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[Βιβλιογραφία
Γιά γενική βιβλιογραφία σχετικά μέ τον Πόντο βλ. Χρ. Μυρίδη, 

«Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τοΰ Πόντου», Α Π  (=Αρχεϊον Πόντου) 
10 (1940)· Άλέξη Γ. Κ. Σαββίδη - Στέλιου Λαμπάκη, Γενική Βιβλιο
γραφία περί τοϋ Βυζαντινού Πόντον καί τού κράτους των Μεγάλων 
Κομνηνών τής Τραπεζούντας, ’Αθήνα 1992.

Γιά τή γεωγραφική επισκόπηση τής περιοχής τοΰ Πόντου γενικότε
ρα καί τής Κερασούντας ειδικότερα βλ. RE (=Real-Encyclopadie derclas- 
sischen Altertumswissenschaft [Pauly-Wissowa-KroII]): (Πόντος Εϋξει- 
νος, Chr. Μ. Dan off) Suppl. IX (1962), 866-1175, (Τραπεζοϋς, W. Ruge) 
ό.π., 1062κέξ. καί τ. 6 (1937) 2212-21, (Κερασοϋς, W. Ruge)T. 11 (1921) 
264/65' Eckart Olshausen und Joseph Biller, Histovisch-geographische 
Aspekte der Geschichte des Pontischen und Armenischen Reiches. Teil 1. 
Untersuchungen zur historischen Geographie von Pont os unter den Mi- 
thradatiden, Wiesbaden 1984 στή σειρά Beihefte zum Tiibinger Atlas des 
Vorderen Orients, λήμματα Kerasous 140/41 καί Pharnakeia 156- A. Bry- 
er - D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography o f the Pontos, 
2 τόμοι, Washington 1985, 126-34 κ.ά.· £. Janssens, «Trebizonde», Le 
Flambeau 46 (1963) 234-53.

Γιάτή ρωμαϊκή περίοδο, όπου ό Πόντος, ιδίως από τον Ιο μ.Χ. αΐ. 
καί υστέρα, εμφανίζεται αρκετά συχνά στά πολεμικά γεγονότα, βλ. τις 
γενικές ιστορίες τόσο στή σειρά Cambridge όσο καί στή σειρά των εκδό
σεων Presses Universitaires de France. Γιά τήν τελευταία περίοδο τής ρω
μαϊκής Ιστορίας βλ. Ε. Stein, Histoire du Bas-Empire, 1ος τόμος, Paris 
/Bruges 1959 (άνατύπωση Amsterdam 1968).

Γιά τήν ιστορία καί γεωγραφία τοΰ Πόντου στήν έλληνική βιβλιο
γραφία βλ. Π. Τριανταφυλλίδη, Ή  έν Π όντφ Έλληνική φυλή, ήτοι τά 
Ποντικά, Άθήναι 1866· Σ. Ίωαννίδη, Ιστορία  καί Στατιστική Τραπε- 
ζοϋντος καί τής περί ταύτην χώρας, Κωνσταντινούπολις 1870* Κ. Πα-
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παμιχαλόπουλου, Περιήγησις εις τον Πόντον, Άθήνησιν 1903· Δ. Η. 
Οίκονομίδη, Ό  Π όντος καί τά δίκαια τοϋ έν αύτφ  Ελληνισμού, Άθή- 
ναι 1920' Π. Κοντογιάννη, Γεωγραφία τής Μ ικρός 'Ασίας, Άθήναι 
1921 (άνατύπωση 1995).

Γιά τήν τελευταία περίοδο μετά τό 1880 βλ. Γ. Βαλαβάνη - Γ. Βιο- 
λάκη, Σύγχρονος γενική ιστορία τοϋ Πόντου από τοϋ 1914-1923, 
Ά θήναι 1925· Ε. Παυλίδη, Πώς καί διατί έματαιώθη ή Δημοκρατία τοϋ 
Πόντον; Ά θήναι 1956· Κ. Φωτιάδη, Οι Εξισλαμισμοί της Μ ικρός Α σ ί
ας και οι Κ ρυπτοχριστιανοί τον Πόντου, Θεσσαλονίκη 1997· Μητροπ. 
Χρυσάνθου, «Ή  Εκκλησία Τραπεζοϋντος», Α Π  4/5 (1933)· Όδ. Λαμ- 
ψίδη, Οί “Ελληνες τοϋ Πόντου υπό τους Τούρκους (1461-1922). Πολι
τική Ιστορία, Άθήναι 1957· τοΰ ίδιου, «Ή  προβληματική τής συγ
γραφής τής ιστορίας τοϋ Ποντικού Ελληνισμού κατά τήν Τουρκοκρα
τίαν», Α Π  30 (1970) 3-12· τοΰ ίδιου, «Ή Τουρκοκρατία στον Μικρα
σιατικό Πόντο 1463-1922», Α Π  33 (1975/76) 115-208’ 34 (1977/78) 57- 
76· τοΰ ίδιου, «Ή  οικονομική ζωή τοΰ Πόντου μετά τό 1880. Κείμενα 
καί Έλληνες φορείς», Ο Ξενιτέας 15 (1999) 9-183.]

I. Ιστορική διαδρομή τής πόλης τής Κερασούντας

Περίοδος έως τό 1461

Ή  Κερασούντα, αποικία των Σινωπέων (630 π.Χ.), παράλια πόλη 
στον Εΰξεινο Πόντο, βρίσκεται στά δυτικά τής Τραπεζούντας, από τήν 
όποια άπέχει διά ξηρός 36 ολόκληρες ώ ρες1. Μαζί μέ τήν Άμισό, τή 
Σινώπη καί τήν Τραπεζούντα, αλλά καί μέ άλλες πόλεις, άπετέλεσε 
στήν άρχαιότητα τό «κοινόν»2 τών παραθαλάσσιων πόλεων τοΰ Πό
ντου, τό όποιο διατηρήθηκε καί κατά τή ρωμαϊκή εποχή.

Ό  γεωγράφος Pomponius Mela, πού ήκμασε στά χρόνια τών Ρω
μαίων αύτοκρατόρων Καλλιγούλα (37-41) καί Κλαυδίου (41-54) άνα-

1. Τήν πληροφορία αυτή έλαβε δ Fallmerayer στήν Τραπεζούντα- βλ. J. Ph. 
Fallmerayer, Fragmenteausdem Orient, Mlinchen 1845 (άνατύπωση Miinchen 1963), 109 
βλ. καί Γ. Δομνηνοΰ, Γεωγραφία τοϋ Π όντου , έν Τραπεζοΰντι 1896, 30. Πηγή τής πλη
ροφορίας αυτής ήταν ή Ξενοφώντος Άνάβασις, 2ος τ„ έκδ. Paul Masqueray (Belles 
Lettres) 1961. σ. 58 (V3.2 Κ αί άφ ικνοϋνται πορευόμενοι εις Κεραοοϋντα τριταΐοι πάλιν 
Έ λληνίδα  έπί θαλάττη  Σ ινω πέω ν άποικον έν  τή Κ ολχίδι χώρρ).

2. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», 147- RE  21 (1921) 265.
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φέρει3 τις πόλεις Κερασούντα καί Τραπεζούντα ώς «τα μάλιστα επιφα
νείς» (Cerasunta et Trapezus maxime illustres).

Ό  Στράβων (63 π.Χ. - 19 μ.Χ.) στα «Γεωγραφικά»4 άναφέροντας τή 
Φαρνακία, την Κερασούντα καί την Έρμώνασσα καταγράφει την Κε
ρασούντα ώς «έρυμνόν πόλισμα».

νΗδη στην άρχαιότητα ορισμένοι, όπως ό Άρριανός, ταυτίζουν την 
Κερασούντα μέ την πόλη Φαρνακία, πού βρισκόταν καί αυτή στα δυ
τικά τής Τραπεζούντας. Μεταγενέστερα όμως έπεκράτησε τό όνομα Κε- 
ρασοϋς5.

Στά άρχαια νομίσματα τής Κερασούντας απεικονίζονται οί θεοί 
Ζεύς, Διόνυσος, ’Ασκληπιός, Ποσειδών, Παν καί ό ήρωας Ηρακλής6.

Στά χρόνια τοΰ Διοκλητιανοΰ (4ος αί.) ή Κερασούντα καί ή Τραπε
ζούντα ανήκαν στον Πολεμωνιακό Πόντο μέ πρωτεύουσα τή Νεοκαι- 
σάρεια καί αποτελούσαν μιά επαρχία στήν ποντική δοίκηση7.

Τή ρωμαϊκή διοικητική διαίρεση ακολούθησε καί ή χριστιανική 
Εκκλησία8: Αιώνες πιο ύστερα, στο δεύτερο μισό τοΰ 11ου αί., ή επι
σκοπή Κερασούντας (μέχρι τότε επισκοπή υπό τον Νεοκαισαρείας) γί
νεται μητρόπολη έως τά μέσα τοΰ 17ου αί., οπότε υποβιβάζεται σέ εξαρ
χία- τό 1698 τίθεται προσωρινά υπό τόν μητροπολίτη τής Τραπεζού
ντας9 καί οριστικά τό 174410. Ό  επίσκοπός της Γρηγόριος παίρνει μέ
ρος στήν A ' Οικουμενική Σύνοδο (325), ό επίσκοπος Γρατιανός στή Δ ' 
Οικουμενική Σύνοδο (451), ό Ναρσής στήν Πενθέκτη (691), ό ’Ιωάννης 
στή Ζ ' Οικουμενική Σύνοδο (777) καί ό Συμεών στή Σύνοδο Κωνστα
ντινουπόλεως (1143). Στή σειρά των μητροπόλεων τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατείχε τήν 76η θέση11.

Ό  επίσκοπος τής Κερασούντας Κύριλλος (1353), στά χρόνια των 
Μεγάλων Κομνηνών (1204-1461) φαίνεται ότι είχε ταχθεί μέ τή μερίδα

3. De Chronographia, Lipsiae 1880,1 ,19.
4. Έ κδ. A. Meineke, 1925, 770,16-29.
5. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», 87· RE 11 (1921) 265.
6. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», 103.
7. δ.π., 131.
8. Βλ. ΕΠΕ (^Εγκυκλοπαίδεια Ποντιακού Ελληνισμού), τ. 2 (1991/92) 201-07 λήμμα 

«Κερασούντα», συγγραφέας Θ.Γ.
9. Χρυσάνθου, «Εκκλησία», 580/81.
10. δ.π., 598.
11. ΕΠΕ, δ.π.
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των στασιαστών κατά τοΰ Μεγάλου Κομνηνοΰ ’Αλεξίου Γ ' 12.
Στη θεματική διοίκηση τοΰ βυζαντινού κράτους ή Κερασούντα δπως 

καί ή Τραπεζούντα περιλαμβανόταν στο θέμα Άρμενιάκων13 καί μετα
γενέστερα στο θέμα τής Χαλδίας14.

Τό 1301 τουρκομανικά φύλα μέ άρχηγό τον Κουστογιάνη επιτίθε
νται κατά τής Κερασούντας, την καταλαμβάνουν καί τη λεηλατούν15. 
Τον επόμενο χρόνο ό ’Αλέξιος Β ' Μέγας Κομνηνός (1297-1330) τήν 
άπελευθερώνει16.

'Ένας συγγραφέας τήν ίδια αυτή εποχή, ό Στέφανος Σγουρόπουλος, 
σε στίχους πού άπευθύνει στόν ’Αλέξιο Μεγάλο Κομνηνό, γράφει δτι ή 
Κερασούντα δεν είχε όχύρωση στήν πλευρά προς τή θάλασσα καί δτι 
συμβούλευε τό Μεγάλο Κομνηνό17 πώς είναι άνάγκη νά οχυρωθεί καί 
εκεί ή Κερασούντα γιά νά μή γίνει θύμα βαρβαρικών επιδρομών καί 
βαρβαρικής άλώσεως, δπως συνέβη πριν ό Μέγας Κομνηνός τήν απε
λευθερώσει18.

Φαίνεται δτι ό ’Αλέξιος Γ ' συμπλήρωσε καί τήν όχύρωση της. 
’Αργότερα, τό 1354, τήν επισκέπτεται κατά τή διάρκεια μιας εκστρατεί
ας του19.

12. Ό δ . Λαμψίδη, Ά ν δ ρ έο υ  Α ιβαδηνοϋ β ίος καί έργα. Ά θήναι 1975, Περιήγησις 
74,1 καί Σχόλια 197.

13. Η  Μ ικρά Α σ ία  τω ν Θεμάτω ν  (έκδοση Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών), Αθή
να 1998, «Θέμα Αρμενιάκων» (Ελ. Κουντούρα-Γαλάκη), 113-61, καί ιδιαίτερα 151; Α. 
Bryer - D. Winfield, The Byzantine Monuments, 222/23.

14. Η  Μ ικρά Α σ ία  τω ν Θεμάτων. «Θέμα Χαλδίας» (Α. Σαββίδης), 287-97, καί Ιδι
αίτερα 292- A. Bryer - D. Winfield, δ.π., 299-318-

15. Μ ιχαήλ τοΰ Παναρέτου Π ερί τώ ν Μ εγάλω ν Κομνηνώ ν  (έκδ. Ό δ . Λαμψίδη), 
Ά θήναι 1958, 63,15-17. Βλ. καί Od. Lampsidis, «Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt», 
Byzantinische Zeitschrift 35 (1935) 15-17 [= Ό δ. Λαμψίδη, Δημοσιεύματα περί τον  
'Ελληνικόν Π όντον  καί τούς "Ελληνας Π οντίους. Ά θήναι 1982, 9-111. Στή σ. 17, σημ. 
4, παρατίθεται άπό τά έγγραφα τής μονής Βαζελώνος ή φράση έπεί διά τής έπελεύσε- 
ως τώ ν Ά γα ρ ινώ ν  (Vazelonskie Akty, Leningrad 1927, σ. 33, άρ. 65). Ή  φράση αυτή 
μπορεί κάλλιστα νά  συνδυασθεΐ μέ τήν πρόταση τοΰ Πανάρετου, 63,6-8: Έ ν γάρ τή βα
σ ιλ ε ίς  αυτού  παρέλαβον οι Τούρκοι τήν Χ α λυβ ία ν  καί γέγονε π α ρ ' αυτώ ν μεγάλη έπι- 
όρομή. ώστε άοίκους γενέσθαι τάς χώ ρας δλας. Έ τσ ι, μόλις άνέλαβε τή βασιλεία ό 
’Αλέξιος Β ',  έκστρατεύει τό 1302 καί άπελευθερώνει τήν Κερασούντα. Βλ. Χρυσάν- 
θου, «Εκκλησία», 340.

16. Lampsidis, «Bessarions Lobrede», 16/17.
17. Τρ. Παπαθεοδωρίδη, «Α νέκδοτοι στίχοι Στεφάνου τοΰ Σγουροπούλου», AJ7 19 

(1954) 262-82.
18. Βλ. Lampsidis, «Bessarions Lobrede».
19. Πανάρετος (έκδ. Λαμψίδη), 71,1-6.
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Τό 14ο αΐ. εχουμε ειδήσεις για τήν πόλη Κερασούντα, και μάλιστα 
μια ολιγόστιχη περιγραφή της, στην «Περιήγηση» τοϋ Άνδρέα Λιβαδη- 
νοΰ20:

Οϋτω τήν Κεραοουντίων εισαφίγμεθα πόλιν. "Αστυ τοιγαροΰν 
έωράκαμεν τήν Κεραοουντίων μητρόπολίν τείχεσι χαλκοΐζ ώχυρωμέ- 
νον, ώς ό λόγος, παντάπασι καί εύρύτατον καί θαλάτταις ήγκαλισμέ- 
νον καί νάμασιν ύδάτων ήδέων κατάρρυτον πόλις γάρ έστι τις αϋτη 
παλαιά καί πολύπλεθρος μυρίων εύανθέων καί καρπίμων ώραίων ξύ
λων έμβρίθουσα καί χρηστών οίκητόρων οίκήτρια, Εύξείνου κόλπου 
των προς εω Κολχίδων άνωκισμένη παραθαλαττίδιος- ήν δή καταλα- 
βόντες καί των είρημένων θέσεώς τε καί καλλονής ής είχε θαυμάσαντες, 
ουδέ γάρ ώς εΐχεν άνωθεν ταύτην ίδέσθαι πεφθάκαμεν ήδη γάρ των 
βαρβάρων καί τής έκεΐθεν άσβόλης καί έρημώοεως μικρού πριν  ήλευ- 
θέρωτο. Ά λλ  ’ δμως γε των χαρακτηριστικών αυτή σημείων έπαινέται
γεγόναμεν.......Άμέλει καί ημείς τό από τοϋδε τό σκάμμα σοφώς διερ-
χόμενοι ώςπερεί με φάναι κατ' έπος, καί «άέκοντες άεθλεύοντες μέρο- 
πες», τί τό εν μέσοις; 21

20. Λαμψίδη, Λιβαδηνός, Περιήγησις 73,22-34 καί 75,10-13.
21. Στην άφήγηση των γεγονότων συναντούμε τό τοπωνύμιο Κόκαριν (ό.π., 75,28), 

τότε πόλισμα όμορο στην πόλη τής Κερασούντας ή καί συνοικία στό ανατολικό τμήμα 
της. Πριν από τό 1922 ή συνοικία αυτή είχε κατοίκους άμιγώς Έ λληνες χριστιανούς. 
Ή  ανατολική συνοικία τής Κερασούντας, όπου βρισκόταν ή εκκλησία τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου, ή μεγαλύτερη εκκλησία τής πόλης στά τελευταία χρόνια, όνομαζόταν άκόμα 
τότε Κόκαρη. (Βλ. ΕΠΕ, 204 κέξ., όπου αναγραφή των συνοικιών τής Κερασούντας 
πρίν άπό τό 1922.)

Ά κόμα σέ δύο επιστολές τοϋ συγγραφέα τής Περιηγήσεως πρός τόν ιερομόναχο Γε
ράσιμο άναφέρεται τό τοπωνύμιο Υψηλόν, πού καί αυτό ήταν όμορο στήν πόλη τής 
Κερασούντας ή καί συνοικία της. (Λανθασμένως ό Ν. Βέης, «Ά ρμενοπουλικά Analecta. 
Τόμος Κωνσταντίνου Ά ρμενοπούλου επί τή Έ ξακοσιετηρίδι τής Έξαβίβλου αυτού», 
Έπιστημ. Έπετηρίς Σχολής Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 6 (1952) 366 αναγράφει τόν ιερομόναχο Γεράσιμο ώς αρχιερέα. Οί επι
στολές, γραμμένες ή μία πρίν άπό καί ή άλλη μετά τό 1341, έχουν ώς έπίτιτλο ή πρώ 
τη Τφ πανοσιωτάτω πατρί μου τφ έν Ύψηλφ Κερασοϋντος ίερεϊ μονοτρόπω Γερασίμφ 
(Ααμψίδη, Λιβαδηνός, 101/02), ή δεύτερη Τψ αύτώ Κερασοϋντος έν Ύψηλώ Γερασίμφ 
ίερψ μονοτρόπων φωστήρι Τραπεζουντόθεν Άνδρέου χαρτοφύλακος (ό.π., 103/04). Βλ. 
καί σχετικό σχόλιο, ό.π., σ. 225, σημ. 2. Σημειώνα) τήν έκφραση ίερεϊ μονοτρόπω καί 
ίερφ μονοτρόπω καί στις δύο έπιστολές, πού σημαίνει ό,τι καί ή σήμερα χρησιμοποι
ούμενη ονομασία «ιερομόναχος». Τό ίδιο όνομα Υψ ηλόν ύχε  καί τότε, ώς τό 1922, καί 
μιά συνοικία τής Κερασούντας, στό άνατολικό τμήμα τής πόλης μέ κατοίκους καί αυτό 
άμιγώς "Ελληνες χριστιανούς (ΕΠΕ, 205).
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Κερασούντα. Τό κωδωνοστάσιο τής εκκλησίας τής Μεταμορφώσεως
(πριν άπό τό 1922).

Στά χρόνια έως τήν κατάχτηση τοΰ Πόντου άπό τό σουλτάνο Μεχ- 
μέτ Β ' 22 λίγες, σχεδόν μηδαμινές, είναι οι ειδήσεις γιά τήν Κερασούντα. 
Γιατί oi συγγραφείς συγκεντρώνουν όλο τους τό ενδιαφέρον στήν πό
λη τής Τραπεζούντας καί στή δράση τοΰ βασιλέα Μεγάλου Κομνηνοΰ, 
πού είχε τήν έδρα του εκεί23. Ή  Κερασούντα εμφανίζεται συχνότερα μό
νο μετά τήν κατάληψή της άπό τούς ’Οθωμανούς.

Περίοδος 1461-1922

Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, καί ιδιαίτερα στο διάστημα τής δεύ-

22. Ο Βυζαντινός Ιστορικός Λ αόνικος Χαλκοκονδύλης. Βιβλ. 9, σ. 498 (έκδ. Ε. 
)arko, H is to r ia ru m  D e m o n s tr a tio n e s , Βουδαπέστη 1922) στήν έξιστόρησή του γιά τις 
ατακτήσεις τοΰ Μεχμέτ άναγράφει καί τήν υποταγή τής Κερασοΰντας. Βλ. άκόμα V. 
irecu, Zu den Interpolationen im Geschichtswerk des Laonikos Chalkokondyles, Academie 
oumaine, B u lle tin  tie  la S e c tio n  H is to r iq u e , 27 (1946) 92-94.

23. Γιά τήν κατάληψη τού κράτους των Μεγάλων Κομνηνών καί τήν παράδοση στό 
Ιεχμέτ Β ' βλ. Ό δ. Λαμψίδη, «Πώς ήλώθη ή Τραπεζοΰς», ΑΠ  17 (1952) 15-54 1= Ό δ. 
αμψίδη, Δημοσιεύματα, 51-90].
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τερης περιόδου (1665-1922), ή πόλη τής Κερασούντας24 και ή περιοχή 
της ολόκληρη ζεΐ σκοτεινή περίοδο κάτω από την καταπίεση καί τυ
ραννική συμπεριφορά των τοπικών όθωμανών άγάδων, των ντερεμπέ- 
ηδων. Έ τσι, μετά τό 1774, πολλοί κάτοικοί της φεύγουν καί μετανα
στεύουν, ιδίως στις περιοχές τής νότιας Ρωσίας καί τού Καυκάσου25. 
Περισσότερο μάς είναι γνωστή ή Ιστορία τής Κερασούντας, άφότου τα
ξιδιώτες καί περιηγητές τήν έπισκέφθηκαν καί τήν περιέγραψαν ή έδω
σαν πληροφορίες γι’ αυτήν, ανάμεσα σέ άλλες πού περιγράφουν γενι
κότερα τήν ποντιακή περιοχή26.

Έ τσι θά σημειώσουμε τά έργα μόνο μερικών Ελλήνων καί ξένων, 
πού μάς πληροφορούν γιά τήν Κερασούντα μετά τό 1839:

W. J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, 2 τόμοι, 
London 1842,262-65.

[10-11 ’Ιουλίου 1835]
Τά κείμενα τοΰ W. J. Hamilton, πού περιγράφουν τή διερεύνηση τής 

ποντιακής περιοχής (1ος τ., 159-398) θεωρούνται από τούς μεταγενέ- 
στερούς του άρκετά αξιόπιστα. Οί πληροφορίες του γιά τήν Κερασού
ντα, καί ιδιαίτερα ή περιγραφή τής άκρόπολης τής Κερασούντας καί

24. Δέν είναι δυνατόν νά καταγραφεΐ ή ιστορία τής πόλεως Κερασούντας ανεξάρ
τητα άπό τήν δλη ιστορική πορεία τής ποντιακής περιοχής. "Αλλωστε δέν έχουμε καί 
τόσες πολλές πληροφορίες, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, γιά νά προβοϋμε σέ ένα παρό
μοιο έγχείρημα. Παραπέμπουμε τόν άναγνώστη στήν κυριότερη βιβλιογραφία γιά  ολό
κληρο τόν τουρκοκρατούμενο Πόντο, ή οποία διαγράφει τή γενικότερη πορεία τοΰ Πό
ντου καί τής Κερασούντας: Χρυσάνθου, «Εκκλησία», 706-10· fi. Janssens, Trebizonde 
en Colchide (Bruxelles 1969), κεφ. «LaTurcocratie», 163-86· A. Bryer, «The Tourkokratia 
in thePontos. Some Problems and Preliminary Conclusions». Neo-Hellenika I (1974) 39-54· 
Ό δ. Ααμψίδη, «Ή  Τουρκοκρατία στόν Μ ικρασιατικό Πόντο 1463-1922», ό.π.· τοΰ ίδ ι
ου, «Συνεχής ή παρουσία τοΰ Ελληνισμού στό Μ ικρασιατικό Πόντο», Πανεπιστήμιο 
Ίωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή - Πανηγυρικοί λόγοι άρ. 52, Ιω ά νν ινα  1998, σσ. 59-66 
«Τουρκοκρατία».

25. Βλ. Ισαάκ Λαυρεντίδη, Οί έκ Σοβιετικής Ένώσεως "Ελληνες ποντιακής κατα
γωγής καί τά εκ τής Συνθήκης τής Αωζάνης δικαιώματά των, Ά θήναι 1986, 9-14, γιά 
τις διάφορες, χρονικά, μεταναστεύσεις των Ελλήνω ν τού Πόντου.

26. Α ναγραφή των περιηγητών καί ταξιδιωτών πού περιέγραψαν τήν ποντιακή πε
ριοχή, πιθανότατα καί τήν πόλη καί περιοχή τής Κερασούντας, βλ. A. Bryer, «Bi
bliography of Travellers’ Reports on the Pontos», ΑΠ  32 (1973/74) 269-87· 33 (1975/76) 
25-27 καί Ό δ. Ααμψίδη, « Ό  Πόντος κατά τούς περιηγητάς καί τούς ταξιδιώ τας εις 
τούς νεωτέρους χρόνους», ΑΠ  27 (1965) 3-20 [= Ααμψίδη, Δημοσιεύματα, 457-74].
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των έκεΐ χτισμάτων, έχει την έκτίμηση των ερευνητών, όκόμα καί σή
μερα. Μάλιστα δύο ερευνητές, ό A. Bryerxal ό D. Winfield, στό δίτομο 
έργο τους Byzantine Monuments, ό.π., όπου συγκέντρωσαν καί πρόβα- 
λαν την τοπογραφία καί τα μνημεία τής ποντιακής περιοχής, προκει- 
μένου νά περιγράφουν τά σχετικά μέ τήν ακρόπολη τής Κερασούντας 
παραθέτουν (σ. 132) σχεδόν αυτούσιο τό αντίστοιχο κείμενο τού Ha
milton.

J. Ph. Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient, 1845, άνατύπωση Μό
ναχο 1963, 116-24.

[10-14 ’Οκτωβρίου 1840]
To 1827 τυπώθηκε στό Μόναχο τό έργο Geschichte des Kaiserthums 

von Trapezunt καί τό 1844 τά Original-Fragmente, Chroniken, Inschriften 
und anderes Material zur Geschichte des Kaiserthums Trapezunt. Ό  Fall
merayer ταξίδευσε τρεις φορές στην ’Ανατολή, καί μάλιστα δύο στήν 
ποντιακή περιοχή. Στήν Κερασούντα έφτασε στις 10 ’Οκτωβρίου 1840. 
Τά κείμενα γιά τήν Κερασούντα άναφέρονται στό δεύτερο ταξίδι στήν 
’Ανατολή, πού ξεκίνησε στις 6.7.1840, έφερε τόν Fallmerayer στή Μαύ
ρη Θάλασσα στις 14.7. καί στήν Τραπεζούντα από 10.8. - 22.10.

Στις 5.5. τού 1847 πραγματοποιεί τό τρίτο ταξίδι στήν ’Ανατολή καί 
στήν Τραπεζούντα καί επιστρέφει στή Γερμανία στις 15.4.1848.

Τό οδοιπορικό του «Ταξίδι στήν Τραπεζούντα» παρουσιάζεται στήν 
εφημερίδα Augsburger Allgemeine Zeitung τό 1840, ώς επιφυλλίδα άρ. 
265 (21.9.), 266 (22.9.), 267 (23.9.). Τό 1843 δημοσιεύεται «Ή κολχική 
Τραπεζούντα» στήν ίδια  εφημερίδα ώς επιφυλλίδα άρ. 289 (16.10), 290 
(17.10.) κτλ.

Τό «’Ακτοπλοϊκό ταξίδι στήν Κερασούντα» δημοσιεύθηκε τό 1844 
στήν ίδια πάλι εφημερίδα ώς επιφυλλίδα άρ. 317 (12.11.), 318 (13.11.), 
319 (14.11.), 320 (15.II.)27.

Μέ τήν Augsburger Allgemeine Zeitung ό Fallmerayer συνεργαζόταν 
από τό 1839. Ή  συνεργασία κράτησε δύο δεκαετίες καί διακόπηκε λίγο

27. Η. Scidler, «Jakob Philipp Fallmerayers geistige Entwicklung». A b h a n d lu n g en  d e r  
B a y c r isc h e n  A k a d e m ic  d e r  W issen sch a tten , Philosophisch-historische Klassc. Neue Folge, 
Heft 26. Munchen 1947, 144· G. Veloudis. «J. Ph. Fallmerayer und die Entstehung des Neu- 
griechischen Historismus», SL idosi-F orschungen  29 (1970) 43-90.
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πριν από τό θάνατό του, επειδή ό συγγραφέας δυσαρεστήθηκε για τή 
λογοκρισία πού ασκήθηκε στα άρθρα του28.

Π. Τριανταφυλλίδη, Ή  έν Πόντψ Ελληνική φυλή, ήτοι τά Ποντικά , 
Άθήναι 1866.

[Συλλογή τοϋ ύλικοϋ περί τό 1860]
Ό  Π. Τριανταφυλλίδης σέ πολλές σελίδες τοϋ βιβλίου του, όπως VO- 

82, καθώς καί 132, 136, 172, 174, 175, παραθέτει ειδήσεις για τήν πόλη 
Κερασούντα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δέν έγινε δυνατόν νά άνατυπω- 
θεϊ τό κείμενο τοϋ βιβλίου του μαζί μέ γενικό ευρετήριο κυρίων ονο
μάτων, τοπωνυμίων καί θεμάτων άναφερομένων στήν ποντιακή περιο
χή. Μιά προσπάθεια τό 1970 παρέμεινε μέσα σέ φακέλους, πού έφεραν 
τήν επιγραφή «προς μελλοντικήν έκτύπωσιν». Καιρός είναι νά έκτυ- 
πωθεϊ τό πιο πάνω ευρετήριο, γιατί θά μπορούσε νά είναι — καί 
είναι— άριστος οδηγός γιά τήν κατάσταση τής ποντιακής περιοχής περί 
τό 1860.

Σάββα Ίωαννίδη, Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοϋντος καί τής 
περί ταύτην χώρας, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, 212-18.

[1870]
Ό  Σάββας Ίωαννίδης υπηρέτησε καί ώς φιλόλογος στο Φροντιστή

ριο τής Τραπεζούντας καί συνέλεξε υλικό, πού στήν εποχή του ήταν πο
λύτιμο, γιατί μέχρι τότε δέν υπήρχε επιστημονική ερευνητική Ιστορία 
τής περιοχής τής Τραπεζούντας. Οί πληροφορίες του πρέπει νά ήσαν 
μάλλον άκριβεΐς, ενώ αυτές πού άφοροΰσαν τήν Ιστορική αφήγηση βα
σίζονται σέ έργα προγενέστερων, καί μάλιστα μεταξύ άλλων καί στον 
Fallmerayer. Έ τσ ι πρέπει ό άναγνώστης σήμερα νά τηρεί κάποια επι
φύλαξη, γιατί ή έρευνα άπό τό 1827 (έτος έκτυπώσεως τής Ιστορίας τής 
Τραπεζούντας τοϋ Fallmerayer) έχει αρκετά προχωρήσει, ιδιαίτερα μέ 
τήν άνεύρεση καί χρησιμοποίηση νέων πηγών.

Γ. Δομνηνοΰ, Γεωγραφία τοϋ Πόντου, έν Τραπεζοϋντι 1896, 30-32, 
άλλά καί 12, 59, 62, 64, 66, 70, 88/89.

Τό βιβλίο αυτό δυνατόν νά μήν περιέχει όλα τά στοιχεία, πού σήμε
ρα ό ερευνητής θά επιθυμούσε νά άνεύρει, έχει δμως τό πλεονέκτημα

28. J. Ph. Fallmerayer, Fragmente, Πρόλογος, 13.
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δτι έκδόθηκε μέ έπίσημη έγκριση τής όθωμανικής κυβερνήσεως. 'Επο
μένως έχει υπέρ αύτοΰ τό γεγονός δτι δσα γράφονται στό βιβλίο αυτό 
ήταν παραδεκτά και από τό έπίσημο οθωμανικό κράτος.

Κ. Ν. Παπαμιχαλόπουλου, Περιήγησις εις τον Πόντον, Άθήνησιν 
1903, 256-82, καί ιδίως 269-82, δπου καί πίνακας είσαγωγών-έξα- 
γωγών.

Περιέχει ειδήσεις χρήσιμες γιά τήν εκτίμηση τής καταστάσεως τής 
πόλεως τής Κερασούντας στό τέλος τοΰ 19ου αι., καί ιδιαιτέρως τής 
οικονομικής καταστάσεως της τό 1900.

Δ. Η. Οίκονομίδη, Ό  Π όντος καί τά δίκαια τοΰ εν αύτφ  Ε λληνι

σμού, Άθήναι 1920.
Τό βιβλίο αυτό έκδόθηκε τον ’Ιανουάριο τοΰ 1920 καί πριν άπό τήν 

αναγκαστική άποχώρηση τοΰ έλληνικοϋ έκστρατευτικοΰ σώματος άπό 
τή Μικρά ’Ασία άλλα καί άπό τήν ύποχρεωτική απομάκρυνση σχεδόν 
όλόκληρου τοΰ Έλληνισμοΰ άπό τήν οθωμανική τουρκική επικράτεια. 
Περιλαμβάνει σχεδόν όλα δσα οί Έλληνες καί τοΰ έλληνικοϋ κράτους 
καί των άλυτρωτικών οργανώσεων έπιθυμοΰσαν νά γνωρίζουν καί οί 
ίδιοι καί άκόμη, γενικότερα, οί ξένοι αναγνώστες τοΰ βιβλίου αύτοΰ.

Παντ. Μ. Κοντογιάννη, Γεωγραφία τής Μ ικράς :Ασίας, Άθήναι
1921 (άνατύπωση 1995), 72-74 καί 90-95.

Καί τό βιβλίο αύτό εκτυπώθηκε μήνες πριν άπό τον Αύγουστο τοΰ
1922 καί περιέχει μιά αναλυτική σύνοψη των στοιχείων πού έπρεπε νά 
περιέχει γεωγραφικό εγχειρίδιο.

Πριν περατώσουμε τό τμήμα αύτό τοΰ δημοσιεύματος μας, θεω- 
ροΰμε άπαραίτητο, άφοΰ παραπέμψουμε γιά τά σχετικά μέ τήν Κερα- 
σούντα καί σέ πρόσφατη μελέτη μας29, νά άναδημοσιεύσουμε άπό τό 
εκεί εκτυπωμένο Εύρετήριο επωνυμιών εμπορικών οικων τής πο
ντιακής περιοχής τά όνόματα πού καταγράφονται στό λήμμα Κερά
σους30. Είναι σχετικά πολύ λίγα καί, δπως γράψαμε στό τέλος τής πιό

29. «Ή  οίκονομική ζωή τοϋ Π όντου μετά τό 1880», δ.π. 108, 109, 112, 113, 114, 115-
18, 119.

30. δ.π ., 154/55.
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Κερασούντα. Ή Φιλαρμονική «Ό Όρφεύς» των Ελλήνων τής Κερασούντας
( 1 9 0 7 ) .

πάνω μελέτης μας (σσ. 169/70), ελπίζουμε σύντομα ή έρευνα νά συνε
χίσει την προσπάθεια νά άνεύρει καί άλλες πηγές γιά τό Ευρετήριο των 
εμπορευόμενων καί έπαγγελματιών τοΰ έλληνικοΰ Πόντου αλλά καί 
τής Κερασούντας.

Πηγή τοΰ Ευρετηρίου: τό Μηνιαϊον Δελτίον  τοΰ Έλληνικοΰ Έμπο- 
ρικοΰ Επιμελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως, τόμος Δ ' (1902), καί τό 
Έβδομαδιαϊον Λελτίον Αγορών τοΰ Ιδιου Επιμελητηρίου, τόμοι ΙΑ ' 
(1910), ΙΒ ' (1911) καί ΙΓ ' (1912)31.

[Δ ', σ. 28· ΙΑ ', σ. 22· ΙΒ ',  σ. 26· ΙΓ ', σ. 26]
ΚΕΡΛΣΟΥΣ (KERASSUNDE) (MerNoire)
Μιλτιάδης Λ. Δελικάρης.— *Έμπορος έξαγωγης λεπτοκαρύων, κα

ρύων, φασουλίων καί άλλων προϊόντω ν τοϋ τόπου. Εισαγωγή άποι- 
κιακών. ΙΓ '

Αδελφοί Γ. Εμιρζά .— *Εμποροι. ΙΓ '
Γεώργιος Θ. Κακουλίδης.— Εισαγωγή ζαχάρεων, καφέδων, όρυ-

31. Τά Ευρετήρια περιλαμβάνονται: στον τ. Δ ' ,  τεϋχ. 35/36, σσ. 23-30, μέ τόν 
τίτλο Εύρετήριον των έν Ανατολή ή μετ' αυτής έμπορευομένων στους υπόλοιπους  
τρεις τόμους μέ τόν τίτλο Εύρετήριον έμπορικών οίκων ώς παράρτημα ένθετο, αυτο
τελές καί μέ άνεξάρτητη σελιδαρίθμηση, στόν τ. ΙΑ ' στήν άρχή, στους τ. Ι Β ' καί ΙΓ ' 
μετά τό τεύχος 5 καί 10 άντίστοιχα (βλ. «Ή  οίκονομική ζωή», 41/42 καί 47-49).
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ζίων, άλενρων, έξαγωγή προϊόντω ν τον τόπον. ΙΓ '
Μ. Μ. Καραμβάλης καί Σα .— Έ μπόριον εισαγωγής. ΙΑ ' ΙΒ ' 

ΙΓ '
Υιοί Γεωργ. Π. Μ ανρίδον .— Τραπεζίτικαί έργασίαι καί έμπορων  

έξαγωγής. ΙΑ ' ΙΒ ' ΙΓ '
Β. X . Παλάσεφ .— Ε μπόρω ν έξαγωγής. ΙΑ '
Β. X . Παλάσωφ .— *Εμπορος έξαγωγής λεπτοκαρνων έν γένει καί 

εισαγωγής αποικιακών. ΙΒ ' ΙΓ '
Ά λέξ. Κ. Πισάνης.— Ε μπόρω ν εισαγωγής καί έξαγωγής. Υ π ο κ α 

τάστημα έν Όρδον. ΙΑ ' ΙΒ ' ΙΓ '
Γεώργιος Κ. Πισάνης.— Τραπεζητικαί έργασίαι, έμπορω ν εισα

γωγής καί έξαγωγής. Ά τμοπρω νιστήρια  έν Κοκλά καγιά (σανίδες), 
πράκτωρ Πανελλήνιον άτμοπλ. καί άλλων άτμ. Εταιρειών. Δ '

Γεώργιος Κ. Πισάνης.— Τραπεζίτικαί έργασίαι καί έμπορω ν εισα
γωγής καί έξαγωγής. ΙΑ ' ΙΒ ' ΙΓ '

’Αδελφοί Π. Σεϊτανίδαι.— Τραπεζίτικαί καί έμπορικαί έργασίαι. 
ΙΒ ' ΙΓ '

Ιορδάνης Ί. Σουρμελής.— Αποικιακά, τραπεζίτικαί έργασίαι, είδη 
έν γένει εισαγωγής καί έξαγωγής. Δ ' ΙΑ ' ΙΒ ' ΙΓ '

Ώ ς  ακροτελεύτιο προυσιάζουμε, και πάλι άπό τό ίδιο μελέτημα («Ή 
οικονομική ζωή τοϋ Πόντου», 116-18), άρθρο τοΰ Κερασούντιου Α. Νε
όφυτου, που είχε πρωτοδημοσιευθεϊ στον τόμο ΙΕ ' ,  τεΰχ. 4 (15 Ίαν. 
1920) τοϋ Μ ηνιαίον Δελτίον Α γορώ ν  τοϋ Ελληνικού Εμπορικού Ε π ι
μελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως, σσ. 59/60).

Τό άρθρο αυτό συντάσσεται στις 5.1.1920, πριν άπό τή συνθήκη τών 
Σεβρών καί άπό τή μικρασιατική τραγωδία τοϋ Ελληνισμού. Ό  συ
ντάκτης τοϋ άρθρου πίστευε ότι άκόμη καί τότε ήταν δυνατόν νά υπάρ
ξει συμβίωση καί συνεργασία τών δύο έθνικών στοιχείων, τοϋ έλληνι- 
κοϋ καί τοϋ τουρκικού. Ό  συγγραφέας μέ τή φράση καί ννν έτι μεθ' 
όλας τάς νπό τοϋ άπηνοϋς διωγμού έπενεχθείσας εις τούς "Ελληνας κα- 
ταστροφάς εις άνθρώπονς καί περω νσίας  υπονοεί ασφαλώς τά όσα 
δεινά ύπέστησαν (καί θά συνεχίσουν νά ύφίστανται) οί κάτοικοι τής 
Κερασούντας καί τής περιφέρειάς της, καί πριν άπό τήν άνακωχή τό 
1918 καί μετά ταϋτα, άπό τά «άτακτα» (λογιζόμενα ώστόσο ώς τα
κτικά) στοιχεία τής τουρκικής άδιαλλαξίας, έκδικητικότητας καί ζηλο- 
φθονίας. Βλ. Γ. Ν. Λαμψίδη, Τοπάλ Όσμάν. Έ να  χρονικό μιας άγνω
στης Ελληνικής Τραγωδίας (1914-1924), ’Αθήνα 1969.
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Ό  συγγραφέας τοΰ άρθρου Α. Νεόφυτος ήταν σημαίνον μέλος μιας 
οικογένειας πού είχε μεγάλη οικονομική, εμπορική καί κοινωνική εμβέ
λεια τόσο στή γενέτειρά του Κερασούντα καί στήν ποντιακή περιοχή γε
νικότερα όσο καί στό ελληνικό κράτος. Μάλιστα υπέβαλλε καί τις προ
σωπικές του απόψεις ώς προς τή διεκπεραίωση τοΰ προβλήματος τής 
άνεξαρτησίας ή αύτονομίας τοΰ Πόντου καί ώς προς τήν επιβαλλόμε
νη από τις δημογραφικές καί άλλες συνθήκες συμβίωση τοΰ έλληνικοΰ 
μέ τό τουρκικό εθνικό στοιχείο. Στό άρθρο πού αναδημοσιεύεται δέ δι
στάζει καί δέν ορρωδεί νά γράψει τήν αλήθεια ώς προς τή βιωσιμότη
τα τής περιφέρειας τής Κερασούντας. Ό  άναγνώστης θά σημειώσει 
πολλές φορές πόσο πολύ προσπαθεί ό Α. Νεόφυτος νά άντιπαρέλθει τά 
προβλήματα πού είχαν δημιουργηθεΐ κατά τό χρονικό διάστημα μετά τό 
1909/1910. Εντούτοις διακηρύσσει μέ παρρησία πώς ή Κερασούντα καί 
ή περιφέρειά της μπορεί νά επιβιώσει μέ τή συνεργασία των δύο 
εθνικών συνόλων, τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ τουρκικοΰ. Καί περατώνει τό 
άρθρο του: Ήννόησαν άραγε οι Τούρκοι ότι άνεν των Ελλήνω ν δέν 
είναι δυνατός ό οικονομικός καί κοινωνικός βίος των; Έάν δεν τό 
ήννόησαν τόσον τό χειρότερον δΤ αυτούς.

[’Από τό Μηνιαίον Λελτίον \Αγορών; τ. ΙΕ ' ,  τεΰχ. 4 (15 Ίαν. 1920) 
59/60]

[σ. 59] .... Η  ΚΕΡΑΣΟΥΣ
ΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

Ή  Κερασοϋς, αποικία Σινωπέων, άποίκων καί τούτων των Μιλη- 
σίων, είναι μία των ώραιοτέρων καί έμπορικωτέρων πόλεων τοϋ Πό
ντου. Ό  έπισκεπτόμενος αύτήν νομίζει ότι εισέρχεται εις πόλιν εντελώς 
Ελληνικήν, καί νϋν έτι μεθ’ δλας τάς ύπό τοϋ άπηνοϋς διωγμού έπενε- 
χθείσας εις τούς "Ελληνας καταστροφάς εις άνθρώπους καί περιουσίας, 
κατορθώσαντες διά των μέσων άτι να διαθέτομεν ν ’ άποσοβήσωμεν τήν 
εις τό εσωτερικόν άπέλασιν των Ελλήνων τής πόλεως, δυνάμεθα νά 
ειπωμεν ότι κατ’ ούδέν άπώλεσε τήν Ελληνικήν χροιάν της.

Ή  πόλις  αριθμεί περί τούς 20-22 χιλ. κατοίκων, των πλείστων καί 
νϋν έτι Ελλήνων. Ή  πόλις καθωραίσθη προ τριακονταετίας ύπό 
"Ελληνος δημάρχου, τοϋ μακαρίτου καπετάν Γεωργίου πασά Κωνστα- 
ντινίδου, δημαρχεύσαντος λίαν εύδοκίμως επί 17 συνεχή έτη.

Αιμήν. Ό  λιμήν τής Κερασοϋντος είναι άνοικτός καί εκτεθειμένος 
εις τάς τρικυμίας. Τά άτμόπλοια άγκυροβολοϋν προς Α. τής πόλεως, 
άλλ” ένεκα τοϋ μεγάλου βάθους των ύδάτων καί τής έλλείψεως υφάλων
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δύνανται νά προσεγγίσουν εις 60-100 μέτρων άπόστασιν της ξηρός. 
Π ρος άνατολάς τής πόλεως ευρίσκεται ό λιμήν των ιστιοφόρων όλι- 
γώ τερον προσβαλλόμενος υπό τών τρικυμιών. Ε ις το μέσον τής πόλε
ως σώζονται τά ερείπια υπό την θάλασσαν αρχαίου μώλου, άτινα δύ- 
νανται νά έπισκευασθοϋν, ά λλ ’ ό λιμήν οϋτος είναι μικρός διά τάς ση
μερινός άνάγκας τής ναυτιλίας.

Έ ν  γένει έν ώρμ τρικυμίας ή εργασία επί τής θαλάσσης είναι άδύ- 
νατος, μεθ’ όλην την άφοβίαν καί δεξιότητα τών λεμβούχων.

Α ί  φορτώσεις καί εκφορτώσεις διενεργοϋνται διά φορτηγίδων JO- 
15 τόννων χωρητικότητος προς γρ. 15 κατά σάκκον τών 80 χιλιογράμ- 
μων.

Υ π ά ρ χ ε ι μικρά τις  προκυμαία ή μάλλον άποβάθρα λιθίνη μετά μ ι
κρού βαρούλκού. Ώ ς  δικαιώματα προκυμαίας πληρώνονται γρ. 2 κατά 
σάκκον τών 80 χιλιογρ.

Α ί άποθήκαι τού τελωνείου είναι ετοιμόρροποι, καί μικρών δια
στάσεων.

Δ ιά  τάς άνάγκας τών άτμοπλοίων, έκτος άνθράκων, εύρίσκονται 
παντός είδους τρόφιμα καί ύδωρ.

Ε ις τον λιμένα Κερασούντος προσεγγίζουν σχεδόν δλα τά ατμό
πλοια  τά εξυπηρετούντο την γραμμήν Κων/πόλεως - Τραπεζούντος - 
Βατούμ.

Έμπόριον. — “Α πας σχεδόν ό οικονομικός βίος τής πόλεως εύρί- 
σκονται καί νϋν, μεθ’ όλον τό μποϋκοτάζ τών τούρκων, εις χείρας τών 
Ελλήνων. Προ τού πολέμου οι Τούρκοι κατεγίνοντο άποκλειστικώς εις 
τήν γεωργίαν, πάσαι δέ αί τέχναι, αί έπιστήμαι καί τό έμπόριον εύρί- 
σκοντο εις χείρας τών Ελλήνων. Οϋδένα σχεδόν τοϋρκον τεχνίτην, βιο- 
μήχανον, έμπορον ή έπιστήμονα, έκτος Τούρκων τινων δικολάβων, λεμ
βούχων καί καφεψών, εϋρισκέ τις. Οί Τούρκοι, οιτινες ήσαν καταχρε
ωμένοι εις τούς "Ελληνας άποκλείσαντες αυτούς βίμ κατά τον πεντα
ετή πόλεμον πάσης έργασίας καί έπιδοθέντες εις τήν κερδοσκοπίαν 
έπλούτησαν, έν τούτοις έάν νϋν έξακολουθοϋν έμπορευόμενοι πράτ
τουν τούτο διά βιαίων μέσων, κηρύξαντες μποϋκοτάζ κατά τών Ε λλή
νων, άλλως δεν θά ήδύναντο νά συναγωνισθούν προς τούς χριστιανούς 
έν γένει.

Εξαγωγή. — Τό κυριώτερον καί σχεδόν άποκλειστικόν είδος έμπο- 
ρίου τής πόλεως είναι τά λεπτοκάρυα, ών ή έφετεινή παραγωγή 
άνήλθεν εις 20 περίπου έκατομμύρια χιλιογράμμων, άξίας 3-4 έκατομ. 
λιρώ ν Τουρκίας. Τά λεπτοκάρυα είναι δύο ειδών: στρογγυλά καί μα
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κρουλά. Τά στρογγυλά περιέχουν περισσότερον έλαιον καί είναι κατά 
15-20% άκριβώτερα των μακρουλών, εξάγονται δε κυρίως καθαρισμέ
να εκ τοΰ φλοιοϋ, έν φ  τά μακρουλά, ώς περιέχοντα όλιγώτερον έλαι- 
ον καί έχοντα παχύτερον φλοιόν διατηρούνται περισσότερον καιρόν 
καί έξάγονται μετά φλοιοϋ.

Ή  σημερινή τιμή των στρογγυλών ανευ φλοιοϋ είναι γρ. 51 ή οκά, 
μετά φλοιοϋ γρ. 21, καί τών μακρουλών μετά φλοιοϋ γρ. 17-18, δεκα- 
τισμένα.

Προ τοϋ πολέμου έξήγοντο διά Τεργέστην, Αμβοϋργον, Μασσα
λίαν, \'Αλεξάνδρειαν, Κων/πολιν, Νέαν Ύόρκην, Αονδίνον καί Ρωσσίαν 
(κυρίως μακρουλά μετά φλοιοϋ). Νϋν άποστέλλονται εις Κων/πολιν, 
Μασσαλίαν, Νέαν Ύ όρκην καί Αονδίνον, εσχάτως δε καί εις Α λεξάν
δρειαν καί Τεργέστην.

Προ τοϋ πολέμου όλοι οί έμποροι ήσαν °.Ελληνες καί άπό τής άνα- 
κωχής, μεθ' όλον τό μποϋκοτάζ οί σπουδαιότεροι καί συστηματικότε
ροι έμποροι είναι °Έλληνες. Διενεργοϋσι δέ τό έμπόριον τών λεπτοκα- 
ρύων είτε άποστέλλοντες δΤ ίδιον λ/σμόν των εις τούς άνταποκριτάς 
των τό εμπόρευμα είτε προπωλοϋσιν αυτό καί μετά τήν φόρτωσιν πα- 
ραδίδοντες τήν [σ. 60] φορτωτικήν καί τό άσφαλιστικόν συμβόλαιον εις 
τήν Όθ. Τράπεζαν λαμβάνουσι παρ' αυτής τήν αξίαν του, τοϋ άγορα- 
στοϋ φροντίζοντος ώς επί τό πλεΐστον ν' άνοιξη αύτοΐς παρά τινι Τρα- 
πέζη τήν σχετικήν πίστωσιν, είτε εργάζονται επί προμηθείμ προς 3-5% 
διά λ/σμόν τών πελατών αυτών.

Α ί έργασίαι άρχονται κατά τά μέσα Αύγουστου επιτεινόμενα μέχρι 
τέλους Νοεμβρίου καί έπαναρχίζουν κατά Μάρτιον.

Έκτος τών λεπτοκαρύων έξάγονται καί ολίγα φασούλια, έρια, 
αιγοδέρματα, έλάτιναι σανίδες κλ. Προ τοϋ πολέμου ή έτησία εξαγωγή 
άνήρχετο εις 15-20 έκατομ. χιλιογρ.

Εισαγωγή. — Ή  εισαγωγή συνίσταται κυρίως εξ υφασμάτων δια
φόρων, νημάτων, αλεύρων, άραβοσίτου, ζακχάρεως, καπνών, καφφέ, 
κενών σάκκων κλ. Ή  Α γγλία  κατείχε τήν πρώτην θέσιν έν τή εισαγωγή, 
άλλά προ καί κατά τον πόλεμον ή Αύστρία καί Γερμανία έκέρδιζον διη- 
νεκώς έδαφος έν τώ κατ' αύτής συναγωνισμό.

Προ τοϋ πολέμου ή εισαγωγή διενηργεΐτο κατ' ευθείαν έκ τοϋ έξω- 
τερικοϋ, άλλά νϋν ένεκα τής δυσκολίας τών συγκοινωνιών διενερ- 
γοϋνται έκ Κων/πόλεως.

Ή  έτησία εισαγωγή άνήρχετο προ τοϋ πολέμου εις 13-16 έκατομ. 
χιλιογρ.
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Τράπεζαι. — Μέχρι τον 1906 πάσαι αί τραπεζιτικοί έργασίαι διε- 
ξάγοντο είτε υπό των εντοπίων έμπορων - τραπεζιτών, είτε διά των έν 
Κων/πόλει Ελλήνω ν άνταποκριτών των. 'Αλλά κατά τό 1906 ίδρύθη 
ένταϋθα ύποκατάστημα τής Αύτ. Όθ. Τραπέζης καί σννεκέντρωσε τό 
πλεΐστον των τραπεζιτικών έργασιών εις χείρας της. Ν υν μή εύρίσκου- 
οα ικανοποιητικόν τον τόκον 9% άποφεύγει τάς προεξοφλήσεις γραμ
ματίων καί καταγίνεται εις πώλησιν τών Συναλλαγματικών διά λ/σμόν 
τών εμπόρων έν Κων/πόλει επί προμηθείμ μή όγοράζονσα αύτάς ένεκα 
τών μεγάλων διακυμάνσεων τοϋ Συναλλάγματος μεταφέρει χρήματα μέ 
δικαίωμα έπικαταλλαγής 2 % (πρό τίνος έλάμβανε 3'/>%), καί κυρίως
δίδει προκαταβολάς απέναντι εμπορευμάτων κατατιθεμένων έν ταϊς 
άποθήκαις της, λαμβάνουσα 2 γρ. έπί έκάστου σάκκου καθ' έβδομάδα 
ώς αποθηκευτικά, καί έκτος τών τόκων προς 9% καί προμήθειαν 1 % 
τοϋθ’ δπερ, ένεκα τοϋ λίαν βραχυπροθέσμου τών προκαταβολών, άνα- 
βιβάζει τον έτήσιον τόκον εις 20, 30 καί ένίοτε εις πλέον τών 50%.

Έ τη  τινά μετά τήν ΐδρυσιν τοϋ ύποκαταστήματος τής Όθ. Τραπέ
ζης ίδρυσεν ένταϋθα ύποκατάστημα καί ή Τράπεζα Αθηνών.

Βιομηχανία. 'Άπασα σχεδόν ή βιομηχανία καί τά έλεύθερα επαγ
γέλματα εύρίσκοντο καί εύρίσκονται καί νΰν εις χείρας τών Ελλήνων. 
Έκτος δύο Ε λληνικώ ν έργοστασίων άτμοπριόνων προς παρασκευήν 
έλατίνων σανίδων, δύο Ελληνικώ ν βυρσοδεψιών καί τών πολυπληθών 
— τών πλείστω ν Ελληνικώ ν— έργοστασίων προς καθαρισμόν τών λε- 
πτοκαρύω ν έκ τοϋ φλοιοϋ, καί ή άλλη άπασα σχεδόν ή βιοτεχνία εύρί- 
σκεται εις χείρας τών Ελλήνων. Αρχιτέκτονες, κτίσται, ξυλουργοί, 
έπιπλοποιοί, σιδηρουργοί, χαλκεϊς, χρυσοχόοι, υποδηματοποιοί, ρά- 
πται, κλ. είναι Έλληνες. Έ άν οι Τοϋρκοι τά πάντα μηχανώνται κατά 
τών Ελλήνω ν έμπορων, έχουν όμως απόλυτον άνάγκην τών Ελλήνων 
τεχνιτών, έλλείψει τούρκων τοιούτων. Ό τε  κατά τον πόλεμον έστρα- 
τολόγησαν πάντας, είδον αίφνης ότι εύρέθησαν πρό άδιεξόδου καί άνα- 
γκάσθησαν νά άνακαλέσουν πλείστους όσους έξ έκάστου επαγγέλματος. 
Ή ννόησαν άραγε οι Τοϋρκοι ότι άνευ τών Ελλήνω ν δέν είναι δυνατός 
ό οικονομικός καί κοινωνικός βίος των; Έ άν δέν τό ήννόησαν τόσον 
τό χειρότερον δΤ  αυτούς.

Έ ν Κερασοϋντι, τή 5 Τανουαρίου 1920 
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΣ
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II. Εντυπώσεις τοϋ Γάλλου Jean Leune

Μέχρι τώρα διαγράψαμε επιγραμματικά την ιστορική πορεία τής 
Κερασούντας από την ίδρυσή της έως τό 1922. Προσπαθήσαμε άκόμα 
νά παραπέμπουμε στα έργα, καί συγκεκριμένα στις σελίδες, μερικών 
ερευνητών και ταξιδιωτών, όπου παρέχονται στοιχεία γιά τήν πόλη τής 
Κερασούντας. Είναι πλέον καιρός νά παρουσιάσουμε τό Γάλλο συγ
γραφέα Jean Leune καί τό δημοσίευμά του.

Ή  περιγραφή τοΰ J. Leune, άγνωστη, όπως νομίζουμε, στήν έρευνα32, 
δίνει μιά ζωντανή καί ζωηρή απεικόνιση τής καθημερινής ζωής στήν 
πόλη τής Κερασούντας, χωρίς νά ενδιατρίβει σέ άλλα σημεία, είτε μνη
μεία είτε γεγονότα, πού πολλών ταξιδιωτών καί περιηγητών συγκέ
ντρωσαν τήν προσοχή. ’Αναδημοσιεύουμε τό ίδιο τό γαλλικό κείμενο, 
γιά νά δείξουμε άκριβώς αυθεντικά τή ζωηρότητα μέ τήν όποια περι- 
γράφονται oi άνθρωποι πού ζοϋσαν καί δροΰσαν στήν πόλη τής Κερα
σούντας.

Βέβαια ή έρευνα θά επιθυμούσε νά είχε έπισημάνει ό J. Leune καί 
στοιχεία, μέ τά όποια θά ήταν δυνατόν οί ερευνητές νά θησαυρίσουν 
περισσότερο τήν ιστορία τής Κερασούντας. ’Αλλά, καί όπως είναι, τό 
κείμενο αυτό δίνει φωτογραφική, θά έλεγε κανείς, άναπαράσταση τών 
διάφορων σκηνών πού διαδραματίζονταν στή διάρκεια τής ημέρας στήν 
πόλη αυτή τοΰ Πόντου. Ή  καταγραφή τής κοινωνικής καί οικονομικής 
ζωής τής πόλεως είναι θά έλεγε κανείς φωτογραφικά «ένσταστανέ»33.

Ό  J. Leune, δημοσιογράφος-άνταποκριτής γαλλικών έφημερίδων34, 
είναι άπό τούς πνευματικούς ανθρώπους τής Γαλλίας, οί όποιοι στις 
πρώτες δεκαετίες τοϋ 20οϋ αί., μέ δημοσιεύματά τους, διαφώτισαν τήν 
κοινή γνώμη τής Ευρώπης γιά τά δίκαια τοΰ Ελληνισμού καί γιά τις

32. Σημειώνουμε δτι στήν πολύτιμη βιβλιογραφία περιηγητών τοΰ A. Bryer («Bi
bliography of Travellers’ Reports», ό.π.) δεν περιλαμβάνεται τό κείμενο αύτό τοΰ J. 
Leune οΰτε βέβαια καί στή βιβλιογραφία τοΰ Χρ. Μυρίδη («Συμβολή», δ.π.).

33. Μιά άπορία δμως μάς σταματά στό τέλος τής πρώτης κιόλας σελίδας (517), 
δταν ό Γάλλος φιλέλλην γράφει: C ’est que ΓEmpire Ottoman qui contient 5 millions de 
Turcs, contient aussi 6,5 millions et demi de Grecs (Ή  όθωμανική αύτοκρατορία, πού πε
ριλαμβάνει 5 έκατ. Τούρκων, περιλαμβάνει έπίσης 6,5 έκατ. Έλληνες). Χ ωρίς άμφιβο- 
λία ύπάρχει κάποιο, τουλάχιστον λογικό, σφάλμα στους δύο αυτούς άριθμούς.

34. Βλ. Σπ. Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος, τ. 3 (1966) σ. 
182, σημ. 2.
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Ή  παραλία Λιμέρι τής Κερασούντας την ημέρα τής διεξαγωγής 
κωπηλατικών άγώνων (1906).

προσδοκίες του. Τό άρθρο αυτό για την Κερασούντα γράφτηκε πριν 
από τον πρώτο βαλκανικό πόλεμο, δηλαδή πριν από τις 5 ’Οκτωβρίου 
ιού 1912. Τό μαρτυρούν τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου άλλα καί ή έκτύ- 
τωσή του στό Tour du Monde (τόμος XVIII, τεΰχ. 44) στις 2 Νοεμβρίου 
1912, σσ. 517-28

Ό  J. Leune, έκτος από τό κείμενό του γιά την Κερασούντα, δημοσί- 
υσε μεταξύ άλλων καί τα εξής, πού ενδιαφέρουν τη σύγχρονη ιστορία 
οϋ Ελληνισμού:

L’ effort militaire de la Grece, l’armee grecque et sa reorganisation par la 
dission militaire frangaise, Nouvelle revue, 15.4.1912.

Grece et Albanie, La Grande revue 79(1913)257-76
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2
Notre entrevue avec S.M. le roi de Grece, Lectures pour Tous{ 1918)
Un nouveau grand musee europeen; La Pinacotheque Nationale 

Athenes, Graecia (1912) 507-30
Une revanche une Etape. A vec les Grecs deParisaSalonique par Athenes 

Macedoine. Campagne de 1912. Preface de M. Gaston Deschamps. Paris 
Ί4.

Ό δ. Λαμψίδης
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[σ. 517]

PETITE VILLE DETURQUIE : KfiRASONDE ΕΝ MER NOIRE

PAR M. JEAN LEUNE

L’ etem el drame de PO rient: vainqueurs passifs, vaincus intelligents et actifs, mais opprimes. 
—  Turcs et Grecs. —  La vie des rues. —  La vie profonde. —  Administration turque. —  

Nouveau regime. —  Influences etrangeres. —  Les progres de la Russie.

Kerasonde fut, il y a bien longtemps, fondee par de hardis Grecs, venus de 
la petite Hellade, sur de rapides vaisseaux, coloniser les riches contrees 
voisines de la Mer Noire. Une legende veut meme qu’elle l’ait ete par les 
Argonautes, s’en allant a la conquete de laToison d'or. Toujours est-il que 
les Dix mille etant au terme de leur fameuse retraite, parvenus a la mer dans 
les environs de Trebizonde, sejournerent dix jours a Kerasonde, oil leurs 
chefs, dit-on, les passerent solennellement en revue. L’Anabase est le 
premier texte actuellement connu qui mentionne cette ville. Par la suite, 
Kerasonde fit partie du royaume de Mithridate, qui fut battu par les Romains 
en vue de ses remparts. Puis, Pharnace, son fils, en fit sa capitale, Pharnakia. 
Plus tard, ayant repris son ancien nom, elle fit partie de ΓEmpire de 
Byzance, puis de 1 ’ Empire de Trebizonde, dont, au commencement du XVIe 
siecle, toutes les villes etaient tombees au pouvoir des Turcs... Et depuis lors, 
jamais la Croix n ’a reparu sur les murs de sa citadelle.

... Le navire qui nous a pris a Constantinople, ralentit maintenant son 
allure. Au midi, la c6te se rapproche, tres accidentee, sous un lourd manteau 
d’epaisses forets de noisetiers, que soulevent ici et la, des pics aigus ou des 
croupes arrondies. Le long du rivage, des maisons blanches, quelques 
mosquees a minarets pointus. La ville s’etale en arriere, puis monte a 
I’assaut des hautes collines vertes, aux flancs desquelles s’accrochent des 
batisses de bois. Derriere la ville, et la dominant, une montagne rocheuse 
dresse un sommet curieusement decoupe en forme de corne. «En frangais, 
cette ville s’appelle Kerasonde, nous dit un Grec du pays, mais son nom grec 
est Kerassous, de χέρας, corne. Vous comprenez pourquoi... D’aucuns 
pretendent que Kerassous vient de κεράσια: les cerises, originaires de ce 
pays, d’ ou Lucullus emporta, pour l’introduire a Rome, le premier cerisier 
qu’ aient vu ses compatriotes. C’est au contraire parce que les cerises 
abondaient dans cette region, qu’on les appela kerasia!»



266 Όδυσσέας Λαμψίόης

Nous sommes en pleine Turquie, pourtant, le nom de cette petite ville est 
grec, et des clochers d’eglises grecques se voient par-dessus les toits. C’est 
que l’Empire Ottoman qui contient 5 millions de Turcs, contient aussi 6 
millions et demi de Grecs.

[σ. 518] Vers le Nord, le continent s ’avance en presqu’ile que surplombe 
une haute colline rocheuse. Des maisons en font le tour et se pressent, 
nombreuses, a son ombre, du c6te de la mer libre, au bord d’ une anse qui fut 
le port antique. Le versant sud du rocher est a pic vers la terre. Des ruines 
couronnent son sommet. C’est VAcropole de Kerasonde, edifiee par les 
premiers colons venus de l’Hellade, agrandie par les Byzantins, leurs 
descendants, sans cesse en lutte avec le Musulman. Ce fut dans le pays le 
dernier refuge de la Croix chancelante. Apres quoi l'lslam et son feu 
purificateur ont passe la.

Le navire approche de plus en plus, la ville se fait plus distincte: une partie 
sombre et terne, des maisons de bois vieilles et vermoulues pour la plupart, 
avec, par endroits, de grands peupliers noirs ou de maigres minarets blancs: 
c’est le quartier turc. Tout a cote, dans un peu de verdure, des maisons plus 
noires, plus sales et plus basses encore, semblent peureusement se cacher 
aux hommes d’abord, au ciel ensuite, a qui ni tours ni clochers ne les re- 
velent: ce sont les quartiers armenien et juif. Enfin, couvrant plus d’espace 
que les autres, tout un ensemble de maisons blanches ou bleues, 
coquettement dispersees dans des jardins verdoyants et fleuris, dominees, ici 
et la, par de hauts clochers ouvrages voisinant avec un dome surmonte d’une 
croix : c ’est le quartier grec.

C’est par le premier de ces quartiers, le turc, que nous commengons la 
visite de la ville.

Des rues etroites et tortueuses, aux paves de gres dur, inegaux et 
dangereux. De chaque cdte, sans ordre, se pressent de petites maisons tres 
vieilles et tres basses, parfois peintes en blanc. Aux fenetres, des grillages en 
lattes tres serrees, ouvrages et peints chez les riches, vieux et malpropres 
chez la plupart, et m£me aux fenetres pauvres, simplement simules par des 
bandes de papier crasseux, collees a peu pres regulierement sur les vitres 
fendues. Ce sont les fameux petits carreaux cachant aux yeux du passant les 
femmes qui veulent le regarder. Entre ces maisons, toutes sortes de gens 
circulent sans hate. Pourquoi se presser? Le Turc n'a point une notion tres 
exacte du temps ni de l’heure... Sur un semblant de trottoir, trottinent des 
creatures bizarres. Des etoffes grises, rayees de rouge composent, sur un
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dessous qu’on ne voit pas, un ensemble epais a forme de sac ovo'ide, monte 
sur deux pieds humains. Ά  l’extremite superieure, les etoffes s’ecartent, 
laissant a decouvert un triangle de voile noir. Le tout est une femme turque... 
Elies vont seules ou par groupes, se derangeant pour laisser passer un pretre, 
un iman superbe et raide sous son long pare-poussiere noir, coiffe d’un large 
turban tout blanc. L’ homme est soigne de figure, rase de frais, comme il 
convient a tous ceux qui se sentent bien au-dessus de la pauvre humanite. II 
bouscule, avec dignite, un gamin qui ne l’avait pas vu venir, occupe qu’il 
etait a grignoter des noisettes. Mais quelques metres plus loin, dans la rue 
subitement retrecie, un cri guttural le fait a son tour se jeter de cote. Un 
hamal (portefaix) courbe en deux arrive, menaqant tout ce qui se trouve 
devant lui d’une enorme poutre de fer, posee de biais sur son coussin de dos, 
et oscillant a la maniere d’un belier antique.

La rue est etroite... cinq metres en avant et autant en arriere du robuste 
Kurde a la barbe hirsute, il faut que choses, betes et gens disparaissent. 
L’iman, dans son empressement s’ est jete dans la boutique ouverte d’un 
antiquaire grec. En frolant l’une des vitrines mobiles, il a derange l’ordre et 
la symetrie des vieilles pieces d’argent qui s’y trouvaient exposees. Ce sont 
alors des cris... des injures. Le mot ghiaour (chien de Chretien) vole dansl’air. 
Mais le Grec est de taille a se defendre, et 1’autre en reste prudemment aux 
injures... Plus loin, la rue monte, en escalier aux marches basses, ou m£me les 
chevaux du pays sont habitues a circuler. Devant un magasin grec de 
mercerie, dans la devanture duquel sont exposees une multitude de cartes 
postales de Kerasonde (imprimees a Nancy), un officier s’ est arr^te. Il fait 
chaud. Sa calotte d’astrakhan, rejetee en arriere, lui decouvre la moitie de la 
tete, et satunique completement deboufo. 5 19]tonnee, b&ille demesurement 
sur sa chemise sale. Un enfant porte son sabre. Lui, tient a la main un filet 
rempli de provisions et sous le bras, un superbe melon... Ce ne sont pas les 
cartes postales que le vaillant defenseur de la patrie contemple avec tant 
d’attention, mais sa propre image que lui ren voie une glace de la devanture... 
La rue monte; de chaque c6te, ce sont des ateliers ouverts, sombres et sales, 
sans etage bien souvent. Des Turcs ou des Armeniens y travaillent toute la 
journee. Le soir venu, on clot 1’atelier avec de grosses portes de fer. Devant 
un groupe de femmes qui attendent avec patience, un bijoutier, accroupi sur 
un tabouret, ses lunettes sur le nez, ajuste minutieusement des choses qu’on 
ne voit pas, puis frappe a petits coups tres serieux de la matiere precieuse, 
rougeoyant au sortir d’une forge minuscule. En face, chez un coutelier, des 
Kurdes de l’lnterieur, le teint basane, la barbe herissee, petits, trapus, font
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affuter le long poignard qu’ils portent toujours a la ceinture, et qui a peut- 
€tre deja fait connaissance avec l’epiderme brun d’un Armenien. Dans une 
petite vitrine, des couteaux recourbes, des poignards terriblement pointus et 
des coutelas de brigands aux lames d’acier travaille, creusees dans leur 
longueur de rainures paralleles et bizarres. Des paysans de la region, des 
lazzes, passent sans s’arr€ter, grands et minces, pantalon noir bouffant 
jusqu’aux genoux, puis serre sur les jambes comme des gu£tres. Une simple 
tunique noire laisse depasser dans le dos la pointe d’un poignard. Sur la tete, 
au dessus completement rase en rond, ils portent un capuchon noir a longs 
pans, borde d’un galon dore. Un gland d’or tremblote a la pointe ou bien se 
dissimule sous les deux pans remenes autour de la tete et noues sur la nuque 
a la fagon d’un turban.

Maintenant, dans toute une suite d’ateliers, c ’est le cuivre qu’on travaille. 
De grandes plaques couleur de rouille gisent sur le pave de la rue, attendant 
le decoupage. Dans les ateliers, sous les coups de marteau sonores et repetes, 
d’autres plaques se martelent, se bossellent, pour devenir bientdt des vases a 
forme de cloche.

Un lazze, puis un groupe de femmes font irruption dans une de ces 
boutiques n ’ayant eu que le temps de se garer d’un hamal au dos charge d’un 
gigantesque tonneau.

Dans une ruelle, sur un trottoir, une masse grise, couverte d’etoffes sales, 
contre un mur. Un Juif, en passant, heurte cette chose du pied. La chose 
remue, se secoue; une tete basanee se montre, dont la bouche aux dents 
blanches lance une injure. Pris de peur, le Juif se sauve en courant. La chose... 
etait un derviche endormi... Un joli bruit de clochettes de bronze scande par 
un martelement d’acier sur les paves. Ce sont des paysans de l’lnterieur qui 
viennent a la ville pour le marche. Les lazzes vont a pied a cbte de leurs petits 
chevaux kurdes, minces et nerveux, clochettes au cou. Chaque bete porte 
deux immenses paniers, un sur chaque flanc. Dans ces paniers, il y a des 
femmes et des enfants, dont on ne voit que les tetes qui oscillent plus ou 
moins violemment au pas des montures. Entre les deux, sur le bat, un gros 
sac rempli de hardes. Sur le sac, une femme accroupie tient un immense 
parasol ou parapluie qui la protege, ainsi que les pensionnaires des paniers. 
Ces gens vont ainsi des journees entieres...

[o. 520] Devant une maison sans etage, dont on voit par les fen&res et la 
porte grandes ouvertes l’unique salle noire enfumee, la caravane s’arr£te. 
On descend les femmes, on sort les enfants des paniers, et les hommes 
portent leurs hardes dans la maison, une hbtellerie turque oil Ton dort sur des
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planches, fixees le long des murs comme dans un corps de garde. Les femmes 
et les enfants se dirigent vers une autre hbtellerie, non ouverte sur la rue 
comme il sied. Puis, les hommes conduisent les b£tes dans un soulihan ou 
caravanserail a fontaine, car ils ne sont pas assez riches pour les mener dans 
un han moderne, construit a I’europeenne, c’est-a-dire sans pittoresque 
aucun. Autour d’ une cour inegalement pavee, au milieu de laquelle jouent 
les eaux d’ une grande fontaine, se trouvent les ecuries. Au-dessus deux 
etages de galeries s’ouvrent sur la cour. C’est la-haut qu’on mettra en sOrete 
les marchandises achetees. En attendant, on va manger dans un... restaurant, 
grande salle noire et malpropre avec des semblants de tables et de bancs. La 
cuisine se fait sur la rue dans de grands bacs en fer-blanc, ou nagent 
d’innommables melanges gris et rougeatres de graisse, de riz, de tomates et 
de mouches!

Avant d’aller manger, apres avoir mange et en attendant d’ avoir quelque 
chose a faire, toutes choses qui, pour le Turc, representent la quasi totalite 
non seulement de la journee mais encore de l’existence, on va s’installer au 
cafe des heures durant. On y deguste lentement le contenu epais et noiratre 
d’une tasse minuscule, puis, s’etant adosse au mur, on met ses pieds nus... sur 
la table a cote de la tasse vide, et Ton s’endort pour rever sans doute au 
paradis d’Allah!

Tandis que, dans un de ces cafes, des gens godtent honndtement la joie de 
vivre, un gendarme penetre dans la salle commune. II a son kolback mis de 
travers, le croissant de cuivre par derriere. Ses chaussures n ’ont pas de 
semelles. Son ceinturon est si mal boucle que son coupe-choux traine a terre 
et tressaute sur les dalles a la fagon d’un sabre de cavalerie. II cherche un 
temoin, cite pour une affaire quelconque, car, aujourd’hui, le Tribunal tient 
seance.v A la fin de la journee, le temoin est retrouve : nu-pieds, deguenille, 
il etait assis sur le bord d’ un trottoir. II attendait, en fumant, qu’un savetier, 
accroupi pres de lui, eQt fini de marteler sur son genou les semelles de ses 
babouches. Pour se distraire, il contemplait longuement et sans etonnement 
un broyeur de cafe frappant les grains noirs a grands coups d’un lourd pilon 
de fonte, un mouchoir noue sur la nuque, lui protegeant la bouche et les 
narines contre la trop fine poussiere, qui, du mortier, s ’ eleve en vapeur.

Subitement, de chaque cote de la rue qui monte en serpentant au flanc de 
Γ Acropole, cessent les maisons aux fenetres grillagees, ou les ateliers tout 
remplis du bruit des marteaux. Ά  droite et a gauche, par dela deux murs bas 
et ruines, ce sont maintenant de vastes terrains en friche, plantes d’arbres. 
Des ifs pointus, tristes et noirs, de hauts peupliers sombres s’ elevent vers le
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ciel. C’est un ancien cimetiere abandonne. Dans Γ herbe haute, dans les 
fougeres qui s’inclinent vers le sol, des taches blanches, des pierres tombales 
etroites et longues se dressent. Des inscriptions les couvrent. Sur les tombes 
de femmes, les pierres sont decorees de feuillages en relief; sur celles des 
hommes et des religieux, elles sont coiffees d’un cone tronque en forme de 
fez, ou d’un turban de pierre. Tout a c6te de ce champ des morts, une 
mosquee au dome surmonte d’un croissant. Un minaret s’y accole, a 
l’escalier tournant duquel une vieille echelle exterieure donne peniblement 
acces. Par la porte ouverte on apergoit, sur le dallage, des nattes de paille 
tressee, et dans le fond, la chaire de l’iman, precedee d’un petit escalier tres 
raide, et coiffee d’un eteignoir pointu. Ά  l’entree, des mendiants deguenilles 
essayent, par une mimique tres expressive, d’apitoyer les passants.

Ά  cote de la mosquee, comme il convient, se trouve la fontaine aux 
ablutions. C’est une petite tour a [σ. 521] toit debordant, d’ou quelques 
maigres filets d’eau s’echappent a grand’peine par une serie de trous 
disposes en ceinture aun metre du sol. Des hommes, en face de ces trous, font 
semblant de se laver la figure et les mains, car 1’heure de la priere est proche. 
Des femmes viennent la remplir d’eau de grands vases en cuivre, qu’elles 
placent ensuite d’une main sur leur epaule, l’autre main retenant le voile 
hermetique sur le visage. Puis, elles s’en retournent chez elles par quelque 
rue solitaire et detournee, en faisant claquer leurs tres hautes galoches de 
bois sur les paves inegaux. Des soldats, sales et deguenilles, marchant a pas 
lourds et balangant harmonieusement le corps, bousculent brutalement en 
passant quelques gamins en uniforme kaki, dont les manches portent routes 
sortes de galons blancs, verts ou rouges, les seules choses qu’ils acquierent a 
l’ficole!

Devant un magasin de nouveautes, tenu par un Grec, des femmes se sont 
arr£tees. Mais celles-ci doivent appartenir a la plus haute societe de 
l’endroit. Elles sont moulees dans des robes de satin noir. Une petite pelerine 
de m&ne etoffe leur couvre la tete et le buste. Un voile noir, transparent, 
dissimule en partie leur visage, dont on ne peut que tres vaguement 
distinguer les traits. Jolies, le sont-elles? Qui sait, le voile est si trompeur! 
Des fillettes sont avec elles, cheveux sur le dos, en longues robes de toile 
tombant jusqu’aux pieds a la fagon d’une chemise, petites mains fines, aux 
ongles et parfois aux doigts meme rougis de teinture...

Dans la grande rue qui descend vers la mer, la foule est aujourd’hui plus 
compacte et plus grouillante, car c’est jour de marche. Des hotelleries, les 
paysans sortent en masse pour aller faire leurs emplettes. Des chretiens de
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Κερασούντα 1905. Ή  πατριαρχική οικογένεια τοϋ ισόβιου Δήμαρχου, 
τοϋ "Ελληνα Καπετάν Γιώργη Πασά-Κωνσταντινίδη 

(στο κέντρο τής φωτογραφίας ό Δήμαρχος).

1’Interieur entrent chez les pharmaciens grecs, aux boutiques bien tenues, 
pour consulter le docteur qu’on est sur d’y rencontrer. Et les medicaments 
qu’ils achetent sont des produits frangais, im portes de Paris. Mais, dans une 
petite rue avoisinante, un Armenien tient aussi une pharmacie, d’ailleurs 
malpropre, celle-ci a l’usage des Turcs. Ici les produits sont d'origine 
allemande. Ce sont les navires de la Deutsche Levante Linie, de Hambourg, 
qui les ont apportes, avec quantites d’autres choses, d’ailleurs. Tels ces 
phonographies qui distraient les consom m ateurs turcs d’un cafe, en leur 
nasillant, des heures entieres, des marches militaires prussiennes a bruits de 
fifres et de tambours. Telle la camelote bon marche entassee sans ordre dans 
un bazar armenien, qui cherche en vain a faire concurrence au bazar grec, 
celui-ci vendant de la bonne marchandise fran^aise, situe sur le tro tto ir d’en 
face.

A mesure qu’on descend vers la mer, c ’est-a-dire vers le marche (les 
Grecs disent Vagora), les magasins se font plus nom breux, la plupart tenus 
par des Grecs. Des gens qui ont de grosses affaires a traiter vont et viennent 
d’un han a l’autre, d'un han a la moderne, qui ne com porte plus d ’ecuries, 
mais [o. 522] seulement des entrepots de marchandises et des bureaux... Un
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homme en chapeau de paille cause a tres haute voix avec quelques gros 
commergants de l’endroit. C’est l’agent d’une importante fabrique 
allemande de chocolat qui vient ici acheter des noisettes par tonnes. On en 
fera la-bas de I’excellent chocolat... On cueille les noisettes en aoQt et 
septembre, puis on les etend au soleil qui desseche leur petite ecorce verte. 
Alors, on les bat au fleau, ce qui fait sauter cette ecorce. On les rapporte 
ensuite dans la ville ou on les emmagasine. Des femmes separent les noiset
tes gatees des bonnes, dont on expedie aussitdt une partie a Batoum ou 
Odessa, comme noisettes fraiches. Celles qui sont gatees sont expediees en 
Italie, oil Ton en tire de l’huile, la plus fine, parait-il, pour les parfums. Done 
rien n’est perdu. Des machines s’emparent de ce qui reste, pour faire un tri 
par grosseurs, puis pour briser les coques. Ainsi preparees, les noisettes qui 
emplissent des salles entieres d’entrepbts, sont pretes a etre dirigees sur 
Marseille ou sur Hambourg. Quant aux coques brisees, elles sont le seul... 
combustible dont se servent les habitants de Kerasonde, combustible qui 
chauffe admirablemant bien et qui a l’enorme avantage d’etre aussi peu 
coQteux que possible.

Le commerce des noisettes est, en somme, actuellement le seul de 
Kerasonde. II est tres lucratif, car bien des Grecs, qui Font entierement 
monopolise, y ont gagne de tres jolies fortunes. Les immenses for£ts de 
l’arriere-pays sont ainsi divisees entre quelques gros proprietaires, qui font 
garder leurs lots par des paysans turcs. On les paye par un tant pour cent sur 
la recolte annuelle, pour laquelle hommes et femmes de toute la region sont 
mobilises pendant pres de deux mois.

Aujourd’hui, beaucoup de porteurs de fez, chretiens et turcs, profitent du 
marche pour aller faire repasser leur calotte rouge, sur une des formes en 
cuivre jaune qui, legerement chauffees par dessous, resplendissent a la 
devanture d’un habile specialiste. On applique la calotte sur la forme qui lui 
convient; une seconde forme legerement plus grande s’emboite sur la 
premiere, et d’un montant transversal et mobile une vis a pression descend 
sur le tout. La calotte est repassee.

La, oil l’absence de maisons le permet, on a tire des barques et des 
mahonnes (chalands a forme de trieres antiques) sur le sable qui monte 
jusqu’a la rue. L’ombre de ces embarcations a sec et de grandes toiles 
blanches abritent les vendeurs et leurs etalages varies de produits locaux ou 
etrangers. Lazzes et Kurdes parlent haut et ne se pressent point. Armeniens 
et Juifs achetent ou vendent en discutant aprement, tout bas, puis s’en vont 
tres vite, en rasant les murs. Des Grecs, v£tus a I’europeenne et coiffes du
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fez, discutent entre eux. Des gamins courent dans cette foule, augmentant la 
cohue et le bruit de leurs insolentes bousculades et de leurs cris. Ils se pre- 
cipitent vers un groupe qui stationne obstinement devant une maison. Des 
coups de coude, des injures «petits chiens de Grecs», et les voila au premier 
rang des badauds. Au-dessus d’une porte, les Iettres rouges flamboient. Deux 
inscriptions voisinent: Tune recente en turc, Γ autre qui a vu deja bien du 
pays, en frangais. Celle-ci annonce: L ’huitieme merveille du monde, tandis 
qu’au-dessous, un vague dessin colorie pretend representer une fillette aux 
pieds de bouc. Les gamins en ont assez vu; jouant des coudes encore, faisant 
des grimaces aux Turcs qui les injurent, ils vont maintenant vers un autre 
groupe que les accents lamentablement fatigues d’un vieil orgue de 
Barbarie, maintiennent sur place. Derriere une palissade en bois, on entand 
gronder quelques vieux fauves edentes; c’est une menagerie de passage...

Non loin du marche, centre des affaires, sur une haute terrasse qui domine 
la mer, se dresse un grand batiment aux lignes severes et d’ allure tres 
officielle, c’est le konak, siege de toutes les administrations municipales et 
departementales. On y rend une justice plus ou moins bancale, «a la turque». 
Lorsqu’il fait chaud, les juges siegent en bras de chemise, les gendarmes vont 
nu-pieds et les temoins... ne viennent pas, tout comme les accuses. On remet 
[o. 524] alors l’audience au lendemain. Le maire et le kaimakam  (pr6fet) 
ont leurs bureaux au konak. Dans les couloirs grouille toute une population 
en guenilles, tandis que dans les coins sombres, des femmes accroupies et qui 
semblent des sacs epais, bavardent pour tuer le temps.

Tout a cOte du konak se trouve la prison, qui communique avec la rue par 
une enorme et solide porte de fer a guichets, fermee par un tres petit cadenas 
et un verrou. Quand on a franchi ce redoutable passage que garde en 
permanence un gendarme, on se trouve dans une cour sur laquelle ouvrent 
trois salles, tout aussi malpropres et malodorantes les unes que les autres : 
une pour les voleurs et les assassins aux faces bestiales, une autre pour les 
debiteurs recalcitrants aux visages plus tristes que mediants, une troisieme 
pour les malades. De gros barreaux aux fendres de ces cages, et un filet en fil 
de fer galvanise a mailles d’un demi-metre, tendu au-dessus de la cour 
interieure et surveille par un guetteur juche en permanence sur le mur meme 
de cette cour, assurent 1’inviolabilite de Fair exterieur et libre.

Sur la grande rue, maintenant, voici une porte monumentale qui donne 
acces a de grands batiments rouge brique en bordure d’un vaste terrain 
d’exercice. Pres d’une guerite, a raies blanches et rouges, un homme aux 
habits de drap kaki, sales et completement dechires, aux chaussures sans



274 Όόυσσέας Ααμψίόης

semelles, ne trahit son vague caractere militaire que par un fusil Mauser aux 
parties metalliques soigneusement enveloppees de cuir, et par une enorme 
ba'fonette mal attachee, lui battant les jambes. Ce batiment rouge, c’est la 
caserne, avec des magasins accoles contenant, parait-il, assez de loques et de 
hardes pour vfitir, comme cette sentinelle, un bataillon de reservistes.

Non loin de la caserne, une grande maison, que rien ne distingue des 
autres, est une ecole turque... II y en a trois semblables dans la ville qui 
comprend 10 OOOTurcs. Elies sont toutes aussi sales les unes que les autres et 
pourraient, sans exageration, €tre comparees a des etables. Les enfants y 
apprennent a lire dans le Coran; on essaye de plus de leur inculquer quelques 
vagues notions d’arithmetique, d’ histoire et de geographic. Mais, en 
histoire, on leur dit que les Turcs ont toujours vaincu les Ghiaours et en 
geographic on leur apprend que la Turquie s’etend partout oil se trouvent 
des musulmans, c’est-a-dire qu’elle renferme toute 1’Afrique du Nord, 
Algerie et Tunisie comprises, et qu’elle englobe une partie de l’Asie jusque 
vers la Chine. Puis, deux fois par semaine, un officier les emmene a la caserne 
et les y fait manoeuvrer avec des batons... Le principal pour Ie Gouverne- 
ment, c’ est que, pour 1 ’edification des etrangers, le plus grand nombre 
possible d’enfants portent 1’uniforme reglementaire des ecoles (paye paries 
parents, bien entendu!). Apres la classe, tout ces gamins vont d’ ailleurs bien 
vite s’en defaire, pour aller passer plusieurs heures, tout nus, au bord de la 
mer, gar^ons et filles, plongeant, nageant, puis dormant au soleil sur le sable 
ou quelque rocher. En ce qui concerne les filles, il parait, au dire des 
autorites, qu’il existe aussi des ecoles pour elles, mais bien malin serait celui 
qui pourrait se vanter de les avoir vues.

Voici la rue des Savetiers. Le quartier grec est proche, car l’une des co- 
quetteries du Grec, c’est sa chaussure. Devant les boutiques, des babouches 
au cuir encore humide sechent sur le trottoir. Dans 1’atelier, tout autour de 
quelques hommes qui travaillent, des babouches encore, multicolores ou 
brodees tapissent les murs ou descendent du plafond en chapelets oscillants. 
Dans un coin, sous verre, des chaussures a 1’europeenne attendent le client 
riche aux idees modemes.

Maintenant, voici des rues larges et bien pavees, bordees de belles 
maisons blanches ou bleues perdues dans la verdure de petits jardinets. Plus 
de grillages reels ou simules aux fenetres. Des perrons a colonnes, des 
plantes grimpantes partout. De petites boutiques tres propres aux etalages 
soignes, joliment disposes. Des cafes oil les gens causent, lisent les journaux 
et n ’auraient jamais l’idee de mettre leurs pieds sur les [σ. 525] tables. A un
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coin de rue, un grand beau magasin de nouveautes avec, au-dessus de sa 
porte, rinscription: Au Bon Marche, en frangais, en grec et en turc, et, sur 
les glaces de la devanture: «Articles de Paris»... Sous un arbre, des gamins 
pauvres, mais propres et soignes, forment cercle autour d’un des leurs, qui 
perore. II parle a ses camarades des actions d’eclat que firent en 1821 les 
heros de PIndependance hellenique. Sa parole est chaude, vibrante, enthou- 
siaste. Apres qu’il a parle de 1821, un autre parle de leurs ancetres qui con- 
nurent Miltiade, Pericles, Phidias ou Sophocle. Car, a Pecole et dans leur 
famille, ces enfants, par la bouche de leurs parents, de leurs maitres ou de 
leurs pretres, apprennent a connaitre et a venerer toutes les belles traditions 
de PHellenisme. Puis, tout comme leurs aines, reunis au Syllogue Litteraire 
des Argonautes qui fait venir pour ses membres, des journaux, des revues et 
des livres d’Athenes et de Paris, ils se lancent dans d’interminables 
discussions politiques.

Non loin de la, une cloche resonne. C’est l’heure de Pecole. De partout, 
les enfants se pressent vers le superbe batiment a deux etages, a terrasses et 
a peristyle dorique que les dons genereux de 11 000 Grecs de Kerasonde ont 
permis d’elever tout recemment, comme ils permettent actuellement 
d’elever une ecole toute semblable pour les filles. Et cela represente en achat 
de terrains, construction, amenagements, etc., la jolie somme de 1 600 000 
francs. Ce qui n’empdchera pas la communaute de trouver annuellement, 
malgre les impots et toutes les taxes qu ’elle doit payer au Tresor Imperial, 32 
000 francs pour le seul entretien de ces deux ecoles de 2 et 3 divisions 
chacune a 7 classes, et des 4 autres petites ecoles primaires dispersees par la 
ville. Le Grec ne saurait, en effet, se passer d’instruction. II a toujours ete et 
sera toujours essentiellement intelligent et intellectuel... En passant pres de 
nous, plusieurs gamins saluent joyeusement, en disant: «Bonjour, Monsieur, 
vous allez bien?» et ils se sauvent, tout contents d’avoir pu nous montrer 
qu ’ils savent quelques mots de notre langue... A la porte de Pecole, des 
prdtres causent avec des professeurs. Dans POrient hellene, la religion n’est 
jamais separee de la vie journaliere. Les populations sont groupees par 
communautes autour de leurs pasteurs, gardiens traditionnels de la langue, 
de la foi et de P esprit hellenes. C’est grace a cette solide organisation que 
PHellenisme n’a pu £tre etouffe par les Turcs. Dans les classes, les enfants 
acquierent une instruction equivalant a celle qui se donne dans nos ecoles 
primaires superieures, avec, en plus, l’etude toute naturelle de P antiquite 
grecque. Le frangais est enseigne comme Pon peut, car le budget de la 
communaute ne permettrait pas de faire venir un professeur frangais. Mais
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il se trouve toujours un Grec qui ait sejourne en France, et, a vrai dire, il 
s’acquitte de sa tache aussi bien qu’il est possible : les enfants apprennent 
reellement de quoi pouvoir se debrouiller plus tard.

Dans une rue, mal pavee par I’administration, mais bien entretenue par 
les habitants, des femmes vont et viennent en costume local, culottes 
bouffantes tombant sur les chevilles, et dissimulees sous une sorte de jupe 
tres lourde formee par devant, de deux pans distincts, un sur chaque jambe, 
et d’un seul par derriere. Un tablier d’etoffe rayee couvre le tout. Une petite 
blouse s’ouvre en pointe sur la poitrine par deux pans croises s’attachant par 
devant. Les cheveux tombent en deux lourdes nattes sur le dos, de dessous un 
voile descendant en pointe sur la nuque. Sur la t&e, une couronne de sequins 
d’or.

[σ. 526] Sur le pas des portes, des vieilles cardent de la laine et puis la 
filent, par les memes moyens qu’ils est indique aux peintures des tombeaux 
egyptiens ou des vases de Corinthe. Dans les maisons, le bruit sourd et 
rythme de montants de bois qui se heurtent, dit qu’on y tisse des etoffes de 
toutes sortes sur des metiers rustiques. Toiles fines ou grosses seront ensuite 
lavees a la mer, puis mises a secher sur les rochers. Enfin, ici et la, c’est la 
trepidation metallique des machines a coudre. La laine, devenue fil, puis 
etoffe, devient maintenant jupe, tablier, tunique ou pantalon.

Nulle part, hommes ou femmes ne sont a flaner. Les uns sont a leur 
magasin ou a leur bureau, tandis que les autres prennent soin de leur interieur 
et travaillent afaire soit des vetements qu’on vendra auxTurcs soit des tapis, 
ou bien s’emploient au tri des noisettes, etc. Entre deux travaux, elles vont 
faire quelques devotions aux eglises Saint-Georges ou de la Metamorphose, 
ou a la chapelle de Saint-Pantaleion.

Le soir, le mari rentrera. Quand les enfants auront baise la main de leur 
mere, dit bonsoir a leur pere et se seront respectueusement retires, 1 ’homme 
dira sa journee, confiera ses projets a sa compagne, qui les discutera, les 
approuvera ou les rejettera. Sans heurt, sans protestations ni dispute, s’est 
lui qui s’inclinera devant elle, car il a confiance dans son bon sens. La famille 
est ainsi merveilleusement unie. Les moeurs sont tout a fait patriarcales. 
Aussi la race est-elle forte.

... L’ homme est a son bureau. Tout a coup des cris, des injures. Une bande 
de forcenes, apres avoir roue de coups le domestique, fait irruption. Ce sont 
tous les portefaix et debardeurs du port. «Pour la flotte ottomane, ordonne 
celui qui parait leur chef, donne 10 livres (230 fr.)! — Mais je vous ai deja 
donne 5 livres turques le mois passe. — Donne 10 livres et tais-toi, chien de
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Grec, si u ne veux pas que nous t ’etendions a terre, comme un chien que tu 
es!» La chose est arrive hier au voisin. Inutile done de resister. Les 10 livres 
sont empochees. «Maintenant, viens avec nous!» On suit docilement et, 
dans la rue, on se retrouve avectous les Grecs de l’endroit qui se laissent ainsi 
mener au ... telegraphe, en riant, car tout le monde connait la comedie qui se 
prepare.

Au telegraphe, en effet, le chef de bande adresse au Comite Central Union 
et Progres de Salonique, au Grand Vizir et au Sultan, la depdche suivante: 
«Vingt mille habitants Kerasonde reunis meeting monstre protestent 
energiquement contre agissements cretois. Tous decides a mourir plutOt que 
cederun pouce territoire de Γ Empire!»

Apres quoi, chacun est libre de rentrer chez soi. Le Comite local Union et 
Progres a fait tout son devoir. Quant aux souscriptions qu’il recueille... pour 
la flotte, elles sont la principale ressource du parti Jeune Turc, qui a toujours 
enormement besoin d’argent! Le lendemain, le journal turc de la ville, que le 
Comite des bateliers et portefaix a monte avec l’argent qu’il a ete prendre 
aux Grecs, lancera, toujours a propos de la Crete, quelque appel 
panislamique a la Guerre Sainte, et conseillera plus que jamais le boycottage 
anti-hellenique. Ce fameux et terrible boycottage est l’oeuvre du peuple, dit 
le Gouvemement, qui ne veut pas en prendre la responsabilite. Cependant, 
lorsque la Banque d’Athenes, etablissement grec s’il en fut, vint etablir une 
succursale a Kerasonde en 1910, elle ne fut nullement inquietee par le 
peuple, que des ordres formels du vali de Trebizonde [σ. 527] avaient prie de 
rester tranquille, pour ne pas mecontenter les gros actionnaires frangais de 
cette Banque.

En 1911, au moment des incidents turco-montenegrins, la Russie ayant 
appuye le Gouvemement de Cettigne, bateliers et portefaix, Comites locaux 
de Rizeh, Trebizonde, Kerasonde, Ordou, etc., deciderent de boycotter les 
marchandises russes. Le journal de Kerasonde abondait dans ce sens. Au 
lendemain d’un de ses articles les plus violents, il se taisait subitement. Tout 
d’un coup personne ne parlait plus de boycottage anti-russe. C’est qu’une 
note etait venue de Saint-Petersbourg a Trebizonde : «Α la premiere caisse 
de marchandises russes defoncee, la flotte bombarde et occupe Rizeh et 
Trebizonde.» Le peuple, dans son fanatisme, n ’aurait, en effet, pas compris 
seul la portee de ces menaces, si le vali, par ses ordres formels, ne l’y avait 
aide. Mais la Grece n’apas de canons...

Malgre tout, l’esprit industrieux des Grecs les fait reussir et gagner de 
I’argent, car les Turcs, paresseux et incapables, ne peuvent se passer d’eux,
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qui leur fournissent de quoi se nourrir et se vetir. Λ la lisiere des forets qui 
encerclent Kerasonde, un ouvrier grec qui a travaille en France et en 
Angleterre, a monte une petite tannerie modele. Des aujourd’hui, il est en 
mesure de fournir aux cordonniers de la ville un cuir aussi bon et moins cher 
que les cuirs d’importation, on ne peut done pas se passer de lui. D’autre 
pan, on serait incapable de le remplacer et de faire ce qu’il fait. LesTurcs le 
detestent done. Puis, il y a les armateurs grecs dont les nombreuses barques 
pontees et les voiliers font le cabotage et vont, par dela le Bosphore, 
jusqu’en Grece, en Egypte, etc. On ne peut non plus se passer d’eux.

C ’est en vain que Mahomet a promis double pan de paradis a ceux de sa 
religion qui mourraient sur mer, le Turc ne sait pas naviguer, et c’est 
pourquoi il deteste ceux qui le savent. Beaucoup de ces armateurs grecs sont 
tres riches, mais sont restes tres simples. L’un d’eux, capitaine Georgi Pacha, 
sous le regime hamidien, etait devenu maire de Kerasonde. En digne 
descendant des antiques Hellenes, il consacra toute sa fortune a embellir sa 
ville, a en paver les rues, a les eclairer, a en percer de nouvelles, etc., etc. Le 
Gouvernement laissait faire, puisque cela ne lui coQtait rien. Aujourd’hui, la 
haine du Grec est trop fone pour que pareille chose puisse se renouveler.

Mais, a quelle prosperite Kerasonde n’eQt pas atteint, si on avait laisse 
ces «chiens» libres de tra-[a. 528]vailler! L’arriere-pays renferme des 
gisements de houille et de cuivre en tres grandes quantites, et peut-etre me- 
me de naphte. Les Grecs anciens avaient exploite tout cela, ainsi qu’en 
temoignent les galeries de mine et les tas de scories que Ton retrouve 
aujourd’hui. Mais il n ’existe pas de route qui puisse permettre une exploi
tation en regie. La route actuelle de Kerasonde a Kara-Hissar oil se trouve le 
charbon, n ’est pas carossable, on ne peut y circuler qu’a cheval. Il y a m6me 
des endroits oil seul un fil telegraphique, attache aux branches des arbres, en 
indique le trace. Dernierement, des Grecs avaient ete a Constantinople 
demander a un ministre jeune Turc 1 ’automation de construire un chemin de 
fer d’exploitation a voie etroite, ainsi qu’un quai dans le port. Le ministre 
repondit que la jeune Turquie devait etre a l’avant-garde du Progres (et de 
l’Union). Par consequent il ne pouvait autoriser la construction de ce mode 
de locomotion, desuet et bon pour les Occidentaux, qu’on nomme le chemin 
de fer. II autorisait seulement I’etablissement d’un service d’automobiles! 
On lui fit remarquer qu’une route serait alors necesaire, mais il ne repondit 
plus rien. Il y a bien la-bas, comme dans tout 1’Empire, une Commission 
Frangaise d’Ingenieurs charges de faire des routes. Mais chaque fois qu’ils 
etablissent un projet et l’envoient a l’approbation ministerielle, il leur
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revient, modifie au crayon bleu, de fagon absolument fantaisiste. Le Mini- 
stere tient a satisfaire quelque influent pacha qui voudrait que la route passat 
parses terres... Bref, on n’aboutit arien!

Une seule chose fonctionne tres bien dans ce doux pays, c’est tout ce qui 
peut rapporter de Γargent au Comite et au Gouvernement. Jusqu’a 1911, on 
percevait, conformement aux Capitulations, un droit de douane de 11 pour 
100 ad valorem sur les importations. Le Comite voulant percevoir plus, sans 
que l’Europe le sQt, envoya des officiers en mission dans les vilayets. Les 
valis aussitbt s’en furent visiter le littoral de leur ressort, accompagnes du 
missionaire secret. A Kerasonde, le vali trouva que la ville avait besoin 
d’embellissements. Les marchandises furent alors frappees d’un droit 
d’entree supplem ental de 4 pour 100, a titre provisoire! Le Gouver
nement pergoit maintenant 15 pour 100 et les Capitulations sont respectees 
«a la turque».

Toutes ces vexations anti-grecques ont un resultat assez curieux. 
Beaucoup de jeunes gens vont commercer et travailler a Batoum, qui n ’est 
pas loin. La, ils sont libres. Ils voient ce qu’on peut faire de ces villes de la 
Mer Noire lorsqu’elles appartiennent a des civilises. Au bout d’un certain 
nombre d’annees de sejour en Russie, ils se font naturaliser Russes, puis 
reviennent chez eux. Grecs, ils sont toujours de coeur, de langue et de 
religion, mais, en tant que sujets russes, ils sont desormais inviolables, et le 
Comite, par crainte des canons de marine, les laisse tranquilles.

A Kerasonde, il y a maintenant pres de 400 families grecques «sujets 
russes». Ainsi, peu a peu, la Russie gagne du terrain vers Erzeroum, 
Trebizonde, Kerasonde qu’elle espere bien un jour... civiliser.

Telles sont les choses et les gens que Ton peut observer a Kerasonde, dans 
cette petite ville de la Turquie lointaine, oil tant d’influences etrangeres 
essayent de s’implanter. Lanbtre est partout soutenue par l’element grec. A 
nous de savoir en profiter.

JEAN LEUNE

[Καί ο ί τέσσερεις φωτογραφίες πού δημοσιεύονται στο άρθρο αύτό είναι άπό κάρ
τες πού ό ’Ιωάννης Παπαδόπουλος, έπί χρόνια πρόεδρος τοϋ Συλλόγου Ποντίων 
«Άργοναϋται-Κομνηνοί» Καλλιθέας ’Αθηνών, έστειλε στον Ό δ. Λαμψίδη κατά τήν πε
ρίοδο 1970-1974, μέ τήν εύκαιρία των μεγάλων χριστιανικών έορτών].
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KERASUNT 1911. EINDRUCKE DES FRANZOSEN JEAN LEUNE

Der Artikel besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil gibt der Autor einen 
kurzen Uberblick liber die Geschichte der Stadt Kerasunt von ihrer 
Griindung (630 v.Chr.) bis 1922 und flihrt die Werke einiger griechischer und 
auslandischer Autoren (W. J. Hamilton, J. Ph. Fallmerayer, P. 
Triantafyllidis, S. loannidis, G. Domninos, K. N. Papamichalopoulos, D. 
Oikonomidis und P. M. Kontojannis, sowie das Bulletin der Griech. 
Handelskammer von Konstantinopel) auf, die Nachrichten liber Kerasunt 
nach 1839 enthalten. Im zweiten Teil ist der vollstandige Bericht des 
franzosischen Journalisten Jean Leune liber Kerasunt (erschienen im Tour 
du Monde XVIII, Heft 44, 2. Nov. 1912, S. 517-28) abgedruckt. Titel des 
Berichts: «Eine kleine Stadt der Tlirkei: Kerasunt am Schwarzen Meer». 
Inhalt, wie ihn Leune selbst in Stichworten angibt: «Das ewige Drama des 
Orients: passive Sieger, intelligente und aktive, aber unterdriickte Besiegte. 
— Tiirken und Griechen. — Das Leben auf den StraBen. — Das Leben im 
Hintergrund. — Die tiirkische Verwaltung. — Das neue Regime. — Ein- 
fllisse aus dem Ausland. — RuBlands Fortschritte». Beim Lesen dieser leb- 
haften und anschaulichen Schilderung glaubt man ein Fotoalbum mit mei- 
sterhaften Momentaufnahmen durchzublattern, das frei von jeder Zensur 
zusammengestellt wurde.


