετά από 15 – 20 µέρες 

έφτασαν στο Κανκάλ. Εκεί, πάλι µε διαταγή του Νουρεντίν πασά, προκειµένου να µην 

αλληλοβοηθούνται, τους σκόρπισαν στο Χεκίµ Χαν, Μαλάτεια, Κιουρτούν, ∆έρενδε, 

Ελπιστάν (Ελπινίκιον), Κιόκσουν (Κούναξα), Έφσονς (Ισσός) και Μαράς 
510

.  

Στις 7/20 Ιουνίου 1921, πραγµατοποιήθηκε η τρίτη αποστολή. Αυτή η αποστολή της 

Αµισού αποτελέστηκε από 1085 άνδρες, τον ανθό της κοινωνίας της Αµισού. Μετά την 

αναχώρηση της δεύτερης αποστολής και χωρίς να γνωρίζει κανείς τα δεινοπαθήµατα της 

πρώτης, δηµόσιοι κήρυκες απειλούσαν όσους δεν παραδοθούν, ότι θα εξοριστούν 

οικογενειακά και θα δηµευθούν οι περιουσίες τους. Από τους παρουσιασθέντες χώρισαν 

τους στρατεύσιµους και τους µη στρατεύσιµους. Οι τελευταίοι 1085 άνδρες αναχώρησαν 

φρουρούµενοι από 150 ένοπλους δήµιους χωροφύλακες, χωρίς να τους επιτραπεί να 

αποχαιρετήσουν τους οικείους τους. Στην τοποθεσία Τζουµπούς Χαν, τέσσερις ώρες 

απόσταση νότια της Αµισού, σταµάτησαν δήθεν για να ξεκουραστούν. Σε λίγο είδαν τους 

χωροφύλακες κάτι να ψιθυρίζουν και να αποµακρύνονται από κοντά τους. Από τα γύρω 

υψώµατα πρόβαλαν πάνω από εκατό τσέτες του αιµοβόρου Τοπάλ Οσµάν, µε το 

πρωτοπαλίκαρό του Οσµάν Νουρί. Ακούστηκε ένας συνθηµατικός πυροβολισµός και 

άρχισαν τα µυδραλιοβόλα να θερίζουν για τρεις ολόκληρες ώρες τους εξόριστους. Στη 

συνέχεια,µε εφ’ όπλου λόγχη χωροφύλακες και τσέτες αποτελείωσαν τους πληγωµένους και 

όσους είχαν καλυφθεί από τα σώµατα των νεκρών. Κατόπιν τους λήστεψαν από όλα τα 

πολύτιµα και µή, αντικείµενα, αφαιρώντας ακόµη και τα ενδύµατά τους. Με τον τρόπο αυτό 

εκτέλεσαν εφτακόσιους Έλληνες, τους οποίους στην συνέχεια και έκαψαν 
511

. 

Συνελήφθησαν στη συνέχεια 385, που κατάφεραν να κρυφτούν πίσω από βράχους και 

θάµνους. Αφού τους λήστεψαν, συνέχισαν την πορεία και σε απόσταση µισής ώρας 

έφτασαν στο Μαχµούρ νταγ. Εκεί επαναλήφθηκε η ίδια σκηνή και σκοτώθηκαν 120 ακόµη 

Έλληνες. Λίγο αργότερα, ο δήµαρχος της Αµισού Κανσήζ Οσµάν έλεγε στο καφενείο του 

Τσακαλί προς τον Οσµάν Νουρί: έπρεπε να τους ξουρίσητε ριζηδόν, δεν έπρεπε να µείνει 
ούτε εις...512.  

Μεταξύ των λίγων διασωθέντων ήταν οι αδελφοί Σαράφογλου. Με εντολή του 

αρχιτσέτη Οσµάν Νουρί, τους παρουσιάστηκε ως φίλος ο πρώην δήµαρχος της Αµισού 
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Κανσήζ Οσµάν, δήθεν τους συλλυπήθηκε και τους πρότεινε να δώσουν κάτι τι στον 
αξιωµατικό για να σώσουν τη ζωή τους. Οι αδελφοί Σαράφογλου αναγκάστηκαν να τους 

υπογράψουν επιταγή 3.000 λιρών. Προκειµένου δε να δικαιολογήσουν το φρικιαστικό 

έγκληµά τους, τους απειλούσαν και τους ανάγκαζαν να γράψουν γράµµα, µε το οποίο 

οµολογούσαν ότι καθ’ οδόν δέχτηκαν επίθεση Ελλήνων ανταρτών και έτσι σκοτώθηκαν οι 

820 άνδρες της τρίτης αποστολής 
513

. Με την άρρωστη επινοητικότητά τους θεώρησαν ότι  

µπορούσαν να δικαιολογήσουν τα οργιαστικά εγκλήµατά τους. Την επόµενη ηµέρα 8 

Ιουνίου, ξεκίνησαν πάλι την πορεία τους οι λίγοι εναποµείναντες Έλληνες εξόριστοι, 

γυµνοί, πεινασµένοι, απελπισµένοι και µέσω Κάβζας, Αµάσειας, Τοκάτης, Σεβάστειας, 

Τελικλί Τας, Κανκάλ, Χεκίµ Χάν και Χασάν Πατρίκ, έφτασαν  στη Μαλάτεια, µετά από 

πορεία 25 ηµερών. 

Στις 12-25 Ιουνίου 1921 ηµέρα Σάββατο, ξεκίνησαν τα 580 άτοµα της τέταρτης 

αποστολής. Στις 8 και 9 Ιουνίου, δηµόσιος κήρυκας επί ποινή θανάτου, εξορίας και 

οικογενειακής εξόντωσης, είχε καλέσει να παραδοθούν όσοι για διάφορους λόγους δεν 

είχαν παρουσιαστεί µέχρι τότε. Η τέταρτη αποστολή φτάνοντας στην Κάβζα (Θέρµαι 

Φαζηµωνητών-Καβησσός) χωρίστηκε. Οι µεν 351, µη στρατεύσιµοι, κατευθύνθηκαν προς 

την Αµάσεια, ενώ οι υπόλοιποι 229 εκλεκτοί νέοι, κατευθύνθηκαν προς το Τσόρουµ 

(Ίβωρα). Σε αυτούς προστέθηκαν και άλλοι 397 νέοι από διάφορα µέρη. Έτσι ένα σύνολο 

626 νέων εξόριστων οδηγήθηκε στους στρατώνες έξω από το Τσόρουµ. Στις 3/16 Ιουλίου 

1921 δόθηκε η διαταγή να κινήσουν οι εξόριστοι προς το Σογγουρλού, µε συνοδεία περίπου 

διακοσίων ενόπλων. Όταν έφτασαν στην Κοιλάδα του ∆ιαβόλου (Σεϊτάν Τερεσί), τέσσερις 

ώρες απόσταση από το Τσόρουµ, τους έδεσαν ανά τέσσερις και τους κατέσφαζαν οι δήµιοι 

του Τοπάλ Οσµάν και του Γιασάρ Τσαούς. Κατά µαρτυρία αυτοπτών Κούρδων, τα σώµατα 

αφού τα σκύλευσαν, τα άφησαν άταφα για να τα φάνε τα σκυλιά και τα όρνια 
514

. 

Στις 16/29 Ιουνίου 1921, αναχώρησε η πέµπτη αποστολή για άγνωστο προορισµό. Οι 

365 άνδρες της αποστολής είχαν συλληφθεί µεταξύ 12 και 16 Ιουνίου στην Αµισό. Μόλις 

έφτασαν στο χωριό Καταµούτ της Αµισού, δυο ώρες πορεία από την πόλη, περικυκλώθηκαν 

από τον στρατό και οδηγήθηκαν στο γνωστό Τζουµπούς Χαν, όπου κατασκήνωσαν στην 

αυλή από ένα χάνι. Μετά από πέντε λεπτά παρουσιάστηκε ένας ταξίαρχος του στρατού και 

έδωσε εντολή ανά οχτώ, να τους οδηγήσουν σε ένα δωµάτιο του χανιού και να ληστεύονται 

από όλα τα αντικείµενα που είχαν. Στη συνέχεια τους παρέλαβαν άλλοι, που τους 

αφαιρούσαν τα ενδύµατα, τα καπέλα και τα παπούτσια, αφήνοντάς τους µόνο µε τα 

εσώρουχα. Στη συνέχεια, µε µαστίγια τους οδήγησαν προς το Καβάκ. Το προϊόν της 

ληστείας ξεπερνούσε τις 5.000 λίρες. Περνώντας από το Καβάκ έφτασαν στην Κάβζα, όπου 

ο ταξίαρχος χώρισε τους 49 στρατεύσιµους νέους και τους έστειλε στη Μερζιφούντα, ενώ 

τους άλλους τους έστειλε στην Αµάσεια. Αυτοί που εξορίστηκαν στην Αµάσεια κατέλυσαν 

στην Αρµενική εκκλησία. Εκεί τους επισκέφθηκε ο αρχιαστυνόµος µε εφτά αστυνοµικούς. 

Βλέποντας την ελεεινή κατάστασή τους, ενδιαφέρθηκε για τα προβλήµατά τους. Οι 

εξόριστοι του διηγήθηκαν όλη την αλήθεια και επιπλέον το γεγονός ότι στο Τσινέκειο 

Γυµνάσιο της Αµισού, το βράδυ πριν την αναχώρησή τους, ένας αξιωµατικός τους εξόρκισε 

να του παραδώσουν ονοµαστικά τα παραπάνω χρήµατα που είχαν, τα οποία θα τους τα 

επέστρεφε όταν θα έφταναν στην Αµάσεια. Έτσι του παρέδωσαν 350 λίρες. Με ενέργειες 

του αρχιαστυνόµου, οι εξόριστοι αυτοί παρέλαβαν τις 350 λίρες, όταν έφτασαν µετά από 

πέντε µήνες στο Ελπιστάν, µέσω της Γεωργικής τράπεζας 
515

. 

Στις 11-24 Αυγούστου 1921 οι αστυνοµικοί της Αµισού µε καταλόγους στα χέρια 

συνέλαβαν τους άνδρες µεταξύ 50-60 χρόνων και τους οδήγησαν στο ναό της Αγίας 

Τριάδας. Εκεί, οι άνω των 60 χρόνων απολύθηκαν, ενώ οι κάτω των 60 χρόνων 

κρατήθηκαν. Με αναφορά των γυναικών της Αµισού προς την κυβέρνηση της Άγκυρας 

απολύθηκε ο ιερέας Αθανάσιος, γιατί ήταν ο µοναδικός ιερέας και ο Σπύρος Τσερκέζογλου, 

γιατί ήταν πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Κατά το προηγούµενο διάστηµα οι 

κεµαλικοί είχαν εξορίσει όλους τους Έλληνες από 14 έως 50 χρόνων. Τώρα είχε έρθει η 

σειρά των γεροντότερων 
516

. 
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Την Παρασκευή 13/26 Αυγούστου 1921, µετά τα µεσάνυχτα, 50 περίπου πάνοπλοι 

φρουροί κατέβασαν τους έγκλειστους στο δρόµο, όπου µπορούσαν να τους πλησιάσουν τα 

γυναικόπαιδα, να τους δώσουν έναν σάκο για το δρόµο, χρήµατα και να τους 

αποχαιρετήσουν σπαρακτικά. Μετά από επίµονη παράκληση των 262 ανδρών της έκτης 

αποστολής, κατάφεραν να νοικιάσουν και άµαξες, γιατί ήταν σίγουρο ότι δεν θα άντεχαν 

την τόσο µακρινή πορεία. Φτάνοντας στο νεκροταφείο του Καταµούτ τους πλησίασαν 

τρέχοντας Τούρκοι, δήθεν για να τους πουλήσουν ψωµί και ξυνόγαλα, κυρίως όµως, για να 

τους επιτεθούν, να σκοτώσουν και να λαφυραγωγήσουν, όπως είχαν κάνει µε τις 

προηγούµενες αποστολές. Ο αρχιχωροφύλακας Κιαµίλ µπέης είχε ήδη γενναία 

φιλοδωρηθεί, για κάθε ενδεχόµενο. Πρόλαβε έτσι κάθε βιαιοπραγία των Τούρκων χωρικών, 

αλλά µε την ευκαιρία έκανε αυστηρές παρατηρήσεις, τόσο στους χωροφύλακες, όσο και 

στους αµαξηλάτες για τη συµπεριφορά τους απέναντι στους εξόριστους 
517

. 

Προχωρούσαν ήσυχα οι εξόριστοι, µέχρι που κάποια στιγµή είδαν µακριά αρκετούς 

στρατιώτες που έκαναν ύποπτες κινήσεις, από τα γύρω υψώµατα ακούστηκαν 

τυµπανοκρουσίες, ενώ εµφανίστηκαν και τσέτες του Τοπάλ Οσµάν. Τροµοκρατήθηκαν 

όλοι. Ο Κιαµήλ µπέης σταµάτησε την πορεία και µε αρκετούς χωροφύλακες πήγε και βρήκε 

µπροστά από το Τζουµπούς Χαν τον Τοπάλ Οσµάν. Συνεννοήθηκε µε αυτόν και µε ένα 

σύνθηµά του εξαφανίστηκαν από τα υψώµατα όλοι οι εγκληµατίες. Στη συνέχεια οι 

εξόριστοι έφτασαν στο Καβάκ (Λεύκα), το σφαγείο των Αµισηνών της πρώτης αποστολής. 

Απέναντι από το κατάλυµα των εξορίστων υπήρχε καφενείο, το οποίο ήταν γεµάτο από 

ενόπλους τσέτες, εγκληµατίες του Τοπάλ Οσµάν, αλλά και από ντόπιους κεµαλικούς, οι 

οποίοι είχαν πάει εκεί για να σκοτώσουν και να λαφυραγωγήσουν. Ο Κιαµίλ µπέης 

συνεννοήθηκε µε τον αρχιχωροφύλακα του Καβάκ, έκλεισε το καφενείο και έδιωξε τους 

κακούργους. Επιπλέον,, έθεσε 10 χωροφύλακες υπεύθυνους για την εσωτερική φύλαξη του 

χανιού και 10 ακόµη χωροφύλακες για την εξωτερική φύλαξη. Παρόλα αυτά από τον φόβο 

πιθανών εγκληµατικών ενεργειών, οι εξόριστοι έµειναν άγρυπνοι όλη τη νύχτα, θυµούµενοι 

το σφαγείο των συµπατριωτών τους 
518

. 

Στις 14 Αυγούστου 1921 οι εξόριστοι στάθµευσαν σε ένα χάνι της Κάβζας, ακριβώς 

εκεί όπου ο Τοπάλ Οσµάν κατέσφαξε και εξαφάνισε τους Έλληνες της κωµόπολης. Από 

φόβο, οι εξόριστοι ζήτησαν για µεγαλύτερη ασφάλεια να τους µεταφέρει στο προαύλιο των 

φυλακών της Κάβζας, αλλά και εκεί όλη τη νύχτα έµειναν άγρυπνοι και ανήσυχοι. Την 

επόµενη µέρα, 15 Αυγούστου, τους αποχαιρέτησε ο αρχιχωροφύλακας Κιαµίλ µπέης και 

γύρισε στην Αµισό, ενώ οι εξόριστοι µε άλλον υπεύθυνο έφτασαν ανενόχλητοι στην 

Αµάσεια, στις φυλακές της οποίας αργοπέθαιναν οι Έλληνες της Αµισού, που είχαν 

συλληφθεί στις 22 Ιανουαρίου1921 (ν.η.) 
519

. 

Έξω από την Αµάσεια, στις 16 Αυγούστου, οι εξόριστοι ενώθηκαν µε 148 εξόριστα 

γυναικόπαιδα του Βεζύρ Κιοπρού (Άνδραπα). Μέσω Ινέ Παζάρ έφτασαν οι 410 εξόριστοι 

στο Τουρχάλ, όλοι σε ελεεινή κατάσταση. Οικτροτέραν όψιν παρουσίαζον τα γυναικόπαιδα, 
γυµνά και ηµίγυµνα, ασθενικά, µε τα κλαυθµηρίζοντα βρέφη επί της ράχης των κλονιζόµενα 
και αναστενάζοντα520. Τον απουσιάζοντα υποδιοικητή τον αντικαθιστούσε ένας 

ιεροδικαστής ονόµατι Χατζη Σουλεϊµάν εφέντης. Ανάµεσα στους εξόριστους αναγνώρισε 

τον γνωστό του παπα-Πολύκαρπο και αφού καταράστηκε και αναθεµάτισε τους 

πρωταιτίους (κεµαλικούς), τους φέρθηκε µε µεγάλη ευγένεια και τους θεώρησε 

φιλοξενούµενούς του. Έδωσε διαταγή και άνοιξαν όλη τη νύχτα τα µαγαζιά, για να 

προµηθευτούν τρόφιµα οι εξόριστοι. ∆ιέταξε να καθαριστούν τόσο το σχολείο, όσο και τα 

υπόλοιπα καταλύµµατα. Το τηλεγραφείο και το ταχυδροµείο λειτουργούσε χάριν των 

εξορίστων. ∆εν µπόρεσαν, όµως, να απολαύσουν τις µικρές αυτές χαρές, γιατί στους 

τοίχους του σχολείου ήταν γραµµένα µε µολυβδοκόνδυλα και ελληνικά γράµµατα τα 
ανήκουστα µαρτύρια της πρώτης και της τρίτης αποστολής521. 

Συνεχίζοντας την πορεία τους οι εξόριστοι, στις 18 Αυγούστου, έφτασαν στην Τοκάτη 

(Ευδοκιάς). Βλέποντας οι γυναίκες της Τοκάτης ότι µεταξύ των εξορίστων βρίσκονταν και 

ιερείς, έφεραν οχτώ ορφανά παιδιά τα οποία συνοπτικά βάφτισε ο παπα-Πολύκαρπος. 

Βρήκαν επίσης 11 Αρµένιους εξόριστους της Πάφρας και όλοι µαζί, ένα σύνολο 421 
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ατόµων, στις 22 Αυγούστου έφτασε στο Τσιφλίκ Χαν. Στις 23 Αυγούστου έφτασαν στο Γενί 

Χαν και κατέλυσαν στην αρµενική εκκλησία του Ιωάννου του Προδρόµου. Σε όλη τη 

διάρκεια της πορείας, από πόλη σε πόλη, άλλαζε η φρουρά των χωροφυλάκων και 

προκειµένου οι εξόριστοι να έχουν σχετική ασφάλεια έδιναν γενναία φιλοδωρήµατα, ενώ 

άλλοτε φορολογούνταν522. Μόλις καταυλίστηκαν στην εκκλησία οι εξόριστοι και άρχισαν να 

κινούνται ελεύθερα, διάβασαν τις εξής θλιβερές σηµειώσεις: 

Εκ των αρρένων κατοίκων της Πάφρας ηµείς οι διασωθέντες 29 κατελύσαµεν ενταύθα, οι 
λοιποί υπέρ τας 3 χιλιάδας καθ’ οδόν ετουφεκίσθησαν ή εσφάγησαν, αι οικείαι αυτών 
ελεηλατήθησαν, αι γυναίκες, αι παρθένοι και τα ανήλικα ακόµη κοράσια διεκορεύθησαν και 
ητιµάσθησαν. 

Εκ των 1040 Αµισηνών της πρώτης αποστολής οι διασωθέντες 339 κατελύσαµεν ενταύθα, 
οι δε λοιποί εφονεύθησαν εν Καβάκ. 

Εκ των 1080 Αµισηνών της τρίτης αποστολής, υπεροκτακόσιοι εφονεύθησαν εις 
Τσουµπούς και Μαχµούρ νταγ, ηµείς δε, γυµνωθέντες άπαντες υπό των συνοδών µας, 
εφθάσαµεν εδώ523

. 

Στη συνέχεια, µέσω Γιλδίζ Χαν και Σεβάστειας, έφτασαν στις 27 Σεπτεµβρίου 1921, 

ηµέρα Παρασκευή, στη Μαλάτεια αυτοί οι οποίοι είχαν νοικιάσει άµαξες. Οι 

πεζοπορούντες έφτασαν αργότερα. Σε έναν τοίχο στην Τούζλα Τέτζιρχαν ή Μιχραλιχάν, 

έγραφε: 6.800 γυναικόπαιδα Χάβζας, Τσαρσαµπά, Τεπετζίκ, Πάφρας, Ικόνιου, Ακσεχιρ, 
Εσκήσεχιρ, Καραµάν, κατελύσαµεν ενταύθα524. Η αποστολή αυτή δεν είχε µεγάλες απώλειες 
σε ανθρώπινες ζωές, γιατί παρά τις κακουχίες και τις ταλαιπωρίες της πορείας, όσοι 

αδιαθετούσαν ή κουραζόντουσαν ανέβαιναν στις άµαξες, οι δε εύποροι βοηθούσαν τους 

άπορους και επιπλέον, για κάθε ενδεχόµενο, φιλοδώριζαν τους αρχηγούς των συνοδών 

χωροφυλάκων. Στην Μαλάτεια (Μελιτηνή) συναντήθηκαν µε τους νέους της τρίτης 

αποστολής, οι οποίοι σαν ζωντανοί σκελετοί πήγαν να προϋπαντήσουν τους συµπατριώτες 

τους από την Αµισό. Εκεί διηγήθηκαν τις τραγικές σκηνές του Καβάκ, του Τσουµπούς και 

του Μαχµούρ νταγ. Από τους 262 άνδρες, οι 130 παρέµειναν εκεί ως τεχνικοί για να 

ανοικοδοµήσουν την πόλη, που πριν λίγες µέρες είχε καταστραφεί από πυρκαγιά, αλλά και 

οι φαρµακοποιοί µε τους γιατρούς, καθώς επίσης και όσοι δωροδόκησαν τους υπεύθυνους 

Τούρκους. Οι υπόλοιποι µαζί µε τα γυναικόπαιδα εξορίστηκαν στο Χαρπούτ, ∆ιαρµπεκίρ 

και Βιτλίς. Σε πρόχειρη απογραφή στις 28 Σεπτεµβρίου (ν.η.), στην Μαλάτεια ήταν 

συγκεντρωµένοι Έλληνες εξόριστοι, άνδρες και γυναικόπαιδα, περίπου δέκα χιλιάδες. Σε 

αυτούς περιλαµβάνονταν όσοι διασώθηκαν από τις έξι αποστολές θανάτου της Αµισού, 

λίγοι Παφραίοι, εξόριστοι από την Αµάσεια, Μερζιφούντα, Χατζήκιοϊ, Κιουµούς Ματέν, 

Επές της επαρχίας Κολωνίας, Βεζύρκιοπρου (Άνδραπα), Τοκάτ (Ευδοκιάς), Ζήλε (Ζήλα), 

Μαγνησία, Σινώπη, Κασταµονή, Ζογκουλτάκ, Σογγουρλού, Αττάλεια και άλλες πόλεις της 

Μικρασίας 
525

. 

Στις 15/28 Σεπτεµβρίου 1921 έφτασε στη Μαλάτεια η έβδοµη και όγδοη αποστολή 

εξορίστων της Αµισού. Στη διάρκεια της πορείας ενώθηκαν και αποτελούνταν από 39 

άνδρες ηλικίας άνω των 50 χρόνων και 450 γυναικόπαιδα. Με δωροδοκία κατάφεραν να 

παραµείνουν οι άνδρες στη Μαλάτεια, ενώ τα γυναικόπαιδα στάλθηκαν στα ενδότερα της 

Ανατολής, όπου πέθαναν από την πείνα και τις αρρώστιες, οι περισσότερες από τις γυναίκες 

και σχεδόν όλα τα παιδιά 
526

. Η έβδοµη αποστολή ξεκίνησε στις 6/19 Αυγούστου 1921 και η 

όγδοη στις 15/28 Αυγούστου 1921 
576

. 

Στις 17/30 Αυγούστου 1921, ξεκίνησε η ένατη αποστολή
528

. Αυτή η αποστολή 

αποτελούνταν από 206 άνδρες. Αυτοί παρέµεναν κρυµµένοι στην Αµισό. Με την απειλή ότι 

όσοι δεν παραδίδονταν θα εξορίζονταν οικογενειακά, όπως και πραγµατικά είχε γίνει, 

αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Από την Αµισό τους έστειλαν στις φυλακές της Αµάσειας, 

όπου παρέµειναν επί 75 ηµέρες. Στη συνέχεια καταδικάστηκαν ως ανυπότακτοι και 

εξορίστηκαν τον ∆εκέµβριο µήνα στο Βιτλίς, στο µέσο ενός δριµύτατου χειµώνα. Καθ’ 

οδόν πέθαναν οι 166 από την πείνα και τις αρρώστιες, οι περισσότεροι δε από αυτούς 

πάγωσαν το Τελικλιτάς 
529

. 
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Ο ιερέας Χαράλαµπος Παπαδόπουλος, από το Μαράντ Ουσάκ της Αµισού, θυµόταν ότι 

περιλαµβανόταν σε µια αποστολή 1.200 ανδρών, γυναικών, γερόντων και µικρών παιδιών, 

τους οποίους συγκέντρωσαν από τα γύρω χωριά. Η αποστολή σαν κοπάδι πέρασε µέσα από 

την Αµισό, το Καβάκ, το Γενί Χαµιτιέ, Αµάσεια, Κιουρτούν Τσορί, Τοκάτ (Ευδοκιάς), 

Σεβάστεια, Τελικλίτας, Μαλάτεια, Οσµανιέ και έφτασε στο ∆ιαµπεκίρ.Από τα 1.200 

συνολικά άτοµα έφτασαν στον τελικό προορισµό τους µόνο 28, µεταξύ των οποίων και ο 

ίδιος, έχοντας βγάλει τα ράσα. Σχεδόν όλη η αποστολή βρήκε το θάνατο στο δρόµο από τις 

ταλαιπωρίες, τα βάσανα, την πείνα και τις θανατηφόρες ασθένειες 
530

. 

Ο λαός θρηνολόγησε ως εξής το δράµα της εξορίας: 

 

Στους δρόµους της εξορίας πηγαίνοντας, γλύστρησα, 

από τη βελόνα µέχρι την κλωστή (όλα τα υπάρχοντα) οι τσέτες τα πήρανε,  

οι µάνες κλαίνε για τα παιδιά τους,  

οι νύφες για τους άνδρες τους,  

οι πλούσιοι για τις περιουσίες τους. 

 

Το πρωί σηκώθηκα στην τσάντα µου κοίταξα 

δακρύζοντας και κλαίγοντας στο χέρι µου την πέρασα(εξορίζεται).  

Την µάνα και τον πατέρα στο δρόµο τους άφησα.  

Για σας παιδιά µου που πεθάνατε για την πίστη µας.  

Για σας αδέλφια µας που πεθάνατε για την πίστη µας. 

 

Το Καβάκ που λένε είναι µια µεγάλη πόλη,  

τα κεφάλια που κόπηκαν εκεί είναι ανυπολόγιστα.  

Η γέφυρα του Καβάκ είναι στενή και δεν περνιέται,  

ο χείµαρρος βάφτηκε στο αίµα, ούτε ένα ποτήρι δεν πίνεται. 

 

Στην εκκλησιά µπροστά σε σειρά κείτονται οι νεκροί,  

των Ελλήνων το αίµα τρέχει σαν χείµαρρος.  

Μη µου λες µάνα, µη µου λες αυτόν τον λόγο  

και τα δυο µάτια να τυφλωθούν του αίτιου. 

 

Περπατώντας συνεχώς έφτασα στη Σεβάστεια 

Οι µάνες δεν κοιτάζουνε πια στα πρόσωπα των παιδιών τους. 

 

Χωροφύλακες και αστυφύλακες, χάριν της πίστης σας,  

τους Έλληνες που µείνανε πίσω εσείς να τους προστατέψετε. 

 

Μαύρα δάκρυα τρέχουνε από τα δικά µου µάτια,  

για σας παιδιά µου που πεθάνατε για την πίστη σας 
531

.                

 

Με βάση τις καταγεγραµµένες µαρτυρίες του Α. Γαβριηλίδη και του ιερέα Χαρ. 

Παπαδόπουλου, από την πόλη της Αµισού σε εννέα αποστολές και την µια αποστολή από 

τα χωριά της Αµισού, εκτοπίστηκαν 6.356 Έλληνες. Από αυτούς σφαγιάστηκαν και 

δολοφονήθηκαν στο Καβάκ, το Τσουµπούς Χαν, το Μαχµούρ νταγ και το Σεϊτάν τερεσί 

2.182. Από τους υπόλοιπους ελάχιστοι επέζησαν 
532

. Προφανώς, όµως, υπήρξαν και άλλες 

αποστολές θανάτου από τα χωριά, µη καταγεγραµµένες, γιατί οι κάτοικοι των χωριών του 

κάµπου, οι οποίοι δεν ήταν συνηθισµένοι στη δύσκολη ζωή του βουνού, προτιµούσαν να 

πεθάνουν στους δρόµους της εξορίας, παρά κυνηγηµένοι σαν τα αγρίµια στα βουνά 
533

. 

Παράλληλα µε τις αποστολές θανάτου της Αµισού, ο Τοπάλ Οσµάν µε διακόσιους 

Τουρκολαζούς τσέτες κύκλωσε το ελληνικό χωριό Ατά και συγκέντρωσε τους 350 περίπου 

κατοίκους του χωριού σε τρία µεγάλα σπίτια. ∆ιέταξε τους τσέτες του να βάλουν φωτιά µε 

πετρέλαιο στα σπίτια και να τουφεκίζουν όποιον αποπειρόνταν να διαφύγει. Από τον 
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όλεθρο εκείνο της φωτιάς κατόρθωσαν, σαν από θαύµα, να γλιτώσουν δυο γυναίκες και ένα 

παιδί. Πήγαν στην Αµισό και κατήγγειλαν το άγριο και βάρβαρο γεγονός στη µητρόπολη. 

Ειδοποιήθηκε αµέσως ο ναύαρχος του αµερικανικού αντιτορπιλικού αριθµ. 243, που 

βρισκόταν στο λιµάνι της Αµισού. Πήγε ο ίδιος µε αξιωµατικούς του στο κοντινό χωριό και 

διαπίστωσε το έγκληµα, βλέποντας τα καµένα σπίτια και τα απανθρακωµένα πτώµατα 
534

. 

Την ίδια εποχή ο Τοπάλ Οσµάν λεηλατούσε, έκαιγε και κατέστρεφε τα µικρά ελληνικά 

χωριά της περιοχής Αµισού, τα οποία αποτελούνταν µόνο από καλύβες, για την πρόχειρη 

στέγαση των Ελλήνων που είχαν επιστρέψει από την εξορία στα καµένα χωριά τους, µετά 

την Ανακωχή του 1918 και άλλοι που είχαν επιστρέψει από τη στρατιωτική τους θητεία. 

Προσπαθώντας να καλλιεργήσουν τη γη, για να µην πεθάνουν, τους βρήκε ο όλεθρος 
535

.  

Οι αίτιοι των βάρβαρων και φρικιαστικών δολοφονιών της Αµισού ήταν: 

ο διοικητής (µουτασαρίφης) Σεζαΐ µπέης, 

ο διευθυντής της ασφάλειας Σηρρί µπέης, 

ο Αχµέτ Ρουστή µπέης- πρώην βουλευτής Κασταµονής, 

ο διευθυντής της αστυνοµίας Κρητικός Σαµί, 

ο αρχιαστυνόµος Σαµσουνλού Σαΐπ, 

ο αστυνόµος Αζίζ- γιος του Καβακλή Σαΐτ Κατή, 

ο αστυνόµος Ρίζελη Σαλίµ, 

ο Σιναπλή Αρίς, 

ο εβραιότουρκος αστυνόµος Χουσνή, 

ο αστυνόµος Τηλεγραφιτζή Ριζά, 

ο Αλάτσαµλη Μεµέτ Ταγιάρ (δηµοσιογράφος της «ΧΙΛΑΛ»), 

ο δικηγόρος Εµίν Κεβετζή Ζαδέ-πρόεδρος του ∆ικαστηρίου Ανεξαρτησίας στην 

Αµάσεια (Ιστικλάλ Μαχκεµεσί Ρεϊσί), 

ο Λορτ Μουσταφά Λεπλεπιτζόγλου-δεξί χέρι του Εµίνµπεη, 

ο αρχιχωροφύλαξ Ζιά µπεης, 

ο αρχιαστυνόµος Τζαµάλ µπέης, 

ένας διπλωµατικός ακόλουθος, 

ο Ισµαήλ πασάς- διοικητής της 15ης µεραρχίας, 

ο αστυνόµος Αράπ Γιουσούφ, 

ο πρώην δήµαρχος Αµισού Κανσήζ Ζαδέ Οσµάν εφέντης, 

ο Τεβφίκ µπεης- Εβραιότουρκος από την Θεσσαλονίκη, 

ο Μεµετίκος- Εβραιότουρκος από τη Θεσσαλονίκη, 

ο Σαπρίτ εφέντης- Εβραιότουρκος από την Θεσσαλονίκη, 

ο Χατζη Χουσεΐν Ζαδέ Πουχά µπέης, 

ο δικηγόρος Χικµέτ Κεµάλ, 

ο δικηγόρος Ετίπ Ερίπ- Εβραιότουρκος, 

ο δικηγόρος Ποσνάκ Ζαδέ Αχµέτ, 

ο Ποσνάκ Ζαδέ Σουλεϊµάν- βουλευτής Άγκυρας, 

Φόνο Ρεϊζίνογλου Οµέρ εφέντης, 

Ο Φέσελ Ζαδέ Πεκίρ εφέντης, 

Ο Μιράτζ, 

Ο Κεφλί Ζαδέ Χασάν εφέντης, 

Ο Κεφελί Ζαδέ Μεµέτ εφέντης, 

Ο Κεφελί Ζαδέ Χουσεΐν εφέντης, 

Ο Τζεβάτ µπεης, 

Ο Γελκεντζή ζαδέ Σουκρή, 

Ο Γελκεντζή Ζαδέ Λουτφή, 

Ο τραπεζίτης Νεµλί Ζαδέ Καλίπ µπέης, 

Ο Κηρ Ζαδέ Γιουσούφ µπέης, 

Ο Αλτί Καστί Ζαδέ Ρουστή, 

Ο Εντζουµέν Πας Κιατιπί Μεµέτ µπέης, 

Χατζή Κασίµ Ζαδέ Ιµπραήµ εφέντης, 
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Χατζή πασά Ζαδέ Χασάν, 

Ο Τσιπουκτζή Ζαδέ Πεκίρ εφέντης, 

Ο Ερζερουµλή Ζαδέ Σουλεϊµάν, 

Ο Αλεµτάρ Ζαδέ Χαφούζ και οι αδελφοί του και 

Ο Χαφούζ Ιλιάς 
536

. 

Οι χωροφύλακες που συνόδευαν τους Έλληνες εξόριστους της Αµισού ήταν σε ποσοστό 

ενενήντα τοις εκατό τρόφιµοι κατέργων, ληστοφυγόδικοι και επαγγελµατίες δολοφόνοι. 

∆ρούσαν σε συνεννόηση µε τους ένοπλους Τούρκους χωρικούς και έδιναν το σύνθηµα της 

επίθεσης  εναντίον των εξορίστων µε έναν – δύο πυροβολισµούς 
537

. 

Στην Κωνσταντινούπολη, ο ύπατος Έλληνας αρµοστής της Ελλάδας Ν. Βότσης, 

πληροφορήθηκε τον εκτοπισµό των Ελλήνων της Αµισού από τον κυβερνήτη του 

αµερικανικού αντιτορπιλικού Αµάτοβο και µε επείγον τηλεγράφηµά του ενηµέρωσε το 
Υπουργείο Εξωτερικών. Πρότεινε µάλιστα να καταπλεύσουν άµεσα τα πολεµικά πλοία 

Αβέρωφ και Κιλκίς στον Πόντο, για να προλάβουν την γενοκτονία 538.  
Την περίοδο αυτή, πιθανόν τον Ιούλιο 1921, συνεδρίασαν τα δύο σώµατα του 

Οικουµενικού Πατριαρχείου, για τα όσα εγκληµατικά συνέβαιναν στην Αµισό 
539

, αλλά και 

στον Πόντο γενικότερα. Με υπόδειξη του µητροπολίτη της Αµισού Γερµανού 

Καραβαγγέλη, αποφασίστηκε να πάει ο ίδιος στην Αθήνα γιά νά συναντήσει τον παλιό του 

συµφοιτητή στη Γερµανία, πρωθυπουργό ∆ηµ. Γούναρη. Φεύγοντας, πήρε µαζί του και 

τέσσερις Κούρδους για να πάνε µέσω Σµύρνης στο Κουρδιστάν, για να ξεσηκώσουν το λαό 

σε επανάσταση. Μέχρι, όµως, να φτάσουν οι Κούρδοι, οι Τούρκοι έµαθαν το γεγονός και 

πρόλαβαν κάθε κίνηµα 
540

. 

Καθ’ οδόν προς την Αθήνα, µαθαίνοντας ο Γερµανός ότι ο Γούναρης βρισκόταν στην 

Κιουτάχεια, αποβιβάστηκε στη Σµύρνη και πήγε να τον συναντήσει. Στο συµβούλιο, όµως, 

που ακολούθησε έλαβαν µέρος και οι στρατιωτικοί. Ο ∆ούσµανης αντιτάχθηκε µε πείσµα 

στις προτάσεις του Γερµανού και του ξεκαθάρισε ότι σ’ ένα µήνα θα βρισκόταν στην 

Άγκυρα, θα έκαιγε τις αποθήκες πολεµοφοδίων των Τούρκων, θα κατέστρεφε τη 

σιδηροδροµική γραµµή και θα γύριζε πίσω, αφού θα είχε εξασφαλιστεί από κάθε µελλοντική 
ενόχληση του Κεµάλ541. Ο µητροπολίτης Γερµανός Καραβαγγέλής αναγκάστηκε να γυρίσει 
στην Κωνσταντινούπολη, µε κακά προαισθήµατα. 

Ήδη από τις 16 Μαρτίου 1921 είχε υπογραφεί Σύµφωνο Φιλίας και Συνεργασίας µεταξύ 

της κεµαλικής Τουρκίας και της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στα 

γεγονότα που διαδραµατίζονταν στο Μικρασιατικό Μέτωπο 
542

. Τον Ιούνιο του 1921 

αποχώρησε ο ελληνικός στρατός από τη Σµύρνη, αντικαταστάθηκε από τοπική χωροφυλακή 

και αποστρατικοποιήθηκε η Ανατολική Θράκη 
543

. Τον Ιούλιο του 1921 ο ελληνικός 

στρατός κατέλαβε το Εσκή Σεχήρ και το Αφιόν Καραχισάρ 
544

. 

 

 

 

6. Το ∆ικαστήριο ανεξαρτησίας της Αµάσειας και η δίκη των Αµισηνών 

 

Στην Αµάσεια, µια πόλη του µεσογειακού ∆υτικού Πόντου, σε απόσταση 130 

χιλιοµέτρων νότια της Αµισού, υπήρχαν φυλακές στις οποίες αποστέλλονταν οι 

βεβαρηµένοι µε βαριές εγκληµατικές πράξεις. Από τον ∆εκέµβριο του 1920 άρχισαν να 

συλλαµβάνονται απ’ όλο τον Πόντο Έλληνες, µε την κατηγορία ότι ενέχονταν στο ζήτηµα 

της ανεξαρτησίας του Πόντου και να αποστέλλονται στις φυλακές της Αµάσειας 
545

.Όταν 

συγκεντρώθηκε ένα αρκετά µεγάλο πλήθος κρατουµένων συγκροτήθηκε στην Αµάσεια 

Στρατοδικείο, το οποίο αποτελούνταν από πέντε ανώτερους Τούρκους αξιωµατικούς, το 

οποίο ενέκρινε, δίκαζε και επέβαλλε διάφορες ποινές, σπάνια όµως, την θανατική ποινή 
546

. 

Τον Ιούνιο του 1921, µε το θάνατο του προέδρου του στρατοδικείου Ταχσίν µπέη, 

καταργήθηκε το στρατοδικείο και αντ’ αυτού συγκροτήθηκε το περιοδεύον ∆ικαστήριο 

Ανεξαρτησίας µε πρόεδρο τον Εµίν µπέη, βουλευτή Αµισού 
547

. Ο Εµίν τοποθετήθηκε στη 

θέση αυτή µε εντολή της κεµαλικής κυβέρνησης της Άγκυρας, ήταν δικηγόρος στην Αµισό, 
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άλλοτε Νεότουρκος και την εποχή αυτή φανατικός οπαδός του Κεµάλ 
548

. Στο ∆ικαστήριο 

Ανεξαρτησίας, στα όποια στοιχεία εναντίον των κατηγορουµένων σκόπιµα δινόταν στρεβλή 

και ενοχοποιητική ερµηνεία, προκειµένου οι κατηγορούµενοι να καταδικαστούν στον δι’ 

αγχόνης θάνατο 
549

. Ακόµη και όσοι είχαν καταδικαστεί από το στρατοδικείο σε µερικών 

χρόνων κάθειρξη, το ∆ικαστήριο Ανεξαρτησίας τους καταδίκαζε στον ατιµωτικό δι’ 
αγχόνης θάνατο 550. Τα µέλη των ∆ικαστηρίων Ανεξαρτησίας ήταν τρία και δεν ανήκαν 
στον δικαστικό κλάδο. Ήταν απλοί πολίτες, από τους φανατικότερους κεµαλικούς, οι οποίοι 

µε συνοπτικές διαδικασίες δίκαζαν  και καταδίκαζαν τους αθώους Έλληνες του Πόντου. 

Στην όλη σκηνοθετηµένη διαδικασία, όπου κυριαρχούσαν το ψέµα, η συκοφαντία και η 

τροµοκρατία, δεν επιτρεπόταν ένδικα µέσα και µάρτυρες υπεράσπισης. Καταργούσαν κάθε 

έννοια απονοµής δικαίου και απαξίωναν ως βδέλυγµα όλες τις ανθρώπινες αξίες. Το 

γεγονός ότι η Αµάσεια βρισκόταν στο εσωτερικό του ορεινού ∆υτικού Πόντου, µακριά από 

τις παράλιες πόλεις µε τα προξενεία, τον συµµαχικό και αµερικανικό στόλο που περιόδευε 

στη Μαύρη Θάλασσα, ήταν σε αρµονία µε την ακολουθούµενη διαδικασία φυσικής 

εξόντωσης της πολιτικής, θρησκευτικής, οικονοµικής και πνευµατικής ηγεσίας των 

Ελλήνων του Πόντου. ∆ιπλός ήταν ο σκοπός της λειτουργίας των ∆ικαστηρίων 

Ανεξαρτησίας από τον Κεµάλ. Αφενός µεν να παρουσιάσει ως νόµιµο το έργο της 

καταστροφής, όχι µόνο του ποντιακού, αλλά και του µικρασιατικού ελληνισµού και 

αφετέρου, να εξοντώσει τις ελληνικές κοινότητες των πιο ανεπτυγµένων πόλεων, µε 

µεγαλύτερη σιγουριά από ό,τι οι εξορίες, όπου υπήρχαν πιθανότητες να σωθούν 
551

.Τα 

∆ικαστήρια Ανεξαρτησίας καταδίκασαν εκ των υστέρων σε θάνατο όσους επιφανείς είχε 

σφαγιάσει στην Κερασούντα, στις αρχές του 1920, ο θηριώδης Τοπάλ Οσµάν αγάς, 

προκειµένου να καλύψουν τα εγκλήµατα αυτού και της συµµορίας του 
552

.Επειδή δεν 

υπήρχαν αποδείξεις για να στηρίξουν τα ∆ικαστήρια τις κατηγορίες, ανάγκαζαν τους 

φυλακισµένους να υπογράφουν δηλώσεις, ότι δήθεν συµµετείχαν στην οργάνωση του 

απελευθερωτικού κινήµατος στον Πόντο, την παραµονή της εκτέλεσής τους, δηλαδή µετά 

την οριστική καταδίκη τους 
553

. Στο ∆ικαστήριο Ανεξαρτησίας της Αµάσειας στάλθηκαν να 

δικαστούν Πόντιοι από την Αµισό, την Πάφρα, το Αλάτσαµ (Ζάληχος - Λεοντόπολις), την 

Κάβζα (Θέρµαι Φαζηµωνητών), την Αµάσεια, την Έρπαα (Ηράκλεια), την Τοκάτη 

(Ευδοκιάς) 
554

, την Μερζιφούντα, τα Κόραλα, τα Κοτύωρα, τη Φάτσα (Φαδησάνη), την 

Οινόη, το Ακ ταγ Ματέν, την Κερασούντα, την Τραπεζούντα. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 

1921 στέλνονταν υπόδικοι στο ∆ικαστήριο Ανεξαρτησίας της Αµάσειας 
555

. Οι δίκες 

συνεχίστηκαν µέχρι τον ∆εκέµβριο µήνα. Όταν γέµισαν ασφυκτικά οι φυλακές της 

Αµάσειας, οι τουρκικές αρχές της πόλης αναγκάστηκαν να µεταφέρουν πολλούς Έλληνες 

κρατούµενους στο σελτζουκικό φρούριο, στην απέναντι όχθη του Ίρη ποταµού, το οποίο 

χρησιµοποιούνταν ως σωφρονιστήριο (Τιµαρχανέ), δηλαδή φρενοκοµείο. Το κτίριο της 

φυλακής ήταν υποφερτό έστω και χωρίς τζάµια στα παράθυρα, µε δυο µεγάλες αίθουσες και 

τρία µικρά κελιά. Ήταν αρκετός και ο χώρος, 2µ. µήκος και 1µ. πλάτος 
556

. Το σελτζουκικό 

φρούριο ήταν ένα τετράγωνο οικοδόµηµα, µέσα στο οποίο υπήρχαν δωµάτια µε πάχος των 

τοίχων ένα έως δυο µέτρα, χωρίς παράθυρα, θολοσκεπή και µε µικρές πόρτες 

…Εσχηµατίζετο κύµα ελπίδων και απογοητεύσεως. Γαλήνη και καταιγίς, πόνος και ευθυµία, 
ανάστασις και κατάρρευσις, ύψος και βάθος, υποθερµία και πυρετός…557

. 

Στις 18/31 Ιανουαρίου 1921 συνελήφθη ο θεολόγος καθηγητής του Γυµνασίου Αµισού 

Παντελής Βαλιούλης, πηγαίνοντας στο Γυµνάσιο, γιατί ήταν πρόεδρος του 

Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Ορφεύς558. Την ίδια µέρα συνελήφθη ο υπάλληλος της 
καπνοβιοµηχανίας Regie, Ιάκωβος Κουλοχέρης, ο Κοσµάς Σιβατσόγλου, ο Κωνσταντίνος 

Σερέφας, ο Κωνσταντίνος Ραπτάρχης και ο Σταύρος Ασλανίδης 
559

. Όλοι οδηγήθηκαν στις 

φυλακές της Αµισού. Στις τέσσερις µέρες που έµειναν εκεί, µεταφέρθηκαν όλοι οι 

πρόκριτοι της Αµισού και της Πάφρας. 

Στις 20 Φεβρουαρίου/5 Μαρτίου 1921 µεταφέρθηκαν τα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου του Ορφέα στις φυλακές της Αµάσειας, ως υπόδικοι και τοποθετήθηκαν στον 
δεύτερο όροφο των φυλακών, µαζί µε τους Αµισηνούς που είχαν σταλεί από νωρίτερα. Το 

ερειπωµένο διαµέρισµα της φυλακής το επισκεύασαν µε έξοδά τους, προκειµένου να 
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µπορέσουν να επιβιώσουν. Συνεχώς κατέφθαναν νέοι υπόδικοι. Μεταξύ αυτών ο επίσκοπος 

Ζήλων και βοηθός του µητροπολίτη Αµασείας και Αµισού, Ευθύµιος Αγριτέλης και ο 

γηραιός πρωτοσύγκελλος Πλάτων Αϊβαζίδης. Όλοι ανεξαιρέτως θεωρούσαν ότι είχαν 

συλληφθεί προληπτικά, όπως είχε γίνει και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 

Μόνο όταν άρχισαν οι ανακρίσεις, έµαθαν ότι κατηγορούνταν για το φηµολογούµενο 

ζήτηµα της ανεξαρτησίας του Πόντου 
560

. 

Προκειµένου να στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον τους, η αστυνοµία της Αµισού και 

µια σπείρα, δηµιούργησαν πλαστά στοιχεία και ενώ κατά την έρευνα που έγινε στα σπίτια 
τους δεν βρέθηκαν παρά µόνο κυνηγετικά όπλα, τους κατηγόρησαν ότι έκαναν ένοπλες 

προπαρασκευαστικές ενέργειες. Έφτασαν στο σηµείο να προκαλέσουν το γέλιο των 

στρατιωτικών δικαστών, όταν παρουσίασαν έναν µηχανισµό ο οποίος στην περίοδο του 

πολέµου αντί για πετρέλαιο θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει λάδι, για τις ανάγκες της 

καπνοβιοµηχανίας της Ρεζί. Ο µηχανισµός είχε κατασκευαστεί από Γερµανό µηχανικό και 

οι Τούρκοι αστυνοµικοί τον παρουσίασαν στο στρατοδικείο ως βόµβα 
561

. Ο πρώην 

βουλευτής Τραπεζούντας Ματθαίος Κωφίδης, ψυχολογώντας τη νοοτροπία των 

Νεοτούρκων και των Κεµαλικών, πάντα εκδήλωνε την απαισιοδοξία του για την έκβαση 

της δίκης, ενώ οι υπόλοιποι κρατούµενοι, έχοντας πιο αισιόδοξη ψυχολογία, τον 

απόφευγαν,,, προσπαθώντας µε άλλα ενδιαφέροντα να παραµείνουν ψύχραιµοι 
562

. Όταν 

συγκροτήθηκε το στρατοδικείο µε τους 5 ανώτερους αξιωµατικούς, ο πρόεδρος Ταχσήν 

µπέης µε τους 4 στρατοδίκες αξιωµατικούς πέρασε από τις φυλακές και το παλιό 

φρενοκοµείο, χαιρετώντας τυπικά τους υπόδικους, πολλούς από τους οποίους γνώριζε από 

την Αµισό. Ακούστηκε δε να λέει µε έκπληξη στα υπόλοιπα µέλη: είναι οι νουνεχέστεροι και 
πλέον ευυπόληπτοι563. 

Θεωρώντας τον επίσκοπο Ζήλων, Ευθύµιο Αγριτέλη, ως υπαρχηγό του κινήµατος για 

την ανεξαρτησία του Πόντου και ως αντιπρόσωπο του µητροπολίτη Αµασείας και Αµισού 

Γερµανού Καραβαγγέλη, προσπαθούσαν οι δικαστές µε πιεστική επιµονή να εκµαιεύσουν 

τόσο την ενοχή του όσο και την ενοχή των υπολοίπων Ελλήνων. Ο επίσκοπος αναίρεσε τις 

όποιες κατηγορίες που του αποδίδονταν, υποστήριξε ότι όλοι είναι αµέτοχοι, γιατί είναι 

φιλήσυχοι και νοµοταγείς πολίτες και αξίωσε την απόλυσή τους. Για την συνεργασία του  

µε τους αντάρτες, υποστήριξε ότι εκείνοι δεν ήταν, παρά 500 λιποτάκται των εργατικών 
ταγµάτων, διωκόµενοι, προµηθευθέντες όπλα εκ Ρωσίας564. 

Το στρατοδικείο κατηγόρησε τα µέλη του µουσικοφιλολογικού συλλόγου Ορφέας,  ότι 
µε το πρόσχηµα του συλλόγου ενέχονταν στο επαναστατικό κίνηµα του Πόντου από το 

1908. Προσκόµισε δε προς επίρρωση των κατηγοριών, ένα γράµµα από την Αθήνα προς τον 

µητροπολίτη Γερµανό, στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρονταν τα εξής: …Ελάβοµεν και την 
επιστολήν του συλλόγου Ορφεύς και ότι τα ζητούµενα όπλα θέλουσι σταλή µέσου εµπίστου 
πλοιάρχου, εντός βαρελίων συσκευασµένα565, αναφέροντας ακόµη κάτι σχετικό µε τον 
Μακεδονικό Αγώνα και ενέργειες των Κρούµων. Το γράµµα το υπέγραψε ο µακεδονοµάχος 

Έλληνας υπολοχαγός Γεώργιος Τσόντος. Ευτυχώς ο Ιάκωβος Κουλοχέρης παρατήρησε πως 

το γράµµα είναι από το 1908, ενώ το δικαζόµενο διοικητικό συµβούλιο είχε αναλάβει τη 

διοίκηση το 1919. Το γεγονός αυτό, καθώς και η διευκρίνιση ότι µε τη λέξη Κρούµος 

εννοούνταν οι Βούλγαροι, δηµιούργησε µια ευχάριστη κατάσταση και στους στρατοδίκες, 

οι οποίοι προφανώς είχαν καταλάβει ότι οι δικαζόµενοι ήταν αθώοι 
566

. Το γεγονός της 

κατάσχεσης εκείνου του γράµµατος τους έφερε όλους σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί στην 

αρχή των ανακρίσεων είχαν δηλώσει ότι ο επανασυσταθείς σύλλογος δεν έβγαλε νέα άδεια 

λειτουργίας γιατί θεωρήθηκε ως συνέχεια του προϋπάρχοντος. 

Το Πάσχα του 1921, οι υπόδικοι Έλληνες της Αµισού το πέρασαν στις φυλακές. Στις 

ιερές ακολουθίες των ηµερών χοροστατούσε ο επίσκοπος Ευθύµιος Αγριτέλης. Ένα πρωινό, 

περνώντας ο επίσκοπος µπροστά από δύο κελιά, όπου κρατούνταν αποµονωµένοι µερικοί 

Έλληνες υπόδικοι, τους χαιρέτησε λέγοντας Χριστός Ανέστη και ευχόµενος καλή 

απελευθέρωση. Το γεγονός αυτό το κατήγγειλε ένας φρουρός στον διευθυντή των φυλακών,  

ότι ήλθε δήθεν εις συνεννόησιν µετ’ εκείνων κατά παράβασιν της εντολής567. ∆ιατάχθηκε έτσι 
η µεταφορά του επισκόπου στα υπόγεια των φυλακών, όπου κρατούνταν οι βαρυποινίτες. 
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Παραµένοντας εκεί για τρεις- τέσσερις µέρες, µέχρι να αποδειχθεί η παρεξήγηση, 

κρυολόγησε. Επιπλέον, τα κελιά εκείνα ήταν γεµάτα ψείρες και του προξένησαν 

εξανθηµατικό τύφο. Υπέκυψε µέσα σε µια εβδοµάδα, µαζί µε τρεις ακόµη κρατούµενους. 

Ετάφη αφανώς εν Αµασεία568, χωρίς να επιτραπεί να παραστεί στη νεκρώσιµη ακολουθία 
ούτε ο επίσκοπος Αριστείας, µε έδρα την Κάβζα, Ιερόθεος, ο οποίος ήταν εξόριστος στην 

Αµάσεια. Μέχρι την είσοδο της φυλακής δόθηκε άδεια να συνοδέψει το σεπτό σκήνωµά του 

µόνο ο αχώριστος σύντροφός του και πρωτοσύγκελλος της µητρόπολης, Πλάτων Αϊβαζίδης. 

Από την είσοδο της φυλακής το παρέλαβαν ευσεβείς χριστιανοί της Αµάσειας για να το 

ενταφιάσουν. 

Στις 29 Μαΐου/11 Ιουνίου 1921 το στρατοδικείο ανακοίνωσε τις ποινές στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου Ορφεύς της Άνω Αµισού. Οι Παντ. Βαλιούλης, Ιακ. 
Κουλοχέρης, Κων. Σερέφας και Κοσµάς Σιβατζόγλου καταδικάστηκαν σε θάνατο, λόγω 

όµως, του ότι δεν θεωρήθηκαν άµεσοι αυτουργοί, η ποινή τους µειώθηκε σε επτάµισυ 

χρόνια κάθειρξη. Οι υπόλοιποι δύο σε πενταετή κάθειρξη και εξορία στη Μαλάτεια 
569

. 

Μετά το θάνατο του επισκόπου Ευθυµίου Αγριτέλη και την καταδίκη των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου του Ορφέως της Άνω Αµισού, το στρατοδικείο ανέβαλε τη δίκη 
των υπολοίπων Ελλήνων κρατουµένων, εµπόρων, γιατρών, φαρµακοποιών, δικηγόρων και 

προκρίτων. Ένας ελληνοµαθής Τούρκος από την Ήπειρο, τους εµπιστεύθηκε ότι οι οδηγίες 

από την κυβέρνηση της Άγκυρας ήταν να παραταθούν  οι δίκες, περιµένοντας την εξέλιξη 

των πολεµικών γεγονότων, γιατί οι κατηγορίες εναντίον των οµογενών ήταν 

ανυπόστατες
570

.  

Στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου, τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 1921, όπου είχαν 

κληθεί οι Κεµαλικοί, προτάθηκε η µερική αναθεώρηση της Συνθήκης των Σεβρών, την 

οποία η ελληνική κυβέρνηση θεώρησε απαράδεκτη, ενώ η τουρκική ως ανεπαρκή 
571

. Τον 

Μάρτιο του 1921 ο ελληνικός στρατός απέτυχε στις επιχειρήσεις του Εσκή Σεχήρ, µε 

πολλές και σοβαρές απώλειες 
572

.Στις 16 Μαρτίου 1921 υπογράφτηκε Σύµφωνο Φιλίας και 

Συνεργασίας του Κεµάλ µε τη Σοβιετική Ρωσία, η οποία έδρασε καταλυτικά στα γεγονότα 

που ακολούθησαν
573

. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους αντικαταστάσθηκε στη Σµύρνη ο 

ελληνικός στρατός από τοπική χωροφυλακή και αποστρατικοποιήθηκε η Ανατολική Θράκη. 

Τον Ιούλιο µήνα κατελήφθη από τον ελληνικό στρατό το Εσκή Σεχήρ και το Αφιόν 

Καραχισάρ. Συνεχίστηκε η προέλαση προς την Άγκυρα, πού απέτυχε. Στις 20 Αυγούστου 

1921 έπαυσε η επιθετική δραστηριότητα του ελληνικού στρατού, ενώ στις 29 Αυγούστου 

άρχισε η σφοδρή τουρκική αντεπίθεση του Α΄ Σώµατος του τουρκικού στρατού 
574

.  

Λίγες µέρες µετά την καταδίκη των µελών του διοικητικού συµβουλίου Ορφεύς, 
καταργήθηκε το στρατοδικείο της Αµάσειας, διότι πέθανε ο πρόεδρός του και στη θέση του 

συγκροτήθηκε το ∆ικαστήριο της Ανεξαρτησίας, το οποίο εκδίκαζε τις υποθέσεις στη 

µεγάλη αίθουσα της Γαλλικής Σχολής 
575

. 

Μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού, άρχισαν οι δίκες από το ∆ικαστήριο 

Ανεξαρτησίας και µε µεγάλη έκπληξη παρατήρησαν όλοι ότι οι από το στρατοδικείο 

επιβληθείσες ποινές κάθειρξης, µετατρέπονταν σε πολύ αυστηρότερες και κυρίως στον δι’ 

αγχόνης θάνατο 
576

.  

Ο καθηγητής των φυσικοµαθηµατικών στο γυµνάσιο της Αµισού Γεώργιος 

Παπαµάρκος, είχε καταδικαστεί από το στρατοδικείο σε δεκαπενταετή δεσµά, επειδή ένας 

αστυνοµικός της Αµισού βρήκε σε ένα τετράδιο της Γεωγραφίας ενός µαθητή, ο οποίος είχε 

σχεδιάσει τον χάρτη της Μικράς Ασίας, να έχει σηµειώσει αντί για Εύξεινος Πόντος, 

Ελληνικός Πόντος. Ο καθηγητής Γεώργιος Παπαµάρκος καταδικάστηκε από το ∆ικαστήριο 

Ανεξαρτησίας σε θάνατο. Με τον ίδιο τρόπο καταδικάστηκαν σε θάνατο οι καθηγητές του 

Αµερικανικού Κολλεγίου στη Μερζιφούντα, ∆ηµήτριος Θεοχαρίδης, Χαράλαµπος 

Ευσταθιάδης, Παύλος Παυλίδης και Παναγιώτης Λαµπρινίδης. Καταδικάστηκαν σε θάνατο 

και δύο δεκαοχταετείς µαθητές του Κολλεγίου, ο Συµεών Ανανιάδης και ο Αναστάσιος 

Παυλίδης από την Αµισό, γιατί συντηρούσαν σύλλογο στο Κολλέγιο. Σύλλογο βέβαια είχαν 

τόσο οι Τούρκοι, όσο και οι Αρµένιοι 
577

. 
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Το Σάββατο 4-17 Σεπτεµβρίου 1921, άρχισε η αναθεώρηση της δίκης του διοικητικού 

συµβουλίου του Ορφέα, αλλά και των άλλων οµογενών υποδίκων 
578

. 

Την Κυριακή 5/18 Σεπτεµβρίου 1921, σε µια απόµερη αίθουσα των φυλακών τελέστηκε 

η Θεία Λειτουργία από τον ιερέα παπα-Γεώργιο από το Ακ ταγ Ματέν και τον ιεροδιάκονο 

Βασίλειο Φελέκη. Όλοι ήταν συγκινηµένοι και συγκλονισµένοι, γιατί εβλεπαν ότι 

οδηγούνταν στην αγχόνη. Ο ιεροδιάκονος Βασίλειος Φελέκης προσπαθούσε να εµψυχώσει 

το εκκλησίασµα. Όταν τρωγούνταν κάποτε τα φύλλα της αµπέλου από την αίγα την τρελλή, το 
κλήµα της απάντησε: όσο κι αν τρως αλύπητα τα πράσινά µου φύλλα, καινούργια θα 
βλαστήσουνε κλωνιά σταφυλοβόλα, που ο ζωµός των θα γενή σπονδή στο σφάξιµό σου579. 
Μετάλαβαν όλοι των Αχράντων Μυστηρίων, µε πρώτο τον πρωτοσύγκελλο Πλάτωνα 

Αϊβαζίδη, ο οποίος ζήτησε να τον συγχωρήσουν και ο Θεός να συγχωρήσει αυτούς. 

Στις 10 π.µ. οι 95 Έλληνες υπόδικοι οδηγήθηκαν στην Γαλλική Σχολή. Ο πρόεδρος Εµίν 

επιτέθηκε λυσσαλέα εναντίον των υποδίκων αποδίδοντας σε αυτούς τις ιδιότητες των 

διοργανωτών, των στρατολόγων και των εκτελεστών, όλες φανταστικές και ανυπόστατες. 

Τους κατηγορούσε ότι συµµετείχαν στο κίνηµα για την ανεξαρτησία του Πόντου, ότι 

παρείχαν τροφή και πολεµοφόδια στους αντάρτες και ότι ήταν ενσυνείδητα όργανα των 

Ελλήνων. ∆εν δέχτηκε καµιά αντιλογία ή δικαιολογία. Ένοιωθε ηδονή όταν καταφέρονταν 

ξεχωριστά εναντίον του καθένα. Τα 600 άλλα πρόσωπα του δικαστηρίου παρέµειναν άλαλα. 

Στο τέλος, τηρώντας τα προσχήµατα κανονικής δίκης, και ενώ είχε περάσει η ώρα, ανέβαλε 

τη συνέχιση της δίκης για την επόµενη µέρα 
580

. 

Στις 6/19 Σεπτεµβρίου 1921, ξανάρχισε η δίκη. Ο πρόεδρος Εµίν, σαν ταύρος 

µαινόµενος, καταφέρθηκε εναντίον των υποδίκων χαρακτηρίζοντάς τους εκµεταλλευτές των 

απλοϊκών Τούρκων χωρικών και επαναλαµβάνοντας τις συνηθισµένες κατηγορίες. Ιδιαίτερα 

καταφέρθηκε κατά των 24 µελών του µητροπολιτικού συµβουλίου και των υπαλλήλων της 

Μητρόπολης Αµισού. Κατηγορούσε τους γιατρούς ότι παρείχαν νοσηλεία στους αντάρτες 

και τα γυναικόπαιδα Ήσαν δε οι αντάρται ούτοι οι πλείστοι λιποτάκται των εργατικών 
ταγµάτων, οι οποίοι κακώς διαιτώµενοι και υποσιτιζόµενοι εν σκληρά εργασία, 
απεδεκατίζοντο υπό των ασθενειών, των γυναικοπαίδων αυτών εκτοπισθέντων µετά την 
πυρπόλησιν των χωρίων των και των υπαρχόντων αυτών, οι οποίοι κατέφευγον εις τα βουνά. 
∆ιεκρίθησαν επί επικοίς ηρωισµοίς και ανδραγαθήµασιν, εκδικηθέντες εν ικανώ µέτρω την 
κτηνώδη τουρκικήν δίωξιν. Αναµένουν τον ιστορικόν να περιγράψη και τον υµνωδό να εξάρη, 
ψάλλων τα κλέη και την αυτοθυσίαν αυτών581. Τόσο λακωνικά αναφέρονταν στούς αντάρτες 
και στα ηρωικά τους κατορθώµατα, ο θεολόγος καθηγητής και υπόδικος στα δικαστήρια της 

Αµάσειας Παντελής Βαλιούλης.  

Ο Εµίν  στο τέλος ανέφερε ότι έγινε σύσκεψη για τη δωροδοκία των δικαστών. Ένας 

ελεεινός προδότης από την Φάτσα (Φαδησάνη), ονόµατι Φελέκης, για να σώσει τον εαυτό 

του από την κρεµάλα κατήγγειλε τον γέροντα Ιωάννη Ανταβαλλόγλου, τον Αλέξανδρο 

Ιχτιάρογλου και τον Γιάγκο Ιορδανίδη, ότι σχεδίαζαν δωροδοκία. Ο Αλέξανδρος 

Ιχτιάρογλου παίρνοντας το λόγο, µε σκωπτικό ύφος, διηγήθηκε την ιστορία. Ότι δηλαδή, 

ενώ ο Ι. Ανταβαλόγλου πήγαινε στον καφετζή δυο αβγά για να του τα βράσει, 

αστειευόµενος ο Ιχτιάρογλου, του λέει να κάνει ένα τηλεγράφηµα στον Κεµάλ και να του 

πει ότι για την πατρίδα και τις στρατιωτικές ανάγκες της χώρας προσφέρει ένα σηµαντικό 

ποσό λιρών, έτσι αφενός µεν για να αποδείξει την φιλοπατρία του, αφετέρου και για να 

ζήσει ειρηνικά τα τελευταία του χρόνια 
582

.               

Ο πρωτοσύγκελλος Πλάτων Αϊβαζίδης απευθυνόµενος στους δικαστές τους είπε: Κατά 
το Ευαγγέλιόν µας πάσα εξουσία από του Θεού, οπόθεν και η δύναµίς σας. Οµολογώ επί τη 
ιερωσύνη και τη συνειδήσει µου ότι οι παρόντες όλοι είναι αθώοι της αποδιδοµένης 
κατηγορίας. Εάν όµως η δικαιοσύνη σας ήθελε καταδικάσει τινάς εξ’ ηµών, παρακαλώ 
πρώτος να είµαι εγώ583

. Ο Εµίν µόρφασε, ακούγοντας τα λόγια του σεβάσµιου ιερέα, και 

χωρίς να εξετάσει κανέναν άλλο έστειλε όλους τους υπόδικους πίσω στις φυλακές. 

Τη νύχτα επικρατούσε µια ανήσυχη κατάσταση. Πολλοί φοβούνταν ότι υπήρχε 

πιθανότητα να έλθουν οι Τούρκοι φρουροί και να τους οδηγήσουν σε εκτέλεση. Παρόλα 

αυτά, ο καπνέµπορας Θεµιστοκλής Ξυδιάς, κάνοντας αστεία, έβγαλε τη γλώσσα του και 
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τους είπε: Αύριο παιδιά, θα µε ιδήτε αιωρούµενον584. Άλλοι υπόδικοι ετοίµαζαν κέρινους 
σταυρούς για την ώρα του θανάτου τους. Στην Άνω Αµισό, κατά την τάφή του νεκρού, ο 

ιερέας ράντιζε τη σωρό, πριν τον ενταφιασµό, µε µαύρο κρασί για σπονδή και τοποθετούσε 

στο στόµα του νεκρού έναν κέρινο σταυρό. Ήταν µια αρχαία ελληνική παράδοση που 

αντικατέστησε τον οβολόν (πορθµεία), για το πέρασµα στην άλλη ζωή 
585

. 

Στις 7/20 Σεπτεµβρίου, στις 4 µ.µ., οι υπόδικοι παρατάχθηκαν σε δύο στίχους στον 

αύλειο χώρο της φυλακής. Τον κάθε έναν τον συνόδευσε ένας ιδιαίτερα αγριωπός ένοπλος 

στρατιώτης, µέχρι να φτάσουν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Σε λίγη ώρα εισήλθαν στην 

αίθουσα και οι δικαστές ως λυσσώντες κύνες586. Ο γραµµατέας διάβασε την απόφαση, ενώ 
επικρατούσε σιγή στο ακροατήριο. Επειδή απεδείχθη ότι οι παρόντες και τινές των απόντων 
εσκέπτοντο και ενήργουν να ιδρύσουν ∆ηµοκρατίαν του Πόντου, αποσπώντες µέγα τµήµα του 
Οθωµανικού κράτους…587

. 

Καταδικάστηκαν οι 69 σε θάνατο δι’ απαγχονισµού, 15 ερήµην εις θάνατον, 7 σε 

δεκαπενταετή δεσµά και για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου Ορφεύς, 
επικυρώθηκε η απόφαση του στρατοδικείου 

588
. 

Μετά την ανάγνωση της απόφασης, ξέσπασαν οι καταδικασθέντες σε κραυγές και 

κατάρες για την άδικη δολοφονική καταδίκη, ενώ ο Εµίν φεύγοντας έστρεψε το βλέµµα του 

προς τα πίσω, ως τίγρης λείχουσα το αίµα των θυµάτων της589. Κανείς δεν λιποψύχησε. 
Μόνο πίκρα και θλίψη ζωγραφίστηκε στα πρόσωπα των µελλοθάνατων. 

Οι καταδικασθέντες οδηγήθηκαν πάλι στις φυλακές. Μισή ώρα αργότερα, δόθηκε 

διαταγή να µεταφερθούν οι µελλοθάνατοι στις πολιτικές φυλακές, στην άλλη όχθη του Ίρη 

ποταµού. Ο διευθυντής των φυλακών διάβασε τα ονόµατά τους. Ένοπλοι φρουροί ανέβηκαν 

πάνω στα τείχη και απειλούσαν να πυροβολήσουν όποιους καθυστερούσαν. Ο Γιώργος 

Γελκεντζόγλου στεκόταν στην εξώθυρα της φυλακής και αποχαιρετούσε τους συντρόφους 

του: Αδέλφια καλή αντάµωση. Ο γέροντας τραπεζίτης Ιωάννης Ανταβαλλόγλου, βλέποντας 
τον γιο του να φεύγει, και νοµίζοντας ότι δεν άκουσε το όνοµά του φωνάζει: κι εγώ είµαι 
εδώ. Ο πρωτοσύγκελλος Πλάτων Αϊβαζίδης τους αποχαιρέτησε µε φράση παρόµοια του 
Αποστόλου Παύλου (Παλ. 21.23) Τι ποιείτε κλαίοντες και συνθρύπτοντές µου την καρδίαν. 
Αποθνήσκοµεν δολοφονηµένοι χάριν της πίστεως και του έθνους, κατά τον χριστιανικόν 
τούτον διωγµόν του 20ου αιώνος590. Με τα λίγα αυτά λόγια της Αγίας Γραφής αποτύπωσε ο 

σεπτός ιερωµένος την αλήθεια και την πραγµατικότητα της τραγικής αυτής κατάστασης. 

Οι µελλοθάνατοι κατευθύνθηκαν µε ενισχυµένη φρουρά προς τις φυλακές, ενώ έβλεπαν 

στο δρόµο να στήνονται οι αγχόνες πάνω στις οποίες θα βρίσκονταν την άλλη µέρα. Ήτο 
µεγάλη νεκρική ποµπή ή ήτο επίσηµος εθνική πανήγυρις;591. Ο µετά από λίγες µέρες 
απαγχονισθείς δηµοσιογράφος Νίκος Καπετανίδης, δίκαια φώναξε ότι ήταν κρίµα που 

έχασε µια τέτοια ευκαιρία εθνικής πανηγύρεως. 

Την τελευταία εκείνη τραγική νύχτα, οι καταδικασθέντες µελλοθάνατοι, δεν έπαυσαν να 

προσεύχονται και να ζητωκραυγάζουν υπέρ του Έθνους. Στο τέλος έψαλλαν τη νεκρώσιµη 

ακολουθία τους και αλληλοασπάστηκαν τον τελευταίο ασπασµό. Μια άποψη των πιο νέων 

να αποδράσουν από τις φυλακές αποτράπηκε, από το φόβο αντιποίνων εις βάρος των 

οικογενειών τους. Έτσι, ως πρόβατα ήχθησαν επί σφαγήν592. 
Όρθρος ήτο βαθύς της 8/21 Σεπτεµβρίου 1921 και οδηγούµενοι ο εις κατόπιν του άλλου 

ανήρχοντο, φευ, την βαθµίδα του ικριώµατος, απαγχονιζόµενοι οι στύλοι Αµισού, Πάφρας και 
Αλάτσαµ, παραδίδοντες την αγίαν των ψυχήν εις τον Πλάστην593. Τους κρέµασαν σε δυο 
στίχους και στη µέση τοποθέτησαν τον πρωτοσύγκελλο. Ένα κοµµάτι χαρτί έγραφε την 

αιτία της οµαδικής καταδίκης τους. Μετά τον απαγχονισµό οι δήµιοι απογύµνωσαν τα 

σώµατα από τα ενδύµατα, τα µοίρασαν µεταξύ τους και µε άµαξες τους µετέφεραν και τους 

έριξαν σε έναν λάκο 
594

. 

Μετά τη δίκη των Αµισηνών και των Παφραίων, ακολούθησε η δίκη των τριών 

Τραπεζούντιων και αµέσως µετά η δίκη του ιερέα και των προκρίτων του Ακ ταγ Ματέν 
595

. 

Ο Αντώνιος Τζίνογλου από την Σινώπη, ήταν διευθυντής του Γραφείου Περιθάλψεως 

Προσφύγων Αµισού. Σε ένα σύντοµο γράµµα που έγραψε λίγες στιγµές µετά την ανάγνωση 
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της καταδικαστικής απόφασης του ∆ικαστηρίου, έδειξε όλην την ψυχραιµία και την 

επιµονή ενός ανθρώπου που πίστευε στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισµό. 

 

Εν ταις φυλακαίς Αµασείας 7 Σεπτεµβρίου 1921. 
Σεβαστοί µου γονείς, προσφιλής  µοι σύζυγος, τέκνα µου αγαπητά και λοιποί συγγενείς και 

φίλοι, 
Κατεδικάσθην, αθώος ων, εις θάνατον. Ήτο θέληµα Θεού, δια τούτο και εγώ δεν 

λυπούµαι κι εσείς να µη λυπηθείτε. Έχω πίστην ότι θα συναντηθώµεν εις την άλλην ζωήν.Σας 
στέλλω τον χαιρετισµόν και την αγάπην µου. Εν όσω ζήτε να µε µνηµονεύετε. 

Αντιόπη, ο Θεός δεν µε ηξίωσε να γηροκοµήσω τους γονείς µας. Το έργον αυτό το αφήνω 
µόνον εις σε. ∆ια σε και τα τέκνα µας είµαι βέβαιος ότι θα φροντίσει ο καλός Θεός. Να µη 
λυπηθείς και αγανακτήσεις εναντίον του θελήµατος του Θεού. Εάν επιζήσετε της καταιγίδος 
αυτής και πάτε στους γονείς σας κοντά, να γράψης δε και εις τον Φώτιον και την Χρυσάνθην 
την παράκλησίν µου, όπως λάβωσι υπό την µέριµνά των την Ιουλίαν και Χρυσάνθην. Περί τας 
15 λίρας, την βεργέταν (βέραν) και το ωρολόγιόν µου παρέδωκα εις τον κ. Παντελήν 
Βαλιούλην να σε φέρει. Τα ρούχα µου θα διαµοιραστούν εδώ. Πήρα την τελευταίαν σου 
επιστολήν και είµαι ήσυχος. Εν τη φυλακή εξοµολογήθην, εγένετο λειτουργία και εκοινώνισα, 
θα αποθάνω ήσυχος και ατάραχος. Επιθυµώ να µη κλαύσετε πολύ. Ο Θεός µαζί σας. 

Σας φιλώ όλους εκ ψυχής, ο δικός σας  
Αντώνης Τζίνογλου596.      
 

Ο λαός του ∆υτικού Πόντου, µε πόνο ψυχής θρηνούσε τους εθνοµάρτυρές του: 

 

Η Αµάσεια που λένε είναι µια πόλη ονοµαστή. 

Τα κεφάλια που κόπηκαν σε αυτήν είναι αµέτρητα 
597

. 

 

Οι Έλληνες της Αµισού και της Πάφρας, που καταδικάστηκαν από το ∆ικαστήριο 

Ανεξαρτησίας της Αµάσειας και απαγχονίστηκαν στις 8 – 21 Σεπτεµβρίου 1921, ήταν οι 

εξής: 

Προσωπικό της Μητρόπολης Αµισού: πρωτοσύγκελλος Πλάτων Αϊβαζίδης, Παν. 

Χατζηαναστάσιος, Χαρ. Φιλοθεΐδης, Αντ. Τζίνογλου 

Ιατροί: Αβρ. Χρυσαφίδης, Αδείµαντος Αρζουµανίδης, Πελοπ. Επιφανίδης, Ηλίας 

Χαριτίδης, Πάρης Χάµλατζης, Χαραλ. Γρηγοριάδης 

Φαρµακοποιοί: Χρίστος Χριστοφορίδης, Θεολόγος ∆ηµητριάδης 

∆ικηγόροι: Λαυρέντης Ταστζόγλου και Γιάγκος Ιορδανίδης 

Έµποροι: Νικ. Τεολόγλου, Θεαγένης Εµφιετζόγλου, Θεµ. Ξυδιάς, Γ. Τζινεκίδης και ο 

αδελφός του Κωνσταντίνος, ∆ηµήτριος Αλεξιάδης, Σάββας Αντώνογλου, Περικλής 

Νικολαΐδης, Παντ. Αρζόγλου, Αντ. Ανανιάδης, Παύλος Παυλίδης, Σωκρ. Σκεντέρογλου, Γ. 

Πυρλής, Ιωάν. Ποτούρογλου, Κυρ. Ποτούρογλου, Κωνσταντίνος Παπάζογλου, Αλέξ. 

Ιχτιάρογλου, Ανέστης Μελίδης, Στυλ. Παπαδόπουλος, Νικ. Νικολαΐδης, Παύλος 

Παπαδόπουλος, Κων. Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Ανταβαλλόγλου, Σοφοκλής 

Ανταβαλλόγλου, Αλέξ. Κάλφογλου, Θρασύβ. Μουµουλίδης, Ηλίας Μουµουλίδης, Αβραάµ 

Γεδεκτσόγλου, Παύλος Ραφαήλογλου, Αλέξ. Ορτουλόγλου, Βασ. Οικονοµίδης, Σπ. 

∆εµιρτζόγλου, Γρηγ. Γρηγοριάδης, Γεώργ. Αντώνογλου, Θεόδ. Ιωαννίδης, Ιορδάνης 

Καδέµογλου, ∆ηµήτρης Παπάζογλου, Ελ. Ελευθεριάδης, Παντ. Σεραφειµίδης, Γεώργιος 

Γελκεντζόγλου, Πλάτων Γελκεντζόγλου, Αντ. Χατζη Αντώνογλου, Μιχαήλ Αντώνογλου, 

Λάζαρος Αρζόγλου, Μιλτιάδης Χατζησάββας,  Αντ. Ποτόσογλου, Τ. Καρπόζηλος, Στ. 

Κουγιουµτζόγλου, Χαραλ. Κεσίσογλου, Νικ. Ιορδανίδης, Ιωάν. Μαυρίδης, Θεµ. 

Ιορδανίδης, Περικλής Κουζουτσάκογλου, Πάντσος ∆ηµητριάδης 
598

. 

Ερήµην καταδικάστηκαν: Ο µητροπολίτης Αµασείας και Αµισού Γερµανός 

Καραβαγγέλης, Γεώργ. Βεκάρης, Αθ. Μαράτος, Άγγελος Βεκάρης, Θεοδ. Αρζόγλου, Παύλ. 

Παυλίδης, Έκτωρ ∆εϊρµετζόγλου, Θεολ. Μιχαηλίδης, Γ. Τσαπράζογλου, ∆ηµοσθένης 
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Λαζαρίδης, Συµ. Ιχτιάρογλου, Π. Πετρόπουλος, Ιωάν. Ζαχαρόπουλος, Ηλίας Λαζαρίδης, 

Αχχιλέας Ατακτίδης, Αλ. Πατσαλίδης, Παύλ. Ναλόπουλος, Μιχαήλ Γαληνός 
599

. 

Στη φυλακή απεβίωσαν: ο επίσκοπος Ζήλων, µε έδρα την Πάφρα και βοηθός επίσκοπος 

του µητροπολίτη Αµασείας Ευθύµιος Αγριτέλης, Ανδρέας Κολλάρος, Βασ. Ζουλουµιάδης, 

Αλεξ. Τσιλιγγίρης, ∆ηµ. Βασιλειάδης 
600

. 

∆εν είναι γνωστός ο ακριβής αριθµός των καταδικασθέντων σε θάνατο από το 

∆ικαστήριο Ανεξαρτησίας της Αµάσειας. Καταγεγραµµένοι είναι διακόσιοι δέκα εφτά. 

Ερήµην καταδικασθέντες σε θάνατο σαράντα οχτώ. Σε πρόσκαιρα δεσµά τρεις 
601

. 

Οι εθνοµάρτυρες που καταδικάστηκαν από το ∆ικαστήριο Ανεξαρτησίας της Αµάσειας, 

κατέχουν ξεχωριστή θέση στο πάνθεο της Ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου, διότι µε το 

αθώο αίµα τους έβαψαν τα χώµατα του Πόντου αντιστεκόµενοι στην πολιτική, 

θρησκευτική, οικονοµική και πνευµατική οµογενοποίηση που επιχείρησε να επιβάλει ο 

Κεµαλισµός.   

 

7.  Κραυγές διαµαρτυρίας. Ο βοµβαρδισµός της Αµισού. 

     Ο τραγικός επίλογος. 

 

 

Οι φοβεροί ρυθµοί εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου της Αµισού, τόσο µε τις 

εξορίες και τις σφαγές, όσο και µε το ∆ικαστήριο Ανεξαρτησίας της Αµάσειας, αλλά και 

ολόκληρου του Πόντου, ευαισθητοποίησαν τόσο τους Έλληνες όσο και τους ξένους. 

Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, δια του τοποτηρητή του πατριαρχικού θρόνου 

Νικολάου, διαµαρτυρήθηκε έντονα στους ύπατους αρµοστές των Μεγάλων ∆υνάµεων για 

τα εγκλήµατα των κεµαλικών Τούρκων
602

. Παράλληλα, κατήγγειλε τηλεγραφικά τα 

εγκλήµατα αυτά στον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών, τους προέδρους των 

κυβερνήσεων της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, ενώ ενηµέρωσε µε επιστολές τον 

αρχιεπίσκοπο της Καντερβουρίας και Ουψάλας, τον επίσκοπο των Παλαιοκαθολικών στην 

Ελβετία και τους επισκόπους Σικάγου και Χάρισβουργκ
603

. 

Η Εκκλησιαστική Αλήθεια, επίσηµο περιοδικό του Οικουµενικού Πατριαρχείου, στις 
25 Σεπτεµβρίου 1921

604
 και στις 19 Οκτωβρίου 1921

605
, αναφέρθηκε στα θύµατα της 

κεµαλικής θηριωδίας και κατέθεσε λεπτοµερή έκθεση για την τραγική κατάσταση που 

επικρατούσε στον Πόντο. Αναφερόταν, επίσης, στη σκοπιµότητα της εγκατάλειψης της 

περιοχής από το ελληνικό στοιχείο, στην οικονοµική και οικιστική καταστροφή. 

Λίγες µέρες αργότερα, ο ύπατος αρµοστής της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη 

Βότσης, ενηµέρωνε το Υπουργείο Εξωτερικών για τις αντιδράσεις και τα διαβήµατα των 

Πατριαρχείων προς τις ξένες δυνάµεις και την ανάγκη προστασίας των αµάχων και των 

γυναικοπαίδων του Πόντου, µε τη µεταφορά τους στα παράλια της Θράκης
606

. 

Στις 21 Οκτωβρίου 1921, οι ύπατοι αρµοστές των Μεγάλων ∆υνάµεων Αγγλίας, 

Γαλλίας και Ιταλίας, Rumbold, Pelle και Caroni αντίστοιχα, απέστειλαν στον Υπουργό 

Εξωτερικών της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Άγκυρας Γιουσούφ Κεµάλ, υπόµνηµα µε το 

οποίο διαµαρτύρονταν για τις καταδίκες και τις εκτελέσεις των ∆ικαστηρίων 

Ανεξαρτησίας
607

. Στο υπόµνηµα αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης του Κεµάλ, 

αφενός µεν δικαιολόγησε τα εγκλήµατα αυτά, αφετέρου επέρριψε τις ευθύνες στον 

ελληνικό στρατό και στους Έλληνες υπηκόους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
608

. 

Την 1 Οκτωβρίου 1921 ο Αµερικανός υπήκοος Stanley Hopkins, µε τις δεσποινίδες 

Bailey και Mc Clellan, ταξίδεψαν από το Χαρπούτ στην Αµισό, προκειµένου να γυρίσουν 

στην Αµερική. Σ’ αυτό το ταξίδι υπολόγισα ότι συναντήσαµε περίπου δέκα χιλιάδες Έλληνες. 
Θυµάµαι µια οµάδα µε δυο χιλιάδες γυναίκες µόνο, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν 
παπούτσια. Πολλές κουβαλούσαν τα µωρά στις πλάτες και στα χέρια τους. Όταν τις 
προσπέρασα, µια κρύα βροχή έπεφτε και δεν είχαν καµία προστασία, ενώ το µόνο µέρος όπου 
µπορούσαν να κοιµηθούν ήταν το υγρό έδαφος… Υπάρχουν δεκαπέντε µε είκοσι χιλιάδες 
Έλληνες στο Χαρπούτ, από όλες τις περιοχές της ∆ύσης και του Βορρά. Είναι τελείως 
αβοήθητοι κι όπως είναι φυσικό ένας µεγάλος αριθµός από αυτούς πεθαίνει… Η τουρκική 
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κυβέρνηση δεν επιτρέπει στην Επιτροπή Βοήθειας στην Εγγύς Ανατολή να βοηθήσει τους 
Έλληνες δίνοντάς τους τρόφιµα, ρουχισµό ή χρήµατα…609

. Οι ξένοι έγιναν µάρτυρες των 

εγληµάτων που διαπράττονταν σε βάρος των εξόριστων γυναικοπαίδων, διά του Λευκού 

Θανάτου, όπως έχει αποκληθεί. 

Η Έθελ Τόµπσον µετέβη στην Μικρά Ασία από την Βοστόνη της Αµερικής, ως 

µέλος της αµερικανικής επιτροπής περίθαλψης στην Ανατολή, προκειµένου να συµβάλει 

στην περίθαλψη των ορφανών παιδιών, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας. Σε συνέντευξη 

που έδωσε στις 31-7-1921 στην Κωνσταντινούπολη, για την δίµηνη παραµονή της στην 

Αµισό, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1921, µεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: … Εκείνο 
το οποίον είδα, υπερβαίνει κάθε φαντασίαν. Η συστηµατική εξόντωση συνεχίζετο ηµέρα και 
νύχτα. Ήτο αδύνατον να κοιµηθώµεν την νύκτα από τας φωνάς των εξανδραποδιζόµενων 
γυναικοπαίδων. Εκάστην νύκτα, εκ του αρµενικού ορφανοτροφείου, όπου διέµενον, 
παρετήρουν το ερυθρόν θέαµα καιοµένων χωρίων και εσκεπτόµην εις ποίαν επίγειαν κόλασιν 
µετέβαλον οι πρωτοφανείς άγριοι αυτοί άνθρωποι την ωραίαν αυτήν χώραν610. Ο θάνατος για 
τους Έλληνες παραµόνευε σε κάθε µορφή. Σκηνές δαντικής κόλασης περιγράφουν οι ξένοι, 

θλίβονται και αναπολούν τον παραµυθένιο αυτόν τόπο µιας άλλης εποχής.  

Τον Αύγουστο µήνα θα βρεθεί µπροστά σε ένα απρόσµενο θέαµα: Το 
ορφανοτροφείον περιεκυκλώθη την νύκταν από πλήθος γυναικοπαίδων, τα οποία έκρουον την 
θύραν και παρουσίαζον τα µικρά των παιδία, τα οποία παρεκάλουν να διαφυλάξωµεν. Μας 
ενηγκαλίζοντο κλαίουσαι και ζητούσαι σωτηρίαν, διότι διαταγή των Τούρκων ώριζε την 
άµεσον αναχώρησιν προς εξορίαν. Ευτυχώς, η απειλή του εµφανισθέντος τότε ελληνικού 
στόλου έσωσε προσωρινώς την κατάστασιν611. Είναι τραγικό να αναλογισθεί κανείς, πόσο 
εύκολα θα µπορούσε να γλιτώσει από τις τουρκικές σφαγές και θηριωδίες ο ελληνικός 

πληθυσµός της Αµισού, αλλά και ολόκληρου του Πόντου. 

Τα ακόµη χειρότερα θα ακολουθήσουν στα τέλη Αυγούστου, όταν τους δόθηκε 

άδεια να αναχωρήσουν για το Χαρπούτ, που ήταν ο τελικός τους προορισµός. Θα 

σοκαριστούν από τις άγριες και εγκληµατικές σκηνές που θα εµφανιστούν µπροστά τους, 

ως αποτέλεσµα της κεµαλικής κτηνωδίας. Το ταξίδιόν µας ήτο ζώσα παρέλασις και εικών 
κολάσεως του ∆άντου. Καθ’ οδόν συνηντούσαµεν οµίλους γερόντων, παιδίων, οίτινες ώδευον 
τον ατέλειωτον δρόµον του µαρτυρίου πίπτοντες νεκροί από εξάντλησιν και από τα κτυπήµατα 
των συνοδών. Η οσµή των πτωµάτων των κειµένων καθ’ οδόν και το θέαµα των ορνέων τα 
οποία κατέτρωγαν ταύτα, είχε δηµιουργήσει νευρικήν κρίσιν εις όλους µας. Φθάσασα εις 
Σεβάστειαν, έπεσα ασθενής612.  Ο ∆άντης έχει ξεπεραστεί, γιατί ίσως ανήκει στην 
δηµιουργική φαντασία κάποιου συγκεκριµένου ανθρώπου. Η πραγµατικότητα είναι πολύ 

πιο σκληρή και πιό τραγική. Ο σταυρός του µαρτυρίου για τους Έλληνες της ακριτικής 

αυτής γωνιάς του Πόντου,  µοιάζει να είναι ατελείωτος. 

Όταν αργότερα έφτασαν στην Μαλάτεια (Μελιτηνή) και συνάντησαν τα 

υπολείµµατα των εξορισθέντων, τον Ιούνιο του 1921 από την Αµισό, ζήτησαν να 

ενηµερωθούν σχετικά. Μας διηγήθηκαν ότι οι λοιποί εκ της συνοδείας είχον φονευτεί καθ’ 
οδόν κατά τον απανθρωπότερον τρόπον613.  Τόσο απλή και τραγική ήταν η αλήθεια. 

Στις 3 Σεπτεµβρίου 1921 φτάσανε στο Χαρπούτ. Η τραγωδία και τα µαρτύρια 

συνεχίζονταν. Εισήλθοµεν όλοι εις πόλιν λιµοτόντων, ασθενών, άθλιον ναυάγιον Ελλήνων 
γερόντων, γυναικών και παιδίων… Ουδεµία τροφή παρεσχέθη προς αυτούς κατά µίαν πορείαν 
500 µιλίων. Ευρέθηµεν προ θεάµατος ανθρώπων εκλιπαρούντων του θανάτου, ίνα θέσουν 
τέρµα εις τα πρωτοφανή µαρτύρια της ζωής των… Η οδός Χαρπούτ – Βιτλίς ήταν πλήρης 
πτωµάτων. Είδον γυναίκας µε χείλια διαφανή, αίτινες ουδόλως ωµοίαζον µε ανθρώπους. Μας 
ηρνούντο αι τουρκικαί αρχαί και αυτήν την περισυλλογήν των µικρών Ελληνοπαίδων των 
οποίων οι µητέρες απέθανον καθ’ οδόν614. Όταν ο θάνατος γίνεται λύτρωση, τα πράγµατα 
απλοποιούνται. Τον δρόµο του, όµως, πρέπει να τον ακολουθήσουν και τα  µικρά παιδιά. 

Ειδικά αυτά, τα οποία είναι η ελπίδα του αύριο. 

Οι αµερικανικές στατιστικές υπολόγισαν τους Έλληνες εξόριστους, που πέρασαν 

από την Σεβάστεια και εξοντώθηκαν, σε τριάντα χιλιάδες. Στο δρόµο πέθαναν από αυτούς 

οι έξι χιλιάδες. ∆ύο χιλιάδες είχαν µείνει στη Μαλάτεια µέχρι τον Μάρτιο του 1922. 



 173 

∆εκαπέντε χιλιάδες στάλθηκαν στο ∆ιαρµπεκίρ. Οι τρεις χιλιάδες από αυτούς πέθαναν στο 

δρόµο από τις παγωµένες καταιγίδες. Εννιά χιλιάδες εξόριστοι αναχώρησαν για το Βιτλίς, 

χωρίς ποτέ να φτάσουν εκεί…
615

. 

Στο Χαρπούτ βρέθηκαν µπροστά στην κεµαλική ραδιουργία και απειλή. Ο Τούρκος 

διοικητής της πόλης κάλεσε την επιτροπή περίθαλψης και µε απειλές, προσπάθησε να 

αποσπάσει από τα µέλη της την διάψευση των καταγγελιών του ταγµατάρχη Yowell. 

Αρνήθηκαν όλοι κατηγορηµατικά. Τους απείλησε και αυτούς προκειµένου να µην 

καταγγείλουν τα όσα είδαν. Όλοι υποσχέθηκαν στον διοικητή ότι θα πούνε  µόνο την 
αλήθεια616. ∆έν θέλανε οι Κεµαλικοί, να µάθει αυτά τα εγκλήµατά τους η πολιτισµένη 
∆ύση. ∆εν θα µπορούσε, όµως, να αποκρυβεί και η τραγική αλήθεια Τα προσωπεία µπορεί 

να είναι αληθινά, δεν αντιπροσωπεύουν όµως την αλήθεια. 

Ο ταγµατάρχης γιατρός Yowell, µέλος της αµερικανικής Επιτροπής Βοηθηµάτων, 

ανέφερε στον ύπατο αρµοστή της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη, ότι τον Οκτώβριο του 

1921 από τους 30.000 εκτοπισθέντες, µόνο 5.000 έφτασαν στο Χαρπούτ, όλοι οι άλλοι 

είχαν φονευθεί στο δρόµο. Είχε δει 2.000 εξόριστους πεθαµένους ανατολικά του Χαρπούτ, 

βορά των σκυλιών, των λύκων και των γυπαετών, γιατί απαγόρευαν οι Τούρκοι την ταφή 

των νεκρών. Οι Τούρκοι αξιωµατικοί και οπλίτες βίαζαν γυναίκες και παρθένες, τις οποίες 

εγκατέλειπαν µισοπεθαµένες πάνω στους δρόµους. Σε κανέναν Αµερικανό δεν επιτράπηκε 

να προχωρήσει ανατολικά του ∆ιαρµπεκίρ… ∆εν τους επιτρεπόταν να βοηθήσουν τους 

εξόριστους, ούτε να πάρουν και τα µικρά παιδιά στο ορφανοτροφείο. Κάθε Τούρκος είχε 

την άδεια να παίρνει από τους εξόριστους όποια γυναίκα ή κορίτσι ήθελε. Οι περιουσίες 

των διωχθέντων χριστιανών είχαν δηµευτεί. Οι Τούρκοι αξιωµατούχοι ήταν απλήρωτοι επί 

έξι µήνες και πλέον προέβαιναν σε επιτήδειες δηµεύσεις περιουσιών. Η κατάσταση των 

Ελλήνων, ήταν πιο φριχτή από εκείνη των Αρµενίων. Αν οι Αµερικανοί αποσύρονταν από 

την Ανατολή, δεν θα επιζούσε κανείς χριστιανός
617

. Μία διαρκής ροή εγκληµατικών 

γεγονότων και τροµολαγνείας, που ξεπερνά κατά πολύ την ανθρώπινη φαντασία, από ένα 

καθεστώς που δείχνει να µην έχει όσια και ιερά. 

Στις 22 Νοεµβρίου 1921, οι Έλληνες συγγραφείς και καλλιτέχνες απεύθυναν 

διαµαρτυρία προς τους διανοούµενους της Ευρώπης και της Αµερικής. Τους 

γνωστοποίησαν, ότι οι Τούρκοι εξόντωσαν, µετά την λεηλασία και την πυρπόληση, όλους 

τους κατοίκους της Μερζιφούντας. Μετατόπισαν όλους τους άρρενες της Αµισού και των 

άλλων πόλεων του Πόντου, κατασφάζοντας τους περισσότερους καθ’ οδόν. Στο Έλεζλι 

έκλεισαν µέσα στο ναό τους 535 Έλληνες κατοίκους και τους κατέσφαξαν, διασώθηκαν 

µόνο τέσσερις. Πρώτους κατέσφαξαν στην είσοδο του ναού, µε τσεκούρι, τους εφτά 

Έλληνες ιερείς. Στην Αµάσεια απαγχόνισαν 169 προκρίτους της Αµισού και της Πάφρας. 

Βίασαν όλες τις γυναίκες, τις παρθένες και τα παιδιά των εκτοπισθέντων πόλεων του 

Πόντου, κλείνοντας στα χαρέµια τις οµορφότερες από αυτές. Πολλά βρέφη τα σκότωσαν, 

εκσφενδονίζοντάς τα στους τοίχους
618

. Ο κατάλογος των µαρτύρων και των ηρώων δεν έχει 

τελειωµό. 

Στις 13|26 Νοεµβρίου 1921, ο τοποτηρητής του Οικουµενικού Πατριαρχείου 

Νικόλαος, κατήγγειλε στην Κοινωνία των Εθνών, η οποία υπήρξε πρόδροµος του Ο.Η.Ε., 

ότι ποτέ κατά την διάρκεια του τουρκικού ζυγού δεν έγιναν τόσο µεγάλες καταστροφές των 

χριστιανών, όσο από το επαναστατικό καθεστώς του Κεµάλ. Οι Τούρκοι προσπαθούσαν µε 

ερηµώσεις, σφαγές και βίαιους εξισλαµισµούς να πραγµατοποιήσουν το εθνικιστικό τους 

πρόγραµµα, το οποίο δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν οι πρόγονοί τους κατά τον 16
ο
 αιώνα. 

Οι κεµαλικές αρχές αποξένωσαν το Πατριαρχείο από την επικοινωνία του µε τους 

θρησκευτικούς αρχηγούς των ελληνικών κοινοτήτων, για να µην υπάρχει ακριβής εικόνα 

των φοβερών τουρκικών θηριωδιών εναντίον των Ελλήνων. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες 

αναφέρουν ότι στις έξι επισκοπές του Πόντου, µαζί µε άλλες της Μικράς Ασίας, όλοι οι 

Έλληνες από 15 µέχρι 70 χρόνων είχαν εκτοπιστεί, κάτω από συνθήκες που επέφεραν το 

θάνατο. Στα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου, τα καραβάνια των εξόριστων Ελλήνων 

αποδεκατίστηκαν στο Καβάκ, Τσουµπούς Χαν και Τσακαλί, του Μαχµούρ νταγ. Επτά 

ιερείς της Πάφρας και του Αλάτσαµ (Ζάληχος, Λεοντόπολις) σταυρώθηκαν, ο επίσκοπος 
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Ζήλων Ευθύµιος Αγριτέλης πέθανε στις φυλακές της Αµάσειας. Ο επίσκοπος Αριστείας, µε 

έδρα την Κάβζα (Θέρµαι Φαζηµωνητών), εξορίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Τα 

∆ικαστήρια Ανεξαρτησίας του Μουσταφά Κεµάλ καταδίκαζαν τους Έλληνες που ασκούσαν 

επιρροή στους οµοφύλους τους. Στην Πάφρα, την  Λαοδικεία, την Θεµίσκυρα 

(Τσαρσαµπά), το Αλάτσαµ, το Καβάκ, την Χάβζα, την Μερζιφούντα, το Κιρκ Χαρµάν, το 

Μεσουντιέ, το Νιξάρ (Νεοκαισάρεια), την Έρπαα (Ηράκλεια) και πολλά άλλα µέρη του 

Πόντου, σκοτώθηκαν όλες οι γυναίκες και τα παιδιά… Τα 398 χωριά της εκκλησιαστικής 

περιφέρειας Αµασείας, καταστράφηκαν δια πυρός και σιδήρου…
619

. 

Στις 18 Ιουλίου 1921, είχαν φθάσει από την Αµισό στην Κωνσταντινούπολη οι 

Ιταλοί υπήκοοι, που κατοικούσαν στην Αµισό, Giacomo Cartoni, Giorgio Cartoni και τα 

παιδιά τους Constantino, Giorgio και Fillipo. Εξορίστηκαν από την πόλη, παρά τις 

διαµαρτυρίες του Ιταλού προξένου. Οι ίδιοι ήταν αυτόπτες µάρτυρες των φοβερών και 

αιµατηρών γεγονότων που διαδραµατίστηκαν στην Αµισό και τα περίχωρά της. Από τον 

Ιούνιο του 1921 οι Τούρκοι καταπίεζαν τους Έλληνες της Αµισού και κυρίως τα ελληνικά 

χωριά της. Όργανα της κυβέρνησης, οι τσέτες και Τούρκοι χωρικοί, εξοπλισµένοι µέχρι τα 

δόντια, λεηλατούσαν και καταπίεζαν. Οι πιο πολλοί χωρικοί σφάγηκαν άγρια. Οι τσέτες του 

Τοπάλ Οσµάν καθηµερινά δολοφονούσαν Έλληνες χωρικούς, για να ικανοποιήσουν τα 

ζωώδη ένστικτά τους. Σε µεγάλη έκταση βίαζαν γυναίκες και παρθένες. Τέλη Μαΐου 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αµισό, όσοι κάτοικοί της είχαν επανέλθει µετά το 

τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Έγιναν συλλήψεις και εξορίες τριών χιλιάδων 

κατοίκων, από δώδεκα έως εξήντα χρόνων. Σφάγησαν πολλοί στο δρόµο της εξορίας από 

τους Τσέτες του Τοπάλ Οσµάν. Στη συνέχεια, συνέλαβαν και εξόρισαν άλλους τρεις 

χιλιάδες Έλληνες, που είχαν καταφύγει από τα γειτονικά χωριά στην πόλη. Στις 4/17 

Ιουλίου ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, µε τη συνοδεία αστυνοµικού, 

γνωστοποιούσε στους κατοίκους ότι όλοι έπρεπε να εγκαταλείψουν την πόλη µέσα σε τρεις 

ηµέρες. Σχεδόν όλοι οι εξόριστοι της Θεµίσκυρας (Τσαρσαµπά), κατακρεουργήθηκαν 

µεταξύ Αµισού και Τεκέκιοϊ, πριν την Αµισό. Στην ύπαιθρο της Αµισού και της Πάφρας δεν 

έµεινε κανένα χριστιανικό χωριό. Τα εβδοµήντα χωριά στις δύο όχθες του ποταµού Άλυ, 

που δεν είχαν καεί µέχρι την ανακωχή, κάηκαν και αυτά. Ο Τοπάλ Οσµάν εξόντωσε όλο το 

χωριό Ατά, µε τους τσέτες του. Στο αµερικανικό νοσοκοµείο της Αµισού θεραπεύονταν 40 

κοριτσόπουλα, Ελληνίδες από 6 έως 12 χρόνων, τα οποία βιάστηκαν βάρβαρα από τους 

Τούρκους. Τα µισοκατεστραµµένα χωριά Τέβκερις, Τεκνέπουναρ και Παπάσµαχλεσί, 
παρατηρήσαµε κατά την αναχώρησή µας  πως καίγονταν και αυτά…620

. Τούρκοι ταξιδιώτες 

κατήγγειλαν στην Κωνσταντινούπολη ότι ο Φίλιππος Σαράφης από τη Θεµίσκυρα 

(Τσαρσαµπά), τραπεζίτης και έµπορος, δολοφονήθηκε στο κέντρο της αγοράς από έναν 

τζανταρµά και έναν πολίτη, µε ένα πιστόλι. Οι κυβερνητικοί, µε το πρόσχηµα της φύλαξης 

εξαφάνισαν όλα τα βιβλία του νεκρού. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση προχώρησε σε 

κατάσχεση της περιουσίας του Σαράφη. Στις 17 Ιουλίου 1921 οι άνδρες της Θεµίσκυρας 

(Τσαρσαµπά), άνω των δώδεκα χρόνων, συνελήφθησαν και εξορίστηκαν. Σχεδόν όλοι 

σφάγηκαν µεταξύ Αµισού και Τεκέκιοϊ, σε απόσταση τριών ωρών από την Αµισό. Στις 28 

Ιουλίου όλες οι γυναίκες και τα παιδιά εξορίστηκαν. Στο δρόµο ξεχώρισαν τις νέες 

γυναίκες, τις οποίες κτηνωδώς βίασαν, χωρίς να είναι γνωστή η τύχη των υπολοίπων. Η 

γυναίκα του Σαράφη, τα έξι παιδιά του και ο γέροντας πατέρας του, προφανώς είχαν σφαγεί 

κατά την εξορία
621

.  

Στις 26 Νοεµβρίου (π.η.) 1921 ο Μ. Β. Φρούντζε έφτασε στην Τραπεζούντα, ως 

ειδικός πρεσβευτής της Ουκρανικής ∆ηµοκρατίας, για να υπογράψει στην Άγκυρα µια 

συµφωνία µε την κεµαλική κυβέρνηση
622

. Αµέσως µετά, στις 30 Νοεµβρίου (π.η.) πέρασε 

από την Αµισό και από εκεί οδικά κατευθύνθηκε προς την Άγκυρα. Παρά την φιλότουρκη 

θέση του, λόγω της στενής συνεργασίας του µε το κεµαλικό καθεστώς, κατέγραψε την 

βαρβαρότητα που γνώρισε στο διάστηµα του οδικού του ταξιδιού προς την Άγκυρα
623

. 

Ταξιδεύοντας µε την συνοδεία του από την Αµισό προς το Τσόρουµ (Ίβωρα), σε ένα 

µονοπάτι, συνάντησαν ένα πτώµα µε τα συνηθισµένα ρούχα Τούρκου χωρικού, µε πέδιλα 

στα πόδια του (χειµώνας καιρός). Έφερε ένα τραύµα από σφαίρα στην πλάτη και το κρανίο 
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του ήταν συντριµµένο. Είχε σκοτωθεί µόλις πριν λίγη ώρα. Κατέβηκαν οι Τούρκοι συνοδοί 

του και ψαχουλεύουν το παντελόνι του νεκρού. Ο Τούρκος στρατιώτης ξαφνικά φώναξε 
Ρουµ- Ρωµιός και ικανοποιηµένος καβάλησε το άλογό του624. Αργότερα, πέρασαν κοντά 
από ένα µεγάλο και έρηµο χωριό µε τριακόσια περίπου σπίτια. Οι στρατιώτες τον 

πληροφόρησαν ότι το χωριό ήταν ελληνικό (Rum Köуü). Ο Μ. Β. Φρούντζε  θέλησε να δει 

από κοντά το χωριό. ∆εν υπήρχε ψυχή, δεν υπήρχαν άνθρωποι, ζώα, πουλιά. Ερηµιά 

παντού. Πόρτες, παράθυρα, είδη νοικοκυριού, γεωργικά εργαλεία, όλα ήταν σπασµένα. 

Ανάµεσα σε όλα αυτά υπήρχαν σκελετοί ανθρώπων και ζώων. Στο εσωτερικό των σπιτιών  

η ίδια καταστροφική εικόνα, Τα ίδια κατάλοιπα πτωµάτων καλυµµένα µε σάπια 
κουρέλια…625

. Ρωτώντας τους Τούρκους στρατιώτες για τις γυναίκες και τα παιδιά, έµαθε 

ότι ορισµένες έφυγαν στο βουνό µε τους άνδρες τους, ενώ άλλες είχαν σκοτωθεί… 

Συνεχίζοντας το ταξίδι του, εντυπωσιάστηκε από τις φυσικές οµορφιές, αλλά δεν 

µπορούσε να ξεφύγει από την φρικιαστική πραγµατικότητα. Εδώ όµως ήταν ο θάνατος, η 
αποσύνθεση, ο σκέτος άγριος τρόµος. Σου βαραίνει την ψυχή και θέλεις να ξεφύγεις όσο 
γίνεται πιο γρήγορα από αυτό το τεράστιο, φριχτά σιωπηλό µνήµα626. Συγκλονίστηκε 
βλέποντας συνεχώς χωριά χωρίς ίχνος ζωής, χωρίς να βγαίνει καπνός από τις καµινάδες των 

σπιτιών, χωρίς άνθρωπο, ζώο, πουλί ή έργα ανθρώπινων χεριών. Η Αµισός και ο ∆υτικός 

Πόντος, απ’ όπου περνούσε, ήταν ένα απέραντο νεκροταφείο. Άκρα του τάφου σιωπή, 

θάνατος πέρα ως πέρα. 

Το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου 1922, επιστρέφοντας από την Άγκυρα, έκανε 

το ίδιο δροµολόγιο. Στην Κάβζα τον πληροφόρησαν για τις θηριωδίες του Τοπάλ Οσµάν. Οι 

ίδιοι οι Τούρκοι δεν ήθελαν να τον θυµούνται, ούτε να έχουν καµιά σχέση µε τη 

βαρβαρότητα και τα εγκλήµατά του. Στην Άγκυρα είχε γνωρίσει έναν Οσµάν µπέη, 

βουλευτή από το Βατούµ. Όταν στην Κάβζα, βρισκόταν στα ενδότερα της Αµισού, 

διαπίστωσε ότι ο βουλευτής εκείνος δεν είχε καµιά σχέση µε τον εγκληµατία Οσµάν αγά, 

που του µαρτυρούσαν οι Τούρκοι της περιοχής, ένιωσε ανακούφιση. Έγινε φανερό ότι ο 
δικός µου Οσµάν µπέης δεν είχε τίποτε το κοινό µε τον Οσµάν αγά τον Στραγγαλιστή… Εδώ 
έµαθα ότι οι ληστές (τσέτες) του Οσµάν αγά (Τοπάλ Οσµάν) είχαν διαπράξει θηριωδίες: είχαν 
κάψει, βιάσει, σκοτώσει, χωρίς διάκριση όλους τους Έλληνες και τους Αρµένιους, είχαν 
σκοτώσει παιδιά χτυπώντας τα στα πεζοδρόµια κ.λπ., κ.λπ.627. Η Κόλαση είχε ξεράσει στη γή 
ένα έκτρωµά της, ένα τέρας µε µορφή  ανθρώπου, που ονοµαζόταν Τοπάλ Οσµάν. Κάθε 

νοήµων άνθρωπος δεν θα ήθελε να έχει καµία σχέση µε έναν τέτοιο βάρβαρο. Όταν αυτό 

συµβαίνει από συντοπίτες του Τούρκους, αυτό τους περιποιεί ιδιαίτερη τιµή. 

  ∆ιαπίστωσε ο Μ. Β. Φρούντζε, ότι από τους διακόσιες χιλιάδες Έλληνες της 

Αµισού, Αµάσειας και Σινώπης, απέµειναν µόνο λίγες οµάδες Ελλήνων που περιπλανόνταν 

στα βουνά. Όλα τα γυναικόπαιδα και οι γέροι είχαν εξοριστεί
628

. ∆ιαπίστωσε ακόµη ότι η 

µεγάλη πλειοψηφία των ανταρτών δεν ήξερε τί ακριβώς συνέβαινε, και γιατί το τουρκικό 

κράτος τους κυνηγούσε και τους εξόντωνε. ∆ικαιολόγησε βέβαια την κατάσταση, γιατί οι 

άνθρωποι των πόλεων ήταν αυτοί που ξεσήκωναν τον ελληνικό λαό
629

. 

Καθ’ οδόν για το Καβάκ (Λεύκα), στις 12 Ιανουαρίου 1922 (π. η.) συνάντησαν 

εξήντα – εβδοµήντα άνδρες, που µόλις είχαν παραδώσει τα όπλα τους. Κάτω από 

απίστευτες στερήσεις, είχαν φθάσει στο έσχατο όριο της ψυχικής τους αντοχής. Κινούµενοι 

σκελετοί µε κουρέλια, αντί για ρούχα, και ξυπόλυτοι µέσα στο καταχείµωνο. Στο µέσον της 

οµάδας ένας αδύναµος ψηλός παπάς µε το καλυµµαύχι του. Βλέποντας την οµάδα των 

ξένων µε τη συνοδεία Τούρκων στρατιωτών, άρχισαν µερικοί από τους άνδρες αυτούς να 

κλαίνε δυνατά και να ουρλιάζουν απελπισµένα. Ο Μ. Β. Φρούντζε συγκλονισµένος 

σταµάτησε για ένα λεπτό τη συνοδεία του
630

. Συνεχίζοντας το δρόµο για την Αµισό, στις 13 

Ιανουαρίου 1922, στο πέρασµα του Χατζιλάρ, συνάντησε ένα καραβάνι µε ανοιχτές άµαξες 

(κάρα), πάνω στις οποίες µαυροντυµένες  (σηµάδι πένθους) γυναίκες κάθονταν ή ήταν 

ξαπλωµένες. Ήταν ντυµένες µε κουρέλια και έτρεµαν από το κρύο. Μεταξύ τους ήταν και 

παιδιά. Έκπληκτος από αυτήν την κατάσταση των γυναικοπαίδων ζήτησε τον λόγο από τον 

Τούρκο ταγµατάρχη της συνοδείας, ο οποίος του απάντησε: ότι ήταν οικογένειες των 
ανταρτών και τους πήγαιναν για επανεγκατάσταση στην Αµάσεια…631

. Οι οικογένειες των 
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ανταρτών βέβαια βρίσκονταν στα βουνά και όχι στους δρόµους της εξορίας. Επιπλέον, την 

εποχή αυτή είχε αρχίσει ο πιό σφοδρός διωγµός, ο Κεµαλικός διωγµός. 

Στη συνέχεια, και όσο πλησίαζαν προς την Αµισό, ο Φρούντζε συγκλονίστηκε 

ακόµη περισσότερο, γιατί παντού βασίλευε η σιωπή του θανάτου, παντού υπήρχαν ίχνη 

καταστροφής, έβρισκαν συνεχώς πτώµατα, πολλά από τα οποία ήταν βιασµένα και 

ακρωτηριασµένα. Μόνο αυτός µέτρησε 57 – 58.  Σε κάποιο σηµείο είδαµε το πτώµα µιας 
όµορφης κοπέλας, που το κοµµένο κεφάλι της ήταν τοποθετηµένο στα χέρια της. Σ’ ένα άλλο, 
το πτώµα ενός χαριτωµένου ξανθού κοριτσιού, εφτά – οχτώ χρόνων, ξυπόλυτου. Το κοριτσάκι 
προφανώς έκλαιγε, πιέζοντας το πρόσωπό του στη γη και είχε µείνει σε αυτήν τη θέση, 
καρφωµένο στο έδαφος από την ξιφολόγχη ενός στρατιώτη632. Συγκλονίστηκε ο επαναστάτης 
Ουκρανός, που µόλις έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας µε το καθεστώς του Κεµάλ. Η 

γλώσσα του τσακίζει κόκκαλα, η πραγµατικότητα, όµως, είναι πιό σκληρή γιατί ο σύµµαχος 

αυτός του Κεµάλ είχε δεί µόνο ένα ελάχιστο κοµµάτι της γενοκτονίας των Ελλήνων της 

Αµισού και του Πόντου γενικότερα. Πριν την είσοδό τους στην Αµισό, τους υποδέχτηκαν 

τιµητικά οι τουρκικές αρχές µαζί µε τον Αράλωφ, ο οποίος είχε διοριστεί αντιπρόσωπος της 

Ρωσικής ∆ηµοκρατίας στην Τουρκία. Με όλα αυτά τα εγκλήµατα που είχε δεί στο δρόµο 

και σοκαρισµένος από τα απίστευτα και τραγικά γεγονότα της τουρκικής θηριωδίας, τους 

αντιµετώπισε ψυχρά
633

.  

Παρά το ότι η Αµισός ήταν σηµαιοστολισµένη και πλήθη κόσµου τον υποδέχτηκαν, 

ο Φρούντζε δεν µπόρεσε να ξεπεράσει το αίσθηµα της ηθικής αποστροφής για όσα είχε δει. 

∆εν µπόρεσε να ξεχάσει τα πρόσωπα των µαρτύρων που είχε δει και επιθυµούσε ένα µόνο 
πράγµα: ...να γυρίσω το γρηγορότερο δυνατό στην πεινασµένη και φτωχή πατρίδα µου… όπου 
το εθνικό ζήτηµα έχει λυθεί µ’ έναν τελείως διαφορετικό τρόπο634. Καί όµως, όλα όσα 
καταγράφει ,είναι µαρτυρίες φίλων του Κεµάλ. 

Ο πρεσβευτής της Μόσχας στην Άγκυρα Αράλωφ, θα γράψει στο ηµερολόγιό του 

για εκείνη την συνάντησή του µε τον Φρούντζε στην Αµισό, ότι, τραβώντας το άλογό του 

από το χαλινάρι, αποµακρύνθηκε από τους Τούρκους στρατιώτες και µε αγανάκτηση του 

ανέφερε για τα πτώµατα των γερόντων, των παιδιών και των γυναικών, που κείτονταν κατά 

µήκος του δρόµου. Μέτρησα πενήντα τέσσερα σκοτωµένα παιδάκια, µου είπε µε έκδηλη 
συγκίνηση635, αφού τον κατατόπισε για την εγκληµατική βία που ασκήθηκε στους Έλληνες 
και τις δολοφονίες αθώων ανθρώπων και για όσα γεγονότα αντιµετώπισε. Του είπε ακόµη: 

Μην αποκρύψετε από τον Κεµάλ τη δική µου πικρία. Ο Κεµάλ δεν φταίει γι’ αυτά… Φυσικά 
κύριοι φταίχτες είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η κυβέρνηση του σουλτάνου. Αυτοί προκάλεσαν 
αυτήν την αναταραχή, προτείνοντας µια ανόητη επιχείρηση, τη δηµιουργία Κυβέρνησης του 
Πόντου και µε δόλο ξεσήκωσαν σε επανάσταση τους ελληνικούς πληθυσµούς. Μόνο που η 
συζήτηση γι’ αυτό το θέµα πρέπει να γίνει µε προσοχή, για να µη θίξουµε το εθνικό 
αίσθηµα636. Κι όµως είναι δυνατόν... Ο  άνθρωπος θυσιάζεται χάριν της πολιτικής και της 
διπλωµατίας. 

Ο Αράλωφ συνάντησε τον Μουσταφά Κεµάλ και του µετέφερε, µεταξύ όλων των 

άλλων, την µεγάλη δυσαρέσκεια  του Φρούντζε. Ο Κεµάλ ενδιαφέρθηκε να µάθει ιδιαίτερα 

ποιό ήταν το γεγονός της µεγάλης δυσαρέσκειας του Φρούντζε. Του είπα για την τροµερή 
σφαγή των Ελλήνων. Έχοντας υπόψη τη συµβουλή του Λένιν να µην προσβάλω την εθνική 
αυτοεκτίµηση της Τουρκίας, διάλεξα προσεκτικά τα λόγια µου, αποφεύγοντας τους οξείς 
χαρακτηρισµούς αλλά ταυτόχρονα δεν προσπέρασα τα γεγονότα. Ο Κεµάλ ζάρωσε το µέτωπό 
του637.Ο Μουσταφά Κεµάλ δεν αρνήθηκε να αναγνωρίσει το γεγονός αλλά δεν παρέλειψε 

και να το δικαιολογήσει: Γνωρίζω αυτήν την αγριότητα… Αλλά πρέπει να καταλάβετε το λαό 
µας… Ποιον να κατηγορήσουµε γι’ αυτό; Αυτούς που θέλουν να εγκαταστήσουν ένα Ποντιακό 
Κράτος στην Τουρκία. Είναι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι ιµπεριαλιστές που υποκίνησαν τη 
βαναυσότητα των Τούρκων χωρικών και εξήγειραν το φανατισµό τους638. Ρώτησε ο 
αντιπρόσωπος της επαναστατικής Ρωσίας τον ιθύνοντα νού της άγριας γενοκτονίας των 

Ελλήνων, τον οποίο ήθελε να προσεταιριστεί πολιτικά, άν γνώριζε το έγκληµα που 

συντελούνταν κατόπιν δικής του εντολής και περίµενε απάντηση. Ο φαρισαϊσµός και η 

υποκρισία, σε όλη τους την µεγαλοπρέπεια.  
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Οι Σοβιετικοί γνώριζαν πολύ καλά το έγκληµα της γενοκτονίας που υλοποιούνταν 

στον Πόντο. Η ∆ιεθνής Κοµµουνιστική Εκτελεστική Επιτροπή του τοµέα της Ανατολής, 

την 1
η
 Ιανουαρίου 1922, είχε την εξής εικόνα για τα γεγονότα που διαδραµατίζονταν στην 

περιφέρεια της Αµισού. Οι ελληνικές επιτυχίες στο µέτωπο αποτέλεσαν στη δαµόκλειο σπάθη 
για τους ελληνικούς πληθυσµούς. Στην περιφέρεια της Αµισού έγιναν στάχτη ολόκληρα χωριά. 
Άρχισαν µαζικές εκτοπίσεις των Ελλήνων ηλικίας 15 έως 55 ετών στο εσωτερικό της χώρας. 
Πολλοί κατέφυγαν στα δάση και τα βουνά, όπου σχηµάτισαν συµµορίες, που κατέστησαν 
αναγκαία την αποστολή ένοπλης δύναµης εναντίον τους639. Γνώριζαν οι Σοβιετικοί ότι η 
εφηµερίδα της Αµισού ΧΙΛΕΝΤ, έγραφε για το έγκληµα που συντελούνταν: Η κυβέρνηση 
της Άγκυρας αντιµετωπίζει το σοβαρότατο πρόβληµα της εκκαθάρισης της Ανατολής από τον 
ντόπιο ελληνικό πληθυσµό. Το έδαφος της Ανατολής µπορεί να ανήκει ή στους Έλληνες ή 
στους Τούρκους. Η συνεργασία είναι αδύνατη. Οι Έλληνες πρέπει να εκτοπιστούν από την 
Ανατολή. Αυτή η λύση θα είναι καλύτερη640. Πραγµατικότητα και επαναστατικός κυνισµός. 

Στις 3/16 ∆εκεµβρίου 1921, λίγες µέρες µετά τη διέλευση του Μ. Β. Φρούντζε από 

την Αµισό, ο επί των Εξωτερικών Επίτροπος Φετχή µπέης, πληροφόρησε επίσηµα την 

εθνοσυνέλευση της Άγκυρας ότι: συνετελέσθη ο εκτοπισµός των Ελλήνων του Πόντου από 
18 µέχρι 50 ετών, µεταφερθέντος ολοκλήρου του πληθυσµού εις το εσωτερικόν641. Παρόλα 
αυτά,στις 13/26 Ιανουαρίου 1922 ο Μ. Β. Φρούντζε διαπίστωνε ιδίοις όµµασι ότι οι εξορίες 

και οι δολοφονίες γερόντων και γυναικοπαίδων συνεχίζονταν. 

Το Οικουµενικό Πατριαρχείο, συγκλονισµένο από τον κυνισµό µε τον οποίο έγινε η 

αναγγελία της εξόντωσης  των Ελλήνων του Πόντου, µε το πρόσχηµα της εκτόπισης, η 

οποία δηµοσιεύτηκε στο Πρακτορείο της Ανατολής, κατήγγειλε τα εγκλήµατα των 

Τούρκων στον πολιτισµένο κόσµο. Στις 13/26 Νοεµβρίου είχε προηγηθεί µια ακόµη 

καταγγελία του, στην οποία ανέφερε τις σφαγές, την ερήµωση και τις προσπάθειες βίαιων 

εξισλαµισµών από τους εθνικιστές του Μουσταφά Κεµάλ
642

. 

Στη νέα του καταγγελία το Οικουµενικό Πατριαρχείο αναφέρθηκε στην απόπειρα 

του Μουσταφά Κεµάλ να δικαιολογήσει όλες τις εγκληµατικές πράξεις του εθνικιστικού 

του προγράµµατος. Εκ µερίµνης και … υπέρ της ασφαλείας του κράτους εναντίον  των 
ελληνικών πληθυσµών  του Πόντου, ους θεωρεί εχθρούς του Κράτους τούτου643. Θα ήταν 
πράγµατι δικαιωµένος µόνο άν εξόντωνε τους αντάρτες και όχι αδιάκριτα αθώες γυναίκες, 

παρθένες, ανήµπορους γέρους και µικρά παιδιά. 

Θεωρούσε ιερό καθήκον του να διαµαρτυρηθεί για τον στραγγαλισµό της αλήθειας 
και τις προφάσεις εν ανοµίαις των εγκληµάτων που διαπράχθηκαν και εξακολουθούσαν να 
διαπράττονται. Να καταγγείλει, τις χωρίς όριο εγκληµατικές πράξεις της κυβέρνησης του 

Μουσταφά Κεµάλ, που σε ωµότητα και αγριότητα ξεπέρασαν όλες τις προηγούµενες που 

έγιναν επί του οθωµανικού κράτους
644

. 

Συνεχίζοντας την καταγγελία του, το Οικουµενικό Πατριαρχείο ρώτησε την 

κυβέρνηση του Μουσταφά Κεµάλ, µεταξύ άλλων:  
1. Γιατί εκτόπισε, ανήµπορους γέροντες 70 και 80 χρόνων, αλλά και αθώα παιδιά 10 – 

12 χρόνων; 

2. Γιατί εξοντώθηκαν από τους συνοδούς στρατιώτες και χωροφύλακες, σε συνεργασία 

µε ένοπλους Τούρκους χωρικούς οι εκτοπιζόµενοι στο Καβάκ και στο Τσουµπούς 

χαν, οι αποστολές της Αµισού; 

3. Γιατί µε τόση αγριότητα απαγχονίστηκαν και σταυρώθηκαν ιερείς; 

4. Γιατί βιάστηκαν µε τον φριχτότερο τρόπο οι εκτοπιζόµενες γυναίκες, πολλές από τις 

οποίες µεταφέρθηκαν σε τουρκικά χαρέµια; Γιατί στην Κάβζα (Θέρµαι 

Φαζηµωνητών) οι συνοδοί στρατιώτες οργίασαν πάνω στις Ελληνίδες, που τις 

επέβαλαν τάχα να απολυµανθούν στα λουτρά της πόλης και στη συνέχεια τις έριξαν 

µέσα στους κλιβάνους του λουτρώνα; 

5. Γιατί δολοφονήθηκαν χιλιάδες γυναικόπαιδα σε ολόκληρο τον ∆υτικό Πόντο, στην 

επαρχία Νεοκαισάρειας και σε άλλα τριακόσια χωριά του Πόντου; 

6. Με ποιανού εντολή ο δήµαρχος της Κερασούντας Τοπάλ Οσµάν µε τους δηµίους 

του άρπαξε ελληνικές περιουσίες, ατίµασε γυναίκες, άρπαξε παρθένες κοπέλες, 
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έσφαξε άνδρες και γυναικόπαιδα, έγδαρε και πετάλωσε ανθρώπους και από ποιον 

επιβραβεύθηκε για τις πράξεις του αυτές το ανθρωπόµορφο τέρας και από βαρκάρης 

έγινε αντισυνταγµατάρχης της κεµαλικής κυβέρνησης και επιπλέον έγινε 

στρατιωτικός διοικητής των παραλίων του Πόντου (σαχήλ κοµαντανί); 

7. Γιατί πυρπολήθηκαν όλα τα χωριά της εκκλησιαστικής επαρχίας Αµασείας, αλλά και 

πολλά από άλλες επαρχίες και τα γυναικόπαιδα που δεν πρόφτασαν να καταφύγουν 

στα βουνά δολοφονήθηκαν από τους τροµερούς κακούργους; 

8. Γιατί χαρακτηρίζονται στασιαστές και συµµορίτες όσοι διέσωσαν από τη σφαγή και 

την ατίµωση τα γυναικόπαιδα που κατέφυγαν στα βουνά και απειλούνταν µε 

εξολόθρευση, αν δεν παραδίδονταν; 

9. Γιατί σε αυτά που αποκλήθηκαν ∆ικαστήρια Ανεξαρτησίας και καταδίκασαν σε 
θάνατο χίλιους περίπου προκρίτους, µητροπολίτες, επισκόπους, κληρικούς, 

επισήµους, καθηγητές, τραπεζίτες, µεγαλεµπόρους, µεγαλοκτηµατίες το άνθος της 
ελληνικής κοινωνίας του Πόντου, δεν τους επιτράπηκε να υπερασπιστούν µε 
συνηγόρους τους εαυτούς τους; Και γιατί, εκ των υστέρων, καταδικάστηκαν σε 

θάνατο όσοι δολοφονήθηκαν από τον Τοπάλ Οσµάν και τους δηµίους του;  

10. Γιατί βεβηλώθηκαν και πυρπολήθηκαν εκκλησίες, µέσα σε πολλές από τις οποίες 

υπήρχαν πλήθη γυναικοπαίδων και γερόντων; 

Με κραυγή αγωνίας, ρωτούσε ακόµη το Οικουµενικό Πατριαρχείο, τι απέγιναν οι εφτά 

χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που αποδεδειγµένα επανέκαµψαν στον Πόντο, µετά την 

φυγή στη Ρωσία ογδόντα πέντε χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου, κατά την διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου και τη διαταγή επανεγκατάστασής τους από τον αρχηγό των 

συµµαχικών δυνάµεων Φρανσέ ντ’ Εσπεραί; Απεγνωσµένα κραυγάζει: Τι απέγιναν αι 
πεντακόσιες χιλιάδες Ελλήνων του Πόντου;… Πού γης ευρίσκονται ταύτα; Ζώσιν εισέτι;645. 

Αναφέρεται στις εκτοπίσεις και τις σφαγές, σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας. 

∆ιερωτάται ποιοίι είναι οι αίτιοι οι οποίοι επέτρεψαν, µετά τον εκτοπισµό των ανδρών, να 

εγκατασταθούν στα σπίτια τους, µεταξύ των γυναικοπαίδων, Τούρκοι στρατιωτικοί και 

πρόσφυγες; Απεγνωσµένα ρωτά: Πώς ανέχεται ο πεπολιτισµένος κόσµος τοιαύτα 
κακουργήµατα, διαπραττόµενα υπό σπείρας επαναστατών, αυτοτιτλοφορουµένης ως 
κυβερνήσεως και πως µάλιστα εξ οιονδήποτε ελατηρίων, επιτρέπει τας εν τοις κόλποις αυτού 
(του πεπολιτισµένου κόσµου), εκδηλώσεις συµπαθείας υπέρ των δηµίων;646.  

Στις 4 Απριλίου 1922, δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΧΡΟΝΙΚΑ της Αθήνας ένα 
προφητικό άρθρο, µε αφορµή τις νέες τουρκικές σφαγές στην Αµισό και τα εγκλήµατα τα 

οποία υφίσταντο οι Έλληνες του Πόντου, σε συνδυασµό µε τους σωµατεµπόρους των λαών, 

αλλά και την πιθανή µεταθανάτια δικαίωσή τους. Ό,τι γίνεται από τριετίας εις τον Πόντον, 
µαρτύριον της ατιµίας της Ευρώπης, θα πέσει επί των κεφαλών των σωµατεµπόρων οίτινες 
πωλούν τους λαούς… Η Ελλάς οφείλει να αντιδράσει. Ουδείς ζητεί τα άκρα… Και το 
µαρτύριον του Πόντου είναι επιχείρηµα ισχυρότατον, αι δε νέαι σφαγαί της Αµισού αποτελούν 
τρανόν µαρτύριον των τάσεων της τουρκικής πολιτικής… Τα θύµατα του Πόντου ας έχουν 
τουλάχιστον την µεταθανάτιον ικανοποίησιν ότι εχρησίµευσαν αι βάσανοί των δια να σωθούν 
οι άλλοι Έλληνες της Ασίας647. ∆υστυχώς, όχι µόνο δεν θα έρθει η δικαίωση, αλλά και θα 
επακολουθήσει θρήνος και οδυρµός. Ο σταυρός του µαρτυρίου τους τελειωµό δεν θα έχει. 

Στις 18 Απριλίου 1922, ο διευθυντής της τουρκικής εφηµερίδας ΑΝΤΑΛΕΤ της 
Πανόρµου, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινουπόλεως, διαφωνούσε µε την 

εθνοκάθαρση του Μουσταφά Κεµάλ, απευθύνθηκε στην Αµερική, την Αγγλία και Γαλλία, 

καταγγέλλοντας τις κεµαλικές σφαγές στον Πόντο, αλλά και την δική τους συµµετοχή, µε 

την ύποπτη ουδέτερη στάση, κατά το τελευταίο διάστηµα που είχαν ενταθεί οι κεµαλικές 

σφαγές: Ω, πεπολιτισµένοι Άγγλοι και Αµερικανοί, οίτινες απεκτήσατε φήµην δια την 
απονοµήν της δικαιοσύνης… Τι θα είπητε δια την εν Σαµψούντι διαπραχθείσαν γενικήν 
σφαγήν; Προ εξ µηνών, δια της εφηµερίδος µας ΑΝΤΑΛΕΤ εδηµοσίευσα τας εξοντώσεις των 
Μουσουλµάνων και των Χριστιανών του Πόντου και απέδειξα το ποιόν των κακούργων 
τούτων… Προ ηµερών, εν Σαµψούντι του Πόντου εθανατώθησαν 150 χριστιανοί. Εν Πάφρα 
εξοντώθησαν 600 χριστιανοί δι’ υποκοπάνων και όπλων. Ο Μουσταφά Κεµάλ µετά των 
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οπαδών του είναι αβάσιµοι και άνευ γενεάς κακούργοι… Επιτρέψατε την υπό των ετοίµων 
Ελληνικών Στρατευµάτων κατάληψιν του Πόντου και απολυτρώσατε το αθώον εκείνο έθνος 
ίνα τύχετε των ευχαριστιών της ανθρωπότητος… Ω, δήθεν πολιτισµένη Γαλλία! Ειδέτε τα 
γενικάς σφαγάς της Σαµψούντας. Μη λησµονήτε ότι είναι το µεγαλύτερον έγκληµα, η βοήθεια, 
την οποίαν παρέχετε προς τους κακούργους κεµαλιστάς. Εγίνατε πρόξενοι της αθλιότητος και 
καταστροφής… Εν ονόµατι των συµπολιτών µου διαµαρτύροµαι δια την αδικίαν ταύτην648. Κι 
όµως, πράγµατι υπήρχανε, τέτοιες φωνές στην Τουρκία, που φυσικά στήριζαν τον θεσµό 

του Σουλτάνου.  

Στις 8/21 Μαΐου 1922, ο Ισµέτ πασάς παραδέχτηκε σε µυστική συνεδρίαση της 

Εθνοσυνέλευσης, ότι οι Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν µε κυβερνητική εντολή. 

Ξεκινώντας η συνεδρίαση, ο Ισµέτ πασάς κάνει λόγο για µια αµερικανική επιτροπή, 

προκειµένου να ενεργήσει ανακρίσεις για τις σφαγές στον Πόντο. Στη συνέχεια ξεκαθαρίζει 

τα πράγµατα Η σφαγή των γκιαούρηδων έγινε όταν οι Ρωµιοί σήκωσαν επανάστασιν, 
έσφαξαν πολλούς Τούρκους, ατίµασαν τις χανούµισες, έκαµαν γιάγµα (λεηλασία) τας 
περιουσίας των, τότε µόνον έδωσε διαταγήν το Κέντρον εις τον διοικητήν, ως και τον Τοπάλ 
Οσµάν αγά να βάλουν σφαγή649. Στη συνέχεια έβριζε τους Άγγλους, τον Βενιζέλο και 
προφητικά απειλούσε ότι θα διώξουν τους Έλληνες από την Σµύρνη και τους Άγγλους από 

την Κωνσταντινούπολη. Σε δύο αλλεπάλληλες συνεδριάσεις  η Εθνοσυνέλευση ειδοποίησε 

την Αµερικανική Επιτροπή ότι θα γίνει δεκτή στον Πόντο και ότι η Άγκυρα, το κεµαλικό 

καθεστώς, δεν θα ευθύνεται για οτιδήποτε τους συµβεί
650

. Ο Ισµέτ πασάς, είναι ο µετέπειτα 

πρόεδρος της Τουρκίας, ο επωνοµαζόµενος Ινονού. 

Αλλά για τους σφαγιασµούς των Ελλήνων του Πόντου ενοχοποιείται προσωπικά και 

ο ίδιος ο Μουσταφά Κεµάλ, ο οποίος µε το πρόσχηµα ότι οι Έλληνες του Πόντου ετοίµαζαν 

σφαγές, έδωσε εντολή ο ίδιος στον Τοπάλ Οσµάν, αλλά και στους ένοπλους Τούρκους 

χωρικούς να σφάζουν άνδρες, γυναίκες και να λεηλατούν την περιουσία των Ελλήνων στον 

Πόντο. Οι πληροφορίες προέρχονταν από τον Φεϋζή πασά: Ο πρόεδρος διατάζει πρωτίστως 
να διατάξητε τον Οσµάν αγά όπου εις τα πέριξ της πόλεως της Τραπεζούντος διατηρεί 
ενόπλους Λαζούς, να δώσητε αµέσως χρήµατα και όπλα και αµέσως να κατεβή να βάλη σφαγή 
εις όλους τους γκιαούρηδες  και τα χωριά. Να ετοιµάσητε τον τουρκικόν λαόν προς εξόντωσιν 
στο κίνηµα των γκιαούρηδων, να τους σφάξουν όλους άνδρες και γυναίκες, την δε περιουσίαν 
να την λεηλατήσουν651. Οι µάσκες και τα διάφορα προσωπεία έχουν πέσει. 

Αλλά και µέχρι τον Αύγουστο µήνα που συζητούσαν το θέµα της Αµερικανικής 

Επιτροπής, υπήρχε ο φόβος της αλήθειας. Πολλοί κεµαλικοί βουλευτές ήταν ανήσυχοι και 

αντίθετοι, µε τα σκληρά µέτρα της κεµαλικής κυβέρνησης της Άγκυρας, ιδιαίτερα στην 

περιοχή του Πόντου
652

. Ο βουλευτής της Αµισού Σουλεϋµάν µπέης και της Τραπεζούντας 

Χαφίζ Μεχµέτ, κατηγορήθηκαν στις 21 Αυγούστου 1921 από τον γιατρό συνάδελφό τους, 

Εµίν µπέη της Προύσσας, ότι υποστηρίζουν τους Πόντιους
653

. Ο βουλευτής της Σινώπης 

Χακκί Χαµί µπέης, ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί δυναµικά για τους εκτοπισµούς της 

κυβέρνησης στην Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας, δήλωνε: Αν οι εκτοπίσεις γίνονται µε σκοπό 
τη δολοφονία ανθρώπινων ζωών, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ άσχηµο. Μας κηλιδώνει στα 
µάτια όλου του κόσµου. Η κυβέρνηση δεν θα µπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της. Τι κρίµα 
που σήµερα για µια ακόµη φορά αναρρωτιόµαστε, αν θα έρθει αυτή η επιτροπή έρευνας και 
αν θα πρέπει να τη δεχτούµε. Αν δεχτούµε την επιτροπή έρευνας, θα έχουµε µεγάλη ζηµιά. 
Γιατί είδα µε τα µάτια µου ότι οι υπάλληλοι ναι, διέπραξαν τέτοια εγκλήµατα, που να είστε 
σίγουροι, δεν θα τα διαπράττουν στην εποχή µας ούτε οι Άγγλοι…654

. Υπήρχαν και 

µετριοπαθείς φωνές που όχι µόνο δεν εισακούονταν, αλλά δέχονταν και ανέντιµες επιθέσεις. 

Στις 12 Μαΐου 1922, η εφηµερίδα ΕΜΠΡΟΣ αναφέρεται στη συζήτηση που έγινε 
στην αγγλική Βουλή για τα εγκλήµατα των Τούρκων στον Πόντο

655
. Ο υφυπουργός 

Εξωτερικών Χαρµογουώρθ, µε αφορµή την επερώτηση για τις σφαγές στον Πόντο του 

βουλευτή και συνταγµατάρχη Γουένγούν, που περιηγήθηκε στον Πόντο από την Ανακωχή 

µέχρι τα τέλη του 1921, παραδέχτηκε ότι κατέχει αποδεικτικά στοιχεία για τις ωµότητες που 

διαπράχθηκαν στον Πόντο
656

. Ο υπουργός Εξωτερικών Τσάµπερλαιν παραδέχτηκε ότι οι 

εκθέσεις των προξενικών και στρατιωτικών αρχών βεβαιώνουν την θλιβερή κατάσταση που 
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δηµιουργήθηκε. Έχοµεν την γνώµην, ότι εις την περιοχήν του Πόντου διαπράττονται 
ανήκουστα εγκλήµατα εις βάρος αόπλων και ειρηνικών ανθρώπων, χωρίς ουδένα πολιτικόν 
σκοπόν… ∆εν θα ήθελα να επεκταθώ επ’ αυτών (των ωµοτήτων) δια να αναφερθώ εις 
πράξεις αι οποίαι κηλιδώνουν το ανθρώπινο γένος657. Στη συνέχεια, ενηµέρωνε τους 
βουλευτές για τη σύσταση διερευνητικής επιτροπής, την οποία αποδέχτηκε η Ελλάδα, αλλά 

η κεµαλική κυβέρνηση αφενός µεν τη δέχτηκε, αφετέρου ζήτησε η έρευνα της Επιτροπής να 

επεκταθεί και στα µέρη της ∆υτικής Μικρασίας που κατέχουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα 

δέχτηκε και αυτήν την προσθήκη. Ο υπουργός έκλεισε την οµιλία του µε την πεποίθηση ότι 

σύντοµα η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον θα απαντούσε για τη συγκρότηση επιτροπής
658

. 

∆υστυχώς, όµως, παρά τη συγκρότηση της αµερικανικής διερευνητικής επιτροπής, η 

κωλυσιεργία των κεµαλικών θα συνεχιστεί και µάλιστα θα υπάρχει και έµµεση απειλή για 

την όποια τύχη της Επιτροπής, αν µετέβαινε στον Πόντο
659

. Οι Κεµαλικοί, βέβαια, γνώριζαν 

πολύ καλά για τις ωµότητες που κηλίδωναν το ανθρώπινο γένος,  γι’ αυτό αντιδρούσαν στο 

γεγονός της διερευνιτικής επιτροπής, κραδαίνοντας επιπλέον και την συµµαχία τους µε τους 

επαναστάτες Ρώσους.  

Ο G. Horton, επί τριάντα χρόνια Πρόξενος και Γενικός Πρόξενος της Αµερικής στην 

εγγύς Ανατολή, θα εκφράσει τον αποτροπιασµό του για τα εγκλήµατα που διαπράττονταν 

στον Πόντο. Το σύνολο των συστηµατικών σφαγών, των εκτοπισµών, της ληστείας και των 
βιασµών που υπέστησαν οι χριστιανοί της άλλοτε εύπορης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, 
αποτελεί µια από τις µαύρες και βρωµερές σελίδες, ακόµη και για την τουρκική ιστορία660. 
Επιβεβαίωνε, µε αυτόν τον τρόπο, ότι η συστηµατική εξόντωση των Ελλήνων του Πόντου 

από τους κεµαλικούς, ήταν οι χειρότερες στην Μικρά Ασία µετά την κατάκτησή της από 

τους Τούρκους. Φεύγοντας δε από την Σµύρνη, µε πόνο καρδιάς, θα δηλώσει ότι νιώθει 

ντροπή που ανήκει στο ανθρώπινο γένος
661

. 

Ο Γιάννης Καψής, αναφερόµενος στο ρόλο των Μεγάλων ∆υνάµεων και στις 

ευθύνες τους για την γενοκτονία των Ελλήνων, οι οποίες πηγάζουν από τις εκθέσεις των 

γαλλικών και αγγλικών µυστικών υπηρεσιών, που βρίσκονται στα ελληνικά αρχεία, 

αναφέρει: Το σίγουρο είναι ότι οι κυβερνήσεις των άλλοτε συµµάχων µας γνώριζαν. 
Γνώριζαν τη γενοκτονία και δεν µίλησαν. ∆εν προσπάθησαν να τη σταµατήσουν. Κι έτσι 
έγιναν συνένοχοι των κεµαλικών662.   

Οι σύµµαχοί µας, αλλά και οι Σοβιετικοί, είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόµου για 

το ποιός θα έχει την εύνοια του Κεµάλ, ο οποίος βέβαια θα εξυπηρετούσε τα στρατηγικά 

τους συµφέροντα στην Ανατολή. Εφαρµόζοντας ο Μουσταφά Κεµάλ την πολιτική των δύο 
αλόγων, κατάφερνε να εξοντώνει τους Έλληνες, τόσο στον Πόντο, όσο και στην υπόλοιπη 
Μικρά Ασία. 

Στις 18 Μαΐου 1922 η Ελληνική Βουλή, σε ηµερήσια συζήτηση, ασχολήθηκε µε τις 

σφαγές και το όργιο αίµατος στον Πόντο και στην Μικρά Ασία, µετά από ερώτηση που 

κατέθεσαν οι βουλευτές Ι. Σωτηριάδης, ∆. Μάτεσης και Λ. Τσουκαλάς
663

. Ο υπουργός 

Εξωτερικών εξιστόρησε µε λεπτοµέρεια τα γεγονότα. Αναφέρθηκε στην παγκόσµια 

αγανάκτηση που προκάλεσε η τραγωδία των Ελλήνων. Οι τρεις Έλληνες βουλευτές 

κατέθεσαν µε λεπτοµέρεια την άγρια σφαγή και το λουτρό αίµατος στον Πόντο
664

. Στο 

τέλος της ηµερήσιας συζήτησης η Ελληνική Βουλή µε ψήφισµά της Καταγγέλλει εις τον 
πεπολιτισµένον κόσµον τα εγκλήµατα ταύτα δι’ων συντελείται κατά τον αγριώτερον και 
θηριωδέστερον τρόπον η εξόντωσις της ελληνικής και πάσης χριστιανικής εθνότητος εν τη 
Μικρά Ασία665. Φαίνεται πιά, ότι έστω και αργά, αρχίζουν να αντιλαµβάνονται στην Ελλάδα 

την πραγµατική διάσταση της τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Αµισό και στον Πόντο.  

Παρά τη διεθνή κατακραυγή, οι κεµαλικές θηριωδίες συνεχίστηκαν. Στις 20 

Μαΐου1922, ο ύπατος αρµοστής της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη ενηµέρωνε τον 

Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, από πληροφορίες γαλλικών και αµερικανικών υπηρεσιών 

στην Τραπεζούντα, για την τραγική κατάσταση που επικρατούσε στονΠόντο. Συµφώνως 
προς τας επισήµους στατιστικάς των τουρκικών αρχών του βιλαετίου Τραπεζούντας, όλος ο 
ελληνικός πληθυσµός της Σαµψούντας έχει εξοντωθεί. Ουδέν ελληνικόν χωρίον δεν υφίσταται 
την στιγµήν αυτήν666. Η Ελλάδα άρχιζε να συνειδητοποιεί το τραγικό µέγεθος της 
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καταστροφής στην Αµισό του Πόντου, από πληροφορίες που προέρχονταν πια από ξένες 

πηγές. 

Στις 25 Μαΐου1922 (π.η.), το Ελληνικό Εθνικό Επιτελείο Ναυτικού, γνωρίζοντας ότι 

ο Μουσταφά Κεµάλ οχύρωνε όλες τις ακτές το Πόντου και θέλοντας να προλάβει την 

παραπέρα οχύρωσή τους, παράλληλα θέλοντας να πλήξει το κύριο σηµείο ανεφοδιασµού 

και συγκέντρωσης του κεµαλικού στρατού, διέταξε τον βοµβαρδισµό της Αµισού
667

. 

Επιπλέον, ο ∆υτικός Πόντος µε την πρωτεύουσά του Αµισό, είχε πλεύσει στο αίµα. Είχε 

οδηγηθεί σε ολοκαύτωµα. 

Μια µοίρα του ελληνικού στρατού αποτελούµενη από το θωρηκτό Αβέρωφ, τα 
αντιτορπιλλικά Πάνθηρ και Ιέραξ και από τα εύδροµα Αδριατική και Νάξος, εµφανίστηκε 
στο λιµάνι της Αµισού

668
. 

Ο Έλληνας ναύαρχος Ηπίτης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της σύµβασης της Χάγης, 

ζήτησε µε έγγραφό του από τον Τούρκο διοικητή της πόλης, Φαΐκ µπέη, την καταστροφή 

του πολεµικού υλικού που βρισκόταν στην πόλη και την αποµάκρυνση του άµαχου 

πληθυσµού. Του έδωσε προθεσµία 75 λεπτών, µέχρι να υλοποιηθούν τα ζητούµενα. Το 

έγγραφο επιδόθηκε στον Τούρκο διοικητή από τον κυβερνήτη του αµερικανικού 

αντιτορπιλικού αρ. 243 που βρισκόταν στο λιµάνι της Αµισού. Επιπλέον, ο πλοίαρχος 

Βρυάκος έστειλε τηλεγράφηµα στον Φαΐκ µπέη, µε το οποίο τον προειδοποιούσε για τα 

τυχόν αντίποινα που θα ήθελε να διαπράξει. Σας προειδοποιούµεν ότι η παρουσία του 
ελληνικού στόλου και η νόµιµος δράσις της δεν θα ηδύνατο να χρησιµεύση ως πρόσχηµα δια 
την συνέχισιν των ωµοτήτων των διαπραχθεισών κατά των χριστιανών υπό των Τούρκων. 
Τοιαύτη στάσις θα έδιδεν εις τον ελληνικόν στόλον το δικαίωµα να ενεργήση αντίποινα καθ’ 
όλον  το µήκος των τουρκικών ακτών των πειθοµένων εις τον Μουσταφά Κεµάλ669. Για 
πρώτη φορά, µετά το όργιο σφαγών και εγκληµάτων στον Πόντο,  οι Έλληνες αξιωµατούχοι 

κοίταξαν στα µάτια την τραγική κατάσταση και αποφάσισαν να δράσουν, προκειµένου να 

διασώσουν ο,τι είχε αποµείνει από το ελληνικό στοιχείο της Αµισού και περιφερόταν  

αδιάκοπα στις βουνοκορφές της.   

Ο Τούρκος διοικητής, αφού συνεννοήθηκε µε την κεµαλική κυβέρνηση της 

Άγκυρας, έστειλε επείγουσα απάντηση στον διοικητή της µοίρας. Σ’ αυτήν δήλωνε ότι η 

Αµισός ήταν ανοχύρωτη και κατά τον ισχύοντα νόµο, δεν έπρεπε να κανονιοβοληθεί. 

Απέρριψε ως απαράδεκτους τους όρους, δεν αποµάκρυνε τον άµαχο πληθυσµό, ντόπιους 

και ξένους και προκλητικά ανέφερε: Θεωρώ ως φανταστικήν την δήλωσιν σας, την 
αφορώσαν εις τας φρικαλεοτήτας τας διαπραχθείσας κατά χριστιανών…670

. Ιταµή και 

ειρωνική η δήλωση του κεµαλικού διοικητή. Όταν  πέρασε η προθεσµία που είχε δοθεί µε 

το νόµιµο τελεσίγραφο στις 12:15΄, άρχισε ο βοµβαρδισµός της πόλης και διήρκεσε δύο 

ώρες. Μόλις άρχισε ο βοµβαρδισµός της Αµισού, αµέσως τα τουρκικά πυροβολεία από τα 

υψώµατα της πόλης ανταπέδωσαν τα πυρά, προσπαθώντας να βυθίσουν ή να προκαλέσουν 

ζηµιές στα ελληνικά πολεµικά. Την ώρα του βοµβαρδισµού ο ναύαρχος Ηπίτης έστειλε 

τηλεγράφηµα στον διοικητή του αµερικανικού αντιτορπιλικού στο οποίο έγραφε: Ελπίζω 
ότι είδατε και επείσθητε ότι εκτός του πολεµικού υλικού, η πόλις περιείχε τηλεβόλα 
περιφρουρήσεως, τα οποία έβαλλον εναντίον µας671. Αποδεικνυόταν ότι η Αµισός ήταν 
οχυρωµένη πόλη, παρά την σύµβαση της Χάγης. 

Ενώ ο στόλος βοµβάρδιζε την Αµισό, από µια απόσταση 1.000 – 3.000µέτρων, το 

εύδροµο Νάξος έφτασε σε απόσταση διακοσίων µέτρων από την ακτή και προξένησε 
µεγάλη καταστροφή, µη κινδυνεύοντας από τα τουρκικά κανόνια. Όλες οι αποθήκες 

πυροµαχικών καταστράφηκαν, όπως επίσης η µεγάλη αποθήκη πετρελαίου και βενζίνης, 

καθώς και όσα πλεούµενα υπήρχαν µέσα στο λιµάνι. Γκρεµίστηκε το ∆ιοικητήριο, το σπίτι 

του Τούρκου διοικητή και το τελωνείο µε τις αποθήκες του, όπου είχαν αποθηκευτεί 

µεγάλες ποσότητες πυροµαχικών και πολεµικού υλικού. Το θωρηκτό Αβέρωφ αχρήστεψε 
τις τουρκικές πυροβολαρχίες, οι οποίες υπολογίστηκαν ότι ήταν έξι, καθώς και µια 

πυροβολαρχία ολµοβόλων
672

.  

Όταν άκουσαν πάνω στα βουνά, οι Έλληνες της Αµισού, τους βοµβαρδισµούς στην 

πόλη της Αµισού,  φωνάζοντας τα κανόνια των Ελλήνων είναι , ανέβηκαν στις πιό ψηλές 
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κορυφές για να τα ακούν καλύτερα. Αν µπορούσανε  και να τα βλέπανε...  Χαίρονταν και 

ενθουσιάζονταν ασυγκράτητα. Το χαµόγελο άνθισε στα χείλη τους, γεννήθηκε η ελπίδα. 

Τους φαινόταν  απίστευτο ότι η Ελλάδα από τόσο µακριά νοιάζονταν γι’ αυτούς.  

Την επόµενη ηµέρα του βοµβαρδισµού της Αµισού, ρωσικό πλοίο ξεφόρτωσε 

πυροµαχικά. Ενώ µέχρι τότε υπήρχαν στην πόλη 2-3 χιλιάδες στρατιώτες, στα τέλη Ιουνίου 

(π.η.) είχαν συγκεντρωθεί 4.000 στρατιώτες και γίνονταν πυρετώδεις εργασίες για την εκ 

νέου οχύρωση της πόλης. Τοποθετήθηκαν έξι νέα πυροβόλα. Στα τέλη Ιουλίου 

µεταφέρθηκε στην Αµισό µια µεραρχία τουρκικού στρατού, ενώ συνεχίστηκε η οχύρωση 

των παράλιων πόλεων του Πόντου
673

. 

Η επιτυχία της αποστολής του ναυάρχου Ηπίτη, έδειξε ότι ο κεµαλικός στρατός δεν 

ήταν απρόσβλητος στις ακτές του Πόντου και, εάν υπήρχε η πολιτική βούληση καθώς και η 

θετική διπλωµατική συγκυρία, θα µπορούσε να αποφευχθεί ο σφαγιασµός τόσο της Αµισού, 

όσο και ολόκληρου του Πόντου. 

Η κυβέρνηση του σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη διαµαρτυρήθηκε στις 

εφηµερίδες TIMES του Λονδίνου και Reuter για τον βοµβαρδισµό της ανοχύρωτης Αµισού, 
αλλά πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε η απάτη

674
. 

Στις 27 Μαΐου 1922, ο Σύνδεσµος Επαρχιωτών Αµάσειας στην Κωνσταντινούπολη 

ενηµέρωνε το Οικουµενικό Πατριαρχείο για την αποστολή 1.300 γυναικοπαίδων στο 

εσωτερικό, τα οποία όµως σφάγηκαν στο Καβάκ, χωρίς να προλάβουν να φτάσουν στον 

προορισµό τους. Εκλιπαρούσε για στρατιωτική εκστρατεία στον Πόντο, όπου σε λίγον 

καιρό δεν θα έµενε ούτε ψυχή. Εξ’ αυτών, µία Οθωµανίς έσωσεν τρία παιδία, άτινα τα 
παρέδωκεν εις την εν Αµισώ Αµερικανικήν Επιτροπήν…675

. Τραγωδία και ανθρωπιά µαζί. 

Στις 7 Ιουνίου 1922, κατέπλευσε στο λιµάνι της Τραπεζούντας το ιταλικό 

αντιτορπιλικό Αλέξανδρος Ποέριο, αφού διήλθε τόσο από την Αµισό, όσο και από όλες τις 
παράλιες πόλεις του Πόντου. Η αντίληψη που σχηµάτισαν µε την αυτοψία τους αυτή οι 

Ιταλοί, ήταν τόσο επιβαρυντική για την κεµαλική κυβέρνηση, ώστε οι αξιωµατικοί και ο 

κυβερνήτης του σκάφους ωµολόγουν την έκπληξίν των και απεφαίνοντο ότι οφείλει η Ιταλία 
ν’ αλλάξει πολιτικήν απέναντι των Τούρκων676. Η πολιτική, η διπλωµατία, και τα 
συµφέροντα των Μεγάλων,  δυστυχώς δεν έχουν τόπο στο ανθρώπινο συναίσθηµα.  

Οι τουρκικές θηριωδίες στην εκκλησιαστική επαρχία Αµασείας, µε έδρα την Αµισό, 

µέχρι τον Ιούνιο του 1922 ήταν τραγικές. Το Κεντρικό Συµβούλιο των Επαρχιακών 

Συνδέσµων του Πόντου, σε αναλυτική έκθεση των διωγµών και στων σφαγών, έκανε τον 

τραγικό απολογισµό. Εκ των 191.785 Ελλήνων κατοίκων της επαρχίας Αµασείας µέχρι της 
Ανακωχής του Ευρωπαϊκού πολέµου εθανατώθησαν 51. 205. Από της Ανακωχής µέχρι 
σήµερον εθανατώθησαν υπό των κεµαλικών 92.413 και υπελήφθησαν µόνο 48.162 ψυχαί. Οι 
αριθµοί των ζώντων και των αποθανόντων υπελογίσθησαν επί της υποθέσεως ότι εκ των 
αγνώστου τύχης οι 75% απέθανον677. 

Τα γυναικόπαιδα στα βουνά λιµοκτονούσαν. Η πείνα ήταν ο µεγαλύτερός τους 

εχθρός. Να βλέπεις άνθρωπο πεσµένο στο χώµα και να ουρλιάζει από την πείνα678.  Αυτό, 
όσον αφορά τους ενήλικες γιατί τα παιδιά πεθαίνανε. Η πολιορκία τουρκικών χωριών για 

τροφή δεν έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Τα γυναικόπαιδα πεινούσαν και πέθαιναν 

από την πείνα. Σβήνανε οικογένειες. Ήµασταν 300 γυναικόπαιδα. Μια βραδιά έφεραν ένα 
βόδι. Το έσφαξαν και το µοίρασαν στον κόσµο. Σ’ εµάς έτυχε ένα κοµµάτι τοµάρι. Το βάλαµε 
στη φωτιά, το καψαλίσαµε, έκοψε η µάνα µου ένα κοµµάτι και µου το έδωσε. Το µασούσα, το 
µασούσα, αυτό δεν έλιωνε. Και αυτά όµως τα προβλήµατα µε την πείνα ήταν µικρά βάσανα… 
Να βλέπεις στο βουνό ανθρώπους νεκρούς από την µια και από την άλλη µεριά…679

.  Αυτή 

ήταν η πραγµατικά τραγική κατάσταση που προσέβαλε το ανθρώπινο γένος. Σκοτωµένοι 

και σφαγµένοι άνθρωποι παντού, σ’ όλα τα βουνά γιατί ήταν χριστιανοί και Έλληνες. 

 Η πείνα ανάγκαζε τους ανθρώπους να φεύγουν και από το βουνό, όταν τελείωναν 

τα άγρια φαγώσιµα χόρτα. ∆ύο γυναίκες κατεβαίνουν στο έρηµο, καµµένο και 

εγκαταλελειµµένο χωριό τους. Στην αυλή της εκκλησίας βρίσκουν χόρτα. Σκύβουν να τα 

µαζέψουν: Πείνα τότε… και τα χόρτα δεν τα έβρισκες… Την ώρα που σκυµµένες οι γυναίκες 
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µαζεύουν χόρτα, τις βλέπει ο Κιοσέουφάκ, ο αρχιτσέτης της περιοχής, ρίχνει και τις σκοτώνει 
και τις δυο… Ρίχνει, και σκοτώνει δυο αθώες γυναίκες…680

. Κρίµα στο ανθρώπινο γένος. 

Η κύρια και βασική τροφή επιβίωσης στο βουνό ήταν τα χόρτα, τα άγρια 

µούσµουλα, τα άγρια µήλα, τα άγρια αχλάδια και τα φουντούκια, στα βουνά της Αµισού. 

Ένας όµιλος γυναικών µάζευε χόρτα έξω από το Καλεσλέρ, το καµένο χωριό τους. Και τα 

φαγώσιµα χόρτα πολλές φορές τελειώναν από τα βουνά. Τούρκοι τσέτες µε αρχηγό τους τον 

Μιτσίχ, συνέλαβαν τις γυναίκες και τις οδήγησανν στο χωριό τους. Άλλα άτοµα 

αντιλήφθηκαν το γεγονός και ειδοποιήσανε τους αντάρτες. Οι Τούρκοι το είχανε χούι να 
βιάζουν τις γυναίκες και µετά να τις σκοτώνουν…681

.  Η αυτονόητη άµυνα, σε αυτήν την 

ανήθικη και εγκληµατική συµπεριφορά των κτηνανθρώπων, ήταν η τοποθέτηση των 

γυναικείων εσωρούχων µέσα σε κόπρανα και το φόρεµά τους όταν αντιλαµβάνονταν τον 

ερχοµό των Τούρκων. Όταν το άγριο κτήνος ξεπηδάει από την ψυχή του ανθρώπου, τότε ο 

άνθρωπος χάνει την θεία χαρισµατική του ουσία και µεταβάλλεται σε απόβρασµα της 

Κόλασης.  

Όταν ειδοποιήθηκε για το γεγονός ο αρχικαπετάνιος ∆ελη Λάζαρος Παπαδόπουλος, 

φόρεσε στολή Τούρκου αξιωµατικού, έντυσε και 10-15 παλικάρια του µε τουρκικές 

στρατιωτικές στολές και µόλις νύχτωσε µπήκε στο τουρκοχώρι µε παράταξη. Φώναξε 

δυνατά και ρώτησε πού βρίσκονταν οι γκιαούρισσες. Οι χωρικοί του υπέδειξαν το σπίτι του 
αρχιτσέτη.  Ρώτησε τον αρχιτσέτη γιατί δεν είχε σκοτώσει ακόµη τις γκιαούρισσες. Εκείνος 

δικαιολογήθηκε ότι θα τις σκότωνε την άλλη µέρα. Ο ∆ελη Λάζαρος Παπαδόπουλος 

διέταξε τον αρχιτσέτη να πάρει τις γκιαούρισσες, έναν τσέτη µε τσεκούρι και να πάνε στο 

ρέµα έξω από το χωριό για να τις σκοτώσουν. Πηγαίνουν όλοι µαζί στο δασωµένο ρέµα. Ο 

καπετάνιος έβαλε τις γυναίκες στο µέσο των ανδρών και σήκωσαν τα όπλα δήθεν για να τις 

πυροβολήσουν. Ο τσέτης µε το τσεκούρι στέκονταν παραδίπλα για να δώσει τη χαριστική 

βολή. Αστραπιαία ο ∆ελή Λάζαρος έβγαλε την µακριά κάµα  από την θήκη του και 

αποκεφάλισε τον αρχιτσέτη. Ο αιµοχαρής τσέτης µε το τσεκούρι, άρχισε να τρέµει. Εσένα 
δεν σε σφάζω. Πήγαινε να πεις στους άλλους ότι, αν πιάσουν άλλη φορά Ρωµιές γυναίκες, νά, 
έτσι, σαν τραγιά θα σας σφάξω. Παραπατώντας και τρέµοντας ο τσέτης έφυγε στο χωριό. 
Από τότε δεν τόλµησαν  να πειράξουν γυναίκα

682
. Τραγικές ιστορίες από την µαρτυρική 

ζωή στα δάση και στα βουνά. 

Η ζωή στο βουνό ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, µε πολλές ταλαιπωρίες και πολλά 

βάσανα. Γιατί, πέρα από την πείνα, υπήρχε πρόβληµα ένδυσης αλλά και η τραγική 

καταδίωξη των αποσπασµάτων του τουρκικού στρατού. Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις 

κατέληγαν σε µαζικές δολοφονίες. Όποιους έβρισκαν µπροστά τους τους σκότωναν, χωρίς 

να ξεχωρίζουν γυναίκες, παιδιά ή γέροντες. Περισσότερο από όλους υπέφεραν τα παιδιά. 

Χωρίς φαΐ, χωρίς ρούχα,… Ο τουρκικός στρατός σκότωνε όποιον έβρισκε µπροστά του. 
Ειδικά τα γυναικόπαιδα. Οι κοιλιές µας ήταν συνέχεια πρησµένες. Τι να βρεις και τι να 
φάς...683. Σε µια εκκαθαριστική επιχείρηση ο τουρκικός στρατός κύκλωσε διακόσια µε 
τριακόσια άτοµα. Ένα παιδί, είδε µπροστά του µια γυναίκα να γλυστράει και να φεύγει 

κάθετα εκατό–διακόσια µέτρα. Θεωρώντας ότι δεν ήταν ατύχηµα αλλά τέχνασµα, την 

ακολούθησε το παιδί. Πίσω από αυτό ακολουθούσε ένα παιδί ακόµη. Χωρίς να καταλάβουν 

τι έγινε, βρέθηκαν εκτός του κλοιού. Ούτε η µάνα µου, ούτε τ’ αδέρφια µου, ούτε κανείς 
άλλος. Τρία µόνο άτοµα γλυτώσαµε. Όλους τους άλλους τους σκότωσαν οι Τούρκοι. ∆ιακόσια 
– τριακόσια  άτοµα παιδί µου... Τους σκότωσαν όλους. ∆εν άφησαν κανέναν. Γυναίκες και 
παιδιά ήταν… Οι Τούρκοι..684. Μέσα στην κακοτυχία και την ατυχία τους, κάποια 

γυναικόπαιδα στάθηκαν τυχερά,  και έσωσαν τη ζωή τους. 

Οι αντάρτες εκδικήθηκαν για τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του κεµαλικού 

στρατού, που είχαν ως στόχο τις σφαγές αµάχων και κυρίως των γυναικών και των παιδιών. 

Οι θηριωδίες τους έφεραν τα αντίποινα. Κατέβηκαν (οι αντάρτες) στα τουρκικά χωριά της 
Αµισού, της Πάφρας, της Κάβζας κι έκαψαν περίπου εκατό, σκοτώνοντας πολλούς από τους 
κατοίκους. Οι Τούρκοι, για να γλιτώσουν, εκδήλωσαν υποταγή στους αντάρτες κι άρχισαν να 
τους προµηθεύουν αλεύρι, τρόφιµα και άλλα απαραίτητα είδη685. Όταν πια είχαν ξεπεραστεί 
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τα όρια, οι Έλληνες αντάρτες ανταπέδωσαν στα ίσα αλλά και πάλι, έχοντας ως 

αντικειµενικό τους στόχο την προµήθεια τροφίµων και άλλων χρειωδών. 

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τους αντάρτες και κυρίως για τις γυναίκες, τα 

παιδιά και τους γέρους, ο Μουσταφά Κεµάλ αποφάσισε να κάνει ανακωχή µε τους 

αντάρτες
686

. Ο σκληροτράχηλος αγώνας των ανταρτών, η αποτυχία του Μουσταφά Κεµάλ 

να τους συντρίψει, καθώς και η ανάγκη του τελευταίου στρατιώτη του στο Μικρασιατικό 

Μέτωπο, τον ανάγκασε να δώσει αµνηστία στους αντάρτες
687

. Ακόµα και ο διοικητής της 

Αµισού αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει µε τους αντάρτες επιτρέποντας την ελεύθερη είσοδό 
τους στις πόλεις και τη µεταφορά τροφίµων στα χωριά τους, υπό τον όρο να πάψουν και αυτοί 
να χτυπούν τα τουρκικά χωριά και ν’ αρπάζουν κτήνη και τρόφιµα688. Αποσύροντας ο Κεµάλ 
δύο µεραρχίες από το µέτωπο των ανταρτών του ∆υτικού Πόντου(Αµισού, Πάφρας, 

Αµάσειας, Έρπαας) και εντάσοντάς τες στο Μικρασιατικό Μέτωπο, ίσως αριθµητικά να 

έκανε τη διαφορά, έχοντας κλείσει το πάντα επίφοβο γι’ αυτόν  πρόβληµα µε τους 

σκληροτράχηλους και ακατάβλητους αντάρτες του Πόντου. 

Στις 11 Οκτωβρίου υπογράφηκε η Συνθήκη των Μουδανιών, σύµφωνα µε την οποία 

η Ελλάδα υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει τις αξιώσεις της Τουρκίας στη Σµύρνη και στην 

Ανατολική Θράκη
689

. 

Τα όσα µεσολάβησαν µέχρι το τραγικό τέλος του ελληνισµού στη Μικρά Ασία και 

τον Πόντο αλλά και τον ρόλο των συµµάχων µας και όχι µόνο, τα περιγράφει παραστατικά 

ο Κ. Φωτιάδης στο βιβλίο, Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αξίζει να διδάσκεται, ως 
δείγµα διπλωµατικής ανηθικότητας, το παρασκήνιο που µεγαλούργησε, για να διατηρήσουν οι 
τρεις άµεσα ενδιαφερόµενες χώρες, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία, στις οποίες αργότερα 
συµπεριελήφθη και η Σοβιετική Ένωση, τις προνοµιακές διοµολογήσεις τους µε την κεµαλική 
κυβέρνηση690. Λακωνικό και ανατριχιαστικά αληθινό το συµπέρασµα. 

Στις 20 Νοεµβρίου 1922 άρχισε το Συνέδριο της Λοζάνης, το οποίο  κατέληξε στη 

Συνθήκη της Λοζάνης, στις 24 Ιουλίου 1923
691

. Στις 30 Ιανουαρίου 1923, αποφασίστηκε η 

υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσµών
692

. 

Στις 18 Οκτωβρίου 1922 δόθηκε αµνηστία στους αντάρτες, µε την προϋπόθεση να 

παραδώσουν τα όπλα και να κατέβουν στην Αµισό
693

. Οι άοπλοι άνδρες και τα 

γυναικόπαιδα, όσα απέµειναν, γύρισαν στα καµένα και κατεστραµµένα χωριά τους. 

Απελπισία τους κατέλαβε όλους
694

. Οι Τούρκοι, γνωστοί των Ελλήνων, στην περιοχή του 

Τσιγγίρ Οϊµά, είπαν στους συντοπίτες τους Έλληνες να ειδοποιήσουν ονοµαστικά τους 

αντάρτες να µην κατέβουν στα χωριά τους. Ο Κυπιρτίδης Λάζαρος, που αγνόησε την 

ειδοποίηση, αποκεφαλίστηκε και περιέφεραν το κεφάλι του στα τουρκοχώρια
695

. Τον 

Νοέµβριο του 1922 ειδοποιήθηκαν τα ορεινά χωριά να κατέβουν στην Αµισό και από εκεί 

να µεταφερθούν στην Ελλάδα. Σαν όνειρο τους φάνηκε. Σαν ψέµατα
696

.  Τον Οκτώβριο 

µήνα ειδοποιήθηκαν οι εξόριστοι στα βάθη της Ανατολής  να εγκαταλείψουν το τουρκικό 

έδαφος. Πάντες οι µη Οθωµανοί Ισλάµ, υποχρεούνται όπου και αν ευρίσκονται, εντός ενός 
µηνός από της 1ης Νοεµβρίου 1922 και δια της συντοµοτέρας οδού να εξέλθουν πέραν των 
τουρκικών εθνικών συνόρων697. Υποχρεώθηκαν να υπογράψουν δήλωση ότι φεύγουν από το 
τουρκικό έδαφος µε δική τους πρωτοβουλία και ότι δεν έχουν δικαίωµα να ζητήσουν 

αποζηµίωση για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Οι περισσότεροι από αυτούς 

γύρισαν στην Ελλάδα από το Χαλέπι και την Βηρυτό 
698

. 

 

 

 

8. Επικήδειος.  Η επιστροφή. 

 

Οι άµαχοι και τα γυναικόπαιδα κατέβηκαν στην Αµισό και συνωστίζονταν στον 

αυλόγυρο της µητροπολιτικής εκκλησίας της Αγίας Τριάδας, αλλά και µέσα στην εκκλησία. 

Όσοι ακολουθούσαν τον κεντρικό δρόµο, που οδηγούσε από την Αµισό στην Αµάσεια 

(Μπαγτάτ τζαντεσί), αντιµετώπισαν νέα βία από τα στρατιωτικά φυλάκια που υπήρχαν 
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πάνω στο δρόµο. Οι Τούρκοι στρατιώτες δια της βίας απήγαγαν νεαρά κορίτσια, γυναίκες 

όµορφες και τις βίαζαν άγρια
699

.  

Όσοι άντρες επιβίωσαν, ήταν ντυµένοι µε κουρέλια, αξύριστοι και γενικά έδειχναν 

ότι ήταν σε ελεεινή κατάσταση. Ήταν ένας τρόπος για να ξεφύγουν από τον έλεγχο των 

Τούρκων. Οι Τούρκοι, µόλις έβλεπαν νέους τους µάζευαν και µε το πρόσχηµα της 

στράτευσης τους εκτελούσαν
700

. Πολλούς, οι οποίοι αντιστέκονταν, τους σκότωναν πίσω 

από τα κτίρια, µόλις χάνονταν από τα µάτια του πλήθους
701

.  

Όταν έφταναν καράβια για να παραλάβουν τους Έλληνες, δινόταν εντολή στο 

πλήθος που βρισκόταν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας να κατέβει στην προκυµαία για να 

επιβιβαστεί. Εκεί στην σκάλα γινόταν ο τελευταίος έλεγχος για τους νεαρούς άνδρες. Αυτοί, 
στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν, ανακατεύονταν στο πλήθος που συνωστιζόταν στην 

παραλία. Κάποιοι έπεφταν από τη σκάλα και πνίγονταν στη θάλασσα. Εκεί στη σκάλα οι 
Τούρκοι κοίταζαν ποιοι είναι. Τους νέους τους διάλεγαν. Έγινε µια αναταραχή, γιόµισε ο 
κόσµος στη σκάλα για να γλιτώσει την ψυχή του. Πέσανε κάµποσοι και πνίγηκαν702. Ακόµη 
και την τελευταία στιγµή της βίαιης αποµάκρυνσής τους από την γενέθλια γή, από την 

Πατρίδα τους, έπρεπε οι Έλληνες να πληρώνουν τον φόρο αίµατος. 

Το πλήθος από τη σκάλα επιβιβαζόταν σε τουρκικές βάρκες, οι οποίες µετέφεραν 

τους Έλληνες στο καράβι. Τα βάσανα δεν είχαν τελειωµό. Οι Τούρκοι βαρκάρηδες τους 

µετέφεραν βαθιά στη θάλασσα και τους εκβίαζαν, για να τους αποσπάσουν χρήµατα. 

Μικροί – µεγάλοι ολοφύρονταν, γιατί δεν γνώριζαν κολύµπι για να µπορέσουν να σωθούν. 

Έδιναν όλοι ό,τι είχαν, παρά το ότι βρίσκονταν σε µια πραγµατικά οικτρή και τραγική 

κατάσταση. Τέσσερα µε πέντε χρόνια στα βουνά όλοι τους, καταδιωκόµενοι από τον 

τουρκικό στρατό και τους τσέτες, βρίσκονταν τώρα στο έλεος των ανήθικων Τούρκων 

βαρκάρηδων, στη µέση της θάλασσας, ανήµποροι και αβοήθητοι. Αφού τους 

ταλαιπωρούσαν για δυο ώρες, τελικά τους µετέφεραν στο πλοίο. Εκεί πάλι τους έσπρωχναν 

µε βία:  Για να πάµε στο πλοίο έπρεπε να µας πάνε οι Τούρκοι µε βάρκες. Το πλοίο ήταν λίγο 
µακριά. Αντί να µας πάνε στο πλοίο, µας πήγαιναν µακριά στο πέλαγος. ∆ώστε µας παράδες 
να σας πάµε στο πλοίο, γιατί θα σας ρίξουµε στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα να θρηνούν 
µικροί – µεγάλοι. Ό,τι είχαν, το έδιναν. Πέντε χρόνια ούτε σπίτι, καταδιωκόµενοι. Μετά από 
δυο ώρες ταλαιπωρία στη θάλασσα, µερικοί βαρκάρηδες πήγαν στο πλοίο τον κόσµο703. 

Μέχρι, όµως, να επιβιβαστούν στο πλοίο, στον Παράδεισο,υπήρχε καί άλλος 
δρόµος:   Εγώ µε την µάνα µου και έναν αδερφό µου βγήκαµε στη σκάλα του πλοίου, από 
πίσω ο πατέρας µου... Ο Τούρκος µε τη βάρκα του λέει ,γλήγορα κιαβούρ (άπιστε) και τον 
σπρώχνει. ∆εν έφτασε το ποδάρι του στη σκάλα του πλοίου, έπεσε µέσα στη θάλασσα. Είχε ένα 
σακί στο χέρι του. Το σακί δεν το άφησε. Μια φορά τινάχτηκε στον αέρα. Τη δεύτερη φορά ο 
καπετάνιος πήδηξε από το πλοίο και άρπαξε τον πατέρα µου. Τον γλίτωσε704. Καί όµως, 
συνέβαιναν όλα αυτά  ακόµη και την τελευταία ώρα πριν την τραγική αναχώρηση από την 

γή τους. ∆εν ήταν µόνο αλτρουιστές οι καπετάνιοι, ήταν και παληκάρια. Ο καπετάνιος είχε 
ένα ξύλο φτιαγµένο µε λουρί (µαστίγιο). Αρχινάει να χτυπάει τον Τούρκο στο κεφάλι. Άρχισαν 
να τρέχουν τα αίµατα και του λέει, µπροστά στα µάτια µου τους τυραννάτε..  Ο Τούρκος έφυγε 
µε τα αίµατα. Στο πλοίο νοµίσαµε πως µπήκαµε στον παράδεισο 705. Μετά από έξη χρόνια 

πραγµατικής κατατυράννησής τους, οι Έλληνες βρισκόταν στον Παράδεισό τους και ας 
φεύγανε για πάντα από την γενέθλια γή, πρόσφυγες πια. 

Τα πλοία αναχωρούσαν από την Αµισό για την Κωνσταντινούπολη. Στο δρόµο όσοι 

ανήµποροι ή παιδιά πέθαιναν, το πλήρωµα τους έρριχνε στη θάλασσα
706

 ή τους έκαιγε σε 

καζάνια
707

. Στην Κωνσταντινούπολη τους πήγαιναν στην κόλαση του Σελιµιέ. Τα βράδια 
έµπαινε µέσα στον καταυλισµό η χωροφυλακή και διάλεγε τους νέους. Να τους πάρουν και 
να µην τους αφήσουν να έρθουν στην Ελλάδα708. Όταν οι καπετάνιοι από τα 

αγκυροβοληµένα πλοία αντιλαµβάνονταν τέτοια γεγονότα, αντιδρούσαν απειλώντας. Ο 
κόσµος αναστατώθηκε. Φωνές, κλάµατα… Τότε ήταν ένα πλοίο αντίκρυ στη σκάλα. Έφεξε µε 
τους προβολείς του την παραλία και άρχισαν να φωνάζουν από το µεγάφωνο, να µην πάθει 
τίποτα ο κόσµος γιατί αλλιώς θα βάλω τα κανόνια στην Πόλη (θα κανονιοβολήσω την Πολη). 
Τότε οι χωροφυλάκοι παρατούσαν τον κόσµο και έφευγαν709. Οι θρασύδειλοι. 



 186 

Το ταξίδι διαρκούσε µια εβδοµάδα µέχρι να φτάσουν οι Έλληνες στον Πειραιά, στην 

Αίγινα, στην Πάτρα, στην Ζήρεια, στον Άγιο Βασίλειο, στην Καβάλα
710

, στο 

Καραµπουρνάκι της Θεσσαλονίκης
711

. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 1923 αλλά και το 1924, καράβια µετέφεραν τον ελληνικό 

πληθυσµό της Αµισού, όσος έχει αποµείνει, στην Ελλάδα. Πέρα από τους Έλληνες και τα 

γυναικόπαιδα που κατέβαιναν από τα βουνά και τους εξόριστους Αµισηνούς, που έφευγαν 

για την Ελλάδα µέσω Συρίας, υπήρχαν κάποιοι που προτιµούσαν να γυρίζουν πίσω στην 

Αµισό. Οι άνδρες που βρίσκονταν στα τάγµατα εργασίας, όσοι από αυτούς γλίτωσαν, άλλοι 

έφυγαν µέσω Συρίας για την Ελλάδα και άλλοι µέσω Τραπεζούντας επέστρεφαν στην 

Αµισό, από όπου αναχωρούσαν για την Ελλάδα
712

.  

Η αντίστροφή πορεία προς την µητροπολιτική Ελλάδα είχε ολοκληρωθεί. Η πόλη του 

µαρτυρίου και των µαρτυριών έσβησε το 1924. Οι εναποµείναντες πληθυσµοί της Αµισού, 

εγκαταστάθηκαν στις µεγάλες πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και κυρίως σε διάφορα 

µέρη της Μακεδονίας. Ένα τµήµα αυτών εγκαταστάθηκε στις καπνοπαραγωγικές περιοχές 

της ∆ράµας, Καβάλας
713

  και της Κοζάνης. Στο Νοµό Κοζάνης εγκαταστάθηκαν στην 

παραποτάµια περιοχή του Αλιάκµονα και σηµερινή παραλίµνια περιοχή της τεχνητής 

λίµνης του Πολυφύτου, στα χωριά Μεσιανή, Ροδίτη, Λεύκαρα, Βαθύλακο, Αυλές και 

Γούλες. Άλλοι νοµοί στους οποίους εγκαταστάθηκαν κάτοικοι της Αµισού είναι οι Νοµοί 

Γρεβενών, Κιλκίς, Πέλλας, Καστοριάς, Ξάνθης αλλά και Άρτας, Ιωαννίνων και 

Πρέβεζας
714

.  

 

 

 

9. Επιλεγόµενα 

 

 

Σε µια γωνιά του νότιου Ευξείνου Πόντου, ο οποίος σχετίζεται µε την ελληνική 

παρουσία, σ’ ένα µαγευτικό σύµπλεγµα οροσειρών, κορυφογραµµών, δασών και ποταµών, 

ιδρύθηκε από τους Έλληνες η Αµισός. Το πάντα ανήσυχο πνεύµα των Ελλήνων, σε 

συνδυασµό µε την εξαιρετική γεωγραφική θέση του τόπου, την πλούσια, εκτεταµένη και 

ευφορώτατη ενδοχώρα, έγινε αιτία να αποικιστεί η Αµισός στον β'  µεγάλο αποικισµό, κατ’ 

αρχήν από τους Ίωνες της Μιλήτου, στη συνέχεια από τους Φωκαείς και αργότερα από τους 

Αθηναίους. 

 Το 387 π.Χ. η Αµισός κατελήφθη από τους Πέρσες, µε βάση την επαίσχυντη 

συνθήκη της Ανταλκίδειας Ειρήνης και η πόλη ανήκε πλέον στην σατραπεία της 

Καππαδοκίας. Η πόλη απελευθερώθηκε από την περσική κατοχή όταν κατέλυσε το περσικό 

κράτος ο Μέγας Αλέξανδρος, οπότε κατέστησαν ελεύθερες όλες οι ελληνικές πόλεις του 

Πόντου. 

 Κατά τη διάρκεια των Ελληνιστικών Χρόνων, γνώρισε µεγάλη ακµή. Την εποχή του 

Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτορα ( 132 – 63 π.Χ ), η Αµισός βρισκόταν στη µεγαλύτερη ακµή 

της, µολονότι αντιστάθηκε δυναµικά στην µακρόχρονη πολιορκία των βασιλέων του 

Πόντου και υποτάχθηκε το 245 π.Χ. Ο Μιθριδάτης ΣΤ’ την κόσµησε µε ναούς και την 

µεγάλωσε σε έκταση, χτίζοντας και ένα προάστιο, την Ευπατορία. Έχτισε και ένα παλάτι 

που το κατοικούσε συχνά. Η ελληνική γλώσσα ήταν η κυρίαρχη και κοινή γλώσσα όλων 

των υπηκόων του εξελληνισµένου Ποντιακού κράτους του. 

 Με την έλευση των Ρωµαίων, η πόλη κηρύχτηκε αυτόνοµη, είχε δηµοκρατικό 

πολίτευµα και της παραχωρήθηκε έκταση, στην οποία περιλαµβανόταν και η πεδιάδα της 

Θεµίσκυρας. Ολόκληρη η περιοχή ονοµάστηκε Αµισηνή χώρα. 

 Τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήµατα της Αµισού, αποδεικνύουν ότι ο πολιτισµός και 

η τέχνη, προόδευσαν, αναπτύχθηκαν και εξαπλώθηκαν, κατά τη διάρκεια αυτών των 

χρόνων. 

  Ο χριστιανισµός εξαπλώθηκε πολύ νωρίς στην Αµισό. Η αποστολική παράδοση 

αναφέρει τον Απόστολο Ανδρέα, τον Πρωτόκλητο, ως πρώτο ιδρυτή της Χριστιανικής 
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κοινότητας, η οποία κατ’ αρχήν προήλθε από την ελληνική και ισραηλιτική κοινότητα. 

Κατά τους σφοδρούς διωγµούς των Ρωµαίων αυτοκρατόρων, η Αµισός ανέδειξε πολλούς 

µάρτυρες της Χριστιανικής πίστης. Όµως, και στους νεώτερους χρόνους, η Αµισός γνώρισε 

αξιόλογους µητροπολίτες, όπως ο Σωφρόνιος Γ΄, ο Βυζάντιος και ο Γερµανός 

Καραβαγγέλης, οι οποίοι καλλιέργησαν ιδιαίτερα τα ελληνικά γράµµατα και στήριξαν στην 

πίστη τους, τους Ελληνοχριστιανικούς πληθυσµούς της Αµισού και της Αµισηνής χώρας. 

Την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου καταλύθηκε η αυτονοµία της Αµισού, οπότε 

ενσωµατώθηκε διοικητικά στη Βυζαντινή αυτοκρατορία.  Οι βυζαντινοί χρονογράφοι 

σπάνια αναφέρουν την Αµισό. Παρά την παρακµή της, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 

Πορφυρογέννητος, χαρακτήριζε το λιµάνι της Αµισού ως λιµάνι σιτηρών, ενώ ένας 

ιδιαίτερα σηµαντικός δρόµος οδηγούσε από την Αµισό στην Αµάσεια και έφτανε στην 

Καισάρεια, διευκολύνοντας το διαµετακοµιστικό εµπόριο, τόσο µε το εσωτερικό της 

Μικράς Ασίας, όσο και µε το διασυνδεδεµένο οδικό δίκτυο των πόλεων της ασιατικής 

πλευράς της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το 864 µ.Χ., ο Άραβας εµίρης Άµερ λεηλάτησε 

και κατάστρεψε τόσο την Αµισό, όσο και την ευρύτερη περιοχή της. 

Το 1204, µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους και την 

ίδρυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας από τους Μεγαλοκοµνηνούς, ο φρούραρχος 

και διοικητής της Αµισού Σάββας, ανακήρυξε τον εαυτό του ανεξάρτητο ηγεµόνα. Ο ίδιος ο 

Αλέξιος Α΄ Κοµνηνός εµφανίστηκε µπροστά από τα τείχη της Αµισού, όταν ο Σάββας 

αρνήθηκε να του παραδώσει την πόλη. Στη συνέχεια, όµως, άλλοτε φαίνεται να ανήκε στην 

επικράτεια των Μεγαλοκοµνηνών, άλλοτε της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και άλλοτε των 

Σελτζούκων Τούρκων. 

Στα τέλη του 13
ου
 αιώνα, οι Σελτζούκοι Τούρκοι ήλεγχαν την Αµισό και την γύρω 

από αυτήν περιοχή, ενώ, από το 1296 κοντά στην ελληνοχριστιανική κοινότητα 

εγκαταστάθηκε και µια Γενουατική, η οποία διεξήγαγε δραστήριο εµπόριο. Το 1393 η 

Αµισός κατεκτήθη από τον ίδιο τον σουλτάνο Yildirim Bayezid και περιήλθε στην 

κυριαρχία των Οσµανλήδων Τούρκων. 

Η Αµισός έπεσε σε πλήρη αφάνεια. 

Κατά το 1813 – 1814, ενώ η νέα πόλη κατοικείται από Τούρκους, αρχίζουν να 

εµφανίζονται ελληνικά χωριά γύρω από την πόλη. Η αρχαία Αµισός είχε µεταβληθεί σε 

ερείπια, ενώ οι κάτοικοί της βρίσκονταν εγκατεστηµένοι 3 χιλιόµετρα νότιά της και 

αποτελούσαν την Άνω Αµισό. Μετά τα µεταρρυθµιστικά διατάγµατα, Χάτι Σερίφ και Χάτι 

Χουµαγιούν, και τα προνόµια που προέκυπταν από αυτά για τους Χριστιανούς της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας, άρχισε η µεγάλη άνοδος του ελληνικού στοιχείου στην Αµισό, 

αλλά και στην περιφέρειά της. 

Συνέπεια της ανόδου αυτής, ήταν η κατά το 1860 µεταφορά της έδρας της 

Μητροπόλεως Αµασείας στην Αµισό. Οι µητροπολίτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την πνευµατική ανάπτυξη των Χριστιανών. Θεµέλιος λίθος και εστία για τη µόρφωση και 

την πνευµατική καλλιέργεια των Ελλήνων της Αµισού, υπήρξε το σχολείο. Η παιδεία, η 

πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη της Αµισού, γιγαντώθηκε µέσα σε λίγα χρόνια. 

Νηπιαγωγεία, σχολεία, παρθεναγωγεία, ηµιγυµνάσιο και Γυµνάσιο, ισότιµο των ελληνικών 

Γυµνασίων, ήταν µια υπαρκτή πραγµατικότητα για τους Έλληνες της Αµισού. Οι Έλληνες 

συνέχιζαν τις ανώτερες σπουδές τους στην Κωνσταντινούπολη, στην Αθήνα και σε άλλες 

µεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Πρώτοι σε επιστηµονική κατάρτιση, µεταξύ όλων των 

κατοίκων της. 

Οι Έλληνες κυριάρχησαν και στην οικονοµική ανάπτυξη της Αµισού. Το εµπόριο 

καπνού βρισκόταν στα χέρια τους, το ίδιο και το εισαγωγικό µε το εξαγωγικό εµπόριο. Το 

λιµάνι της Αµισού ήταν ένα σπουδαίο λιµάνι της Μαύρης Θάλασσας. Συνέπεια της 

οικονοµικής της ανάπτυξης και της µεγάλης ακµής, στην οποία βρισκόταν η πόλη, ήταν και 

η ίδρυση προξενείων, από το 1860, όλων των ανεπτυγµένων κρατών της εποχής. 

Η άνοδος των Νεοτούρκων, αποτέλεσε το ορόσηµο για την αντίστροφη πορεία της. 

Οι Νεότουρκοι µε την απόλυτη πλειοψηφία τους στις εκλογές του 1908, ξεκαθάρισαν τους 

πολιτικούς τους στόχους, αλλά και τις προθέσεις τους απέναντι στις χριστιανικές εθνότητες. 



 188 

Με τους Έλληνες είχαν ανοιχτούς λογαριασµούς. Οι απόψεις του Τούρκου πρωθυπουργού 

και υπουργού στρατιωτικών, αρχιστράτηγου Σεφκέτ πασά, για εξοντωτικό πόλεµο και 

εξαφάνιση των χριστιανών της αυτοκρατορίας, πήρε σάρκα και οστά. Οι Νεότουρκοι 

στράφηκαν εναντίον των Ελλήνων της Αυτοκρατορίας, γιατί ήταν το δυναµικότερο στοιχείο 

στην οικονοµία, το εµπόριο, την εκπαίδευση, τον πολιτισµό, και επιπλέον, ήταν 

πληθυσµιακά µεγάλο, εξαπλωµένο σε στρατηγικά σηµεία της αυτοκρατορίας και υπήρχε ο 

κίνδυνος να κυριαρχήσει σε περίπτωση ισοπολιτείας. Η Αµισός γνώρισε την πρώτη φάση 

της τραγωδίας της. Οι κάτοικοι της Αµισού εκτοπίστηκαν µέσα στο καταχείµωνο, για να 

γνωρίσουν το θάνατο. Όλη η ελληνική κοινότητα είχε παραλύσει. Τα πλουσιότερα χωριά 

της είχαν πυρποληθεί, βεβηλωθεί και ατιµαστεί. Πρόφαση και πρόσχηµα, όλων αυτών των 

διώξεων, οι λίγοι φυγόστρατοι. Οι Γερµανοί συµβουλάτορες των Τούρκων, γνώριζαν πολύ 

καλά τα αποτελέσµατα των µέτρων που τους πρότειναν, αντί των σφαγών που είχαν 

επιλέξει οι Τούρκοι. 

Το αντάρτικο και η ένοπλη αντίσταση, στην περιοχή της Αµισού, δηµιουργήθηκε 

από το ένστικτο της επιβίωσης των Ελλήνων, στη γωνιά αυτή της Ανατολής, αλλά και από 

την απελπιστική κατάσταση στην οποία περιέπεσαν. Ήταν η αντίδραση των 

προγεγραµµένων Ελλήνων, στην κτηνωδία των Νεοτούρκων. Ήταν η παθητική αντίσταση 

των υπερασπιστών ανταρτών, ενάντια στην επιχειρούµενη γενοκτονία, των αόπλων, 

γερόντων, γυναικών και παιδιών. Αντικειµενικός σκοπός των ανταρτών ήταν η σωτηρία των 

γυναικοπαίδων και γενικά των αµάχων, οι οποίοι προτίµησαν τη φυγή στο βουνό, παρά τη 

σφαγή, την ατίµωση και τελικά την εξορία στα βάθη της Ανατολής. Ο ίδιος ο µουτασαρίφης 

της Αµισού Ραφέτ µπέης, δήλωνε στον Αυστριακό πρόξενο, ότι ο σχηµατισµός των 

µεµονωµένων αντάρτικων οµάδων τους έδινε το δικαίωµα να εξαλείψουν τους Έλληνες ως 

εχθρικό προς το κράτος τους στοιχείο. 

Το Ζήτηµα του Πόντου συνηθίζεται να συνδέεται µε το αντάρτικο στον Πόντο και 

την δηµιουργία Ανεξάρτητης ∆ηµοκρατίας. ∆εν είχε, όµως, καµία οργανική σύνδεση µε 

αυτό. Η πρώτη αναφορά αντάρτη καπετάνιου για την κίνηση ανεξαρτησίας στον Πόντο 

ήταν την περίοδο της Ανακωχής, µετά τον Οκτώβριο του 1918. 

Με την είσοδο του Κεµάλ στο πολιτικό προσκήνιο της Τουρκίας, άρχισε η πιο 

σκληρή περίοδος διώξεων του ελληνικού στοιχείου της Αµισού. Συνελήφθησαν  και 

εστάλησαν στις φυλακές της Αµάσειας όλοι οι επιφανείς πολίτες της. Από τον Ιούνιο µέχρι 

τον Αύγουστο του 1921 εκτοπίστηκε όλος ο πληθυσµός της, σε εννέα αποστολές θανάτου. 

Ο κύριος συνεργάτης του Κεµάλ, Τοπάλ Οσµάν, αναδείχτηκε ο δήµιος των αόπλων, των 

αµάχων γερόντων και των γυναικοπαίδων. Όλα τα χωριά της Αµισού κάηκαν και 

καταστράφηκαν, οι γυναίκες ατιµάστηκαν, παρθένες κόρες διακορεύτηκαν, εκκλησίες 

καταστράφηκαν, οι ιερείς κάηκαν, ενώ άλλοι κατέφυγαν στα βουνά. 

Στο ∆ικαστήριο Ανεξαρτησίας της Αµάσειας καταδικάστηκαν οι Έλληνες της 

Αµισού και της Πάφρας, κυρίως, αλλά και των άλλων πόλεων του Πόντου, γιατί 

αντιστάθηκαν στην πολιτική, θρησκευτική, οικονοµική και πνευµατική οµογενοποίηση που 

επιχείρησε να επιβάλει ο Κεµαλισµός. Τα τρία µέλη του ∆ικαστηρίου Ανεξαρτησίας δεν 

ανήκαν στο δικαστικό κλάδο, ήταν απλοί πολίτες και µάλιστα από τους φανατικότερους 

Κεµαλικούς, οι οποίοι µε συνοπτικές διαδικασίες δίκαζαν και καταδίκαζαν αθώους 

Έλληνες. Στην όλη σκηνοθετηµένη διαδικασία, δεν επιτρεπόταν ένδικα µέσα και µάρτυρες 

υπεράσπισης. Απαξίωναν ως βδέλυγµα όλες τις ανθρώπινες αξίες. 

Οι φοβεροί ρυθµοί εξόντωσης των Ελλήνων της Αµισού, τόσο µε τις εξορίες και τις 

σφαγές, όσο και µε το ∆ικαστήριο ανεξαρτησίας της Αµάσειας, ευαισθητοποίησαν τους 

Έλληνες, αλλά και τους ξένους. Οι ξένοι, που µετείχαν σε επιτροπές περίθαλψης στην 

Ανατολή, εξεπλάγησαν και εφρικίασαν από τις άγριες και εγκληµατικές σκηνές που 

εµφανίστηκαν µπροστά τους, αποτέλεσµα της κεµαλικής κτηνωδίας. Το ίδιο και ο 

σύµµαχος του Κεµάλ, ο Ουκρανός πολιτικός Μ. Β. Φρούντζε, ο οποίος ήθελε να γυρίσει 

στην πατρίδα του το συντοµότερο δυνατό, µετά τα απίστευτα εγκλήµατα της τουρκικής 

θηριωδίας που είχε δει και που το εθνικό ζήτηµα είχε λυθεί µε έναν τελείως διαφορετικό 

τρόπο. 



 189 

Η Αµισός βάδισε στο δρόµο του µαρτυρίου, µε τον σταυρό στο ώµο, και 

σταυρώθηκε. 

Σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια µετά την πρώτη εγκατάστασή τους στην Αµισό, οι 

Έλληνες γύρισαν πίσω στην µητροπολιτική Ελλάδα, γιατί δεν δέχτηκαν να τουρκοποιηθούν 

και αντιστάθηκαν. Ματώθηκαν και µάτωσαν, για την τιµή και την αξιοπρέπειά τους. 

Έσυραν το χορό της ελευθερίας στις οροσειρές του ∆υτικού Πόντου και δεν έσκυψαν το 

κεφάλι στον κατακτητή. Γύρισαν στην Παλιά Πατρίδα, γιατί ήταν περήφανοι Έλληνες.           
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 Όµορφα, πολύ όµορφα µαλλιά έχεις, 

 µε χρυσή χτένα να τα χτενίζεις,  Σάββα του Κωνσταντίνου. 

 

 Όµορφα, πολύ όµορφα δάχτυλα έχεις, 

 χρυσό δαχτυλίδη θέλουνε, Σάββα του Κωνσταντίνου.  

 

 Όµορφους , πολύ όµορφους ώµους έχεις,  

 µεταξένιο πουκάµισο θέλουνε, Σάββα του Κωνσταντίνου. 
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 ∆υνατά, πολύ δυνατά πόδια έχεις, 
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Το τραγούδι αυτό συνοδεύεται και από συγκεκριµένο χορευτικό σκοπό, ενώ πρόσφατα έχει 

κυκλοφορήσει και σε cd. 
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ανεκδότων εγγράφων των κρατικών αρχείων της Αυστροουγγαρίας και του 

Βερολίνου, Σερραϊκά Ανάλεκτα 1 (1992) 255, 259. 

108. Μπέλλου, ό.π., 98-100. 

109.  Ό.π. 

110. Μπέλλου, ό.π., 101. 

111. Χάρης Τσιρκινίδης, Επιτέλους τους ξεριζώσαµε.., αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

1995, 75. 

112. Μπέλλου, ό.π., 101-102. 

113.  Ό.π. 

114.  Ό.π., 102-103. 

115.  Ό.π. 

116.  Ό.π 

117. Ενεπεκίδη, Γενοκτονία στον Εύξεινο Πόντο, Σερραϊκά Ανάλεκτα 1 (1992) 121. 

118. Ενεπεκίδη, ό.π., 136-137. 

119. Μπέλλου, ό.π., 104. 

120. Ό.π., 106. 

121. Ό.π. 

122. Είναι ο αρχικαπετάνιος του ∆υτικού Πόντου Αντώνιος Χατζηελευθερίου από το χωριό 

Γουρούκοκτσε, µεταξύ Αµισού και Πάφρας. Ο Γερµανός Καραβαγγέλης στα 

αποµνηµονεύµατά του αναφέρει γι’ αυτόν ότι: ήταν ένα ατρόµητο παληκάρι, µια 

αληθινά στρατηγική ιδιοφυΐα 22 ετών, που οι Τούρκοι κυριολεκτικά τον έτρεµαν και 

τον έλεγαν Αντώνπασα.( Μπέλλου, ό.π., 106). 
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123. Μπέλλου, ό.π., 107. 

124. Ό.π., 107-110. 

125. Ενεπεκίδη, Γενοκτονία, 115. 

126. Ενεπεκίδη, Οι διωγµοί, 261. 

127. Μπέλλου, ό.π., 110. 

128. Μπέλλου, ό.π., 111. 

129. Μπέλλου, ό.π. 

130. Ενεπεκίδη, Οι διωγµοί, 253. 

131. Μπέλλου, ό.π., 111-112. 

132. Ό.π., 112-114. 

133. Ό.π., 115. 

134. Ό.π., 115-116. 

135. Ό.π., 116-118. 

136. Ό.π., 118-122. 

137. Ό.π., 123-128. 

138. Ό.π., 123. 

139. Παντ. Βαλιούλης, Σελίδες εκ της Συµφοράς του Πόντου 1921-1924, αφών Κυριακίδη, 

Θεσσαλονίκη 2005, 30. 

Μπέλλου, ό.π., 128-130. 
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Ό.π. 

143. Ό.π., 131-133. 

144. Ό.π., 131-133. 

145. Ό.π. 

146.  Στάικου, ό.π., 100. 

147.  Εκκλησιαστική Αλήθεια 41 (1921) 372. 

148. Μπέλλου, ό.π., 133-135. 

149. Στάικου, Καραβαγγέλης, 102. 

150. Ιωάν. Ταρνανίδης, Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1985, 108. 

151.  Εκκλησιαστική Αλήθεια  42 (1922) 42, 169, 173, 127, 126, 180-181. 

152.  Μπέλλου, ό.π., 135-136.  

153.  Εκκλησιαστική Αλήθεια 42 (1922) 403,410. 

154. Μπέλλου, ό.π., 136. 

155. Ό.π. 

156. Στάικου, ό.π., 363-594. 

157. Στάικου, ό.π., 109. 

158. Μπέλλου, ό.π., 136. 

159.  Εκκλησιαστική Αλήθεια 43 (1923) 81. 

160.  Ό.π., 97. 

161. Μπέλλου, ό.π., 137. 

162. Ό.π., 137-138. 

163. Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών. ΑΥΠΕΞ, Β/35, Πατριαρχικόν τηλεγράφηµα 

1413/ 15.4.1924, Στάικου, ό.π. 

164. Μπέλλου, ό.π.,  138-139. 

165. Ό.π. 

166. Στάικου, ό.π., 255-256. 

167. Στάικου, ό.π., 266. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
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2. J. Kinneir, ό.π.  Κυπιρτίδης, ό.π., για την µετακίνηση των πληθυσµών από την Πάφρα 

προς την περιφέρεια της Αµισού. 

3.  Τριανταφυλλίδης,  Φυγάδες, 54, 73, Σαµουηλίδης, ό.π., 63. 

4. Charles Texier, Asie Mineur, Paris 1862, Σαµουηλίδης, ό.π., 97. 

5. Εφηµερίς Ανατολικός Αστήρ, φ. 238 | 11.3.1865, Χ. Ανδρεάδης, Α.Π. 48 (1998-1999) 

225. 

6. Τριανταφυλλίδης, Ποντικά, 143-144. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1866, εποµένως η 

περιήγησή του είναι µεταξύ 1865-1866. 

7. Τριανταφυλλίδης, ό.π. 

8. Ό.π. 

9. Sarisakal, ό.π., 122. 

10. Η παράδοση της Καππαδοκίας αναφέρει ότι µε την κατάληψή της, οι Τούρκοι έσφαξαν 

τους άνδρες και έκοψαν τις γλώσσες των γυναικών, για να µην µπορέσουν τα παιδιά 

τους να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα. Γέµισαν σαράντα τσουβάλια µε γυναικείες 

κοµµένες γλώσσες.( Σαµουηλίδης, Καραµανίτες, Αθήνα 1999, 20). 

11. Sarisakal, ό.π. 

12. Τριανταφυλλίδης, ό.π. 

13. Κατά προσωπική αυτοψία  Θωµά Αλεξιάδη τον Ιούνιο του 1998. Η περιοχή χαµηλά 

στην παραλία ήταν ελώδης και καταπράσινη. Τον Ιούλιο του 2003 και κυρίως τον 

Αύγουστο του 2006, τίποτε δε θύµιζε εκείνα τα µέρη, τα οποία είχαν γίνει ένα 

ιδιαίτερα αξιόλογο πάρκο µε παραθαλάσσιο δρόµο, παρουσιάζοντας πανέµορφο 

θέαµα. Η θέα δε από τον Τoptepe, που είναι η κορυφή του λόφου στο ανατολικό άκρο 

του κόλπου της Αµισού, είναι καταπληκτική. Τον Αύγουστο του 2008, που είχαν 

τελειώσει τά έργα, είχε γίνει το αδιαµφισβήτητο στολίδι της πόλης.    

14.Τριανταφυλλίδης, ό.π. 

15. Sarisakal, ό.π., 121. 

16. Ό.π. 

17. Τριανταφυλλίδης, Οι φυγάδες, 76, Σαµουηλίδης, ό.π. 97-98. 

18. Ό.π. 

19. Ό.π. 

20. Sarisakal, ό.π., 122. 

21. R. Vadala, ό.π., 24,  Σαµουηλίδης, ό.π., 98. 

22. Αbd. Okuyan, 1772 Nolu Samsun Seriye Sicili Defterinin Degerlendirilmesi, 19 Mayis 

Universitesi, Sosyal Bilimler Ensstitusu, Basilmamis Yuksek Lisans Tezi, Ilgili 

sayfalar,  Sarisakal, ό.π., 123. 

23. Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 10 (1875-1876) 195, Σαµουηλίδης, ό.π. 

24. Εφηµερίς  Ανατολικός Αστήρ, φ.75 | 9.3.1879, Ανδρεάδης, ό.π.,  26. 

25. Ό.π., φ. 82 | 27.4.1879, Ανδρεάδης, ό.π. 

26. Ό.π., φ. 24 | 11.3.1887, Ανδρεάδης, ό.π., 27. 

27. Εφηµ. Ταχυδρόµος, φ.672 | 10.8.1900, Ανδρεάδης, ό.π., 28. 

28. Ό.π. 

29. Ό.π., φ. 851 | 22.3.1901, Ανδρεάδης, ό.π. 

30. Ό.π., φ. 947 | 20.7.1901, Ανδρεάδης, ό.π. 

31. Παπαµιχαλόπουλος, Περιήγησις, 316-317, Σαµουηλίδης, ό.π. 98. 

32. Ό.π. 

33. Εφηµ.Κωνσταντινούπολις, φ.175 | 6.8.1903, Ανδρεάδης, ό.π.  30. 

34. Ό.π., φ. 180 | 12.8.1903, ό.π. 

35. Ό.π., φ. 198 | 3.9.1903, ό.π., 31. 

36. Ό.π., φ. 276 | 5.12.1903, ό.π. 

37. Ό.π., φ. 288 | 22.12.1903, ό.π. 

38. Ό.π., φ. 25 | 31.1.1904, ό.π. 

39. Ό.π., φ. 94 | 27.4.1904, ό.π., 32. 

40. Ό.π., φ. 54 | 9.3.1905, ό.π., 34. 
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41. Το προσωνύµιο  χατσ(ζ)ής,  το έπαιρναν εν ζωή όσοι Ορθόδοξοι χριστιανοί της 

περιοχής µετέβαιναν για προσκύνηµα στους Αγίους Τόπους, το ονοµαζόµενο 

Χατσηλίκι. Παραδόξως, κατά την ταπεινή µου άποψη, το προσωνύµιο, ενώ 

προφέρεται µε –σ, συνήθως το βρίσκουµε γραµµένο µε –ζ.    

42. Ό.π. 

43. Εφηµ. Κωνσταντινούπολις, φ. 103 | 10.5.1905, Ανδρεάδης, ό.π. 

44.   Κυπιρτίδης, Αλεξιάδου, ο.π.   Ο Τσαρσαµπάς ήταν κοντά στη θάλασσα και πολύ 

πλούσιος τόπος. ∆εν ήταν ούτε χωριό, αλλά ούτε και µεγάλη πόλη. Είχαν προσωπική 

άποψη, γιατί το 1922 κατεβαίνοντας απο το βουνό, όπου ζούσαν για δύο χρόνια, 

βρήκανε τα χωριά τους καµένα και τα σπίτια, εντελώς κατεστραµµένα, διότι ήταν 

κατασκευασµένα απο κορµούς δέντρων και έτσι  αναγκαστήκανε να πάνε να 

εργαστούν στον Τσαρσαµπά. Έπρεπε να επιβιώσουν. Εκεί τους βρήκε η είδηση της 

ανταλλαγής των πληθυσµών, απο εκεί µετέβησαν στην Αµισό, ήταν φθινόπωρο του 

1922 και από εκεί έφυγαν µε πλοίο για την Ελλάδα. 

45. Εφηµ. Ταχυδρόµος, φ.2051 | 21.5.1955, Ανδρεάδης, ό.π. 

46. Εφηµ.Κωνσταντινούπολης, φ. 117 | 27.5.1905, Ανδρεάδης, ό.π. 

47. Εφηµ. Πρόοδος, φ. 1269 | 11.5.1908, Ανδρεάδης, ό.π., 36. 

48. Μπέλλου,Ποντιακά, 92. 

49. Μπέλλου, ό.π. 

50. Sarisakal,ό.π.,  132. 

51. Aks-i Saba 31 Mart 1914, Sayi: 226, sayfa: 3, Sarisakal, ό.π., 124. 

52. Sarisakal, ό.π. 

53. Πρέπει να είναι Παπάζογλου, που σηµαίνει Παπαδόπουλος. Είναι ανάγκη να 

διευκρινιστεί ότι τα ονόµατα γράφονται, όπως αυτά παραφθαρµένα, είναι 

καταγραµµένα στα τουρκικά αρχεία. Με την κατάληξη –ογλού, είναι  καταγραµµένα  

τα  ελληνικά ονόµατα. Οι καταλήξεις –ίδης και –άδης είναι το αντίστοιχό τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

54. Είναι εµφανείς οι παραφθορές των ονοµάτων. 

55. Sarisal, ό.π. 

56. Aks-I Sada 23 Agustos 1331, sayi: 971, sayfa 4, Sarisakal, ό.π. 

57. Sarisakal, ό.π.,  125. 

58. Θεοφ. Χ΄΄Θεοδωρίδης, Το σύστηµα αυτοδιοίκησης στον Πόντο, Α. Π. 38 (1984) 441. 

59. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1ο µέρος, τόµ. Α΄, 1973, 56-57, Θ. 

Χ΄΄Θεοδωρίδης, ό.π. 

60. Sarisakal, ό.π., 121. 

61. Sarisakal, ό.π. 

62. Ό.π. 

63. Ό.π., 92. 

64. Ό.π., 132. 

65. Σαµουηλίδης, ό.π., 77. 

66. Ό.π. 

67. Ό.π. 

68. Αντ. Γαβριηλίδης, Σελίδες, 165-167. 

69. Γαβριηλίδης, ό.π., 167. 

70. Σαµουηλίδης, ό.π., 78. 

71. Ό.π. 

72. Ό.π. 

73. Ό.π. 

74. Χ΄΄Θεοδωρίδης, ό.π., 441. 

75. Χ΄΄΄Θεοδωρίδης, ό.π., 442. 

76. Ό.π. 

77. Ό.π. 

78. Ό.π. 
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79. Ό.π., 449. 

80. Σαµουηλίδης, ό.π. 

81. Περιοχή καταγωγής των προγόνων µου. Μαρτυρία Ιερόθεου Κυπιρτίδη. 

82. Σαµουηλίδης, ό.π., 60. 

83. Ό.π. 

84. Sarisakal, ό.π., 121. 

85. Ό.π., 307. 

86. J. Kinneir, ό.π., 31, Σαµουηλίδης, ό.π., 70. 

87. Moltke, Turkiye Mektuplari, Ist. 1969, 142, Sarisakal, ό.π., 1,90. 

88. Yurt Ansiklopedisi, Samsun, C.I.X., 6568, Sarisakal, ό.π. 

89. Στράβων, ό.π.,  

90. Malesnikof, Έλληνες, 36. 

91. Sarisakal, ο.π., 2 , 273. 

92. Ό.π. 

93. Ό.π. 

94. Τριανταφυλλίδης,  Ποντικά., 144. 

95. Sarisakal, ό.π., 281. 

96. Ό.π. 

97. Sarisakal, ό.π., 276. 
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99. Ό.π., 274-277. 

100. Σαµουηλίδης, ό.π. 
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102. A.O., 1912, 1834, ό.π.,280. 

103. Γαβριηλίδης, Σελίδες, 164. 

104. Ό.π. 

105. Ό.π. 

106. Ό.π. Ο Αντώνιος Γαβριηλίδης, Πόντιος στην καταγωγή, καπνέµπορος της γενέτειρας 

του Πάφρας, έζησε όλη εκείνη την τραγική περίοδο 1914-1922. Τα γεγονότα που 
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αυτόπτης µάρτυς τών ανηκούστων βασάνων οµογενών συναδέλφων µου 

εµπόρων...Πεζοπορήσας µετ’αυτών επί µακράς ηµέρας, ζήσας µετ’ αυτών εν τη 

εξορία, συγκρατήσας δια συντόµων σηµειώσων την σειράν των αλληλοδιαδόχων 

µέσων, δι’ ών µέσων επεδιώχθη συστηµατικώτατα η τελεία εξόντωσις του 
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133. Ό.π., 277. 
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155. Α. Ο., 1880, 723, Sarisakal, ό.π., 349. 
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162. Ό.π., 206 – 207. 
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169. Ό.π., 211. 

170. Ό.π. 
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190. Ό.π., 215. 

191. Ό.π. 
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217. Sarisakal, ό.π. 

218. Ό.π. 
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Κῶδιξ Α΄68, σελ. 329, ῶµερ. 14 Αῶγούστου 1886 



 251 

 

5. Υπόµνηµα Αµασείας Ανθίµου- Αλεξούδης- (από Βελεγράδων), θανόντος Σωφρονίου. 

22 Ιουλίου 1887. 

 

 

 
Κῶδιξ Α΄68, σελ. 342, ῶµερ. 22 ῶουλίου 1887 
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6. Υπόµνηµα Επισκόπου Αµισού Νικολάου- Σακκόπουλος- (Αρχιµ.) «Αιτήσεως 

γενοµένης προς την Εκκλησίαν παρά του Πανιερ. Μ. Αµασείας κυρίου Ανθίµου προς 

επιτροπικήν επίσκεψιν των Επαρχιωτών αυτού Χριστιανών». 1 Φεβρουαρίου 1882. 

 

 

 

 
Κῶδιξ Α΄68, σελ. 426, ῶµερ. 1 Φεβρουαρίου 1892 
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7. Υπόµνηµα Αριστείας- Επισκ. Ιεροθέου (Αρχιµ.) Τιτουλάριος Μ. Κορυτζάς 

 Γερβασίου. 5 ∆εκεµβρίου 1900. 

 

 

 
Κῶδιξ Α’β’1, σελ. 71, ῶµερ. 5 ∆εκεµβρίου 1900 
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8. Υπόµνηµα Αµασείας Γερµανού- Καραβαγγέλης- (από Καστορίας) «Ανθίµου 

παυθέντος δια τους εν τοις Πρακτικοίς της Ι. Συνόδου αναγραφοµένους λόγους». 5 

Φεβρουαρίου 1908. 

 

 

 

 
Κῶδιξ Α’β’1, σελ. 166, ῶµερ. 5 Φεβρουαρίου 1908 
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9. Υπόµνηµα Αµισού Ευγενίου- Θεολόγου- (Βακάλης)- Βοηθός Επίσκοπος Μ. 

Αµασείας Γερµανού. 17 Μαΐου 1911. 

 

 

 

 
 

Κῶδιξ Α’β’1, σελ. 244, ῶµερ. 17 Μαῶου 1911 
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10. Υπόµνηµα Ζήλων Επισκ. Ευθυµίου- Αγριτέλλης- (Πρωτοσυγκ. Μ. Αµασείας). 

«Αιτήσει του Μ. Αµασείας Γερµανού εις οικοδοµήν και καταρτισµόν του χριστωνύµου 

πληρώµατος». Τιτουλάριος Επίσκοπος. 12 Ιουλίου 1912. 

 

 

 

 

 
 

Κῶδιξ Α’β’1, σελ. 275, ῶµερ. 12 ῶουλίου 1912 

 


