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Με την παρούσα εργασία µας επιδιώκουµε να διαφωτίσουµε την διαδικασία του 
πολιτικού, αλλά και πολιτισµικού µετασχηµατισµού της Μικράς Ασίας από βυζαντινή 
επαρχία, µιας δηλαδή χριστιανικής και σε µεγάλο βαθµό ελληνόφωνης χώρας, σε 
µουσουλµανική και τουρκόφωνη επικράτεια.  Τοπικά το θέµα διαπραγµάτευσής µας 
εστιάζεται  στον δυτικό Πόντο και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή της Χαλυβίας. 
Χρονικά καλύψαµε κυρίως την µεταβατική περίοδο από τον 13ο µέχρι και τον 15ο 
αιώνα, χωρίς να παραλείψουµε, όµως, να αναφερθούµε και στην προηγούµενη χρονική 
περίοδο (11ος-12ος αιώνας). Το τελευταίο το θεωρήσαµε χρήσιµο, αφού οι εξελίξεις που 
διαµορφώθηκαν και συντέλεσαν στην τελική κατάκτηση και τον µετασχηµατισµό της 
Χαλυβίας συνδέονται µε την προώθηση των Τουρκοµάνων στην ευρύτερη περιοχή του 
Πόντου ήδη από τον 11ο αιώνα. Η παραπάνω µελέτη βασίστηκε σε ελληνικές και µη 
πηγές. Ανάµεσα στις ελληνικές συµπεριλαµβάνεται το Χρονικό του Πανάρετου, το 
ανακτορικό χρονικό των Μεγαλοκοµνηνών, ενώ στις υπόλοιπες συµπεριλαµβάνονται 
κείµενα δυτικών περιηγητών του 14ου και 15ου αιώνα, χρονικά της προοθωµανικής 
εποχής καθώς και οθωµανικό κατάστιχο του 1455 που αφορά σχεδόν το σύνολο της 
περιοχής της Χαλυβίας.  
      Θεωρώντας ότι η καλή γνώση του χώρου λειτουργεί επικουρικά στην κατανόηση 
των συνθηκών µετασχηµατισµού της περιοχής που µας ενδιαφέρει αρχίζουµε την 
µελέτη µας µε µία αναφορά στη γεωγραφία, στις πόλεις, τα λιµάνια και τα θέµατα του 
Πόντου.  Στη συνέχεια επιχειρήσαµε µία εξιστόρηση των σηµαντικότερων πολιτικών 
και στρατιωτικών γεγονότων που διαδραµατίστηκαν στον Πόντο, τόσο όσο αυτός 
αποτελούσε τµήµα του βυζαντινού κράτους, όσο και τµήµα του κράτους των 
Μεγαλοκοµνηνών. 
    Στο κυρίως µέρος της µελέτης µας ασχοληθήκαµε µε την Χαλυβία. Λόγω της 
ασάφειας  των ορίων της και των λιγοστών και σκόρπιων αναφορών που υπήρχαν στις 
βυζαντινές πηγές για την περιοχή αυτή, ανατρέξαµε τόσο στις αρχαίες ελληνικές, όσο 
και στις βυζαντινές πηγές και προσπαθήσαµε να προσδιορίσουµε τη θέση και τα 
γεωγραφικά της όρια. Στη συνέχεια προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε χρονικά και 
τοπικά την εµφάνιση των Τούρκων στην Χαλυβία, καθώς και τα διαδοχικά στάδια 
κατάκτησης της περιοχής αυτής. Έτσι διαπιστώσαµε ότι το µεγαλύτερο µέρος της 
Χαλυβίας, ήδη από τα τέλη του 13ου αιώνα είχε περάσει στα χέρια Τουρκοµάνων και 
είχε αποτελέσει την επικράτεια δύο εµιράτων τους. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε 
µέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα, οπότε και η Χαλυβία στο σύνολό της πέρασε στην 
οθωµανική επικράτεια. 
     Στο τελευταίο µέρος της  εργασίας µας µελετούµε την Χαλυβία ως επαρχία-βιλαέτι 
της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Βοηθός µας στην προσπάθεια αυτή στάθηκε ένα 
οθωµανικό, φορολογικό κατάστιχο, που συντάχθηκε το 1455 και αφορά σχεδόν στο 
σύνολο της Χαλυβίας. Όπως και όλα τα κατάστιχα του είδους αυτού µας δίνει 
πολύτιµες πληροφορίες και µας βοηθάει στη µελέτη της σύστασης του πληθυσµού της, 
εάν δηλαδή και σε ποιο βαθµό, διατήρησε η Χαλυβία τον βυζαντινό πληθυσµό της, σε 
ποιο βαθµό είχε προχωρήσει η εγκατάσταση τουρκικού στοιχείου και αν είχε 
προχωρήσει η διαδικασία εκτουρκισµού ή τυχόν εξισλαµισµού σε αυτήν. Η έλλειψη 
αναφορών των βυζαντινών πηγών για την Χαλυβία συνιστούν το παραπάνω κατάστιχο 
ακόµη πολυτιµότερο για την τύχη της περιοχής αυτής και ταυτόχρονα µας βοηθάει στη 



διεξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων που ίσως έχουν ισχύ και για την συνολική 
κατάκτηση και µετασχηµατισµό της βυζαντινής Μικράς Ασίας σε οθωµανική και 
µουσουλµανική επικράτεια. Το κατάστιχο µας παρέχει, τέλος, σηµαντικές πληροφορίες 
και για το ίδιο το οικιστικό πλέγµα της Χαλυβίας, δηλαδή, την επιβίωση ή εγκατάλειψη 
των βυζαντινών οικισµών. Κλείνοντας αυτόν τον µικρό πρόλογο θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας αυτής κ. Κωνσταντίνο  
Μουστάκα για την καθοδήγηση στην ολοκλήρωση της µελέτης αυτής.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

  

 

 

Ο Πόντος ως επαρχία του βυζαντινού κράτους µέχρι και τα τέλη του 11
ου

 

αιώνα. 

 

 

1) Γεωγραφία και θέµατα του Πόντου. 
 
 

Μέσα στο βυζαντινό κράτος ως Πόντος οριζόταν η θάλασσα του Ευξείνου 

Πόντου καθώς και η παράλια βορειοανατολική περιοχή της Μικράς Ασίας (χάρτης 1). 

Γεωγραφικά η χερσαία περιοχή του Πόντου άρχιζε δυτικά της αρχαίας Τηίου και 

τελείωνε  ανατολικά µε την αρχαία Φάσιδα (χάρτης 2).1 Ο Πόντος είναι κατά βάση µία 

ορεινή περιοχή µε παράλια κυρίως οµαλά και µε αρκετά ακρωτήρια, σηµαντικότερα 

από τα οποία είναι η Συριάς Άκρα στα ανατολικά της Σινώπης, το Κωνώπιον κοντά στη 

Μπάφρα, το Ιασόνιον ακρωτήριο κοντά στη Βόνα, το Ζεφύριον Ακρωτήριον, µεταξύ 

Τρίπολης και Κερασούντας και το Ιερόν Ακρωτήριον στα ανατολικά της 

Τραπεζούντας. Η ποντιακή ενδοχώρα διασχίζεται από πολλά και µεγάλα ποτάµια, όπως 

ο Άλυς, µε δέλτα που καταλήγει στα παράλια της Μπάφρας, ο Ίρης που διέρχεται από 

την Αµάσεια και καταλήγει ανατολικά της Αµισού, ο Λύκος που διέρχεται από την 

Κολώνεια και τη Νεοκαισάρεια, ο Θερµώδων που καταλήγει ανατολικά του Οιναίου, ο 

Πολεµώνιος και ο Μελάνθιος στα ανατολικά των Κοτυώρων, ο Χαρσιώτης ή Κάνις που 

διασχίζει την Αργυρούπολη και καταλήγει στα παράλια του κάστρου του Πετρώµατος 

και της Τρίπολης. Τέλος, ανατολικά των Σουρµένων, εκβάλλει ο Όφις, ενώ δυτικά του 

Ριζούντα,  ο Ριζιάς. 

 Το µεγαλύτερο µέρος της ενδοχώρας του Πόντου διασχίζεται από ψηλά βουνά, 

τα Ποντιακά Όρη, που τέµνουν τη χώρα σε δύο τµήµατα: το παράλιο και εκείνο του 

εσωτερικού, µία ορεινή περιοχή µε κοιλάδες, φαράγγια και οροπέδια.  ∆ύο όρη παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό και διαχωρισµό του Πόντου από την Καππαδοκία και 

την Αρµενία: ο Αντίταυρος και ο Αργαίος. Ο Αντίταυρος ξεκινώντας από τη βόρεια 

                                                 
1 Για τη γεωγραφία του Πόντου βλ. A. Bryer and D. Winfield, The byzantine monuments and topography 
of Pontos, Vol. 1, Washington D.C. 1985, σ. 2-11, καθώς και J. A. Cramer, D.D., Geographical and 
Historical Description of Asia Minor, Vol.1, Amsterdam, 1971, σ. 242-322.  



Καππαδοκία διαχωρίζει τον Πόντο από την Αρµενία, ενώ ο Αργαίος αποτελεί το δυτικό 

όριο Καππαδοκίας και Πόντου.  

Στα χρόνια της ρωµαϊκής κυριαρχίας, ο Πόντος άλλοτε αποτελούσε µία ενιαία 

διοικητική περιφέρεια, την Επαρχία Βιθυνίας και Πόντου και άλλοτε µοιραζόταν σε 

Πόντο Γαλατικό, σε Πόντο Πολεµωνιακό (το ανατολικό τµήµα του Πόντου) και Πόντο 

Καππαδοκικό ή Πόντο Μεσογειακό2. Στα χρόνια του ∆ιοκλητιανού (284-305) και των 

διαδόχων του τα ποντιακά εδάφη αποτελούσαν την Ποντιακή ∆ιοίκηση (Dioecesis 

Pontika), η οποία ήταν διαιρεµένη σε τρεις επαρχίες, τον ∆ιόσποντο, τον Πολεµωνιακό  

Πόντο και την  Μικρά Αρµενία. Ο ∆ιόσποντος, το δυτικό τµήµα της Dioecesis Pontika 

εκτεινόταν µέχρι τον ποταµό Θερµώδοντα, ενώ ο Πολεµωνιακός Πόντος άρχιζε από 

τον Θερµώδοντα και εκτεινόταν µέχρι τα ανατολικά της Τραπεζούντας. Η Μικρά 

Αρµενία περιλάµβανε  περιοχές του Άνω Ευφράτη µέχρι και  τη Νικόπολη. 

Το 536 ο Ιουστινιανός Α΄ (527-565), διαβλέποντας τη µεγάλη στρατιωτική 

σηµασία του Πόντου,  ενώνει  τον Πολεµωνιακό Πόντο µε την Μικρά Αρµενία σε µία 

νέα διοικητική περιφέρεια, την Αρµενία Α΄. Πρωτεύουσά της γίνεται η Τραπεζούντα η 

οποία θα αποτελέσει τη στρατιωτική βάση του πολύχρονου αγώνα µε το Σασσανιδικό 

βασίλειο των Περσών.  

Στα χρόνια της βασιλείας του Ηράκλειου πρέπει να χρονολογηθεί η ίδρυση του 

θέµατος των Αρµενιάκων (ίσως το 627/628)3, µία στρατιωτικό - διοικητική περιφέρεια 

που είχε πρωτεύουσα την Αµάσεια και πολλά φρούρια τα οποία βρίσκονταν πάνω σε 

απόκρηµνες πλαγιές βουνών, ώστε να εποπτεύουν τις γύρω περιοχές. Περιλάµβανε 

εδάφη των παλιών επαρχιών Παφλαγονίας, Ελενοπόντου, Πολεµωνιακού Πόντου, 

Καππαδοκίας Α΄, Καππαδοκίας Β΄,  Αρµενίας Α΄ και Αρµενίας Β΄. 

Κατά τον 9ο και 10ο  αιώνα γίνονται νέες  θεµατοποίησεις. Το τεράστιο θέµα των 

Αρµενιάκων κατακερµατίζεται4 στα νέα και µικρότερα θέµατα, Παφλαγονίας, 

Αρµενιάκων, Χαλδίας, Κολωνίας, Μεσοποταµίας, Σεβαστείας, Χαρσιανού, 

Καππαδοκίας και Βουκελλαρίων. Το θέµα Παφλαγονίας5 εκτεινόταν δυτικά του 

ποταµού Άλυ µέχρι την Τήιο και σηµαντικότερες πόλεις του ήταν η Άµαστρις, η 

                                                 
2 Για τον Πόντο την περίοδο αυτή βλ. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, III, Princeton, 1950, σ. 180-
194.    
3 Για τα θέµατα και το θεµατικό στρατό την περίοδο αυτή βλ.Βασιλική Βλυσίδου-Ελεωνόρα Κουντούρα-
Γαλάκη-Στ.Λαµπάκης-Τ.Λουγγής-Α.Σαββίδης, Η Μικρά Ασία των Θεµάτων. Έρευνες πάνω στην 
γεωγραφική φυσιογνωµία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεµάτων της Μικράς Ασίας (7ος-11ος αι.). 
Ερευνητική Βιβλιοθήκη Ι, Αθήνα 1988, σ.35-67. 
4 Για το Θέµα Αρµενιάκων, την ιστορική του διάρκεια και εξέλιξη βλ. Ε. Κουντούρα-Γαλάκη, Θέµα 
Αρµενιάκων, στο Η Μικρά Ασία των Θεµάτων, σ. 113-161. 
5 Για το Θέµα Παφλαγονίας βλ. Τ. Λουγγής, Θέµα Παφλαγονίας, στο Η Μικρά Ασία των Θεµάτων, σ. 
275-285 και Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Β΄1 670-867, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 293. 



Σινώπη, η Αµισός, η Κασταµώνα και η Γάγγρα. Το θέµα των Αρµενιάκων  

καταλάµβανε την περιοχή µεταξύ του ποταµού  Άλυ και Πολεµωνίου, ενώ στο 

εσωτερικό του εκτεινόταν µέχρι την Αµάσεια και την Νεοκαισάρεια. Την περιοχή µετά 

το Πολεµώνιο και µέχρι τα ανατολικά της Τραπεζούντας καταλάµβανε το θέµα 

Χαλδίας.6 Το θέµα αυτό, το οποίο είχε µεγάλη στρατηγική σηµασία για την 

αυτοκρατορία, ιδιαίτερα στον 9ο και 10ο αιώνα, για την απόκρουση των αραβικών 

επιδροµών, είχε σηµαντικότερες πόλεις την Τραπεζούντα, την Κερασούντα και στο 

εσωτερικό του τον Συσπειρίτη. Νοτιοανατολικά της Χαλδίας βρισκόταν το θέµα 

Μεσοποταµίας, ενώ νότια  βρισκόταν το θέµα Κολώνειας µε σηµαντικότερες πόλεις-

κάστρα την Κολώνεια, γνωστή στις βυζαντινές πηγές και ως Μαυρόκαστρο, τη 

Νικόπολη, την Κύβοσα, τις Κυνός Χώρες και τη Χερείενα.7 Το θέµα Μεσοποταµίας 

βρισκόταν πολύ ανατολικότερα και στις αρχές του 10ου αιώνα αποτελούταν από την 

κλεισούρα-τούρµα Καµάχου και την τούρµα Κελτζηνής.8 Το θέµα Σεβαστείας 

βρισκόταν δυτικά του θέµατος Μεσοποταµίας και αποτελούταν από τη Σεβάστεια, τα 

Άβαρα και τη Λάρισσα, παλιά φρούρια των Παυλικιανών.9 ∆υτικά της Σεβάστειας 

δηµιουργήθηκε το θέµα Χαρσιανού στο οποίο υπάγονταν η τούρµα Σανίενας, η τούρµα  

Κασής και οι τοποτηρησίες  Κωµοδρόµου, Ταβίας, Νύσσης και Καισαρείας.10 Το θέµα 

Καππαδοκίας ήταν γειτονικό µε το θέµα Χαρσιανού. Αποκαλούταν και «Μικρά 

Καππαδοκία» και περιλάµβανε περιοχές βορείως της λίµνης Τάττας.11 Το θέµα 

Βουκελλαρίων  κατά το 10ο αιώνα καταλάµβανε την περιοχή δυτικά του θέµατος 

Παφλαγονίας και στις πόλεις του συµπεριλαµβάνονταν και κάποιες παραθαλάσσιες 

πόλεις του δυτικού Πόντου όπως, η Ηράκλεια Ποντική και η Τήιος.12 Σύµφωνα µε τη 

µαρτυρία του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου το θέµα Βουκελλαρίων «πρός 

θάλασσαν καί τόν βορραν πλατύνεται πρός αυτόν τόν Πόντον καί τήν καλούµενην  

                                                 
6 Βλ.Α.Γ.Σαββίδης, Θέµα Χαλδίας, στο Η Μικρά Ασία των Θεµάτων, σ. 287-297 και Αικ. 
Χριστοφιλοπούλου, ό.π. σ. 294.  
7 Για το Θέµα Κολώνειας βλ. Α.Γ. Σαββίδης, Θέµα Κολώνειας, ό.π. σ. 321-329 και Γ.Α. Λεβενιώτης, Η 
πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην ανατολή, Τόµος Α΄, (ΒΚΚΜ 43 Α΄-ΚΒΕ), Θεσσαλονίκη 2007, 
σ. 234-239. Για την περιοχή της Κολώνειας βλ. επίσης, A. Bryer and D.Winfield, The byzantine 
monuments, ό.π. σ.145-147. 
8 Για την έκταση, τη διοικητική συγκρότηση και την κατάρρευση της βυζαντινής κυριαρχίας στην 
περιοχή του θέµατος αυτού βλ. Γ.Α. Λεβενιώτης, Η πολιτική κατάρρευση ό.π., σ. 196- 206 και Τ. 
Λουγγής, Θέµα Μεσοποταµίας, στο Η Μικρά Ασία των Θεµάτων, σ. 315-319. 
9 Για τη διοικητική συγκρότηση του θέµατος αυτού βλ. Γ. Α. Λεβενιώτης, ό.π. σ. 492-511 και Ε. 
Κουντούρα-Γαλάκη, Θέµα Σεβαστείας, στο Η Μικρά Ασία των Θεµάτων, σ. 331-335. 
10 Για το Θέµα Χαρσιανού βλ. Γ.Α. Λεβενιώτης, ό.π. σ.435-448 και Στ. Λαµπάκης, Θέµα Χαρσιανού, 
στο Η Μικρά Ασία των Θεµάτων, σ. 299-305. 
11 Βλ. Στ. Λαµπάκης, Θέµα Καππαδοκίας, ό.π. σ. 259-274 και Γ. Α. Λεβενιώτης, Η πολιτική κατάρρευση 
ό.π. σ. 453-485. 
12 Για το Θέµα Βουκελλαρίων βλ. Τ. Λουγγής, Θέµα Βουκελλαρίων, στο Η Μικρά Ασία των Θεµάτων, 
σ. 245-257. 



πόλιν Ηράκλειαν καί µέχρι του Παρθενίου ποταµου καί αυτήν τήν Τήιον».13 

Ανατολικά, το θέµα αυτό εκτεινόταν µέχρι τη Σανίενα του θέµατος Χαρσιανού. 

2) Πόλεις, λιµάνια και σηµαντικότερες οχυρές θέσεις στον Πόντο µέχρι και 

τον 11
ο
 αιώνα. 

Στον Πόντο, τόσο στην αρχαιότητα, όσο και στη βυζαντινή περίοδο, υπήρχαν 

αρκετά σηµαντικά λιµάνια που άκµαζαν λόγω του εµπορίου της Μαύρης Θάλασσας. 

Και στο εσωτερικό του, όµως, υπήρχαν εξίσου σηµαντικά, καλά οχυρωµένα κάστρα τα 

οποία βρίσκονταν πάνω σε στρατιωτικές και εµπορικές αρτηρίες.14 Στο δυτικότερο 

άκρο του Πόντου υπήρχαν δύο σηµαντικά λιµάνια, η Ηράκλεια Ποντική ή 

Ποντοηράκλεια και  η  Άµαστρις. Η Ποντοηράκλεια µέχρι και τα τέλη του 9ου αιώνα 

ήταν ένα ακµαίο λιµάνι µε έντονη εµπορική κίνηση και, όπως αναφέρει ο Ιωάννης 

Σκυλίτζης, είχε µεγάλο αριθµό κατοίκων από τον οποίο ο Βασίλειος Α΄ θα µεταφέρει 

ένα µεγάλο τµήµα για τον εποικισµό της Καλλίπολης στη Ν. Ιταλία.15 Τον 9ο αιώνα 

ακµάζει και η γειτονική πόλη της Ποντοηράκλειας, η  Άµαστρις, κυρίως εξαιτίας του 

εµπορίου που διεξαγόταν στο καλά οχυρωµένο λιµάνι της.16 Στα ανατολικά της 

βρισκόταν η Σινώπη, σηµείο στάθµευσης του βυζαντινού στόλου και µία από τις 

σηµαντικότερες αποθήκες του κράτους στη Μαύρη Θάλασσα.17 Ανατολικά της 

Σινώπης βρισκόταν η Αµισός, σηµαντικό λιµάνι από το οποίο εξάγονταν τα προϊόντα 

της ευρύτερης περιοχής αλλά και κατάληξη οδού που ξεκινούσε από την Καππαδοκία.18 

Νότια της Αµισού βρισκόταν η Αµάσεια, πόλη  χτισµένη σε στρατηγική θέση τέτοια 

ώστε να ελέγχει τα στρατηγικά περάσµατα της γύρω περιοχής αλλά και την πλούσια σε 

µεταλλεύµατα πεδιάδα του Χιλιόκωµου.19 Η Αµάσεια αποτελούσε κέντρο 

στρατωνισµού και διαχείµανσης του βυζαντινού στρατού και διατήρησε µέχρι και το 

1071 τη στρατηγική της σηµασία. ∆υτικά της Αµάσειας βρίσκονταν η Γάγγρα, η 

πρωτεύουσα του θέµατος Παφλαγονίας, καθώς και τα πολίσµατα Ευχάϊτα και 

Ευχάνεια, κέντρα θρησκευτικής λατρείας του αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και αγίου 

Θεοδώρου του Στρατηλάτη. Στους ναούς των αγίων, κάθε χρόνο, λάµβαναν χώρα 

                                                 
13Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, 71, 15-17.   
14 Για τις πόλεις-λιµάνια καθώς και για τα φρούρια του Πόντου βλ. Α. Bryer and D. Winfield, The 
byzantine monuments, ό.π., σ.12-16. 
15 Ιωάννης Σκυλίτζης, 151. 23-24. 
16 Τ. Λουγγής, Θέµα Παφλαγονίας, ό.π. σ. 281.  
17 Ε. Κουντούρα- Γαλάκη, ό.π. σ.152-153 και Ν.Οικονοµίδης, «Άγιος Φωκάς ο Σινωπεύς», Αρχείον  
Πόντου 17, (1952), σ. 185-88.  
18 Ε. Κουντούρα- Γαλάκη, ό.π. σ. 150-151. 
19 Α.Bryer and D.Winfield, The byzantine monuments, ό.π. σ. 12-13. Επίσης Ε. Κουντούρα – Γαλάκη, 
ό.π. σ. 140-143.  



µεγάλες και πολυπληθείς πανηγύρεις.20 ∆υτικά των Ευχαΐτων βρίσκονταν η 

Κασταµώνα, τα Ζήλα, τα Κόµανα και τα Βόρυζα, τα Άνδραπα ή Νεοκλαυδιούπολις, τα 

Ίβωρα και η ∆όκεια, πατρίδα των Ιωάννη Τσιµισκή και  Ιωάννη Κουρκούα. Βόρεια της 

∆όκειας βρισκόταν η Νεοκαισάρεια, πόλη που δεν αποσπάστηκε ποτέ από το θέµα των 

Αρµενιάκων.21 Η ορεινή περιοχή βόρεια της Νεοκαισάρειας ήταν γνωστή µε την 

ονοµασία Χαλυβία. Στη παραλιακή ζώνη ανατολικά της Αµισού, ασφαλές αγκυροβόλιο 

για πλοία αποτελούσε το λιµάνι της Οινόης ή Οίναιον.  Από το Οίναιο  ξεκινούσε οδός 

η οποία κατευθυνόταν νότια, διέσχιζε τα βουνά, περνούσε από τη Νεοκαισάρεια και 

έφτανε µέσω Κοµάνων στη ∆αζιµωνίτιδα.22 Ανατολικά του Οιναίου βρισκόταν το 

Πολεµώνιο από το οποίο επίσης ξεκινούσε οδός η οποία µέσω Σατάλων και 

Νεοκαισαρείας  κατέληγε στη Σεβάστεια.23 Ανατολικά του Πολεµωνίου βρισκόταν η 

Βόνα ή Βοών, πόλισµα µε φυσικό λιµάνι και στη συνέχεια η Κερασούντα. Η 

παραθαλάσσια αυτή πόλη ήταν οχυρωµένο λιµάνι από το οποίο ξεκινούσε οδός που 

κατευθυνόταν στην Κολώνεια.24 Μέσω αυτής της οδού γινόταν και η µεταφορά της 

στυπτηρίας (στύψης) των πλούσιων ορυχείων της Κολώνειας. Ανατολικά της 

Κερασούντας βρισκόταν το λιµάνι της Τρίπολης, το οχυρό Πέτρωµα και στη συνέχεια η 

Τραπεζούντα. Τελευταία σηµαντική πόλη της ακτής ήταν το Ρίζαιον, πόλη–στρατόπεδο 

και λιµάνι της ευρύτερης περιοχής και της ενδοχώρας της Θεοδοσιούπολης. Η 

Θεοδοσιούπολη ήταν επίσης καλά οχυρωµένη πόλη και αποτελούσε κόµβο στο οδικό 

δίκτυο και το διαµετακοµιστικό εµπόριο µεταξύ Περσίας και Τραπεζούντας. 

Βορειοδυτικά της Θεοδοσιούπολης ήταν η Βαϊβούρτη ή Βαϋβερδώνα, ενώ 

βορειοδυτικά της τελευταίας το κάστρο της Κελτζηνής (σηµ.Erzincan). Μεταξύ 

Κελτζηνής και Τραπεζούντας βρισκόταν η πεδιάδα των Χερειάνων µε κέντρο την πόλη 

Χερίανα ή Χερείενα. 

 

 

  

 

 

 

                                                 
20 Ε. Κουντούρα –Γαλάκη, ό.π. σ. 144-146. 
21 Για τις παραπάνω πόλεις βλ. ό.π. σ. 279, 142-152. 
22A. Bryer and  D.Winfield, The byzantine monuments, ό.π. σ. 101-103. Για τις στρατιωτικές οδούς που 
διέσχιζαν τον Πόντο και  κατέληγαν στα παράλιά του βλ. σ.19-57. 
23A.Bryer and D.Winfield, The byzantine monuments, ό.π. σ.111-114. 
24Α.Βryer and D.Winfield, The byzantine monuments, ό.π. σ.146.  



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

Η κατάκτηση του Πόντου από τους Τούρκους (1048-1461). 

1) Η εµφάνιση των Τούρκων,  οι πρώτες επιθέσεις τους, η εξάπλωση και 

εγκατάστασή τους στα  θέµατα του βυζαντινού  Πόντου. 

 

Τις πρώτες επιθέσεις των Τούρκων στις αρχές του 11ου αιώνα δέχτηκε το  

Waspurakan ή όπως λεγόταν στα ελληνικά η Βαασπρακανία,25 ένα από τα αρµενικά 

κρατίδια που υπήρχαν στο ανατολικό σύνορο του Βυζαντίου.   Οι τουρκικές επιθέσεις 

πραγµατοποιήθηκαν το 1016 ή 1018, το 103426 , το 1045/4627 και το 104828. Τη χρονιά 

αυτή ο Σελτζούκος Tuğrul Beğ (1038-1063), έστειλε νέα στρατεύµατα στη 

Βαασπρακανία τα οποία στη συνέχεια διείσδυσαν βορειοδυτικά και έφτασαν µέχρι τις 

κοιλάδες της Θεοδοσιούπολης και τις παρυφές του θέµατος Χαλδίας.29  Οι πρώτες 

αυτές επιδροµές στον ανατολικό Πόντο αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία από το δούκα 

του Ανίου και Ιβηρίας Κατακαλών Κεκαυµένο και τον κατεπάνω Βαασπρακανίας 

Ααρών Ραδοµήρο, ενώ οι διασωθέντες Τούρκοι, σύµφωνα µε τον Ιωάννη Σκυλίτζη, 

κατέφυγαν «ολίγοι καί γυµνοί διά των ορέων ες τάς Περσαρµενίων….πόλεις»30, 

δηλαδή στο Αζερµπαϊτζάν. 

Οι επιδροµές τουρκικών οµάδων συνεχίστηκαν µε µεγαλύτερη ένταση στα 

χρόνια της βασιλείας του Κωνσταντίνου Ι΄ ∆ούκα (1059-1067).31 Την περίοδο αυτή η 

τακτική που ακολουθούσαν οι Τούρκοι ήταν να λεηλατούνε και να υποχωρούνε µόλις 

έφτανε ο αυτοκρατορικός στρατός32. Η παραπάνω τακτική µαρτυρείται και από τον 

Μιχαήλ Ατταλειάτη  ο οποίος αναφέρει ότι «….Τούρκους καταληίζεσθαι τήν Ρωµαϊκήν 

                                                 
25 Για το αρµενικό βασίλειο του Waspurakan και τις πρώτες τουρκικές επιθέσεις που δέχτηκε βλ. Γ.Α. 
Λεβενιώτης, ό.π. σ. 127 κ.ε. Στις υποσηµειώσεις των παραπάνω σελίδων ο συγγραφέας παραθέτει εκτενή 
αρµενική  βιβλιογραφία και πηγές για την περιοχή αυτή µέχρι και την εποχή της τελικής κατάληψής της 
από τους Τούρκους.   
26 Ιωάννης Σκυλίτζης, 355.7. 
27 Γ. Α. Λεβενιώτης, ό.π. σ. 141-142. 
28Για το Περκρί, την πρώτη τουρκική επίθεση σ’ αυτό και τα εδάφη του δουκάτου Βαασπρακανίας βλ. 
ό.π. σ. 145 κ.ε. 
29 Γ.Α.Λεβενιώτης,ό.π. υποσηµ. 810-813. 
30 Iωάννης Σκυλίτζης, 449.58 κ.ε.  Επίσης Γ.Α. Λεβενιώτης, ό.π. σ.152. 
31 Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τόµος Β΄, Ιστορία Μέσης Βυζαντινής 
Περιόδου (565 – 1081), Ανατύπωση Γ΄, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 554 και  M. J. Angold, H Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204, Μία πολιτική ιστορία. ∆εύτερη έκδοση, Μετάφραση Ε. 
Καργανιώτη, Επιστηµονική Επιµέλεια Π. Α. Αγαπητός. Αθήνα 2004, σ. 83. 
32 Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, ό.π. σ. 574. 



γην, κατά φατρίας καί µοίρας διαιρουµένους καί κατατρέχοντας καί τό προστυχόν 

αφανίζοντας».33  Κάτω από την ηγεσία του νέου σελτζούκου σουλτάνου Alp Arslan 

(1063-1073), οι τουρκικές επιδροµές ενθαρρύνθηκαν ακόµη περισσότερο και 

επεκτάθηκαν και πάλι µέχρι την ενδοχώρα του Πόντου και συγκεκριµένα στο θέµα των 

Αρµενιάκων. Το 1071 οι Τούρκοι επιτέθηκαν και λεηλάτησαν την Νεοκαισάρεια.34  

Το ίδιο έτος η ήττα στο Μάτζικερτ είχε ολέθριες συνέπειες για την βυζαντινή 

αυτοκρατορία και µετά από αυτή οι Τούρκοι δεν έρχονταν πλέον για να λεηλατήσουν 

και να φύγουν αλλά έµεναν ως κατακτητές.35 Σύµφωνα µε τον Συνεχιστή Σκυλίτζη οι 

Τούρκοι «τοις ρωµαϊκοις  επιστρατεύουσι θέµασι….ου σποράδες επιφοιτουντες ως τό 

πρίν καί φυγάδες αυτόχρηµα, µάλλον δέ ως δεσπόται των προστυχόντων 

κατακυριεύοντες».36 

Την περίοδο αυτή, σφοδρή τουρκική επίθεση δέχτηκαν, σύµφωνα µε τον Μιχαήλ 

Ατταλειάτη, και πάλι τα «Αρµενιακά Θέµατα», η περιοχή δηλαδή όπου εκτείνονταν τα 

θέµατα Τεφρικής, Κολώνειας και Σεβάστειας.37 Την περίοδο της βασιλείας του Αλέξιου 

Α΄ Κοµνηνού (1081-1118) η δράση της οικογένειας των Γαβράδων αποκατάστησε την 

κυριαρχία της αυτοκρατορίας και στην παραπάνω περιοχή όχι όµως για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, αφού ο Πόντος απειλήθηκε ξανά από Τούρκους. Η απειλή αυτή τη φορά 

προερχόταν από µία άλλη οµάδα Τούρκων, τους  Ντανισµεντίδες.38 Οι τελευταίοι, λίγο 

µετά την µάχη του Μάτζικερτ, βρέθηκαν υπό την ηγεσία του εµίρη Danişmend Gazi ( 

Τανισµάν Γαζή στις ελληνικές πηγές) στην περιοχή της Καισάρειας και στη συνέχεια 

εξαπλώθηκαν στην περιοχή της Σεβάστειας.39 Λίγο πριν το 1130 επεκτάθηκαν και στις 

ακτές του Πόντου και ο Ιωάννης Β΄ Κοµνηνός, το 1139, προσπαθώντας να τους 

σταµατήσει, έκανε µία εκστρατεία στον Πόντο, χωρίς όµως µεγάλη επιτυχία, αφού οι 

Ντανισµεντίδες είχαν, ήδη εδραιώσει την εξουσία τους σε πόλεις της ποντιακής 

ενδοχώρας. Σε λίγα, όµως, χρόνια η δύναµή τους θα εξασθενήσει και περίπου µέχρι το 

1180 θα χάσουν τις κτίσεις τους από τον Σελτζούκο σουλτάνο του Ικονίου Kılıç Arslan 

                                                 
33 Mιχαήλ Ατταλειάτης, 138.11-13.  
34 Mιχαήλ Ατταλειάτης, 105.10-16, Ιωάννης Ζωναράς, 689. 11-13 και Ι.Ε. Καραγιαννόπουλος, ό.π. σ.  
   571. 
35 Γ. Α. Λεβενιώτης, ό.π. σ. 50-51 και σ. 178-179. 
36 Ε. Τσολάκης, Η συνέχεια της Χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτζη, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 157. 1-4. 
Βλ. επίσης, Ι.Ε. Καραγιαννόπουλος, ό.π. σ. 583. 
37 Γ. Α. Λεβενιώτης, ό.π. σ. 224 κ. ε. 
38 Οι Ντανισµεντίδες στις ελληνικές πηγές αναφέρονται µε την ονοµασία Τανισµάναι και Περσαρµένιοι . 
Για την δράση τους βλ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης, Οι Τούρκοι και το Βυζάντιο, ό.π., σ.137-143. 
39 Για τις διηγήσεις που υπάρχουν στις ανατολικές πηγές και που αφορούν την εµφάνιση και παρουσία 
των Τούρκων στις παραπάνω περιοχές βλ. Οsman Turan, Selçuklular, ό.π. σ.113 κ.ε. και Tellioğlu 
Đbrahim, Osmanlı Hakimiyetine kadar doğu Karadeniz’de Türkler, Trabzon 2004, σ.78-100.  



Β΄ (1155-1192).40 Την τελευταία εικοσαετία του 12ου αιώνα ο µικρασιατικός, µαζί και ο 

ποντιακός χώρος, εξαιτίας της ειρηνικής συνύπαρξης µε το σουλτανάτο του Ικονίου, 

βρέθηκε σε καλύτερη θέση συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια ταραχών και 

αναρχίας. Η µεγάλη πληγή που παρέµενε ακόµα ανοιχτή για τον ντόπιο βυζαντινό 

πληθυσµό ήταν οι άτακτοι Τουρκοµάνοι που επιτίθονταν ασύντακτα, για λαφυραγωγία 

και όχι για µόνιµη εγκατάσταση. Ταυτόχρονα όµως η κάµψη και η αποδυνάµωση της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας θα είχε ως δυσάρεστο αποτέλεσµα στις 13 Απριλίου 1204, 

την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Σε σύσκεψη Φράγκων και Βενετών ρυθµίστηκε µε 

το  Partitio Romaniae η τύχη της µαζί µε εκείνη των υπόλοιπων επαρχιών. Σύντοµα, 

όµως, σε Ήπειρο,  Μακεδονία, Μικρά Ασία και  Πόντο δηµιουργήθηκαν εστίες 

αντίστασης από ηγέτες και πληθυσµούς  που καθιστούσαν δύσκολη την υλοποίηση των 

προνοιών του Partitio Romaniae.41 

 

2). Ο Πόντος  µετά το 1204 και µέχρι την άλωση της Τραπεζούντας από τους 

Οθωµανούς(1461). 

 

 Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης πολλοί κάτοικοί της την 

εγκατέλειψαν και άρχισαν να συρρέουν τόσο στη µικρασιατική ανατολή, όσο και στη 

Θράκη. Σύντοµα κάποιοι ηγέτες που υπήρχαν εκεί, περιβλήθηκαν τον τίτλο του 

αυτοκράτορα των Ρωµαίων. To 1205, θα ανακηρυχθεί αυτοκράτορας ο Θεόδωρος 

Λάσκαρης στη Νίκαια, ενώ τον Απρίλιο του 1204, θα φτάσουν στην Τραπεζούντα ο 

Αλέξιος και ο ∆αβίδ Κοµνηνός, οι εγγονοί του Ανδρονίκου Α΄ Κοµνηνού και γιοί του 

Μανουήλ Κοµνηνού. Τα δύο αδέλφια, λίγο πριν ή µετά τη στάση κατά του παππού 

τους, είχαν αποµακρυνθεί από την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγαν στην Ιβηρία όπου 

ζούσε η θεία τους Θάµαρ, η σύζυγος του βασιλιά της Ιβηρίας ∆αβίδ. Η Θάµαρ 

προστάτεψε τους ανιψιούς της και οργάνωσε στρατό µε τον οποίο τα δύο αδέλφια 

κατευθύνθηκαν και εισήλθαν στην Τραπεζούντα. Το γεγονός αυτό περιγράφεται και 

από τον χρονογράφο Πανάρετο ο οποίος αναφέρει ότι « Ήλθεν ο µέγας Κοµνηνός, ο 

κυρ Αλέξιος, εξελθών µέν εκ της ευδαίµονος Κωνσταντινουπόλεως, εκστρατεύσας δέ 

εξ Ιβηρίας, σπουδη καί µόχθω της πρός πατρός θείας αυτου Θάµαρ, καί παρέλαβε τήν 

Τραπεζουντα, µηνί Απριλίω, ινδικτιωνος ζ΄, έτους   ψιβ΄, ετων ών κβ΄».42  

                                                 
40Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, ό.π. σ. 206 
41Για τα γεγονότα που ακολούθησαν βλ.D.M.Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, 
Μετ. Στάθης Κοµνηνός, Εκδόσεις ∆.Παπαδήµα, Αθήνα 2005, σ. 15 κ.ε.   
42 Μιχαήλ Πανάρετος, 61. 



Στην Τραπεζούντα, ο Αλέξιος, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας, ενώ ο ∆αβίδ µε το 

στρατό του προωθήθηκε προς τα δυτικά και γρήγορα κατόρθωσε να θέσει υπό τον 

έλεγχό του όλη την ποντιακή ακτογραµµή από την Τραπεζούντα µέχρι και την 

Παφλαγονία.43 Την περίοδο αυτή τα νεόδµητα κράτη της Νίκαιας και της 

Τραπεζούντας λειτούργησαν αντίζηλα και έριζαν µεταξύ τους, αφού και τα δύο 

διεκδικούσαν τον ρόλο του αυθεντικότερου διαδόχου της αυτοκρατορίας και την 

ανάκτηση της κατειληµµένης Βασιλεύουσας. Έτσι ο Θεόδωρος Λάσκαρης επιχείρησε 

να βάλει φραγµό στην προς τα δυτικά προέλαση του στρατού των δύο 

Μεγαλοκοµνηνών αδερφών. Την Άνοιξη του 1205 τµήµατα του στρατού του ∆αβίδ 

προωθήθηκαν µέχρι και την Βιθυνία, κοντά, όµως, στη Νικοµήδεια, ο Θεόδωρος 

Λάσκαρης συγκρούσθηκε µε αυτά µε αποτέλεσµα το στράτευµα του ∆αβίδ να ηττηθεί 

και να διαλυθεί.44 Ένα χρόνο µετά, το 1206, ο Θεόδωρος Λάσκαρης εκστράτευσε στην 

Παφλαγονία και πολιόρκησε την Ποντοηράκλεια την οποία κατείχε ο ∆αβίδ. 

Αναγκάστηκε, όµως, να εγκαταλείψει την πολιορκία για να αντιµετωπίσει λατινική 

επιδροµή στη Νικοµήδεια. Στα τέλη, όµως, του 1207 ή αρχές του 1208, ο Θεόδωρος 

Λάσκαρης κατόρθωσε  να προσαρτήσει στο κράτος του την Ηράκλεια, την Άµαστρη 

και την ευρύτερη περιοχή της Παφλαγονίας.45 Μετά την απώλεια της Παφλαγονίας, το 

1214 το κράτος του Αλέξιου Μεγαλοκοµνηνού έχασε τη Σινώπη. Η τελευταία, την 

χρονιά αυτή, καταλήφθηκε από τον Σελτζούκο σουλτάνο του Ικονίου Đzzeddin 

Keykavus (1210-1219).46  Με τον τρόπο αυτό διακόπηκε η εδαφική επαφή των δύο 

µικρασιατικών ελληνικών κρατών και η Τραπεζούντα, παρόλο που οι βασιλείς της θα 

διατηρήσουν µέχρι το τέλος του 13ου αιώνα τον τίτλο του « πιστου αυτοκράτορα των 

Ρωµαίων», θα παραµείνει στο εξής ένα µικρασιατικό κράτος.47 

                                                 
43Γεώργιος Ακροπολίτης, 14.5-10 σ. 94. Επίσης βλ. William Miller, H τελευταία ελληνική αυτοκρατορία 
της βυζαντινής εποχής 1204-1461, Μεταφρ. Στράτος και Ξανθούλα Μαυραντώνη, Θεσσαλονίκη 2002, 
σ.35-36. Για την ίδρυση του κράτους της Τραπεζούντας βλ. επίσης Οδ. Λαµψίδου, « Περί την ίδρυσιν 
του κράτους των Μεγάλων Κοµνηνών», Αρχείον Πόντου, 31(1971-72), σ.3-33,  Ε. Γλύκατζη-Arweiler, 
«Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντος», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 9, σ.325-334 και A. Bryer, The 
Empire of Trebizond and the Pontos, London 1980.  Για την εκκλησιαστική διοίκηση στην περιφέρεια 
Τραπεζούντας βλ. επίσης, Μητροπολίτου Χρυσάνθου, Η Εκκλησία Τραπεζούντος, Αρχείον Πόντου, 4,5, 
(1933). 
44Nικήτας Χωνιάτης, 626.72-75 
45 Γεώργιος Ακροπολίτης, 20.5-10 Για την αντιπαράθεση του ∆αβίδ µε τον Θεόδωρο Λάσκαρη την 
περίοδο 1205-1207 βλ. Ηλίας Γιαρένης, Η συγκρότηση και η εδραίωση της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. 
Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Α΄ Κοµνηνός Λάσκαρης, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Ερευνών, Αθήνα 2008, σ.163-177. Ο ∆αβίδ θα πρέπει να πέθανε το 1212 ή 1213. Σχετ. βλ. Ηλίας 
Γιαρένης, ό.π. σ.176-177. 
46 Βλ. σχετικά, Α.Σαββίδης, «Οι Μεγάλοι Κοµνηνοί του Πόντου και οι Σελτζούκοι του Rum(Ικονίου) την 
περίοδο 1205/6-1222. Η διήγηση του Đbn Bibi για την κατάληψη της (1214)», Αρχείον Πόντου 39 (1984), 
σ.169-193.  
47 Για το κράτος της Νίκαιας και τις σχέσεις µε εκείνο της Τραπεζούντας µέχρι και το 1230 βλ. Ηλίας 
Γιαρένης, Τα κράτη της Νίκαιας, της Ηπείρου και της Τραπεζούντας έως το 1230.∆ράση, 



 Ο Αλέξιος πριν το τέλος της ζωής του κατόρθωσε να ισχυροποιήσει την εξουσία 

του και να αναγνωριστεί από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, τους Φράγκους βασιλείς 

της Κωνσταντινούπολης και τους σουλτάνους του Ικονίου. Η έκταση, όµως, του 

κράτους του µειωνόταν σταδιακά και τελικά περιορίστηκε ανάµεσα στους ποταµούς 

Θερµώδοντα (δυτικά), Άκαµψη (ανατολικά) και νότια από τα όρη του Παρυάδρη (του 

βυζαντινού Παρχάρη). Έλεγχε επίσης την Ταυρική Χερσόνησο, τη γνωστή Περατεία 

και την απέναντί της ∆ιοσκουριάδα. 

Στην περίοδο που ακολούθησε, το κράτος των Μεγαλοκοµνηνών θα είχε ως 

µόνιµο εχθρό του τους Τούρκους (χάρτης 3). Την εποχή του  Ανδρονίκου Α΄ (1222-

1235) η Τραπεζούντα δέχτηκε µια σφοδρή επίθεση από τους Σελτζούκους του 

Ικονίου.48 Ο στρατός του σουλτάνου Alaeddin Keykubad (1220-1237) πολιόρκησε την 

Τραπεζούντα, απέτυχε όµως να την καταλάβει και τελικά καταστράφηκε. Επιπρόσθετα 

οι κάτοικοι της  Ματσούκας συνέλαβαν τον Σελτζούκο σουλτάνο ο οποίος, µετά τα 

γεγονότα αυτά, σύναψε συνθήκη µε τον Ανδρόνικο Α΄.49 Για δύο περίπου δεκαετίες οι 

σχέσεις των Κοµνηνών της Τραπεζούντας µε τους Σελτζούκους θα πρέπει να ήταν 

ειρηνικές αφού, στις πηγές, δεν αναφέρονται  τουρκικές επιθέσεις.  Επιπλέον, τη 

δεκαετία του 1240, η σελτζουκική απειλή ατόνησε εξαιτίας των Μογγόλων, που 

εµφανίστηκαν και πρόσβαλαν τη σελτζουκική επικράτεια. Επιπρόσθετα στις 26 Ιουνίου 

1243, µεταξύ Σεβάστειας και Καµάχου, στην κοιλάδα του Κιοσέ Νταγ, ο στρατός των 

                                                                                                                                               
αντιπαραθέσεις, αντοχές και συµβιβασµοί.», Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 
Το Βυζάντιο σήµερα 5, Επιµ. Ν.Γ.Μοσχονάς, Αθήνα 2008, σ. 251-267. Επίσης βλ. Αντωνίου 
Μηλιαράκη, Ιστορία του βασιλείου της Νίκαιας και του ∆εσποτάτου της Ηπείρου (1204-1261), 
Ανατύπωση, Εν Αθήναις 1994, καθώς και Λαµψίδης Οδ. « Ο ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών της 
Νίκαιας και των Μεγάλων Κοµνηνών δια την κληρονοµιάν της βυζαντινής ιδέας», Αρχείον Πόντου, 34 
(1977-78), σ.2-19.  
48 Για τις σχέσεις του κράτους της Τραπεζούντας µε τους Σελτζούκους και Ντανισµεντίδες βλ. Αλέξης 
Γ.Κ. Σαββίδης, «Ο βυζαντινός Πόντος, οι Σελτζούκοι και οι Ντανισµεντίδες Τούρκοι», στο Από το 
Βυζάντιο στην Τουρκοκρατία. Μελέτες για τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή ελληνική ιστορία, 9. Αθήνα 
1997, σ. 49-57. Αφορµή του πολέµου ήταν η αιχµαλωσία ενός τραπεζουντιακού πλοίου το οποίο 
µετέφερε φόρους και άρχοντες από την Χερσώνα στην Τραπεζούντα. Το πλοίο άραξε  στην Σινώπη και ο 
Σελτζούκος κυβερνήτης της το αιχµαλώτισε. Ο Ανδόνικος Α΄ Γίδος , προκάλεσε καταστροφές στο λιµάνι 
της Σινώπης και για αντίποινα ο Σελτζούκος Σουλτάνος επιτέθηκε στην Τραπεζούντα. Τα γεγονότα αυτά 
περιγράφονται µε πολλές λεπτοµέρειες στον βίο του Αγίου Ευγενίου που συνέταξε ο Ιωσήφ 
Σγουρόπουλος.                              
49 Η πολιορκία αυτή πρέπει να έγινε το 1222 ή 1223. Σύµφωνα µε τον Οsman Turan, ό.π. σ. 361-3, τα 
γεγονότα αυτά έγιναν το 1228.  Τα γεγονότα της επιδροµής, της πολιορκίας της Τραπεζούντας καθώς και 
της καταστροφής του στρατού του Alaeddin Keykubad περιγράφονται, επίσης, διεξοδικά, στον 
παραπάνω βίο του Αγίου Ευγενίου. Ο βίος γράφτηκε στο δεύτερο µισό του 14ου αιώνα από τον Ιωσήφ 
Λαζαρόπουλο, µητροπολίτη Τραπεζούντας το διάστηµα 1364-1368.  Για το έργο αυτό βλ. Papadopoulos 
– Kerameus A., Fontes historia Imperii Trapezuntini I, Petropoli, 1897, σ.52-77 και J.P.Fallmerayer, 
Αυθεντικά κείµενα, Χρονικά, Επιγραφές και άλλο υλικό για την Ιστορία της Αυτοκρατορίας της 
Τραπεζούντας, Μετάφραση Σάββας Μαυρίδης, Θεσσαλονίκη 2002, σ.205-219 



Σελτζούκων υπέστη συντριπτική ήττα από τους Μογγόλους και το κράτος τους 

εξασθένησε.50  

Οι παραπάνω εξελίξεις λειτούργησαν θετικά για το κράτος της Τραπεζούντας. 

Μετά το 1258 αρχίζει να σηµειώνεται µία σταδιακά αυξανόµενη οικονοµική ανάπτυξη 

στο κράτος των Κοµνηνών η αρχή της οποίας συνέπεσε µε την καταστροφή της 

Βαγδάτης από τον εγγονό του Τσενγκίς Χαν, τον Χουλαγκού Χαν, τον ιδρυτή της 

δυναστείας των Ιλχανιδών της Περσίας και Μεσοποταµίας (1256). Την περίοδο αυτή τα 

εµπορεύµατα της Ανατολής που προορίζονταν για την Ευρώπη άρχισαν να 

προωθούνται στο λιµάνι της Τραπεζούντας, µία εξέλιξη που έφερε µεγάλο πλούτο και 

ευηµερία τόσο στην ίδια την πρωτεύουσα όσο και στο κράτος των Μεγαλοκοµνηνών.51  

 Όµως, µετά το 1266, χρονιά που ανεβαίνει στο θρόνο της Τραπεζούντας ο 

Γεώργιος (1266-1280), η ηρεµία και ευηµερία του κράτους θα κλονιστούν από 

εµφύλιες διαµάχες. Αντίπαλες οµάδες  ήταν από τη µία µεριά οι ντόπιοι άρχοντες της 

ευρύτερης περιοχής της Τραπεζούντας και από την άλλη οι Σχολάριοι, οι πρόσφυγες 

αριστοκράτες που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη πριν εξήντα χρόνια.52 Σχεδόν 

ταυτόχρονα, όµως, µε τον εµφύλιο διχασµό, γύρω στα 1270, άρχισαν να 

επανεµφανίζονται, οµάδες Τουρκοµάνων και να προκαλούν εκτεταµένες καταστροφές 

σε µία περιοχή που εκτεινόταν µεταξύ Σινώπης, Τραπεζούντας και Ιβηρίας.53 

Αποτέλεσµα της δραστηριότητάς τους αυτής ήταν και ο αποκλεισµός των 

Τραπεζουντίων από τη πρόσβαση προς τη νοτιοδυτική πλευρά του Πόντου και την 

Καππαδοκία. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει άµεσα και αρνητικά το εµπόριο, την 

οικονοµία και γενικά την ίδια την υπόσταση του κράτους των Μεγαλοκοµνηνών.   

 Στις αρχές του 14ου αιώνα η Τραπεζούντα και ο Εύξεινος Πόντος άρχισαν να 

µετατρέπονται σε ανοιχτό πεδίο ανταγωνισµού και σύγκρουσης των δύο ιταλικών 

ναυτικών δυνάµεων, της Βενετίας και της Γένουας. Μία από τις αιτίες που 

δηµιούργησαν τον ανταγωνισµό  ήταν ο αποκλεισµός των δυτικών εµπόρων από τα 

λιµάνια της Συρίας και Αιγύπτου µετά την επικράτηση σε αυτά των Μαµελούκων της 

Αιγύπτου. Τώρα, αναγκαστικά, όλο το εµπόριο της Ανατολής και Ινδίας διοχετευόταν 

µέσω του λιµανιού της Τραπεζούντας και οι Ιταλοί διεκδικούσαν ο καθένας για τον 

                                                 
50 Σχετ. βλ. Osman Turan, Selçuklular, ό.π. σ. 431-437.  
51 Βλ. William Miller, Τραπεζούντα, ό.π. σ. 49-50. Για την χρήση του όρου « Μεγαλοκοµνηνοί» που 
χρησιµοποίησαν οι βασιλείς της Τραπεζούντας βλ. Ruth Makridis, “ What’s in the name “Megas 
Komnenos”, Αρχείον Πόντου, 35, σ. 238-245, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.    
52William Miller, Τραπεζούντα, ό.π. σ. 51.   
53 Για τη δράση των Τουρκοµάνων την περίοδο αυτή βλ. σχετ. Osman Turan, Selçuklular, ό.π. σ. 507- 
516.  



εαυτό του µεγαλύτερο µερίδιο από τα κέρδη του.54 Το 1330 πέθανε ο Αλέξιος Β΄ (1297-

1330) και τον διαδέχτηκε ο γιός του Ανδρόνικος Γ΄(-1332).55 Η δεκαετία που 

ακολούθησε ήταν πολύ δύσκολη για την αυτοκρατορία των Μεγαλοκοµνηνών, γεµάτη 

από συχνές εναλλαγές αυτοκρατόρων αλλά και εµφύλιες διαµάχες µεταξύ Σχολάριων 

και Μεσοχάλδιων, της ντόπιας δηλαδή αριστοκρατίας. Οι µεταξύ τους ανταγωνισµοί 

αποδυνάµωσαν το κράτος, διέσπασαν τις δυνάµεις του και µελλοντικά θα το διαµέλιζαν 

σε µικρές, σχεδόν ηµιαυτόνοµες περιοχές, που διοικούνταν από τοπικούς άρχοντες που 

τυπικά µόνο αναγνώριζαν τον εκάστοτε Μεγαλοκοµνηνό ως «βασιλέα και 

αυτοκράτορα».56 Από αυτές τις εµφύλιες διαµάχες εκείνοι που ωφελούνταν πραγµατικά 

ήταν οι Τουρκοµάνοι που προσπαθούσαν και πετύχαιναν να αποσπούν  τµήµατα της 

επικράτειας των Μεγαλοκοµνηνών. Η επιθετικότητα των Τουρκοµάνων την περίοδο 

αυτή πρέπει να σχετίζεται και µε τις εξελίξεις που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή 

εξαιτίας των Ιλχανίδων. Το 1335 πέθανε ο ηγεµόνας τους Ebu Said Bahadur Han και 

έξι µήνες µετά ξέσπασε εµφύλιος πόλεµος στο κράτος τους. Εξαιτίας του γεγονότος 

αυτού οι Τουρκοµάνοι έµειναν ελεύθεροι και έπειτα από ένα µικρό χρονικό διάστηµα 

άρχισαν ανενόχλητοι τις επιχειρήσεις τους.57 Κάποιοι από αυτούς, µάλιστα, µε αρχηγό, 

σύµφωνα µε τον Πανάρετο, τον Σιχασάνη, τον γιο του Ταµαρτάση, επιτέθηκαν το 1336 

και στην ίδια την Τραπεζούντα.58 Ο Πανάρετος δεν αναφέρει την περιοχή από την 

οποία ήρθε ο Σιχασάνης και οι Τουρκοµάνοι του. Ούτε και οι τουρκικές πηγές 

παρέχουν κάποια πληροφορία. Ο Faruk Sümer, όµως, υποθέτει ότι θα πρέπει να ήρθαν 

από το Sebin Karahisar, το βυζαντινό Μαυρόκαστρο. Στην υπόθεσή του αυτή οδηγείται 

από το γεγονός ότι το κάστρο αυτό ανήκε στον πατέρα του Çobanlı Şeyh Hasan (τον 

                                                 
54 Για τις σχέσεις του κράτους των Μεγαλοκοµνηνών µε τις ιταλικές πόλεις βλ.S.P.Karpov, L’impero di 
Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204-1461. Rapporti politiki, diplomatiki e commerciali, Roma 
1986.    
55Ο Αλέξιος Β΄ (1297-1330), ήταν πολύ αγαπητός στον λαό του τόσο για την δυναµική στάση που 
έδειχνε απέναντι στην επιθετικότητα των Τουρκοµάνων, όσο και για τις προσπάθειές του για την 
πνευµατική ανάπτυξη του κράτους του. Ανάµεσα στις πολεµικές του επιτυχίες ήταν η απελευθέρωση της 
Κερασούντας το 1302. Εγκώµιο για την επιτυχία του αυτή έγραψαν ο Ιωσήφ Λαζαρόπουλος και ο 
Στέφανος Σγουρόπουλος. Για τα έµµετρα εγκώµια του τελευταίου βλ. Α.Παπαδόπουλου-Κεραµέως, 
«Του πρωτονοταρίου Τραπεζούντος Στεφάνου του Σγουροπούλου προς τον βασιλέα κυρόν Αλέξιον τον 
Κοµνηνόν στίχοι εγκωµιαστικοί», Ανάλεκτα Ιερολυµιτικής Σταχυολογίας, Τόµος Πρώτος, 1891, 
impression anastattigue Bruxelles 1963, σ.431-437. Επίσης, Τριαντάφυλλος Παπαθεοδωρίδης, 
«Ανέκδοτοι στίχοι Στεφάνου του Σγουροπούλου», Αρχείον Πόντου 19(1954), σ.262-282.   Εγκώµιο, 
επίσης, για τον χαρακτήρα του Αλέξιου γίνεται και στον επιτάφιο λόγο του που εκφώνησε ο 
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Σιχασάνη του Πανάρετου), τον Demir Taş, (τον Ταµαρτάση του Πανάρετου).59 

Ανάµεσα στους Τουρκοµάνους που αύξησαν την εποχή αυτή την επιθετικότητά τους 

απέναντι στην Τραπεζούντα ήταν και οι Τουρκοµάνοι της Άµιδας, γνωστοί και ως 

«Ασπροπροβατάδες».60 Το 1340 ξέσπασε στην Τραπεζούντα άλλη µία στάση, η οποία 

σύµφωνα µε τον Νικηφόρο Γρηγορά κατέληξε σε πολύνεκρο εµφύλιο πόλεµο.61  Οι 

Τουρκοµάνοι της Άµιδας, εκµεταλλευόµενοι το γενικό χάος που επικρατούσε στο 

κράτος των Μεγαλοκοµνηνών, επιτέθηκαν το 1341 στην Τραπεζούντα και την 

πυρπόλησαν. Τα µόνα µέρη που γλίτωσαν από την καταστροφή ήταν η καλά 

οχυρωµένη ακρόπολη και τα ανάκτορά της. Ένα µεγάλο πλήθος ανθρώπων κάηκε στις 

φλόγες, ενώ τα άταφα µισοκαµένα πτώµατα έγιναν αιτία επιδηµίας από την οποία 

πέθαναν ακόµα περισσότεροι.62 Σύµφωνα µε το αρχειοφύλακα της Μητρόπολης 

Τραπεζούντος Ανδρέα Λιβαδινό, που ήταν παρών στα γεγονότα, το ίδιο καλοκαίρι 

επικράτησε µεγάλος λιµός εξαιτίας της ανοµβρίας και των ακρίδων που κατέφαγαν ό,τι 

είχε αποµείνει από τις φλόγες.63 Νέες εµφύλιες διαµάχες που ακολούθησαν έφεραν στο 

θρόνο τον Μιχαήλ Α΄(1344-1349), ενώ τον Σεπτέµβριο του 1347 ξέσπασε, όπως και 

στην  Ευρώπη, η πανούκλα η οποία κράτησε εφτά µήνες και πρέπει να έγινε αιτία 

θανάτου για µεγάλο µέρος του πληθυσµού.64 Την επόµενη χρονιά το κράτος πέρασε 

άλλη µία µεγάλη δοκιµασία που προήλθε από τους Γενουάτες. Συγκεκριµένα τον 

Ιανουάριο του 1348 ο στόλος τους εµφανίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, κατέλαβε την 

Κερασούντα και έκαψε ένα µεγάλο µέρος της. Μεγάλα προβλήµατα παρουσιάστηκαν 

και στο ανατολικό µέτωπο όπου Τουρκοµάνοι µε µεγάλο στρατό, που αποτελούταν από 

τις δυνάµεις των εµίρηδων της Κελτζηνής, της Παϊπούρτης, της Άµιδας καθώς και 

Τσεπνίδες, έφτασαν στην Τραπεζούντα. Μετά από σθεναρή αντίσταση, όµως, τριών 

ηµερών των Τραπεζουντίων, οι Τουρκοµάνοι αποχώρησαν, σύµφωνα µε τον Πανάρετο, 

«κατησχηµένοι και πεπληγωµένοι».65 

Το 1350 στέφθηκε αυτοκράτορας ο Αλέξιος Γ΄(-1390) ενώ το 1352, η 

αυτοκρατορική οικογένεια πάντρεψε τη µεγάλη αδελφή του Αλέξιου, τη Μαρία µε τον 

«Χουτλουπέκην, τόν υιόν του Τουραλη, αµηραν όντα των Αµιτιωτων».66 Ο 
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Χουτλουπεκής του Πανάρετου είναι ο Kutlu Beğ,  γιός του Tur Ali, (του Τουραλή του 

Πανάρετου) και αρχηγός των Ασπροπροβατάδων µε τον οποίον οι τελευταίοι είχαν 

εγκατασταθεί στη Μικρά Ασία.67 Η παραπάνω επιγαµία εγκαινίασε µία σειρά 

συνοικεσίων των Μεγαλοκοµνηνών µε τους γείτονές τους Τουρκοµάνους και ίσως, η 

συγκεκριµένη να έγινε για την ενίσχυση της αυτοκρατορικής οικογένειας σε περίοδο 

που στο κράτος ενεργούσαν φυγόκεντρες δυνάµεις. Οι επιγαµίες µε Τουρκοµάνους, 

όµως, που συνεχίστηκαν, έφεραν θετικά αποτελέσµατα και συνέβαλαν στο να µετριάσει 

αρκετά η  επιθετικότητα των Τουρκοµάνων προς το κράτος των Μεγαλοκοµνηνών. Με 

τις επιγαµίες βελτιώθηκαν οι σχέσεις µε τα εµιράτα των Hacı Emir και Taceddin68 που 

είχαν ιδρυθεί στην περιοχή της Χαλυβίας καθώς και µε το γειτονικό βασίλειο της 

Ιβηρίας, αφού µια κόρη του Αλέξιου παντρεύτηκε το βασιλιά της Ιβηρίας Παγκράτη 

(Bagrat), ενώ και µία Γεωργιανή πριγκίπισσα, η Κουλκανχάτ (αργότερα ονοµάστηκε 

Ευδοκία), παντρεύτηκε το 1378, το γιό και διάδοχο του Αλέξιου, τον Μανουήλ Γ΄.69 

Την εποχή του Αλέξιου Γ΄ οι επιδροµές των Τουρκοµάνων συνεχίστηκαν, δεν 

προέρχονταν, όµως, από την πλευρά των Τουρκοµάνων συγγενών του, αλλά κυρίως 

από την πλευρά του εµίρη της Παϊπούρτης Χατζιαλατίφη και του εµίρη της Αρσίγκας 

Αχχί Αϊναπάκ. Κυρίως αφορούσαν την περιοχή Χερείενας και γενικά αντιµετωπίζονταν 

µε επιτυχία όµως, όλο και µε µεγαλύτερη δυσκολία και µε απώλειες.70  

 Ο νέος βασιλιάς Μανουήλ (1390-1417), εκτός από τους Τουρκοµάνους, είχε να 

αντιµετωπίσει και δύο νέους εξωτερικούς κινδύνους, τον Ταµερλάνο και τους 

Οθωµανούς Τούρκους. Με τον πρώτο προτίµησε να κλείσει ειρήνη και να γίνει φόρου 

υποτελής του. Εκείνο που τον ανησυχούσε στη συνέχεια ήταν η προέλαση των 

Οθωµανών,71 οι οποίοι γύρω στο 1390-91 επιτέθηκαν στον Τουρκοµάνο γαµπρό του 

Αλέξιου, τον εµίρη της Αµισού (Σαµψούντας) Karayülük  και κατέλαβαν το εµιράτο 

του.72 Με την εξέλιξη αυτή οι Οθωµανοί έγιναν οι νέοι γείτονες του κράτους της 

Τραπεζούντας, αφού έφτασαν µέχρι το δυτικό του σύνορο, το Οίναιον. Προς το παρόν, 

όµως, το κράτος της Τραπεζούντας δεν θα κινδύνευε άµεσα από τους τελευταίους, 
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αφού µελλοντικός στόχος του Bayezid Yildirim (1389-1402) ήταν η επέκταση προς τα 

δυτικά.   

 Στις αρχές του 15ου αιώνα το  κράτος της Τραπεζούντας γλίτωσε άλλη µία φορά 

από ένα µεγάλο κίνδυνο. Το 1402 ο Ταµερλάνος έφτασε αιφνιδιαστικά στην Άγκυρα, 

συνέτριψε τον οθωµανικό στρατό, αιχµαλώτισε τον Bayezid Yildirim και λεηλάτησε 

όλη την οθωµανική επικράτεια µέχρι την Προποντίδα.73 Από την επέλαση αυτή η 

επικράτεια του κράτους των Μεγαλοκοµνηνών έµεινε άθικτη, έγινε όµως φόρου 

υποτελής στον Ταµερλάνο. Φόρου υποτελή βρήκε την Τραπεζούντα και ο πρεσβευτής 

του Ερρίκου Γ΄ της Καστίλης, ο Ρουί Γκοντζάλες ντε Κλαβίχο, όταν πήγαινε το 1404 

στην έδρα του Ταµερλάνου, την Σαµαρκάνδη. Ο Κλαβίχο, στο ταξίδι του αυτό, δίνει 

µία περιγραφή της πόλης της Τραπεζούντας και παράλληλα  πληροφορίες για το κράτος 

του Μανουήλ Γ΄ την εποχή αυτή.74 Σύµφωνα µε αυτές στο τραπεζουντιακό κράτος 

ανήκαν τα κάστρα της Τρίπολης, των Κοράλλων, της Βιόπολης, του Αγίου Φωκά, των 

Πλατάνων και της Παλαιοµατσούκας.75 Ο Κλαβίχο αναφέρει επίσης και κάποιους 

άλλους  ηγεµόνες που βρίσκονταν κοντά στο κράτος της Τραπεζούντας. Ο πρώτος ήταν 

ο δούκας Μελισσινός (Melaseno) στο Οίναιο και ο δεύτερος  ένας Τούρκος ηγεµόνας, ο 

Αρζαµίρ (Arzamir), που κατείχε την περιοχή γύρω από το κάστρο Santo Nicio. Και οι 

δύο πλήρωναν φόρο υποτέλειας στον Τιµούρλεγκ. 76 Ο Κλαβίχο αναφέρει και έναν 

τρίτο άρχοντα, τον Guirleo Arbosita ή Cabasica, o οποίος  κατείχε κάποια κάστρα στην 

ενδοχώρα προς τη µεριά της Αρσίγκης, ανάµεσα στα οποία ήταν εκείνο της Sigana και 

της Dorile.77 Το 1404 ο Κλαβίχο µαζί µε τον πρέσβη του Ταµερλάνου επέστρεφαν από 

την αυλή του Ερρίκου Γ΄ στη Σαµαρκάνδη και στην περιοχή του  Λέοντα Καβασίτη 

έζησαν ένα γεγονός από το οποίο φαίνεται η αυτονοµία µε την οποία ο τελευταίος 

ασκούσε την εξουσία του στις περιοχές που του είχαν ανατεθεί από τον βασιλιά της 

Τραπεζούντας. Καθώς ο Κλαβίχο και ο πρέσβης διέσχιζαν  την επικράτεια του Λέοντα 

τους ζητήθηκε η καταβολή διοδίων και δώρων. Αυτοί, αρχικά αρνήθηκαν να 

υπακούσουν δικαιολογούµενοι ότι, δεν υποχρεούνται να πληρώσουν διόδια σε µία 

χώρα που είναι φόρου υποτελής στον Ταµερλάνο. Ο πρέσβης, µάλιστα, συµπλήρωσε 
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ότι γνώριζε πολύ καλά «ότι ο αυτοκράτορας της Τραπεζούντας ήταν ο κύριος σε αυτήν 

την περιοχή». Ο Λέων Καβαζίτης και οι άνδρες του παραδέχτηκαν ότι το τελευταίο 

ήταν αλήθεια, αλλά του εξήγησαν ότι ήταν συνήθεια να δίνουν όλοι δώρα όταν 

περνούν, διότι πρόσθεσε ο Λέων « σε αυτή την άγονη και ορεινή  περιοχή, διαθέτω 

λίγους πόρους για τη δική µου συντήρηση. Και επιπλέον, είµαι υποχρεωµένος να 

διεξάγω αδιάκοπα αγώνα εναντίον των επιδροµών των διάφορων Τουρκοµάνων. Για 

αυτό δεν έχω άλλη λύση, παρά να πορίζοµαι τα αναγκαία για τη ζωή µου από τους 

δασµούς και τα διόδια των διερχόµενων καραβανιών. Συχνά, µάλιστα, αναγκάζοµαι, 

όταν µου λείπουν τα αναγκαία, να πραγµατοποιώ επιδροµές στο έδαφος του Κυρίου 

µου, του βασιλιά της Τραπεζούντας, για να αρπάξω τρόφιµα». Όπως φαίνεται από τα 

παραπάνω, ο Λέων Καβασίτης απολάµβανε ένα καθεστώς ανεξαρτησίας στα 

περάσµατα από τα οποία περνούσαν τα καραβάνια των εµπόρων και οι διπλωµατικές 

αποστολές των ευρωπαίων προς τις βασιλικές αυλές της Ανατολής. Παρά τη 

συµπεριφορά του, όµως αυτή, ο βασιλιάς της Τραπεζούντας τον ανεχόταν, διότι µε την 

παρουσία του εκεί λειτουργούσε ως φραγµός στις επιθέσεις των Τουρκοµάνων,  τους 

οποίους ο Κλαβίχο παρακάτω τους αποκαλεί Chepenies.78 Οι τελευταίοι δίχως 

αµφιβολία είναι οι γνωστοί από τον Πανάρετο Τζεπνίδες. Η υποτέλεια της 

Τραπεζούντας  δεν συνεχίστηκε για πολύ και την επόµενη χρονιά έπαψε να υφίσταται 

µαζί µε το θάνατο του Ταµερλάνου και την αποχώρηση του τοποτηρητή του Χαλίλ 

Σουλτάν για την Σαµαρκάνδη. Μετά δε και τη διάλυση του κράτους του Ταµερλάνου, 

ηγετικό ρόλο στην περιοχή άρχισε να παίζει ο ηγέτης των Μαυροπροβατάδων 

Τουρκοµάνων KaraYusuf.79 Ο τελευταίος, αφού σταδιακά κατόρθωσε να συγκεντρώσει 

µε το µέρος του πολλούς Τουρκοµάνους και Κούρδους φυλάρχους, άρχισε πόλεµο κατά 

των διαδόχων του Ταµερλάνου, κατέλαβε την Ταυρίδα και τελικά  επεκτάθηκε  σε όλη 

την περιοχή του Τίγρη και Ευφράτη φτάνοντας µέχρι τα σύνορα των Μεγαλοκοµνηνών. 

Ανάχωµα στα µεγαλεπήβολα µελλοντικά επεκτατικά του σχέδιά του ορθώθηκε ο 

ηγέτης των Ασπροπροβατάδων, ο γιος του Kutlu Beğ και της Μαρίας Κοµνηνής, ο 

εµίρης Karayülük.80 Ο τελευταίος, σύµµαχος του Ταµερλάνου στην κατάκτηση της 

Ανατολής, ευεργετήθηκε από τον τελευταίο µε ανταµοιβή τις πόλεις Έδεσσα, Μάρτιν, 

Σεβάστεια, Αρσίνγκα και Άµιδα. 
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 Την εποχή αυτή και µέχρι την άνοδο στο θρόνο του οθωµανικού κράτους του 

Mehmed Α΄ Çelebi (1413-1421) επικρατούσε σε όλη τη Μικρά Ασία µεγάλη 

αναστάτωση. Αιτία ήταν ο αγώνας για την κατάληψη του οθωµανικού θρόνου από τους 

γιούς του Bayezid αλλά και το κενό και η αναρχία που δηµιουργήθηκε µε την 

αποχώρηση των δυνάµεων του Ταµερλάνου. Η κατάσταση αυτή διάρκεσε δεκατρία 

περίπου χρόνια, ώσπου τελικά ο µεγαλύτερος γιος του Βayezid, ο Mehmed Α΄ ανέβηκε 

στον οθωµανικό θρόνο και συνένωσε το µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας του 

οθωµανικού κράτους κάτω από την εξουσία του.  

Το 1417 πέθανε ο Μανουήλ και άφησε διάδοχό του το γιο του Αλέξιο ∆΄(1417-

1429), που δεν άργησε να διευθετήσει τον κίνδυνο των Μαυροπροβατάδων 

παντρεύοντας, στα 1420, µία από τις κόρες του µε το νέο ηγέτη των 

Μαυροπροβατάδων, τον Cihansah(Τιχάν Σαχ) (1411-1419).81 To 1429 o Αλέξιος ∆΄ 

δολοφονήθηκε και ο νέος βασιλιάς Ιωάννης ∆΄ ο Καλογιάννης (1429-1458) 

αναγκάστηκε, πολύ σύντοµα, να αντιµετωπίσει εξωτερικές απειλές και συγκεκριµένα 

την επίθεση του σεΐχη Αρταβίλ ή «ζύχη» Αρταβίλ, όπως τον αποκαλεί ο Λαόνικος 

Χαλκοκονδύλης. Ο Αρταβίλ το 1429 κατέλαβε το φρούριο του Αγίου Φωκά και έπειτα 

κατευθύνθηκε προς την Τραπεζούντα την οποία όµως απέτυχε να καταλάβει.82   

 Στα επόµενα χρόνια οι σχέσεις των Οθωµανών µε το κράτος της Τραπεζούντας 

θα είναι οµαλές. Το 1455, όµως, η ήπια στάση του νέου σουλτάνου Mehmed B΄ Fatih 

(1451-1481) αντικαταστάθηκε από εχθρότητα και τη χρονιά αυτή διέταξε τον  

τοποτηρητή του στην Αµάσεια  Χιζήρµπεη ( Χιτήρµπεη  και Χιτήρη τον ονοµάζει ο 

Χαλκοκονδύλης) να επιτεθεί και να καταλύσει το κράτος της Τραπεζούντας, το 

τελευταίο προκεχωρηµένο φυλάκιο της βυζαντινής παιδείας και του πολιτισµού.83  Ο 

Χιτήρπεη, χωρίς να επικαλεστεί κάποια πρόφαση, έφτασε στα προάστια της 

Τραπεζούντας, τα λεηλάτησε και αιχµαλώτισε πολλούς κατοίκους τους. Ο Καλογιάννης 

αναγκάστηκε να έρθει σε συνεννοήσεις µε τους Τούρκους και να κλείσει συνθήκη µε 

τον όρο να είναι φόρου υποτελής στο σουλτάνο.84 Λίγο πριν το θάνατό του, όµως, θα 

πρέπει να κατάλαβε ότι αργά ή γρήγορα θα αποτελούσε το στόχο του  Mehmed Fatih 

και χωρίς να χάσει χρόνο άρχισε  επαφές για την ενίσχυση της θέσης του. Η πρώτη του 

κίνηση ήταν να ζητήσει αµοιβαία συνθήκη συνδροµής µε τον ισχυρότερο µουσουλµάνο 

ηγέτη µε τον οποίον γειτόνευε, τον Uzun Hasan των Ασπροπροβατάδων, τον εγγονό  

                                                 
81 Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, ό.π. σ.183. 
82Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 463-66. 
83 D. M. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες, ό.π., σ.633. 
84 Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 446-7 



της αδελφής του Μανουήλ Γ΄.85 Ο Uzun Hasan δέχτηκε τη σύναψη της συνθήκης µε  

όρο να του δώσει ως σύζυγο ο Καλογιάννης την κόρη του Θεοδώρα. Ο Ιωάννης 

δέχτηκε την πρόταση και η νύφη συνοδεύτηκε από το νεότερο αδελφό του ∆αβίδ και 

αρκετούς Τραπεζούντιους στην έδρα του Uzun Hasan, την Άµιδα.86 Στη συνέχεια ο 

Ιωάννης έκανε και άλλες προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός συνασπισµού µε 

γειτονικές ηγεµονίες ώστε να αποµακρυνθεί ο οθωµανικός κίνδυνος. Τα σχέδιά του 

όµως, αυτά, δεν πρόλαβαν να καρποφορήσουν αφού πέθανε το 1458.  

Ο γιος του Ιωάννη ∆΄ Αλέξιος την εποχή του θανάτου του πατέρα του ήταν  

τεσσάρων ετών και ο αδελφός του Ιωάννη, ο ∆αβίδ, πείθοντας τους άρχοντες 

Καβασίτες για την κρίσιµη κατάσταση, έγινε ο τελευταίος βασιλιάς της Τραπεζούντας. 

Από την αρχή της βασιλείας του, το 1459, ο ∆αβίδ προχώρησε σε επαφές µε 

µουσουλµάνους  και χριστιανούς ηγέτες µε στόχο τη δηµιουργία µιας ισχυρής 

συµµαχίας εναντίον του Mehmed Fatih. Ήρθε σε επαφή µε τον Πάπα Πίο Β΄ αλλά και 

τον ∆ούκα της Βουργουνδίας Φίλιππο  τον Καλό (1419-1467), oι προσπάθειες αυτές 

όµως δεν τελεσφόρησαν.87 Το 1461 ο Mehmed Fatih αποφάσισε να προσαρτήσει τον 

υπόλοιπο Εύξεινο Πόντο στην αυτοκρατορία του. Έτσι, αφού κατέλαβε πρώτα την 

Άµαστρη, το µεγάλο εµπορικό κέντρο των Γενουατών, απαίτησε στη συνέχεια από τον 

εµίρη της Σινώπης Đsmail Beğ Đsfendiyar να του παραδώσει την Σινώπη και την 

ενδοχώρα της.88 Ο Đsmail Beğ Đsfendiyar, για να αποφύγει τα δεινά, παρέδωσε την πόλη 

και στη συνέχεια ο οθωµανικός στόλος κατέπλευσε στην Τραπεζούντα.89 Ταυτόχρονα ο  

οθωµανικός στρατός µέσω Αµάσειας και Σεβάστειας έφτασε στο Κογιουνλού Χισάρ, το 

κατέλαβε90 και στη συνέχεια ο Mehmed Fatih, έπειτα από επιθυµία του Uzun Hasan, 

προχώρησε στην σύναψη της Συνθήκης της Αρσίνγκας, µε την οποία o τελευταίος 

δεσµευόταν να απέχει από επιδροµές σε οθωµανικά εδάφη και ταυτόχρονα να 

                                                 
85 Για τον Uzun Hasan και το κράτος του την περίδο αυτή βλ. Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu 
Beylikleri, ό.π. σ. 188-98. 
86Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 490. Βλ.επίσης William Miller, Τραπεζούντα, ό.π. σ.121-122.  
87 William Miller, Τραπεζούντα, ό.π. σ.132-134 και D. M. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες, ό.π. σ.636-638. 
Το σχέδιο του ∆αβίδ για αντιοθωµανικό συνασπισµό φαίνεται, µεταξύ άλλων, και από την επιστολή που 
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µουσουλµάνους ηγεµόνες της Μικράς Ασίας, του Καυκάσου και ότι ήταν έτοιµοι να χτυπήσουν τους 
Οθωµανούς. Καλούσε, επίσης, τον ίδιο να επιτεθεί στους Οθωµανούς στην Ουγγαρία για 
αντιπερισπασµό. Περισσότερα για την επιστολή αυτή καθώς και τις διπλωµατικές  επαφές του ∆αβίδ µε 
τους διάφορους ηγεµόνες και την Ρώµη βλ.Α.A.M.Bryer, “Ludovico da Bologna and the Georgian and 
Anatolian Embassy of 1460-1461.”, The Empire of Trebizond and the Pontos, Variorum Reprints, 
London 1980, σ.179-198.     
88 Tursun Bey, Tarih-i Ebu’l-feth, Haz. A. Mertol Tulum, Đstanbul, 1977, 106-7 και Λαόνικος 
Χαλκοκονδύλης, 485-489 καθώς και Μιχαήλ ∆ούκας, 639-641.17-19.  
89 Για τo εµιράτο αυτό, το οποίο είναι γνωστό στις τουρκικές πηγές και ως εµιράτο των Çandaroğulları, 
βλ. Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, ό.π. σ.121-147.  
90 Tursun Bey, Tarih, ό.π. 108 και Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 491.  



αποκηρύξει τη συµµαχία του µε το κράτος της Τραπεζούντας.91 Ο ∆αβίδ είχε πλέον 

αποµονωθεί. Ο Mehmed Fatih στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην Τραπεζούντα.92  

Ακολούθησε η πολιορκία της Τραπεζούντας για τριάντα δύο µέρες και τελικά έπειτα 

από διαπραγµατεύσεις έγινε η παράδοση της πόλης στις 15 Αυγούστου του 1461. Ο 

∆αβίδ, η οικογένειά του µε τους θησαυρούς του και όλοι οι άρχοντες και συγγενείς του 

∆αβίδ αναχώρησαν µε πλοία για την Κωνσταντινούπολη.93 Στη συνέχεια ο Mehmed 

προχώρησε στην κατάκτηση της υπόλοιπης επικράτειας του ∆αβίδ αναθέτοντας το έργο 

αυτό στον Χιζήρµπεη.94 ∆ύο χρόνια µετά, στις 26 Μαρτίου 1463, ο ∆αβίδ, οι τρεις γιοί 

του και ο ανιψιός του Αλέξιος, ο γιος του Ιωάννη ∆΄ εκτελέστηκαν.95 

 

 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 

 

 

Η Χαλυβία και η κατάκτησή της από τους Τούρκους. 

 

1) Η θέση και τα γεωγραφικά όρια της Χαλυβίας. 

  

Η Χαλυβία ή χώρα των Χαλύβων ήταν γνωστή από πολύ παλιά, ήδη στον αρχαίο 

ελληνικό κόσµο. Στην Ηλιάδα αναφέρεται η περιοχή της Αλύβης, το µέρος « όθεν 

αργύρου εστι γενέθλη»96 και την οποία πολλοί µετέπειτα Έλληνες ιστορικοί θα την 

συσχετίσουν µε την Χαλύβη, τη χώρα των Χαλύβων. Η παλαιότερη µαρτυρία για το 

λαό των Χαλύβων εντοπίζεται στο έργο του Σκύλακα του Καρυανδέα «Περίπλους της 

θαλάσσης της οικουµένης Ευρώπης καί Ασίας καί Λιβύης». Ο Σκύλαξ, στην 

                                                 
91Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 493. 
92Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 494. Τα γεγονότα και η παράδοση της Τραπεζούντας περιγράφονται και 
από τον Κριτόβουλο. Βλ., Κριτόβουλος, 162-164.  
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Τραπεζούντα και γύρω από το Μεσοχάλδιο τα οποία κατείχαν οι Καβασίτες. Ο Σφραντζής 
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Γεώργιος Σφραντζής, σ. 172. Ίσως κάποια κάστρα, ανάµεσα στα οποία ήταν εκείνα του βάνδου της 
Ματσούκας, να διατήρησαν την ανεξαρτησία τους για µερικά χρόνια ακόµη. Βλ.Α.Α. M. Bryer, Rural 
society in Matzouka, ό.π.    
95Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 497 και D. M. Nicol, Οι τελευταίοι αιώνες, ό.π., σ.638-639. 
96 Οµήρου Ηλιάδα, Β΄, 856-857. 



απαρίθµηση των λαών που κατοικούν στον Πόντο, τοποθετεί τους Χάλυβες ανάµεσα 

στους Τιβαρηνούς και την Ασσυρία, µία περιοχή που συνόρευε µε την Παφλαγονία.97 

Στη συνέχεια ο Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.) αναφέρει τους Χάλυβες ως ένα από τα 

δεκατέσσερα έθνη που ήταν υποταγµένα στο βασιλιά Κροίσο και κατοικούσαν 

εντός(δυτικά) του Άλυος ποταµού.98 Ο Ξενοφώντας ( 431-355 π.Χ.) δίνει περισσότερες 

πληροφορίες, τόσο για τους Χάλυβες, όσο και την θέση της χώρας που κατοικούσαν. 

Σύµφωνα µε αυτόν ο λαός των Χαλύβων κατοικούσε σε δύο περιοχές που απείχαν 

αρκετά µεταξύ τους. Η πρώτη περιοχή βρισκόταν «πλησίον της Αρµενίας» και οι 

Χάλυβες της περιοχής αυτής γειτόνευαν µε τους Τάοχες και τους Φασιανούς, που 

κατοικούσαν στις όχθες του ποταµού Φάσι.99 Οι άλλοι Χάλυβες κατοικούσαν στα 

δυτικά της Κερασούντας. Σύµφωνα µε τον Ξενοφώντα, οι Μύριοι, όταν έφτασαν στην 

Κερασούντα κατευθύνθηκαν δυτικά µέχρι που έφτασαν στα όρια της χώρας των 

Μοσσυνοίκων.100 Στη συνέχεια αφού « επορεύθησαν οκτώ σταθµούς και αφικνουνται 

εις Χάλυβας. Ούτοι ολίγοι ήσαν καί ο βίος αυτών ην τοις πλείστοις αυτών από 

σιδηρείας.».101 Οι Μύριοι συνεχίζοντας την πορεία τους προς τα δυτικά έφτασαν στη 

χώρα των Τιβαρηνών, µία πεδινή χώρα µε πολλά παραθαλάσσια χωριά και έπειτα από 

δυο µέρες πορεία έφτασαν στα Κοτύωρα « πόλιν Ελληνίδα Σινωπέων άποικον, ούσαν 

δ΄εν τη Τιβαρηνών χώρα».102  Ο Στράβωνας (63-4 π.Χ.-λίγο µετά το 23 µ.Χ.) στα 

Γεωγραφικά αναφέρει ότι αυτοί που παλιά ονοµάζονταν Χάλυβες στην εποχή του 

ονοµάζονταν Χαλδαίοι, ότι από αυτούς ιδρύθηκε η πόλη Φαρνακία και ότι ο λαός 

αυτός ασχολούταν µε µεγάλη ικανότητα  τόσο  µε το ψάρεµα της παλαµίδας, όσο και 

µε τα µέταλλα, το σίδηρο και παλαιότερα τον άργυρο. Η χώρα τους περιγράφεται ως 

µία πολύ στενή παραλία µε ορεινή δασώδη ενδοχώρα, γεµάτη από µέταλλα και µε λίγα 

καλλιεργήσιµα µέρη. Συνεχίζοντας ο Στράβων αναφέρει ότι πάνω από την περιοχή της 

Φαρνακίας αλλά και της Τραπεζούντας, µέχρι την περιοχή της Μικράς Αρµενίας, 

υπήρχαν οι Τιβαρηνοί, οι Χαλδαίοι και οι Σάννοι.103 Μία σηµαντική πληροφορία για 

τους Χάλυβες δίνεται στον Περίπλου του Ευξείνου Πόντου του Ανωνύµου, έργο που 

αποδίδεται στον Αρριανό (95-180µ.Χ.). Συγκεκριµένα, ο συγγραφέας, απαριθµώντας τα 

έθνη που κατοικούν στην Ασία, αναφέρεται και στους Χάλυβες για τους οποίους λέει 

ότι κατοικούν «τήν µεσόγαιαν». Παρακάτω γίνεται περισσότερο  σαφής για την 

                                                 
97 Σκύλαξ Καρυανδεύς, σ. 65-66. 
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99Ξενοφών, ΙV, 6, 10 
100Ξενοφών, V, 4, 2.  
101 Ξενοφών, V, 5, 1. 
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περιοχή των Χαλύβων αναφέροντας ότι «Από δέ Πολεµωνίου έως πλησίον του 

Θερµώδοντος ποταµου πρωτον Χάλυβες έθνος ώκουν». Ως γείτονες των Χαλύβων 

τοποθετεί τους Τυβαρηνούς οι οποίοι κατοικούσαν «από Κοτυώρου έως πλησίον 

Πολεµωνίου».104 Οι αναφορές για τους Χάλυβες και τη χώρα τους υπάρχουν, έστω και 

λίγες, και στους βυζαντινούς συγγραφείς. Ο Στέφανος Βυζάντιος στο έργο του Εθνικά 

(µέσα 6ου αιώνα) αναφέρει ότι οι Χάλυβες κατοικούσαν « επί τω ποταµω Θερµόδωντι» 

σε χώρα που την αποκαλεί Χαλύβη.105 Η επόµενη αναφορά για το λαό των Χαλύβων 

βρίσκεται ανάµεσα στα λήµµατα του λεξικού Σουίδα (δεύτερο µισό του 10ου αιώνα) και 

σύµφωνα µε αυτή οι Χάλυβες ήταν έθνος Σκυθικό και παρήγαν το σίδηρο.106 Οι 

επόµενες αναφορές για την περιοχή θα εµφανιστούν σε κείµενα της εποχής των 

Κοµνηνών. Η πρώτη βρίσκεται στην Αλεξιάδα, όπου η Άννα Κοµνηνή αναφέρεται 

απλά στους τόπους των Χαλύβων αλλά και των Αρµενιακών από τους οποίους ο 

Ιωάννης Τσιµισκής µετέφερε Παυλικιανούς και τους εγκατέστησε στην περιοχή της 

Φιλιππούπολης.107 Μία άλλη αναφορά βρίσκεται στις Ιστορίες του Ιωάννη 

Γραµµατικού του Τζέτζη (1110-1185). Ο Τζέτζης πληροφορώντας τον αναγνώστη 

«Περί σιδήρου και κάλυβος» αναφέρεται και στο έθνος των Χαλύβων που κατοικούσε 

«έγγιστα της Τραπεζουντος» και που είχε εφεύρει το σίδηρο και το χάλυβα.108 Στους 

Χάλυβες αλλά και στο γειτονικό λαό των Τιβαρινών, αναφέρεται και ο σύγχρονος του 

Τζέτζη, ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης.  Μέσα στο έργο του «Παρεκβολαί» ο Ευστάθιος, 

που όπως φαίνεται έχει υπόψη του τις αναφορές των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων 

που συσχετίζουν τους Χάλυβες µε τους Χαλδαίους και τη Χαλδία, αναφέρει τους 

Τιβαρινούς ή Τιβρανούς να κατοικούν, όπως και οι Χαλδαίοι, σε περιοχή που 

εκτεινόταν «µέχρι της µικρας Αρµενίας». Τονίζει, όµως, ότι επικρατεί η συνήθεια να 

αποκαλούν τους Χαλδαίους της παραπάνω περιοχής ως Χάλδους και όχι ως Χαλδαίους. 

Αναφέρει, επίσης, και τους Χάλυβες ή σύµφωνα µε κάποιους άλλους τους Χαλύβους, 

που ασχολούνται µε τα «έργα σιδήρου», και τους χαρακτηρίζει ως «έθνος Ποντικόν» 

που βρίσκεται «παρά τω Θερµώδοντι» ποταµό.109 Οι τελευταίες αναφορές στη Χαλυβία 

εντοπίζονται στο Χρονικό του Πανάρετου, του χρονογράφου της αυλής των Μεγάλων 
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Κοµνηνών. Ο Πανάρετος (περίπου 1320-1390), σηµειώνοντας τα κυριότερα γεγονότα 

που έζησε το ελληνικό κράτος της Τραπεζούντας από την ίδρυσή του το 1204 µέχρι και 

τα τέλη του 15ου αιώνα, αναφέρει κάποιες φορές τη Χαλυβία, χωρίς όµως να καταφέρει 

να µας δώσει τα ακριβή γεωγραφικά της όρια.110 Ο Πανάρετος αναφέρει τη Χαλυβία 

για πρώτη φορά όταν γράφει για τη δεύτερη βασιλεία του Ιωάννη Β΄ Κοµνηνού (1280-

1284/5, 1285-1297), οπότε κατακτήθηκε και η Χαλυβία.111 Η επόµενη αναφορά του 

Πανάρετου σχετίζεται µε την επίσκεψη του Αλέξιου Γ΄ (1349-1390) στο γαµπρό του 

Χατζή Οµάρ, εµίρη της Χαλυβίας. Το γεγονός αυτό έγινε στις 13 ∆εκεµβρίου του 1361 

και ο Πανάρετος γράφει σχετικά «.. απήλθοµεν εις τήν Χαλυβίαν µετά του βασιλέως εις 

τό οσπιτόκαστρον του Χατζυµύρι.. Από δέ Χαλυβίας ήλθοµεν διά ξηράς εις την 

Κερασούντα..».112 Στην  τρίτη και τέταρτη αναφορά του Πανάρετου για τη Χαλυβία 

γίνεται λόγος για την πολεµική σύγκρουση των δύο γαµπρών του Αλεξίου Γ΄, του 

Τατζεντίν, εµίρη των Λιµνίων, και του Σουλαµάµπεκ, εµίρη της Χαλυβίας. Η 

σύγκρουση αυτή έγινε το 1386 µέσα στην Χαλυβία και είχε ως κατάληξη την ήττα και 

τον θάνατο του Τατζεντίν.113  Η αναφορά αυτή του Πανάρετου είναι και η τελευταία 

που εντοπίσαµε για τη Χαλυβία στις ελληνικές πηγές. 

          Στην περιοχή της Χαλυβίας(χάρτης 4) αναφέρονται και τρεις σύγχρονοι ιστορικοί 

που ασχολήθηκαν µε την περιοχή του Πόντου, ο Α. Bryer, o D.Winfield και η Ε. 

Ζαχαριάδου. Οι πρώτοι δύο, µε επιφύλαξη, τοποθετούν τη Xαλυβία στις βόρειες 

πλαγιές των ποντιακών Άλπεων µεταξύ του ποταµού Θερµώδοντα και του Ιασόνιου 

Ακρωτηρίου, σε µία περιοχή µήκους 70 και βάθους 30 χιλιοµέτρων.114 Η Ε. 

Ζαχαριάδου επισηµαίνει µεν ότι η ακριβής θέση της Χαλυβίας δεν είναι γνωστή,  

αναφέρεται όµως και στο έργο του  Πανάρετου, στο οποίο υπονοείται ότι η Χαλυβία 

εκτεινόταν στα δυτικά της Κερασούντας.115 Λαµβάνοντας υπόψη µας τις παραπάνω 

αναφορές των αρχαίων και µεσαιωνικών πηγών µπορούµε, αρχικά και πολύ γενικά, να 

τοποθετήσουµε τη Χαλυβία στα ανατολικά της Παφλαγονίας και δυτικά της 

                                                 
110 Για το έργο, το λεξιλόγιο αλλά και το βίο του Πανάρετου βλ. Οδ. Λαµψίδης, « Τινά περί του έργου 
και των ιδεών Μιχαήλ Παναρέτου», Αρχείον Πόντου, 19, σ.35-60. Επίσης του ιδίου, «∆ιορθωτικά εις το 
Χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου», Αρχείον Πόντου, 21, σ.3-25. 
111 Μιχαήλ Πανάρετος, 63.  
112 Μιχαήλ Πανάρετος, 73-4. 
113Μιχαήλ Πανάρετος, 80. 
114A.Bryer-D.Winfield, The Byzantine monuments, ό.π. σ.101-2. Την περιοχή µετά το Ιασόνιο 
Ακρωτήριο οι παραπάνω ιστορικοί την ονοµάζουν Σιδηνή, χρησιµοποιώντας το κλασσικό όνοµα της 
περιοχής, το οποίο, όµως, δεν επιβίωσε στους βυζαντινούς χρόνους. Μετά τον 12 αιώνα δεν επιβίωσαν 
ούτε οι δύο σηµαντικές πόλεις της, η Φαδισάνη(σηµ.Fatsa) και το Πολεµώνιο. Μνεία της Φαδισάνης (ή 
Vatiza) γίνεται στα τέλη του 13ου αιώνα, οπότε, για το µικρό χρονικό διάστηµα 1270-1280, 
χρησιµοποιείται ως ένα µικρό εµπορείο από Γενουάτες για εµπορεύµατα που προέρχονταν από την 
Σεβάστεια. Ό.π., σ.111-115. 
115 Elizabeth A. Zachariadou, “Trebizond and the Turks (1352-1402), Αρχείον Πόντου, 35 (1978), σ. 342. 



Κερασούντας. Περιορίζοντάς την ακόµη περισσότερο θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

βρισκόταν µεταξύ του Θερµώδοντα ποταµού µέχρι και την περιοχή η οποία βρισκόταν 

σε κοντινή απόσταση, στα δυτικά της Κερασούντας. Για το ανατολικό της όριο 

συνηγορεί, κατά την άποψή µας και ο Πανάρετος, ο οποίος αναφέρει ότι στην 

επιστροφή του ταξιδιού του 1361 µε τον Αλέξιο Γ΄ έφτασαν « διά  ξηρας» από τη 

Χαλυβία στην Κερασούντα. Το δυτικό της όριο, ο Θερµώδοντας, είναι ασφαλές, αφού 

όλοι σχεδόν οι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτό. Μία δεύτερη δυσκολία που προκύπτει 

στην απόπειρα χωροθέτησης της Χαλυβίας βρίσκεται στον εντοπισµό του βάθους της 

ενδοχώρας της.116 Μία σίγουρη απάντηση δεν µπορεί να δοθεί, παρά µόνο µία χονδρική 

προσέγγιση. Ίσως, όπως θα δούµε παρακάτω, να πλησίαζε το ρου του ποταµού Λύκου, 

δίχως, όµως, να φτάνει µέχρι εκεί και να σταµατούσε πριν το κάστρο του Đskefsir, 

κάστρο που βρισκόταν νότια του Λύκου.   

  

2). Ο µετασχηµατισµός της Χαλυβίας από βυζαντινή σε τουρκοµανική και τελικά 

σε οθωµανική επικράτεια.        

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην εποχή του ∆ιοκλητιανού αλλά και στην 

πρωτοβυζαντινή περίοδο το κοµµάτι του Πόντου που άρχιζε από τον ποταµό 

Θερµώδοντα και εκτεινόταν µέχρι τα ανατολικά της Τραπεζούντας αποτελούσε τον 

Πολεµωνιακό Πόντο, τη δεύτερη επαρχία της Dioecesis Pontica. Στον Πολεµωνιακό 

Πόντο λοιπόν ανήκε και η περιοχή της Χαλυβίας την περίοδο αυτή. Την εποχή του 

Ιουστιανού Α΄ η Χαλυβία ανήκει στη νέα διοικητική περιφέρεια της Αρµενίας Α΄, ενώ 

στα χρόνια του Ηρακλείου θα αποτελέσει µέρος του θέµατος των Αρµενιάκων. Με τη 

νέα θεµατοποίηση στις αρχές του 9ου αιώνα η Χαλυβία θα µοιραστεί σε δύο νέα 

θέµατα, εκείνο της Χαλδίας και στο νέο, µικρότερο θέµα των Αρµενιάκων. Στο 

τελευταίο παρέµεινε η παραθαλάσσια περιοχή µεταξύ του Άλυ και του Πολεµωνίου, 

καθώς και η ενδοχώρα του, η περιοχή δηλαδή µέχρι την Αµάσεια και τη Νεοκαισάρεια. 

Στο θέµα αυτό πρέπει να τοποθετήσουµε και τη µαρτυρία της Άννας Κοµνηνής µε την 

οποία αναφέρεται στη µετακίνηση Παυλικιανών από τον Ιωάννη Τσιµισκή.  Η 

υπόλοιπη περιοχή της Χαλυβίας εµπεριεχόταν στο θέµα Χαλδίας, το οποίο εκτεινόταν 

από το Πολεµώνιο µέχρι τα ανατολικά της Τραπεζούντας.117  

                                                 
116 Εlizabeth A.Zachariadou, ό.π. σ. 344. 
117 Για το θέµα Χαλδίας βλ. Α.Γ.Σαββίδη, Θέµα Χαλδίας, στο Η Μικρά Ασία των Θεµάτων, σ. 287-97 
και του ιδίου, Παρατηρήσεις για τα βυζαντινά Θέµατα Παφλαγονίας και Χαλδίας κατά την 
µεταγενέστερη περίοδο της ιστορίας τους ( Τέλη 11ου- αρχές 13ου αιώνα), στο Από το Βυζάντιο στην 
Τουρκοκρατία, Αθήνα 1997, σ. 33-41. 



 Μέχρι και τα µέσα σχεδόν του 11ου αιώνα οι παραπάνω περιοχές είχαν αποφύγει 

τις τουρκικές επιδροµές. Αιτία, ίσως, να ήταν και η προστασία που παρείχε το αµυντικό 

πρόχωµα της Μεγάλης Αρµενίας-Ιβηρίας αλλά και οι  ποντιακοί ορεινοί όγκοι που 

περιέβαλαν τα παραπάνω θέµατα. Η προοδευτική διάλυση, όµως, του ανατολικού 

συνόρου έφεραν τελικά τους Τούρκους µέχρι και τα θέµατα των Αρµενιάκων και της 

Χαλδίας, τα οποία, σύµφωνα µε τον Μιχαήλ Ατταλειάτη, άρχισαν  να υποφέρουν και 

αυτά από το «δεινό» της «επιδροµής…των  Τούρκων».118  Οι επιδροµές τους στο θέµα 

των Αρµενιάκων τη δεκαετία του 1060 αναφέρονται στη Συνέχεια του Σκυλίτση αλλά 

και στο λόγο του µητροπολίτη Ευχαϊτων Ιωάννη Μαυρόποδος προς τον Άγιο Θεόδωρο 

Τύρωνα. Εκεί διατυπώνεται το παράπονο του Ιωάννη για την ανοχή του  Άγιου, που 

«άφηνε» τη γύρω περιοχή να χειµάζεται από επιδροµές αλλοθρήσκων και «επέτρεπε» 

την προοδευτική ερήµωση των πόλεων.119 Την ίδια περίοδο γίνονταν τουρκικές 

επιδροµές και στο θέµα Χαλδίας.120 Εκτός από τις επιδροµές αυτές, όµως, η παραπάνω 

χρονική περίοδος ήταν µία περίοδος σύγχυσης και αστάθειας γεµάτη από πολιτικά 

κινήµατα και στρατιωτικές στάσεις στρατηγών ή διοικητών που, όπως σηµειώνει η Αικ. 

Χριστοφιλοπούλου, «δεν είχαν πρόθεση να πειθαρχήσουν στην κεντρική εξουσία της 

πρωτεύουσας, αλλά να θεµελιώσουν προσωπική».121 Χωρίς υπερβολή, στο πρώτο µισό 

του 11ου αιώνα, όπως όλες οι βυζαντινές επαρχίες, έτσι και τα θέµατα Αρµενιάκων και 

Χαλδίας µετατράπηκαν σε εµπόλεµη ζώνη όπου Φράγκοι αρχηγοί στρατιωτικών 

σωµάτων, βυζαντινοί διοικητές, Σελτζούκοι και Τουρκοµάνοι άλλοτε συγκρούονταν 

µεταξύ τους και άλλοτε συνέπρατταν.  Η πιο καταστροφική στάση που εκδηλώθηκε την 

περίοδο αυτή κοντά στην περιοχή της Χαλυβίας ήταν εκείνη του Νορµανδού 

Ουρσέλιου.122 ∆ιήρκησε από το 1073 µέχρι το 1076, κάλυψε όλο το θέµα των 

Αρµενιακών και πολύ πιθανόν η δράση του Ουρσέλιου να εξαπλώθηκε και σε κάποιο 

τµήµα της Χαλυβίας, αφού µέρος της  ίδιας ανήκε στο παραπάνω θέµα. Στο θέµα των 

Αρµενιακών, ήδη από τα µέσα του 11ου αιώνα, είχαν εγκατασταθεί µονάδες 

Νορµανδών µε σκοπό την ενίσχυση του βυζαντινού στρατού αλλά και την εποπτεία 

σπουδαίων οδικών αρτηριών που συνέδεαν την πρωτεύουσα µε τις βορειοανατολικές 

                                                 
118Mιχαήλ Ατταλειάτης, 59.16-22. 
119Γ.Α. Λεβενιώτης, Το στασιαστικό κίνηµα του Νορµανδού Ουρσελίου( Ursel de Bailleul) στη Μικρά 
Ασία (1073-1076), Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 19, Εκδόσεις Βάνιας, 2004, σ.181. 
120Γ.Α. Λεβενιώτης, Η πολιτική κατάρρευση, ό.π. σ.246-7. Οι επιδροµές αυτές συνεχίστηκαν µέχρι και το 
τέλος αυτής της δεκαετίας παρά τις φιλότιµες προσπάθειες του Ρωµανού ∆ιογένη, ο οποίος προσπάθησε, 
µάταια όµως, να τις σταµατήσει το 1068 και 1069, µε δύο εκστρατείες που πραγµατοποίησε. Οι 
Σελτζούκοι την περίοδο αυτή κατέλαβαν το Αµόριο και Νεοκαισάρεια. 
121 Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Β΄ 867-1081, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 249. 
122 Αναλυτικά για τη στάση του Ουρσέλιου βλ. Γ.Α.Λεβενιώτης, Το στασιαστικό κίνηµα του Νορµανδού 
Ουρσελίου, ό.π. 



επαρχίες. Ένας από τους αρχηγούς τους, ο Ουρσέλιος, αφού πήρε µέρος στην 

εκστρατεία του Ρωµανού ∆΄ ∆ιογένη το 1071 εναντίον των Σελτζούκων, στασίασε και 

τελικά κατευθύνθηκε στο θέµα των Αρµενιακών. Εκεί  κατέλαβε κάποια κάστρα, 

ανάµεσα στα οποία ήταν η Νεοκαισάρεια, καθώς και µία περιοχή που απλωνόταν µέχρι 

την Αµάσεια, χωρίς όµως  την τελευταία. Το 1075-1076 ο Μιχαήλ Ζ΄ οργάνωσε µία 

επιχείρηση κατά του Ουρσέλιου µε επικεφαλής τον Αλέξιο Κοµνηνό. Ο τελευταίος, 

έπειτα από µία µεγάλη, αλλά χωρίς αποτελέσµατα, περίοδο σύγκρουσης µε τον 

Ουρσέλιο, ήρθε σε επαφές µε Τούρκους που βρίσκονταν σε καταυλισµό στην περιοχή 

της Αµάσειας και είχαν αρχηγό κάποιον εµίρη Τουτάχ. Ο Αλέξιος έπεισε µε  χρήµατα 

και επιχειρήµατα  τον Τουτάχ και ο τελευταίος  αιχµαλώτισε µε δόλο τον Ουρσέλιο και 

τον παρέδωσε στον Αλέξιο.123 Με τον τρόπο αυτό, έπειτα από δύο χρόνια, έληξε το 

κίνηµα του Ουρσέλιου, ενώ ο Αλέξιος ανακατέλαβε πολλές πόλεις και κάστρα του 

νοτιοδυτικού Πόντου τα οποία είχε προηγουµένως στην κατοχή του ο Ουρσέλιος.124 

Παρά τις ευνοϊκές αυτές, όµως, εξελίξεις για το βυζαντινό κράτος, η κατάσταση που 

είχε διαµορφωθεί στο δυτικό Πόντο δεν ενέπνεε µεγάλη αισιοδοξία, αφού τόσο η 

ύπαιθρος όσο και οι οδικές αρτηρίες ήταν γεµάτες από τουρκικές οµάδες. Αυτό 

φαίνεται και στο ταξίδι του Αλέξιου Κοµνηνού καθώς επέστρεφε µε τον αιχµάλωτο 

Ουρσέλιο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αλέξιος αρχικά σταµάτησε στην Κασταµώνα για 

να επισκεφτεί τα πατρογονικά του κτήµατα, αλλά τα βρήκε ερηµωµένα και µε δυσκολία 

γλίτωσε την αιχµαλωσία από τους Τούρκους. Όταν έφτασε στο λιµάνι της Ηράκλειας οι 

Τούρκοι του επιτέθηκαν ξανά και ενώ ήθελε να παραµείνει περισσότερο χρόνο εκεί για 

να οργανώσει την άµυνά της έφτασε ένα αυτοκρατορικό πλοίο µε τη διαταγή να 

αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη διά θαλάσσης, διότι οι δρόµοι της Ανατολής 

προς τη ∆ύση ελέγχονταν από τους Τούρκους.125 Την περίοδο αυτή η επικοινωνία 

ανάµεσα στις πόλεις θα πρέπει να ήταν προβληµατική, ίσως και να είχε διακοπεί. 

Σταδιακά, όλη η παράλια περιοχή που εκτεινόταν από την Ηράκλεια µέχρι και την 

Τραπεζούντα, µαζί και η Χαλυβία, άρχισε να υποφέρει από τουρκικές επιδροµές και ο 

πληθυσµός της µαζί µε εκείνον της ενδοχώρας, ανάµεσα στους ποταµούς Ίρι και κάτω 

Άλυ, άρχισε µερικώς να την εκκενώνει.126 Για την εκκένωση της παραπάνω περιοχής 

από µέρος του πληθυσµού της κάνει λόγο ο Μιχαήλ ο Σύρος ο οποίος αναφέρει ότι ο 

Μιχαήλ Ζ΄ ∆ούκας µετέφερε Πόντιους « δια θαλάσσης».127 Αναφορές που µιλούν για 

                                                 
123 Άννα Κοµνηνή, 11-17. 
124 Γ.Α. Λεβενιώτης, Το στασιαστικό κίνηµα, ό.π. σ.184. 
125Νικηφόρος Βρυέννιος, 93-95.  
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φυγή κατοίκων από χωριά και απροστάτευτες περιοχές σε κάστρα και σε απόκρηµνες, 

έρηµες περιοχές υπάρχουν επίσης και σε ανατολικές πηγές.128 Σε µία από αυτές, στο 

έπος του Danişmendname υπάρχουν, επίσης, αναφορές για φυγή πληθυσµών αλλά και 

για την άλωση κάποιων ισχυρών κάστρων τα οποία βρίσκονταν κοντά στη Χαλυβία. 

Αυτά ήταν η Αµάσεια, η Σεβάστεια και Νεοκαισάρεια, πόλεις που, µετά την 

αναχώρηση του Αλέξιου Κοµνηνού από την περιοχή, κυριεύτηκαν από τον Melik 

Danişmend.129  Στα µέσα της δεκαετίας του 1070 οι Τούρκοι θα πρέπει να κατέλαβαν 

για ένα µικρό διάστηµα και την πόλη της Τραπεζούντας ή ίσως την περιφέρειά  της. 

Αυτό αφήνει να εννοηθεί µε την πληροφορία της η Άννα Κοµνηνή µε την οποία 

αναφέρεται στη δράση του Θεόδωρου Γαβρά, λέγοντας ότι αυτός «δουκα  

Τραπεζουντος προυβάλλετο πάλαι ταύτην [την Τραπεζούντα] από των Τούρκων 

αφελόµενον».130 Ο Θεόδωρος Γαβράς, που την περίοδο 1067-8 διατέλεσε ύπατος, 

πατρίκιος και τοποτηρητής του τάγµατος της Κολωνείας, διακρίθηκε την  δεκαετία του 

1070 για τον αγώνα που διεξήγαγε κατά των τουρκικών επιδροµών στη Χαλδία. 

Υπερασπίσθηκε την Κολώνια και την Νεοκαισάρεια και αργότερα µε στρατιώτες που 

κατάγονταν από τη Χαλδία και ίσως και την Κολώνεια κατόρθωσε να εκδιώξει τις 

τουρκικές δυνάµεις  και να ελευθερώσει την Κολώνεια και τη Βαϋβερδώνα από τους 

Ντανισµεντίδες.131 Με τον τρόπο αυτό πέτυχε να του αναγνωριστεί από τον Αλέξιο 

Κοµνηνό (1081-1118) το αξίωµα του δούκα Χαλδίας. Ο Θεόδωρος Γαβράς ουσιαστικά 

κυβερνούσε την παραπάνω περιοχή ως ανεξάρτητος ηγεµόνας και σύµφωνα µε την 

Άννα Κοµνηνή «ως ίδιον λάχος εαυτω αποκληροσάµενος»132 µέχρι, όµως, το 1098 

οπότε αιχµαλωτίστηκε από τους Τούρκους  και λίγο αργότερα µαρτύρησε στην 

Θεοδοσιούπολη, όταν δε δέχτηκε να αρνηθεί τον Χριστιανισµό.133  Μετά το 1098, 

χρονιά κατάληψης της Θεοδοσιούπολης, οι Ντανισµεντίδες µέσω του Άλυ άρχισαν να 

διεισδύουν ακόµη δυτικότερα µε αποτέλεσµα γύρω στο 1100 να εξουσιάζουν τις 
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κοιλάδες που διέτρεχαν οι ποταµοί Ίρις, Άλυς και Λύκος, καθώς και τις πόλεις Άγκυρα, 

Γάγγρα, Αµάσεια, Σεβάστεια, Ευδοξιάδα, Πιµόλισσα, Ευχάνεια, Κόµανα, Μελιτινή και 

Νεοκαισάρεια.134  Μέχρι το 1134, µάλιστα, πέτυχαν να προσαρτήσουν στις κτήσεις 

τους και κάποιες παράκτιες περιοχές που αντιστοιχούσαν σε ό,τι είχε αποµείνει στα 

βυζαντινά χέρια από τα θέµατα Παφλαγονίας και Βουκελλαρίων.135 Οι επιτυχίες, η 

επιθετικότητα και οι φιλοδοξίες των Ντανισµεντίδων έκαναν τον Ιωάννη Κοµνηνό 

(1118-1143) να αντιδράσει άµεσα στις τουρκικές ενέργειες. Εκστράτευσε εναντίον τους 

και το 1132 κατέλαβε το κάστρο της Κασταµόνας136, διεξήγαγε µεγάλης κλίµακας 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην αντίπερα όχθη του Άλυ137 συνέλαβε µεγάλο αριθµό 

Τούρκων εµίρηδων.138 Το 1139 θα εκστρατεύσει και πάλι στον Πόντο µε στόχο την 

κατάληψη της Νεοκαισάρειας, πράγµα, όµως, που δεν έγινε. Οι Ντανισµεντίδες είχαν 

εδραιώσει πλέον την εξουσία τους σε µεγάλο τµήµα του δυτικού Πόντου και στη 

Νεοκαισάρεια, την οποία έκαναν οριστικά πρωτεύουσά τους.  Το 1143 την ηγεσία των 

Ντανσµεντίδων την ανέλαβε ο Yağı-basan, o οποίος, µέχρι τον θάνατό του, το 1166, 

κατάφερε να επεκτείνει την επικράτειά του και να συµπεριλάβει τις περιοχές της 

Μπάφρας, του Οιναίου καθώς και της ενδοχώρας του τελευταίου. Έτσι στην επικράτεια 

των Ντανισµεντίδων βρέθηκε την εποχή αυτή και ένα µεγάλο τµήµα της Χαλυβίας, 

εκείνο δηλαδή που περικλειόταν από τους ποταµούς Ίρι και Λύκο. Η περιοχή αυτή, οι 

κοιλάδες δηλαδή των παραπάνω ποταµών ήταν και ένας από τους σηµαντικούς 

παράγοντες που συντέλεσαν στην κατάληψη της Χαλυβίας από τους Τούρκους. Στις 

κοιλάδες αυτές υπήρχαν παραποτάµια περάσµατα και προσβάσεις µέσω των οποίων οι 

διάφορες φυλές των Τουρκοµάνων συνεχώς από τον 11ο µέχρι και τον 13ο αιώνα 

εισχωρούσαν περιµετρικά αλλά και µέσα στην ενδοχώρα της Χαλυβίας. Οι συνεχείς 

επιθέσεις τους έφεραν αναταραχή, µερική εγκατάλειψη και αποδιοργάνωσαν το 

κοµµάτι αυτό της ενδοχώρας του Πόντου προδιαγράφοντας, όπως θα δούµε παρακάτω, 

την οριστική κατάκτησή της. Λαµβάνοντας υπόψη µας τα παραπάνω γεγονότα 

παρατηρούµε ότι η κατάσταση στην ενδοχώρα των παράλιων περιοχών του Πόντου 

ήταν παρόµοια από πολλές απόψεις µε εκείνη που είχε διαµορφωθεί σε πολλά παράλια 

κυρίως της δυτικής Μικράς Ασίας και που αποτέλεσµα είχε την τελική κατάκτησή τους 

από τους Τούρκους.      
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Στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα η δύναµη των Ντανισµεντίδων άρχισε να 

εξασθενεί  σταδιακά και σταθερά και µέχρι το 1174 οι περισσότερες πόλεις τους θα 

καταληφθούν από τους Σελτζούκους.139 Την αδυναµία των Ντανισµεντίδων την 

εκµεταλλεύτηκαν το 1175 και οι Βυζαντινοί και τους απέσπασαν το Οίναιον, πόλη στα 

παράλια της Χαλυβίας, στο οποίο, το διάστηµα 1178-1182, ως διοικητής τοποθετήθηκε 

ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος. Τα επόµενα χρόνια και µέχρι το τέλος του 12ου αιώνα η 

υπόλοιπη Χαλυβία, µαζί µε το Βυζαντινό Πόντο, θα πρέπει να έζησε µια ηρεµία που 

οφειλόταν τόσο στη συµφωνία του Μανουήλ Κοµνηνού µε τους Σελτζούκους, όσο και 

στις ενδοσελζτουκικές διαµάχες που άρχισαν µετά το θάνατο του Κılıç Arslan Β΄(1155-

1192). 

 Μετά το 1204 το µεγαλύτερο τµήµα του παραθαλάσσιου Πόντου, µαζί και η 

Χαλυβία, ενσωµατώθηκαν στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος της Τραπεζούντας, αφού ο 

∆αβίδ µε το στρατό του προωθήθηκε προς τα δυτικά και έγινε κύριος της Παφλαγονίας 

µέχρι και την Κασταµόνα. Πολύ γρήγορα, όµως, το 1206, ο ∆αβίδ αναγκάστηκε να 

αναδιπλωθεί προς τα ανατολικά εγκαταλείποντας το δυτικό Πόντο µέχρι και την Αµισό.  

Αιτία ήταν ο Κeyhüsrev Α΄ o οποίος, θέλοντας να παραµείνουν ανοιχτοί οι εµπορικοί 

δρόµοι, που µέσω Καισάρειας και Σεβάστειας κατέληγαν στην Αµισό και τη Σινώπη, 

επιτέθηκε και εκδίωξε το στρατό των Μεγαλοκοµνηνών.140 Η µόνη πόλη στην 

παραπάνω περιοχή που παρέµεινε κάτω από την εξουσία των Κοµνηνών ήταν η Σινώπη 

και αυτή όµως µέχρι το 1214. Ο Αλέξιος πέθανε το 1222 και µέχρι την περίοδο αυτή 

κατόρθωσε να διατηρήσει την υπόλοιπη επικράτειά του που βρισκόταν µεταξύ 

Θερµόδωντα, Άκαµψη και τα όρη του Παρυάδρη.  Μέσα σε αυτή περιλαµβανόταν και 

το µεγαλύτερο µέρος της Χαλυβίας. 

 Η έλευση των Μογγόλων το 1240 στη Μικρά Ασία δεν πρέπει να δηµιούργησε 

άµεσα προβλήµατα στη Χαλυβία.   Ο  Μανουήλ Α΄ (1238-1263) σύναψε καλές σχέσεις 

µε τους Μογγόλους και µε τον τρόπο αυτό απέφυγε τη δίωση της επικράτειάς του.  

Πέρασε µάλιστα στην αντεπίθεση και λίγα χρόνια µετά, το 1254 ή 1258, 

εκµεταλλευόµενος τη νέα κατάσταση πραγµάτων που είχε διαµορφωθεί καθώς και την 

αδυναµία των Σελτζούκων εκστράτευσε εναντίον της Σινώπης και την κατέλαβε. Την 

ίδια όµως, αυτή, περίοδο το κράτος της Τραπεζούντας απειλήθηκε και πάλι από 

νεοφερµένες οµάδες Τουρκοµάνων. Οι νοµάδες αυτοί αρχικά είχαν έρθει στην 

Ανατολία ακολουθώντας το 1255 το στρατό του µεγάλου Μογγόλου Χουλαγκού, 

εγγονού του Τζενκίς Χαν. Κάποιοι από αυτούς προωθήθηκαν µέχρι τον Όλυµπο της 
                                                 
139 Osman Turan, Selçuklular, ό.π. σ. 200-211. 
140 Osman Turan, Selçuklular, ό.π. σ. 280 κ.ε. 



Βιθυνίας, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν στην  Παφλαγονία και στα νότια πρανή του 

τραπεζουντιακού κράτους, στην περιοχή της Παϊπούρτης.141 Οι τελευταίοι άρχισαν να 

προωθούνται στις δυτικές περιοχές του κράτους και µία οµάδα από αυτούς 

εγκαταστάθηκε γύρω από τον Φιλαβωνίτη ποταµό (Harsit çay). Στη συνέχεια, µέσω 

των κοιλάδων του, άρχισαν να κατεβαίνουν τον ορεινό όγκο φτάνοντας τελικά µέχρι τις 

ακτές του Πόντου.142 Μία οµάδα, επίσης, Τουρκοµάνων εγκαταστάθηκε στα ορεινά της 

Αµισού και από εκεί, κατηφορίζοντας προς τα παράλια προωθούνταν ανατολικά και 

δυτικά. Οι Τουρκοµάνοι αυτοί, σύµφωνα µε τον Osman Turan, ήταν ένα φύλο των 

Ογούζων Τούρκων που ονοµαζόταν Çepni.143 Το 1266 ένας µεγάλος αριθµός 

Τουρκοµάνων µε αρχηγό τον Müineddin Pervane, εµίρη που ήταν στην υπηρεσία των 

Σελτζούκων, επιτέθηκε στη Σινώπη και έπειτα από µία σκληρή πολιορκία την 

κατέλαβε. Αµέσως µετά την άλωση της Σινώπης το 1266 ο Μüineddin Rervane, 

σύµφωνα µε ένα ανώνυµο Selçuk-name, κατάστρεψε άλλα 12 εχθρικά κάστρα της 

περιοχής τα οποία σύµφωνα µε τον Osman Τuran βρίσκονταν σε ορεινή περιοχή  πολύ 

πιο ανατολικά.144 Εάν πραγµατικά τα κάστρα αυτά βρίσκονταν εκεί που τα τοποθετεί ο 

Osman Turan, τότε είναι πολύ πιθανόν να πρόκειται για κάστρα που βρίσκονταν πολύ 

κοντά ή µέσα στην ορεινή Χαλυβία. 

 Το 1266 είναι ταυτόχρονα και χρονιά διαδοχής στο τραπεζουντιακό θρόνο. Νέος 

βασιλιάς γίνεται ο Γεώργιος (1266-1280) και µε την έναρξη της βασιλείας του αρχίζει 

µία περίοδο έντονης διαµάχης µεταξύ ντόπιων και Κωνσταντινοπολιτών αριστοκρατών. 

Τον Ιούνιο του 1280, ο Γεώργιος, ενώ βρισκόταν σε µία επιχείρηση κατά 

Τουρκοµάνων, προδόθηκε «παρά των αρχόντων επιβούλως εν τω όρει του Ταυρεζίου 

καί εζωγρήθη».145 Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο καθοριστικός ήταν πλέον ο ρόλος της 

τραπεζουντιακής αριστοκρατίας στις πολιτικές εξελίξεις του κράτους τους. Το 1283 ο 

νέος βασιλιάς Ιωάννης, ή Καλοϊωάννης, βρέθηκε αντιµέτωπος µε δύο επαναστατικά 

κινήµατα και µία σοβαρή τουρκική εισβολή. Τα δύο πρώτα τα αντιµετώπισε µε 

επιτυχία όχι όµως και την εισβολή, που του στέρησε µεγάλη έκταση της επικράτειάς 

του. Η εισβολή είχε γίνει από Τουρκοµάνους οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι την εµφύλια 
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διαµάχη στο κράτος της Τραπεζούντας επιτέθηκαν και  κατέλαβαν την Χαλυβία.  Για 

την  κατάληψή της κάνει λόγο ο Πανάρετος ο οποίος αναφέρει ότι « Εν γάρ τη βασιλεία 

αυτου [του Ιωάννη] παρέλαβον οι Τουρκοι τήν Χαλυβίαν και γέγονεν παρ’αυτων 

µεγάλη επιδροµή, ώστε αοίκους γενέσθαι τάς χώρας όλας».146 Ο Πανάρετος δεν 

αναφέρει από ποια περιοχή ήρθαν οι Τούρκοι που κατέλαβαν τη Χαλυβία. Ούτε, όµως, 

γίνεται αναφορά για την προέλευσή τους και στις σύγχρονες µε το γεγονός της 

κατάληψης τουρκικές πηγές. Ο Faruk Sümer θεωρεί πολύ πιθανό ότι το µεγαλύτερο 

µέρος των Τούρκων που κατέλαβαν την Χαλυβία ήταν Τσεπνίδες της Σινώπης που 

είχαν επικεφαλής τους την οικογένεια του Bayram Beğ.147 Από την εισβολή αυτή 

κάποια παραθαλάσσια κάστρα της Χαλυβίας θα πρέπει να αντιστάθηκαν και οι 

Τουρκοµάνοι δεν θα µπόρεσαν να τα καταλάβουν. Αυτό συµπεραίνεται από το γεγονός 

ότι ο Πανάρετος, µιλώντας για καταλήψεις περιοχών που έγιναν αργότερα, αναφέρει, 

όπως θα δούµε παρακάτω, τόσο κάποιες οχυρωµένες, παραθαλάσσιες πόλεις της 

Χαλυβίας όσο και γειτονικές µε αυτή. Ανάµεσα σε αυτές ήταν το Οίναιο και τα Λίµνια, 

όπου το 1297 πέθανε ο Ιωάννης Β΄ (1280-1297). Τον τελευταίο τον διαδέχτηκε ο γιος 

του Αλέξιος Β΄, ο οποίος ξαναπέρασε στην αντεπίθεση εναντίον των Τούρκων. Το 

Σεπτέµβριο του 1301 βλέποντας ότι οι Τουρκοµάνοι είχαν γίνει πολύ επικίνδυνοι, αφού 

µετά τη Χαλυβία κατέλαβαν και την Κερασούντα, οργάνωσε εκστρατεία εναντίον τους 

µε στόχο την ανακατάληψη των εδαφών του. Τον ίδιο µήνα σε µία µάχη, που έδωσε µε 

αυτούς κοντά στην Κερασούντα, τους νίκησε κατά κράτος, αιχµαλώτισε τον αρχηγό 

τους, τον Κουστογάνη και ελευθέρωσε την πόλη.148 Στη συνέχεια έχτισε στην παραλία 

της ένα ισχυρό κάστρο και επιστρέφοντας στην Τραπεζούντα ενίσχυσε τα τείχη της 

επεκτείνοντάς τα παράλληλα µέχρι και την παραλία της.149 Την περίοδο αυτή, στο 

χρονικό του Πανάρετου, εµφανίζεται για πρώτη φορά και το όνοµα του Παριάµη. Ο 

τελευταίος, σύµφωνα πάντοτε µε τον Πανάρετο, στις 2 Οκτωβρίου του 1313 κατέλαβε 

τις τζέργες150. Ο Πανάρετος δε διευκρινίζει τι ήταν και που βρίσκονταν οι τζέργες 

αυτές. Η λέξη τζέργα(çerge) είναι τουρκική και σηµαίνει την ελαφριά σκηνή που 

στηρίζεται σε δύο πασσάλους. Ο Α.Breyer υποθέτει ότι, είναι πιθανόν, στο µέρος στο 

οποίο αναφέρεται ο Πανάρετος, να υπήρχε µία υπαίθρια αγορά στεγασµένη µε 
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τέντες.151 Ο Παριάµης θα πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο για το οποίο ο Faruk Sümer 

αναφέρει ότι ήταν µε τους  Τσεπνίδες Τούρκους της Σινώπης που πριν λίγα χρόνια 

είχαν καταλάβει τη Χαλυβία. Σύµφωνα µε τον Sümer η πληροφορία του Πανάρετου 

είναι  η πρώτη και παλαιότερη που γίνεται στις ιστορικές πηγές, ελληνικές αλλά και 

ανατολικές, για τον Bayram Beğ, ο οποίος, λίγο αργότερα, θα ιδρύσει στην περιοχή της 

Χαλυβίας το δικό του εµιράτο.152 Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω λιγοστές 

πληροφορίες των πηγών για την κατάκτηση της Χαλυβίας θεωρούµε και εµείς ότι το 

πιθανότερο είναι η Χαλυβία να κατακτήθηκε από Τούρκους που προήλθαν από τα  

δυτικά της. ∆ηλαδή από τη Σινώπη ή από τους Τούρκους που είχαν καταλάβει τα 

δώδεκα κάστρα που βρίσκονταν στα ανατολικά της Σινώπης, στα οποία αναφέρεται το 

έπος του Selçuk-name. Ο Bayram Beğ τις επόµενες δεκαετίες θα πρέπει να 

ισχυροποίησε την κυριαρχία του στη Χαλυβία και να προσπάθησε να επεκταθεί ακόµη 

δυτικότερα. Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να τον έκανε να τολµήσει µία µεγάλη επιδροµή 

µε την οποία, σύµφωνα µε τον A. Breyer, έφτασε την περιοχή της Παλαιοµατσούκας.153 

Για την επιδροµή αυτή, που έγινε την εποχή της σύντοµης βασιλείας του Μανουήλ Β΄ 

(1332), του οχτάχρονου γιου του Ανδρονίκου Γ΄, ο Πανάρετος γράφει σχετικά « Εν γάρ 

τη βασιλεία αυτου ηλθεν ο Παριάµης µετά φωσσάτου πολλου έως τόν Ασώµατον καί 

εσκοτώθησαν Τούρκοι πολλοί καί έφυγον ο κόσµος.»154 Στις αρχές του 1347 

Τουρκοµάνοι κατέλαβαν ακόµη µία περιοχή της Χαλυβίας, το Οίναιον και την πολίχνη 

του Αγίου Ανδρέα που βρισκόταν κοντά στο Ιασόνιο Άκρο. Ο Πανάρετος αναφέρει 

επιγραµµατικά για το γεγονός αυτό «Εν δέ τω  ωνε΄ έτει επιάσθη ο άγιος Ανδρέας καί 

τό Οίναιον».155 Ούτε και στην περίπτωση αυτή, όµως, ο Πανάρετος  αναφέρει από 

ποιους καταλήφθηκαν οι παραπάνω πόλεις. Όπως, όµως, θα δούµε παρακάτω οι δύο 

αυτές πόλεις καταλήφθηκαν από τον ηγεµόνα της Νεοκαισάρειας, τον Taceddin Beğ,  

το γιο του Toğancik Beğ, ενός εµίρη του οποίου η επικράτεια απλωνόταν στα δυτικά 

της Τραπεζούντας και στα ανατολικά του εµιράτου της δυναστείας των Candar 

Oğulları.156  Για την αντιµετώπιση των εισβολέων αυτών, τον ∆εκέµβριο του 1356, ο 

νέος βασιλιάς Αλέξιος Γ΄ (1349-1390) οργάνωσε  µία εκστρατεία στη Χαλυβία. 

Ξεκινώντας στις 19 ∆εκεµβρίου έφτασε στα Λίµνια, στη συνέχεια γιόρτασε τα 

Χριστούγεννα στην Κερασούντα και τα Φώτα στο Ιασόνιο. Στο Ιασόνιο θα πρέπει να 
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έγινε η πρώτη σύγκρουση µε τους Τουρκοµάνους από τους οποίους, σύµφωνα πάντα µε 

τον Πανάρετο, σκοτώθηκαν δεκατέσσερεις άνδρες. Στη συνέχεια η επιχείρηση 

διήρκεσε τρεις µήνες και τελικά µέσω και πάλι των Λιµνίων αυτοκράτορας και στρατός 

επέστρεψαν στην Τραπεζούντα.157 Ο Πανάρετος δεν αναφέρει εάν ο Αλέξιος µε τις 

επιχειρήσεις αυτές κατόρθωσε να επανεντάξει στο κράτος του κάποιες περιοχές. Το 

σίγουρο πάντως είναι ότι οι Τουρκοµάνοι συνέχιζαν να προκαλούν ανασφάλεια στους 

χριστιανούς της περιοχής που ίσως να συνέχιζαν να την εγκαταλείπουν για πιο ασφαλή 

µέρη. Ίσως ένα από αυτά να είναι το χωριό Μάγερε στο βάνδο της Τρικωµίας όπου στα 

1432 αναφέρεται ότι ζούσαν Έλληνες πρόσφυγες από τα Λίµνια.158 Παρά την 

αντεπίθεση του Αλέξιου οι Τούρκοι της Χαλυβίας φαίνεται ότι δεν πτοήθηκαν και το 

ίδιο έτος, το 1357, επανέλαβαν τις επιδροµές τους. Στις 13 Νοεµβρίου, σύµφωνα µε τον 

Πανάρετο, «..αµελησάντων ηµων τήν φύλαξιν εισηλθεν εις τήν Ματζούκαν ο 

Χατζυµύρις, ο υιός του Παϊράµη, µετά φωσσάτου πολλου καί εκούρσευσεν 

αιχµαλωσίαν πολλήν, καί ζωα και πράγµατα, ήγουν από τήν Παλαιοµατζούκαν καί έως 

είς τό ∆ικαίσιµον.».159 Η εισβολή αυτή των Τουρκοµάνων θα πρέπει να επέφερε 

µεγάλη ζηµιά στο τραπεζουντιακό κράτος αφού η λεηλασία, η αιχµαλωσία και 

µεταφορά πολλών Ελλήνων φαίνεται ότι πήρε µεγάλες διαστάσεις. Ο Αλέξιος, πλέον, 

θα πρέπει να ανησυχούσε πολύ από την απειλή των Τουρκοµάνων της Χαλυβίας και 

αυτός ο λόγος θα πρέπει να τον έκανε να  αποφασίσει την επανάληψη της πολιτικής 

των επιγαµιών.160 Ίσως αυτός να ήταν ο πιο σίγουρος τρόπος µε τον οποίο θα  
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εξασφάλιζε την επικράτειά του. Πράγµα που έγινε αφού µετά τις επιγαµίες µε τους 

Τουρκοµάνους το κράτος της Τραπεζούντας µέχρι και το 1461 διατήρησε σχεδόν στο 

σύνολο του τα εδάφη του τα οποία αποτελούνταν από τα επτά βάνδα, τις στρατιωτικές 

διοικήσεις που βρίσκονταν νότια και δυτικά της Τραπεζούντας. Κάθε ένα από τα βάνδα 

αυτά εκτεινόταν σε µία κοιλάδα και από τα δυτικά προς τα ανατολικά ήταν το βάνδο 

του Φιλαβωνίτη(;), της Τρικωµίας, της Τραπεζούντος, της Ματσούκας, της 

Παλαιοµατσούκας, της Γηµωράς και του Ριζαίου. Εκτός από τον Φιλαβωνίτη τα 

υπόλοιπα βάνδα διατήρησαν µέχρι το 1461 την στρατιωτική τους δοµή και µε φρούρια 

και τις οχυρές θέσεις τους πάνω στα στενά περάσµατα των κοιλάδων τους προστάτεψαν 

και συνέβαλαν στην επιβίωση του τους τραπεζουντιακού κράτους αλλά και στην 

παραµονή του χριστιανικού πληθυσµού στις παραπάνω περιοχές. Αποτέλεσαν ένα 

συµπαγές φράγµα στην επιθετικότητα των Τουρκοµάνων που εποφθαλµιούσαν τα 

πλούσια θερινά λιβάδια-παρχάρια και τα µεταλλεία της ενδοχώρας της Χαλδίας. 

Σηµαντικότερα από τα φρούρια αυτά ήταν το Μεσοχάλδιον, η Άρδασα, η Τζάνιχα, η 

Παλαιοµατσούκα και η Χερείενα. 

 Ο Αλέξιος, λοιπόν, βλέποντας  ότι οι Τουρκοµάνοι του Χατζηµύρη είχαν γίνει 

πολύ επιθετικοί σύναψε συνοικέσιο µε τον εµίρη της Χαλυβίας δίνοντάς του ως σύζυγο 

την αδερφή του και κόρη του Βασιλείου (1332-1340) Θεοδώρα. Έτσι στις 29 

Αυγούστου 1358, σύµφωνα µε τον Πανάρετο, «..απηλθεν η θυγάτηρ του βασιλέως 

κυρου Βασιλείου, η κυρά Θεοδώρα, πρός τό συζευχθηναι τόν αµηραν Χατζυµύριν, τόν 

υιόν του Παϊράµη.»161 Στο εξής οι εχθρικές σχέσεις του Αλέξιου µε το γαµπρό του 

Χατζυµύρη έγιναν φιλικές και µε το γάµο αυτό ο Αλέξιος απαλλάχθηκε οριστικά από 

τις καταστροφικές επιδροµές της µίας από τις δύο οµάδες  Τουρκοµάνων που 

προερχόταν από την άλλοτε επαρχία του κράτους του Χαλυβία. Αυτό δείχνει και το 

ταξίδι του Αλέξιου το 1361 στο «οσπιτόκαστρο» του γαµπρού του στη Χαλυβία. Για το 

ταξίδι αυτό που έγινε στις 13 ∆εκεµβρίου 1361 ο Πανάρετος αναφέρει τα εξής, « Μηνί 

∆εκεµβρίω ιγ απήλθοµεν εις τήν Χαλυβίαν µετά του βασιλέως εις τό οσπιτόκαστρον 

του Χατζυµύρι, υιου του Παϊράµη, ήγουν µετά τήν εν Κερασουντι εισέλευσιν αυτου καί 

έσµιξιν µεθ’ ηµων. Από δέ Χαλυβίας ήλθοµεν διά ξηρας εις τήν Κερασουντα, 

ακολουθούντων ηµιν του Αµηρα Χατζυµύρι καί Τούρκων, µικρου δειν δουλικως, 

ινδικτιωνος ιε΄,   ωο΄έτους.».162 Το ερώτηµα που προκύπτει από την πληροφορία αυτή 
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του Πανάρετου είναι πού βρισκόταν το «οσπιτόκαστρο» του Χατζυµύρη το οποίο 

επισκέφτηκε ο Αλέξιος. Καθώς, όµως, ούτε ο Πανάρετος, ούτε οι τουρκικές πηγές 

αναφέρονται στην έδρα του Χατζυµύρη, απάντηση µε βεβαιότητα είναι λίγο δύσκολο 

να δοθεί. Παρά την έλλειψη αυτή, έχουν προταθεί από τους ιστορικούς κάποιες 

τοποθεσίες όπως το Caleoğlu Kale, κάστρο κοντά στο Οίναιο, το παραθαλάσσιο 

Πολεµώνιο και το GölköyΚilise Kale, κάστρο που βρισκόταν στην ενδοχώρα της 

Βόνας. 163  

  Στα επόµενα δέκα, τουλάχιστον, χρόνια οι επιδροµές στην επικράτεια του 

Αλέξιου Γ΄ θα προέρχονται από τους Τουρκοµάνους της περιοχής της Παϊπούρτης, του 

Ερζιγκάν και του Kılıç Arslan, του εµίρη που είχε την έδρα του στο Σεµπινκαράχισαρ. 

Ο κίνδυνος από τον τελευταίο θα εκλείψει το 1381,  όταν ο Κilic Arslan θα εξοντωθεί 

από τον Kadı Burhaneddin Ahmed, εµίρη της δυναστείας των Ερετνά που είχε έδρα της 

την Σεβάστεια.164 Παρέµενε επίσης ο κίνδυνος  από την δεύτερη οµάδα των 

Τουρκοµάνων που είχε εγκατασταθεί και επεκταθεί σε µεγάλο µέρος της Χαλυβίας, 

των Τουρκοµάνων του εµίρη Τaceddin. Το 1362, όµως, άρχισε να αποµακρύνεται και 

αυτός ο κίνδυνος. Τη χρονιά αυτή, σύµφωνα µε τον Πανάρετο «…πρέσβης ηλθεν εκ 

του τζαλαµπη Τατζατίνη διά τήν συµπενθερείαν.»165 Το 1379 αποφασίστηκε και ο 

γάµος της κόρης του Αλέξιου, της Ευδοκίας, µε τον Τουρκοµάνο εµίρη  Τατζεντίν. 

Σύµφωνα µε τον Πανάρετο, « Μετά πολλων λόγων καί πρέσβεων, Ρωµαϊκων λέγω καί 

Μουσουλµανικων, µέσον δή του βασιλέως καί του Τατζιατίνη τζιαλαπη εκίνησεν ο 

βασιλεύς κατά τήν ιδ΄ του Αυγούστου µηνός, ινδικτιωνος β΄, έχων κάτεργα µεγάλα δύο 

και παρασκάλµια β΄ και η θυγάτηρ κυρά Ευδοκία. Καί απήλθαµεν µέχρι Κερασουντος. 

Μανδατον δέ ηλθεν εκ Τραπεζουντος ότι ο Χλιατζιασθλάνης µέλλει καταβειν εις τήν 

Τραπεζουνταν. Ο δέ βασιλεύς αφείς τήν θυγατέραν εν Κερασουντι ηλθε σύν τοις 

άρχουσιν εν Τραπεζουντι καί εδυνάµωσε τό κάστρον καί διετάξατο τήν χώραν. Περί δέ 

τά τελευταία του Σεπτεµβρίου εκίνησε καί λαβών τήν θυγατέραν εν Κερασούντι 

απηλθε µέχρις Οιναίου, κακει εσµιχθείς τω τζιαλαπη συνέζευξεν αυτώ τήν θυγατέραν 

αυτου, τήν κυράν Ευδοκίαν, κατά τήν η΄ του Οκτωβρίου, ινδικτιωνος γ΄, έτους   ωπη΄, 

ότε παρέλαβεν ο βασιλεύς καί τά Λίµνια.».166 Όπως φαίνεται στην αναφορά του 

Πανάρετου, έπειτα από µία µικρή καθυστέρηση, λόγω µίας επικείµενης επίθεσης του 

Kılıç Arslan, του εµίρη του Σεµπίνκαραχισαρ, που τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε, η 
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Ευδοκία παντρεύτηκε τον Taceddin. Ο τελευταίος, ίσως µε µία κίνηση καλής θέλησης ή 

ως προίκα για την Ευδοκία, επέστρεψε στον Αλέξιο τα Λίµνια, που όπως φαίνεται 

κάποια στιγµή θα πρέπει να τα είχε καταλάβει.  Η περιοχή των Λιµνίων θα πρέπει να 

βρισκόταν δυτικά του Οιναίου, στο δέλτα του ποταµού Ίρι και ήταν µία περιοχή την 

οποία οι Μεγάλοι Κοµνηνοί την επισκέπτονταν τακτικά. Τον 14ο αιώνα τα Λίµνια 

απαρτίζονταν από δεκατρία οχυρωµένα κάστρα και αποτελούσαν προπύργιο των 

Μεγαλοκοµνηνών. Συχνά εκεί κατέφευγαν ή φυλακίζονταν Τραπεζούντιοι 

στασιαστές.167 Σύµφωνα µε τον Πανάρετο, ο Αλέξιος Γ΄ επισκέφτηκε τα Λίµνια για 

τελευταία φορά το 1379. Η περιοχή αυτή ήταν πολύ σηµαντική και για τον Taceddin, 

αφού αποτελούσε τη διέξοδο στη θάλασσα του, σχεδόν ολοκληρωτικά, ορεινού 

εµιράτου του που είχε πρωτεύουσα τη Νεοκαισάρεια.168 Η επικράτεια του Taceddin την 

περίοδο αυτή περιλάµβανε την ενδοχώρα του Οιναίου µέχρι και τη Νεοκαισάρεια, 

καθώς και την περιοχή που βρισκόταν στα ανατολικά της Νεοκαισάρειας, γύρω από το 

κάστρο του Đskefsir. Το Οίναιο την εποχή αυτή παρέµενε ως το δυτικότερο 

προκεχωρηµένο φυλάκιο της αυτοκρατορίας των Μεγαλοκοµνηνών.169 Στην ουσία ο 

Taceddin κατείχε ένα τµήµα της Χαλυβίας το οποίο συµπεριλαµβανόταν στην περιοχή 

που ήδη από τον 13ο αιώνα αποκαλούταν από τους Τούρκους Canik και Canit.170  H 

περιοχή αυτή, που τα σύνορά της ήταν κάπως ασαφή, περιλάµβανε µεγάλο µέρος του 

δυτικού Πόντου και εκτεινόταν από την Πάφρα µέχρι το Οίναιο καθώς και στην 

ενδοχώρα τους µέχρι και την Νεοκαισάρεια. Η ονοµασία Canik προέρχεται από των 

Τζάννoυς ή Τσάννους, ένα αρχαίο λαό που, αρχικά, κατοικούσε στον Καύκασο, 

εκχριστιανίστηκε στον 6ο αιώνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε δυτικά, στον Πόντο, 

µέχρι και τον Θερµώδοντα ποταµό.171  

 Το 1386 η περιοχή της Χαλυβίας έζησε µία µεγάλη σύγκρουση που 

πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στους δύο Τουρκοµάνους γαµπρούς του Αλέξιου που την 

εξουσίαζαν. Σύµφωνα µε τον Πανάρετο « Μηνί Οκτωβρίω κδ΄ηµέρα δ΄, ινδικτιωνος ι΄, 

του  ωνε΄ έτους κινήσας ο του βασιλέως γαµβρός, ο εκ των Λιµνίων αµηρας ο 
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Τατζιατίνης, κατά του ετέρου γαµβρου του βασιλέως, υιου του εκ Χαλυβίας 

Χατζυµύρη, του λεγοµένου Σουλαµάµπεκ, έχων φωσσατον χιλιάδας ιβ΄, και τη 

Χαλυβίη εισελθών έπεσεν πρωτος αυτός ο Τατζιατίνης και κρεουργηθείς εκει τέθνηκεν 

οι δέ περί αυτόν εκτάνθησαν ως γ, οι δέ λοιποί γυµνοί έφυγον, αποβαλλόµενοι ίππους ζ 

καί όπλα άπειρα.».172 Η σύγκρουση αυτή ήταν πολύ δυνατή αφού µαζί µε τον Τaceddin 

σκοτώθηκαν άλλοι 3000 δικοί του. Στην παραπάνω διαµάχη αναµίχθηκε και ο εµίρης 

της Σεβάστειας Kadı Burhaneddin, ο οποίος παίρνοντας το µέρος του Süleyman Beğ, 

(του Σουλαµάµπεκ του Πανάρετου), επιτέθηκε και κατέλαβε την πρωτεύουσα του 

Taceddin, την Νεοκαισάρεια καθώς και κάποια άλλα κάστρα του, γειτονικά της 

Νεοκαισάρειας. Ανάµεσα σε αυτά ήταν και το Đskefsir που βρισκόταν νοτιοανατολικά 

της Νεοκαισάρειας. Η πληροφορία αυτή που δίνει το Bezm ü Rezm173 είναι σηµαντική 

διότι µας βοηθάει να προσδιορίσουµε, έστω και κατά προσέγγιση, το βάθος της  

ενδοχώρας του εµιράτου του Süleyman Beğ Hacı Emir καθώς και τη συνοριακή 

γραµµή των εµιράτων του Süleyman Beğ και του Taceddin. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι, την περίοδο αυτή, η ενδοχώρα του εµιράτου των Haci Emir δεν έφτανε 

µέχρι το ρου του ποταµού Λύκου, αλλά σταµατούσε πριν το Đskefsir και σίγουρα δεν 

περιλάµβανε το κάστρο αυτό.  Ο Kadı Burhaneddin  αρχικά παρέδωσε τις πόλεις του 

Taceddin στον Süleyman Beğ, αργότερα, όµως, τις επέστρεψε στο γιο του Taceddin, 

τον Mahmud Beğ (Μαχµούτ Τσελεµπή) που, το 1386, διαδέχτηκε το φονευθέντα 

πατέρα του.174  

Για τα επόµενα χρόνια λιγοστές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν στις 

ανατολικές πηγές για την τύχη τόσο των εµιράτων της Χαλυβίας όσο και των 

περιφερειακών της. Παρά την έλλειψη αυτή γνωρίζουµε ότι στα τέλη του 14ου αιώνα η 

Αµισός µε την περιφέρειά της ανήκε στον Kubad oğlu Cüneyd, η Μπάφρα µε τη γύρω 

περιοχή της ανήκε στους Taşan Oğulları, ενώ η περιοχή µεταξύ Çarşaba (Θεµίσκυρα), 

Terme και Νεοκαισάρειας κατεχόταν από τους γιούς του Taceddin.175 Την περίοδο αυτή 

άρχισαν να επεκτείνονται στην περιοχή του Πόντου και οι Οθωµανοί. Σύµφωνα µε τον 

Nesrı, το 1393 ο Yildirim Bayezid κατέλαβε την πρωτεύουσα των Candar Oğulları 

                                                 
172Μιχαήλ Πανάρετος, 80. Mετά τον θάνατο του συζύγου της, η Ευδοκία επέστρεψε στην Τραπεζούντα 
και παντρεύτηκε τον Κωσταντίνο Dejanovic. Βλ. Οδ. Λαµψίδου, « Σύµµεικτα εις τον Πανάρετο», 
Αρχείον Πόντου, 23(1959), σ. 45.     
173 E. Zachariadou, Trebizond and the Turks (1352-1402), ό.π. σ. 343-344. Για τα εµιράτο του Kadı 
Burhaneddin καθώς του  Eretna βλ. Yücel Yaşar, Anadolu beylikleri hakkında araştırmalar 2, Türk Tarih 
Kurumu , Ankara, 1991, p. 25-241.  
174 Οι παραπάνω πληροφορίες υπάρχουν µέσα στο Bezm ü Rezm, έργο που γράφτηκε έπειτα από 
επιθυµία του Kadı Burhaneddin. Συγγραφέας του παραπάνω έργου είναι ο Αziz b. Erdesir-i Esterabadi, ο 
οποίος πέθανε στις αρχές του 15ου αιώνα. Οι παραπάνω πληροφορίες υπάρχουν και στο έργο του Faruk 
Sümer, Tirebolu, ό.π. σ. 40-43.    
175Στις ανατολικές πηγές οι πληροφορίες και για τα τρία αυτά εµιράτα είναι σχεδόν ανύπαρκτες.  



Κασταµονή, ενώ το 1398 την Αµισό.176 Η επόµενη µαρτυρία για την πολιτική 

κατάσταση στη Χαλυβία απαντάται στις αρχές του 15ου αιώνα, σε µία δυτική πηγή, στο 

έργο του Κλαβίχο. Το 1404 ο Ισπανός πρέσβης στην αυλή του Ταµερλάνου  Κλαβίχο, 

πέρασε από το παραθαλάσσιο κοµµάτι της Χαλυβίας και αναφέρθηκε σε κάποιες 

περιοχές της. Σύµφωνα µε αυτόν στην περιοχή της Χαλυβίας υπήρχαν δύο ανεξάρτητοι 

σχεδόν ηγεµόνες. Ο πρώτος από αυτούς ήταν ο Έλληνας κύριος του Οιναίου, ο  

Melaseno (Μελισσινός) που είχε την έδρα του στο Hinio(Οίναιο), µία µικρή οχυρωµένη 

πόλη που βρισκόταν κοντά σε λιµάνι και πάνω σε ψηλούς βράχους. Κοντά στο Οίναιο, 

πάνω σε ένα πολύ ψηλό λόφο υπήρχε, επίσης, άλλο ένα κάστρο στο οποίο κατοικούσαν 

τριακόσιοι Τούρκοι. Και τα δύο αυτά κάστρα, σύµφωνα πάντοτε µε τον Κλαβίχο, 

ανήκαν στο Μελισσινό, ο οποίος την περίοδο αυτή ήταν φόρου υποτελής του 

Ταµερλάνου.177 Ο δεύτερος ηγεµόνας ήταν ένας Τούρκος ηγεµόνας, ο Arzamir, o 

oποίος κατείχε το λιµάνι Leona, µαζί µε ένα, χωρίς κατοίκους, κάστρο πάνω σε 

βράχους και κοντά στη θάλασσα, το οποίο λεηλατήθηκε πριν τέσσερα χρόνια από τους 

Γενουάτες. Πλέοντας προς τα ανατολικά ο Κλαβίχο είδε άλλο ένα κάστρο το οποίο 

ανήκε, επίσης, στον Arzamir, το Santo Nicio.178 Τέλος, πλέοντας ακόµη ανατολικότερα, 

ο Κλαβίχο αναφέρει ότι στο δέλτα ενός ποταµού είδε αρκετά χωριά τα οποία, επίσης, 

ανήκαν στον Αrzamir. Ο τελευταίος φηµολογούταν ότι είχε 10000 ιππείς, πλήρωνε, 

όµως, και αυτός φόρο στον Ταµερλάνο.179  Ο Κλαβίχο, συνεχίζοντας το ταξίδι του, είδε 

και την Κερασούντα (Guirifonda), δεν αναφέρει, όµως, τον ηγεµόνα στον οποίο ανήκε. 

Αντιθέτως, όµως, αναφέρει ότι η επόµενη πόλη, η Τρίπολη (Tripil), ανήκε στην 

επικράτεια του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας.180 

  Λίγα χρόνια µετά την κατάληψη της Αµισού από τους Οθωµανούς, στις αρχές 

του 15ου αιώνα, οι Οθωµανοί άρχισαν να επεκτείνονται ακόµη ανατολικότερα, µέσα 

στη Χαλυβία, σε βάρος κυρίως των µικρών τουρκοµανικών εµιράτων. Στην εποχή του 

Murad B΄ και συγκεκριµένα το 1428, ο διοικητής της οθωµανικής Αµάσειας Lala 

Yörgüç Paşa κατέλαβε την επικράτεια του Hasan Beğ, του εγγονού  του Taceddin και 

τον ίδιο τον έστειλε δέσµιο στον Murad. Με τον τρόπο αυτό το εµιράτο των Taceddin 

                                                 
176 Για τους  Candar Oğulları, βλ. Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, ό.π. σ.121-147. Επίσης Yücel Yaşar, 
Anadolu beylikleri hakkında araştırmalar 1, Türk Tarih Kurumu,  Ankara, 1991, p.53-142.    
177 Clavijo Ruy Gonzales de, ό.π., σ. 59. To κάστρο αυτό ίσως να είναι το Caleoğlu Kale, µία οχυρή, 
ορεινή τοποθεσία κοντά στο Οίναιο. Βλ. A.A. M. Bryer, « Geeks and Turkmens», ό.π., σ.132. Η 
χρονολογία κατά την οποία το Οίναιο πέρασε στην κατοχή των Τούρκων δεν µας είναι γνωστή. Ίσως να 
έγινε µεταξύ του 1404 και 1445. Bλ. Α. Bryer-D.Winfield, The Byzantine monuments, ό.π., σ.102.      
178 Το τοπωνύµιο Άγιος Νικήτας, απαντάται και στο οθωµανικό κατάστιχο του 1455. Πρόκειται για τον 
Μικρό Άγιο Νικήτα και τον Μεγάλο Άγιο Νικήτα, δύο χωριά µε δεκατρείς συνολικά µουσουλµανικές 
φορολογικές εστίες.  
179Clavijo Ruy Conzales de, ό.π.   
180 Clavijo Ruy Conzales de, ό.π.  



Oğulları  έπαψε να υπάρχει και η επικράτειά τους ενσωµατώθηκε στο οθωµανικό 

κράτος.181 Την ίδια περίοδο οι Οθωµανοί θα πρέπει να επεκτάθηκαν ακόµη 

ανατολικότερα, περίπου µέχρι τα περίχωρα της Κερασούντας και µε τον τρόπο αυτό 

ενσωµάτωσαν στο κράτος τους και την επικράτεια των Hacı Emirleri.  Πλέον κατείχαν 

την περιοχή που εκτεινόταν µεταξύ Αµισού, Πάφρας και σχεδόν όλο το δυτικό Πόντο, 

µέχρι σχεδόν την πόλη της Κερασούντας.182  

 Το 1455 οι Οθωµανοί πραγµατοποίησαν απογραφή του πληθυσµού και των 

φορολογικών εσόδων µιας περιοχής η οποία καταλάµβανε σχεδόν όλη την πρώην 

επικράτεια των εµιράτων των Taceddin και Hacı Emirleri Oğulları, µία περιοχή που τα 

γεωγραφικά της όρια συµπίπτουν σχεδόν µε εκείνα της Χαλυβίας. Η πρώτη απογραφή 

στην περιοχή αυτή θα πρέπει να είχε γίνει σε παλαιότερη εποχή, δυστυχώς όµως 

αγνοείται η τύχη αυτού του πρώτου και, ίσως, σύγχρονου µε την κατάκτηση της 

Χαλυβίας καταστίχου. Για την ύπαρξή του, όµως, γίνονται κάποιες αναφορές σε 

κατάστιχο απογραφής του 1455, το οποίο και διασώθηκε. Το κατάστιχο αυτό είναι το 

υπ. αριθµ. ΤD 13 Tapu-Tahrir Defteri του Başbakanlık Arşivi της Τουρκίας. 

Αποτελείται από 425 σελίδες και στην τελευταία από αυτές αναγράφεται ότι το 

κατάστιχο περιλαµβάνει το «Vilayet-i Bayramlu me’a Đskefsir ve Milas.».  Η περιοχή 

που περιλαµβάνει το φορολογικό αυτό κατάστιχο άρχιζε 30 χιλιόµετρα περίπου 

ανατολικά του Οιναίου, µετά το αρχαίο Πολεµώνιο το οποίο βρισκόταν στην θέση της 

σηµερινής Fatsa. Στη συνέχεια εκτεινόταν ανατολικά και έφτανε µέχρι και τα κοντινά, 

ανατολικά προάστια της Κερασούντας. Το Οίναιο, το Πολεµώνιο καθώς και η 

ενδοχώρα τους δεν συµπεριλαµβάνονται µέσα στην γεωγραφική έκταση που καλύπτει 

το κατάστιχο. Ίσως να ελεγχόταν ακόµη από τον Μελισσηνό ή από κάποιο άλλο 

πρόσωπο το οποίο τυπικά και µόνο να αναγνώριζε την επικυριαρχία του βασιλιά της 

Τραπεζούντας. Πιο συγκεκριµένα η περιοχή του καταστίχου εκτείνεται νότια των 

περίχωρων του Πολεµωνίου µέχρι τα περίχωρα της Νεοκαισάρειας. Στη συνέχεια 

ακολουθώντας το ρου του ποταµού Λύκου (Kelkit) προχωρούσε αρκετά ανατολικά και 

αφήνοντας στα νότια το Κοηλούχισαρ( ρωµ.Αννίακα), που την εποχή αυτή κατεχόταν 

από τον Uzun Hasan, το γαµπρό του ∆αβίδ, έστριβε βόρεια, κατέβαινε τα ποντιακά όρη 

και έφτανε στην παραλία µέχρι τα ανατολικά περίχωρα της Κερασούντας. 

                                                 
181Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, ό.π. σ. 153-4. Σχετικά βλ. επ. Đbrahim Tellioğlu, Osmanlı Hakimiyetine 
kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Trabzon 2004, σ.160-161. 
182 Η έλλειψη αναφορών που παρατηρείται στις οθωµανικές πηγές για την χρονική αυτή περίοδο καθώς 
και για την περιοχή της Χαλυβίας µέχρι και την Κερασούντα κάνουν τους Τούρκους ιστορικούς  να 
πιθανολογούν µόνο για την κατάκτησή της.  Σχετικά βλ. επίσης, Faruk Sümer, Tirebolu Tarihi, ό.π. σ. 44-
45. 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. 

 

Η Χαλυβία σύµφωνα µε το οθωµανικό κατάστιχο του έτους 1455. 

 

 Η περιοχή που καταγράφεται στο παραπάνω βιλαέτι του κατάστιχου (χάρτης 5). 

είναι χωρισµένη σε 24 διοικητικές ενότητες που χαρακτηρίζονται ως boluk, nahiye, 

niyabet, divan, nahiye-i niyabet, boluk-i niyabet και boluk-i geris.183 Οι παραπάνω 

περιφέρειες δεν έχουν πάντα την ίδια γεωγραφική έκταση, ούτε και τον ίδιο πληθυσµό. 

Συγκεκριµένα και µε τη σειρά που είναι καταχωρηµένες στο κατάστιχο είναι οι 

ακόλουθες: Bucak, Ordu, Bedirlü, Seydi Ali Kethüda, Davud Kethüda, Elmalu tabi-i 

Bendehor, Ebülhayr Kethüda, Alibeğece, Fermude, Hafsamana, Fidaverende, Satılmış-ı 

Bayram, Çamaş, Bolaman, Đhtiyar, Şayiblü, Sevdeşlü/Ulubeğlü, Milas, Kebsil, Kadem 

Kethüda, Şemseddin Kethüda, Mustafa Kethüda και Kiruk-ili. Σε κάθε µία από τις 

παραπάνω περιφέρειες υπάγεται ένας αριθµός χωριών που δεν είναι πάντοτε σταθερός. 

Αρκετές έχουν λιγότερα από δέκα, κάποιες µεταξύ δέκα και είκοσι, λίγες, τέλος, µεταξύ 

τριάντα και σαράντα. Μοναδική περίπτωση είναι το Milas στο οποίο υπάγονται 

ενενήντα πέντε χωριά. ∆υστυχώς από το κατάστιχο έχουν χαθεί οι σελίδες που 

περιείχαν την περιοχή του Đskefsir, µία περιοχή µε οµώνυµο κάστρο που βρισκόταν 

µεταξύ του Μελάνθιου ποταµού και της Νεοκαισάρειας. H λέξη Đskefsir δεν είναι 

τουρκική και είναι πολύ πιθανό να αποτελεί τουρκική απόδοση της λέξης Schifi, 

παραφθορά της Ισχόπολης.184  

Πρώτη περιοχή στο κατάστιχο είναι το Bucak που βρισκόταν στην ενδοχώρα της 

σηµερινής Ordu. Είχε δέκα µουσουλµανικά χωριά και ανάµεσα σε αυτά ένα φέρει την 

                                                 
183 Το κατάστιχο έχει εκδοθεί το 1992. Βλ. Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, Ordu yöresi tarihinin 
kaynakları, 1455 tarihli tahrir defteri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.   
184 A.Bryer-D.Winfield, The Byzantine monuments, ό.π., σ.124-125.  Για την περιοχή αυτή µπορούµε να 
πάρουµε κάποιες πληροφορίες από το επόµενο κατάστιχο απογραφής που πραγµατοποιήθηκε το 1485. 
Και στο κατάστιχο αυτό, όµως, λείπει και πάλι ένα τµήµα από τους καταγεγραµµένους φορολογούµενους 
της περιοχής(ναχιγιέ) Đskefsir. Στο σωζόµενο τµήµα της απογραφής που αφορά το Đskefsir αναφέρονται 
δεκαεννέα χωριά ανάµεσα στα οποία τα τρία είναι χριστιανικά. Φέρουν τα ονόµατα, Πάβαρ, Ιντρίν και 
Ντεγερή µε συνολικό πληθυσµό 62 χριστιανούς υπόφορους. Τρεις επίσης από τους µουσουλµανικούς 
οικισµούς του φέρουν τα ονόµατα Κάµπα, Μίχος και Γαβράς(;). Βλ. Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, 
Ordu yöresi Tarihinin kaynakları II, 1485 tarihli tahrir defteri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2002, σ.3-20. 
Στην περιοχή του Đskefsir βρίσκεται η σηµερινή πόλη Reşadiye.   



ονοµασία Κιλλάρ,185 διασώζοντας, µάλλον, τη βυζαντινή ονοµασία του που πρέπει να 

ήταν Κελλάρι(-α). Μουσουλµανικός, επίσης, είναι και ο πληθυσµός των δέκα χωριών 

της περιοχής Ordu ή Alevi,186 µιας παράλιας περιοχής όπου σήµερα βρίσκεται η πόλη 

Οrdu και η κοντινή περιοχή της. Η έλλειψη χριστιανικού πληθυσµού παρατηρείται και 

στο Bedirlü, µία περιοχή µε δώδεκα µουσουλµανικά χωριά που βρισκόταν ανατολικά 

της Ordu αλλά και στο Fermude, µεσόγεια περιοχή µε δεκαέξι µουσουλµανικά χωριά, 

επίσης, στην ενδοχώρα της Ordu.187 Το πρώτο χριστιανικό χωριό βρίσκεται στην 

τέταρτη κατά σειρά περιφέρεια, εκείνη του Seydi Ali Kethüda ή Bozat.188 Ο πληθυσµός 

αυτός κατοικούσε σε ένα από τα δέκα χωριά της παραπάνω περιοχής, το Μπενταχώρ, 

ένα τοπωνύµιο που σίγουρα διασώζει τη βυζαντινή ονοµασία του χωριού που ήταν 

Πενταχώρι(ον). Χριστιανοί είναι όλοι οι κάτοικοι του χωριού και στο κατάστιχο 

αναφέρονται είκοσι τέσσερα ονόµατα φορολογούµενων189 αρχηγών οικογενειών και 

αυτά είναι τα παρακάτω: 

Κετχουντά190 Νικήντα[Νικήτα] 

Αντιργιάκος  του Γκεράτ(;) 

Νικήντα αδερφός του προηγούµενου 

Παρασκευά του Νικήντα 

Γιάννος Μίλας 

Τόντωρος[Θεόδωρος] του Βασίλ[η] 

Σεβίντς του Γιώργη 

Σεβίντς του Βασίλ 

Νικήντα του Γιώργη 

Χαράντ(;) του Γιώργη 

Μιχαήλ του Καλογιώργη 

Παπά Γιώργη Εξούνη191 

                                                 
185 Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, Ordu, ό.π. σ. 1-10 και 601-613. 
186 Ό.π. σ.11-21 και 579-600. 
187 Ό.π. σ.24-38 και 585-593. 
188 Ό.π. σ.39-49 και 579-584. 
189 Ό.π σ.48-9 και 579. Οι παραπάνω φορολογούµενοι, όπως και των επόµενων χριστιανικών χωριών, 
φορολογούνται κυρίως για την αγροτική τους παραγωγή που περιλάµβανε συνήθως σιτάρι, κριθάρι, 
φρούτα, λινάρι και µέλι. Συχνά φορολογούνταν και για νερόµυλους. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι 
ανάµεσα στους φορολογούµενους του Πενταχώρ συγκαταλέγονται και τέσσερις σπαχήδες, 
φορολογούµενοι δηλαδή που τους είχε παραχωρηθεί από τον σουλτάνο τιµάριο σε αντάλλαγµα την 
υπηρεσία τους στον οθωµανικό στρατό.  
190 Η λέξη κετχουντά σηµαίνει τον διαχειριστή και αντιπρόσωπο. Ο κετχουντά ή κιαχγιά ή κεχαγιά ήταν 
επιστάτης  που διοριζόταν τον ιδιοκτήτη χωριού που ήταν ιδιόκτητο (µαλικιανές ή µούλκι) και ασκούσε 
την διοίκηση του παραπάνω χωριού, υπεύθυνος και για την είσπραξη της φορολογίας. 



Κεσίς192 Τόντωρος 

Γιώργη Κιοσέ193 

Νικήντα σιπάχ194 

Γιάννος σιπάχ 

Τόντωρος του Καλός 

Καλόγιορος[Καλόγερος ή Καλόγιωρ[γ]ος] του Τόντωρος 

Παρασκευά του Γιάννος 

Νικήντα αδερφός του Μουράτ195 

Γιάννος του Αντιραγιάκος 

Μιχάλ του Νικήντα σιπάχ 

Νικήντα του Μιχάλ 

Σεβίντς του Νικήντα. 

 

Μουσουλµανικός ήταν επίσης και ο πληθυσµός στις γειτονικές περιφέρειες 

Davud, Elmalu, Alibeğece και Ebülhayr. Και οι τέσσερις αυτές περιφέρειες βρίσκονταν 

ανατολικά της Κερασούντας και εκτείνονταν σε ένα µέρος της παραλίας µαζί µε την 

ενδοχώρα της και περιλάµβαναν σαράντα µουσουλµανικά χωριά.196 Οι χριστιανικοί 

πληθυσµοί θα επανεµφανιστούν στη δέκατη περιφέρεια του καταστίχου, σε εκείνη της 

Hafsamana, µία περιοχή που βρισκόταν στην ενδοχώρα του Πολεµωνίου (Bolaman) και 

περιλάµβανε τριάντα χωριά.197 Χριστιανικό, σχεδόν στο σύνολό του, είναι µόνο ένα 

από τα χωριά της Hafsamana, το Γκιόλκιοϊ.198 Η ονοµασία αυτή µεταφράζεται στα 

ελληνικά ως Λιµνοχώρι και κατοικούταν από έξι µουσουλµάνους και είκοσι τρεις 

χριστιανούς αρχηγούς νοικοκυριών.199 Το Γκιόλκιοϊ ήταν κάστρο και τέσσερις από τους 

µουσουλµάνους του καταλόγου αναγράφονται ως hizmetkar (υπηρέτες) του 

Kal’a(κάστρου). Τα ονόµατα των χριστιανών υπόφoρών του  είναι τα εξής :  

                                                                                                                                               
191 Η λέξη αυτή πρέπει να είναι παραφθορά και τουρκική απόδοση της λέξης ξένος. 
192 Η λέξη είναι περσική και χρησιµοποιούταν για τον καλόγερο ή παπά.   
193 Πρόκειται για τουρκική λέξη και σηµαίνει σπανός 
194 Η λέξη σηµαίνει τον τιµαριούχο, σπαχή. 
195 Αραβική λέξη που σηµαίνει επιθυµητός. Η λέξη χρησιµοποιούταν ως βαφτιστικό µέχρι και το 1922 
από τους τουρκόφωνους Έλληνες της Μικράς Ασίας. 
196 Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, Ordu, ό.π. σ.51-98 και 553-578. 
197 Ό.π. σ.117-137 και 513-524. 
198 Ό.π. σ.121-122 και 523. 
199 Οι Α.Bryer-D.Winfield ταυτίζουν το Γκιόλκιοϊ µε την βυζαντινή Σαυρονίσενα. A.Bryer-D.Winfield, 
The Byzantine monuments, ό.π. σ., 12, 43, 116-117.  



Ρούµµπεγη200 του Κυργιάνν[η] 

Καρά(;) του Κυργιάνν 

Κυργιάνν αδερφός του Ρούµµπεγη 

Τόντωρος του Νικήντα 

Κυρακός 

Βασίλ αδερφός του προηγούµενου 

Βασίλ του Τόντωραν(;) 

Καλογιάνν του Κυργιάνν 

Αφέντιτς(;)  αδερφός του προηγούµενου 

Καλογιάνν του Νικήντα  

Καρά Κώστα του Μιρσάχ(;) 

Ιξενίτ201 …. 

Ιξαντός202 

Μιχάλ του Αφέντιτς(;) 

Κωσταντίν 

Βασίλ αδερφός του Καλούντην203 

Παρασκευά 

Ουραν[ός][ή Εβρέν] 

Καλογιάνν204 

Κυρακός του Τόντωρης 

Καληγιάνν  ντιβανέ205 

Τόντωρος του Κωσταντίν 

Μπαχαντίρ του Ασλάν206 

Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι, ενώ τα υπόλοιπα χωριά της περιφέρειας 

Hafsamana έχουν µουσουλµανικό πληθυσµό, αρκετές από τις ονοµασίες τους  δεν είναι 

τουρκικές, ενώ κάποιες είναι, σίγουρα, ελληνικές ή αφορούν την ύπαρξη χριστιανικού 

                                                 
200 Η λέξη σηµαίνει ο Ρωµαίος άρχοντας. 
201 Πρόκειται για την λέξη ξενίτης ή ξενιτέας µε την οποία στην ποντιακή διάλεκτο αποκαλείται ο ξένος. 
202 Η τουρκική απόδοση του ξανθός. 
203 Μάλλον η τουρκική απόδοση του Καλούδης ή Καλοειδής. Ένα βαφτιστικό που απαντάται αρκετά 
συχνά ανάµεσα στα ονόµατα της περιοχής που εξετάζουµε. 
204 Και το Καλογιάνν απαντάται πολύ συχνά και σίγουρα πρόκειται για το Καλογιάννης 
205 Η λέξη ντιβανέ είναι περσική και σηµαίνει τρελλός.  
206 Η λέξη  Μπαχαντίρ είναι περσική και σηµαίνει γενναίος ενώ το Αρσλάν είναι τουρκική και σηµαίνει 
λέων.  



µνηµείου. Μερικές από αυτές είναι το χωριό Εξερή(Ξερή;), το Ήχτανα(Χτενά;), το 

Ακτσάκιλισε(Ασπροεκκλησιά) και το  Αγέρης207  

Στη γειτονική περιφέρεια Fidaverende208 o πληθυσµός είναι επίσης 

µουσουλµανικός στο σύνολο και των τριάντα επτά χωριών της. ∆ε λείπουν όµως και 

από εδώ τα ελληνικά ονόµατα σε µουσουλµανικά χωριά. ∆ύο από αυτά είναι το χωριό 

Αγιά Νικήντα Κιουτσούκ(Μικρός Άγιος Νικήτας) και το χωριό Αγιά Νικήντα 

Μποζούργκ(Μεγάλος Άγιος Νικήτας). 209 

Στο γεωγραφικό χώρο του Ιασόνιου Ακρωτηρίου και της ενδοχώρας του 

εκτεινόταν η περιφέρεια Satilmiş-ı Bayram.210 Πρόκειται για µία µεγάλη περιοχή µε 

τριάντα οχτώ χωριά µε µουσουλµανικό πληθυσµό. Μόνο σε ένα από αυτά υπάρχει 

λίγος χριστιανικός πληθυσµός, στη Βόνα.211 Οι αρχηγοί των χριστιανικών οικογενειών 

της Βόνας είναι οι εξής: 

Βασίλ του Σαρού212 Γιάννη 

Παπάς του Κεσίς 

Γιάννος Μπουµπούλ(;)  

Σερ… 

……. Τεκίρ(;) 

 

Μουσουλµανικός, επίσης, ήταν και ο πληθυσµός των δεκαπέντε χωριών της 

µεσόγειας περιφέρειας Çamaş.213 Μοναδικό ελληνικό τοπωνύµιο στην περιοχή αυτή 

είναι το Μακρύκαµπος( Μεζρά-ι Μακρύκαµπος), αγροτικό τεµάχιο καταγραµµένο στο 

κατάστιχο µετά το χωριό Ağrukkoy.214 Χριστιανικός πληθυσµός επανεµφανίζεται στη 

γειτονική µε το Çamaş περιφέρεια του Bolaman που περιλαµβάνε τριάντα δύο χωριά.215 

Κατοικούσε στο χωριό Χάγια του οποίου ο πληθυσµός ήταν µόνο χριστιανικός.216 Τα 

ονόµατα των χριστιανών υπόφορων είναι τα εξής: 

Κετχουντά Καλόγιορος[καλόγερος ;]  

                                                 
207 Το τοπωνύµιο αυτό πρέπει να προέρχεται από το Αγέρτς ή Αγέρς, ονοµασία του Αγίου Γεωργίου στην 
ποντιακή διάλεκτο.  
208 Bahaeddin Yediyildiz, Ünal Üstün, Ordu, ό.π. σ. 139-169 και 498-513. 
209 Ό.π. σ.159-160. Τα χωριά αυτά, την περίοδο αυτή, ήταν πολύ µικρά και συγκέντρωναν µόλις 
δεκατρείς µουσουλµάνους φορολογούµενους. Πολύ πιθανό να ταυτίζονται  µε το κάστρο Santo Nicio για 
το οποίο ο Κλαβίχο αναφέρει ότι στα 1404 ανήκε στον Αrzamir.  
210 Ό.π. σ. 171-199 και 481-497.  
211 Ό.π. σ.180-181. 
212 Τουρκική λέξη που σηµαίνει ξανθός. 
213 Ό.π. σ.201-210 και 475-480. 
214 Ό.π. σ. 210. 
215 Ό.π. σ. 211-233 και 461-474. 
216 Ό.π. σ. 228-229. 



Γιοργκούτς 

Χάφογλου 

Χουρµαµπή(;) 

Γιός του  Χαλάτς217 

Χαλάτς 

Τεµούρ 

Αχν..ρ 

Γιός του Σαράτς218 

Τόντωρος του Μιχάλ 

Κωνσταντίν του Γοργόρ 

Νικόλα 

Λάζης 

Σεβαστός 

Παρασκευά 

Κρ…  του Γιώργη 

Σάβα Καλόγιορος 

Γιώργη του Τεµούρ 

Γιάννος του Αχ..ρ 

 

Μεταξύ των µουσουλµανικών χωριών του Bolaman υπάρχουν και κάποια που 

έχουν ελληνική ονοµασία, γεγονός που, κατά την άποψή µας, δείχνει ότι σε παλαιότερη 

εποχή κατοικούνταν από χριστιανικό πληθυσµό. Πρώτο είναι το Γαβράς, ένα χωριό µε 

34 µουσουλµάνους υπόφορους αρχηγούς οικογενειών. Ανάµεσα σε αυτούς υπάρχει και 

ο υπόφορος Ali γιός του Γαβράς.219 Πολύ πιθανό το πρόσωπο αυτό να είναι µέλος της 

οικογένειας των Γαβράδων που σε κάποια χρονική στιγµή εξισλαµίστηκε.  Υπάρχουν 

επίσης δύο χωριά µε την ονοµασία Αγκτσάκιλισε και Ακτσάκιλισε τα οποία 

µεταφράζονται ως Ασπροεκκλησιά. Υπάρχει, τέλος, και η τοποθεσία Βιρανέ-ι καλά-ι 

Αγιά[θ ή σ]αµά, που µεταφράζεται ως ο ερειπιώνας του κάστρου Αγίου Θωµά ή του 

Αγιάσµα[τος].220 Το κάστρο αυτό τοποθετείται από τους εκδότες του καταστίχου 

                                                 
217 Η λέξη σηµαίνει τον βαµβακοξάντη. Πρόκειται για επαγγελµατία που µε ένα µεγάλο δοξάρι ανανέωνε 
και έκανε πιο αφράτο το βαµβάκι των στρωµάτων και παπλωµάτων. 
218 Η λέξη σηµαίνει τον κατασκευαστή σελών. 
219 Ό.π. σ.213. 
220 Ό.π. σ.231-233. 



ανατολικά, κοντά στο στόµιο του ποταµού Πολεµώνιου. Επτά περίπου χιλιόµετρα του 

στοµίου του ίδιου ποταµού, οι A.Bryer και D.Winfield τοποθετούν το κάστρο του 

Πολεµωνίου. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για την ίδια τοποθεσία. Το 1836 το 

κάστρο αυτό ονοµαζόταν Hayar Κale. Γλωσσικά, η παραπάνω ονοµασία είναι πολύ 

κοντά µε εκείνη του χωριού Χάγια.221  

O πληθυσµός του γειτονικού Đhtiyar,222 είναι επίσης µουσουλµανικός και στα 

έντεκα χωριά του. Μοναδικό τεκµήριο παλαιότερης παρουσίας χριστιανικού 

πληθυσµού εντοπίσαµε το µουσουλµανικό χωριό Ακκιλισέ, που µεταφράζεται, όπως 

και οι παραπάνω ονοµασίες, ως Ασπροεκκλησιά.223 Μουσουλµανικός ήταν ο 

πληθυσµός των τριάντα επτά χωριών των περιφερειών Şayiblü και Sevdeşlü,224 ενώ στη 

γειτονική µε αυτές περιφέρεια του Milas παρατηρείται για πρώτη φορά µεγάλη 

συγκέντρωση ελληνικού πληθυσµού. Η περιοχή αυτή ήταν µεσόγεια και έφτανε σχεδόν 

µέχρι το ρου του ποταµού Λύκου (Kelkit).225 Η ονοµασία της περιοχής προέρχεται από 

τον ποταµό Μελάνθιο(σηµ. Melet Irmak), ο οποίος, ξεκιvά από τα Ποντιακά Όρη και 

εκβάλλει στα ανατολικά των Κοτυώρων(σηµ.Ordu). Τα µισά σχεδόν από τα τριάντα 

οχτώ χωριά της ήταν χριστιανικά µε πρώτο το Χέρισε, παραφθορά, ίσως, της λέξης 

Χέρσο. Όλος ο πληθυσµός του ήταν χριστιανικός και αποτελούταν από σαράντα πέντε 

υπόφορους αρχηγούς οικογενειών που είχαν τα παρακάτω ονόµατα:226 

Κωσταντίν κετχουντά του Χαµαλάς(;) 

Παπά Γαβρήλ(;) του Παπά Σάβα 

[Ουρανός ή Εβράν;] του Παπαντί… 

Καβαλός ή Γαβαλός[Γαβαλάς ;]του Xαγιάτ 

Γαµπράς(;)[Γαβράς;] του Κιοσέ 

Νικήντα του Ζαρµπά(;) 

Βασίλ του Νικηντ…. 

Κ.ρ..  χαντάτ227 

Κυρακός του Μποσταντζή228 

Σαχµελίκ Κουγιουµτζή229 

                                                 
221 A.Bryer and D.Winfield, The Byzantine monuments, ό.π., σ.114.  
222 Ό.π. σ.235-247 και 447-460. 
223 Ό.π. σ. 239. 
224 Ό.π. σ.249-284 και 439-453 
225 Σχεδόν στο κέντρο της περιοχής αυτής βρίσκεται σήµερα η πόλη Mesudiye. Ο A.Bryer ταυτίζει την 
πόλη αυτή µε τη ρωµαϊκή πόλη Ματούασκο. A. Bryer-D.Winfield, The Byzantine monuments, ό.π. σ.12.     
226 Ό.π. σ. 285-6. 
227 Η λέξη σηµαίνει τον σιδηρουργό. 
228 Η λέξη σηµαίνει τον κηπουρό. 



Κυραγιάνν(;) Βαρανάβας(;) 

Νταβούντ(;)230 του Σουτζή(;)231 

Σάβα του Γαµπράς(;)232 µπετζά-ι καλά-ι Μίλας 

Γοργόρ(;)233του Κυργιάνν 

Καλοντίντ του Καλοτόντωρης[Καλούδης του Καλοθόδωρου] 

Αηβάς αδερφός του Κυργιάνν 

Μιχάλ του Ακτσα…. 

Κυργιάνν(;) χαλάτς 

Τανριβερµίς234 του Μιχαλάς(;) 

Κωνσταντίν του Χριστοφόρ(;) 

Παπά Βασίλ  του Γιογρόκ[Γιωρίκα;] 

…… του Κωσταντίν 

……. του …… 

Κοµνός(;)[Κοµνηνός;] του Κοσµάς(;) 

Σάβα του Μπαλαφός(;) 

 Βασλικός[Βασιλικός] Καλαγιάνν(;) 

Τόντωρης του Βασίλ 

Σάβα του Γαµπράν(;)[Γαβρά]  

Νικόλα αδερφός του προηγούµενου 

Σάβα του Καλ[ο;]γιάνν 

Σεβαζντός[Σεβαστός ] αδερφός του προηγούµενου 

Κυρακός του Παπά Βασίλ 

Κυρακός του Νταβίντ 

Τόντωρος του Κυργιάνν  

Χριστοφός του Βασίλ 

Σάβα γαµπρός του Σάβα  νετζάρ235 

Παπα Γαµπράς του Παπαντίντ(;) 

                                                                                                                                               
229 Η λέξη σηµαίνει τον χρυσοχόο. 
230 Το Νταβούντ είναι η τουρκική απόδοση του ∆αβίδ. 
231 Η λέξη σηµαίνει τον νερουλά. 
232 Εάν η µετάφρασή µας είναι σωστή πρέπει να πρόκειται για το όνοµα Γαβράς. 
233 Πρόκειται για την τουρκική απόδοση του Γρηγόρης. 
234 Πρόκειται για τουρκική λέξη που µεταφράζεται ως Θεόδωρος. 
235 Η λέξη σηµαίνει τον ξυλουργό. 



Χρισκ..κη του Γοργόρ(;) 

Κυρακός του  Κωσταντίν 

Τόντωρος του Καλοντίντ  

Ισταυριός[Σταύρος] του Κωσταντίν 

Κογί(;) του Κύρκος(;) 

Μπέντρος[Πέτρος] του Γαβρήλ(;) 

Κωνσταντίν Καραχισαρή236  

Ίξανος(;)237 του Κυργιάνν(;)  

  ∆εύτερο είναι το Λαβούς ή Λαός  µε 13 υπόφορους αρχηγούς οικογενειών µε τα 

παρακάτω ονόµατα:238 

Μιχάλ του Κυργιάνν 

Κεσίς του …..  

Κυρακός του…. 

…………  

Βασίλ Καραχισαρή 

………… 

Τόντωρης αν µεζκιούρ239 

Mιχάλ αν µεζκιούρ 

………. 

Τόντωρης του Κυρακός  

Τόντωρης του ……. 

Παπα Γιάνν Καραχισαρή 

Τόντωρης αν Χαµπσάµανα240 

Τόντωρης του Μιχάλ 

Εξανίντ241 χαγιάτ 

                                                 
236 Το Καραχισαρή σηµαίνει αυτόν που κατάγεται από το Καράχισαρ. Σεµπίν Καράχισαρ ήταν η 
τουρκική ονοµασία της βυζαντινής Νικόπολης. Αρκετοί ακόµη από τους Χριστιανούς των χωριών του 
Μίλας, όπως θα δούµε παρακάτω, είχαν ως επίθετο την ονοµασία Καραχισαρή, γεγονός που δείχνει τη 
µετακίνησή τους από την παραπάνω περιοχή. 
237 Επίσης τουρκική απόδοση της λέξης ξένος. 
238Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, ό.π. σ. 286-287  
239 Οι λέξεις αν µεζκιούρ σηµαίνουν από το προηγούµενο µέρος, εννοώντας ότι τα παραπάνω πρόσωπα 
προέρχονται από το ίδιο µέρος µε τον προηγούµενο. ∆υστυχώς δεν µπορέσαµε να µεταφράσουµε τον 
τόπο προέλευσης του προηγούµενου. 
240 Ο Θεόδωρος αυτός, όπως δείχνει και το επίθετό του, προερχόταν από την Χαφσάµανα. 
241 Βλ. υποσηµείωση 206 



Κεράσης(;) του Τόντωρης 

 Τρίτο είναι το Χατούν Βιράν µε είκοσι έξι υπόφορους αρχηγούς οικογενειών µε 

τα παρακάτω ονόµατα:242 

Παπαγιάνν του Κεσίς 

Τοντώς(;)243 του Κωστα.. 

Βασίλ του Ντουντουτζή(;) 

Παπαγιάννη του Κυρακός 

Τόντωρος Σαρή Βασίλ 

Ρωµανός του Ιξατί244 

Τόντωρος του Κιρκόρ ή Γοργόρ(;) 

Καλοντίντ[Καλούδης] του Βασίλ 

Παπά Μιχάλ του Βασίλης 

Τόντωρης του Ντεβλετσάχ 

Ρωµανός του Καρά245 Μιχάλ 

Μιχάλ του Νταβίντ 

Σάβα γαµπρός του Κωσταντίν 

Κωσταντίν του Ρωµανός 

Κυργιάννη του Φανούρ(;) 

Τόντωρης …… 

Μπέντρος αδερφός του Βασίλ 

Βασίλ του Καράγιωρ[γη](;) 

Νικόλα του Κωσταντίν 

Κυργιάννη του Καλοντίν 

Τόντωρης του Κεσίς 

Κωσταντίν του Τόντωρης 

Νικήντα του Ρωµανός 

Κυρακός του Κυργιάνν 

Νταβίντ του Μιχάλ 

                                                 
242Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, ό.π. σ. 304-305. Οι λέξεις χατούν βιράν µεταφράζονται στα 
ελληνικά ως « το ερείπιο της ∆έσποινας(κυρίας)»   
243 Εάν η ανάγνωση είναι σωστή πρόκειται για παραφθορά του ονόµατος Θεοδώσης. 
244Τουρκική απόδοση του επιθέτου ξανθός.  
245 Στην τουρκική γλώσσα ο µαύρος, µαυριδερός.  



Mουσελέµ  Κωσταντίν του Ρωµανός νετζάρ-ι καλά-ι Μίλας.246 

  

 Τέταρτο είναι το Ίξερα, παραφθορά, ίσως, της λέξης Ξέρα µε έξι χριστιανούς 

υπόφορους οι οποίοι φέρουν τα ονόµατα:247 

Κυργιάννη του Καλοντίντ 

Κωσταντίν του Βασίλ 

Γιωρίκ248 ή Γαβρήλ του Νικιγιάτ[ή κ]ος 

Παπα Κωσταντίν Κοηλουχισαρή249 

Κωσταντίν του Κυργιάνν 

Παπα Γιάννη του Κωσταντίν 

  Πέµπτο χωριό είναι το Ουλούφαλντατζα µε τριάντα αρχηγούς υπόφορους που 

φέρουν τα παρακάτω ονόµατα:250 

Παπά Ραφαήλ αδερφός του Μιχαήλ 

Κοµν[η]νός(;) του Αηβάτ 

Παπα…… του Κωσταντίν 

Γιάννος του Αγάπ[ιος;] 

Τόντωρης του Αγάπ[ιος;] 

Γιώργη του Κουστσή 

Ιξαντός  του Μιχαήλ 

Μιχάλ του Σάβα 

Κωσταντίν του Κυραγάµπος[Κυραγάπιος;] 

Τόντωρης του Εβρέν 

Σάβα του Γιάννος 

Μιχάλ του Γιώργη 

…. του Μιχάλ 

Κυρακός του Παπά Ανντάν[Αντώνιου] 

Καληγιώργη του Καλογιάνν 

Α…..κ αδερφός του Μιχάλ 

                                                 
246 Και οι τρεις λέξεις µαζί σηµαίνουν ξυλουργός στο κάστρο του Μίλας. 
247 Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, ό.π. σ. 308-309.  
248 Στην ποντιακή διάλεκτο Γιωρίκ ή Γιωρίκας αποκαλείται ο Γεώργιος. 
249 Σηµαίνει εκείνον που προέρχεται από το Κοηλουχισάρ (Koyulhisar), τη βυζαντινή Αννίαχα.  Για την 
περιοχή αυτή βλ. Bryer Anthony and Winfild David, The Byzantine Monnuments, ό.π., σ. 9,13.   
250 Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, ό.π. σ. 310-310. 



Κωσταντίν Καραχισαρή 

Κυρακός αν µεζκουρ 

…… αν µεζκουρ 

Γιάννος του Σάβα 

…….. του Μελίκ 

Σάβα του Κωσταντίν 

Τόντωρης αδερφός του προηγουµένου 

Κυρακός του Τόντωρης 

Κωσταντίν του Μιχάλ 

Τόντωρης του… 

Εβρέν του Καρά 

Κωσταντίν του Σάβα 

Παρασκευά(;) αδερφός του προηγουµένου 

Παρασκευά(;) Κοµνηνός 

Μιχαήλ Κετχουντά Ντιβάνµπασι 

 

 Έκτο είναι το Κιτσίφαλντατζα µε τριάντα ένα υπόφορους αρχηγούς  οικογενειών 

µε τα παρακάτω ονόµατα:251 

Βασίλ του Γκιοκτσέ252 

Καλογιάνν του Καλογιωρίκ[α] 

Τόντωρης του Κυρακός 

Καλοτόντωρης του Καλοντίτ 

Μιχάλ αδερφός του προηγούµενου 

Ρεφαήλ του Χριστοφόζ 

Πα…. του Γορίτς(;) 

Παρασκευά Κερµανός[Γερµανός;] 

Κωσταντίν του Εβρέν 

Βασίλ του Ερντί(;) 

Κοµνηνός του Κυργιάνν 

Μιχαήλ του Κυργιάνν 

                                                 
251 Ό.π. σ. 311-312. 
252 Στην τουρκική γλώσσα σηµαίνει γαλανός. 



Αηβάτ 

Κυργιάνν του …. 

Κυργιάνν του Γιωρίκ 

Βασίλ του Μηνάς(;) 

Κωσταντίν του Κυργιάνν 

Κεσίς Κωσταντίν 

Τόντωρης Καλαργιάνν 

Κυργιάνν του Βασίλ 

Χριστοφόζ γαµπρός του Καλογιώργη 

Κωσταντίν του Παπάς 

Παρασκευά του Βασίλ 

Παπαγιώργη του Κωσταντίν 

Καγια…. του Κυργιάνν 

Καλ[ο]γιώργη του Μιχάλ 

Γωρ[Γεώργιος;] του Παπά 

Βασίλ του Κυρακός 

Μιχαήλ του Κουρτζή 

Μουσελέµ Καλογιωρά κετχουντά του Καλογιάνν  

Τελευταίος στον κατάλογο των χριστιανών είναι ο Χασάν Καληργιάνν. ∆ίπλα σε 

αυτόν, όµως, αναγράφεται ότι είναι µουσουλµάνος. Πρόκειται σίγουρα για πρόσφατα  

εξισλαµισµένο πρόσωπο αφού ο πατέρας του φέρει χριστιανικό όνοµα.  

 

 Έβδοµο είναι το Μπαϊρακλί  µε δεκαεφτά  αρχηγούς οικογενειών που φέρουν τα 

εξής ονόµατα:253 

Κ…κ του Αντάν(;)[Αντώνη;] 

Παπά Γορίτ του …..κη 

Αντάν(;) του Βασ[ι]λάκ 

Τόντωρης του Παπα Κυργιάνν 

Μιχαήλ του Μανώλ  

Βασίλ του Γοργόρ(;) 

Μιχαήλ του Κουµλάντη(;) 

                                                 
253 Bahaeddin Yediyıldız, Ünal Üstün, ό.π. σ.312-313. 



Μιχαήλ του Χαβλάτζ(;) 

Τόντωρης αδερφός του Αντάν(;) 

Αντιλσάχ(;) αδερφός του προηγούµενου 

Κυργιάνν αδερφός του Αντάν(;) 

Βασίλ αδερφός του Τόντωρης 

Κωσταντίν του Μιχάλ 

Τόντωρης του Γοργόρ(;) 

……………………. 

Ιστέφανος(;) αδερφός του Αντάν(;) 

Αναστός(;) Καραχησαρή 

Παρασκευά του Κενα.. 

Κυργιάνν αδερφός του Μιχαήλ 

 Όγδοο είναι το Μίσµιλον254 µε εικοσιένα χριστιανούς αρχηγούς οικογενειών που 

έφεραν τα παρακάτω ονόµατα: 

Βασίλ του Καλ[ο]γιώργη 

Ραγιαήλ(;)[Ραφαήλ;] του Παπα Αντάν(;) 

Νικήντα του Εξάνη[Ξένου;] 

Χριστόφορ του Καλογιώργη 

Καλοντίτ του Σαγίρ(;) 

Κυργιάνν του Εξάνη 

Κυρακός του Ταµιανός(;)[∆αµιανός;] 

Κωσταντίν του Καλός 

Τόντωρης Κουµούλ 

Μιχάλ Καραχισαρή 

Τόντωρης αν µεζκουρ 

Βασιλάκ γαµπρός του Μιχάλ 

Βασίλ αδερφός του Χριστοφόρ 

Κωσταντίν αδερφός του Βασίλ 

Πα….. αδερφός του προηγούµενου 

Χριστοφόζ αδερφός του Κυρακός 

                                                 
254 Ό.π. σ. 313-314. 



Τόντωρης του Νικήντα 

Μιχαήλ αδερφός του Φαήλ(;)[Ραφαήλ] 

Αντών αδερφός του Χριστοφόρ 

Μιχάλ του Μιχαήλ 

Μι….. του Κυργιάνν  

 

 ∆έκατο χριστιανικό χωριό είναι το Τάβαρα µε εφτά χριστιανούς υπόφορους 

αρχηγούς οικογενειών. Οι τελευταίοι έχουν τα εξής ονόµατα :255 

Νικήντα του Τόντωρης 

Παπα Νικήντα του Κωσταµάρ(;) 

Βασίλ αδερφός του προηγούµενου 

Βασίλ του Τόντωρης 

Χρισο…..  Καραχισαρή 

Τόντωρης του Νικήντα 

Κυρακός του Παπά Νικήτα 

 Ενδέκατο και ένα από τα µεγαλύτερα χριστιανικά χωριά της περιοχής αυτής 

ήταν το Καλά-ι Γιασντουράντιµπι. Οι  υπόφοροι χριστιανοί αρχηγοί  οικογενειών είναι 

πενήντα και έχουν τα παρακάτω ονόµατα:256 

Παπα Ντουφάν[Θεοφάνης] του Παπα Αντιργιάκος 

Μιχαήλ του Γογόρ(;)[Γρηγόρης]  

Βασίλ χαγιάτ Κωσταντίν 

Μιχαήλ του Κεράζ 

Κωσταντίν του ….. 

Παπα Σάβα του Μιχάλ 

Βασίλ του χαντάντ 

Αντά[ώ]ν χαντάντ 

Κωσταντίν του Καλογιώργη 

Τόντωρης του Τσελλός(;)[ψελλός ή ψηλός;] 

Τόντωρης του Βατσά(;) 

                                                 
255 Ό.π. σ. 314-315. Το χωριό αυτό, είναι πολύ πιθανό, να ταυτίζεται µε το κάστρο Ταύλαρον, κάστρο 
που βρισκόταν πάνω στην οδό που οδηγούσε από το Πολεµώνιο στη Σεβάστεια, από το οποίο πέρασε ο 
Μιθριδάτης µετά την ήττα του από τον Λούκουλλο. Bryer A. And Winfield D., The Byzantine 
Monuments, ό.π., σ.42.  
256 Ό.π. σ. 317-319. 



Κουγί του Μαγαρατζή(;)  

Βασίλ του Χριστοφόζ 

Βασίλ του Κεφάλ(;)[Κεφαλά;] 

Κυργιάνν του Ερντεµσάχ 

Κυρακός του Κυργιάνν 

Μούστος(;) του Μπαντή(;) 

Κυργιάνν του Τοκάλ[Θεοχάρη] 

Κωσταντίν του Κυραχόρ(;)[Γρηγόρη;]  

Κυρακός του Βασίλ 

Tοφάν µπε τζαγγι-ε Κωσταντίν  Ζορµπάτι(;) 

Γιάννος γαµπρός του Παπάς 

Μιχάλ χαντάτ 

Κυργιάνν Καραχισαρή 

Βασιλάκ αδερφός του Κωσταντίν 

Νικήντα του Καλόζ(;)[Καλός] 

Βασίλ αδερφός του Κυρακός 

Καλογιώργη του Παπα Ντεφάν[Θεοφάνη] 

Κωσταντίν του Παπα Σάβα 

Εξάνος(;) του χαντάντ Αντάν(;)[Αντώνη;] 

 Καλογιώργη γαµπρός του Καλοντίτ[Καλούδη] 

Καλοντίτ του Κυργιάνν 

Κεσίς Κωσταντίν 

Νικήντα του Μιχαήλ 

Καλογιώργη του προηγούµενου Μιχαήλ 

Καλογιώργη του Τόντωρης 

Καλοντίντ αδερφός του προηγούµενου 

Βασίλ του …… 

Αντάν αδερφός του προηγούµενου 

Βασίλ σιπάχ 

Τόντωρης του Κωσταντίν 

Κυργιάνν του Παπα Σάβα 



Παρασκευά του Κωσταντίν 

Παπα Ζ[Ρ]αφαήλ του ….. 

Ρου…. του …… 

Τόντωρης του Αντάν 

Κωσταντίν του Μιχάλ 

Καλογιώργη του Κωσταντίν 

Γιουσούφ του Ρούµπεγ χιζµετκιάρ[=υπηρέτης],µουσουλµάνος 

Μιχαήλ του Παπα Βασίλ 

Γη του Παπα Βασίλ 

Γη του………. 

 

 ∆ωδέκατο χωριό ήταν το Ισταυριλού257 µε εικοσιτρείς αρχηγούς οικογενειών µε 

τα παρακάτω ονόµατα: 

Βασίλ του Νταβίντ 

Γαβράς του Κωσταντίν 

Λάζαρ µπετζά-i Βασίλ 

Νικήτα του Κυργιάνν 

Μιχάλ του Παπά 

Σάβα Καλογιώργη 

Βασίλ αδερφός του Σάβα 

Κυρακός του Κωσταντίν 

Παπα Βασίλ πατέρας του Κυρακός 

Κυρακός του Καρόκας(;) 

Κωσταντίν Παπάς 

Βασίλ Ραµπατάρη(;)[Ραπτάρη;] 

Μιχαήλ Καραχισαρή 

Αντάν(;) του Τόντωρης 

Αηβάτ(;) αδερφός του προηγούµενου 

Εµίρ Κοηλουχισαρή 

Λάζαρ του Βασίλ 

                                                 
257 Ό.π. σ. 322-323. 



Τόντωρης αδερφός του προηγουµένου 

Τόντωρης του Εβρέν ή Ουρανού 

Κωσταντίν αδερφός του προηγουµένου 

Βασίλ αδερφός του Κυρακός 

..ουρσάν του Λάζαρ 

Παπα Κυρακός πατέρας του Παπα Βασίλ 

 

 Τρεις χριστιανοί υπόφοροι, επίσης, κατοικούσαν στο µεζρά-ι Σούνουµι που 

ανήκε στο χωριό Μουσλού και έφεραν τα ονόµατα:258 

Κόγας του Νικήντ 

Τόντωρης του Κουρή(;) 

Κεράση(;) του Τόντωρος 

   ∆έκατο τρίτο χωριό ήταν το Γιαβσάν  µε είκοσι έξι  χριστιανούς υπόφορους µε 

τα παρακάτω ονόµατα:259 

Καλογιώργη Κετχουντά του …… 

Κωσταντίν αδερφός του ….. 

Κυρακός του Σα…. 

Κωσταντίν του Αντρανίκου[Ανδρονίκου] 

Παπα Ραφαήλ του Παντόλ(;)[Παντολέων] 

 Γοργόρ[Γρηγόρης]αδερφός του προηγούµενου 

Καλαντίτ[Καλοειδής] του Νικήντα 

Χριστοφόζ του Κωσταντίν 

Σάβα του ….. 

Παπα Μιχάλ του…… 

Νικήντα του Καλογρή 

Βασίλ του …… 

….. του Τανριβερµίς 

Καλοντίτ του ……. 

Βασίλ γαµπρός  του Καλογιώργη 

Τόντωρης του …… 

                                                 
258 Ό.π. σ. 327. 
259 Ό.π. σ. 328-329. 



Κυργιάνν αδερφός του Κυρακός 

Σάβα γαµπρός του Καλοντίτ 

Καλαγιάνν του Χριστόφοζ 

Μιχάλ αδερφός του προηγούµενου 

Κωσταντίν Καλοντίτ 

Ισταυρινός του Νικήντα 

Ιστατός[Ευστάθιος] του …… 

Νικήντα αδερφός του Παπα Μιχάλ 

Βασίλ του ….. 

Βασιλικ[ός] του Παπα Μιχάλ. 

 ∆έκατο τέταρτο χριστιανικό χωριό ήταν το Εσκιντίρ(Ασκηταριό;) µε σαράντα 

πέντε υπόφορους χριστιανούς µε τα παρακάτω ονόµατα:260 

Μιχάλ του Κωσταντίν 

Κωσταντίν του Κοµνός(;) 

Μιχάλ του Νικήντα 

Μες… του Πα…. 

Παρασκευά του Μιχράν(;) 

Λάκος(;)[Ηλιάκος ;]του Βασίλ 

Τόντωρης αδερφός του προηγούµενου 

Κανάκ(;) πατέρας του Βασίλ 

…… του…….   

Παπα Κωσταντίν του Κυργιάνν 

…..του Κωσταντίν 

Ουλαρούς;[Ιλλάριος;] του Νικήντα 

Γκαζαλσάχ[;] του Ντεβλετσάχ 

Σιράλγιος[Κύριλλος;] του ….. µαζί µε τον γιό του Σαµ…… 

Τόντωρης του Τεκφούρ 

Μιχάλ του Κυργιάνν 

Βασίλ του Κιάχγιαλη 

Βασιλκός του Κυργιάνν 

                                                 
260 Ό.π. σ. 329-330. 



Καλογιώργη του Σάχµελικ 

Κυρακός του Κο… 

Παρασκευά του Γιώργη 

Κωσταντίν του Κα… 

Κυρακός χαντατ 

Τοχάρη(;)[Θεοχάρη;]  

Βασίλ του Νικήντα 

Βασίλ Καραχισαρή 

Νικήντα αδερφός του προηγούµενου 

Τόντωρης αδερφός του προηγούµενου 

Παπα Τόντωρης Καραχισαρή 

Ανγκέλ[Άγγελος] αδερφός του Μιχάλ 

Βασίλ του Παρασκευά 

Βασίλ του Κανάκ 

Σάβα του Αργκυρός(;) 

Μιχάλ του….. 

Κωσταντίν Καραχισαρή 

Κωσταντίν του … 

Νικήντα πατέρας του Βασίλ 

Τόντωρης γαµπρός του Παπα Τόντωρης 

Κωσταντίν του Βασίλ 

Τόντωρης του Κωσταντίν 

Καλοντίτ[Καλοειδής ή Καλούδης[ του Νικήντα 

……………… 

Παρασκευά του Τόντωρης 

Κωσταντίν του Παρασκευά 

Παπα Τόντωρης 

Μουσελέµ Kετχουντά Ισβαστός; [Σεβαστός;] 

  

  



         ∆έκατο πέµπτο χωριό ήταν το Μπάσαγρι261 µε δεκατρείς υπόφορους χριστιανούς 

µε τα παρακάτω ονόµατα: 

Κετχουντά Κωσταντίν του Νταβίντ 

Σαµπάτ(;) του Κυργιάνν 

Καλογιώργη του Κυργιάνν 

Γιώργη του Μουράντ 

Τόντωρης του Πολάντ 

Κυρακός του Τοφόρος;[Χριστόφορος;] 

Μιρ…. Καραχισαρή 

Κύρλη[Κύριλλος;] 

Μακρή του Σαµπή[Σαββή;] 

Κωσταντίν γαµπρός του Κωσταντίν 

Εβράν ή Ουραν[ός] του Σιµάν[Συµεών;] 

Κυρακός Καραχισαρή 

Κεσίς Καραχισαρή 

 

     ∆έκατο έκτο και τελευταίο χριστιανκό χωριό της περιφέρειας Milas ήταν το 

Σεµπχανέ µε οχτώ χριστιανούς υπόφορους που είχαν τα παρακάτω ονόµατα:262 

Γιώργη του Ντερεντάφιλος[Τριαντάφυλλος] 

Αντιρνάκος του Βασίλ ζαντέ 

Κωσταντίν του Τσακάς(;) 

Καλουντί(;) του Μιχάλ 

Σαρού του Μιχάλ 

Σάβα Καραχισαρή 

Τόντωρης του Γιώργη 

Καλογιώργη του Κωσταντίν 

 

      Στην περιφέρεια αυτή επίσης υπήρχαν και κάποια αγροκτήµατα τα οποία έφεραν 

ελληνικές παραεφθαρµένες ονοµασίες. Αυτές είναι το µεζράι Μανόλ(αγρόκτηµα του 

                                                 
261 Ό.π. σ. 333-334. 
262 Ό.π. σ. 338. 



Μανώλη),263 το µεζρά-ι Γιαβάντη(αγρόκτηµα του ∆ιαβάτη;)264 και το µεζρά-ι 

Ισπανάς(αγρόκτηµα του Σπανού).265 Οι κάτοικοι των παραπάνω αγροκτηµάτων ήταν 

όλοι µουσουλµάνοι. 

    Τελευταία χριστιανική κοινότητα και ταυτόχρονα η µεγαλύτερη, σε όλες τις 

περιφέρειες που εξετάσαµε, ήταν το χωριό Οκσούν.266 Βρισκόταν στην περιφέρεια του 

Κebsil που πριλάµβανε τριάντα τρία χωριά. Το Οκσούν είχε εικοσιένα µουσουλµάνους 

και ενενήντα δύο χριστιανούς υπόφορους, αρχηγούς οικογενειών. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και οι µουσουλµάνοι του χωριού πολλοί από τους οποίους έχουν 

χριστιανικά πατρώνυµα. Για το λόγο αυτό  θα παραθέσουµε όλους τους κατοίκους του 

χωριού οι οποίοι φέρουν τα εξής ονόµατα:267 

Μουσουλµάνοι 

Μαχµούτ Ζουρνάτη(;) 

Σαήντ του Αµπτουλλάχ 

Χαµζά του Νικήντα 

Χασάν του Χ[ω]ραφά(;) 

Αλή του Παπά 

Αλή του Ιβάνης(;) 

Χουσείν του Νικήντα 

Αµπντουλλάχ του Τοντώρ(;) 

Μεχµέντ αδερφός του Γιώργη 

Μουσταφά του Κώστα 

Αχµέντ του Μαχµούντ 

Νταβούντ του ……. 

Μουσά αδερφός του προηγούµενου 

Ισκεντέρ του Σαϊντ 

Σεηντί Αχµέντ του Μελίκ 

Μεχµέντ του Ακτάς 

Αχµέντ του Αχή Αλί 

Χουσεήν αδερφός του προηγούµενου Αχµέντ 
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Αµπντουλρεζάκ αδελφός του προηγούµενου Χουσεήν του προηγούµενου Αχµέντ 

Ιµπραχίµ του Νικήντα 

Χιζίρ του Κώστα 

Χριστιανοί 

Κετχουντά Τόντωρης 

Φωκά[ς](;)  αδερφός του προηγούµενου 

……. του Παπά 

Τόντωρη Αράντ(;) 

Νικήτα του προηγούµενου Τόντωρη 

Καρατζά Νικήντα 

Γιάννος χαντάντ 

Παρασκευά Ταγί(;) 

Ντοκµέν 

Γιαφράς[Γαβράς;] του Ρωµά(;) 

Σάβα αδερφός του προηγούµενου 

Βασίλ του Αράντ 

Σά[βα] αδερφός του προηγούµενου 

Σάβ[α] του Χαντρά(;) 

Τόντωρος αδερφός του προηγούµενου 

Γιάννος του Κυρντέρ 

Γιώργη αδερφός του προηγούµενου 

Γιάννος του Σουλτα[ν]σάχ 

Σάβ[α] αδερφός του προηγούµενου 

Γιώργη του Νικήντα 

Παρασκευά του Μπεγλού 

Γιώργη του προηγούµενου 

Καλός του Μπεγλού 

Γιάννος του Ζερβά(;) 

Σάβα αδερφός του Γιάννος 

Μιχάλ του Καλογιάνν[η] 

Γιώργη του προηγούµενου Μιχάλ[η] 



Σαράφ Γκιαβούρ268 

Κώστα αδερφός του προηγούµενου 

Τόντωρος του …… 

Τανρίβερµις αδερφός του προηγούµενου 

Τόντωρα του Παπά 

Σάβα του Χριστόντορη[Χριστόδουλος;] 

Σάβ[α] του Μπεγλού 

Κώστα αδερφός του προηγούµενου 

Νικήντα αδερφός του προηγούµενου 

Καλογέρ[ος;]  του Γιώργη 

Γιάννος του Κιουτσούκ Καλός 

Τοφάν[Θεοφάνης] του Νικήντα 

Σά[βα] αδερφός του Τοφάν 

Κώστα του Καλο.. 

Γιάννος αδερφός του προηγούµενου 

Τόντωρος του Μιχάλ χαγιάτ 

Γιώργη αδερφός του προηγούµενου 

Σάβα αδερφός του προηγούµενου           

Τόντωρος του Πολάντ 

Παλαντζά(;) του Παπά 

Τανρίβερµις του Παλαντζά(;) 

Γιάννος αδερφός του Παπά 

Ακάτ[Ακάκιος;] του Γιάννος 

Χριστόντορη[Χριστόδουλος;] του Κε…. 

Γιάννος αδερφός του προηγούµενου 

Νικήτα του Τσαρούκ(;) 

…… 

Μιχάλ του Κώστα 

Γιάννος του Κώστα χαγιάτ 

Χριστόντουλος του ….. 
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Τηργιανός(;) του …… 

Σάβ[α] αδερφός του προηγούµενου 

Νικήτα του Παπά 

Σάβ[α] του προηγούµενου 

Γιάννος του Γκιοκτσέ(;) 

Τόντωρος του προηγούµενου 

Σάβα αδερφός του Γιάννος  

Τανρίβερµις αδερφός του προηγούµενου 

Τόντωρος του Ντεγιρµεντζή269 

Γιάννος  πατέρας του Τόντωρος 

Γιώργη του Γιάννος 

Τόντωρα του Σείχ Νικήντ 

Γιάννος του Ρουµάρι(;) 

Τόντωρ του προηγούµενου 

Χριστόντουλος του Μα…. 

Γιώργη αδερφός του προηγούµενου 

Κυρακός του Καράκωστα 

Τόντωρα του προηγούµενου 

Γιώργη αδερφός του προηγούµενου 

……………….. 

…….. πατέρας του προηγούµενου 

….…. του Τόντωρα 

Τόντωρα πατέρας του Τσακίρ 

Γιάννος του Ληρατζά(;) 

Γιάννος του Μελίκ 

Αντιραγιάκος του Μιχάλ 

Ουλαράς(;)[Ιλλάριος;] του Βασίλ 

Γιάννος του Τσουτζούρ 

Τοντώρ του Τζουπά 

Σουντούρ του Νικήντα 
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Γιάννος του Παπα Βασίλ 

Νικήντ του Παπα Μανώλ[ή Νικόλ] 

Παπα Μανώλ[ή Νικόλ] 

Παπα Βασίλ 

Οι παραπάνω Χριστιανοί, όπως και των προηγούµενων χριστιανικών χωριών στα οποία 

αναφερθήκαµε παραπάνω, ήταν γεωργοί και φορολογούνταν και αυτοί για τη γεωργική 

τους παραγωγή που αποτελούσαν από σιτάρι, κριθάρι και λινάρι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .  
 

 

      Ο µικρασιατικός Πόντος, δηλαδή η βόρεια µικρασιατική ακτή µαζί µε την 

ενδοχώρα της, ήταν µία επαρχία του Βυζαντίου πολύ σηµαντική, τόσο για λόγους 

στρατηγικούς, όσο και για οικονοµικούς. Εξαιτίας της έντονης εµπορικής 

δραστηριότητας που διεξαγόταν στα λιµάνιά της, τεράστιες ποσότητες από σιτηρά, 

υφάσµατα, κρασί, δέρµατα, κερί, µετάξι και άλλα προϊόντα ταξίδευαν στην 

Κωνσταντινούπολη, την Ιταλία, την Κριµαϊκή χερσόνησο και την Περσία. Παράλληλα 

τα πολλά µεταλλεία χαλκού και αργύρου της ενδοχώρας, που λειτουργούσαν σε όλη 

την διάρκεια της ζωής τόσο του Βυζαντίου, όσο και του κράτους των 

Μεγαλοκοµνηνών, απέφεραν στα αυτοκρατορικά ταµεία πολύτιµα έσοδα και µέταλλο 

απαραίτητο για τις ανάγκες εξοπλισµού του βυζαντινού στρατού. Στα λιµάνια του 

Πόντου κατέληγαν και σηµαντικές οδικές αρτηρίες που έφταναν µέχρι τον Σαγγάριο, 

τον Ταύρο, την Καππαδοκία. Πάνω στους δρόµους αυτούς βρίσκονταν στρατόπεδα και 

φρούρια όπου συγκεντρώνονταν τα αυτοκρατορικά στρατεύµατα και πορεύονταν προς 

τα ανατολικά σύνορα όποτε το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Η περιοχή αυτή µέχρι και 

τον 10ο αιώνα απολάµβανε µία σχετική  ηρεµία, στο πρώτο µισό όµως, του 11ου αιώνα 

συµβαίνουν εξελίξεις οι οποίες θα οδηγήσουν την αυτοκρατορία στην κατάρρευση. 

Ανάµεσα σε αυτές συγκαταλέγονται η παρακµή των ελεύθερων αγροτών- στρατιωτών, 

η διαµάχη γραφειοκρατών στρατιωτικών, η παραµέληση και ουσιαστικά η 

αντικατάσταση των ντόπιων θεµατικών στρατευµάτων από µισθοφορικά στρατεύµατα, 

η µετακίνηση στρατού από τα ανατολικά σύνορα για την αντιµετώπιση στρατιωτικών 

στάσεων ή αναχαίτιση εισβολέων στα Βαλκάνια. Οι παραπάνω εξελίξεις θα φέρουν 

τους Τούρκους στη Μικρά Ασία και µία από τις περιοχές της που θα δεχτεί πολύ νωρίς 

τις επιδροµές τους θα είναι και ο Πόντος. Αρχικά, οι Τουρκοµάνοι έπληξαν την περιοχή 

µεταξύ Κολώνειας, Σεβάστειας και Τεφρικής και στην συνέχεια επεκτάθηκαν και 

εγκαταστάθηκαν σε ένα µεγάλο κοµµάτι, κυρίως του δυτικού και κεντρικού Πόντου. 

Μετά το 1140 η βυζαντινή εξουσία, θα αποκατασταθεί σε αρκετές περιοχές του 

Πόντου, όχι όµως παντού, αφού οι Τουρκοµάνοι Ντανισµαντίδες είχαν διεισδύσει και 

καταλάβει σηµαντικά κάστρα της ενδοχώρας του, όπως την Νεοκαισάρεια, την 

Αµάσεια και την Σεβάστεια. Λίγο πριν το 1180, η παραπάνω περιοχή θα περάσει στην 



κυριαρχία των Σελτζούκων του Ικονίου και τότε το µεσόγειο αυτό κοµµάτι του Πόντου 

θα χαθεί οριστικά για το Βυζάντιο. 

       Μετά τον διαµελισµό του βυζαντινού κράτους το 1204, δηµιουργήθηκε στον 

µικρασιατικό Πόντο ένα αρκετά µεγάλο ελληνικό κράτος από τον Αλέξιο και ∆αβίδ 

Κοµνηνό η έκταση του οποίου, όµως, µειωνόταν σταδιακά, τόσο από τον Θεόδωρο 

Λάσκαρη, όσο και τους Σελτζούκους. Οι τελευταίοι θα αποτελέσουν και τον κυριότερο 

αντίπαλο των Μεγαλοκοµνηνών µέχρι το 1243, οπότε, στο Κιοσέ Νταγ, θα ηττηθούν 

από τους Μογγόλους και θα χάσουν την ισχύ τους. Μετά από δύο δεκαετίες, όµως, το 

κράτος της Τραπεζούντας θα δοκιµαστεί από δύο νέους κινδύνους, από νεόφερτες 

οµάδες Τουρκοµάνων και από τις εµφύλιες διαµάχες που προέρχονταν από τον 

ανταγωνισµό των ντόπιων αρχόντων µε την κωσταντινουπολίτικη αριστοκρατία που 

ήρθε στην Τραπεζούντα πριν εξήντα χρόνια. Και οι δύο αυτοί παράγοντες 

αποδυνάµωσαν το τραπεζουντιακό κράτος και σίγουρα αποτελούν την κύρια αιτία της 

απώλειας, στα τέλη του 13ου αιώνα, της πλούσιας σε µεταλλεύµατα Χαλυβίας. Στις 

αρχές του 14ου αιώνα  οι εµφύλιοι ανταγωνισµοί, συνεχίζονταν αµείωτοι µε αποτέλεσµα 

την αποδυνάµωση του κράτους και της κεντρικής εξουσίας. Πλέον οι τοπικοί άρχοντες 

λειτουργούσαν ως ανεξάρτητοι ηγεµόνες στα κάστρα που κατείχαν και αναγνώριζαν 

µόνο τυπικά τους Μεγαλοκοµνηνούς ως βασιλείς. Οι µόνοι που κέρδιζαν από την 

παραπάνω κατάσταση ήταν οι γειτονικοί Τουρκοµάνοι που σε κάθε εσωτερική διαµάχη 

των Τραπεζουντίων έβρισκαν την ευκαιρία να προωθούνται και να αποσπούν λιβάδια, 

χωριά και µικρά κάστρα του εσωτερικού, λεηλατώντας και αιχµαλωτίζοντας τους 

κατοίκους τους. 

       Μία από τις επαρχίες του Πόντου, που δέχτηκε πρώιµα την επίθεση 

Τουρκικών οµάδων ήταν η Χαλυβία, η περιοχή µεταξύ του Θερµώδοντα ποταµού, των 

δυτικών περιχώρων της Κερασούντας και του ποταµού Λύκου. Η Χαλυβία στις αρχές 

του 9ου αιώνα µοιραζόταν µεταξύ των θεµάτων Χαλδίας και Αρµενιάκων. Το τελευταίο 

περιλάµβανε τη παραθαλάσσια περιοχή µεταξύ του Άλυ και του Πολεµωνίου, καθώς 

και την ενδοχώρα της, τη περιοχή δηλαδή µέχρι την Αµάσεια και τη Νεοκαισάρεια.  Η 

υπόλοιπη Χαλυβία εµπεριεχόταν στο θέµα Χαλδίας, που εκτεινόταν από το Πολεµώνιο 

µέχρι τα ανατολικά της Τραπεζούντας. Μέχρι και τα µέσα σχεδόν του 11ου αιώνα, οι 

παραπάνω περιοχές είχαν αποφύγει τις τουρκικές επιδροµές, ίσως εξαιτίας των ορεινών 

όγκων που τις περιέβαλαν. Η προοδευτική διάλυση, όµως, του ανατολικού συνόρου 

έφερε τελικά τους Τούρκους µέχρι και τα παραπάνω θέµατα τα  οποία σταδιακά και σε 

µικρό χρονικό διάστηµα µετατράπηκαν σε εµπόλεµη ζώνη όπου Φράγκοι αρχηγοί, 



βυζαντινοί διοικητές, Σελτζούκοι και Τουρκοµάνοι άλλοτε συγκρούονταν µεταξύ τους 

και άλλοτε συνέπρατταν.  Μετά το 1098, χρονιά κατάληψης της Θεοδοσιούπολης, οι 

Τουρκοµάνοι Ντανισµεντίδες µέσω του Άλυ άρχισαν να διεισδύουν ακόµη δυτικότερα 

και τελικά πέτυχαν να εδραιώσουν την εξουσία τους σε ένα µεγάλο τµήµα της 

Χαλυβίας, εκείνο που περικλειόταν από τους ποταµούς Θερµώδοντα και Λύκο.  

 Τα επόµενα χρόνια, οι Ντανισµεντίδες θα αντικατασταθούν από τους 

Σελτζούκους ενώ µετά το 1204 το µεγαλύτερο τµήµα του παραθαλάσσιου Πόντου, 

συµπεριλαµβανοµένου και του αντιστοίχου της Χαλυβίας, θα ενσωµατωθεί στο 

νεοσύστατο κράτος της Τραπεζούντας. Στα τέλη του 13ου αιώνα το µεγαλύτερο κοµµάτι 

της παραθαλάσσιας αλλά και µεσόγειας Χαλυβίας θα καταληφθεί από Τουρκοµάνους 

που προέρχονταν, ίσως, από την περιοχή της Σινώπης. Για την κατάληψή της κάνει 

λόγο ο Πανάρετος ο οποίος αναφέρει ότι « Εν γάρ τη βασιλεία αυτου [του Ιωάννη] 

παρέλαβον οι Τουρκοι τήν Χαλυβίαν καί γέγονε παρ’ αυτων µεγάλη επιδροµή, ώστε 

αοίκους γενέσθαι τάς χώρας όλας». Από την εισβολή αυτή γλίτωσαν κάποια 

παραθαλάσσια αλλά και µεσόγεια κάστρα της Χαλυβίας, ανάµεσα στα οποία ήταν το 

Οίναιο και ίσως τα κάστρα της ενδοχώρας του και παρέµειναν στο κράτος της 

Τραπεζούντας. Η Χαλυβία, παρέµεινε υπό τουρκοµανική κατοχή περίπου για 150 

χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες για την περίοδο αυτή είναι 

αποσπασµατικές, µπορούµε να πούµε ότι µεγάλο µέρος της περιόδου αυτής 

χαρακτηρίζεται από τον σκληρό αγώνα των Τουρκοµάνων να εδραιωθούν εκεί και από 

την µεγάλη προσπάθεια των Μεγαλοκοµνηνών για να την επανεντάξουν στην 

επικράτειά τους. Μεγάλο µέρος του αγώνα αυτού δινόταν τόσο στα χειµαδιά όσο και τα 

θερινά βοσκοτόπια(παρχάρια) τα οποία ήταν τόσο απαραίτητα στους νοµάδες 

Τουρκοµάνους της Χαλυβίας. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε µέχρι το 1358 στιγµή 

που ο Αλέξιος Γ΄ κατάλαβε ότι οι Τουρκοµάνοι της Χαλυβίας είχαν γίνει πολύ 

επικίνδυνοι αφού καταλάµβαναν πόλεις, όπως το Οίναιο(1347) και την Κερασούντα και 

τολµούσαν να εισβάλουν και να λεηλατούν µέχρι και τα κεντρικά του βάνδα, όπως 

εκείνο της Ματσούκας. Τότε προχώρησε σε συµµαχία µε αυτούς επιλέγοντας την 

τακτική των επιγαµιών και τη δηµιουργία συγγενειών µε στόχο τον έλεγχο των 

Τουρκοµάνων. Η λύση αυτή συνέφερε και τις δύο πλευρές και έφερε γρήγορα 

αποτελέσµατα.Η επιθετικότητα των Τουρκοµάνων σταµάτησε και κάποιες περιοχές 

όπως το Οίναιο και τα Λίµνια, επέστρεψαν στην Τραπεζούντα. Και οι εµίρηδες, όµως, 

της Χαλυβίας έβγαιναν κερδισµένοι αφού πλέον αναγνωριζόταν και γινόταν αποδεκτή 

η κυριαρχία τους στις περιοχές που κατείχαν από τον βασιλιά της Τραπεζούντας. Από 



τις επιγαµίες-συµµαχίες αυτές πρέπει να βγήκε κερδισµένος και ο ιθαγενής πληθυσµός 

της Χαλυβίας που δεν την είχε εγκαταλείψει. Οι ορεινές και οχυρές θέσεις που είχαν 

αντέξει στις επιθέσεις των Τουρκοµάνων στα τέλη του13ου αιώνα και είχαν 

συγκεντρώσει τον ελληνικό πληθυσµό αφέθηκαν στην ησυχία τους αλλά και σίγουρα 

προστατεύθηκαν από τις Τραπεζούντιες πριγκίπισσες νύφες των Τουρκοµάνων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει το χρονικό του Πανάρετου για 

ανταλλαγές επισκέψεων των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας και των εµίρηδων της 

Χαλυβίας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι σχέσεις πλέον ήταν κάτι παραπάνω από 

ειρηνικές. Εικάζουµε ότι ειρηνικά θα πρέπει να συµβίωνε και ο λαός της Χαλυβίας, 

Τουρκοµάνοι και Έλληνες.  Σε αντίθεση µε την τουρκοµανική περίοδο περισσότερα 

στοιχεία που αφορούν την κοινωνία της Χαλυβίας διαθέτουµε για την οθωµανική 

περίοδο της που αρχίζει στις αρχές του 15ου αιώνα. Στην εποχή του Murad II και 

συγκεκριµένα το 1428, οι Οθωµανοί κατέλαβαν την επικράτεια του Hasan Beğ, του 

εγγονού  του Taceddin και στη συνέχεια επεκτάθηκαν ακόµη ανατολικότερα, περίπου 

µέχρι τα περίχωρα της Κερασούντας. Με την προώθηση αυτή ενσωµάτωσαν στο 

κράτος τους και την επικράτεια των Hacı Emirleri και ταυτόχρονα σχεδόν όλη τη 

Χαλυβία. Μετά την κατάληψη της περιοχής αυτής ενήργησαν απογραφή του 

πληθυσµού της, την πραγµατοποίηση της οποίας πληροφορούµαστε από κατάστιχο 

καταχώρισης φορολογικών προσόδων(tahrir defteri) του 1455. Τα  γεωγραφικά όρια 

της περιοχής της απογραφής αυτής που καταλάµβανε σχεδόν όλη την πρώην επικράτεια 

των εµιράτων των Taceddin και Hacı Emirleri Oğulları συµπίπτουν σχεδόν µε τα 

αντίστοιχα της Χαλυβίας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται µόνο η περιοχή του Οιναίου. Το 

κατάστιχο αυτό είναι το υπ. αριθµ. ΤD 13 Tapu-Tahrir Defteri του Başbakanlık Arsivi 

της Τουρκίας. Αποτελείται από 425 σελίδες και στην τελευταία από αυτές αναγράφεται 

ότι το κατάστιχο περιλαµβάνει το «Vilayet-i Bayramlu me’a Đskefsir ve Milas.».  Η 

περιοχή που περιλαµβάνει το φορολογικό αυτό κατάστιχο άρχιζε από τα ανατολικά του 

Οιναίου, εκτεινόταν µέχρι και τα προάστια της Κερασούντας. Καταλάµβανε επίσης και 

την ενδοχώρα της παραπάνω περιοχής µέχρι περίπου του ρου του ποταµού Λύκου 

(Kelkit). 

Μελετώντας το κατάστιχο αυτό παίρνουµε πολύτιµες πληροφορίες για την 

δηµογραφική κατάσταση της Χαλυβίας στα µέσα του 15ου αιώνα. Όπως φαίνεται, την 

περίοδο της πρώιµης οθωµανικής κυριαρχίας, στη Χαλυβία υπήρχε ακόµη  βυζαντινός 

πληθυσµός που µοιραζόταν σε εικοσιένα οικισµούς. Τέσσερις από αυτούς βρίσκονταν 

στην παραλιακή ζώνη της Χαλυβίας και ήταν το Οκσούν, το Πενταχώρ, η Βόνα και η 



Χάγια. Μία κοινότητα-κάστρο, το Γκιόλκιοϊ, βρισκόταν στην περιοχή Χαφσάµανα, ενώ 

οι υπόλοιπες δεκαέξι κοινότητες βρίσκονταν όλες στα ενδότερα της Χαλυβίας στο 

Nahiye Milas, µία περιοχή που βρισκόταν µεταξύ Νεοκαισάρειας και Κολώνειας.  Το 

γεγονός αυτό, η ύπαρξη και συγκέντρωση αρκετά µεγάλου βυζαντινού πληθυσµού στην 

περιοχή αυτή, αλλά και η σχεδόν απουσία, του τελευταίου από την υπόλοιπη Χαλυβία 

δηµιουργεί ερωτήµατα. Ποιές ήταν οι αιτίες που κράτησαν τον βυζαντινό πληθυσµό 

στην παραπάνω περιοχή, γιατί και πότε η υπόλοιπη Χαλυβία εκκενώθηκε, σχεδόν 

ολοκληρωτικά,  από τον βυζαντινό πληθυσµό της ; Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης 

ίσως η απάντηση να δίνεται από τον  Πανάρετο όταν αναφέρει ότι στα χρόνια της 

βασιλείας του Καλοϊωάννη «..παρέλαβον οι Τουρκοι τήν Χαλυβίαν καί γέγονε 

παρ’αυτών µεγάλη επιδροµή, ώστε αοίκους γενέσθαι τάς χώρας όλας.». Ο Πανάρετος 

µιλάει για εγκατάλειψη της Χαλυβίας και για µαζική φυγή των κατοίκων της. Κατά της 

άποψη µας δεν υπερβάλλει. Λόγω της σφοδρότητας της τουρκοµανικής εισβολής ο 

βυζαντινός πληθυσµός να κατέφυγε όπου µπόρεσε να καταφύγει. Κάποιοι θα πρέπει να 

κατέφυγαν στις κυριότερες οχυρωµένες παραθαλάσσιες πόλεις που απέφυγαν  την 

κατάληψη, όπως το Οίναιον, ενώ το µεγαλύτερο µέρος ίσως να κατέφυγε ακόµη πιο 

βαθειά, στα ορεινά κάστρα της περιοχής του Μίλας.  Η αναχώρηση σε απόµερα κάστρα 

ήταν µια συνηθισµένη αντίδραση του βυζαντινού πληθυσµού σε όλη την περίοδο των 

τουρκικών εισβολών. Το ίδιο είχε γίνει και την περίοδο λίγο πριν το Μάτζικερτ, οπότε 

ο Ρωµανός ∆ιογένης αδυνατούσε να συλλέξει στρατιώτες από την περιοχή του 

Μάτζικερτ διότι όλοι οι βυζαντινοί κάτοικοι, για να γλιτώσουν από τους Τούρκους, 

είχαν καταφύγει σε απρόσιτα µέρη. Η φυγή βυζαντινού πληθυσµού, σε απρόσιτα 

κάστρα αναφέρεται και στο έπος του Danişmendname. Σύµφωνα µε αυτό, εξαιτίας των 

επιθέσεων  του Melik Danişmend, « ..Andan kim köylerde tururdı, anlardahı yabana ve 

kimisi dahı kal’elere kaçdılardı.» (Αυτοί που έµεναν στα χωριά έφευγαν στις ερηµιές 

και στα κάστρα.)270  Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, ο ήδη υπάρχων πληθυσµός του Μίλας, 

να ενισχύθηκε και από πρόσφυγες που έφτασαν εκεί προερχόµενοι από την ευρύτερη 

περιοχή της Χαλυβίας. Στη µετέπειτα διατήρηση του ελληνικού πληθυσµού του Μίλας 

καταλυτικό ρόλο έπαιξε η ύπαρξη ενός ενδογενή παράγοντα της περιοχής αυτής. Οι 

γάµοι των δύο εµίρηδων της Χαλυβίας µε Τραπεζούντιες πριγκίπισσες. Από τους 

γάµους  αυτούς δεν κέρδισε την ειρήνη µόνο το τραπεζουντιακό κράτος αλλά και ο 

ελληνικός πληθυσµός που, ήδη,  βρισκόταν στην επικράτεια του Taceddin και των 

Bayram Oğulları. Είναι πολύ λογικό, οι πριγκίπισσες να έθεσαν κάτω από την 
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προστασία τους τους υπάρχοντες οµόθρησκους αλλά και οµόφυλους κατοίκους της 

επικράτειάς τους.271 Οι ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων που 

διαµορφώθηκαν µετά από αυτούς τους γάµους ίσως να προκάλεσαν και ένα µικρό, 

εσωτερικό, µεταναστευτικό κύµα στην περιοχή του Μίλας. Ανάµεσα στα πατρώνυµα 

και επίθετα των κατοίκων που αναγράφονται στο οθωµανικό κατάστιχο του 1455 

υπάρχουν και κάποια που δηλώνουν τόπο καταγωγής ή προέλευσης. Αφορούν 

φορολογούµενους, ανάµεσα στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και κάποιοι ιερείς και 

δείχνουν να προέρχονταν από την ενδοχώρα του Πόντου και συγκεκριµένα από την 

Χαφσάµανα, το Σεµπίνκαραχισαρ και το Κοηλούχισαρ.  Οι ελληνικές κοινότητες που 

ανήκαν στην περιοχή του Μίλας ήταν οι παρακάτω: Χέρισε, Λαβούς, Χατούν-βιράν, 

Ίκσαρα, Oυλούφλντατζα, Κητζήφαλντατζα, Μπαηρακλού, Μίσµιλον, Τάβαρα, Καλά-ι-

Γιαζντουράντιµπι, Ισταυριλού, Σούνουµι, Γιαβσάν, Εσκιντίρ, Μπάσαγρι και Σεµπχανέ. 

 Οι χριστιανικές κοινότητες της Χαλυβίας στην οθωµανική περίοδο δεν είχαν 

πάντα τον ίδιο αριθµό κατοίκων. Εκείνες που είχαν τον µεγαλύτερο αριθµό 

φορολογουµένων ήταν το χωριό Οκσούν µε 92 φορολογούµενους, το χωριό Εσκιντίρ µε 

45, το χωριό Χέρισε µε 45, το Γιασντουράντιµπι µε 50, το Χατούν-βιραν και το 

Γιαβσάν µε 26 και το Γκιόλκιοϊ µε 23 φορολογούµενους. ∆ύο από τις παραπάνω 

κοινότητες αναφέρονταν ως κάστρα. Αυτά ήταν το Γκιόλκιοϊ και Γιασντουράντιµπι. 

Συνολικά οι φορολογούµενοι χριστιανοί αρχηγοί οικογενειών όλων των παραπάνω  

χριστιανικών χωριών ήταν 526 ενώ οι µουσουλµάνοι φορολογούµενοι όλων των 

οικισµών ήταν 6.641. Όλοι σχεδόν οι παραπάνω Χριστιανοί ήταν γεωργοί και 

φορολογούνταν για τη γεωργική τους παραγωγή που αποτελούταν από σιτάρι, κριθάρι 

και λινάρι. Φορολογούνταν επίσης και για µέλι. Αξιοπρόσεχτο είναι και το γεγονός ότι 

στο χωριό Μπενταχώρ και στο κάστρο Γιαζντουράντιµπι πέντε από τους Χριστιανούς 

φορολογουµένους ήταν σπαχήδες, τιµαριώτες δηλαδή του οθωµανικού κράτους. Η 

ύπαρξη χριστιανών σπαχήδων δείχνει αναµφίβολα πως ό βυζαντινός πληθυσµός άρχισε 

να ενσωµατώνεται στη νέα οθωµανική πραγµατικότητα πάρα πολύ νωρίς. 

 Οι ονοµασίες των χριστιανικών χωριών διαφέρουν γλωσσικά. Κάποιες από 

αυτές είναι καθαρά ελληνικές, άλλες ενµέρει παραεφθαρµένες ελληνικές µε τουρκική 

προφορά ενώ κάποιες τουρκικές. Υπάρχουν, επίσης, και κάποιες οι οποίες δεν είναι 

τουρκικές, περσικές ή αραβικές αλλά πιθανόν να πρόκειται για ελληνικές ή βυζαντινές 

που έχουν παραφθαρεί από την τουρκική προφορά σε τέτοιο βαθµό ώστε να µη 
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µπορούν να αναγνωριστούν προς το παρόν. Πολλές παρόµοιες ονοµασίες υπάρχουν και 

στα αµιγώς µουσουλµανικά χωριά της Χαλυβίας. Ελληνικές ονοµασίες φέρουν, επίσης, 

αρκετά µουσουλµανικά χωριά τα οποία βρίσκονται σε όλο το µήκος και πλάτος της 

περιοχής που εξετάζουµε. Σίγουρα οι οικισµοί αυτοί κάποια χρονική στιγµή 

εκκενώθηκαν από τους βυζαντινούς κατοίκους τους για να κατοικηθούν στη συνέχεια 

από Τουρκοµάνους. Πολύ πιθανόν η εγκατάλειψή τους να έγινε στα τέλη του 13ου 

αιώνα εποχή της κατάληψης της Χαλυβίας από τους Τουρκοµάνους. Το σύνολο, 

πάντως, των τοπωνυµίων που είναι ξένα προς την τουρκική γλώσσα και τον 

µουσουλµανισµό δεν ξεπερνούν το 20% του συνόλου των τοπωνυµίων όλης της 

περιοχής που εξετάζουµε. Τα υπόλοιπα τοπωνύµια είναι τουρκικά ή µουσουλµανικά. 

Άλλα από αυτά είναι ανθρωπωνύµια, άλλα έχουν σχέση µε την γεωγραφία της περιοχής 

και άλλα µε φυτά, ζώα και επαγγέλµατα ανθρώπων. Κάποια αναφέρονται στην ύπαρξη 

θρησκευτικών ιδρυµάτων, είτε χριστιανικών, όπως εκκλησιών, είτε µουσουλµανικών, 

όπως δερβισικών τεκέδων. Κάποια άλλα όπως το Αλεβί µαρτυρούν την εγκατάσταση 

και διαβίωση στην περιοχή εκείνη ετερόδοξων προς το σουνιτικό Ισλάµ οµάδων.  

Τέλος αρκετά τοπωνύµια, ανάµεσα στα οποία είναι το Νταννισµέντ, Τσεπνί, Όγουζλου, 

Ντογέρ, Μπαηντήρ και Ιγντίρ φανερώνουν τόσο την πρώιµη εγκατάσταση των 

τουρκοµάνων Ντανισµεντίδων και Τσεπνίδων όσο και την µετέπειτα, στα χρόνια της 

οθωµανικής κατάκτησης, άλλων οµάδων των Ογούζων  στη Χαλυβία. Παρά την 

ύπαρξη αρκετών ελληνικών τοπωνυµίων στη Χαλυβία τα τουρκικά τοπωνύµια 

υπερισχύουν. Κάποιες, µάλιστα, µεγάλες περιοχές, κυρίως της ενδοχώρας της Χαλυβίας 

έχουν ως επί τω πλείστω τουρκικά τοπωνύµια αλλά και αποκλειστικά µουσουλµανικό 

πληθυσµό.  Το γεγονός αυτό, κατά την άποψή µας δικαιώνει τον Πανάρετο που 

αναφέρει ότι «αοίκους γενέσθαι τας χώρας». Οι εισβολείς Τουρκοµάνοι θα πρέπει  να 

µη βρήκαν ιθαγενείς σε ένα µεγάλο, τουλάχιστον, µέρος της Χαλυβίας. Μη 

γνωρίζοντας, λοιπόν, τα παλαιά τοπωνύµια κάποιων περιοχών έδωσαν νέες, τουρκικές 

ονοµασίες, σχετικές µε τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής που 

εγκαταστάθηκαν. 

  Τα βαφτιστικά ονόµατα, τώρα, των χριστιανών φορολογούµενων είναι σχεδόν 

στο σύνολό τους ελληνικά. Συχνότερα είναι το Θεόδωρος, Σάββας, Μιχάλης, 

Χριστόδουλος, Γιώργης, Κυριάκος, Νικήτας, Κωνσταντίνος, Ρωµανός, Σταυρινός, 

Καλούδης, Πάνος, ∆αβίδ, Λάζαρος, Βασίλης, Σεβαστός και Παρασκευάς. Υπάρχουν, 

όµως και κάποιες εξαιρέσεις. Κάποιοι φορολογούµενοι έχουν βαφτιστικά ονόµατα 

τουρκικής ή περσικής προέλευσης παρόλο που τα πατρώνυµα τους είναι ελληνικά. Σε 



καµιά περίπτωση, όµως, τα παραπάνω βαφτιστικά δεν είναι ονόµατα ιερών προσώπων 

του µουσουλµανισµού. Συχνότερα από αυτά είναι το Σάχµελικ, Αντλισάχ, Γκαζαλσάχ 

και Ντεβλετσάχ, ονόµατα που χρησιµοποιούνταν κυρίως από Τουρκοµάνους και όχι 

από Οθωµανούς. Τέλος, δε λείπουν και κάποιοι φορολογούµενοι, που έχουν ελληνικά 

βαφτιστικά και ταυτόχρονα τουρκικά ή περσικά πατρώνυµα. Το παραπάνω γεγονός 

αποτελεί, κατά την άποψή µας, αποτέλεσµα γλωσσικού συγκρητισµού και έναρξη του 

φαινοµένου υποχώρησης και τελικά απώλειας της ελληνικής γλώσσας από ένα µεγάλο 

µέρος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.  Την περίοδο αυτή στον Πόντο έχει αρχίσει ο 

γλωσσικός εκτουρκισµός των ελληνικών πληθυσµών. Και όχι µόνο. Ανάµεσα στους 

εικοσιένα µουσουλµάνους φορολογούµενους του χωριού Οκσούν οι µισοί έχουν 

χριστιανικά πατρώνυµα. Αναµφίβολα πρόκειται για µικρής διάστασης, οµαδικό 

εξισλαµισµό µε άγνωστες σε µας αιτίες, που, ίσως να έγινε όχι σε πολύ µακρινή εποχή 

από εκείνη της απογραφής. Ο εξισλαµισµός αυτός πήρε µεγάλες διαστάσεις στα 

επόµενα χρόνια και όπως φαίνεται από οθωµανικά κατάστιχα του 1485 και 1520, που 

αφορούν την περιοχή της Χαλυβίας, σε αρκετά από τα χωριά, που εξετάσαµε στην 

παρούσα εργασία, ο χριστιανικός τους πληθυσµός σταδιακά φθίνει και τελικά το χωριό 

παρουσιάζεται στο κατάστιχο του 1520 ως µουσουλµανικό. Κάποια από τα χωριά της 

περιοχής αυτής διατηρήθηκαν µεν χριστιανικά, αργότερα, όµως, εκτουρκίστηκαν 

γλωσσικά. Στις αρχές του 19ου αιώνα στη περιοχή του Μίλας δηµιουργήθηκαν νέα 

χωριά µε ελληνορθόξοδο πληθυσµό που κατάφθασε εκεί από την περιοχή της 

Αργυρούπολης. Την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα, τα µεταλλεία αργύρου της 

Αργυρούπολης έκλεισαν οριστικά και το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων της 

αναγκάστηκε να µεταναστεύσει προς αναζήτηση νέων µεταλλείων. Κάποιοι από αυτούς 

κατευθύνθηκαν και στην περιοχή του Μίλας και δηµιούργησαν, γύρω από την 

κωµόπολη Μεσουντιέ, νέους οικισµούς, ασχολούµενοι µε την εξόρυξη χαλκού και 

αργύρου. Ο Αριστείδης Θ. Σιδέρης αναφέρει ότι, όταν κατέφθασαν στην περιοχή οι 

πρώτοι µεταλλωρύχοι από την Αργυρούπολη, συνάντησαν Έλληνες οι οποίοι, σχεδόν 

στην πλειοψηφία τους, ήταν τουρκόφωνοι. Αυτούς  τους οποίους αποκαλούσαν 

Μελετλήδες και κατοικούσαν στα χωριά Τσοράκ, Γιαφσάν, Άνω Φάλτατσα, Κάτω 

Φάλτατσα, Μιχάλτσορουµ, Φώστερε, Μέζιρε, Αντωνλού, Μουσουλλού, Παϊρακλή, 

Μοναχού, Πιτσακτσή, Εσκιτίρ και Σορσόν.272 Στην περιοχή αυτή, σύµφωνα πάντοτε µε 

τον παραπάνω συγγραφέα, υπήρχαν ακόµη δεκαπέντε χωριά τα οποία µιλούσαν το 

ποντιακό ιδίωµα και οι κάτοικοί τους προέρχονταν όλοι από την Αργυρούπολη. 
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Παρατηρώντας τα χωριά των τουρκόφωνων Ελλήνων βλέπουµε ότι πέντε από αυτά 

υπάρχουν ανάµεσα στα χωριά του οθωµανικού καταστίχου που εξετάσαµε. Αυτά είναι 

το Άνω Φάλτατσα(Ουλού-Φάλτατσα), Κάτω Φάλτατσα(Κιτζί-Φάλτατσα), 

Μπαϊρακλή(Μπαϊρακλού), Γιαφσάν(Γιαβσάν) και Εσκιντίρ(Εσκιτίρ). Αυτά είναι, κατά 

την άποψή µας και οι βυζαντινές κοινότητες της περιοχής Μίλας που, µετά από 

διάστηµα τεσσάρων αιώνων από την σύνταξη του οθωµανικού καταστίχου, παρέµειναν 

χριστιανικές αλλά τουρκόφωνες.  Τι απέγιναν, όµως, οι υπόλοιπες κοινότητες του 

καταστίχου; Είναι δύσκολο να δοθεί απάντηση για όλες. Για δύο, όµως, από αυτές 

µπορούµε να προσεγγίσουµε την απάντηση κάνοντας χρήση κάποιων ακόµη στοιχείων 

που παρέχει το έργο του Αριστείδη Σιδέρη. Ο τελευταίος, ανάµεσα στις παραδόσεις και 

αναµνήσεις  που αφορούν την ιστορία της γενέτειρας του Μεσουντιέ, αναφέρει και µια 

διήγηση που αφορά το γειτονικό, µε το Μεσουντιέ, χωριό Λαός. Ο Σιδέρης, λέει ότι οι 

κάτοικοι του χωριού ήταν µουσουλµάνοι, οι πρόγονοι τους, όµως, ήταν 

εξισλαµισθέντες Έλληνες. Μέλη, µάλιστα, της οικογένειας Αλί –Τσαούς Ζατέ, που 

καταγόταν από το Λαός  προστάτεψαν, την περίοδο 1919-1922, το ελληνικό στοιχείο 

της περιοχής Μεσουντιέ.273 Επιπρόσθετα ο συγγραφέας αναφέρει ότι κοντά στο Λαός, 

υπήρχε το µουσουλµανικό χωριό Χαίρουσα. Ο Σιδέρης αναφέρει, επίσης, ότι κατά την 

διάρκεια µίας εµπορικής επίσκεψης και φιλοξενίας δύο Ελλήνων του Μεσουντιέ, στον 

ξενώνα του «ευϋπόληπτου Τούρκου Εσά-Αγά», τους παρουσιάστηκε από τον 

τελευταίο, ξύλινο κιβώτιο που είχε στο πώµα του χαραγµένο σταυρό. Μέσα από αυτό 

«ο Τούρκος ανέσυρε ένα θυµιατήριον αργυρούν, ένα χρυσούν σταυρόν, τα άµφια 

ιερέως και το κατά Ιωάννην Ιερόν Ευαγγέλιον γραµµένον δια χειρός µε ελληνικά 

γράµµατα της Βυζαντινής εποχής επί µεµβράνης».  Στη συνέχεια οι δύο Έλληνες από 

το Μεσουντιέ εξέφρασαν την επιθυµία να αγοράσουν τα πααρπάνω αντικείµενα, ο Εσά-

Αγάς, όµως, αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας, ανάµεσα στα άλλα, ότι τα κειµήλια αυτά 

είναι προγονικά και τα κρατούν ως ιερή παρακαταθήκη γονιών προς τα παιδιά τους.274 

Τα χωριά αυτά που αναφέρει ο Αριστείδης Σιδέρης είναι, όπως είδαµε παραπάνω, δύο 

από τα χριστιανικά χωριά του καταστίχου µας και οι µαρτυρίες που διασώζει ο 

συγγραφέας ενισχύουν το γεγονός του εξισλαµισµού που επιτελέστηκε στην περιοχή 

του Μίλας, άγνωστο, σε ποια εποχή. 

 Αποπερατώνοντας  την παρούσα µελέτη µας καταλήγουµε στη διαπίστωση ότι η 

κατάκτηση αλλά και ο µετασχηµατισµός της Χαλυβίας από βυζαντινή επαρχία σε 

τουρκική και µουσουλµανική ήταν µία µακρόχρονη διαδικασία η οποία, σε γενικές 

                                                 
273 Αριστείδου Θ. Σιδέρη, ό.π., σ.109-110, 217-220. 
274 Ό.π., σ.110-111. 



γραµµές, µοιάζει αρκετά µε την κατάκτηση και τον µετασχηµατισµό της υπόλοιπης 

βυζαντινής Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά ο µετασχηµατισµός αυτός τόσο στην Χαλυβία 

όσο και στην υπόλοιπη Μικρά Ασία ολοκληρώθηκε µέσα στον 15ο αιώνα. Καταλυτικό 

ρόλο και στις δύο περιπτώσεις έπαιξαν οι Τουρκοµάνοι. Όπως και η υπόλοιπη Μικρά 

Ασία, έτσι και η Χαλυβία από τον 11ο µέχρι και τον 13ο αιώνα έζησε µία µεγάλη 

αναταραχή και αναστάτωση που είχε ως τελικό αποτέλεσµα την εξάρθρωση της 

βυζαντινής της κοινωνίας. Μείζονα ρόλο σε αυτή την κατάσταση διαδραµάτησαν οι 

επιδροµές των νοµάδων Τουρκοµάνων. Οι τελευταίοι µε τις συχνές και σφοδρές 

επιθέσεις και λεηλασίες κυρίως σε αποδιοργανωµένες βυζαντινές περιοχές 

δηµιουργούσαν ανασφάλεια και έτρεπαν το µεγαλύτερο µέρος του ιθαγενούς 

πληθυσµού στη φυγή. Στη συνέχεια ακολουθούσε η εγκατάστασή τους στις κενές από 

Χριστιανούς περιοχές.  Το σκηνικό αυτό επαναλήφθηκε αµέτρητες φορές στη Μικρά 

Ασία. Το ίδιο έγινε και στη Χαλυβία και στα τέλη του 13ου αιώνα, µία περίοδο που το 

κράτος της Τραπεζούντας δοκιµαζόταν σκληρά από εσωτερικές εµφύλιες διαµάχες οι 

Τουρκοµάνοι, εκµεταλλεύτηκαν την πολιτική αστάθεια στην Τραπεζούντα και σε 

σύντοµο διάστηµα απέσπασαν την Χαλυβία, µία περιοχή µε πλούσια βοσκοτόπια, 

κατάλληλη για το νοµαδικό βίο τους. Η Χαλυβία κατακτήθηκε ταχύτατα και πολύ πιο 

πρώιµα από τα άλλα κεντρικά βάνδα του τραπεζουντιακού κράτους τα οποία άντεξαν  

µέχρι και το 1461. Το ίδιο ταχύτατα συντελέστηκε ο εκτουρκισµός και ο εξισλαµισµός 

της, πράγµα, όµως που δεν έγινε στον κεντρικό κορµό του τραπεζουντιακού κράτους. Η 

διαφορετική εξέλιξη έχει να κάνει σίγουρα και µε την γεωγραφία των δύο περιοχών.  

Μπορεί και οι δύο περιοχές να είναι ορεινές αλλά η Χαλυβία δεν είχε την δυνατότητα 

να προστατευτεί αποτελεσµατικά από τα δυτικά της αφού το δέλτα των ποταµών Ίρι 

και Άλυ είχε µεγάλο πλάτος και πολλά προσβάσιµα περάσµατα τα οποία δεν 

µπορούσαν να κλείσουν εύκολα ώστε να σταµατήσουν τους Τουρκοµάνους. Αντίθετα 

τα ορεινά περάσµατα των κεντρικών βάνδων του τραπεζουντιακού κράτους ήταν στενά 

και µε µία σειρά από απόρθητα κάστρα που στέφονταν αναχαίτιζαν πολύ εύκολα τους 

εισβολείς. Έτσι οι Τουρκοµάνοι αντιµετωπίζονταν αποτελεσµατικά και δεν µπόρεσαν 

να προκαλέσουν την αναστάτωση και αποδιοργάνωση του κεντρικού κορµού του 

κράτους των Μεγαλοκοµνηνών. Ο δεύτερος παράγοντας που οδήγησε στον ταχύ 

µετασχηµατισµό της Χαλυβίας είναι η γρήγορη εγκατάλειψη όλης σχεδόν της 

ενδοχώρας της από τον χριστιανικό πληθυσµό και ταυτόχρον η εγκατάσταση στις κενές 

περιοχές τουρκοµανικών οµάδων. Αντίθετα το φαινόµενο αυτό της οµαδικής φυγής  

του βυζαντινού πληθυσµού δεν παρατηρείται στα κεντρικά βάνδα της Τραπεζούντας. 



Μπορεί πολλές φορές οι διάφοροι Τουρκοµάνοι να αιχµαλώτιζαν και να απήγαγαν 

πολλούς χωρικούς ο πληθυσµός όµως δεν εγκατέλειψε µαζικά την περιοχή. Συχνά, 

µάλιστα παρατηρούταν το φαινόµενο της προσέλευσης νέων οµάδων προσφύγων στα 

κεντρικά βάνδα αφού αυτά αποτελούσαν ασφαλές καταφύγιο. Το µεγαλύτερο µέρος 

του χριστιανικού και εν πολλοίς ελληνικού αυτού πληθυσµού επιβίωσε µέχρι την 

οθωµανική κατάκτηση της Τραπεζούντας αλλά και πολύ αργότερα µέχρι το τέλος του 

17ου αιώνα.  Τότε παρατηρείται µεγάλη αναστάτωση στην περιοχή από την ανεξέλεγκτη 

ισχύ των ντερεµπέηδων, των τιµαριούχων µουσουλµάνων που εξουσίαζαν απόλυτα τις 

κοιλάδες των παλαιών βάνδων της Τραπεζούντας. Οι ντερεµπέηδες µετέτρεψαν σε 

δουλοπάροικους τους χριστιανούς χωρικούς και στη συνέχεια µεγάλος αριθµός τους 

οδηγήθηκε στη φυγή προς τα ενδότερα ή στον οµαδικό, πραγµατικό ή επιφανειακό  

εξισλαµισµό. Παρά τις δυσµενείς αυτές εξελίξεις η περιοχή αυτή διατήρησε τον 

χριστιανικό και ελληνικό της χαρακτήρα και αναµφίβολα µεγάλο µερίδιο της επιτυχίας 

αυτής αναλογεί στις µεγάλες µονές της περιοχής οι οποίες µε την υπαγωγή τους στο 

προνοµικό καθεστώς των εξαρχιών κατόρθωσαν να διατηρήσουν µεγάλο µέρος των 

παροίκων τους εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την παραµονή των τελευταίων στην 

Εκκλησία.  

Οι αιώνες που ακολούθησαν χαρακτηρίζονται από την έντονη κινητικότητα των 

χριστιανικών και ελληνικών πληθυσµών στην περιοχή του Πόντου. Τον 18ο αιώνα 

παρατηρείται µία πολύ µεγάλη συγκέντρωση ελληνικού πληθυσµού στην περιοχή της 

Χαλδίας. Αιτία ήταν η ανάπτυξη των µεταλλείων αργύρου τα οποία εκµεταλλεύονταν 

κυρίως Έλληνες του Πόντου. Στον 19ο αιώνα παρατηρείται επίσης µεγάλη κινητικότητα 

των ελληνικών πληθυσµών µε αντίθετη, όµως, φορά. Γύρω στα 1850 τα µεταλλεία 

κλείνουν και τη φορά αυτή χιλιάδες µεταλλουργοί µεταναστεύουν προς κάθε 

κατεύθυνση, κυρίως, του παράλιου Πόντου. Μεγάλο αριθµό από αυτούς θα δεχτεί και η 

Χαλυβία µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών νέων ελληνικών κοινοτήτων µε 

πληθυσµό που αυξανόταν και άκµαζε οικονοµικά και πολιτισµικά µέχρι τον πρώτο 

παγκόσµιο πόλεµο. Μέσα σε διάστηµα, όµως, δέκα περίπου ετών οι κοινότητες αυτές 

θα παρακµάσουν και θα διαλυθούν λόγω των εξελίξεων που έφεραν δύο βαλκανικοί, 

ένας παγκόσµιος πόλεµος και η µικρασιατική εκστρατεία. Την δεκαετία αυτή ο 

πληθυσµός των ελληνικών κοινοτήτων της Χαλυβίας θα µειωθεί δραµατικά και το 1922 

οι τελευταίοι εναποµείναντες τουρκόφωνοι και ελληνόφωνοι Χριστιανοί απόγονοι των 

υπηκόων των Μεγολοκοµνηνών στη Χαλυβία θα την εκκενώσουν βιαστικά για άλλη 



µία και τελευταία φορά ολοκληρώνοντας µε την έξοδο τους αυτή τη µακραίωνη 

διαδικασία του µετασχηµατισµού της Χαλυβίας σε τουρκική επαρχία.                 
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