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Συνέχεια στη σελ. 3

σελ. 4-5

Το καθιερωμένο μεγάλο αντάμωμα των απα-
νταχού Οφιτών πραγματοποιήθηκε και φέτος με 
πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, το Σάββατο 
17 και την Κυριακή 18 Αυγούστου στο χώρο της κε-
ντρικής πλατείας της Νέας Τραπεζούντας. 

για μία ακόμη χρονιά αποτέλεσε το σημαντικότερο πολιτιστικό 
και κοινωνικό γεγονός του καλοκαιριού για το χωριό μας

Οφίτικο 
Συναπάντεμα

Υψηλάντειος 
Αγώνας Δρόμου

ΧΡΟΝΙΑ10
σελ. 4-5

Η εκδήλωση όπως είναι γνωστό πραγματο-
ποιείται με πρωτοβουλία του συλλόγου μας του «Α-
λέξανδρου Υψηλάντη» και έχει την στήριξη όλων 
των τοπικών φορέων. 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Πέμπτη 
15 Αυγούστου, η εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας 
Θεοτόκου στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Πανα-
γίας Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου, παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλό-
πουλου.

Στο πανηγυρικό συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμότειχου, Ορεστιάδος 
και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ενώ έλαβαν μέρος Ιε-
ράρχες από πολλές Μητροπόλεις της χώρας μας, με 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων να κηρύττει τον θείο λόγο.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας παρουσία  του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου, τελέστηκε μνημόσυνο για τα θύματα της 
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, με αφορμή 
την συμπλήρωση 100 ετών.

Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιεράς ει-
κόνος, το τρισάγιο και η κατάθεση στεφάνων στο μνη-
μείο του Αλέξανδρου Υψηλάντη, το οποίο είναι δωρεά 
του συλλόγου «Αλέξανδρος Υψηλάντης» Νέας Τραπε-
ζούντας που εδώ και 35 χρόνια (από το 1984) βρίσκεται 
στον ιερό χώρο της Μονής της Παναγίας Σουμελάς, και 
κάθε χρόνο καταθέτουν στεφάνια ενώπιόν του οι επί-
σημες αρχές του κράτους. 

Ο Εορτασμός στην 
Παναγία Σουμελά 

στο Βέρμιο

Λύρα Αλέξανδρος Αλχαζίδης – τραγούδι Βαγγέλης Παραδεισόπουλος.

Ο Δήμαρχος Δήμου Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος δίνει την εκκίνηση του Υψηλάντειου Αγώνα Δρόμου.

Στον φετινό εορτασμό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Προκόπης Παυλόπουλος καταθέτει στεφάνι 

στο μνημείο του Αλέξανδρου Υψηλάντη.



σελ. 2

Δίμηνη έκδοση  
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ"
 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο ο πρόεδρος του Συλλόγου 
ΥΨΗΛΑΝΤΗ : Βασίλης Παραδεισόπουλος 6937054415
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλέφωνο - Fax: 23510 91291,    E-mail: info@ipsilantis.gr
WEB SITE : www.ipsilantis.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Δ.Σ. Συλλόγου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασίλης Παραδεισόπουλος
Σεϊταρίδης Δημοσθένης
Τερζίδης Βασίλειος
Φιλολογική επιμέλεια : Ζανέτα Κλεοπάτρα
Σελιδοποίηση : Σπύρος Κανελλάτος
Εκτύπωση : Τυπογραφείο "Παναγιωτής - 23510 23625 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  
Εσωτερικού 
Φυσικά πρόσωπα : 10 ευρώ
Σύλλογοι - Κοινότητες : 30 ευρώ
Τράπεζες - Επιχειρήσεις Α.Ε. 45 ευρώ
Εξωτερικού:  
Για χώρες Ευρώπης 25 ευρώ 
Για άλλες Ηπείρους 30 δολ. ΗΠΑ  
Επιταγές - εμβάσματα:  
Εφραιμίδης Βασίλης - Ταμίας (6976806391)
60100 Νέα Τραπεζούντα 
*Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται
*Τα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους 
και όχι του Συλλόγου "ΥΨΗΛΑΝΤΗ" 

σελ. 3

τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μην ξεχνάτε να τακτοποιήσετε την συνδρομή 

σας για τα «ΟΦΙΤΙΚΑ ΝΕΑ»
στους ανταποκριτές μας: 

Σταυριανίδη Σταύρο, τηλ. 6973496145.
στον ταμία του συλλόγου: 

Εφραιμίδη Βασίλειο τηλ. 6976806391, 
Ταχυδρομικώς, με εντολή, με τα στοιχεία: 

Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Αλέξανδρος 
Υψηλάντης Νέας Τραπεζούντας Πιερίας Τ.Θ. 

8004  ΤΚ 60100 Κατερίνη Πιερίας.
Μέσω τραπεζών για συνδρομητές εσωτερικού 

και εξωτερικού στους κάτωθι λογαριασμούς: 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδας: 

373/296174-11
ΙΒΑΝ: GR 6001103730000037329617411

Eurobank Εργασίας: 
0026-0210-15-0100477219

ΙΒΑΝ: GR 9402602100000150100477219
Στην κατάθεση μέσω τραπεζών θα πρέπει να 

αναγράφονται τα στοιχεία του καταθέτη για να 
αποσταλεί και η σχετική απόδειξη από το ταμείο 

του Συλλόγου. 
 Το Δ.Σ. του Συλλόγου

και η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας.

Επιτυχόντες 
σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι 

με Οφίτικη καταγωγή

Τερζίδης Πολυχρόνης του Σταύρου, εισαχθείς στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Τζουνίδης Ευγένιος  του Γεωργίου, εισαχθείς στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος του Αγαπίου, 
εισαχθείς στο Τμήμα Διοίκησης και εφοδιαστικής 

Αλυσίδας – Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας – 
Κατερίνη.

Εφραιμίδης Πετ. Μιχαήλ     10 € 
Κυρμανίδης Ιωάννης-Σπανίδου Μαρία   10 €
Σπανίδου-Σαββίδου Χριστίνα   10 €
Χατζηπαναγιωτίδου-Σπανίδου Βασιλική  10 €
Ιωαννίδης Ανδ. Ιωάννης    20 €
Ζανέτα Ελένη     20 €
Χατζηιωαννίδης Σάββας    10 €
Τερζίδου Καλπακίδου Μαρία   10 €
Μαυροματίδου Αναστασία    20 €
Μαυρόπουλος Ιορδάνης    10 € 
Παπαδοπούλου Σοφία    30 € 
Αθανασιάδης Ηρακλής    10 € 
Χρηστέλης Δημήτριος    20 € 
Αγαθαγγελίδης Λάζαρος    25 € 
Ιακωβίδου Σοφία     25 € 
Αθανασιάδης Ιωάννης    10 € 
Κοσμίδου Αγάπη     10 € 
Εφραιμίδου Φωτεινή    30 € 

Γάμος
Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019  ο Παπαδόπουλος Νίκος 
και η Τζελεπίδου Μαρίνα  ενώθηκαν με τα δεσμά του 
Γάμου, στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου & Αγ. Χρυσοστόμου 
Ευκαρπίας Θεσσαλονίκη.

Συγχαρητήριο
Συγχαρητήρια στη μαθήτρια Ε΄τάξης  του Δημοτι-
κού Σχολείου Κάτω Αγίου Ιωάννη,και μέλους του 
παιδικού τμήματος ζωγραφικής του Συλλόγου Α-
λέξανδρος Υψηλάντης Νέας Τραπεζούντας Έλ-

ντα Σαμούρρι, που της απονεμήθηκε το Σάββατο 
30 Μαρτίου στο φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσα-
λονίκης το 2ο βραβείο. Η ίδια μαζί με τους υπό-
λοιπους μαθητές του σχολείου συμμετείχαν στο 

Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργάνωσε ο Σύλ-
λογος Ποντίων Ευόσμου «Παναγία Κρεμαστή» 
με θέμα: «1919-2019. 100 χρόνια από τη Γενο-

κτονία των Ποντίων». 

Το Δ.Σ του Συλλόγου Αλέξανδρος Υψηλάντης
Η Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 

Κάτω Αγίου Ιωάννη, Ιωάννα Λυπουρλή

Οφίτικο Συναπάντεμα

Το Οφίτικο Συναπάντεμα για μία ακόμη χρονιά αποτέλεσε το 
σημαντικότερο πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός του καλοκαι-
ριού για το χωριό μας και όχι μόνο, και δικαίως συγκαταλέγεται 
στις σημαντικότερες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή της Πιερίας κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Οφίτες απ’ όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, και από πολ-
λές χώρες του εξωτερικού, συγγενείς, φίλοι του συλλόγου, φιλο-
πόντιοι και το σύνολο των κατοίκων της Νέας Τραπεζούντας συμ-
μετείχαν στο φετινό Οφίτικο Συναπάντεμα, και συνδιασκέδασαν 
όλοι μαζί κάτω από τους ήχους της παραδοσιακής ποντιακής λύ-
ρας. 

Ήταν ένα γεμάτο διήμερο με κύριο χαρακτηριστικό την πο-
ντιακή μουσική παράδοση, με συμμετοχή επώνυμων καλλιτε-
χνών του χώρου  και των αξιόλογων καλλιτεχνών του χωριού 
μας, οι οποίοι χάρισαν όπως αναμενόταν δύο ξεχωριστές βρα-
διές σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους το φετινό Οφίτικο Συ-
ναπάντεμα.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του διημέρου συμμετείχαν: 
Στο τραγούδι: Ορφανίδης Γιώργος, Ιωακειμίδης Ανέστης, Συ-

ρανίδης Χρήστος, Παραδεισόπουλος Βαγγέλης, Αλχαζίδης Αλέ-
ξανδρος.

Λύρα έπαιξαν: Αντώνης Νικηφορίδης, Ανέστης Ιωακειμίδης, 
Βαγγέλης Παραδεισόπουλος, Αλέξανδρος Αλχαζίδης. 

Την εκδήλωση τίμησαν οι επίσημες αρχές του τόπου, και εκ-
πρόσωποι πολλών φορέων και συλλόγων του Νομού και της ευ-
ρύτερης περιοχής της Μακεδονίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας ευχαριστεί  θερμά 
τους τοπικούς φορείς, τους εθελοντές και εθελόντριες για την βο-
ήθειά τους, τους χορηγούς της εκδήλωσης, και όλους και όλες 
που βοήθησαν για την πραγματοποίηση του φετινού Οφίτικου Συ-
ναπαντέματος.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Γεννήσεις: 
Την   Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου  ο Αλχαζίδης 
Ευάγγελος του Χρήστου και η Ελένη Πανουρή 
απέκτησαν κορίτσι. 

Βαπτίσεις
Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, ο Παραδεισόπουλος 
Νίκος και η Σιαπάκα Αθηνά βάπτισαν τον γιο τους 
στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής Νέας Τραπεζούντας με 
ανάδοχο τον Νικόλαο Μακρίδη που έδωσε στο 
νεοφώτιστο το όνομα Παύλος. 

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 ο Αντωνιάδης 
Χρήστος και η Τσενεκίδου Χαρά βάπτισαν την 
κόρη τους στον Ι. Ναό Δώδεκα Αποστόλων 
Κορινού Πιερίας, με ανάδοχο την Έφη Δημητσάκη 
που έδωσε στη νεοφώτιστη το όνομα Αμαρυλλίς.   

Παρακαλούνται οι μαθητές και μαθήτριες με Οφίτικη 
καταγωγή, εκτός από τους παραπάνω αναγραφόμε-
νους, που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. της χώρας μας ή του εξωτερικού, ή οι γονείς αυ-
τών να ενημερώσουν σχετικά με τη σχολή  εισαγω-
γής τους, τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου και συγκε-
κριμένα τον πρόεδρο κ. Βασίλειο Παραδεισόπουλο 
στο τηλ. 6937054415, και την κ. Αδαμίδου Ελένη στο 
τηλ. 6989467896, ή στο EMAIL info@ipsilantis.gr, 
για να δημοσιευτούν  τα στοιχεία τους στην εφημερί-
δα του συλλόγου μας, αλλά και να τους απονεμηθεί 
το Βραβείο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ». 
                            Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου
               «Αλέξανδρος Υψηλάντης»
  Νέας Τραπεζούντας Πιερίας.

Παρουσίαση βιβλίου

Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Γεωργίου Σούρλα με 
τίτλο «Στα βήματα του Ιερού Λόχου» διατίθεται από 

τον σύλλογο μας και ευρίσκεται στην δανειστική 
βιβλιοθήκη του συλλόγου. Για περισσότερες 

πληροφορίες στην υπεύθυνη βιβλιοθήκης και μέλος 
του Δ.Σ. κ. Ελένη Αδαμίδου και στον πρόεδρο του 

Δ.Σ. κ. Βασίλειο Παραδεισόπουλο.

2. Πανοραμική φωτογραφία με γεμάτη την πλατεία 
από κόσμο που τίμησε και φέτος το Οφίτικο 
Συναπάντεμα. 

3. Γιώργος Ορφανίδης τραγούδι – Αντώνης 
Νικηφορίδης στη λύρα.

4. Χρήστος Συρανίδης και Ανέστης Ιωακειμίδης στο 
τραγούδι με τον Αλέξανδρο Αλχαζίδη στη λύρα. 

2.

3.

4.

Απεβίωσαν:
Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 απεβίωσε η 
Παραδεισοπούλου Ανθούλα (το γένος Πετροπούλου) 
σε ηλικία 94 ετών, κάτοικος Κορινού Πιερίας.

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 απεβίωσε Η 
Σεϊταρίδου Ζωή (το γένος Πολυχρονίδου), σε ηλικία 
82 ετών κάτοικος Νέας Τραπεζούντας Πιερίας. 

Την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 απεβίωσε ο Ιωαννίδης 
Ιωάννης του Ανδρέα σε ηλικία 68 ετών, κάτοικος 
Κρύας Βρύσης Ν. Πέλλας.  

Την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 απεβίωσε ο 
Σεϊταρίδης Σταύρος του Δημητρίου σε ηλικία 88 
ετών, κάτοικος Κατερίνης. 
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8004  ΤΚ 60100 Κατερίνη Πιερίας.
Μέσω τραπεζών για συνδρομητές εσωτερικού 

και εξωτερικού στους κάτωθι λογαριασμούς: 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδας: 

373/296174-11
ΙΒΑΝ: GR 6001103730000037329617411

Eurobank Εργασίας: 
0026-0210-15-0100477219

ΙΒΑΝ: GR 9402602100000150100477219
Στην κατάθεση μέσω τραπεζών θα πρέπει να 

αναγράφονται τα στοιχεία του καταθέτη για να 
αποσταλεί και η σχετική απόδειξη από το ταμείο 

του Συλλόγου. 
 Το Δ.Σ. του Συλλόγου

και η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας.

Επιτυχόντες 
σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι 

με Οφίτικη καταγωγή

Τερζίδης Πολυχρόνης του Σταύρου, εισαχθείς στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Τζουνίδης Ευγένιος  του Γεωργίου, εισαχθείς στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος του Αγαπίου, 
εισαχθείς στο Τμήμα Διοίκησης και εφοδιαστικής 

Αλυσίδας – Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας – 
Κατερίνη.

Εφραιμίδης Πετ. Μιχαήλ     10 € 
Κυρμανίδης Ιωάννης-Σπανίδου Μαρία   10 €
Σπανίδου-Σαββίδου Χριστίνα   10 €
Χατζηπαναγιωτίδου-Σπανίδου Βασιλική  10 €
Ιωαννίδης Ανδ. Ιωάννης    20 €
Ζανέτα Ελένη     20 €
Χατζηιωαννίδης Σάββας    10 €
Τερζίδου Καλπακίδου Μαρία   10 €
Μαυροματίδου Αναστασία    20 €
Μαυρόπουλος Ιορδάνης    10 € 
Παπαδοπούλου Σοφία    30 € 
Αθανασιάδης Ηρακλής    10 € 
Χρηστέλης Δημήτριος    20 € 
Αγαθαγγελίδης Λάζαρος    25 € 
Ιακωβίδου Σοφία     25 € 
Αθανασιάδης Ιωάννης    10 € 
Κοσμίδου Αγάπη     10 € 
Εφραιμίδου Φωτεινή    30 € 

Γάμος
Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019  ο Παπαδόπουλος Νίκος 
και η Τζελεπίδου Μαρίνα  ενώθηκαν με τα δεσμά του 
Γάμου, στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου & Αγ. Χρυσοστόμου 
Ευκαρπίας Θεσσαλονίκη.

Συγχαρητήριο
Συγχαρητήρια στη μαθήτρια Ε΄τάξης  του Δημοτι-
κού Σχολείου Κάτω Αγίου Ιωάννη,και μέλους του 
παιδικού τμήματος ζωγραφικής του Συλλόγου Α-
λέξανδρος Υψηλάντης Νέας Τραπεζούντας Έλ-

ντα Σαμούρρι, που της απονεμήθηκε το Σάββατο 
30 Μαρτίου στο φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσα-
λονίκης το 2ο βραβείο. Η ίδια μαζί με τους υπό-
λοιπους μαθητές του σχολείου συμμετείχαν στο 

Διαγωνισμό Ζωγραφικής που διοργάνωσε ο Σύλ-
λογος Ποντίων Ευόσμου «Παναγία Κρεμαστή» 
με θέμα: «1919-2019. 100 χρόνια από τη Γενο-

κτονία των Ποντίων». 

Το Δ.Σ του Συλλόγου Αλέξανδρος Υψηλάντης
Η Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 

Κάτω Αγίου Ιωάννη, Ιωάννα Λυπουρλή

Οφίτικο Συναπάντεμα

Το Οφίτικο Συναπάντεμα για μία ακόμη χρονιά αποτέλεσε το 
σημαντικότερο πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός του καλοκαι-
ριού για το χωριό μας και όχι μόνο, και δικαίως συγκαταλέγεται 
στις σημαντικότερες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή της Πιερίας κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Οφίτες απ’ όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, και από πολ-
λές χώρες του εξωτερικού, συγγενείς, φίλοι του συλλόγου, φιλο-
πόντιοι και το σύνολο των κατοίκων της Νέας Τραπεζούντας συμ-
μετείχαν στο φετινό Οφίτικο Συναπάντεμα, και συνδιασκέδασαν 
όλοι μαζί κάτω από τους ήχους της παραδοσιακής ποντιακής λύ-
ρας. 

Ήταν ένα γεμάτο διήμερο με κύριο χαρακτηριστικό την πο-
ντιακή μουσική παράδοση, με συμμετοχή επώνυμων καλλιτε-
χνών του χώρου  και των αξιόλογων καλλιτεχνών του χωριού 
μας, οι οποίοι χάρισαν όπως αναμενόταν δύο ξεχωριστές βρα-
διές σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους το φετινό Οφίτικο Συ-
ναπάντεμα.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του διημέρου συμμετείχαν: 
Στο τραγούδι: Ορφανίδης Γιώργος, Ιωακειμίδης Ανέστης, Συ-

ρανίδης Χρήστος, Παραδεισόπουλος Βαγγέλης, Αλχαζίδης Αλέ-
ξανδρος.

Λύρα έπαιξαν: Αντώνης Νικηφορίδης, Ανέστης Ιωακειμίδης, 
Βαγγέλης Παραδεισόπουλος, Αλέξανδρος Αλχαζίδης. 

Την εκδήλωση τίμησαν οι επίσημες αρχές του τόπου, και εκ-
πρόσωποι πολλών φορέων και συλλόγων του Νομού και της ευ-
ρύτερης περιοχής της Μακεδονίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας ευχαριστεί  θερμά 
τους τοπικούς φορείς, τους εθελοντές και εθελόντριες για την βο-
ήθειά τους, τους χορηγούς της εκδήλωσης, και όλους και όλες 
που βοήθησαν για την πραγματοποίηση του φετινού Οφίτικου Συ-
ναπαντέματος.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Γεννήσεις: 
Την   Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου  ο Αλχαζίδης 
Ευάγγελος του Χρήστου και η Ελένη Πανουρή 
απέκτησαν κορίτσι. 

Βαπτίσεις
Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019, ο Παραδεισόπουλος 
Νίκος και η Σιαπάκα Αθηνά βάπτισαν τον γιο τους 
στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής Νέας Τραπεζούντας με 
ανάδοχο τον Νικόλαο Μακρίδη που έδωσε στο 
νεοφώτιστο το όνομα Παύλος. 

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 ο Αντωνιάδης 
Χρήστος και η Τσενεκίδου Χαρά βάπτισαν την 
κόρη τους στον Ι. Ναό Δώδεκα Αποστόλων 
Κορινού Πιερίας, με ανάδοχο την Έφη Δημητσάκη 
που έδωσε στη νεοφώτιστη το όνομα Αμαρυλλίς.   

Παρακαλούνται οι μαθητές και μαθήτριες με Οφίτικη 
καταγωγή, εκτός από τους παραπάνω αναγραφόμε-
νους, που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι. της χώρας μας ή του εξωτερικού, ή οι γονείς αυ-
τών να ενημερώσουν σχετικά με τη σχολή  εισαγω-
γής τους, τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου και συγκε-
κριμένα τον πρόεδρο κ. Βασίλειο Παραδεισόπουλο 
στο τηλ. 6937054415, και την κ. Αδαμίδου Ελένη στο 
τηλ. 6989467896, ή στο EMAIL info@ipsilantis.gr, 
για να δημοσιευτούν  τα στοιχεία τους στην εφημερί-
δα του συλλόγου μας, αλλά και να τους απονεμηθεί 
το Βραβείο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ». 
                            Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου
               «Αλέξανδρος Υψηλάντης»
  Νέας Τραπεζούντας Πιερίας.

Παρουσίαση βιβλίου

Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Γεωργίου Σούρλα με 
τίτλο «Στα βήματα του Ιερού Λόχου» διατίθεται από 

τον σύλλογο μας και ευρίσκεται στην δανειστική 
βιβλιοθήκη του συλλόγου. Για περισσότερες 

πληροφορίες στην υπεύθυνη βιβλιοθήκης και μέλος 
του Δ.Σ. κ. Ελένη Αδαμίδου και στον πρόεδρο του 

Δ.Σ. κ. Βασίλειο Παραδεισόπουλο.

2. Πανοραμική φωτογραφία με γεμάτη την πλατεία 
από κόσμο που τίμησε και φέτος το Οφίτικο 
Συναπάντεμα. 

3. Γιώργος Ορφανίδης τραγούδι – Αντώνης 
Νικηφορίδης στη λύρα.

4. Χρήστος Συρανίδης και Ανέστης Ιωακειμίδης στο 
τραγούδι με τον Αλέξανδρο Αλχαζίδη στη λύρα. 

2.

3.

4.

Απεβίωσαν:
Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 απεβίωσε η 
Παραδεισοπούλου Ανθούλα (το γένος Πετροπούλου) 
σε ηλικία 94 ετών, κάτοικος Κορινού Πιερίας.

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 απεβίωσε Η 
Σεϊταρίδου Ζωή (το γένος Πολυχρονίδου), σε ηλικία 
82 ετών κάτοικος Νέας Τραπεζούντας Πιερίας. 

Την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 απεβίωσε ο Ιωαννίδης 
Ιωάννης του Ανδρέα σε ηλικία 68 ετών, κάτοικος 
Κρύας Βρύσης Ν. Πέλλας.  

Την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 απεβίωσε ο 
Σεϊταρίδης Σταύρος του Δημητρίου σε ηλικία 88 
ετών, κάτοικος Κατερίνης. 
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Θέατρο

Ο Υψηλάντειος Αγώνας Δρόμου (ΥΑΔ) διεξήχθη 
στη Νέα Τραπεζούντα Πιερίας το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 14 Σεπτεμβρίου 2019. Φέτος είχε επετειακό χα-
ρακτήρα καθώς συμπληρώθηκε μία 10ετία από την 
πρώτη διεξαγωγή του. Ο Μορφωτικός Ποντιακός Σύλ-
λογος Νέας Τραπεζούντας «Αλέξανδρος Υψηλάντης» 
με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Παι-
δείας, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης 
και του ΑΠΣ Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ»διοργάνωσε 
για ακόμη μία χρονιά έναν υπέροχο από κάθε άποψη 
αγώνα.  

Η εκκίνηση του αγώνα των 10 χλμ δόθηκε στις 
18:00 από τον Δήμαρχο Κατερίνης κ. Κουκοδήμο Κώ-
στα ενώ αυτή της περιπατητικής διαδρομής δέκα λε-
πτά αργότερα από τον Πρόεδρο του ΟΠΠΑΠ του Δή-
μου Κατερίνης κ. Τσιαμπέρα Νικόλαο.  

Στο αγωνιστικό κομμάτι των 10 χλμ οι συμμετέχο-
ντες έφτασαν τους 189 . Πρώτος έκοψε το νήμα ο ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (DADA HAIRWORKS) με 
37:23 (τρίτη καλύτερη επίδοση από καταβολής του θε-
σμού). Δεύτερος ήταν ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ  
(ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ”) με  38:04 και  τρί-
τος ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ) 
με επίδοση 40:28. 

Στις γυναίκες, πρώτη ήταν, για άλλη μια χρονιά (συ-
μπληρώνοντας τον αριθμό των 8 νικών τα τελευταία 
δέκα χρόνια!), η ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΠΣΔ 
Πιερίας «ΖΕΥΣ») με 49:53, δεύτερη η ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΡΙΑΔΝΗ  (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ) με 51:35 και 

Υψηλάντειος 
Αγώνας Δρόμου

ΧΡΟΝΙΑ
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τρίτη η ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ”) με 52:24. 

Κατά την τελετή βραβεύσεων, η διοργάνωση τί-
μησε με αναμνηστική πλακέτα τον κ. Ζέρβα Κων-
σταντίνο από την Θεσσαλονίκη ο οποίος ήταν ο μο-
ναδικός δρομέας ο οποίος τερμάτισε επιτυχώς και 
στις 10 διοργανώσεις του ΥΑΔ. 

Στην περιπατητική  διαδρομή των 5 χλμ συμμε-
τείχαν περί τους 90 περιπατητές διαφόρων ηλικιών 
οι οποίοι  περπάτησαν στην κυκλική διαδρομή με-
ταξύ των χωριών Κάτω Αγίου Ιωάννη και Νέας Τρα-
πεζούντας. 

Το τεχνικό t-shirt της διοργάνωσης στην πίσω ό-
ψη του έφερε το το γνωμικό του μεγάλου μας λογο-
τέχνη Ν. Καζαντζάκη  “ΦΤΑΣΕ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟ-
ΡΕΙΣ” και στην εμπρός όψη το λογότυπο της διορ-
γάνωσης και αυτό της εταιρίας A4G SOLAREN LTD 
ήταν και το ιδιαίτερα καλαίσθητο μετάλλιο στον ΥΑΔ 
2019. 

Τα νούμερα συμμετοχής χορηγήθηκαν από την ε-
πιχείρηση ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ. Το γεύμα αποκατάστασης 
που προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες περιελάμ-
βανε σουβλάκι κοτόπουλο και ήταν ευγενική χορη-
γία της «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΕ». Την πλήρη υδροδο-
σία των αθλητών ανέλαβε η εταιρία ΔΙΟΣ. Το ατομι-
κό φιαλίδιο κρασιού ήταν προσφορά της εταιρίας 
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ.  Τα παγωτά που προσφέρθηκαν  
σε μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες ήταν μια ευ-

γενική χορηγία του Φώτη Τσαρούχα, δρομέα και φί-
λου του Υψηλάντειου. 

Την υγειονομική κάλυψη των δρομέων και περι-
πατητών φρόντισε, για άλλη μια χρονιά, το Σώμα Ε-
θελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγο-
σωστών Κατερίνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού. 

Τους κώνους αποκλεισμού παραχώρησε η ε-
ταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», τις πινακίδες 
κυκλοφοριακής ρύθμισης η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Κατερίνης και τα κιγκλιδώματα στον χώρο 
τερματισμού ο ΑΠΣΔ Πιερίας “ΖΕΥΣ”. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζει η διοργάνωση 
στους Νανίτσου Αναστασία, Δάρτση Δήμο, Σου-
ντουλίδου Δέσποινα, Χύτα Βασίλειο και Τερζίδου 
Θεοφανή οι οποίοι χρονομέτρησαν και κατέταξαν 
τους δρομείς. Τέλος, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν 
στους νέους και νέες του τμήματος Νεολαίας του 
ΜΠ Συλλόγου «Αλέξανδρος Υψηλάντης» οι οποίοι 
βοήθησαν με ποικίλους τρόπους σε άλλη μία επι-
τυχημένη διοργάνωση. 

Όλοι οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για τον επόμενο ΥΑΔ ο οποίος θα πραγματο-
ποιηθεί το απόγευμα του δεύτερου Σαββάτου του 
Σεπτεμβρίου 2020. 

Επιμέλεια: Δημήτριος Γρηγοριάδης για τον ΜΠ 
Σύλλογο «Αλέξανδρος Υψηλάντης» και τον ΑΠΣΔ 
Πιερίας “ΖΕΥΣ”.  

2. Ο Δήμαρχος Δήμου Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, 
ο πρόεδρος του Ο.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης κ. Τσιαμπέρας 
Νικόλαος, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέας 
Τραπεζούντας κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου, ο πρόεδρος του 
συλλόγου κ. Βασίλειος Παραδεισόπουλος λίγο πριν την 
εκκίνηση της περιπατητικής διαδρομής των 5 χιλιομέτρων.

3. Βράβευση από τον Δημήτρη Γρηγοριάδη στον κ. 
Κωνσταντίνο Ζέρβα στον μοναδικό δρομέα που τερμάτισε 
επιτυχώς και στις 10 διοργανώσεις του Υψηλάντειου Αγώνα 
Δρόμου.

4. Απονομή αναμνηστικού στον μεγαλύτερο σε ηλικία δρομέα 
του αγώνα κ. Ιωάννη Ουζουνίδη από τον κ. Χρύσανθο Αλεξιάδη 
εκπρόσωπο της εταιρείας Τσάνταλη χορηγού του αγώνα.

5. Ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος έτοιμος 
με το νταούλι να δώσει την εκκίνηση.

6. Τερματισμός για τον νικητή του Υψηλάντειου Αγώνα Δρόμου 
Παναγιώτη Γραμμένο. 

7. Τα μέλη του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών 
και Ναυαγοσωστών Κατερίνης του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού.

8. Απονομή κυπέλλων και μεταλλίων στους τρεις πρώτους 
νικητές του Υ.Α.Δ. από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου 
Νέας Τραπεζούντας κ. Κωνσταντίνο Αντωνίου.

9. Απονομή κυπέλλων και μεταλλίων στις τρεις πρώτες 
νικήτριες του Υ.Α.Δ. από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του συλλόγου Αλέξανδρος Υψηλάντης, κ. Ελένη Αδαμίδου.

10. Αναμνηστική φωτογραφία συμμετεχόντων και διοργανωτών 
μετά το τέλος του αγώνα.

11. Κάποια από τα παιδάκια που συμμετείχαν στην 
περιπατητική διαδρομή.

12. Μέλη και κυρίες του συλλόγου που βοήθησαν στην διανομή 
των εδεσμάτων. 
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Θέατρο

Ο Υψηλάντειος Αγώνας Δρόμου (ΥΑΔ) διεξήχθη 
στη Νέα Τραπεζούντα Πιερίας το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 14 Σεπτεμβρίου 2019. Φέτος είχε επετειακό χα-
ρακτήρα καθώς συμπληρώθηκε μία 10ετία από την 
πρώτη διεξαγωγή του. Ο Μορφωτικός Ποντιακός Σύλ-
λογος Νέας Τραπεζούντας «Αλέξανδρος Υψηλάντης» 
με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Παι-
δείας, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης 
και του ΑΠΣ Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ»διοργάνωσε 
για ακόμη μία χρονιά έναν υπέροχο από κάθε άποψη 
αγώνα.  

Η εκκίνηση του αγώνα των 10 χλμ δόθηκε στις 
18:00 από τον Δήμαρχο Κατερίνης κ. Κουκοδήμο Κώ-
στα ενώ αυτή της περιπατητικής διαδρομής δέκα λε-
πτά αργότερα από τον Πρόεδρο του ΟΠΠΑΠ του Δή-
μου Κατερίνης κ. Τσιαμπέρα Νικόλαο.  

Στο αγωνιστικό κομμάτι των 10 χλμ οι συμμετέχο-
ντες έφτασαν τους 189 . Πρώτος έκοψε το νήμα ο ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (DADA HAIRWORKS) με 
37:23 (τρίτη καλύτερη επίδοση από καταβολής του θε-
σμού). Δεύτερος ήταν ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ  
(ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ”) με  38:04 και  τρί-
τος ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ) 
με επίδοση 40:28. 

Στις γυναίκες, πρώτη ήταν, για άλλη μια χρονιά (συ-
μπληρώνοντας τον αριθμό των 8 νικών τα τελευταία 
δέκα χρόνια!), η ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΠΣΔ 
Πιερίας «ΖΕΥΣ») με 49:53, δεύτερη η ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΡΙΑΔΝΗ  (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ) με 51:35 και 
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τρίτη η ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ 
ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ”) με 52:24. 

Κατά την τελετή βραβεύσεων, η διοργάνωση τί-
μησε με αναμνηστική πλακέτα τον κ. Ζέρβα Κων-
σταντίνο από την Θεσσαλονίκη ο οποίος ήταν ο μο-
ναδικός δρομέας ο οποίος τερμάτισε επιτυχώς και 
στις 10 διοργανώσεις του ΥΑΔ. 

Στην περιπατητική  διαδρομή των 5 χλμ συμμε-
τείχαν περί τους 90 περιπατητές διαφόρων ηλικιών 
οι οποίοι  περπάτησαν στην κυκλική διαδρομή με-
ταξύ των χωριών Κάτω Αγίου Ιωάννη και Νέας Τρα-
πεζούντας. 

Το τεχνικό t-shirt της διοργάνωσης στην πίσω ό-
ψη του έφερε το το γνωμικό του μεγάλου μας λογο-
τέχνη Ν. Καζαντζάκη  “ΦΤΑΣΕ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟ-
ΡΕΙΣ” και στην εμπρός όψη το λογότυπο της διορ-
γάνωσης και αυτό της εταιρίας A4G SOLAREN LTD 
ήταν και το ιδιαίτερα καλαίσθητο μετάλλιο στον ΥΑΔ 
2019. 

Τα νούμερα συμμετοχής χορηγήθηκαν από την ε-
πιχείρηση ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ. Το γεύμα αποκατάστασης 
που προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες περιελάμ-
βανε σουβλάκι κοτόπουλο και ήταν ευγενική χορη-
γία της «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΕ». Την πλήρη υδροδο-
σία των αθλητών ανέλαβε η εταιρία ΔΙΟΣ. Το ατομι-
κό φιαλίδιο κρασιού ήταν προσφορά της εταιρίας 
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ.  Τα παγωτά που προσφέρθηκαν  
σε μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες ήταν μια ευ-

γενική χορηγία του Φώτη Τσαρούχα, δρομέα και φί-
λου του Υψηλάντειου. 

Την υγειονομική κάλυψη των δρομέων και περι-
πατητών φρόντισε, για άλλη μια χρονιά, το Σώμα Ε-
θελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγο-
σωστών Κατερίνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού. 

Τους κώνους αποκλεισμού παραχώρησε η ε-
ταιρία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», τις πινακίδες 
κυκλοφοριακής ρύθμισης η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Κατερίνης και τα κιγκλιδώματα στον χώρο 
τερματισμού ο ΑΠΣΔ Πιερίας “ΖΕΥΣ”. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζει η διοργάνωση 
στους Νανίτσου Αναστασία, Δάρτση Δήμο, Σου-
ντουλίδου Δέσποινα, Χύτα Βασίλειο και Τερζίδου 
Θεοφανή οι οποίοι χρονομέτρησαν και κατέταξαν 
τους δρομείς. Τέλος, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν 
στους νέους και νέες του τμήματος Νεολαίας του 
ΜΠ Συλλόγου «Αλέξανδρος Υψηλάντης» οι οποίοι 
βοήθησαν με ποικίλους τρόπους σε άλλη μία επι-
τυχημένη διοργάνωση. 

Όλοι οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για τον επόμενο ΥΑΔ ο οποίος θα πραγματο-
ποιηθεί το απόγευμα του δεύτερου Σαββάτου του 
Σεπτεμβρίου 2020. 

Επιμέλεια: Δημήτριος Γρηγοριάδης για τον ΜΠ 
Σύλλογο «Αλέξανδρος Υψηλάντης» και τον ΑΠΣΔ 
Πιερίας “ΖΕΥΣ”.  

2. Ο Δήμαρχος Δήμου Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, 
ο πρόεδρος του Ο.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης κ. Τσιαμπέρας 
Νικόλαος, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέας 
Τραπεζούντας κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου, ο πρόεδρος του 
συλλόγου κ. Βασίλειος Παραδεισόπουλος λίγο πριν την 
εκκίνηση της περιπατητικής διαδρομής των 5 χιλιομέτρων.

3. Βράβευση από τον Δημήτρη Γρηγοριάδη στον κ. 
Κωνσταντίνο Ζέρβα στον μοναδικό δρομέα που τερμάτισε 
επιτυχώς και στις 10 διοργανώσεις του Υψηλάντειου Αγώνα 
Δρόμου.

4. Απονομή αναμνηστικού στον μεγαλύτερο σε ηλικία δρομέα 
του αγώνα κ. Ιωάννη Ουζουνίδη από τον κ. Χρύσανθο Αλεξιάδη 
εκπρόσωπο της εταιρείας Τσάνταλη χορηγού του αγώνα.

5. Ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος έτοιμος 
με το νταούλι να δώσει την εκκίνηση.

6. Τερματισμός για τον νικητή του Υψηλάντειου Αγώνα Δρόμου 
Παναγιώτη Γραμμένο. 

7. Τα μέλη του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών 
και Ναυαγοσωστών Κατερίνης του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού.

8. Απονομή κυπέλλων και μεταλλίων στους τρεις πρώτους 
νικητές του Υ.Α.Δ. από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου 
Νέας Τραπεζούντας κ. Κωνσταντίνο Αντωνίου.

9. Απονομή κυπέλλων και μεταλλίων στις τρεις πρώτες 
νικήτριες του Υ.Α.Δ. από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του συλλόγου Αλέξανδρος Υψηλάντης, κ. Ελένη Αδαμίδου.

10. Αναμνηστική φωτογραφία συμμετεχόντων και διοργανωτών 
μετά το τέλος του αγώνα.

11. Κάποια από τα παιδάκια που συμμετείχαν στην 
περιπατητική διαδρομή.

12. Μέλη και κυρίες του συλλόγου που βοήθησαν στην διανομή 
των εδεσμάτων. 
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Ιερομ. Ιωακείμ Οικονομίκος.
Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κίτρους, Κατερίνης, Πλαταμώνος 
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Από τότε που εμφανίζονται τα βαλκανικά κράτη, 
το ένα αρχίζει να κυνηγάει τ’ άλλο. Η γεωγραφική δια-
μόρφωση της περιοχής προσφέρεται για ένα ενιαίο 
βαλκανικό κράτος, όμως οι πολλές εθνότητες που 
συνωθούνται εκεί καθιστούν το εγχείρημα πολύ δύ-
σκολο, αν όχι αδύνατο. Και πάνω που τα πράγματα, 
μέσα απ’ τις συνεχείς προστριβές, φαίνονται να ι-
σορροπούν κάπως στις αρχές του 14ου αιώνα, νά-
σου οι Τούρκοι να πηδούν στην μεριά της Ευρώπης 
το 1356 με την κατάληψη της χερσονήσου της Καλ-
λιπόλεως. Απέχουμε 97 χρόνια απ’ την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, αλλά η τύχη της έχει ήδη προ-
διαγραφεί μ’ αυτήν την περικύκλωση. 

Πέντε χρόνια μετά, το 1361, ο σουλτάνος Μου-
ράτ μεταφέρει την πρωτεύουσα του απ’ την Προύσα 
στην Ανδριανούπολη. Δεδομένου ότι μετά την μετα-
φορά της πρωτεύουσας επί ευρωπαϊκού εδάφους 
οι Τούρκοι γίνονται κι’ αυτοί Βαλκάνιοι, αρχίζουν να 
προελαύνουν στα Βαλκάνια, αφήνοντας τη δύσκο-
λη Κωνσταντινούπολη γι’ αργότερα. Και το 1389, μό-
λις 64 χρόνια πριν απ’ την άλωση της Πόλης, η τύχη 
των Βαλκανίων, κρίνεται στη μεγάλη και ιστορική μά-
χη του Κοσσυφοπεδίου όπου οι Σέρβοι και οι σύμ-
μαχοι τους συντρίβονται κυριολεκτικά απ’ τους 
Τούρκους.

Λίγο αργότερα, το 1393, εκτός απ’ το σέρβικο, ε-
ξαφανίζεται απ’ το χάρτη της εποχής και το βουλγα-
ρικό κράτος εκεί παραδίπλα. Την ίδια χρονιά (1393) 
οι Τούρκοι καταχτούν και τη Βλαχία. Σειρά έχει το Δε-
σποτάτο της Ηπείρου που περνάει στους Τούρκους 
το 1449, τέσσερα χρόνια  πριν απ’ την άλωση της 
Πόλης. Το Δουκάτο της Αθήνας θα το αφήσουν για 
μετά την άλωση, και θα το καταλάβουν το 1456. Για 
μετά την άλωση θα αφήσουν  επίσης τη Βοσνία 
στην οποία θα εισβάλουν το 1463, αλλά θα ολοκλη-
ρώσουν την κατάκτηση το 1526, ύστερα από μία 
λυσσώδη αντίσταση των Βοσνίων που κρατάει 63 
χρόνια. Σημειώστε πως οι Βόσνιοι δεν είναι ακόμα 
μουσουλμάνοι, είναι χριστιανοί και μάλιστα τόσο φα-
νατικοί, όσο επιβάλλει  ο Βογομιλισμός απ’ τον ο-
ποίο  έλκει την καταγωγή του ο Βοσνιακός χριστια-
νισμός. Με επιτυχία επίσης αντιστέκεται  στους 
Τούρκους καταχτητές, εκεί δίπλα στην Αλβανία, και 
ο Γεώργιος Καστριώτης, γνωστός περισσότερο σαν 
Σκεντέρμπέης, Έλληνας απ’ τη μεριά του πατέρα 
του, Σέρβος απ’ τη μεριά της μητέρας του, ο υπ’ α-
ριθμόν ένας εθνικός ήρωας των Αλβανών. Υποκύ-
πτει τελικά το 1466 με την πτώση της Κρόγια, ενός 
φυσικού οχυρού που μοιάζει απόρθητο. 

Με την υποταγή και της κεντρικής Αλβανίας, οι 
Τούρκοι προελαύνουν ανενόχλητοι  πλέον μέχρι 
την Αδριατική , και εκτοπίζουν από εκεί του Ενετούς, 
τα φρούρια των οποίων καταλαμβάνουν το ένα μετά 
το άλλο μέχρι που να πέσει και η Σκόδρα στην βό-
ρεια Αλβανία το 1478. Μόνο το Μαυροβούνιο βο-
ρειότερα και οι Ιταλικές πόλεις  που βρίσκονται στα 
παράλια ξεφεύγουν την υποδούλωση στους Τούρ-
κους. Προφυλάσσονται απ’ τον τεράστιο ορεινό ό-
γκο που απομονώνει αυτή την περιοχή απ’ τη Σερ-
βία. 

Το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων θα υποτα-
χθεί στους Τούρκους, πριν την άλωση της Πόλης. 
Που μόνο η εκπληκτική φυσική και τεχνική οχύρω-
ση της την προφυλάσσει προς το παρόν από τους 
Τούρκους, που μοιάζουν αποφασισμένοι να γίνουν 
ευρωπαιοκράτορες, όπως δείχνουν τα πράγματα 
τότε που φτάνουν μέχρι τη Βιέννη, όπου και ανακό-
πτεται η διείσδυση τους στην Ευρώπη. Τούτη η κα-
τάσταση  κρατάει από τα μέσα του 14ου μέχρι την 
αρχή του 18ου αιώνα, τότε που εμφανίζονται τα η-

του ΗΛΙΑ ΣΠΑΝΟΥ  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

μιανεξάρτητα πασαλίκια στα Σκόδρα της βόρειας 
Αλβανίας  υπό τον Μπουσάτ Πασά, στα Γιάννενα 
της Ηπείρου υπό τον Αλή Πασά, και στο Βιδίνιο στη 
βορειοδυτική Βουλγαρία υπό τον Πασβάνογλου. Εί-
ναι τα πρώτα συμπτώματα παρακμής και διάλυσης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι οι πρώτες 
ενδείξεις πως ούτε η κοινή θρησκεία  δεν θα μπορέ-
σει να διατηρήσει τη συνοχή ακόμα και στις περιο-
χές των Βαλκανίων που προσχώρησαν στο μου-
σουλμανισμό. Όλες αυτές οι περιοχές ήταν χριστια-
νικές από πολλούς αιώνες. Όσοι προσχωρούν στο 
μουσουλμανισμό το κάνουν είτε γιατί τον βρίσκουν 
απλούστερο, είτε διότι τους έρχεται βολικότερος, 
προκειμένου να συνεργάζονται ανετότερα με τους 
Τούρκους. Πρόθυμοι να συνεργασθούν με τους 
Τούρκους είναι οι ντόπιοι φεουδάρχες (οι κοτσα-
μπάσηδες). Όσο για την αστική τάξη, αυτή ακόμα 
εκκολάπτεται στις αρχές του 17ου αιώνα στα Βαλ-
κάνια και θα μπει αποφασιστικά στο προσκήνιο της 
ιστορίας στα τέλη του 17ου αιώνα και κυρίως στις 
αρχές του 18ου. Η ελληνική Φιλική Εταιρεία συ-
γκροτείται από αστούς της διασποράς, και ξεπηδά-
ει μέσα απ’ το άκρως προοδευτικό ακόμα τότε μα-
σονικό κίνημα. Οι βασικοί ηγέτες της Φιλικής Εται-
ρείας είναι τέκτονες.

Η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
που αρχίζει στις αρχές του 18ου αιώνα ανακόπτε-
ται προσωρινά χάρη στους Άγγλους και τους Γάλ-
λους που σώζουν τους Τούρκους απ’ τα νύχια της 
Ρωσικής αρκούδας κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο του 
1854-1856. Όμως τον Κριμαϊκό θα τον διαδεχτεί ο 
Ρωσοτουρκικός, πόλεμος του 1877-1878. Επιτέ-
λους η Ρωσική δύναμη νικάει  την αιώνια αντίπαλό 
της, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που τότε ακρι-
βώς καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται να συνέλθει 
ποτέ πια. 

Με την συνθήκη του Βερολίνου στις 13 Ιουλίου 
1878 η Βουλγαρία κηρύσσεται αυτόνομη ηγεμονία 
υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου, και η Ανατο-
λική Ρωμυλία γίνεται αυτόνομη επαρχία, κι αυτή υ-
πό την επικυριαρχία του σουλτάνου. Μ’ άλλα λόγια, 
αυτές οι δύο περιοχές, που λίγο αργότερα θα συνα-
ποτελέσουν το σημερινό Βουλγαρικό κράτος, γίνο-
νται ημιαυτόνομες. Με την ίδια συνθήκη του Βερο-
λίνου του 1878, που ουσιαστικά είναι η ληξιαρχική 

πράξη θανάτου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η 
Ρουμανία και η Σερβία κηρύσσονται ανεξάρτητα κρά-
τη, 48 χρόνια μετά την Ελλάδα, ενώ το πάντα ανεξάρ-
τητο σ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής των Βαλ-
κανίων, Μαυροβούνιο μεγαλώνει κι άλλο. 

Πάντα κατά την ίδια σημαδιακή συνθήκη του 1878, 
η Θεσσαλία και μέρος της Ηπείρου δίνονται στην Ελ-
λάδα, η Δροβούτσα στη Ρουμανία, η Βεσσαραβία στη 
Ρωσία, ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραδίδεται προς 
«φύλαξιν» στην Αυστροουγγαρία. Τούτη η διοικητική 
κηδεμονία λέγεται «εντολή» και το έδαφος που βρίσκε-
ται υπό ξένην κηδεμονία λέγεται προτεκτοράτο – προ-
στατευμένο κατά μετάφραση. 

Το 1885 δηλαδή 7 χρόνια μετά την συνθήκη του Βε-
ρολίνου, η Βουλγαρία, αν και ημιαυτόνομη προς το πα-
ρόν καταλαμβάνει την Ανατολική Ρωμυλία, που κι’ αυ-
τή  ήταν ημιαυτόνομη περιοχή, και προκαλεί την οργή 
τόσο της Ελλάδας, όσο και της Σερβίας. Οι μεγάλες δυ-
νάμεις της εποχής όμως που κανονίζουν τα πράγματα 
στο Βερολίνο δεν εκχωρούν πλήρη ανεξαρτησία  στη 
Βουλγαρία διότι ξέρουν πως είναι η πιο αποφασιστική 
και η πιο μαχητική χώρα των Βαλκανίων και φοβούνται 
μην τα κάνει όλα άνω κάτω, σε βάρος και της Ελλάδας 
και της Σερβίας και της Τουρκίας.

Οι Έλληνες σταμάτησαν να έχουν αξιώσεις στην Α-
νατολική Θράκη από τότε που σταμάτησαν να έχουν α-
ξιώσεις και στην Κωνσταντινούπολη. Στον σερβο-
βουλγαρικό πόλεμο που ακολουθεί την προσάρτηση 
της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία, οι Σέρβοι ητ-
τώνται κατά κράτος. Κατά κράτος ηττώνται και οι Έλλη-
νες απ’ τους Τούρκους σε κείνον τον οικτρό πόλεμο 
του 1897. Είναι η εποχή των μεγάλων κραδασμών 
που προκαλεί η ήττα των Τούρκων απ’ τους Ρώσους 
στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78 ένα πολύ κρί-
σιμο πόλεμο για τη διαμόρφωση των συνόρων των 
κρατών της Βαλκανικής. Το 1908 η Βουλγαρία από η-
μιανεξάρτητο κράτος υπό την επικυριαρχία  του σουλ-
τάνου γίνεται ανεξάρτητο βασίλειο. Το 1908 επίσης εί-
ναι η χρονιά που το κίνημα των Νεοτούρκων επιβάλλει 
το σύνταγμα στον σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ Β’  που σε 
λίγο θα εκθρονιστεί για να εμφανιστεί η σημερινή 
Τουρκική Δημοκρατία το 1924 υπό τον Μουσταφά Κε-
μάλ, τον επιλεγόμενο Ατατούρκ, ήτοι πατέρα των 
Τούρκων.

Την ίδια σημαδιακή χρονιά 1908, που η Βουλγαρία 
αποχτά βασιλιά και η Τουρκία σύνταγμα, η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη προσαρτάται κανονικότατα στην 
Αυστροουγγαρία και γίνεται επαρχία της από 
προτεκτοράτο που ήταν απ’ το 1878. Ση-
μειώστε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη ζει υπό γερμανική (αυ-
στριακή στην παρούσα φάση) και ουγγρική 
κατοχή. Πριν την κατάκτηση από τους Τούρ-
κους ύστερα από μια λυσσώδη αντίσταση 
των Βοσνίων  που κρατάει 63 ολόκληρα χρό-
νια, οι Γερμανοί, που κατέχουν την περιοχή 
πριν απ’ τους Τούρκους, κόβουν το 1440 ένα 
μέρος της, το νότιο, και το κάνουν δώρο σε κά-
ποιον δικό τους δούκα, Herzog γερμανιστί. 
Συνεπώς, Ερζεγοβίνη (χερτζογκοβίνη) ση-
μαίνει δουκάτο στα γερμανικά. Και επειδή το 
δουκάτο έζησε κάπου έναν αιώνα μέχρι να το 
καταπιούν οι Τούρκοι, η περιοχή άρχισε να 
νιώθει κάπως διαφορετικά απ’ την υπόλοιπη 
Βοσνία στην οποία λογικά και εθνολογικά α-
νήκει. Κι έτσι το γερμανικό παρατσούκλι δου-
κάτο (herzog) έμεινε ως Ερζεγοβίνη και επί 
τουρκοκρατίας και επί Τίτο, για να διαιωνίζει 
και ονοματολογικά το πλήρες κομφούζιο που 
επικρατεί πάντα σ’ αυτήν την πιο ασταθή πε-
ριοχή των Βαλκανίων, που είναι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, μία χώρα μπαλάκι του πινγκ-
πονγκ στα χέρια των μεγάλων δυνάμεων. Αλ-
λά και των λιγότερο μεγάλων, όπως η Σερβί-
α. Όπως και να΄ναι, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εί-
ναι η σχετικά πιο προοδευτική μουσουλμανι-
κή χώρα απ’ όλες τις μουσουλμανικές χώρες 
της οικουμένης. Και τούτο εξαιτίας των μα-
κραίων σχέσεων της με τη Δύση, πράγμα 
που εξηγεί και το σημερινό ενδιαφέρον της 
Δύσης γι’ αυτήν. Έγινε χαμός το 1908 με την 
προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην 
Αυστροουγγαρία. Η Σερβία, που θεωρεί δική 
της την περιοχή, καταφεύγει στην παμπάλαι-
η  φίλη και σύμμαχο Ρωσία και ζητάει την ε-
πέμβασή της. Η Ρωσία όμως τα κάνει πλακά-
κια με τους Γερμανούς. Δεν την ενδιαφέρει η 
Βοσνία, την ενδιαφέρει μόνο η Σερβία σ’ ολό-
κληρα τα Βαλκάνια. Διότι οι Σέρβοι είναι οι 
πιο «γνήσιοι» Σλάβοι της Βαλκανικής. Η με-
γάλη πλάκα όμως γίνεται με τη συμπεριφορά 
της Τουρκίας, στην οποία «δικαιωματικά» α-
νήκει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όχι μόνο λόγω 
θρησκείας αλλά κυρίως διότι το 1908 που η 
περιοχή  δόθηκε στην Αυστροουγγαρία για 
προστασία, δόθηκε ως τουρκικό έδαφος από 
πολλούς διεκδικούμενο, φυσικά και από την 
Τουρκία στην οποία ανήκε από τότε που την 
κατάχτησε το 1526, τελευταία  απ’ όλες τις 
βαλκανικές χώρες. Όμως η Τουρκία την 26 
Φεβρουαρίου 1909 με το πρωτόκολλο  της 
Κωνσταντινουπόλεως πουλάει κανονικότατα 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στους Αυστροουγγα-
ρούς έναντι δυόμισι εκατομμυρίων χρυσών 
λιρών. Το μυστικό θα μαθευτεί αργότερα και 
θα γίνει το έλα να δεις  που λέμε. Οι Βόσνιοι 
συνειδητοποιούν  τότε πως ο μόνος τρόπος 
να σταματήσει να τραβάει τη χώρα τους ο έ-
νας από δω και ο άλλος από κει, είναι η έντα-
ξη στο ενιαίο κράτος που θα ονομασθεί Γιου-
γκοσλαβία. 

Κι έτσι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, θα πρωτα-
γωνιστήσει, όπως και η Κροατία, στη 
δημιουργία της Γιουγκοσλαβίας. Για να διαπι-
στώσει σε λίγο, όπως και η Κροατία, πως η 
μεγάλη αδελφή, η Σερβία, αν και όλοι την α-
ναγνωρίζουν σαν μεγάλη αδελφή, στην 
πραγματικότητα φέρεται σαν κηδεμόνας.

Όπως καταλάβατε ήδη, η Κροατία και η 
Σλοβενία δεν παίζουν βασικό πολιτιστικό ρό-
λο στη ιστορία των λαών της Βαλκανικής, αν 
και ανήκουν στα Βαλκάνια. Αυτές οι δύο πε-
ριοχές δε θα γνωρίσουν σοβαρή Τουρκική κα-
τοχή, που θα δώσει την «πατίνα» σ’ όλους 
τους λαούς των Βαλκανίων. Και για τη Γιου-
γκοσλαβία η Κροατία και η Σλοβενία θα είναι 
περίπου ότι και τα Επτάνησα για την Ελλάδα. 
Ένα παράθυρο στη Δύση. Και ως εκ τούτου, 
όπως και τα Επτάνησα σε μας, η πιο πολιτι-
σμένη και αναπτυγμένη περιοχή της κατοπι-
νής Γιουγκοσλαβίας. 

Μία ακόμα συνάντηση μέσα 
από την φιλόξενη εφημερίδα της 
Νέας Τραπεζούντος, για να 
παρουσιάσουμε μία ακόμα 
Μητρόπολη του ιστορικού, 
ελληνικού και αιματοποτισμένου 
Πόντου. Αυτήν την φορά, θα 
παρουσιάσουμε εν συντομία την 
ιστορία της Μητροπόλεως 
Νεοκαισαρείας. 

    Η Νεοκαισάρεια του 
Πόντου, είναι μία από τις 
παλαιότερες ελληνικές πόλεις της 
Μικράς Ασίας. Το αρχαίο της 
όνομα ήταν Κάβειρα. Αργότερα 
ονομάστηκε Διόσπολις, Σεβαστή, 
και τελικά Νεοκαισάρεια. Στα 
χρόνια του Μιθριδάτη, η πόλη 
είχε γίνει η πρωτεύουσα ολοκλήρου του Πόντου. Στα 
χρόνια του Αυτοκράτορος Διοκλητιανού, η 
Νεοκαισάρεια αναδιοργανώθηκε και έγινε η έδρα και 
η πρωτεύουσα του Πολεμωνιακού Πόντου. 

   Η πόλη κατά καιρούς είχε καταστραφεί από 
σεισμούς, ενώ στα χρόνια τα Βυζαντινά - Ρωμαίϊκα 
είχε μεγάλη ανάπτυξη. Μετά την μάχη του Μαντζικέρτ 
το 1071, κατακτήθηκε από τους Σελτζούκους και το 
1473, κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς. Οι 
Οθωμανοί ονομάζουν την πόλη με το ίδιο ελληνικό 
όνομα, παραφράζοντάς το λίγο. Νικσάρ.  

   Ο χριστιανισμός στην περιοχή της 
Νεοκαισαρείας, διαδόθηκε ήδη από τα Αποστολικά 
χρόνια. Αν και δεν υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, ο 
Πόντος γενικά αναφέρεται στην Α' Καθολική 
Επιστολή Πέτρου: " εκλεκτοίς παρεπιδήμοις 
διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας 
και Βιθυνίας".

    Η Νεοκαισάρεια αναδείχθηκε σε Επισκοπή, με 
πρώτο γνωστό Επίσκοπο τον Άγιο Γρηγόριο, ο 
οποίος όπως αναφέρει η βιογραφία του, όταν πήγε 
στην Επισκοπή του, βρήκε μόνο 17 χριστιανούς, ενώ 
με τον θάνατο άφησε μόνο 17 ειδωλολάτρες. Στην 
Νεοκαισάρεια, συνεκλήθη μιά Σύνοδος το 319, υπό 
την προεδρία του Αγίου Γρηγορίου, για να ετοιμάσει 
τα θέματα και την καταδίκη του αρεσιάρχου Αρείου, 
πού έγινε το 325 στην Νίκαια της Βιθυνίας, υπό την 
προεδρία του Αγίου Κωνσταντίνου. Μάλιστα η 
Σύνοδος αυτή εξέδωσε και 15 Κανόνες για την 
εύρυθμη λειτουργία της Εκκλησίας. Τα θέματα με τα 
οποία ασχολούνται οι Κανόνες της Νεοκαισαρείας 
είναι, εκκλησιαστικής ευταξίας, Θείας Λειτουργίας και 
Λειτουργικής, χριστιανικού βίου και οικογενειακού 
δικαίου.

    Από την Νεοκαισάρεια καταγόταν και ο της 
Καισαρείας της Καππαδοκίας Επίσκοπος και άγιος 
της Εκκλησίας μας, Μέγας Βασίλειος.

  Με την ανάπτυξη του Κράτους και του 
Χριστιανισμού, η Νεοκαισάρεια ανυψώθηκε σε 
Μητρόπολη με τέσσερις επισκοπές.

   Το 1371, η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας για μικρό 
χρονικά διάστημα ενώθηκε με την Μητρόπολη 
Αμασείας. 

   Το 1391, λόγω οικονομικών δυσκολιών το 
Πατριαρχείο αποφασίζει να συγχωνεύσει ορισμένες 
επισκοπές μεταξύ αυτών και της Νεοκαισαρείας στην 
Μητρόπολη Τραπεζούντος, η οποία όμως πολύ 
γρήγορα θα επανέλθει στην αρχική της θέση και τιμή.

   Τον Ιούλιο του 1684, η Σύνοδος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα ενώσει στην 
Μητρόπολη Νεοκαισαρείας την εξαρχία, η οποία 
ελήφθη από την Μητρόπολη Σμασείας, ενώ το 1873 
επί Πατριάρχου Ιωακείμ του Β' αφαιρέθηκαν 
ορισμένα χωριά από την Μητρόπολη Νεοκαισαρείας 
και υπήχθησαν στην Μητρόπολη Αγκύρας. 

   Με την ανατολή του 20ου αιώνος η έδρα της 
Μητροπόλεως, μεταφέρεται από την Νεοκαισάρεια 
στα Κοτύωρα - Ορντού που σημαίνει στρατόπεδο, 
όπου θα παραμείνει εκεί μέχρι και το 1923, με την 

καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Την 
χρονιά εκείνη οι χριστιανοί ήταν 80.000 ψυχές. Στην 
Ορντού υπήρχε τετρατάξιο Σχολαρχείο και μιά τάξη 
Γυμνασίου. Επτά δάσκαλοι και 350 μαθητές.

Το Δημοτικό Σχολείο είχε 150 μαθητές τρείς 
δασκάλους και ένα νηπιαγωγείο. Τέλος στην Ορντού 
υπήρχε και ένα Παρθεναγωγείο με πέντε τάξεις, τρεις 
Δασκάλες και 150 μαθήτριες.

   Ο Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας φέρει τον τίτλο του 
"Υπερτίμου και εξάρχου Πόντου Πολεμωνιακού".

Την Ιερά Μητρόπολη Νεοκαισαρείας, την εποίμαναν 
μεγάλες και σημαντικές προσωπικότητες. Η τελευταία 
ήταν ο Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος 
Κορωναίος. 

   Ο Χρυσόστομος Κορωναίος γεννήθηκε στην παλαιά 
Φώκαια της Σμύρνης το 1894. Σπούδασε στην 
Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και στην συνέχεια στην 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης.  Τελε ιόφοιτος 
χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Γέροντά του 
Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλίνικο στις 2 Οκτωβρίου του 
1922 στον Ναό της Σχολής όπου ονομάστηκε 
Χρυσόστομος, ενώ Πρεσβύτερος στις 18 Ιουλίου 1923 
από τον ίδιο αρχιερέα. 

   Την ίδια χρονιά, διορίστηκε καθηγητής στην 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης διδάσκοντας την ελληνική 
γλώσσα και την γεωγραφία, ενώ αργότερα δίδασκε και 
θεολογικά μαθήματα.

   Κατά τα έτη 1931 - 1933 φοίτησε στην 
Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 
του Στρασβούργου, όπου ειδικεύτηκε στο Εκκλησιαστικό 
δίκαιο. Η διπλωματική του διατριβή είχε θέμα: "Η συμβολή 
του Αποστόλου Παύλου εις την διάδοσιν του 
Χριστιανισμού".

    Με την επιστροφή του στην Πόλη συνεχίζει να 
διδάσκει τα μαθήματα στην Χάλκη, μέχρι τον Νοέμβριο 
του 1942, όπου διορίζεται Σχολάρχης της Χάλκης, θέση 
την οποία θ κρατήσει μέχρι το 1950. Στις 25 Απριλίου 
1944 εξελέγη Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας, η δε 
χειροτονία του έγινε στις 7 Μαΐου του ιδίου έτους στον Ναό 
της Σχολής. Το 1950 μετετέθη στην Μητρόπολη Λέρου και 
Καλύμνου, μια εκλογή την οποία δεν δέχτηκε, και ένα 
χρόνο μετά, επανήλθε στην Μητρόπολη Νεοκαισαρείας. 

  Ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος κήρυττε ανελλιπώς 
από τον Πατριαρχικό Άμβωνα, ενώ ήταν πιστός τηρητής 
της τάξεως και του τυπικού της Μεγάλης Εκκλησίας. 

    Ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος πέθανε από 
καρδιακή προσβολή σε ηλικία 86 ετών στις 27 Νοεμβρίου 
του 1976. Η κηδεία του έγινε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό 
Ναό στις 29 Νοεμβρίου υπό του Κωνσταντινουπόλεως 
Δημητρίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. 
Ετάφη στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή. 
Μαθητής και πνευματικό τέκνο του ήταν ο επίσης 
αείμνηστος Μητροπολίτης Μύρων και μετέπειτα Γέρων 
Εφέσου Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, για τον οποίο θα 
κάνουμε ιδικό αφιέρωμα.

   Η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας, σήμερα παραμένει εν 
χηρεία, περιμένοντας και αυτή όπως και άλλες 
Μητροπόλεις και Επισκοπές της Μικράς Ασίας, την ημέρα 
πού θα αποκτήσουν τον προστάτη και ποιμενάρχη τους.

                                

Μητροπολη 
Νεοκαισαρειας Ποντου
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Από τότε που εμφανίζονται τα βαλκανικά κράτη, 
το ένα αρχίζει να κυνηγάει τ’ άλλο. Η γεωγραφική δια-
μόρφωση της περιοχής προσφέρεται για ένα ενιαίο 
βαλκανικό κράτος, όμως οι πολλές εθνότητες που 
συνωθούνται εκεί καθιστούν το εγχείρημα πολύ δύ-
σκολο, αν όχι αδύνατο. Και πάνω που τα πράγματα, 
μέσα απ’ τις συνεχείς προστριβές, φαίνονται να ι-
σορροπούν κάπως στις αρχές του 14ου αιώνα, νά-
σου οι Τούρκοι να πηδούν στην μεριά της Ευρώπης 
το 1356 με την κατάληψη της χερσονήσου της Καλ-
λιπόλεως. Απέχουμε 97 χρόνια απ’ την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, αλλά η τύχη της έχει ήδη προ-
διαγραφεί μ’ αυτήν την περικύκλωση. 

Πέντε χρόνια μετά, το 1361, ο σουλτάνος Μου-
ράτ μεταφέρει την πρωτεύουσα του απ’ την Προύσα 
στην Ανδριανούπολη. Δεδομένου ότι μετά την μετα-
φορά της πρωτεύουσας επί ευρωπαϊκού εδάφους 
οι Τούρκοι γίνονται κι’ αυτοί Βαλκάνιοι, αρχίζουν να 
προελαύνουν στα Βαλκάνια, αφήνοντας τη δύσκο-
λη Κωνσταντινούπολη γι’ αργότερα. Και το 1389, μό-
λις 64 χρόνια πριν απ’ την άλωση της Πόλης, η τύχη 
των Βαλκανίων, κρίνεται στη μεγάλη και ιστορική μά-
χη του Κοσσυφοπεδίου όπου οι Σέρβοι και οι σύμ-
μαχοι τους συντρίβονται κυριολεκτικά απ’ τους 
Τούρκους.

Λίγο αργότερα, το 1393, εκτός απ’ το σέρβικο, ε-
ξαφανίζεται απ’ το χάρτη της εποχής και το βουλγα-
ρικό κράτος εκεί παραδίπλα. Την ίδια χρονιά (1393) 
οι Τούρκοι καταχτούν και τη Βλαχία. Σειρά έχει το Δε-
σποτάτο της Ηπείρου που περνάει στους Τούρκους 
το 1449, τέσσερα χρόνια  πριν απ’ την άλωση της 
Πόλης. Το Δουκάτο της Αθήνας θα το αφήσουν για 
μετά την άλωση, και θα το καταλάβουν το 1456. Για 
μετά την άλωση θα αφήσουν  επίσης τη Βοσνία 
στην οποία θα εισβάλουν το 1463, αλλά θα ολοκλη-
ρώσουν την κατάκτηση το 1526, ύστερα από μία 
λυσσώδη αντίσταση των Βοσνίων που κρατάει 63 
χρόνια. Σημειώστε πως οι Βόσνιοι δεν είναι ακόμα 
μουσουλμάνοι, είναι χριστιανοί και μάλιστα τόσο φα-
νατικοί, όσο επιβάλλει  ο Βογομιλισμός απ’ τον ο-
ποίο  έλκει την καταγωγή του ο Βοσνιακός χριστια-
νισμός. Με επιτυχία επίσης αντιστέκεται  στους 
Τούρκους καταχτητές, εκεί δίπλα στην Αλβανία, και 
ο Γεώργιος Καστριώτης, γνωστός περισσότερο σαν 
Σκεντέρμπέης, Έλληνας απ’ τη μεριά του πατέρα 
του, Σέρβος απ’ τη μεριά της μητέρας του, ο υπ’ α-
ριθμόν ένας εθνικός ήρωας των Αλβανών. Υποκύ-
πτει τελικά το 1466 με την πτώση της Κρόγια, ενός 
φυσικού οχυρού που μοιάζει απόρθητο. 

Με την υποταγή και της κεντρικής Αλβανίας, οι 
Τούρκοι προελαύνουν ανενόχλητοι  πλέον μέχρι 
την Αδριατική , και εκτοπίζουν από εκεί του Ενετούς, 
τα φρούρια των οποίων καταλαμβάνουν το ένα μετά 
το άλλο μέχρι που να πέσει και η Σκόδρα στην βό-
ρεια Αλβανία το 1478. Μόνο το Μαυροβούνιο βο-
ρειότερα και οι Ιταλικές πόλεις  που βρίσκονται στα 
παράλια ξεφεύγουν την υποδούλωση στους Τούρ-
κους. Προφυλάσσονται απ’ τον τεράστιο ορεινό ό-
γκο που απομονώνει αυτή την περιοχή απ’ τη Σερ-
βία. 

Το μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων θα υποτα-
χθεί στους Τούρκους, πριν την άλωση της Πόλης. 
Που μόνο η εκπληκτική φυσική και τεχνική οχύρω-
ση της την προφυλάσσει προς το παρόν από τους 
Τούρκους, που μοιάζουν αποφασισμένοι να γίνουν 
ευρωπαιοκράτορες, όπως δείχνουν τα πράγματα 
τότε που φτάνουν μέχρι τη Βιέννη, όπου και ανακό-
πτεται η διείσδυση τους στην Ευρώπη. Τούτη η κα-
τάσταση  κρατάει από τα μέσα του 14ου μέχρι την 
αρχή του 18ου αιώνα, τότε που εμφανίζονται τα η-

του ΗΛΙΑ ΣΠΑΝΟΥ  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

μιανεξάρτητα πασαλίκια στα Σκόδρα της βόρειας 
Αλβανίας  υπό τον Μπουσάτ Πασά, στα Γιάννενα 
της Ηπείρου υπό τον Αλή Πασά, και στο Βιδίνιο στη 
βορειοδυτική Βουλγαρία υπό τον Πασβάνογλου. Εί-
ναι τα πρώτα συμπτώματα παρακμής και διάλυσης 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι οι πρώτες 
ενδείξεις πως ούτε η κοινή θρησκεία  δεν θα μπορέ-
σει να διατηρήσει τη συνοχή ακόμα και στις περιο-
χές των Βαλκανίων που προσχώρησαν στο μου-
σουλμανισμό. Όλες αυτές οι περιοχές ήταν χριστια-
νικές από πολλούς αιώνες. Όσοι προσχωρούν στο 
μουσουλμανισμό το κάνουν είτε γιατί τον βρίσκουν 
απλούστερο, είτε διότι τους έρχεται βολικότερος, 
προκειμένου να συνεργάζονται ανετότερα με τους 
Τούρκους. Πρόθυμοι να συνεργασθούν με τους 
Τούρκους είναι οι ντόπιοι φεουδάρχες (οι κοτσα-
μπάσηδες). Όσο για την αστική τάξη, αυτή ακόμα 
εκκολάπτεται στις αρχές του 17ου αιώνα στα Βαλ-
κάνια και θα μπει αποφασιστικά στο προσκήνιο της 
ιστορίας στα τέλη του 17ου αιώνα και κυρίως στις 
αρχές του 18ου. Η ελληνική Φιλική Εταιρεία συ-
γκροτείται από αστούς της διασποράς, και ξεπηδά-
ει μέσα απ’ το άκρως προοδευτικό ακόμα τότε μα-
σονικό κίνημα. Οι βασικοί ηγέτες της Φιλικής Εται-
ρείας είναι τέκτονες.

Η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
που αρχίζει στις αρχές του 18ου αιώνα ανακόπτε-
ται προσωρινά χάρη στους Άγγλους και τους Γάλ-
λους που σώζουν τους Τούρκους απ’ τα νύχια της 
Ρωσικής αρκούδας κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο του 
1854-1856. Όμως τον Κριμαϊκό θα τον διαδεχτεί ο 
Ρωσοτουρκικός, πόλεμος του 1877-1878. Επιτέ-
λους η Ρωσική δύναμη νικάει  την αιώνια αντίπαλό 
της, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που τότε ακρι-
βώς καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται να συνέλθει 
ποτέ πια. 

Με την συνθήκη του Βερολίνου στις 13 Ιουλίου 
1878 η Βουλγαρία κηρύσσεται αυτόνομη ηγεμονία 
υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου, και η Ανατο-
λική Ρωμυλία γίνεται αυτόνομη επαρχία, κι αυτή υ-
πό την επικυριαρχία του σουλτάνου. Μ’ άλλα λόγια, 
αυτές οι δύο περιοχές, που λίγο αργότερα θα συνα-
ποτελέσουν το σημερινό Βουλγαρικό κράτος, γίνο-
νται ημιαυτόνομες. Με την ίδια συνθήκη του Βερο-
λίνου του 1878, που ουσιαστικά είναι η ληξιαρχική 

πράξη θανάτου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η 
Ρουμανία και η Σερβία κηρύσσονται ανεξάρτητα κρά-
τη, 48 χρόνια μετά την Ελλάδα, ενώ το πάντα ανεξάρ-
τητο σ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής των Βαλ-
κανίων, Μαυροβούνιο μεγαλώνει κι άλλο. 

Πάντα κατά την ίδια σημαδιακή συνθήκη του 1878, 
η Θεσσαλία και μέρος της Ηπείρου δίνονται στην Ελ-
λάδα, η Δροβούτσα στη Ρουμανία, η Βεσσαραβία στη 
Ρωσία, ενώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραδίδεται προς 
«φύλαξιν» στην Αυστροουγγαρία. Τούτη η διοικητική 
κηδεμονία λέγεται «εντολή» και το έδαφος που βρίσκε-
ται υπό ξένην κηδεμονία λέγεται προτεκτοράτο – προ-
στατευμένο κατά μετάφραση. 

Το 1885 δηλαδή 7 χρόνια μετά την συνθήκη του Βε-
ρολίνου, η Βουλγαρία, αν και ημιαυτόνομη προς το πα-
ρόν καταλαμβάνει την Ανατολική Ρωμυλία, που κι’ αυ-
τή  ήταν ημιαυτόνομη περιοχή, και προκαλεί την οργή 
τόσο της Ελλάδας, όσο και της Σερβίας. Οι μεγάλες δυ-
νάμεις της εποχής όμως που κανονίζουν τα πράγματα 
στο Βερολίνο δεν εκχωρούν πλήρη ανεξαρτησία  στη 
Βουλγαρία διότι ξέρουν πως είναι η πιο αποφασιστική 
και η πιο μαχητική χώρα των Βαλκανίων και φοβούνται 
μην τα κάνει όλα άνω κάτω, σε βάρος και της Ελλάδας 
και της Σερβίας και της Τουρκίας.

Οι Έλληνες σταμάτησαν να έχουν αξιώσεις στην Α-
νατολική Θράκη από τότε που σταμάτησαν να έχουν α-
ξιώσεις και στην Κωνσταντινούπολη. Στον σερβο-
βουλγαρικό πόλεμο που ακολουθεί την προσάρτηση 
της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Βουλγαρία, οι Σέρβοι ητ-
τώνται κατά κράτος. Κατά κράτος ηττώνται και οι Έλλη-
νες απ’ τους Τούρκους σε κείνον τον οικτρό πόλεμο 
του 1897. Είναι η εποχή των μεγάλων κραδασμών 
που προκαλεί η ήττα των Τούρκων απ’ τους Ρώσους 
στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-78 ένα πολύ κρί-
σιμο πόλεμο για τη διαμόρφωση των συνόρων των 
κρατών της Βαλκανικής. Το 1908 η Βουλγαρία από η-
μιανεξάρτητο κράτος υπό την επικυριαρχία  του σουλ-
τάνου γίνεται ανεξάρτητο βασίλειο. Το 1908 επίσης εί-
ναι η χρονιά που το κίνημα των Νεοτούρκων επιβάλλει 
το σύνταγμα στον σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ Β’  που σε 
λίγο θα εκθρονιστεί για να εμφανιστεί η σημερινή 
Τουρκική Δημοκρατία το 1924 υπό τον Μουσταφά Κε-
μάλ, τον επιλεγόμενο Ατατούρκ, ήτοι πατέρα των 
Τούρκων.

Την ίδια σημαδιακή χρονιά 1908, που η Βουλγαρία 
αποχτά βασιλιά και η Τουρκία σύνταγμα, η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη προσαρτάται κανονικότατα στην 
Αυστροουγγαρία και γίνεται επαρχία της από 
προτεκτοράτο που ήταν απ’ το 1878. Ση-
μειώστε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη ζει υπό γερμανική (αυ-
στριακή στην παρούσα φάση) και ουγγρική 
κατοχή. Πριν την κατάκτηση από τους Τούρ-
κους ύστερα από μια λυσσώδη αντίσταση 
των Βοσνίων  που κρατάει 63 ολόκληρα χρό-
νια, οι Γερμανοί, που κατέχουν την περιοχή 
πριν απ’ τους Τούρκους, κόβουν το 1440 ένα 
μέρος της, το νότιο, και το κάνουν δώρο σε κά-
ποιον δικό τους δούκα, Herzog γερμανιστί. 
Συνεπώς, Ερζεγοβίνη (χερτζογκοβίνη) ση-
μαίνει δουκάτο στα γερμανικά. Και επειδή το 
δουκάτο έζησε κάπου έναν αιώνα μέχρι να το 
καταπιούν οι Τούρκοι, η περιοχή άρχισε να 
νιώθει κάπως διαφορετικά απ’ την υπόλοιπη 
Βοσνία στην οποία λογικά και εθνολογικά α-
νήκει. Κι έτσι το γερμανικό παρατσούκλι δου-
κάτο (herzog) έμεινε ως Ερζεγοβίνη και επί 
τουρκοκρατίας και επί Τίτο, για να διαιωνίζει 
και ονοματολογικά το πλήρες κομφούζιο που 
επικρατεί πάντα σ’ αυτήν την πιο ασταθή πε-
ριοχή των Βαλκανίων, που είναι η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, μία χώρα μπαλάκι του πινγκ-
πονγκ στα χέρια των μεγάλων δυνάμεων. Αλ-
λά και των λιγότερο μεγάλων, όπως η Σερβί-
α. Όπως και να΄ναι, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εί-
ναι η σχετικά πιο προοδευτική μουσουλμανι-
κή χώρα απ’ όλες τις μουσουλμανικές χώρες 
της οικουμένης. Και τούτο εξαιτίας των μα-
κραίων σχέσεων της με τη Δύση, πράγμα 
που εξηγεί και το σημερινό ενδιαφέρον της 
Δύσης γι’ αυτήν. Έγινε χαμός το 1908 με την 
προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην 
Αυστροουγγαρία. Η Σερβία, που θεωρεί δική 
της την περιοχή, καταφεύγει στην παμπάλαι-
η  φίλη και σύμμαχο Ρωσία και ζητάει την ε-
πέμβασή της. Η Ρωσία όμως τα κάνει πλακά-
κια με τους Γερμανούς. Δεν την ενδιαφέρει η 
Βοσνία, την ενδιαφέρει μόνο η Σερβία σ’ ολό-
κληρα τα Βαλκάνια. Διότι οι Σέρβοι είναι οι 
πιο «γνήσιοι» Σλάβοι της Βαλκανικής. Η με-
γάλη πλάκα όμως γίνεται με τη συμπεριφορά 
της Τουρκίας, στην οποία «δικαιωματικά» α-
νήκει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όχι μόνο λόγω 
θρησκείας αλλά κυρίως διότι το 1908 που η 
περιοχή  δόθηκε στην Αυστροουγγαρία για 
προστασία, δόθηκε ως τουρκικό έδαφος από 
πολλούς διεκδικούμενο, φυσικά και από την 
Τουρκία στην οποία ανήκε από τότε που την 
κατάχτησε το 1526, τελευταία  απ’ όλες τις 
βαλκανικές χώρες. Όμως η Τουρκία την 26 
Φεβρουαρίου 1909 με το πρωτόκολλο  της 
Κωνσταντινουπόλεως πουλάει κανονικότατα 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στους Αυστροουγγα-
ρούς έναντι δυόμισι εκατομμυρίων χρυσών 
λιρών. Το μυστικό θα μαθευτεί αργότερα και 
θα γίνει το έλα να δεις  που λέμε. Οι Βόσνιοι 
συνειδητοποιούν  τότε πως ο μόνος τρόπος 
να σταματήσει να τραβάει τη χώρα τους ο έ-
νας από δω και ο άλλος από κει, είναι η έντα-
ξη στο ενιαίο κράτος που θα ονομασθεί Γιου-
γκοσλαβία. 

Κι έτσι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, θα πρωτα-
γωνιστήσει, όπως και η Κροατία, στη 
δημιουργία της Γιουγκοσλαβίας. Για να διαπι-
στώσει σε λίγο, όπως και η Κροατία, πως η 
μεγάλη αδελφή, η Σερβία, αν και όλοι την α-
ναγνωρίζουν σαν μεγάλη αδελφή, στην 
πραγματικότητα φέρεται σαν κηδεμόνας.

Όπως καταλάβατε ήδη, η Κροατία και η 
Σλοβενία δεν παίζουν βασικό πολιτιστικό ρό-
λο στη ιστορία των λαών της Βαλκανικής, αν 
και ανήκουν στα Βαλκάνια. Αυτές οι δύο πε-
ριοχές δε θα γνωρίσουν σοβαρή Τουρκική κα-
τοχή, που θα δώσει την «πατίνα» σ’ όλους 
τους λαούς των Βαλκανίων. Και για τη Γιου-
γκοσλαβία η Κροατία και η Σλοβενία θα είναι 
περίπου ότι και τα Επτάνησα για την Ελλάδα. 
Ένα παράθυρο στη Δύση. Και ως εκ τούτου, 
όπως και τα Επτάνησα σε μας, η πιο πολιτι-
σμένη και αναπτυγμένη περιοχή της κατοπι-
νής Γιουγκοσλαβίας. 

Μία ακόμα συνάντηση μέσα 
από την φιλόξενη εφημερίδα της 
Νέας Τραπεζούντος, για να 
παρουσιάσουμε μία ακόμα 
Μητρόπολη του ιστορικού, 
ελληνικού και αιματοποτισμένου 
Πόντου. Αυτήν την φορά, θα 
παρουσιάσουμε εν συντομία την 
ιστορία της Μητροπόλεως 
Νεοκαισαρείας. 

    Η Νεοκαισάρεια του 
Πόντου, είναι μία από τις 
παλαιότερες ελληνικές πόλεις της 
Μικράς Ασίας. Το αρχαίο της 
όνομα ήταν Κάβειρα. Αργότερα 
ονομάστηκε Διόσπολις, Σεβαστή, 
και τελικά Νεοκαισάρεια. Στα 
χρόνια του Μιθριδάτη, η πόλη 
είχε γίνει η πρωτεύουσα ολοκλήρου του Πόντου. Στα 
χρόνια του Αυτοκράτορος Διοκλητιανού, η 
Νεοκαισάρεια αναδιοργανώθηκε και έγινε η έδρα και 
η πρωτεύουσα του Πολεμωνιακού Πόντου. 

   Η πόλη κατά καιρούς είχε καταστραφεί από 
σεισμούς, ενώ στα χρόνια τα Βυζαντινά - Ρωμαίϊκα 
είχε μεγάλη ανάπτυξη. Μετά την μάχη του Μαντζικέρτ 
το 1071, κατακτήθηκε από τους Σελτζούκους και το 
1473, κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς. Οι 
Οθωμανοί ονομάζουν την πόλη με το ίδιο ελληνικό 
όνομα, παραφράζοντάς το λίγο. Νικσάρ.  

   Ο χριστιανισμός στην περιοχή της 
Νεοκαισαρείας, διαδόθηκε ήδη από τα Αποστολικά 
χρόνια. Αν και δεν υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, ο 
Πόντος γενικά αναφέρεται στην Α' Καθολική 
Επιστολή Πέτρου: " εκλεκτοίς παρεπιδήμοις 
διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ασίας 
και Βιθυνίας".

    Η Νεοκαισάρεια αναδείχθηκε σε Επισκοπή, με 
πρώτο γνωστό Επίσκοπο τον Άγιο Γρηγόριο, ο 
οποίος όπως αναφέρει η βιογραφία του, όταν πήγε 
στην Επισκοπή του, βρήκε μόνο 17 χριστιανούς, ενώ 
με τον θάνατο άφησε μόνο 17 ειδωλολάτρες. Στην 
Νεοκαισάρεια, συνεκλήθη μιά Σύνοδος το 319, υπό 
την προεδρία του Αγίου Γρηγορίου, για να ετοιμάσει 
τα θέματα και την καταδίκη του αρεσιάρχου Αρείου, 
πού έγινε το 325 στην Νίκαια της Βιθυνίας, υπό την 
προεδρία του Αγίου Κωνσταντίνου. Μάλιστα η 
Σύνοδος αυτή εξέδωσε και 15 Κανόνες για την 
εύρυθμη λειτουργία της Εκκλησίας. Τα θέματα με τα 
οποία ασχολούνται οι Κανόνες της Νεοκαισαρείας 
είναι, εκκλησιαστικής ευταξίας, Θείας Λειτουργίας και 
Λειτουργικής, χριστιανικού βίου και οικογενειακού 
δικαίου.

    Από την Νεοκαισάρεια καταγόταν και ο της 
Καισαρείας της Καππαδοκίας Επίσκοπος και άγιος 
της Εκκλησίας μας, Μέγας Βασίλειος.

  Με την ανάπτυξη του Κράτους και του 
Χριστιανισμού, η Νεοκαισάρεια ανυψώθηκε σε 
Μητρόπολη με τέσσερις επισκοπές.

   Το 1371, η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας για μικρό 
χρονικά διάστημα ενώθηκε με την Μητρόπολη 
Αμασείας. 

   Το 1391, λόγω οικονομικών δυσκολιών το 
Πατριαρχείο αποφασίζει να συγχωνεύσει ορισμένες 
επισκοπές μεταξύ αυτών και της Νεοκαισαρείας στην 
Μητρόπολη Τραπεζούντος, η οποία όμως πολύ 
γρήγορα θα επανέλθει στην αρχική της θέση και τιμή.

   Τον Ιούλιο του 1684, η Σύνοδος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα ενώσει στην 
Μητρόπολη Νεοκαισαρείας την εξαρχία, η οποία 
ελήφθη από την Μητρόπολη Σμασείας, ενώ το 1873 
επί Πατριάρχου Ιωακείμ του Β' αφαιρέθηκαν 
ορισμένα χωριά από την Μητρόπολη Νεοκαισαρείας 
και υπήχθησαν στην Μητρόπολη Αγκύρας. 

   Με την ανατολή του 20ου αιώνος η έδρα της 
Μητροπόλεως, μεταφέρεται από την Νεοκαισάρεια 
στα Κοτύωρα - Ορντού που σημαίνει στρατόπεδο, 
όπου θα παραμείνει εκεί μέχρι και το 1923, με την 

καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Την 
χρονιά εκείνη οι χριστιανοί ήταν 80.000 ψυχές. Στην 
Ορντού υπήρχε τετρατάξιο Σχολαρχείο και μιά τάξη 
Γυμνασίου. Επτά δάσκαλοι και 350 μαθητές.

Το Δημοτικό Σχολείο είχε 150 μαθητές τρείς 
δασκάλους και ένα νηπιαγωγείο. Τέλος στην Ορντού 
υπήρχε και ένα Παρθεναγωγείο με πέντε τάξεις, τρεις 
Δασκάλες και 150 μαθήτριες.

   Ο Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας φέρει τον τίτλο του 
"Υπερτίμου και εξάρχου Πόντου Πολεμωνιακού".

Την Ιερά Μητρόπολη Νεοκαισαρείας, την εποίμαναν 
μεγάλες και σημαντικές προσωπικότητες. Η τελευταία 
ήταν ο Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος 
Κορωναίος. 

   Ο Χρυσόστομος Κορωναίος γεννήθηκε στην παλαιά 
Φώκαια της Σμύρνης το 1894. Σπούδασε στην 
Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και στην συνέχεια στην 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης.  Τελε ιόφοιτος 
χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Γέροντά του 
Μητροπολίτη Κυζίκου Καλλίνικο στις 2 Οκτωβρίου του 
1922 στον Ναό της Σχολής όπου ονομάστηκε 
Χρυσόστομος, ενώ Πρεσβύτερος στις 18 Ιουλίου 1923 
από τον ίδιο αρχιερέα. 

   Την ίδια χρονιά, διορίστηκε καθηγητής στην 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης διδάσκοντας την ελληνική 
γλώσσα και την γεωγραφία, ενώ αργότερα δίδασκε και 
θεολογικά μαθήματα.

   Κατά τα έτη 1931 - 1933 φοίτησε στην 
Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 
του Στρασβούργου, όπου ειδικεύτηκε στο Εκκλησιαστικό 
δίκαιο. Η διπλωματική του διατριβή είχε θέμα: "Η συμβολή 
του Αποστόλου Παύλου εις την διάδοσιν του 
Χριστιανισμού".

    Με την επιστροφή του στην Πόλη συνεχίζει να 
διδάσκει τα μαθήματα στην Χάλκη, μέχρι τον Νοέμβριο 
του 1942, όπου διορίζεται Σχολάρχης της Χάλκης, θέση 
την οποία θ κρατήσει μέχρι το 1950. Στις 25 Απριλίου 
1944 εξελέγη Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας, η δε 
χειροτονία του έγινε στις 7 Μαΐου του ιδίου έτους στον Ναό 
της Σχολής. Το 1950 μετετέθη στην Μητρόπολη Λέρου και 
Καλύμνου, μια εκλογή την οποία δεν δέχτηκε, και ένα 
χρόνο μετά, επανήλθε στην Μητρόπολη Νεοκαισαρείας. 

  Ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος κήρυττε ανελλιπώς 
από τον Πατριαρχικό Άμβωνα, ενώ ήταν πιστός τηρητής 
της τάξεως και του τυπικού της Μεγάλης Εκκλησίας. 

    Ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος πέθανε από 
καρδιακή προσβολή σε ηλικία 86 ετών στις 27 Νοεμβρίου 
του 1976. Η κηδεία του έγινε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό 
Ναό στις 29 Νοεμβρίου υπό του Κωνσταντινουπόλεως 
Δημητρίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. 
Ετάφη στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή. 
Μαθητής και πνευματικό τέκνο του ήταν ο επίσης 
αείμνηστος Μητροπολίτης Μύρων και μετέπειτα Γέρων 
Εφέσου Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, για τον οποίο θα 
κάνουμε ιδικό αφιέρωμα.

   Η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας, σήμερα παραμένει εν 
χηρεία, περιμένοντας και αυτή όπως και άλλες 
Μητροπόλεις και Επισκοπές της Μικράς Ασίας, την ημέρα 
πού θα αποκτήσουν τον προστάτη και ποιμενάρχη τους.

                                

Μητροπολη 
Νεοκαισαρειας Ποντου
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Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ή Αυτοκρατορί-
α  των Κομνηνών , υπήρξε το τελευταίο μεσαιωνικό Ελ-
ληνικό Βασίλειο που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. 
Πρόκειται για ένα κρατικό μόρφωμα  που ιδρύθηκε  αρ-
χικά κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης εναντίον του σφε-
τερισμού του αυτοκρατορικού θρόνου από τους αδελ-
φούς Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς, εγγονούς του Αυτο-
κράτορα Ανδρόνικου Α Κομνηνού . Η Αυτοκρατορία 
της Τραπεζούντας  αποτέλεσε  ένα από τα διάδοχα βα-
σίλεια που ιδρύθηκαν μετά την επαίσχυντη  κατάκτη-
ση της  Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Λατίνους  
της  Δ΄ Σταυροφορίας. Τα υπόλοιπα βασίλεια που α-
νταγωνίστηκαν για τη διαδοχή του Βυζαντίου και για 
την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης  , ήταν η  
Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ηπεί-
ρου. Οι Κομνηνοί ως Αυτοκράτορες της Τραπεζούντας 
πάντα έθεταν τις αξιώσεις τους για τον Αυτοκρατορικό 
θρόνο της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα επί δεκαε-
τίες μετά την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης 
από την Αυτοκρατορία της  Νίκαιας το 1261. Η Τραπε-
ζούντια Αυτοκρατορία χάρη στους Κομνηνούς  υπήρξε 
το μακροβιότερο βασίλειο  από τους δύο άλλους αντα-
γωνιστές της . Το Δεσποτάτο της Ηπείρου το οποίο ι-
δρύθηκε και αυτό το 1204 από παρακλάδι του Οίκου 
των Κομνηνων, τον Μιχαήλ Α΄ Κομνηνό Δούκα,   κατα-
λήφθηκε για λίγο από την αποκατασταθείσα Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία γύρω στα 1340, ακολούθως  έγινε Σερ-
βική κτήση η οποία αφού  κληρονομήθηκε από τους Ι-
ταλούς κατακτήθηκε τελικά από τους Οθωμανούς    το 
1479 . Αντίθετα  η Αυτοκρατορία της Νίκαιας αν και κα-
τάφερε να απελευθερώσει την Πόλη από τους Λατί-
νους και να αναστήσει την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία  , έπαψε να υπάρχει το 1453 με την κατάκτη-
ση της Κωνσταντινούπολης από την Οθωμανική Αυ-
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Σπυρίδωνα Σεϊταρίδη  
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τοκρατορία. Οι Κομνηνοί κατάφεραν με διάφορα δι-
πλωματικά τεχνάσματα   να σώσουν το Βασίλειο τους  
μέχρι το 1461 όταν ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ 
Β΄ την κατέλυσε μετά από πολιορκία ενός μηνός και 
αιχμαλώτισε τον ηγεμόνα της Δαβίδ Κομνηνό.

Έμβλημα των  Κομνηνών και της Αυτοκρατορίας 
τους ήταν ο αετός της αρχαίας Σινώπης  ο οποίος ή-
ταν στην ουσία ο αετός της Μητρόπολης Μιλήτου. Υ-
πήρχε όμως μια  σημαντική διαφορά,  ο αετός των αρ-
χαίων Σινωπαίων κοιτούσε προς την Ανατολή ενώ ο α-
ετός της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας  κοιτούσε  
προς τη Δύση, δηλαδή προς την Κωνσταντινούπολη  
καθώς οι Κομνηνοί ήθελαν να δείξουν σε εχθρούς και 
φίλους ότι ήταν οι νόμιμοι διάδοχοι του Βυζαντινού 
Θρόνου. Μάλιστα από την αρχή της ίδρυσης της Αυ-
τοκρατορίας της Τραπεζούντας  έγινε στρατιωτική και 
διπλωματική προσπάθεια για την ανακατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης   και αφού αποδείχθηκε ότι ήταν 
αδύνατο, οι Κομνηνοί περιορίστηκαν τελικά στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Πόντου.   

Ποιοι  όμως ήταν οι Κομνηνοί; Από πού κατάγον-
ταν και πώς κατάφεραν να θεωρούνται μέχρι και σή-
μερα από όλους τους ιστορικούς ένας από τους πιό 
πετυχημένους Οίκους ευγενών; 

Οι Κομνηνοί αρχικά ήταν μια από τις περίπου 30   
οικογένειες ευγενών που ανταγωνίζονταν για τον 
πλούτο και τον έλεγχο του Βυζαντίου. Άλλες οικογέ-
νειες ήταν οι Βρανάδες, οι Φωκάδες, οι Γαβράδες, οι 
Τορνίκιοι, οι Κατακουζινοί, οι Παλαιολόγοι, οι Φιλαν-
θρωπινοί, οι Άγγελοι, οι Δούκες κλπ.  Ο οίκος των Κο-
μνηνών ήταν από τους ισχυρότερους και κατάφερε να  
ανέλθει στον θρόνο  της Βυζαντινής αυτοκρατορίας    
το ετος 1081 και κυβέρνησε πετυχήμενα  έως το  1185 
ενώ λίγο αργότερα   ίδρυσε την Αυτοκρατορία της Τρα-
πεζούντας από το 1204. Οι Κομνηνοί της Τραπεζού-
ντας κυβέρνησαν εως το 1261 και έμειναν γνωστοί 
σαν "Μεγαλοκομνηνοί". Ο Οίκος των Κομνηνών με ε-
πιγαμίες συνδέθηκε με τις ισχυρότερες οικογένειες 

που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια το Βυζάντιο ( 
Δυναστεία των Δουκών,   Οίκος των Αγγέλων και   Δυ-
ναστεία των Παλαιολόγων).

Σχετικά με την καταγωγή τους οι απόψεις διίστα-
νται.   Ο μεν Μιχαήλ Ψελλός αναφέρει ότι ο Οίκος των 
Κομνηνών καταγόταν από την πόλη Κόμνη στην Θρά-
κη,  γνωστή όπως   σαν "Κομνηνός λειμώνας". Από τη 
Θράκη   μετακινήθηκαν στην Παφλαγονία όπου απέ-
κτησαν τεράστιες εκτάσεις , στρατιωτική δύναμη και 
πλούτο.  Η πόλη Κόμνη  έδωσε στον Οίκο    το επώ-
νυμο του. Η μετακίνηση έγινε γιατί τους δόθηκαν   τε-
ράστια κτήματα σαν ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που 
είχε προσφέρει ο Μανουήλ Ερωτικός Κομνηνός στον 
αυτοκράτορα Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο απέναντι 
στον επαναστάτη Βάρδα Σκληρό. Οι δε Ιωάννης Σκυ-
λίτζης και Άννα Κομνηνή     αναφέρουν  ότι η αρχική 
καταγωγή των Κομνηνών  ήταν η Παφλαγονία του Πό-
ντου και οτι από εκεί απέκτησαν τα πατρικά κτήματα 
στην Κόμνη της Θράκης . Σε κάθε περίπτωση , αναμ-
φισβήτητα  οι Κομνηνοί είναι  Ελληνικής καταγωγής   
και στην Κασταμονή και στην Παφλαγονία  του Πό-
ντου έκτισαν κάστρα και παλάτια . Μάλιστα   η Παφλα-
γονία  τον 11ο αιώνα έγινε το απόρθητο οχυρό τους. 
Οι Κομνηνοί με πετυχημένες επιγαμίες, συμμαχίες και  
διπλωματικές κινήσεις  σύντομα έγιναν ένας από τους 
ισχυρότερους αριστοκρατικούς Οίκους του Βυζαντίου 
τον οποίο όλοι ήθελαν για σύμμαχο τους.   Ο Μανου-
ήλ Ερωτικός Κομνηνός είχε δύο γιους , ο μεγαλύτερος 
ήταν ο   Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός ο οποίος κατάφερε να 
γίνει Αυτοκράτορας του Βυζαντίου και ο μικρότερος ή-
ταν ο Ιωάννης Κομνηνός ο Μέγας Δομέστικος των Σχο-
λών , δηλαδή αρχιστράτηγος .Ο μικρότερος γιος του 
Δομέστικου Ιωάννη ήταν ο μετέπειτα αυτοκράτορας Α-
λέξιος Α΄ Κομνηνός. Ο Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός υπήρξε 
ο ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών και κατάφερε 
να ανέβει  στον θρόνο ύστερα από πετυχημένο πραξι-
κόπημα απέναντι στον αυτοκράτορα Μιχαήλ ΣΤ΄ 
(1057). Αν και  βασίλευσε μόνο για δύο χρόνια καθώς 
στη συνέχεια παραιτήθηκε από το θρόνο  και έγινε  μο-
ναχός (1059), πρόλαβε να κάνει σπουδαίες  μεταρ-
ρυθμίσεις στην Αυτοκρατορία. Στα χρόνια της βασιλεί-
ας των τριών πρώτων Κομνηνών  , οι ανταγωνιστικοί 
Οίκοι των   Αργυρών και των Σκληρών περιέπεσαν σε 
παρακμή. Οι απόγονοι τους, όσοι επέζησαν από τις εκ-
καθαρίσεις των Κομνηνών,  ζούσαν μέσω γάμων σε 
βασιλικές αυλές της  Γεωργίας,  της  Περσίας, της Ουγ-
γαρίας  και της  Βουλγαρίας , δηλαδή πολύ μακριά α-
πό την Κωνσταντινούπολη διευκολύνοντας τους Κο-
μνηνούς όχι μόνο να σταθεροποιήσουν την εξουσία 
τους αλλά  στην ουσία   να εξαφανίσουν κάθε επίδοξο  
σφετεριστή. 

Οι Κομνηνοί εκτός από ικανότατοι στρατιωτικοί ή-
ταν και πετυχημένοι διπλωμάτες . Αμέσως μετά την ά-
νοδο τους στον θρόνο   συνδέθηκαν  με την δυναστεί-
α των Δουκών, καθώς  ο Αλέξιος Α΄ παντρεύτηκε την 
πριγκίπισσα Ειρήνη Δούκαινα  που ο αδελφός του 
παππού της Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας είχε διαδεχτεί 
στον θρόνο τον θείο του Ισαάκιο Α΄ (1059). Η οικογέ-
νεια έγινε στην συνέχεια γνωστή σαν "Κομνηνοδού-
κες", διατήρησε δηλαδή σκόπιμα   τα επώνυμα και 
των δύο Οίκων.  Πολλές οικογένειες ευγενών  υπο-
στήριξαν την καταγωγή τους από τους Κομνηνοδού-
κες όπως οι Οίκοι των Αγγέλων , των Παλαιολόγων,   
και  των Βατάτζηδων. Οι δύο πρώτοι αυτοκράτορες α-
πό την Οικογένεια των Δουκών,  Ισαάκιος Β΄ Άγγελος 
και Αλέξιος Γ΄ Άγγελος ήταν εγγονοί της Θεοδώρας Κο-
μνηνής της κόρης του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού και της Ει-
ρήνης Δούκαινας. Με τον Αλέξιο Α΄ και τους διαδόχους 
του η αυτοκρατορία είχε μεγάλη οικονομική   ευημερία 
,πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη. Μά-
λιστα   ο Αλέξιος Α΄ καταφερε με πετυχημένους πολέ-
μους να ανακτήσει  τα περισσότερα εδάφη της Ανατο-
λής από τους Σελτζούκους. Την εποχή του Αλεξίου Α΄ 
πέρασε από την Κωνσταντινούπολη η Α΄ Σταυροφο-
ρία και δημιουργήθηκαν ισχυρές σχέσεις με τα Σταυ-
ροφορικά κράτη. Η οικογένεια των Κομνηνών συνδέ-
θηκε στενά με επιγαμίες με το Πριγκιπάτο της Αντιό-
χειας και το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ, ο Βαλδουίνος Γ΄ 
της Ιερουσαλήμ παντρεύτηκε την Θεοδώρα Κομνηνή 

Η δυναστεία των Κομνηνών απέκτησε πολλά παρακλάδια με 
σημαντική στρατιωτική και οικονομική δύναμη, 

με αποτέλεσμα να ανατραπεί η ίδια ύστερα από τρεις γενεές

της Ιερουσαλήμ ανεψιά του Μανουήλ Α΄ και ο μικρότε-
ρος αδελφός του Αμωρί Α΄ της Ιερουσαλήμ παντρεύ-
τηκε την Μαρία Κομνηνή της Ιερουσαλήμ, μικρανεψιά 
του Μανουήλ Α΄.

Ο Αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός κυβέρνησε 
για 37 συναπτά χρόνια, ο γιος του Ιωάννης Β΄ Κομνη-
νός για 25 έτη αφού πρώτα κατέστειλε επιτυχώς μία 
συνομωσία εναντίον του από την μητέρα του και την α-
δελφή του Άννα Κομνηνή, ο γιος του Ιωάννη Β΄ Μα-
νουήλ Α΄ Κομνηνός βασίλευσε για άλλα 37 χρόνια. Η 
δυναστεία των Κομνηνών απέκτησε πολλά παρακλά-
δια με σημαντική στρατιωτική και οικονομική δύναμη, 
με αποτέλεσμα   να ανατραπεί η ίδια ύστερα από τρεις 
γενεές , καθώς ο κύριος κλάδος της δυναστείας των 
Κομνηνών ανατράπηκε από  παρακλάδι  του Οίκου 
των Κομνηνών! Ο Αλέξιος Β΄ Κομνηνός γιος του Μα-
νουήλ Α΄ ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας της δυναστεί-
ας που ανέβηκε στον θρόνο ανήλικος, τον ανέτρεψε ο 
πρώτος ξάδελφος του πατέρα του Ανδρόνικος Α΄ Κο-
μνηνός(1183). Ο Ανδρόνικος Α΄ κυβέρνησε με βιαιό-
τητα και ανατράπηκε σε δύο χρόνια (1185) από την Οι-
κογένεια των Αγγέλων και τον ξάδελφο του Ισαάκιο Β΄ 
που και αυτός με την σειρά του ανατράπηκε και τυ-
φλώθηκε από τον μικρότερο αδελφό του Αλέξιο Γ΄. Οι 
Άγγελοι ανατράπηκαν στην Δ΄ Σταυροφορία λίγο πριν 
πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Σταυροφό-
ρων που δημιούργησαν την Λατινική αυτοκρατορία α-
πό τον Αλέξιο Μούρτζουφλο συγγενή της οικογένειας 
των Δουκών.

Λίγους μήνες πριν την πτώση  της Κωνσταντινού-
πολης από τους Λατίνους  Σταυροφόρους , ένας κλά-
δος του Οίκου των Κομνηνών δραπέτευσε στην ανα-
τολική Μαύρη Θάλασσα και κατάφερε να ιδρύσει την 
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας  . Ο γενάρχης της δυ-
ναστείας των "Μεγαλοκομνηνών" ήταν ο Αλέξιος Α΄ 
Μέγας Κομνηνός εγγονός του αυτοκράτορα Ανδρόνι-
κου Α΄. Η Δυναστεία των  Μεγαλοκομνηνών  κυβέρνη-
σε  την Τραπεζούντα για 250 χρόνια , με τελευταίο  αυ-
τοκράτορα τον  Δαυίδ Μέγα Κομνηνό.  Όταν ο Μωά-
μεθ Β' έφτασε έξω από την Τραπεζούντα, ο στόλος 
του την πολιορκούσε ήδη. Η παρουσία του διέλυσε και 
τις τελευταίες ελπίδες των Τραπεζούντιων για αντί-
σταση. Ακόμη και ανάμεσα στους πολιορκημένους, υ-
πήρχαν πολλοί άρχοντες που ήταν πρόθυμοι να δε-
χτούν την οθωμανική κυριαρχία, μεταξύ αυτών και ο 
πρωτοβεστιάριος Γεώργιος Αμιρούτζης. Ο Αμοιρού-
τζης ανέλαβε τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων 
και έπεισε τον Δαυίδ να παραδώσει την πόλη τον Αύ-
γουστο του 1461. Αμέσως μετά την παράδοση, ο Μω-
άμεθ εγκατέστησε τον Δαυίδ με την οικογένειά του και 
πολλούς από τους θησαυρούς του στην περιοχή του 
Στρυμόνα, στη Μακεδονία και του παραχώρησε υψη-
λά εισοδήματα.  Τελικά όπως αναφέρει   χειρόγραφο 
της  Μονής  της  Θεοτόκου στη  Χάλκη  : «Κατά τήν 
26ην τοῦ μηνός Μαρτίου τῆς ΙΑ΄ Ἰνδικτιῶνος τοῦ 1463 
ἔτους, ἡμέρα Σαββάτω, πικροτάτη, ὥρα γ΄ ἐκρατήθη ὁ 
Ἅγιος ἡμῶν Αὐθέντης καί Βασιλεύς Τραπεζοῦντος 
κύριος Δαβίδ ὁ Μέγας Κομνηνός ἐν Ἀνδριανουπόλει 
καθειρχθείς σύν ἁλύσεσι ἐν τῷ Πύργῳ ». «Ἐν δέ τῇ 
πρώτῃ Νοεμβρίου, ἡμέρα Κυριακή καί ὥρα τετάρτη 
τῆς νυκτός ἐτελειώθη τῷ ξίφει ὁ αὐτός σύν ἅμα τοῖς τρι-
σίν αὐτοῦ υἱοῖς καί τῷ ἀνεψιῷ, τῷ 1463 ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ 
ἐν Κωνσταντινουπόλει». Ὅταν ὁ Δαβίδ παρουσιά-
σθηκε στόν Μωάμεθ αὐτός τοῦ πρότεινε ἕνα ἀπό τά 
δυο, ἤ νά μείνει ζωντανός ἐφόσον ἀπαρνηθεῖ τήν πί-
στη του ἤ νά θανατωθοῦν αὐτός καί ὅλη ἡ οἰκογένειά 
του. Ἀπό τήν τρομερή αὐτή πρόταση ὁ Δαβίδ διάλεξε 
τή δεύτερη λύση λέγοντας μέ παρρησία στόν Μωάμεθ 
ὅτι : «Κανένα μαρτύριο δέν πρόκειται νά μέ φέρει στό 
σημεῖο ν’ ἀπαρνηθῶ τήν πίστη τῶν πατέρων μου». Έ-
τσι ο Δαυίδ, οι τρεις υιοί του, άμεσα οι Βασίλειος και Μα-
νουήλ και ενδεχομένως αργότερα ο Γεώργιος μετά 
του ανιψιού του Δαβίδ Αλεξίου ετελειώθησαν εν Κων-
σταντινουπόλει όπου στο ενδιάμεσο είχαν μεταφερ-
θεί, ως ένοχοι συνωμοσίας εναντίον του Σουλτάνου. 
Σήμερα 1η Νοεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη 
μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζού-
νταςΔαβίδ Κομνηνού, των παιδιών του Βασιλείου, Γε-
ωργίου και Μανουήλ, και του ανιψιού και διαδόχου του 
θρόνου του, Αλέξιου – ημέρα κατά την οποία μαρτύρη-
σαν στα χέρια του Μωάμεθ. Ήταν τόσο επιτυχημένος 
ο Οίκος των Κομνηνών ώστε και ο ίδιος ο Μωάμεθ ο 
Πορθητής και οι διάδοχοι του  να διεκδικούν  την κατα-
γωγή της από τον Τζελέπη Κομνηνό μεγαλύτερο α-
δελφό του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α΄ που αποστά-

τησε στους Σελτζούκους και έγινε πατέρας του Σουλεϊ-
μάν Σαχ. Ο κλάδος της Τραπεζούντας διατήρησε το ε-
πώνυμο "Αξούχος" σαν απόγονοι του Ιωάννη Αξούχου 
Κομνηνού, ενός Βυζαντινού ευγενούς που είχε διατελέ-
σει υπουργός την εποχή των Κομνηνών. Μία πριγκί-
πισσα από τον κλάδο των Κομνηνών της Τραπεζού-
ντας ήταν επίσης μητέρα του Οθωμανού πρίγκιπα 
Σουλτάν Γιαχιά (γεν. το 1585) που ασπάστηκε τον χρι-
στιανισμό και επιχειρούσε συνεχώς να πάρει τον θρό-
νο στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

 Όπως προαναφέραμε , άλλος ένας κλάδος του Οί-
κου των Κομνηνών, ίδρυσε το Δεσποτάτο της Ηπείρου 
(1204). Ιδρυτής του και πρώτος δεσπότης ήταν ο Μιχα-
ήλ Α΄ Κομνηνός Δούκας , δισέγγονος του Αλεξίου Α΄ μέ-
σω της κόρης του. Η Έλενα Δούκαινα Κομνηνή που 
προερχόταν από τον κλάδο της Ηπείρου παντρεύτηκε 
τον Γκυ Α΄ ντε Λα Ρος, με τον γάμο ενώθηκαν η οικογέ-
νεια των Κομνηνών και ο Οίκος ντε Λα Ρος και έτσι οι 
Κομνηνοί κατάφεραν να κυβερνήσουν και  το Δουκάτο 
των Αθηνών. Οι κυβερνήσαντες κατάφεραν να κυβερ-
νήσουν και την Κύπρο! Ο  στρατιωτικός Ισαάκιος Κο-
μνηνός της Κύπρου ένα άλλο μέλος της οικογένειας  κα-
τάφερε να ιδρύσει το 1184 στη μεγαλόνησο  ένα με-
σαιωνικό βασίλειο το οποίο διατηρήθηκε ως κρατικό 
μόρφωμα μέχρι την εποχή που κατέλαβε το νησί ο Ρι-
χάρδος ο Λεοντόκαρδος κατά την  Γ΄ Σταυροφορία. Ο 
τελευταίος απόγονος της δυναστείας υπήρξε ο Ιωάν-
νης Κομνηνός Μόλυβδος ένας διακεκριμένος Έλληνας 
ιερέας και επιστήμονας που έγινε Μητροπολίτης Σίδης 
και Δρύστρας και ο οποίος απεβίωσε  το 1719. 

Υπήρξαν πολλοί που διεκδίκησαν την καταγωγή 
τους από τον Οίκο των Κομνηνών. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα ο  ελληνικής καταγωγής  Κορσικάνος  Ντε-
μετριούς Στεφανοπολί ντε Κομνέν (Δημήτριος Στεφα-
νόπουλος των Κομνηνών) ο οποίος υποστήριζε  ότι ή-
ταν γνήσιος απόγονος 13ου βαθμού από τον τελευ-
ταίο Μεγαλοκομνηνό Δαυίδ της Τραπεζούντας.  . Ο Δη-
μήτριος ήταν ο γιος του Κωνσταντίνου Στεφανόπολι ( 
απεβ. 1779), του κληρονομικού ηγέτη της ελληνικής α-
ποικίας στην Κορσική, καθώς επίσης και αδελφός της 
Πανώριας Κομνηνής .Το 1779 έλαβε το βαθμό του λο-
χαγού του γαλλικού  ιππικού. Ο Στεφανόπολι ανα-
γνωρίστηκε ως απόγονος και διάδοχος του αυτοκρά-
τορα Δαυίδ Κομνηνού το 1782 από τον βασιλιά Λου-
δοβίκο ΙΣΤ΄, κάτι που του επέτρεψε να προσθέσει το ό-
νομα των Κομνηνών στο επώνυμό του. Μετά την Γαλ-
λική Επανάσταση  ακολούθησε τον  Ναπολέοντα  
«στην αιγυπτιακή εκστρατεία και επισκέφθηκε τη Μά-
νη το 1797, για να προετοιμάσει  μια εξέγερση εναντί-
ον των Τούρκων. . Μετά την αιγυπτιακή εκστρατεία ο 
Στεφανόπολι επέστρεψε στη Γαλλία, όπου το 1800 ε-
ξέδωσε το βιβλίο με την ονομασία «Ταξίδι στην Ελλά-
δα» (Voyage en Grèce). Μετά την αποκατάσταση της 
Μοναρχίας ο Στεφανόπολι έλαβε από τον Λουδοβίκο Ι-
Η' τον βαθμό του ταξιάρχου. Πέθανε στο Παρίσι στις 8 
Αυγούστου, 1821.

 Ιστορικά επιβεβαιωμένα πάντως η  Ειρήνη Αγγελί-
να Κομνηνή , κόρη του Ισαάκιου Β΄ Άγγελου και συνε-
πώς απόγονος του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού παντρεύτηκε 
τον Φίλιππο της Σουηδίας τέταρτο γιο του Φρειδερί-
κου Α΄ Βαρβαρόσσα. Με τον γάμο αυτό το αίμα των Κο-
μνηνών πέρασε σε όλες τις μεγάλες αυτοκρατορικές 
οικογένειες στην δυτική Ευρώπη.

«Σάπρ εϊλέ μπιράζ….»(κάνε λιγάκι υπομονή).
         Ένας ένοπλος Τούρκος μπήκε σε κάποιο ελληνικό σπίτι στο χωριό Κουρίτσ’. Με 
θρασύτητα και ιταμότητα ζήτησε να του δώσουν να φάει αμέσως. Στην ιταμότητα αυτή του 
Τούρκου επισκέπτη απάντησε με ειρωνεία στα τούρκικα ο νοικοκύρης:
         «Κάνε λιγάκι υπομονή. Πριν από λίγο στείλαμε καλαμπόκι στο μύλο για άλεσμα. Ό-
ταν αλεστεί και το φέρουν στο σπίτι, θα ζυμώσουμε και μόλις ψηθεί το ψωμί, αμέσως σε έ-
να λεπτό το φαγητό θα είναι έτοιμο».
         Ο θρασύς ένοπλος επισκέπτης κατάλαβε, πως τον ειρωνεύτηκε ο σπιτονοικοκύρης 
και έφυγε όλος πυρ και μανία.
         Από τότε κι ως σήμερα ακόμα συνηθίζεται να λέγεται η απάντηση αυτή, όταν θέλουν 
ν’ αστειευτούν και να πειράζουν όσους βιάζονται να φάνε, πριν έρθει η ώρα του φαγητού

Ο πούρης
         Τεταρταίος πυρετός έπιανε όλους, όταν περνούσαν, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, κο-
ντά από τα μεζαρλούκια (τούρκικα νεκροταφεία). Η παράδοση έλεγε, ότι οι νεκροί των 
Τούρκων έβγαιναν τις νύχτες βρικόλακες, γιατί ήσαν αβάφτιστοι.
          Μια φεγγαρόλουστη νύχτα περνούσε κοντά από τζαμί, όπου ήσαν τα τούρκικα με-
ζαρλούκια, ο γέρο-Γιάννες ο Πολυχρόνης από την Κρηνίτα, πηγαίνοντας για το σπίτι του. 
Ξαφνικά διέκρινε στο βάθος να κινείται μια σκιά. Δεν αμφέβαλλε: «Οπούρης» είναι, είπε, 
και σταμάτησε. Ακούμπησε στη μαγκούρα του και περίμενε. Ο «οπούρης»(βρικόλακας) ό-
λο και ζύγωνε και η αγωνία του γέρο-Πολυχρόνη αποκορυφώνονταν.
Την ώρα εκείνη από τη συνοικία των Εφραιμάντων ξεκίνησε ο Γεβρεήλης του Κιρίκ’, Κρη-
ντώτης κι αυτός, και πήγαινε για το σπίτι του. Έπρεπε κι αυτός να περάσει από το μεζαρ-
λούκ, που ήταν το σταυροδρόμι. Ξαφνικά βλέπει μια σκιά. Άρχισε να τρέμει. Μεζαρέδες έ-
χει μπροστά του, «οπούρης» είναι, είπε και συνέχισε το δρόμο του, αφού δεν μπορούσε 
να κάνει αλλιώς. Προχωρούσε όμως με βήμα αργό, ενώ ο φόβος φούντωνε όλο και περισ-
σότερο μέσα του.
Για μια στιγμή κάποια φωτεινή αχτίδα έλαμψε μέσα του. Ένα ανεξήγητο φαινόμενο έβλεπε 
τώρα μπροστά του. Αυτός ο «οπούρης» πως μοιάζει τον γέρο-Γιάννε τον Πολυχρόν’. Τέ-
λος, παίρνει θάρρος και φωνάζει: «Θείο Πολυχρόν’. Θείο Πολυχρόν’. Καμιά απόκριση. Η 
σκιά μένει ακίνητη. Ο γέρος Πολυχρόνης είναι κουφός, δεν ακούει. Η αγωνιώδης επίκληση 
του Γαβρεήλ’ χάνεται μέσα στη σιγαλιά της νύχτας. Και προχωρεί, σιγά πάντα, γιατί πίσω 
είναι αδύνατο να κάνει ούτε βήμα. Κι όσο πλησιάζει την ακίνητη σκιά, άλλο τόσο ζυγώνει 
και το τέλος του.
Δεν απέχει τώρα περισσότερο από δυο μέτρα από τον «οπούρ’». Άλλη μια αγωνιώδης 
κραυγή του Γαβρεήλ’ «Θείο Πολυχρόν’. Θείο Πολυχρόν’» πάει χαμένη.
Ο στεκούμενος «οπούρης» βλέποντας τον άλλον «οπούρ’» να έρχεται κατ’ επάνω του, ση-
κώνει απελπισμένος τη μαγκούρα και του καταφέρνει δυο γερά χτυπήματα στο κεφάλι. Αλ-
λά κι ο δεύτερος «οπούρης» δεν χάνει καιρό. Ανταποκρίνεται κι αυτός στα χτυπήματα του 
πρώτου. Μετά τα αλληλοδιαδοχικά χτυπήματα και κάτω από το απαίσιο «φάσμα» του 
«βρικόλακα», το’ βαλαν κι οι δυο στα πόδια, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.
Την άλλη μέρα, Κυριακή, μετά την απόλυση της εκκλησίας, ο γέρο Γιάννες ο Πολυχρόνης 
κι ο Γαβρεήλης του Κιρίκ’ διηγιόντουσαν το χθεσινοβραδινό τους πάθημα με τον «οπούρ’» 
έξω από το τούρκικο μεζαρλούκ.

Ιστορίες από τον Όφι του Πόντου
από το βιβλίο του Ηλία Χατζηιωαννίδη 

«Λαογραφικά σημειώματα Όφεως Πόντου»
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Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ή Αυτοκρατορί-
α  των Κομνηνών , υπήρξε το τελευταίο μεσαιωνικό Ελ-
ληνικό Βασίλειο που έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. 
Πρόκειται για ένα κρατικό μόρφωμα  που ιδρύθηκε  αρ-
χικά κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης εναντίον του σφε-
τερισμού του αυτοκρατορικού θρόνου από τους αδελ-
φούς Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς, εγγονούς του Αυτο-
κράτορα Ανδρόνικου Α Κομνηνού . Η Αυτοκρατορία 
της Τραπεζούντας  αποτέλεσε  ένα από τα διάδοχα βα-
σίλεια που ιδρύθηκαν μετά την επαίσχυντη  κατάκτη-
ση της  Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Λατίνους  
της  Δ΄ Σταυροφορίας. Τα υπόλοιπα βασίλεια που α-
νταγωνίστηκαν για τη διαδοχή του Βυζαντίου και για 
την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης  , ήταν η  
Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ηπεί-
ρου. Οι Κομνηνοί ως Αυτοκράτορες της Τραπεζούντας 
πάντα έθεταν τις αξιώσεις τους για τον Αυτοκρατορικό 
θρόνο της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα επί δεκαε-
τίες μετά την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης 
από την Αυτοκρατορία της  Νίκαιας το 1261. Η Τραπε-
ζούντια Αυτοκρατορία χάρη στους Κομνηνούς  υπήρξε 
το μακροβιότερο βασίλειο  από τους δύο άλλους αντα-
γωνιστές της . Το Δεσποτάτο της Ηπείρου το οποίο ι-
δρύθηκε και αυτό το 1204 από παρακλάδι του Οίκου 
των Κομνηνων, τον Μιχαήλ Α΄ Κομνηνό Δούκα,   κατα-
λήφθηκε για λίγο από την αποκατασταθείσα Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία γύρω στα 1340, ακολούθως  έγινε Σερ-
βική κτήση η οποία αφού  κληρονομήθηκε από τους Ι-
ταλούς κατακτήθηκε τελικά από τους Οθωμανούς    το 
1479 . Αντίθετα  η Αυτοκρατορία της Νίκαιας αν και κα-
τάφερε να απελευθερώσει την Πόλη από τους Λατί-
νους και να αναστήσει την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία  , έπαψε να υπάρχει το 1453 με την κατάκτη-
ση της Κωνσταντινούπολης από την Οθωμανική Αυ-
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Του Δημοσθένη 
Σπυρίδωνα Σεϊταρίδη  
του Βασιλείου , Δικηγόρου 

τοκρατορία. Οι Κομνηνοί κατάφεραν με διάφορα δι-
πλωματικά τεχνάσματα   να σώσουν το Βασίλειο τους  
μέχρι το 1461 όταν ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ 
Β΄ την κατέλυσε μετά από πολιορκία ενός μηνός και 
αιχμαλώτισε τον ηγεμόνα της Δαβίδ Κομνηνό.

Έμβλημα των  Κομνηνών και της Αυτοκρατορίας 
τους ήταν ο αετός της αρχαίας Σινώπης  ο οποίος ή-
ταν στην ουσία ο αετός της Μητρόπολης Μιλήτου. Υ-
πήρχε όμως μια  σημαντική διαφορά,  ο αετός των αρ-
χαίων Σινωπαίων κοιτούσε προς την Ανατολή ενώ ο α-
ετός της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας  κοιτούσε  
προς τη Δύση, δηλαδή προς την Κωνσταντινούπολη  
καθώς οι Κομνηνοί ήθελαν να δείξουν σε εχθρούς και 
φίλους ότι ήταν οι νόμιμοι διάδοχοι του Βυζαντινού 
Θρόνου. Μάλιστα από την αρχή της ίδρυσης της Αυ-
τοκρατορίας της Τραπεζούντας  έγινε στρατιωτική και 
διπλωματική προσπάθεια για την ανακατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης   και αφού αποδείχθηκε ότι ήταν 
αδύνατο, οι Κομνηνοί περιορίστηκαν τελικά στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Πόντου.   

Ποιοι  όμως ήταν οι Κομνηνοί; Από πού κατάγον-
ταν και πώς κατάφεραν να θεωρούνται μέχρι και σή-
μερα από όλους τους ιστορικούς ένας από τους πιό 
πετυχημένους Οίκους ευγενών; 

Οι Κομνηνοί αρχικά ήταν μια από τις περίπου 30   
οικογένειες ευγενών που ανταγωνίζονταν για τον 
πλούτο και τον έλεγχο του Βυζαντίου. Άλλες οικογέ-
νειες ήταν οι Βρανάδες, οι Φωκάδες, οι Γαβράδες, οι 
Τορνίκιοι, οι Κατακουζινοί, οι Παλαιολόγοι, οι Φιλαν-
θρωπινοί, οι Άγγελοι, οι Δούκες κλπ.  Ο οίκος των Κο-
μνηνών ήταν από τους ισχυρότερους και κατάφερε να  
ανέλθει στον θρόνο  της Βυζαντινής αυτοκρατορίας    
το ετος 1081 και κυβέρνησε πετυχήμενα  έως το  1185 
ενώ λίγο αργότερα   ίδρυσε την Αυτοκρατορία της Τρα-
πεζούντας από το 1204. Οι Κομνηνοί της Τραπεζού-
ντας κυβέρνησαν εως το 1261 και έμειναν γνωστοί 
σαν "Μεγαλοκομνηνοί". Ο Οίκος των Κομνηνών με ε-
πιγαμίες συνδέθηκε με τις ισχυρότερες οικογένειες 

που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια το Βυζάντιο ( 
Δυναστεία των Δουκών,   Οίκος των Αγγέλων και   Δυ-
ναστεία των Παλαιολόγων).

Σχετικά με την καταγωγή τους οι απόψεις διίστα-
νται.   Ο μεν Μιχαήλ Ψελλός αναφέρει ότι ο Οίκος των 
Κομνηνών καταγόταν από την πόλη Κόμνη στην Θρά-
κη,  γνωστή όπως   σαν "Κομνηνός λειμώνας". Από τη 
Θράκη   μετακινήθηκαν στην Παφλαγονία όπου απέ-
κτησαν τεράστιες εκτάσεις , στρατιωτική δύναμη και 
πλούτο.  Η πόλη Κόμνη  έδωσε στον Οίκο    το επώ-
νυμο του. Η μετακίνηση έγινε γιατί τους δόθηκαν   τε-
ράστια κτήματα σαν ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που 
είχε προσφέρει ο Μανουήλ Ερωτικός Κομνηνός στον 
αυτοκράτορα Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο απέναντι 
στον επαναστάτη Βάρδα Σκληρό. Οι δε Ιωάννης Σκυ-
λίτζης και Άννα Κομνηνή     αναφέρουν  ότι η αρχική 
καταγωγή των Κομνηνών  ήταν η Παφλαγονία του Πό-
ντου και οτι από εκεί απέκτησαν τα πατρικά κτήματα 
στην Κόμνη της Θράκης . Σε κάθε περίπτωση , αναμ-
φισβήτητα  οι Κομνηνοί είναι  Ελληνικής καταγωγής   
και στην Κασταμονή και στην Παφλαγονία  του Πό-
ντου έκτισαν κάστρα και παλάτια . Μάλιστα   η Παφλα-
γονία  τον 11ο αιώνα έγινε το απόρθητο οχυρό τους. 
Οι Κομνηνοί με πετυχημένες επιγαμίες, συμμαχίες και  
διπλωματικές κινήσεις  σύντομα έγιναν ένας από τους 
ισχυρότερους αριστοκρατικούς Οίκους του Βυζαντίου 
τον οποίο όλοι ήθελαν για σύμμαχο τους.   Ο Μανου-
ήλ Ερωτικός Κομνηνός είχε δύο γιους , ο μεγαλύτερος 
ήταν ο   Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός ο οποίος κατάφερε να 
γίνει Αυτοκράτορας του Βυζαντίου και ο μικρότερος ή-
ταν ο Ιωάννης Κομνηνός ο Μέγας Δομέστικος των Σχο-
λών , δηλαδή αρχιστράτηγος .Ο μικρότερος γιος του 
Δομέστικου Ιωάννη ήταν ο μετέπειτα αυτοκράτορας Α-
λέξιος Α΄ Κομνηνός. Ο Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός υπήρξε 
ο ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών και κατάφερε 
να ανέβει  στον θρόνο ύστερα από πετυχημένο πραξι-
κόπημα απέναντι στον αυτοκράτορα Μιχαήλ ΣΤ΄ 
(1057). Αν και  βασίλευσε μόνο για δύο χρόνια καθώς 
στη συνέχεια παραιτήθηκε από το θρόνο  και έγινε  μο-
ναχός (1059), πρόλαβε να κάνει σπουδαίες  μεταρ-
ρυθμίσεις στην Αυτοκρατορία. Στα χρόνια της βασιλεί-
ας των τριών πρώτων Κομνηνών  , οι ανταγωνιστικοί 
Οίκοι των   Αργυρών και των Σκληρών περιέπεσαν σε 
παρακμή. Οι απόγονοι τους, όσοι επέζησαν από τις εκ-
καθαρίσεις των Κομνηνών,  ζούσαν μέσω γάμων σε 
βασιλικές αυλές της  Γεωργίας,  της  Περσίας, της Ουγ-
γαρίας  και της  Βουλγαρίας , δηλαδή πολύ μακριά α-
πό την Κωνσταντινούπολη διευκολύνοντας τους Κο-
μνηνούς όχι μόνο να σταθεροποιήσουν την εξουσία 
τους αλλά  στην ουσία   να εξαφανίσουν κάθε επίδοξο  
σφετεριστή. 

Οι Κομνηνοί εκτός από ικανότατοι στρατιωτικοί ή-
ταν και πετυχημένοι διπλωμάτες . Αμέσως μετά την ά-
νοδο τους στον θρόνο   συνδέθηκαν  με την δυναστεί-
α των Δουκών, καθώς  ο Αλέξιος Α΄ παντρεύτηκε την 
πριγκίπισσα Ειρήνη Δούκαινα  που ο αδελφός του 
παππού της Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας είχε διαδεχτεί 
στον θρόνο τον θείο του Ισαάκιο Α΄ (1059). Η οικογέ-
νεια έγινε στην συνέχεια γνωστή σαν "Κομνηνοδού-
κες", διατήρησε δηλαδή σκόπιμα   τα επώνυμα και 
των δύο Οίκων.  Πολλές οικογένειες ευγενών  υπο-
στήριξαν την καταγωγή τους από τους Κομνηνοδού-
κες όπως οι Οίκοι των Αγγέλων , των Παλαιολόγων,   
και  των Βατάτζηδων. Οι δύο πρώτοι αυτοκράτορες α-
πό την Οικογένεια των Δουκών,  Ισαάκιος Β΄ Άγγελος 
και Αλέξιος Γ΄ Άγγελος ήταν εγγονοί της Θεοδώρας Κο-
μνηνής της κόρης του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού και της Ει-
ρήνης Δούκαινας. Με τον Αλέξιο Α΄ και τους διαδόχους 
του η αυτοκρατορία είχε μεγάλη οικονομική   ευημερία 
,πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη. Μά-
λιστα   ο Αλέξιος Α΄ καταφερε με πετυχημένους πολέ-
μους να ανακτήσει  τα περισσότερα εδάφη της Ανατο-
λής από τους Σελτζούκους. Την εποχή του Αλεξίου Α΄ 
πέρασε από την Κωνσταντινούπολη η Α΄ Σταυροφο-
ρία και δημιουργήθηκαν ισχυρές σχέσεις με τα Σταυ-
ροφορικά κράτη. Η οικογένεια των Κομνηνών συνδέ-
θηκε στενά με επιγαμίες με το Πριγκιπάτο της Αντιό-
χειας και το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ, ο Βαλδουίνος Γ΄ 
της Ιερουσαλήμ παντρεύτηκε την Θεοδώρα Κομνηνή 

Η δυναστεία των Κομνηνών απέκτησε πολλά παρακλάδια με 
σημαντική στρατιωτική και οικονομική δύναμη, 

με αποτέλεσμα να ανατραπεί η ίδια ύστερα από τρεις γενεές

της Ιερουσαλήμ ανεψιά του Μανουήλ Α΄ και ο μικρότε-
ρος αδελφός του Αμωρί Α΄ της Ιερουσαλήμ παντρεύ-
τηκε την Μαρία Κομνηνή της Ιερουσαλήμ, μικρανεψιά 
του Μανουήλ Α΄.

Ο Αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός κυβέρνησε 
για 37 συναπτά χρόνια, ο γιος του Ιωάννης Β΄ Κομνη-
νός για 25 έτη αφού πρώτα κατέστειλε επιτυχώς μία 
συνομωσία εναντίον του από την μητέρα του και την α-
δελφή του Άννα Κομνηνή, ο γιος του Ιωάννη Β΄ Μα-
νουήλ Α΄ Κομνηνός βασίλευσε για άλλα 37 χρόνια. Η 
δυναστεία των Κομνηνών απέκτησε πολλά παρακλά-
δια με σημαντική στρατιωτική και οικονομική δύναμη, 
με αποτέλεσμα   να ανατραπεί η ίδια ύστερα από τρεις 
γενεές , καθώς ο κύριος κλάδος της δυναστείας των 
Κομνηνών ανατράπηκε από  παρακλάδι  του Οίκου 
των Κομνηνών! Ο Αλέξιος Β΄ Κομνηνός γιος του Μα-
νουήλ Α΄ ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας της δυναστεί-
ας που ανέβηκε στον θρόνο ανήλικος, τον ανέτρεψε ο 
πρώτος ξάδελφος του πατέρα του Ανδρόνικος Α΄ Κο-
μνηνός(1183). Ο Ανδρόνικος Α΄ κυβέρνησε με βιαιό-
τητα και ανατράπηκε σε δύο χρόνια (1185) από την Οι-
κογένεια των Αγγέλων και τον ξάδελφο του Ισαάκιο Β΄ 
που και αυτός με την σειρά του ανατράπηκε και τυ-
φλώθηκε από τον μικρότερο αδελφό του Αλέξιο Γ΄. Οι 
Άγγελοι ανατράπηκαν στην Δ΄ Σταυροφορία λίγο πριν 
πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Σταυροφό-
ρων που δημιούργησαν την Λατινική αυτοκρατορία α-
πό τον Αλέξιο Μούρτζουφλο συγγενή της οικογένειας 
των Δουκών.

Λίγους μήνες πριν την πτώση  της Κωνσταντινού-
πολης από τους Λατίνους  Σταυροφόρους , ένας κλά-
δος του Οίκου των Κομνηνών δραπέτευσε στην ανα-
τολική Μαύρη Θάλασσα και κατάφερε να ιδρύσει την 
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας  . Ο γενάρχης της δυ-
ναστείας των "Μεγαλοκομνηνών" ήταν ο Αλέξιος Α΄ 
Μέγας Κομνηνός εγγονός του αυτοκράτορα Ανδρόνι-
κου Α΄. Η Δυναστεία των  Μεγαλοκομνηνών  κυβέρνη-
σε  την Τραπεζούντα για 250 χρόνια , με τελευταίο  αυ-
τοκράτορα τον  Δαυίδ Μέγα Κομνηνό.  Όταν ο Μωά-
μεθ Β' έφτασε έξω από την Τραπεζούντα, ο στόλος 
του την πολιορκούσε ήδη. Η παρουσία του διέλυσε και 
τις τελευταίες ελπίδες των Τραπεζούντιων για αντί-
σταση. Ακόμη και ανάμεσα στους πολιορκημένους, υ-
πήρχαν πολλοί άρχοντες που ήταν πρόθυμοι να δε-
χτούν την οθωμανική κυριαρχία, μεταξύ αυτών και ο 
πρωτοβεστιάριος Γεώργιος Αμιρούτζης. Ο Αμοιρού-
τζης ανέλαβε τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων 
και έπεισε τον Δαυίδ να παραδώσει την πόλη τον Αύ-
γουστο του 1461. Αμέσως μετά την παράδοση, ο Μω-
άμεθ εγκατέστησε τον Δαυίδ με την οικογένειά του και 
πολλούς από τους θησαυρούς του στην περιοχή του 
Στρυμόνα, στη Μακεδονία και του παραχώρησε υψη-
λά εισοδήματα.  Τελικά όπως αναφέρει   χειρόγραφο 
της  Μονής  της  Θεοτόκου στη  Χάλκη  : «Κατά τήν 
26ην τοῦ μηνός Μαρτίου τῆς ΙΑ΄ Ἰνδικτιῶνος τοῦ 1463 
ἔτους, ἡμέρα Σαββάτω, πικροτάτη, ὥρα γ΄ ἐκρατήθη ὁ 
Ἅγιος ἡμῶν Αὐθέντης καί Βασιλεύς Τραπεζοῦντος 
κύριος Δαβίδ ὁ Μέγας Κομνηνός ἐν Ἀνδριανουπόλει 
καθειρχθείς σύν ἁλύσεσι ἐν τῷ Πύργῳ ». «Ἐν δέ τῇ 
πρώτῃ Νοεμβρίου, ἡμέρα Κυριακή καί ὥρα τετάρτη 
τῆς νυκτός ἐτελειώθη τῷ ξίφει ὁ αὐτός σύν ἅμα τοῖς τρι-
σίν αὐτοῦ υἱοῖς καί τῷ ἀνεψιῷ, τῷ 1463 ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ 
ἐν Κωνσταντινουπόλει». Ὅταν ὁ Δαβίδ παρουσιά-
σθηκε στόν Μωάμεθ αὐτός τοῦ πρότεινε ἕνα ἀπό τά 
δυο, ἤ νά μείνει ζωντανός ἐφόσον ἀπαρνηθεῖ τήν πί-
στη του ἤ νά θανατωθοῦν αὐτός καί ὅλη ἡ οἰκογένειά 
του. Ἀπό τήν τρομερή αὐτή πρόταση ὁ Δαβίδ διάλεξε 
τή δεύτερη λύση λέγοντας μέ παρρησία στόν Μωάμεθ 
ὅτι : «Κανένα μαρτύριο δέν πρόκειται νά μέ φέρει στό 
σημεῖο ν’ ἀπαρνηθῶ τήν πίστη τῶν πατέρων μου». Έ-
τσι ο Δαυίδ, οι τρεις υιοί του, άμεσα οι Βασίλειος και Μα-
νουήλ και ενδεχομένως αργότερα ο Γεώργιος μετά 
του ανιψιού του Δαβίδ Αλεξίου ετελειώθησαν εν Κων-
σταντινουπόλει όπου στο ενδιάμεσο είχαν μεταφερ-
θεί, ως ένοχοι συνωμοσίας εναντίον του Σουλτάνου. 
Σήμερα 1η Νοεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη 
μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζού-
νταςΔαβίδ Κομνηνού, των παιδιών του Βασιλείου, Γε-
ωργίου και Μανουήλ, και του ανιψιού και διαδόχου του 
θρόνου του, Αλέξιου – ημέρα κατά την οποία μαρτύρη-
σαν στα χέρια του Μωάμεθ. Ήταν τόσο επιτυχημένος 
ο Οίκος των Κομνηνών ώστε και ο ίδιος ο Μωάμεθ ο 
Πορθητής και οι διάδοχοι του  να διεκδικούν  την κατα-
γωγή της από τον Τζελέπη Κομνηνό μεγαλύτερο α-
δελφό του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α΄ που αποστά-

τησε στους Σελτζούκους και έγινε πατέρας του Σουλεϊ-
μάν Σαχ. Ο κλάδος της Τραπεζούντας διατήρησε το ε-
πώνυμο "Αξούχος" σαν απόγονοι του Ιωάννη Αξούχου 
Κομνηνού, ενός Βυζαντινού ευγενούς που είχε διατελέ-
σει υπουργός την εποχή των Κομνηνών. Μία πριγκί-
πισσα από τον κλάδο των Κομνηνών της Τραπεζού-
ντας ήταν επίσης μητέρα του Οθωμανού πρίγκιπα 
Σουλτάν Γιαχιά (γεν. το 1585) που ασπάστηκε τον χρι-
στιανισμό και επιχειρούσε συνεχώς να πάρει τον θρό-
νο στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

 Όπως προαναφέραμε , άλλος ένας κλάδος του Οί-
κου των Κομνηνών, ίδρυσε το Δεσποτάτο της Ηπείρου 
(1204). Ιδρυτής του και πρώτος δεσπότης ήταν ο Μιχα-
ήλ Α΄ Κομνηνός Δούκας , δισέγγονος του Αλεξίου Α΄ μέ-
σω της κόρης του. Η Έλενα Δούκαινα Κομνηνή που 
προερχόταν από τον κλάδο της Ηπείρου παντρεύτηκε 
τον Γκυ Α΄ ντε Λα Ρος, με τον γάμο ενώθηκαν η οικογέ-
νεια των Κομνηνών και ο Οίκος ντε Λα Ρος και έτσι οι 
Κομνηνοί κατάφεραν να κυβερνήσουν και  το Δουκάτο 
των Αθηνών. Οι κυβερνήσαντες κατάφεραν να κυβερ-
νήσουν και την Κύπρο! Ο  στρατιωτικός Ισαάκιος Κο-
μνηνός της Κύπρου ένα άλλο μέλος της οικογένειας  κα-
τάφερε να ιδρύσει το 1184 στη μεγαλόνησο  ένα με-
σαιωνικό βασίλειο το οποίο διατηρήθηκε ως κρατικό 
μόρφωμα μέχρι την εποχή που κατέλαβε το νησί ο Ρι-
χάρδος ο Λεοντόκαρδος κατά την  Γ΄ Σταυροφορία. Ο 
τελευταίος απόγονος της δυναστείας υπήρξε ο Ιωάν-
νης Κομνηνός Μόλυβδος ένας διακεκριμένος Έλληνας 
ιερέας και επιστήμονας που έγινε Μητροπολίτης Σίδης 
και Δρύστρας και ο οποίος απεβίωσε  το 1719. 

Υπήρξαν πολλοί που διεκδίκησαν την καταγωγή 
τους από τον Οίκο των Κομνηνών. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα ο  ελληνικής καταγωγής  Κορσικάνος  Ντε-
μετριούς Στεφανοπολί ντε Κομνέν (Δημήτριος Στεφα-
νόπουλος των Κομνηνών) ο οποίος υποστήριζε  ότι ή-
ταν γνήσιος απόγονος 13ου βαθμού από τον τελευ-
ταίο Μεγαλοκομνηνό Δαυίδ της Τραπεζούντας.  . Ο Δη-
μήτριος ήταν ο γιος του Κωνσταντίνου Στεφανόπολι ( 
απεβ. 1779), του κληρονομικού ηγέτη της ελληνικής α-
ποικίας στην Κορσική, καθώς επίσης και αδελφός της 
Πανώριας Κομνηνής .Το 1779 έλαβε το βαθμό του λο-
χαγού του γαλλικού  ιππικού. Ο Στεφανόπολι ανα-
γνωρίστηκε ως απόγονος και διάδοχος του αυτοκρά-
τορα Δαυίδ Κομνηνού το 1782 από τον βασιλιά Λου-
δοβίκο ΙΣΤ΄, κάτι που του επέτρεψε να προσθέσει το ό-
νομα των Κομνηνών στο επώνυμό του. Μετά την Γαλ-
λική Επανάσταση  ακολούθησε τον  Ναπολέοντα  
«στην αιγυπτιακή εκστρατεία και επισκέφθηκε τη Μά-
νη το 1797, για να προετοιμάσει  μια εξέγερση εναντί-
ον των Τούρκων. . Μετά την αιγυπτιακή εκστρατεία ο 
Στεφανόπολι επέστρεψε στη Γαλλία, όπου το 1800 ε-
ξέδωσε το βιβλίο με την ονομασία «Ταξίδι στην Ελλά-
δα» (Voyage en Grèce). Μετά την αποκατάσταση της 
Μοναρχίας ο Στεφανόπολι έλαβε από τον Λουδοβίκο Ι-
Η' τον βαθμό του ταξιάρχου. Πέθανε στο Παρίσι στις 8 
Αυγούστου, 1821.

 Ιστορικά επιβεβαιωμένα πάντως η  Ειρήνη Αγγελί-
να Κομνηνή , κόρη του Ισαάκιου Β΄ Άγγελου και συνε-
πώς απόγονος του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού παντρεύτηκε 
τον Φίλιππο της Σουηδίας τέταρτο γιο του Φρειδερί-
κου Α΄ Βαρβαρόσσα. Με τον γάμο αυτό το αίμα των Κο-
μνηνών πέρασε σε όλες τις μεγάλες αυτοκρατορικές 
οικογένειες στην δυτική Ευρώπη.

«Σάπρ εϊλέ μπιράζ….»(κάνε λιγάκι υπομονή).
         Ένας ένοπλος Τούρκος μπήκε σε κάποιο ελληνικό σπίτι στο χωριό Κουρίτσ’. Με 
θρασύτητα και ιταμότητα ζήτησε να του δώσουν να φάει αμέσως. Στην ιταμότητα αυτή του 
Τούρκου επισκέπτη απάντησε με ειρωνεία στα τούρκικα ο νοικοκύρης:
         «Κάνε λιγάκι υπομονή. Πριν από λίγο στείλαμε καλαμπόκι στο μύλο για άλεσμα. Ό-
ταν αλεστεί και το φέρουν στο σπίτι, θα ζυμώσουμε και μόλις ψηθεί το ψωμί, αμέσως σε έ-
να λεπτό το φαγητό θα είναι έτοιμο».
         Ο θρασύς ένοπλος επισκέπτης κατάλαβε, πως τον ειρωνεύτηκε ο σπιτονοικοκύρης 
και έφυγε όλος πυρ και μανία.
         Από τότε κι ως σήμερα ακόμα συνηθίζεται να λέγεται η απάντηση αυτή, όταν θέλουν 
ν’ αστειευτούν και να πειράζουν όσους βιάζονται να φάνε, πριν έρθει η ώρα του φαγητού

Ο πούρης
         Τεταρταίος πυρετός έπιανε όλους, όταν περνούσαν, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, κο-
ντά από τα μεζαρλούκια (τούρκικα νεκροταφεία). Η παράδοση έλεγε, ότι οι νεκροί των 
Τούρκων έβγαιναν τις νύχτες βρικόλακες, γιατί ήσαν αβάφτιστοι.
          Μια φεγγαρόλουστη νύχτα περνούσε κοντά από τζαμί, όπου ήσαν τα τούρκικα με-
ζαρλούκια, ο γέρο-Γιάννες ο Πολυχρόνης από την Κρηνίτα, πηγαίνοντας για το σπίτι του. 
Ξαφνικά διέκρινε στο βάθος να κινείται μια σκιά. Δεν αμφέβαλλε: «Οπούρης» είναι, είπε, 
και σταμάτησε. Ακούμπησε στη μαγκούρα του και περίμενε. Ο «οπούρης»(βρικόλακας) ό-
λο και ζύγωνε και η αγωνία του γέρο-Πολυχρόνη αποκορυφώνονταν.
Την ώρα εκείνη από τη συνοικία των Εφραιμάντων ξεκίνησε ο Γεβρεήλης του Κιρίκ’, Κρη-
ντώτης κι αυτός, και πήγαινε για το σπίτι του. Έπρεπε κι αυτός να περάσει από το μεζαρ-
λούκ, που ήταν το σταυροδρόμι. Ξαφνικά βλέπει μια σκιά. Άρχισε να τρέμει. Μεζαρέδες έ-
χει μπροστά του, «οπούρης» είναι, είπε και συνέχισε το δρόμο του, αφού δεν μπορούσε 
να κάνει αλλιώς. Προχωρούσε όμως με βήμα αργό, ενώ ο φόβος φούντωνε όλο και περισ-
σότερο μέσα του.
Για μια στιγμή κάποια φωτεινή αχτίδα έλαμψε μέσα του. Ένα ανεξήγητο φαινόμενο έβλεπε 
τώρα μπροστά του. Αυτός ο «οπούρης» πως μοιάζει τον γέρο-Γιάννε τον Πολυχρόν’. Τέ-
λος, παίρνει θάρρος και φωνάζει: «Θείο Πολυχρόν’. Θείο Πολυχρόν’. Καμιά απόκριση. Η 
σκιά μένει ακίνητη. Ο γέρος Πολυχρόνης είναι κουφός, δεν ακούει. Η αγωνιώδης επίκληση 
του Γαβρεήλ’ χάνεται μέσα στη σιγαλιά της νύχτας. Και προχωρεί, σιγά πάντα, γιατί πίσω 
είναι αδύνατο να κάνει ούτε βήμα. Κι όσο πλησιάζει την ακίνητη σκιά, άλλο τόσο ζυγώνει 
και το τέλος του.
Δεν απέχει τώρα περισσότερο από δυο μέτρα από τον «οπούρ’». Άλλη μια αγωνιώδης 
κραυγή του Γαβρεήλ’ «Θείο Πολυχρόν’. Θείο Πολυχρόν’» πάει χαμένη.
Ο στεκούμενος «οπούρης» βλέποντας τον άλλον «οπούρ’» να έρχεται κατ’ επάνω του, ση-
κώνει απελπισμένος τη μαγκούρα και του καταφέρνει δυο γερά χτυπήματα στο κεφάλι. Αλ-
λά κι ο δεύτερος «οπούρης» δεν χάνει καιρό. Ανταποκρίνεται κι αυτός στα χτυπήματα του 
πρώτου. Μετά τα αλληλοδιαδοχικά χτυπήματα και κάτω από το απαίσιο «φάσμα» του 
«βρικόλακα», το’ βαλαν κι οι δυο στα πόδια, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.
Την άλλη μέρα, Κυριακή, μετά την απόλυση της εκκλησίας, ο γέρο Γιάννες ο Πολυχρόνης 
κι ο Γαβρεήλης του Κιρίκ’ διηγιόντουσαν το χθεσινοβραδινό τους πάθημα με τον «οπούρ’» 
έξω από το τούρκικο μεζαρλούκ.

Ιστορίες από τον Όφι του Πόντου
από το βιβλίο του Ηλία Χατζηιωαννίδη 

«Λαογραφικά σημειώματα Όφεως Πόντου»
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*Και επισήμως την 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε τα καθήκοντά του το νέο Το-
πικό Συμβουλίο της Νέας Τραπεζούντας με πρόεδρο τον Κ. Κωνσταντίνο Α-
ντωνίου, αναπληρωτή πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Σταυριανίδη, και μέλη τους 
Χρήστο Τερζίδη, Ελένη Αδαμίδου και Νίκο Παραδεισόπουλο. 

*Έντονος προβληματισμός υπάρχει στις τάξεις των κατοίκων του χωριού μας 
μετά τις επαναλαμβανόμενες διακοπές πόσιμου νερού που έγιναν τον περασμέ-
νο Αύγουστο έως και τις αρχές του Σεπτέμβρη. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα 
σταθερής υδροδότησης του χωριού, το πρόβλημα επανήλθε δείχνοντας ότι δεν 
βρέθηκε λύση από τους αρμοδίους, και δικαίως οι κάτοικοι της Νέας Τραπεζού-
ντας ανησυχούν  και προβληματίζονται για το πως θα επιλυθεί αυτό το πρόβλημα 
που ταλαιπωρεί εδώ και πολύ καιρό τους κατοίκους του χωριού. Ήδη το νέο Τοπι-
κό Συμβούλιο θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την σταθερή τροφοδοσία πόσιμου 
νερού, για τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού, ήρθε σε επαφή και ενημέρωσε τη 
νέα Δημοτική αρχή του Δήμου Κατερίνης καθώς και τη νέα Διοίκηση της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. η οποία όπως ανέφεραν τα μέλη της θα κινήσουν διαδικασίες για την ο-
ριστική επίλυση του προβλήματος.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019 στο μαγαζί της Νέας Τραπεζούντας Πιερίας «Όπως Παλιά»  πραγματοποιήθηκε το 
1ο Συναπάντεμα απόγονων (φωτό 2-3) Ιορδάνη και Κυριακής Σεϊταρίδη. Συνολικά 71 άτομα ήρθαν στο χωριό 
προκειμένου οι μεγαλύτεροι να θυμηθούν τα παλιά και οι νεότεροι να γνωρίσουν τους συγγενείς και τις ρίζες τους. 
Για το συναπάντημα ήρθαν από Γερμανία , Κιλκίς , Κρύα Βρύση και Βέροια . Ο Ιορδάνης Σεϊταρίδης του Βασιλείου 
και της Σοφίας  γεννήθηκε στην Κρηνίττα το 1890 και απεβίωσε  στη Νέα Τραπεζούντα το1970 .   Παντρεύτηκε την 
Κυριακή Σεϊταρίδου  από το χωριό Κουρίτς.  Η οικογένεια του Ιορδάνη Σεϊταρίδη (φωτό 1) άφησε τη 
Σεβαστούπολη το 1928 για να αποφύγει τις Σταλινικές εκκαθαρίσεις και ήρθε με καράβι στην Ελλάδα . 
Αποβιβάσθηκε στο Βόλο και εγκαταστάθηκε αρχικά στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλαμαριάς μέχρι που ο   
Ιορδάνης αγόρασε 1 κλήρο στην Νέα Τραπεζούντα Πιερίας όπου είχαν ήδη εγκατασταθεί από το 1928 και άλλοι 
Οφίτες . Απέκτησαν 2 γιούς  τον Δημοσθένη και  τον Αριστοτέλη και τρείς κόρες, την Σοφία , την Όλγα και την Μάρω. 

Δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί η κοι-
νωνική συνοχή, η ανάπτυξη, η μόρ-
φωση, ο πολιτισμός ενός λαού, αν δεν υ-
πήρχε ο συνδετικός δεσμός της αλλη-
λεγγύης, ο άρρηκτος και ιερός δεσμός 
της οικογένειας που θεωρείται το θεμέλιο 
της κοινωνίας, η παράδοση, αντικαθι-
στώντας την γραπτή ιστορία, τα κοινά 
ήθη και έθιμα, αλλά και ο απόλυτος σε-
βασμός προς τους πρεσβύτερους.

Η οικογένεια, αριθμούσα από 10 έως 
και 40 μέλη (Σεράντα χουλιάρα) αρχηγός 
της εθεωρείτο ο πατέρας και σε περί-
πτωση θανάτου η μητέρα. Αν η οικογέ-
νεια είχε παντρεμένους γιους αυτοί πα-
ρέμεναν στην ίδια οικία και αφού απο-
κτούσαν παιδιά. Σε αυτήν την περίπτω-
ση ο (πάππος) παρέμενε πάντα αρχη-
γός και όλα τα μέλη όφειλαν σεβασμό και 
υπακοή. Τα παιδιά αναφερόμενοι στον 
πατέρα έλεγαν ο (κύρημ’) και τον ίδιο (τά-
τα). Ο μικρότερος αδελφός τον μεγαλύτε-
ρο (πασά) και την αδελφή (πάτζη). Η νύ-
φη την πεθερά (κυρά) ή (πεθεράμ’) τον α-
ντραδελφο (αφέντα) την αντραδελφή (κυ-
ρά) ή (αντραδέλφσα) και τον θείο (αφέ-
ντα). Ο σύζυγος προς την γυναίκα του 
(ναικουτζή) και η σύζυγος τον άντρα της 
(ατός) (τ’ εμέτερον ο γέρον), (εριφς) και 
ποτέ το όνομά του. Εννοείται ότι ή νύφη 
(εκρατνε μας) και εσυνενοήτο με τον πε-
θερό της με νοήματα. Οι νεότεροι φιλού-
σαν το χέρι των μεγαλύτερων (εφίλναν το 
σερ’ νατ’) και εκείνος απαντούσε (να έεις 
την ευσήμ’) ή (πολύχρονος). Οι συγγε-
νείς στο καλωσόρισμα ή στον αποχαιρε-
τισμό αγκαλιάζονταν (εφίλναν τ’ έναν τ’ 
άλλο). Η θέληση του (πάππο) ήταν νό-
μος για όλη την οικογένεια και μετά τον 

Συναπάντεμα απογόνων 
Ιορδάνη και Κυριακής Σεϊταρίδη 
στη Νέα Τραπεζούντα Πιερίας 

Λεξιλόγιο
Σουμώστεν=μαζευτείτε
ζεβρά=αριστερά
ουμπού=όπου
εκόνεψεν= κατέβηκε-ήρθε
δείσα=ομίχλη
άκλερε=καημένε

σαήν=ταχυδρόμο
εγουρνέθεν=ούρλιαξε
ιλλάεψον=χάϊδεψε
στερνόν μουράτι=τελευταίος πόθος

ΕΡΕΥΝΑ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Παναγιώτης Αμοιρίδης

ΠΟΝΤΟΣ
«Χρυσοποίκιλτος και Παντίλαμπρος»

ΗΘΗ	ΚΑΙ	ΕΘΙΜΑ
Οικογένεια

θάνατό του στην γριά μητέρα την (καλο-
μάνα). Στην εκκλησία είχαν τα στασίδια 
τους (τα σταθήρα τουν) προσκυνούσαν 
πρώτοι, έλεγαν το «Πιστεύω» το «Πάτερ 
ημών» και άλλους ψαλμούς. Οι γέροι α-
πέφευγαν τους χορούς, ήταν για τους νέ-
ους, αλλά αν έμπαιναν στο χορό (συ-
νήθως Ομάλ) σηκωνόταν όλο το συγγε-
νολόι γύρω τους. Ο χορός με την συμμε-
τοχή των γερόντων αποκτούσε επιβλητι-
κότητα και πατριαρχικό χαρακτήρα. Στις 
ατέλειωτες νύχτες του χειμώνα στα (πα-
ρακάθια) διηγούνταν ιστορίες από τα πα-
λιά ξεκινώντας με το νοσταλγικό (Έϊκιτι 
τέϊ, μαύρα καιρούς) και όλοι άκουγαν με 
προσοχή. Τα παιδιά πάντα έτοιμα, αλλά 
και η νύφη να φέρουν (τ’ άψιμον) για το 
τσίγαρο ή το (γαλιόν) την πίπα του παπ-
πού και (τας) ή την (μαστραπά) για το νε-
ρό. 

Οι γυναίκες πρόσεχαν πως θα μιλή-
σουν και αν παρεκτρέπεντο έλεγαν (πα-
ρεξ και τη προσωπις ή παρεξ κιαπ’ εσάς)

Έϊ κιτι χρόνια και ζαμάνια
 Παντελής Μελανοφρύδης

                                           

1Α ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ
2Α ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΨΗΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ
3Α ΠΑΡΑΛΥΩ
4Α ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΜΑΙ
5Α ΡΩΓΜΗ , ΣΧΙΣΜΗ
5Β ΕΔΏ
6Α ΑΡΓΟΠΟΡΩ , ΒΡΑΔΥΝΩ
6Β ΤΟ ΚΑΘΕ ΟΠΛΟ
7Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
8Α ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΝΙ
8Β Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
9Α ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
10Α ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
11Α Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΕΙ ΚΑΤΆ ΑΡΑΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
12Α Ο ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΤΟΣ

1.

2. 3.

*Νέο Διοικητικό Συμβούλιο όχι μόνο 
σε πρόσωπα αλλά και ηλικιακά ανέλαβε 
τις τύχες της ποδοσφαιρικής ομάδας του 
χωριού μας του «ΕΘΝΙΚΟΥ», που αγω-
νίζεται φέτος στην Β’ Ερασιτεχνική κατη-
γορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας. Το νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο του «ΕΘΝΙΚΟΥ» είναι:

Σταυριανίδης Γιώργος 
Πρόεδρος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος
Ελευθερίου Σοφία 
Γεν. Γραμματέας
Αθανασιάδης Δήμος 
Γεν. Αρχηγός
Πετρίδης Σωκράτης 
Ταμίας
Παραδεισόπουλος Βαγγέλης 
Δημοσίων Σχέσεων
Χαραλαμπίδου Βασιλική  - Μέλος
Ήδη ξεκίνησε η νέα ποδοσφαιρική 

χρονιά και το νέο Δ.Σ. της ομάδας παρά 
το κακό ξεκίνημα στις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις της, είναι αισιόδοξο για τη συ-
νέχεια που ευελπιστεί να είναι πολύ κα-
λύτερη, και προσκαλεί όλους τους φί-
λους του «ΕΘΝΙΚΟΥ» και κατοίκους του 
χωριού να στηρίξουν με το παραπάνω τη 
νέα Διοίκηση  της ομάδας ώστε να επι-
τευχθεί η σταθερή και ομαλή λειτουργία 
της.
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Χρήστο Τερζίδη, Ελένη Αδαμίδου και Νίκο Παραδεισόπουλο. 

*Έντονος προβληματισμός υπάρχει στις τάξεις των κατοίκων του χωριού μας 
μετά τις επαναλαμβανόμενες διακοπές πόσιμου νερού που έγιναν τον περασμέ-
νο Αύγουστο έως και τις αρχές του Σεπτέμβρη. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα 
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ντας ανησυχούν  και προβληματίζονται για το πως θα επιλυθεί αυτό το πρόβλημα 
που ταλαιπωρεί εδώ και πολύ καιρό τους κατοίκους του χωριού. Ήδη το νέο Τοπι-
κό Συμβούλιο θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την σταθερή τροφοδοσία πόσιμου 
νερού, για τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού, ήρθε σε επαφή και ενημέρωσε τη 
νέα Δημοτική αρχή του Δήμου Κατερίνης καθώς και τη νέα Διοίκηση της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. η οποία όπως ανέφεραν τα μέλη της θα κινήσουν διαδικασίες για την ο-
ριστική επίλυση του προβλήματος.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου 2019 στο μαγαζί της Νέας Τραπεζούντας Πιερίας «Όπως Παλιά»  πραγματοποιήθηκε το 
1ο Συναπάντεμα απόγονων (φωτό 2-3) Ιορδάνη και Κυριακής Σεϊταρίδη. Συνολικά 71 άτομα ήρθαν στο χωριό 
προκειμένου οι μεγαλύτεροι να θυμηθούν τα παλιά και οι νεότεροι να γνωρίσουν τους συγγενείς και τις ρίζες τους. 
Για το συναπάντημα ήρθαν από Γερμανία , Κιλκίς , Κρύα Βρύση και Βέροια . Ο Ιορδάνης Σεϊταρίδης του Βασιλείου 
και της Σοφίας  γεννήθηκε στην Κρηνίττα το 1890 και απεβίωσε  στη Νέα Τραπεζούντα το1970 .   Παντρεύτηκε την 
Κυριακή Σεϊταρίδου  από το χωριό Κουρίτς.  Η οικογένεια του Ιορδάνη Σεϊταρίδη (φωτό 1) άφησε τη 
Σεβαστούπολη το 1928 για να αποφύγει τις Σταλινικές εκκαθαρίσεις και ήρθε με καράβι στην Ελλάδα . 
Αποβιβάσθηκε στο Βόλο και εγκαταστάθηκε αρχικά στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλαμαριάς μέχρι που ο   
Ιορδάνης αγόρασε 1 κλήρο στην Νέα Τραπεζούντα Πιερίας όπου είχαν ήδη εγκατασταθεί από το 1928 και άλλοι 
Οφίτες . Απέκτησαν 2 γιούς  τον Δημοσθένη και  τον Αριστοτέλη και τρείς κόρες, την Σοφία , την Όλγα και την Μάρω. 

Δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί η κοι-
νωνική συνοχή, η ανάπτυξη, η μόρ-
φωση, ο πολιτισμός ενός λαού, αν δεν υ-
πήρχε ο συνδετικός δεσμός της αλλη-
λεγγύης, ο άρρηκτος και ιερός δεσμός 
της οικογένειας που θεωρείται το θεμέλιο 
της κοινωνίας, η παράδοση, αντικαθι-
στώντας την γραπτή ιστορία, τα κοινά 
ήθη και έθιμα, αλλά και ο απόλυτος σε-
βασμός προς τους πρεσβύτερους.

Η οικογένεια, αριθμούσα από 10 έως 
και 40 μέλη (Σεράντα χουλιάρα) αρχηγός 
της εθεωρείτο ο πατέρας και σε περί-
πτωση θανάτου η μητέρα. Αν η οικογέ-
νεια είχε παντρεμένους γιους αυτοί πα-
ρέμεναν στην ίδια οικία και αφού απο-
κτούσαν παιδιά. Σε αυτήν την περίπτω-
ση ο (πάππος) παρέμενε πάντα αρχη-
γός και όλα τα μέλη όφειλαν σεβασμό και 
υπακοή. Τα παιδιά αναφερόμενοι στον 
πατέρα έλεγαν ο (κύρημ’) και τον ίδιο (τά-
τα). Ο μικρότερος αδελφός τον μεγαλύτε-
ρο (πασά) και την αδελφή (πάτζη). Η νύ-
φη την πεθερά (κυρά) ή (πεθεράμ’) τον α-
ντραδελφο (αφέντα) την αντραδελφή (κυ-
ρά) ή (αντραδέλφσα) και τον θείο (αφέ-
ντα). Ο σύζυγος προς την γυναίκα του 
(ναικουτζή) και η σύζυγος τον άντρα της 
(ατός) (τ’ εμέτερον ο γέρον), (εριφς) και 
ποτέ το όνομά του. Εννοείται ότι ή νύφη 
(εκρατνε μας) και εσυνενοήτο με τον πε-
θερό της με νοήματα. Οι νεότεροι φιλού-
σαν το χέρι των μεγαλύτερων (εφίλναν το 
σερ’ νατ’) και εκείνος απαντούσε (να έεις 
την ευσήμ’) ή (πολύχρονος). Οι συγγε-
νείς στο καλωσόρισμα ή στον αποχαιρε-
τισμό αγκαλιάζονταν (εφίλναν τ’ έναν τ’ 
άλλο). Η θέληση του (πάππο) ήταν νό-
μος για όλη την οικογένεια και μετά τον 

Συναπάντεμα απογόνων 
Ιορδάνη και Κυριακής Σεϊταρίδη 
στη Νέα Τραπεζούντα Πιερίας 

Λεξιλόγιο
Σουμώστεν=μαζευτείτε
ζεβρά=αριστερά
ουμπού=όπου
εκόνεψεν= κατέβηκε-ήρθε
δείσα=ομίχλη
άκλερε=καημένε

σαήν=ταχυδρόμο
εγουρνέθεν=ούρλιαξε
ιλλάεψον=χάϊδεψε
στερνόν μουράτι=τελευταίος πόθος

ΕΡΕΥΝΑ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Παναγιώτης Αμοιρίδης

ΠΟΝΤΟΣ
«Χρυσοποίκιλτος και Παντίλαμπρος»

ΗΘΗ	ΚΑΙ	ΕΘΙΜΑ
Οικογένεια

θάνατό του στην γριά μητέρα την (καλο-
μάνα). Στην εκκλησία είχαν τα στασίδια 
τους (τα σταθήρα τουν) προσκυνούσαν 
πρώτοι, έλεγαν το «Πιστεύω» το «Πάτερ 
ημών» και άλλους ψαλμούς. Οι γέροι α-
πέφευγαν τους χορούς, ήταν για τους νέ-
ους, αλλά αν έμπαιναν στο χορό (συ-
νήθως Ομάλ) σηκωνόταν όλο το συγγε-
νολόι γύρω τους. Ο χορός με την συμμε-
τοχή των γερόντων αποκτούσε επιβλητι-
κότητα και πατριαρχικό χαρακτήρα. Στις 
ατέλειωτες νύχτες του χειμώνα στα (πα-
ρακάθια) διηγούνταν ιστορίες από τα πα-
λιά ξεκινώντας με το νοσταλγικό (Έϊκιτι 
τέϊ, μαύρα καιρούς) και όλοι άκουγαν με 
προσοχή. Τα παιδιά πάντα έτοιμα, αλλά 
και η νύφη να φέρουν (τ’ άψιμον) για το 
τσίγαρο ή το (γαλιόν) την πίπα του παπ-
πού και (τας) ή την (μαστραπά) για το νε-
ρό. 

Οι γυναίκες πρόσεχαν πως θα μιλή-
σουν και αν παρεκτρέπεντο έλεγαν (πα-
ρεξ και τη προσωπις ή παρεξ κιαπ’ εσάς)

Έϊ κιτι χρόνια και ζαμάνια
 Παντελής Μελανοφρύδης

                                           

1Α ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ
2Α ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΨΗΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ
3Α ΠΑΡΑΛΥΩ
4Α ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΜΑΙ
5Α ΡΩΓΜΗ , ΣΧΙΣΜΗ
5Β ΕΔΏ
6Α ΑΡΓΟΠΟΡΩ , ΒΡΑΔΥΝΩ
6Β ΤΟ ΚΑΘΕ ΟΠΛΟ
7Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
8Α ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΟΤΡΟΥ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΝΙ
8Β Σ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
9Α ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
10Α ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
11Α Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΕΙ ΚΑΤΆ ΑΡΑΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
12Α Ο ΒΡΑΔΥΚΙΝΗΤΟΣ

1.

2. 3.

*Νέο Διοικητικό Συμβούλιο όχι μόνο 
σε πρόσωπα αλλά και ηλικιακά ανέλαβε 
τις τύχες της ποδοσφαιρικής ομάδας του 
χωριού μας του «ΕΘΝΙΚΟΥ», που αγω-
νίζεται φέτος στην Β’ Ερασιτεχνική κατη-
γορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας. Το νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο του «ΕΘΝΙΚΟΥ» είναι:

Σταυριανίδης Γιώργος 
Πρόεδρος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος
Ελευθερίου Σοφία 
Γεν. Γραμματέας
Αθανασιάδης Δήμος 
Γεν. Αρχηγός
Πετρίδης Σωκράτης 
Ταμίας
Παραδεισόπουλος Βαγγέλης 
Δημοσίων Σχέσεων
Χαραλαμπίδου Βασιλική  - Μέλος
Ήδη ξεκίνησε η νέα ποδοσφαιρική 

χρονιά και το νέο Δ.Σ. της ομάδας παρά 
το κακό ξεκίνημα στις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις της, είναι αισιόδοξο για τη συ-
νέχεια που ευελπιστεί να είναι πολύ κα-
λύτερη, και προσκαλεί όλους τους φί-
λους του «ΕΘΝΙΚΟΥ» και κατοίκους του 
χωριού να στηρίξουν με το παραπάνω τη 
νέα Διοίκηση  της ομάδας ώστε να επι-
τευχθεί η σταθερή και ομαλή λειτουργία 
της.



σελ. 12

Φωτογραφικο ταξιδι στο χρονο μεσα από το πλουσιο 
φωτογραφικο αρχειο του συλλογου μας

Από το άλµπουµ της Γιαγιάς

Αρχείο: Γεωργίου - Ελένης Μεγαλόπουλου

2.
3

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7. 8.

Φώτο 1. Αρχές δεκαετίας του 1950 στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, από αριστερά: Μελίδης Βασίλειος, Αντωνιάδης Μιχαήλ, Λυκίδης Πελοπίδας.
Φώτο 2. Από αριστερά όρθιοι: Νίκος Χαραλαμπίδης και Μιχάλης Αντωνιάδης και καθιστός ο Σπύρος Σεϊταρίδης.
Φώτο 3. Μεταφορά προίκας: Αριστερά ο Νίκος Τερζίδης και δεξιά ο Μιχάλης Αντωνιάδης. 
Φώτο 4. Από αριστερά: Μεγαλόπουλος Γεώργιος και δεξιά ο Βασιλειάδης Λάζαρος του Μίλτη.
Φώτο 5. Όρθια πρώτη από δεξιά η Ελένη Μεγαλοπούλου, στο σχολείο μπροστά. Στο βάθος η παράγκα που λειτουργούσε η Εκκλησία.
Φώτο 6. Νέα Τραπεζούντα δεκαετία 1950. Παρέα νέων του χωριού διασκεδάζει με τον Γιάννη Ιωαννίδη στη λύρα και τον Μιχάλη Αντωνιάδη στο τραγούδι. 
Φώτο 7. Εμποροπανήγυρις Κατερίνης 1961. Λύρα Γιάννης Ιωαννίδης, τραγούδι Χρήστος Χαραλαμπίδης. Χορευτές με ποντιακή φορεσιά από αριστερά:  
 Σπανίδης Στυλιανός, Λυκίδης Σταύρος, Σταυριανίδης Θεόφιλος, Χαραλαμπίδης Νίκος. 
Φώτο 8. Στην Κρύα Βρύση Πέλλας. Γεώργιος Μεγαλόπουλος – Σοφούλα Κοκκινίδου του Χρήστου – Ηλίας Κοκκινίδης. 


