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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 

 
Τα οικογενειακά κειμήλια καθώς και η περιοχή στην οποία γεννήθηκα, η 

Τιφλίδα, αποτέλεσαν την αφετηρία, το έναυσμα για τον προσανατολισμό των 

ερευνητικών  μου  ενδιαφερόντων.  Η  πρωτεύουσα  του  γεωργιανού  κράτους  -  η 

Τιφλίδα, αποτελεί μια από τις αρχαιότερες εστίες του ανατολικού, προσφυγικού 

ελληνισμού. Η οποιαδήποτε αναφορά στον ευρύτερο γεωγραφικό ρωσικό χώρο, μου 

υπενθυμίζει τα λόγια που χρησιμοποίησαν οι προγονοί μου για να μου περιγράψουν την 

πολύχρονη και πολυσήμαντη ελληνική προσφορά στα εδάφη αυτά: «τους βαφτίσαμε, 

τους δώσαμε το αλφάβητο, Έλληνες οικοδόμησαν την Ρωσία». 

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του 4
ου 

μ. Χ αιώνα χρονολογείται η εμφάνιση 

του ελληνικού στοιχείου στις περιοχές της Γεωργίας, την εποχή δηλαδή που η χώρα 

ασπάζεται επίσημα το Ορθόδοξο δόγμα.
1 

Οι  πρώτοι αυτοί Έλληνες ήταν συνήθως 

προσκεκλημένοι των Βασιλέων της χώρας, γεγονός το οποίο μας αποδεικνύει, ότι 

πρόκειται   για   ανθρώπους   των   γραμμάτων   και   του   πνεύματος   (όπως   π.χ. 

εικονογράφοι, ιερείς, μεταφραστές και τεχνίτες των ορθόδοξων ναών) οι οποίοι 

πρόσφεραν  τα  μέγιστα  για  την  άνθιση  του  οικονομικού,  του  πολιτικού,  του 

πολιτιστικού, του εκπαιδευτικού και του θρησκευτικού βίου της χώρας.
2 

 
 
 
 
 
 

Σημείωση 1η : Στο εξώφυλλο απεικονίζεται ο Έλληνας διευθυντής  του ρωσικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης, της 
πόλης Ντμανίσι ( Γεωργίας), Νικόλαος Τσαλουχίδης (στο κέντρο) μαζί με τους μαθητές του, σχολικό έτος 1965 - 

1966. Πρόκειται για την 25η αποφοίτηση ελλήνων μαθητών του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος. 
1 Μία χώρα περιστοιχισμένη απο τουρανόφωνους πληθυσμούς. 
2  Ένα τέτοιο λαμπρό δείγμα αποτελεί η οικοδόμηση του ελληνικού μοναστηριού της Αγίας Αικατερίνης που 
εδρεύει στην Τιφλίδα, ιδρυμένο τον 12ο αιώνα από Έλληνες του Μικρασιατικού χώρου.
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Οι πληροφορίες αυτές μας αποκαλύπτουν την επί 16 αιώνες παρουσία και την 

προσφορά του ελληνισμού της Τιφλίδας. Δεδομένου ότι η πόλη αυτή αποτέλεσε  το 

προσωρινό (ή και μόνιμο) καταφύγιο ενός πολύ μεγάλου τμήματος της ελληνικής 

διασποράς,  θα  μπορούσε  να θεωρηθεί  ως  η δεύτερη πρωτεύουσα του  ποντιακού 

ελληνισμού των χωρών της τέως Ε.Σ.Σ.Δ (κυρίως μετά την κυρίευση της 

Τραπεζούντας, το 1461, από τις οθωμανικές αρχές). 

 

Στο παρακάτω πόνημα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση και στην 

καταγραφή των ποικίλων εκείνων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που 

επιβεβαιώνουν την προσπάθεια των Ελλήνων της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ να διατηρήσουν 

τόσο τη γλώσσα και τα πρωτογενή συστατικά της εθνικής τους ιδιαιτερότητας, όσο 

και τα χαρακτηριστικά εκείνα που διευκόλυναν και αναθέρμαναν την ιδεολογική τους 

ταύτιση με την Ελλάδα, καθώς και με το υπόλοιπο ελληνικό στοιχείο της Διασποράς. 

 

Η παρούσα λοιπόν εργασία, επικεντρώθηκε στα ιστορικά εκείνα γεγονότα που 

καταλάμβαναν κεντρική θέση στη δημογραφική εξέλιξη του ελληνικού πληθυσμού 

της προεπαναστατικής Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, όπως επίσης στην οργάνωση 

και τη διαμόρφωση της εθνικής του ιδεολογίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ανθυμιάδου Μαριάννα
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Εισαγωγή 
 
 
 
 

 
Η  ιστορία  του  ελληνισμού  της  τσαρικής  Ρωσίας,  της  πρώην  Σοβιετικής 

Ένωσης και των ανεξάρτητων δημοκρατιών της Κοινοπολιτείας, συγκαταλέγεται 

σήμερα στον κορμό της γενικής ελληνικής ιστορίας. Η αφετηρία της ιστορίας τους 

εντοπίζεται   στην  προεπαναστατική   περίοδο,   καταλαμβάνοντας   το   μακρόχρονο 

διάστημα μεταξύ του τελευταίου τέταρτου του 15
ου  

και των μέσων του 18
ου   

αιώνα. 

Το διάστημα αυτό οι μετανάστες των πρώτων ελληνικών εστιών της Ρωσίας φαίνεται 

να προέρχονται από έναν ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ο οποίος περικλείει σχεδόν 

όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας (από την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τα 

Επτάνησα, την Κρήτη και την Κύπρο, τις Κυκλάδες, τις ακτές της Ιωνίας, την 

Ανατολική Ρωμυλία, τη Θράκη, τα Μικρασιατικά παράλια και τον Πόντο). 

 

Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ως την λήξη της περιόδου των 

ελληνικών μεταναστεύσεων με κατεύθυνση την προεπαναστατική Ρωσία, ο κεντρικός 

άξονας των μετοικεσιών μετατοπίζεται ανατολικότερα. Στη δεύτερη αυτή περίοδο ο 

κυρίαρχος  όγκος  του  συνεχούς  αυτού  μεταναστευτικού  ρεύματος,  που  είχε  ως 

απώτερο  προορισμό  τις  Καυκασιανικές  κτήσεις  της  Ρωσίας,  αφορούσε  σχεδόν 

αποκλειστικά, τον ελληνισμό του Πόντου.
3
 

 
 
 
 

 
3 

Οι ελληνικές μετοικεσίες προς τις ρωσικές χώρες οφείλονται σε ποικίλα αίτια, μεταξύ των οποίων: πολεμικά και 

πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μεταναστών, φυγάδων και προσφύγων, 

εγκατέλειψε τον τόπο διαμονής του κατά την διάρκεια και αμέσως μετά την έκρηξη των αλλεπάλληλων 

ρωσοτουρκικών  πολέμων  (που  σημειώθηκαν  μεταξύ  του  τέλους  του  18ου   αιώνα    και  του  τέλους  του  Α΄  

Παγκόσμιου Πολέμου).  Σημαντικό και συνεχές κύμα μετοικεσιών δημιούργησαν επίσης, οι απελπιστικές αφενός 

συνθήκες ζωής στις τουρκοκρατούμενες χώρες (κυρίως στον Πόντο) και τα ευνοϊκά αφετέρου μέτρα των 

κυριάρχων της Πετρούπολης, με τα οποία ενθάρρυναν τον εποικισμό των νέων ρωσικών περιοχών, ιδιαίτερα στην 

Υπερκαυκασία, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 
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Η ίδια η ονομασία τους μας φανερώνει τον τόπο καταγωγής τους, ο οποίος 

καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο) - τη Ρώμη, 

εξ ού και (Ρωμιοί) - Ρωμαίοι. Παρόλο που διακρίνονται από ποικίλα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα (μεταξύ άλλων οι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσας και 

σε μερικές περιπτώσεις οι αλλογενείς γλώσσες που χρησιμοποιούν), τους συνδέει 

ένας ισχυρός κρίκος: η κοινή καταγωγή, η εθνική συνείδηση και η Ορθόδοξη 

χριστιανική θρησκεία. 

 

Με πνευματικά εφόδια τις προαναφερθείσες πολιτιστικές αξίες, αγωνίστηκαν 

επί μακρών, αφενός ενάντια της τσαρικής εκρωσιστικής πολιτικής και αφετέρου 

ενάντια ενός απάνθρωπου ολοκληρωτικού καθεστώτος, οι συνέπειες του οποίου 

τραυμάτισαν βαθύτατα τη ζωή όλων των λαών της τέως Ε.Σ.Σ.Δ. και κυρίως, των 

μικρών εθνικών μειονοτήτων, όπως αυτή των Ελλήνων. 

 

Βασισμένη σε πληροφορίες και στοιχεία που αντλώ από ποικίλες πηγές 

(βιβλιογραφία, εφημερίδες, περιοδικά) που έχουν δημοσιευτεί από διάφορους 

ερευνητές  του  τόπου  μου  (καθώς  και  των  υπόλοιπων  κρατών  του  εκάστοτε 

ανατολικού συνασπισμού), θα επιχειρήσω να δώσω μια συνοπτική αλλά όσο γίνεται 

περισσότερο διαφωτιστική και περιεκτική εργασία που περικλείει το θέμα της 

ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής εκπαίδευσης - από τη Ρωσία του Μεσαίωνα 

έως τη σοβιετοποιησή της καθώς και την   προβολή της ιστορίας και των αντίξοων 

συνθηκών που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες των περιοχών αυτών, το πιο 

ταλαιπωρημένο ίσως τμήμα της νεοελληνικής διασποράς. 

 

Επίσης, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, προκειμένου να καταστεί πιο 

ολοκληρωμένη, προέβηκα στην αναζήτηση  χειρόγραφου υλικού, η χρήση του οποίου 

ανέδειξε την γραπτή μορφή της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή διατυπώθηκε στις 

τέως σοβιετικές δημοκρατίες. Επιπρόσθετα, η πλοήγηση στις ρωσικές διαδικτυακές 

πηγές λειτούργησε συμπληρωματικά στην  διασταύρωση των υπαρχόντων δεδομένων 

(τα στοιχεία αυτά δεν ενσωματώθηκαν στην παρούσα έρευνα). 
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησα στηρίχθηκε σε μια σειρά συνεντεύξεων 

Ελλήνων πολιτών προερχόμενων  από  τις  χώρες  της  τέως  Ε.Σ.Σ.Δ.,  τους  οποίους 

ευχαριστώ ολόψυχα για τις πολύτιμες πληροφορίες που μου προσφέρανε και κυρίως 

για τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασαν την μελέτη αυτή. Η οικογενειακή 

εστία, στην οποία με υποδέχτηκαν, απέπνεε την ζεστασιά ενός παραδοσιακού 

ποντιακού σπιτιού, ενώ παράλληλα παρέπεμπε σε ένα μικρό ιστορικό μουσείο με 

έργα εμπνευσμένα από τον πολιτισμό, την παράδοση και τους ανθρώπους που 

αγωνίστηκαν για να διατηρήσουν άσβεστη την φλόγα της. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση μου διηγήθηκαν και την ιστορία της ελληνίδας 

δασκάλας από την Σταυρούπολη (απόφοιτη ελληνικού και ρωσικού σχολείου). 
4
 

 

″ Κατά την διαδικασία των εξετάσεων που διενεργούνταν με σκοπό την 

πιστοποίηση γνώσης διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας, αναμένοντας να έρθει η σειρά 

της για να εξετασθεί, άκουσε την γεωργιανή υποψήφια δασκάλα να ζητά να μιλήσει 

στην μητρική της γλώσσα. Η επιτροπή με ευχαρίστηση δέχθηκε το αίτημα της 

υποψήφιας δασκάλας. Ήταν η γλώσσα του Στάλιν. Η αμέσως επόμενη και τελευταία 

υποψήφια, ονόματι Μαρία Πετρίδου στάθηκε μπροστά στην επιτροπή και είπε: 

Μπορώ να σας μιλήσω κι εγώ στην μητρική μου γλώσσα; ″ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων  (που διενεργήθηκαν από  11.10.11    -   30.09.12) μου περιέγραψαν ποικίλα 

παρόμοια συμβάντα. 

Σημείωση 2η  : Το παρόν πόνημα αποτελεί μια πρώτη συλλογή υλικού και προσπάθεια καταγραφής του. Μια 

ευρύτερη έρευνα, με βαθύτερη εξήγηση και αντιμετώπιση σκοπεύω να παραδώσω μελλοντικά. Επίσης, για τις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας καθώς και για λόγους οικονομίας χώρου, συμπεριέλαβα μόνο ένα τμήμα των 

προφορικών μαρτυριών του συνολικού αριθμού των συνεντευξιαζόμενων. 
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Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ένθερμα τον επόπτη 

καθηγητή μου κ. Σταύρο Καμαρούδη, αναπληρωτή καθηγητή του Παιδαγωγικού 

τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιστημονική του αρωγή 

και  υποστήριξη,  τόσο  στην επιλογή αυτού  του ιδιαίτερου  θέματος  όσο  και  στην 

ομαλή ολοκλήρωση της  παρούσας ερευνητικής εργασίας. Οι χρήσιμες επισημάνσεις 

στο πεδίο της συμβουλευτικής, οι εποικοδομητικές παρατηρήσεις του, ο  πολύτιμος 

χρόνος  που  μου  πρόσφερε  και  κυρίως  η  άψογη  συνεργασία  μας,  με  καθιστούν 

υπόχρεα έκφρασης βαθειάς ευγνωμοσύνης. 

 

Τις θερμές μου ευχαριστίες θέλω να απευθύνω και στη διακεκριμένη 

επιστήμονα κ. Αικατερίνη Πάππου - Ζουραβλιόβα κοντά στην οποία είχα την τύχη να 

μαθητεύσω για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Η κ. Αικατερίνη Πάππου - Ζουραβλιόβα 

εργάστηκε επί σειρά ετών στο κρατικό πανεπιστήμιο του Ταγκανρόγκ ως καθηγήτρια 

στον τομέα της γλωσσολογίας καθώς και στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 

καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Επίσης, έχει δημοσιεύσει πλήθος 

επιστημονικών εργασιών, συμμετείχε με ανακοινώσεις σε πολλά ελληνικά και διεθνή 

επιστημονικά συνέδρια γλωσσολογίας και ρωσικής γλώσσας, καθώς και σε διάφορα 

ερευνητικά προγράμματα. 

 

Επίσης,   στους   γονείς   μου,   για   τις   πολύτιμες   πληροφορίες   που   μου 

προσφέρανε, για την ενεργή συμμετοχή και την έμπρακτη συμπαράσταση τους. 

 

Τέλος, κατά την διάρκεια αυτής της έρευνας ζωντάνεψαν μορφές  ανθρώπων, 

τους οποίους είχα την ευλογία να γνωρίσω καθώς αποτέλεσαν ένα ανοικτό σχολείο 

επιμόρφωσης του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ  ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 

 
Η ελληνική εκπαίδευση στην τσαρική Ρωσία ακολουθούσε διάφορες 

κατευθύνσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα που υπαγόρευε η εκάστοτε επίσημη ρωσική 

πολιτική απέναντι στις εθνότητες. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Βλαδίμηρου, 

τον 11
ο  

αιώνα, εμφανίζονται στο Νοβγκόροντ οι
 

πρώτες ελληνικές σχολές.
5 

Η ελληνική (και η 

λατινική) γλώσσα διδασκόταν επίσης από 

μοναχούς και λογίους στα ρωσικά δημόσια 

σχολεία, που είχαν ιδρυθεί από τον ηγεμόνα του 

Σμολένσκ, Ρωμανό. Σύμφωνα με το επικρατούν 

ρωσικό καθεστώς οι έλληνες ήταν υποχρεωμένοι 

να εκπαιδεύονται στα ρωσικά σχολεία, 

παραχωρώντας τους το δικαίωμα διδασκαλίας της 

μητρικής τους γλώσσας μία ώρα μόνο την ημέρα. 

Με αυτόν   όμως τον τρόπο, η ελληνική γλώσσα 

εκτοπιζόταν σε δεύτερη θέση, αφού η διδασκαλία

Παράρτημα 1: Ρήση 

 

Οι άνθρωποι αποκτούν 

συνείδηση του πολιτισμού 

τους όταν βρίσκονται στα 

όρια τους: όταν 

συναντούν άλλους 

πολιτισμούς ή όταν 

επινοούν άλλους τρόπους 

να κάνουν πράγματα ή 

απλώς συνειδητοποιούν 

τις αντιφάσεις του δικού 

τους πολιτισμού. 
 

Anthony P. Cohen

της επετράπη στο πλαίσιο εκμάθησης των ξένων γλωσσών.
6

 

 

 

 

 
5  Π. Κοτσιώνης, Λαοί και Πολιτισμοί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η Ελληνική παρουσία, Χ. Σταυρόπουλος 

(επιμ.), εκδ. Γ.  Δαρδανός, Αθήνα 1(1999), σσ. 218-219. 

Παράρτημα 1: Ρήση 

Τ.H. Eriksen (2006), Μικροί τόποι μεγάλα ζητήματα (Small places large Issues), Mία εισαγωγή στην κοινωνική και 

πολιτισμική ανθρωπολογία (An introduction to social and cultural Anthropology), μετάφρ. Α. Κατσίκερος, Ι. 

Μάνος (εισαγ.  - επιμ.), εκδ. Κριτική, Αθήνα 1(2007), σ. 411. 
6 

Στην εκρωσιστική αυτή πολιτική των Τσάρων, οι Έλληνες αντιστάθηκαν δυναμικά, οργανώνοντας στα 1870 ένα 

ισχυρό εκπαιδευτικό κίνημα καθώς και μία σειρά διαδηλώσεων και απεργιών, που απέβλεπε στη διατήρηση των 

ελληνικών σχολείων. Απο το 1890 όμως και μετά, τέθηκε σε ισχύ το διγλωσσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 

οποίο βασιζόταν στη διδασκαλία του συνολικού σχεδόν όγκου των μαθημάτων στη ρωσική, με εξαίρεση το 

μάθημα της ιστορίας και της ελληνικής γλώσσας. 
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Το μεγάλο άνοιγμα προς την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης 

σημειώθηκε το 1905, μετά δηλαδή από τη ρωσική μεταπολίτευση, όπου παρατηρείται 

μια σχετική απλοποίηση των διαδικασιών, αποδέχοντας   ουσιαστικά την ύπαρξη 

πολλαπλών εθνικών κοινοτήτων. Βέβαια, το σύνολο των ελληνικών σχολείων 

βρίσκονταν  είτε  υπό  την  δικαιοδοσία  των  κατά  τόπους  εκκλησιαστικών  αρχών 

«εκκλησιαστικά»,    είτε    εντάσσονταν   στο    Υπουργείο    Παιδείας    της    Ρωσίας 

«κυβερνητικά». Λόγω των ανυπέρβλητων εμποδίων που έθεταν τα «εκκλησιαστικά» 

σχολεία στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, υποχρεώνονταν συχνά οι κοινότητες 

να διεκδικούν την υπαγωγή των σχολείων τους στο ρωσικό Υπουργείο Παιδείας. 

 

Παρόλα αυτά, η ελληνική εκπαίδευση φαίνεται να είχε μεγάλες διαστάσεις στον 

τσαρικό ρωσικό χώρο, όσον αφορά τα ακμάζοντα ελληνικά κέντρα. ″Πριν από την 

επανάσταση   (του   1917)   οι   Έλληνες   ζούσαν   απομονωμένοι,   διαθέτοντας   πολλά 

προνόμια″.
7 

Ακόμα, ο ελληνικός πληθυσμός προσελκύονταν διαρκώς από την ιδέα της 

εγκαθίδρυσης της ελληνικής εκπαίδευσης, την οποία ιστορία απέδειξε, ότι δεν έπαψε ποτέ 

να διεκδικεί. Έτσι, ίδρυαν ελληνικά σχολεία και προσκαλούσαν δασκάλους (είτε από 

την Τραπεζούντα, είτε από την Κων/πόλη, είτε από την Αθήνα) τα έξοδα των οποίων  

κάλυπταν  οι  ίδιοι  (όπως  και  για  τη  συντήρηση  και  τη  λειτουργία  των ιδρυμάτων, 

των ειδικών εκπαιδευτηρίων κ.τ.λ.). 

Τέλος, ούτε η πολύπλευρη διασπορά του ελληνικού στοιχείου, ούτε η αφομοιωτική 

πολιτική του τσαρικού καθεστώτος, δεν κατάφερε να παραγκωνίσει την ελληνική   

εκπαίδευση.   Αντίθετα,   οι   Έλληνες   κατόρθωσαν   στις   πρώτες   αυτές ελληνικές 

εστίες (όπως π.χ. της Οδησσού) να οικοδομήσουν λόγω της οικονομικής τους    ευμάρειας    

ένα    λαμπρό    εκπαιδευτικό    και    θρησκευτικό    περιβάλλον, επιτυγχάνοντας αξιόλογες 

επιδόσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 

 
 
 

7 Με αυτή την πρόταση, η κ. Αικ. Πάππου - Ζουραβλιόβα  περιγράφει το κλίμα της περιόδου.
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Ο ρόλος του ελληνικού τύπου στον προεπαναστατικό ρωσικό χώρο 
 

 

Ο ελληνόφωνος τύπος αυτής της περιόδου, προσδιορίζετε από μια έντονη 

εθνεργετική και συσπειρωτική τάση, η οποία συνέβαλε  στην διατήρηση της εθνικής 

τους ταυτότητας (η οποία απειλούνταν διαρκώς κυρίως στα αστικά κέντρα, όπου το 

ελληνικό στοιχείο ήταν πιο ευαίσθητο) επιτυγχάνοντας έτσι, τον εκτροχιασμό του 

εκρωσιστικού - τσαρικού μηχανισμού. 

 

Η πρώτη ελληνική εφημερίδα γεννήθηκε στην Οδησσό (στις 14 -12 - 1906), 

αμέσως μετά την φιλελευθεροποίηση του τσαρικού καθεστώτος και την εισροή στον 

ρωσικό   χώρο   ελλήνων   προσφύγων,  προερχόμενων  από   τη  Ρουμανία  και   τη 

Βουλγαρία   (ως   συνέπεια   της   κρίσης   που
 

δημιουργήθηκε στις σχέσεις μεταξύ των 

βαλκανικών κρατών με την Ελλάδα). Το πρώτο 

λοιπόν, ημερήσιο πολιτικό - οικονομικό και 

φιλολογικό  φύλλο  που  φέρει  την  ονομασία 

″Κόσμος″ αποτέλεσε την παλαιότερη,  την 

μακροβιότερη και ταυτόχρονα μια από τις πιο 

πολύτιμες ελληνικές εφημερίδες της 

προεπαναστατικής Ρωσίας   (το Μάιο του 1914 

παύει    να    κυκλοφορεί    λόγω    οικονομικών

Παράρτημα 2: Ρήση 

 
Κάθε πολιτισμός πρέπει 

να απελευθερώσει την 

δημιουργικότητα του, 

βρίσκοντας το σημείο 

ισορροπίας ανάμεσα στην 

απομόνωση και την 

επαφή του με τους άλλους 

πολιτισμούς. 

 

Claude Levi-Strauss

 

δυσχερειών). Επίσης, το φύλλο αυτό επιχειρούσε να αποτελέσει έναν δίαυλο 

επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδος, του Μικρασιατικού ελληνισμού και των  Ελλήνων της 

Διασποράς. Ακόμα, επεδίωκε την ανάδειξη της τσαρικής οικογένειας με απώτερο σκοπό, 

την προώθηση των ελληνορωσικών σχέσεων. 

 
 
 
 

Παράρτημα 2: Ρήση 

 
Eriksen, Τ. H., (2006), Μικροί τόποι μεγάλα ζητήματα (Small places large Issues), ό.π., Αθήνα 1(2007), σ. 457.
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Την ένωση όλων των ελληνικών κοινοτήτων της ρωσικής επικράτειας και την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας τους μέσω ενός πανελλήνιου συνεδρίου προέβαλε, μια άλλη   

εξίσου   σημαντική   ελληνική   πολιτική   -   φιλολογική   εφημερίδα,   που κυκλοφόρησε 

στο Βατούμ, με τίτλο "Εθνική Δράσις" (1908 - 1914). Το αναγνωστικό κοινό της 

εφημερίδας αυτής, αποτελούσαν κυρίως εκπαιδευτικοί και έμποροι προερχόμενοι στο 

σύνολο τους από την περιοχή της Τραπεζούντας. 

 

Μια   τρίτη   αξιόλογη   ελληνική   εφημερίδα   που   έφερε   την   ονομασία 
 

″Αργοναύτης″ είδε το φως, επίσης στο Βατούμ, στις 14 Ιουλίου 1912 (1912 - 1918), ο 

δείκτης της οποίας κινήθηκε στην κατεύθυνση που υπέδειξε η εφημερίδα της Εθνικής 

Δράσεως. Οι τρεις βασικότερες λοιπόν εφημερίδες (Κόσμος, Εθνική Δράσις και 

Αργοναύτης) αναλαμβάνοντας ποικίλες πρωτοβουλίες (όπως για παράδειγμα 

συγκέντρωση χρημάτων κ.ά.) μεριμνούσαν διαρκώς για τη διάσωση της πατρίδος. 

Βέβαια, πέρα από αυτές τις τρεις πολυσήμαντες εφημερίδες κυκλοφόρησαν καθ’ όλη 

τη διάρκεια της τσαρικής Ρωσίας και άλλα πολλά ελληνικά φύλλα που είχαν όμως 

μικρότερη αναγνωστική απήχηση. 

 
 
 

Οι ιστορικές συγκυρίες (με αποκορύφωμα τη διάλυση της τσαρικής 

αυτοκρατορίας, σε συνδυασμό με την έναρξη των εθνικών και κοινωνικών μαχών που 

δόθηκαν στο ρωσικό πεδίο) τερμάτισαν οριστικά τις ελληνικές εκδόσεις, παρόλο που 

οι συνθήκες επέβαλαν κατά το τελευταίο κυρίως διάστημα, μια ισχυρή, συσπειρωτική 

και εθνεργετική παρουσία. 
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1917) ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 
 

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 

Η εκμετάλλευση του λενινιστικού προγράμματος για  τις 

εθνότητες  επιτάχυνε  σε  ολόκληρο  το  διάστημα  του 

μεσοπολέμου την εξέλιξη, ενός πολυσήμαντου ελληνικού 

πολιτιστικού έργου: εγκαινιάσθηκε η ίδρυση ελληνικών 

εκδοτικών οίκων, δημιουργήθηκαν θεατρικές ομάδες και 

οικοδομήθηκαν   γενικότερα   τα   θεμέλια,   μιας   θαυμαστής 

ελληνικής   εκπαιδευτικής   δραστηριότητας.
8    

Οι   δυνατότητες 

αυτές  προέκυπταν,  από  την  ακράδαντη  πίστη  των 

μπολσεβίκων,   ότι   μέσω   «της   μόρφωσης   του   λαού»   θα 

επιτυγχάνονταν η καταπολέμηση του  «συντηρητισμού» και η 

εξασθένηση των «αντιδραστικών δυνάμεων», με τελικό στάδιο 

την γέννηση ενός νέου πολιτικού και κοινωνικού προτύπου: του 

σοβιετικού ανθρώπου - (советский человек). 

 

 
 

Εργατικό Παράσημο το οποίο 

απονεμήθηκε στην Ελπίδα Ορφανίδου, 

στο πλαίσιο της 55ης επετείου της 

Σοβιετικής Ένωσης. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Την πιο τολμηρή κίνηση από μέρους των  Ελλήνων της τέως Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσε, η υπογράμμιση του αιτήματος 

οικοδόμησης αυτόνομων ελληνικών περιοχών (район), στον κορμό του σοβιετικού διοικητικού μηχανισμού. Έτσι, στα τέλη 

της δεκαετίας του  ’20, πραγματοποιείται το αίτημα τους, με την ίδρυση 4 αυτόνομων περιοχών, με συνεχή τάση εξάπλωσης 

του συστήματος αυτού, προς όλες τις περιοχές της τέως Ε.Σ.Σ.Δ που διαβιούσε ελληνικός πληθυσμός, βλ. Β. Αγτζίδης,  

Παρευξείνιος Διασπορά. Οι   Ελληνικές εγκαταστάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Κυριακίδη, 

Αθήνα (1997), σ. 30. 
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Ο εκλαϊκευτικός, όμως, πυρήνας της νέας 

εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να μεταλαμπαδευτεί 

χωρίς τον γλωσσικό και τον πολιτιστικό εξοπλισμό 

των επιμέρους εθνικών ομάδων. Παρόλα αυτά, ως τις 

αρχές της δεκαετίας του 1920 συναντάμε τα ελληνικά 

σχολεία της σοβιετικής Ρωσίας (παρά την υιοθέτηση των 

ιδεολογικών μαθημάτων) να τηρούν το 

προεπαναστατικό σύστημα οργάνωσης, το οποίο 

ταυτιζόταν  σχεδόν  απόλυτα  με  εκείνο  που 

επικρατούσε στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο διάσπαρτο 

ελληνικό κόσμο. 

 

Η διαμόρφωση λοιπόν, των σοβιετικών 

ελληνικών σχολείων της περιόδου, είχε ως εξής: διέθετε 

δύο βαθμίδες τριετούς παρακολούθησης και τα 

μαθήματα που παραδίδονταν κατά το δεύτερο έτος της 

φοίτησης τους, ήταν η αρχαιοελληνική και η 

νεοελληνική φιλολογία, τα ρωσικά, η κοινωνιολογία, τα 

μαθηματικά (αριθμητική, άλγεβρα, γεωμετρία) η 

φυσική,   η   «φυσιογνωσία»,   η   ιχνογραφία   και   η 

γυμναστική.
9  

Μέχρι το 1926 που νομιμοποιήθηκε η

 

Παράρτημα 3: Ρήση 

 
[...]Το σοβιετικό 

λοιπόν καθεστώς 

δημιούργησε 

εσκεμμένα τις 

δημοκρατίες ως 

εθνικές πολιτείες που 

«ανήκαν» στα έθνη 

των οποίων έφεραν τα 

ονόματα. Την ίδια 

στιγμή, όμως, 

περιόρισε  δραστικά 

τη σφαίρα αυτονομίας 

των δημοκρατιών. Το 

καθεστώς 

θεσμοθέτησε μια 

αίσθηση 

«ιδιοκτησίας» των 

εθνο-πολιτισμικών 

εθνών πάνω στις 

δημοκρατίες, αλλά 

περιόρισε τις 

πολιτικές συνέπειες 

αυτής της αίσθησης 

ιδιοκτησίας[...]. 

 

Brubaker, 1996:46

 

εκπαιδευτική   μεταρρύθμιση,   ίσχυε   το   24   γράμματο   ελληνικό   αλφάβητο.   Τα 

μαθήματα έως την τετάρτη δημοτικού παραδίδονταν στη δημοτική γλώσσα, ενώ από 

την επόμενη τάξη αρχίζει η διδασκαλία της καθαρεύουσας. 
 
 
 
9    Παράλληλα  λειτουργούσαν  και  τα  ρωσικά  σχολεία,  τα  οποία  αναλάμβαναν  συχνά  τις   ανάγκες  της 
δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης,   καθώς   στις   ελληνικές   εστίες   του   ρωσικού   χώρου   δεν   δημιουργήθηκαν 
δευτεροβάθμια ελληνικά ιδρύματα. Βλ. αναλυτικότερα το βιβλίο του Κ. Ε. Φωτιάδη, Ο Ελληνισμός του Ευξείνου 
Πόντου, εκδ. Κυριακίδη (ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ), Θεσσαλονίκη (2008), σσ. 122-125. 
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Το 1925 έλαβε χώρα στο Κρασνοντάρ το 1ο Συνέδριο των ελλήνων δασκάλων, 

με σκοπό την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, του ελληνικού μαθητικού 

κοινού της Σοβιετικής Ένωσης καθώς και ο ιδεολογικός προσανατολισμός πάνω στον 

οποίο θα έπρεπε να βασιστεί η πρωτοβάθμια ελληνική εκπαίδευση. Η υλοποίηση 

ωστόσο, την επόμενη χρονιά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης εγκαινίασε ένα νέο 

κλίμα αλλαγών στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Έτσι, από το 1926 και μετέπειτα 

ξεκινά μια νέα πραγματικότητα στη σοβιετική αλλά συνάμα και στην ελληνική 

εκπαίδευση. 

 

Ένα σημαντικό μέτρο που πάρθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το 

διάστημα αυτό, ήταν η αντικατάσταση της καθαρεύουσας με τη δημοτική και της 

ιστορικής ορθογραφίας με τη φωνητική (επικράτησε τουλάχιστον για τα επόμενα 

δέκα χρόνια). Η αποδεκτική γενικά στάση του ελληνικού στοιχείου στο νέο πρόγραμμα   

και   στις   νέες   εκπαιδευτικές   βάσεις,   επέβαλε   και   την   σταδιακή ενσωμάτωση 

των κοινοτικών σχολείων στο κρατικό σύστημα οργάνωσης. Με βάση την 

μεταρρύθμιση του 1926, η υποχρεωτική φοίτηση διαρκούσε επτά έτη και κατανέμονταν 

σε ένα τετρατάξιο και ένα τριτάξιο σχολείο, γνωστό ως ″μη πλέριο – μεσαίο σχολείο″, 

αποτελώντας  τον κεντρικό κορμό του  πρώτου κύκλου σπουδών. Σύμφωνα με τον 

Δημοσθένη Ανθυμιάδη, υπήρχε και η «μηδενική» που αποτελούσε το στάδιο 

προετοιμασίας για την εισαγωγή στην πρώτη τάξη δημοτικού. 

 
 
 
 

Παράρτημα 3: Ρήση 

 
D.  McCrone (1998), H κοινωνιολογία του εθνικισμού (The sociology of   Nationalism). Οι αυριανοί μας πρόγονοι, 

μετάφρ. Ν. Βαφέας - Γ. Βάγιας, Ζ. Πολυμεροπούλου - Κ. Κοσκινάς ( επιμ.), εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 
1(2000), Αθήνα 2(2008), σ. 407. 

 

Σημείωση 3η  : Το φωτογραφικό υλικό της παρούσας έρευνας αποτελεί αρχείο της Μαριάννας Ανθυμιάδου. Στο 

αρχείο αυτό συγκαταλέγεται επίσης πλήθος προφορικών μαρτυριών, με τηλεοπτικά και ηχητικά ντοκουμέντα 

(τραγούδια κ.ά. που τραγουδήθηκαν από τον εκ Ρωσίας Ελληνισμό κατά την διάρκεια της παραμονής του στα εδάφη 

αυτά). Οι παρακάτω στίχοι αποτελούν ένα μικρό δείγμα της προφορικής ιστορίας του εκ Ρωσίας ποντιακού 

ελληνισμού, το οποίο ευελπιστώ μελλοντικά να αξιοποιήσω: ″ πόσες μανάδες κλάψανε καιν ας λένε και οι δικοί 

μου, και εσείς αν κυρά στάμνα και να έβγαιν η ψυχή μου″. 
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«Ο δάσκαλος μας ήταν από το Σοχούμι, Μωυσή τον λέγανε, μας έλεγε διάφορα 

παραμύθια, μας μάθαινε μαθηματικά, αριθμητική, γεωγραφία. Μάθημα ιστορίας σε 

αυτήν την προπαρασκευαστική βαθμίδα δεν παραδιδόταν». 

 
 
 
 

Ο  Δημοσθένης  Ανθυμιάδης  γεννήθηκε  το 1928  στο  προσφυγικό  ποντιακό 

χωριό Τσαραγιόρ (του νομού Ντμανίσι της Γεωργίας), μια περιοχή στην οποία 

προσέφυγαν Έλληνες του Πόντου από τις αρχές του 19
ου  

αιώνα (από το 1800 και 

εξής).
10  

Απόγονος των Τραπεζούντιων ιερέων, οι οποίοι μετοίκησαν στα ρωσικά 

εδάφη, το 1828.
11  

″Ήταν πέντε αδέρφια, ιερείς, τα τρία πήγαν στη Ρωσία και τα δύο 

ήρθαν στην Ελλάδα″. Δίπλα στις εκκλησίες (και στα κοιμητήρια)   των ελληνικών 

περιοχών που ενταφιάστηκαν αντίστοιχα, διασώζονται μέχρι σήμερα οι επιγραφές 

που φέρουν τα ονόματα τους. ″Στην περιοχή μας υπήρχε μια ερειπωμένη μικρή εκκλησία 

όπου αναστηλώθηκε εκ των ενός από τους Έλληνες ιερείς (πιθανόν ονόματι πάτερ 

Στέφανος)″. Επίσης, ίδρυσαν ελληνικούς ναούς στους νέους τόπους εγκατάστασης  

τους,  ένας  εκ  των  οποίων  αφιερώθηκε  στον  Άγιο  Γεώργιο  (Αϊ  - Γιόρτς). 

 

Φοίτησε στο ελληνικό σχολείο της περιοχής του μόνο για ένα χρόνο (καθώς 

το 1937 μετατράπηκε σε ρωσικό) και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον πρώτο 

υποχρεωτικό κύκλο σπουδών σε αντίστοιχο ρωσικό σχολείο. Επίσης, μας πληροφορεί 

ότι αμέσως μετά την μετάλλαξη του ελληνικού σχολείου σε ρωσικό (ή γεωργιανό 

κ.ά.) η ελληνική γλώσσα διδασκόταν στην περιοχή του  μόνο για δύο ώρες, από τον 

δάσκαλο Δημήτρη Φενερίδη. 

 
 

 
 
 

10  
Η περιοχή αυτή ονομαζόταν αρχικά Μιαντάν (медный завод- εργοστάσιο χαλκού), όπου Άγγλοι και Γάλλοι 

προέβαιναν στην τοποθέτηση Ελλήνων  μετοίκων του Πόντου, για την εξόρυξη διάφορων μετάλλων, μολύβδου κ.ά., 

ενώ μετέπειτα μετονομάστηκε  σε  Τσάμπαχτσιαν.  Το  1938 σημειώνεται  η προσπάθεια εκρωσισμού της 

περιοχής, με τη αντικατάσταση των ελληνικών -  ποντιακών ονομάτων που έδιναν κατά καιρούς οι πρόσφυγες με 

την καθιέρωση της ονομασίας Γκόρα. 
11 

Σταδιακά, έως τις αρχές του 20ου   αιώνα, ακολούθησε  η προσφυγή στα εδάφη αυτά και των λοιπών μελών της 
οικογένειας τους. 
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Επιπλέον, απόφοιτος δύο παιδαγωγικών ακαδημιών (της Τιφλίδας και της 

Σταυρούπολης) εργάστηκε σχεδόν καθ’ όλη τη δεκαετία του 1950 ως δάσκαλος 

(γυμναστής) στα τουρκικά σχολεία του νομού Ντμανίσι (Βελισπέρι, Κανάχλεμπα, 

Σαρκινέτι κ.ά.) στις περιοχές όπου είχαν εγκατασταθεί τουρκόφωνοι Πόντιοι. Το 

1963 διορίζεται  στη γενέτειρά του ως δάσκαλος της γεωγραφίας, ενώ από το 1971 

έως το 1988 αναλαμβάνει στο ίδιο σχολείο τα καθήκοντα του διευθυντή. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Επιμορφωτικό παιδαγωγικό σεμινάριο ″Ρωσικής διδασκαλίας″, το οποίο έλαβε χώρα στη Σταυρούπολη (Ρωσία), 

τη δεκαετία του 1950. Ο Δημοσθένης Ανθυμιάδης απεικονίζεται στην τελευταία   σειρά, αριστερά.
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Στη συνέχεια, υπήρχε ένας ακόμη τριετής κύκλος με τον οποίο ολοκληρωνόταν 

το πάζλ της παρεχόμενης δεκαετούς εκπαίδευσης. Οι στόχοι και οι εκπαιδευτικές 

μέθοδοι, που αφορούν τον 1ο κύκλο εκπαίδευσης, παρουσιάζονται αναλυτικά σε ένα 

εγχειρίδιο 180 σελίδων, που φέρει τον τίτλο - Τα προγράμματα του αρχικυ σκολιυ 

«πόλις κε χοριο» το οποίο εκδόθηκε στο Ροστόβ, το 1933. Σύμφωνα λοιπόν με το 

βιβλίο αυτό τα εννέα μαθήματα που παραδίδονταν στις τέσσερις τάξεις του αρχικού 

σχολείου ήταν τα παρακάτω: τα μαθηματικά, η μουσική, η μητρική γλώσσα (για την 

μελέτη της οποίας αφιερώνονταν πολλές διδακτικές ώρες, η φιλολογία, η φυσιογνωσία, 

η γεωγραφία, ο κόπος, η ζωγραφική και η φυσική αγωγή (физкультура). Βέβαια, στο 

νέο πρόγραμμα ιδιαίτερη θέση κατείχε η ανάδειξη της νέας ιδεολογίας. Έτσι, το κύριο 

μάθημα μέσω του οποίου θα μεταλαμπαδευόταν (στο μαθητικό κοινό) οι ιδεολογικοί 

στόχοι του νέου συστήματος, ήταν η κοινωνιολογία. 

 

Για την επιτυχή βέβαια εξοικείωση των μαθητών με το νέο   σύστημα 

εκπαίδευσης, επιβλήθηκε η οργάνωση τους σε ειδικές κομματικές ομάδες: πρώτιστα 

στα   «Оκτωβρόπουλα»  -  (Октябрьята),  ακολουθούσε  η  εγκόλπωσή  τους  στα 

«Тάγματα  πιονέρων»  -  (Пионеры),  με  τελικό  σταθμό  (κατά  την  τελευταία,  την 

έβδομη τάξη) την ένταξη τους στην «Кομσομόλ» - (Комсомол), η οποία θέτονταν ως 

προϋπόθεση, για την ομαλή μετάβαση στο επόμενο στάδιο σπουδών.
12  

Η εισαγωγή 

και η οργάνωση των μαθητών στις κομματικές ομάδες είχε ως απώτερο σκοπό, την 

εξασθένηση των εθνικών και των θρησκευτικών παραδόσεων του οικογενειακού και 

κοινοτικού περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12   
Πληροφορίες από την συνέντευξη που μου παρέθεσε η κ. Αικ.  Πάππου – Ζουραβλιόβα (2011) .
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί επίσης το γεγονός  ότι όλα τα ελληνικά 

χωριά διέθεταν ελληνικά σχολεία.
13 

Ακόμα, σημαντική ήταν η προσφορά του 

ελληνικού στοιχείου, στη διαδικασία οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Με 

τη λήξη κάθε εξαμήνου οι μαθητές των ελληνικών σχολείων εξετάζονταν και οι 

εξετάσεις αυτές διέθεταν προαγωγικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, υπήρχαν λέσχες που 

έφεραν την ονομασία ″κλούμπ″ με αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη (για ανάγνωση και 

δανεισμό βιβλίων). Επιπλέον, σε μηνιαία βάση ομάδες μαθητών αναλάμβαναν την 

έκδοση  αφισών  (τοίχου)  με  τίτλο  ο  Λενινιστής  ή  ο  Σταλινιστής,  στις  οποίες 

σημειώνονταν οι εργασίες των μαθητών. 

 

 

Στις  υποχρεώσεις  των  μαθητών  συγκαταλέγονταν  επίσης,  η  έμπρακτη 

στήριξη προς τα κολχόζ (αγροτικοί συνεταιρισμοί), που συχνά άγγιζε την οργάνωση 

ολόκληρου  τμήματος  της  παραγωγικής  διαδικασίας,  όπως  στην  περίπτωση  του 

φυτωρίου καπνού. Οι εισφορές που προέκυπταν από τις δραστηριότητες αυτές 

επενδύονταν στην εξέλιξη των συνθηκών εκπαίδευσης και διαβίωσης του σχολικού 

περιβάλλοντος. Κατά το διάστημα λοιπόν αυτό, της πρώτης μετεπαναστατικής 

περιόδου, γίνεται φανερή η εντατικοποίηση της ελληνικής παιδείας και η οργάνωση 

ενός ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα ελληνικά σχολεία πολλαπλασιάζονται 

με γοργούς ρυθμούς και το ποσοστό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που 

προορίζονταν  για  τα  σχολεία  της  κατώτερης  και  μέσης  εκπαίδευσης  σημειώνει 

ανοδική πορεία. 

 

 
 
 
 

13  Τους παρακάτω ελληνικούς στίχους ενθυμάται ο Δημήτρης Σαμανίδης, γεννημένος το 1950 στο προσφυγικό 

ελληνικό χωριό Σπάρτα (της περιφέρειας Σταυρούπολης), το οποίο οικοδόμησαν Πόντιοι από το Κάρς: «Πετάς 

περιστεράκι στον κήπο στην αυλή, δεν βλέπεις το γεράκι το άγριο πουλί. Πετώ και δεν φοβούμαι και πρόθυμα πετώ, 

και φέρω στα πουλιά μου νερό και φαγητό». Το  ποίημα αυτό (δοσμένο στη δημοτική γλώσσα), το έμαθε από την 

γιαγιά του ″μας έλεγε και άλλα τραγούδια. Και ο ίδιος έπαιζα λύρα, έμαθα από τους γονείς. Ήταν ακόμη ζωντανή″. 

Στη περιοχή αυτή κατοικούσαν   περίπου 320 ελληνικές οικογένειες. Οι πρόσφυγες πρόγονοι του κατέφθασαν 

οδοιπορικώς, με τα ζώα τους στη Ρωσία, στην περιοχή της Ανάπας (της περιφέρειας Κρασνοντάρ) το 1914. Στην 

περιοχή αυτή δημιουργήθηκαν 35 με 39 ελληνικά σχολεία. Ο ίδιος αποφοίτησε από το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο 

της Σταυρούπολης.
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Η ίδρυση των ελληνικών Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η γέννηση 

του ελληνικού διδακτικού προσωπικού 

Στον χώρο του Καυκάσου, η μεγαλύτερη Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία 

εντοπίζεται στην περιοχή του Σοχούμι. Μια άλλη εξίσου
 

μεγάλη    Ακαδημία    ιδρύθηκε στη Μαριουπολίτικη 

Σαρτανά.
14  

Στην Αζοφική επικράτεια η Ακαδημία έδρευε 

στην  πόλη  της  Μαριούπολης,  στη  Νότια  Ρωσία  στο 

Ροστόβ και στο Κρασνοντάρ.
15  

Η περιοχή της Τσάλκας 

διέθετε επίσης ελληνική παιδαγωγική Ακαδημία το κτίριο 

της   οποίας   κοσμούσε   το   χωριό   Σάντα   (στο   οποίο 

ιδρύθηκε) και στην Ατζαρία της Γεωργίας, έδρευε στο 

Βατούμ. 

 

Για την δημιουργία ανώτατων στελεχών υπήρχε το 

KUNMZ (Коммунистический Университет 

Национального Меньшиства Запада - Κομμουνιστικό, 

Πανεπιστήμιο Εθνικών Μειονοτήτων της Δύσης). Οι 

τοπικές κομματικές οργανώσεις αναλάμβαναν στο 

Πανεπιστήμιο αυτό, την επιλογή των υποψηφίων, οι οποίοι 

θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον βασικό 

επταετή κύκλο σπουδών. Σύμφωνα με το επικρατών 

σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης, οι φοιτητές όφειλαν 

(πέρα από την αξιοπρεπή παρουσία και απόδοση τους στα 

μαθήματα)   να   εργάζονται   στα   κτήματα   (τα   οποία

 
Παράρτημα 4: Ρήση 

 
[...]Το να έχεις μια φωνή 

και μια ιστορία ζωής, 

είναι, όπως το έθεσε ο 

Shotter, ένα ρητορικό 

κατόρθωμα: 

 

Όταν ζει κανείς μέσα σε 

μια κοινότητα στην οποία 

αισθάνεται ότι ανήκει, 

σαν να είναι «δική μου» 

όπως και «δική σας», 

«δική μας» και όχι «δική 

τους», μια κοινότητα για 

την οποία κανείς νιώθει 

υπόλογος, πρέπει να κάνει 

περισσότερα από το να 

την αναπαράγει 

στερεότυπα: πρέπει με μια 

έννοια να παίζει κάποιο 

ρόλο στην δημιουργική 

αναπαραγωγή της και στη 

διατήρηση της σαν μια 

«ζωντανή» παράδοση 

(1995:8)[...].

προσφέρονταν στην Ακαδημία από τα Κολχόζ) κατοχυρώνοντας έτσι, ένα τμήμα της 

διατροφής τους. 
 

 
14 

Η παιδαγωγική Ακαδημία της Μαριούπολης, παράλληλα με τα βασικά μαθήματα προέβει και στη συγκρότηση 

ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων. 
15  Η πρώτη Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία οικοδομήθηκε στο Κρασνοντάρ τον Αύγουστο του 1924 και το 
1928 ορκίστηκαν οι πρώτοι εκπαιδευτικοί της Ακαδημίας αυτής, έχοντας ολοκληρώσει την τετραετή πυραμίδα 
φοίτησης.
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Στο πλαίσιο των οικοτροφείων των Ελληνικών Παιδαγωγικών Τέχνικουμ 

διαμορφώθηκαν ειδικοί χώροι, γνωστοί ως «κόκκινες γωνιές», στους οποίους οι 

φοιτητές μπορούσαν να διαβάζουν εφημερίδες, περιοδικά, μπροσούρες και να 

εξασκούνται πάνω σε επιτραπέζια παιχνίδια. Επίσης, οι φοιτητές σε όλο το διάστημα 

των  σπουδών  τους,  επωμίζονταν  το  καθήκον  της  οργάνωσης  και  του 

προσανατολισμού του υπόλοιπου νεοελληνικού στοιχείου. 

 

Άλλωστε, η κατοχύρωση της θέσης των μελών του διδακτικού προσωπικού, 

σύμφωνα πάντοτε με το επικρατών σύστημα οργάνωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

προέκυπτε, από την πολιτική και ιδεολογική πειθαρχία στο υπάρχων καθεστώς και 

συνάμα από την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ακόμα, οι   ελληνικές 

παιδαγωγικές ακαδημίες συνεργάζονταν με τα ποικίλα παιδαγωγικά ινστιτούτα, όπως 

και με την έδρα της ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Λένινγκραντ. Οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές,  διέθεταν την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στο 

Πανεπιστήμιο αυτό. 

 

Ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο κινούνταν οι στόχοι των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών ήταν η προπαγάνδα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και του κομμουνισμού, 

ενώ παράλληλα ιδιαίτερη μέριμνα απέδιδαν στην καλλιέργεια της προσωπολατρίας. 

Ωστόσο, παρά την επιβολή των πολιτικών και ιδεολογικών κατευθύνσεων, οι Έλληνες 

παιδαγωγοί δεν φαίνεται να υιοθέτησαν πλήρως την μπολσεβίκικη μόρφωση. 

 

Στα χωριά οι δάσκαλοι ως πνευματικοί καθοδηγητές, αγωνίζονταν για να 

εμφυσήσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους στο άγονο ακόμη αγροτικό σύνολο του 

ελληνισμού. Το πολύτιμο έργο τους φανερώνεται από την προσπάθεια μόρφωσης όλων  

των  ανθρώπων  ακόμα  και  αυτών  που  βρίσκονταν    εκτός  του  σχολικού πλαισίου. 

Έτσι, οργάνωναν διαλέξεις για τους αγρότες, παρέδιδαν μαθήματα για τους 

αγράμματους, στοχεύοντας γενικότερα στη μεταλαμπάδευση της γνώσης σε ένα 

ευρύτερο κοινό. 
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Ένας τέτοιος    μεγάλος δάσκαλος    των 

γραμμάτων και του πολιτισμού ήταν ο Νικόλαος 

Τσαλουχίδης. Γεννήθηκε το 1919, στην περιοχή 

Αχτάρσκαγια (του νομού Αμπίνσκι), της ρωσικής 

περιφέρειας Κρασνοντάρ από πρόσφυγες γονείς. 

Η μητέρα του Ανθή Τσισμαλίδου, κυοφορώντας 

τον ίδιο έφυγε από το Κάρς, στα 1919. Στο δρόμο 

πέθανε από τύφο ο πατέρας του Ματθαίος 

Τσαλουχίδης και δύο μήνες μετά ήρθε ο ίδιος στη 

ζωή. Η μητέρα του έμεινε μόνη με έξι ορφανά (τη 

Μαρία, τον Ιωσήφ, την Ξένια, την Αλεξάνδρα, 

την Όλγα και τον Νικόλαο). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ο Έλληνας αγωνιστής του Μεγάλου Πολέμου 
(1941- 45) Νικόλαος Τσαλουχίδης.  Ελλάδα - 
δεκαετία του 1990. Απεβίωσε το έτος 2006.

 
 
 
 
 

Την ελληνική γλώσσα τη διδάχτηκε στο ελληνικό σχολείο της περιφέρειας Κρασνοντάρ 

(περιοχή Νίζνι - Μπακάνσκι - «Нижний Баканский») και στη συνέχεια σπούδασε στην 

Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία της ίδιας περιφέρειας απο όπου και αποφοίτησε μαζί με 

τη μετέπειτα σύζυγο του Τοπαλίδου Μέλη (με την οποία γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια  της 

φοίτησής του στο Πανεπιστήμιο αυτό).
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″Η  μητέρα  μας, μας έλεγε  ελληνικά  τραγούδια:  μαύρα  σου  μάτια,  δώδεκα 

ευζωνάκια, εσείς περήφανα πουλάκια κ.ά.″. 

 
 
 
 

Όντας και η ίδια παιδί προσφύγων από την Τραπεζούντα, γεννήθηκε στο χωριό 

Μερτσάνσκαγια του νομού Αμπίνσκι (της περιφέρειας Κρασνοντάρ). Οι γονείς της 

Τριαντάφυλλος Τοπαλίδης και Χαρίκλεια Αφεντουλίδου γνώριζαν και οι ίδιοι πολύ καλά 

ελληνικά. ″Μόνο τη γιαγιά την Αφεντουλάβα γνώρισα και τα ποντιακά από αυτήν τα έμαθα, 

3 μήνες″. Αμέσως μετά, ο Νικόλαος Τσαλουχίδης ολοκληρώνοντας τις σπουδές του 

επιλέχθηκε ως δάσκαλος της ρωσικής γλώσσας την οποία και δίδαξε από τη Σιβηρία έως 

τη Γεωργία. 

 

Στο γεωργιανό χώρο εργάστηκε από το 1948 έως το 1961 στο χωριό Μασσαβέρα 

του νομού Ντμανίσι. ″Ο Ρώσος μάθαινε από τον Έλληνα γραμματική″. Στη Γεωργία 

σημειώνεται και η προαγωγή του στη θέση του διευθυντή της 1
ο 

βάθμιας Εκπαίδευσης, της 

περιοχής Κανάχλεμπα του νομού Ντμανίσι, στην οποία και εργάζεται από το 1961 έως το 

1965: ″όπου υπήρχαν δυσκολίες εκεί τον έστελναν″. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία 

κορυφώνεται  με  το  διορισμό  του  στη  θέση  του  Γενικού  Διευθυντή  1
ο    

βάθμιας 

Εκπαίδευσης του νομού Ντμανίσι κατά την περίοδο 1965 - 1966. Επιπλέον, συμμετείχε 

στο 1
ο 

πανποντιακό φεστιβάλ της Σοβιετικής Ένωσης, προσφέροντας ποικιλοτρόπως στην 

διάσωση και την διάδοση του ελληνοποντιακού πολιτισμού. 
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Στο κέντρο απεικονίζονται ο διευθυντής (Νικόλαος Τσαλουχίδης) μαζί με τους δασκάλους του 

ρωσικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης, της γεωργιανής πόλης Ντμανίσι (περιοχή Κανάχλεμπα) 

πλαισιωμένοι από τους μαθητές τους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

″Εγάπανεν να λέει κοντολοϊας: μάνα δεν θέλω δάσκαλο, δεν θέλω ούτε τον 

δικηγόρο, δεν θέλω πρακουρόρο″.
16

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16   
Απόσπασμα από την συνέντευξη που μου παρέθεσε ο υιός του Βαλέριος Τσαλουχίδης. 
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Τιμητικό δίπλωμα το οποίο απονεμήθηκε στο Ελληνικό ερασιτεχνικό συγκρότημα για την ενεργή συμμετοχή του στις καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις 

″Ντμανίσομπα″, Ντμανίσι - Γεωργία 19.7.81.
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Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1926 και η διαμόρφωση της 

σοβιετικής ελληνικής γλώσσας 

 
 
 

 
Στον ευρύτερο σοβιετικό χώρο συναντούμε ορισμένα γλωσσικά προβλήματα, 

τα  οποία  οφείλονται  σε  αντικειμενικά  αίτια,  ένα  εκ  των  οποίων  αποτελεί  η 

ασυμφωνία της διδασκόμενης γλώσσας με τις τοπικές ελληνικές διαλέκτους. Ο 

ελληνικός πληθυσμός της τέως ΕΣΣΔ, με κριτήριο το γλωσσικό του ιδίωμα διαιρείται 

σε τρείς κατηγορίες: 

 
 

          Ελληνόφωνοι Ελληνοπόντιοι, οι οποίοι ομιλούν την ελληνοποντιακή διάλεκτο 

που  περικλείει  αρχαιοελληνικά  γλωσσικά  στοιχεία,  τα  οποία  έως  τις  μέρες  μας 

γίνονται αντιληπτά. Μικρή απόκλιση από την ελληνοποντιακή διάλεκτο παρουσιάζει 

η  γλώσσα  των  ελλήνων  της  Ουκρανίας  (Μαριούπολη).
17    

Τα  προαναφερθέντα 

ιδιώματα χρησιμοποιούνται από το 45% περίπου του γενικού αριθμού των Ελλήνων της 

Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι συνιστούν τον ελληνόφωνο πληθυσμό της. 

 
 

          Τουρκόφωνοι Έλληνες, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Έλληνες πολίτες 

της τέως Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι μετά από τους διωγμούς που 

υπέστησαν από το τουρκικό σοβινιστικό καθεστώς, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 

τη  μητρική  τους  γλώσσα,  πριν  ακόμα  μετοικήσουν    στις  περιοχές  της  Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας. 

 

 
 
 
 

17  
Η   γλώσσα των Ελλήνων της Αζοφικής περιγράφεται με τους παρακάτω όρους: ελληνικές διάλεκτοι της 

Μαριούπολης, ρουμαίικη γλώσσα/διάλεκτος, κριμαιορουμαίικη γλώσσα/διάλεκτος, ελληνικές διάλεκτοι της 

Αζοφικής, ελληνική γλώσσα της Αζοφικής, ελληνική γλώσσα της Μαριούπολης, γλώσσα των ελλήνων Μαιωτών, 

ελληνικές διάλεκτοι του Ντονμπάς, ιδιώματα των ελλήνων της Μαριούπολης, κριμαιοαζοφική διάλεκτος. Βλ. 

αναλυτικότερα το εγχειρίδιο της Αικ. Πάππου - Ζουραβλιόβα, Γλώσσα και πολιτισμός των Ελλήνων της Αζοφικής. 

Η συμβολή των μεταφράσεων στα Μαριουπολίτικα. Η περίπτωση του Α.Π. Τσέχοφ, εκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 

(2009), σ. 105.
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          Ρωσόφωνοι  Έλληνες,  στην  ομάδα  αυτή  ανήκουν  οι  Έλληνες  οι  οποίοι 

διαθέτουν ως μητρική τη ρωσική γλώσσα - ως απόρροια της σταλινικής μονοκρατορίας. 

Κατά την περίοδο της, η ρωσική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για την διδασκαλία τόσο 

στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο δημόσιο βίο, απομακρύνοντας έτσι   την   τουρκική   

γλώσσα   (η   οποία   συνέχισε   να   ομιλείται   κυρίως   σε ενδοοικογενειακό πλαίσιο) 

και ως ένα βαθμό και την ελληνική. Επίσης, το γεγονός ότι η καθαρεύουσα 

αποτελούσε τη γλώσσα της ελληνικής εκπαίδευσης σχεδόν ως το 1926, πολλαπλασίαζε 

τον αριθμό των υπαρχόντων γλωσσικών δυσκολιών. 

 

Για τη διευθέτηση λοιπόν των παραπάνω γλωσσικών ζητημάτων, συγκλήθηκε 

στις  10  Μαΐου  (1926),  στη  Μόσχα,  από  μέλη  της  ελληνικής  διανόησης  μια 

″Πανσυνδεσμιακή Σύσκεψη″, στην οποία αφού εξετάστηκαν τα εμπόδια που θέτονταν 

από την πολυγλωσσία του ελληνόφωνου πληθυσμού (της τέως ΕΣΣΔ) γνωστοποίησαν 

την απόφαση τους, σύμφωνα με την οποία: η δημοτική γλώσσα αντικαθιστούσε την 

καθαρεύουσα,  ενώ  στη  θέση  του  24  γράμματου  αλφαβήτου  θέτονταν,  το  20 

γράμματο.
18

 
 

Με την καθιέρωση λοιπόν της δημοτικής (το 1926) και την εισαγωγή του 20 

γράμματου αλφαβήτου, αναιρέθηκαν οι δίφθογγοι, εκτός από το ″ι″ και το ″ο″. Το 

γράμμα ″υ″ αντικατέστησε το ″ου″, ενώ στη μικρογράμματη γραφή διατηρήθηκε μόνο 

το ″ς″. Επίσης εφαρμόστηκε στο γραπτό λόγο η ανάλυση των διπλών συμφώνων: «το 

″ξ″ γράφονταν ως ″κς″ και το ″ψ″  ως ″πς″ », ενώ ταυτόχρονα υιοθετήθηκε η ένωση των 

κτητικών αντωνυμιών.
19  

Ακόμα, σύμφωνα με το νέο πίνακα κανόνων τονισμού, 

καταργείται  ο  τόνος  στις  μονοσύλλαβες  λέξεις  και  σε  αυτές  που  τονίζονταν  στη 

λήγουσα. 
 
 

 
18  Την περίοδο αυτή, οι Έλληνες της Αζοφικής επικράτειας δηλώνοντας στο σύνολο τους ελληνόφωνοι (δηλαδή το 

84%), στόχευαν στην εισαγωγή των παιδιών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο αληθινός βέβαια αριθμός των 
ελληνόφωνων κατοίκων της περιοχής αυτής, απείχε κατά πολύ από το προαναφερθέν ποσοστό. Λειτουργώντας έτσι, 
με βάση την εθνική τους συνείδηση, επέτυχαν την εγκόλπωση και των ταταρόφωνων Ελλήνων στο ελληνικό σχολικό 
περιβάλλον. Βλ. επίσης Κ. Φωτιάδης, «Οι Έλληνες του Ευξείνου και του Καυκάσου», στο: Α. Κεσόπουλος (επιμ. - 

εκδ.), Αλησμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι αξέχαστες πατρίδες μας, σειρά β΄, τόμ.  8ος , Θεσσαλονίκη 1(1999), 
σ. 164. 
19 Για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1926, βλ. Αγτζίδης Β., Παρευξείνιος Διασπορά. Οι ελληνικές 
εγκαταστάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές του Ευξείνου Πόντου, εκδ. Κυριακίδη, Αθήνα (1997), σσ. 380-383.
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Εξαίρεση αποτελούσαν οι μονοσύλλαβες  που παρήγαγαν ερώτηση ή έμφαση, 

όπως για παράδειγμα: «Πύ πας; », «Πός ίρθες; », «Τί θες; », «Ι εγό ί εσί», «Μονά για 

ζιγά», «Για πές - μυ», «Νά - τος έρχετε», «Μά τιν αλίθια» κ.ά. Ο χαρακτήρας ″ν″ 

θέτονταν στο τέλος των   λέξεων, στις περιπτώσεις όπου η επόμενη λέξη είχε ως 

πρωταρχικό γράμμα το ″μ ″, το ″π″, το ″τ″  ή κάποιο φωνήεν. Οι νέοι γραμματικοί 

κανόνες οδήγησαν και στην εισαγωγή τύπων της ακραίας δημοτικής, όπως για 

παράδειγμα: «ι καπνοςινκεκτροςες» (οι καπνοσυγκεντρώσεις), «τυ ριματυ» (του 

ρήματος), «ι τομέι» (οι τομείς), «τον ονομάτονε» (των ονομάτων), «τον αριθμιτικόνονε» 

(των αριθμητικών), «τον επιθέτονε» (των επιθέτων) κ.ά. 

 
 

Ταυτόχρονα με τις μεταρρυθμίσεις του 1926, ξεκίνησε και μία περίοδος 

εσωτερικού αναβρασμού, με εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ του ελληνικού 

εκπαιδευτικού και πνευματικού στοιχείου της χώρας, σχετικά με το ζήτημα της 

καθιέρωσης της δημοτικής, πρόβλημα το οποίο  προέκυπτε από την ύπαρξη και άλλων 

ελληνικών «γλωσσών» (όπως π.χ. μαριουπολίτικα, ποντιακά κ.ά.). Το ζήτημα αυτό 

φαίνεται ότι θα συνεχίσει να τους απασχολεί για τα επόμενα δώδεκα χρόνια. 

 
 

Το οριστικό πλάνο της «Επιτροπής» τελικά   σχεδιάστηκε και βάση αυτού, 

τέθηκε και η αμετάκλητη τοποθέτηση του «Επιστημονικού Συμβουλίου της 

Π.Κ.Ε.Ν.Α», η οποία γνωστοποιήθηκε στις 21 Απριλίου του 1934 στη Μόσχα, στην 

Α΄ Πανενωσιακή Ελληνική Σύσκεψη. 

 
 

Στο πλαίσιο αυτής της «Σύσκεψης» αποφασίσθηκε η καθιέρωση της δημοτικής 

στα σχολεία καθώς και η χρήση των τοπικών ελληνικών διαλέκτων (με σκοπό την 

επίλυση των προβλημάτων που θα εμφανίζονταν σε διάφορες περιοχές από την 

στοιχειώδη ή μερική γνώση της δημοτικής), όπου αυτό κρίνονταν αναγκαίο. 

Επιπρόσθετα, στο τελικό πλάνο της «Σύσκεψης» συγκαταλέχθηκε και η απόφαση 

έκδοσης βιβλίων στις τοπικές ελληνικές διαλέκτους, με στόχο την καταπολέμηση της 

αμάθειας.
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Παράλληλα, ξεκίνησε και η προσπάθεια διευθέτησης των ορολογικών 

ζητημάτων και η παραγωγή καινούργιων λέξεων. Βέβαια, η διδασκαλία της 

καθαρεύουσας  και  της  ιστορικής  ορθογραφίας  δεν  έπαψε  να  υφίσταται  απόλυτα 

καθώς εξακολούθησε να χρησιμοποιείται από ορισμένους δασκάλους, παρά την επίσημη 

καθιέρωση της δημοτικής. 

 
 
 

 

Δείγμα γραπτού λόγου της δημοτικής γλώσσας, μετά τη μεταρρύθμιση του 
 

1926 (φωνητική ορθογραφία - 20γράμματο αλφάβητο). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλημέρα βοσκοπούλα 

Πόσο σε αγαπώ 

Έχεις μάνα και πατέρα 

Για να τους το πω 

Δεν έχω μάνα και πατέρα 

Είμαι ορφανή 

Και σ’ αυτήν τη μαύρη 
σφαίρα 

Είμαι μοναχή 

Ορφανός κι εγώ κυρά μου 

Ορφανή κι εσύ 

Για έλα στην αγκαλιά μου 

Για ζωή χρυσή
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Παρατηρούμε ότι η προφορά των λέξεων ορίζει την γραπτή μορφή τους: τους 

φθόγγους «σθ, σχ, φθ, φς, φχ, χθ, κτ, πτ, γκ και γγ» τους αντικατέστησαν οι φθόγγοι - 

«ςτ, ςκ, φτ, πς, φκ, χτ, φτ, νκ και νκ» παρομοίως. 
 
 
 
 
 

 

Δείγματα της ποντιακής διαλέκτου βασισμένα στο φωνητικό σύστημα γραφής 

και στο 20 γράμματο αλφάβητο. 
 

 
 
 
 
 
 

Μάνα γιατί με γέννησες 

Τόσο πονεμένο 

Όλων οι καρδιές χαίρονται 

Και η δική μου πάντα πληγωμένη 
 
 
 
 

Στις 23 του μηνός 

Μπαίνω στον δρόμο 

Τη νύχτα και την ημέρα 

Μπερδεύομαι στο σκοτάδι 

Και στο χωριό προετοιμάζομαι 

Προς   τη   δάσυνη   πλευρά 

 κοίτα πάω 

Κάθισα κάτω από ένα δέντρο 

Κάνοντας τα πειράγματα μου 
 

 

Έρχονται  και  με  βρίσκουν  δύο 
νεαρά παιδιά 

Η εμφάνιση τους όμορφη 

Λες πως ήτανε κεριά
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Σηκώνονται και φεύγου 

Τη σκέψη τους διάβασα 

Πως έτσι αυτοί θα πράξο 

Ξέρω γιατί βίωσα εγώ 

Στερήθηκα τα βουνά 

Πεινασμένος διψασμένο 

Πάντα κάτω απ’ τις βρο 
 
 

Εσείς δάσυνα πουλιά 

Που είστε ελεύθερα 

Σας παρακαλώ πουλιά 

Κάντε με κι εμένα συντρ 

Ξέρω γιατί βίωσα εγώ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα μεσάνυχτα ήρθαν 

Σηκώνονται και φεύγουν 

Τη σκέψη τους διάβασα 

Πως έτσι αυτοί θα πράξουν 

Ξέρω γιατί βίωσα εγώ 

Στερήθηκα τα βουνά 

Πεινασμένος διψασμένος 

Πάντα κάτω απ’ τις βροχές 
 

 

Εσείς δάσυνα πουλιά 

Που είστε ελεύθερα 

Σας παρακαλώ πουλιά 

Κάντε με κι εμένα συντροφιά 

Ξέρω γιατί βίωσα εγώ 

Στερήθηκα τα βουνά 

Πεινασμένος, διψασμένος 

Πάντα κάτω από τις βροχές
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Κοιτάζω εγώ είμαι 
ορφανός 

Στον κόσμο δεν έχω 
κανένα 

 

Φαίνεται παιδιά 
 

Την τύχη αυτή έχω 
 

 

Και αυτά θα υπόφερα 

Σταύρωσα τα χέρια μου 

Και άλλοι έρχονται και με 
κατακόβουν 

 

Από πίσω με τα μαχαίρια 
 

Κοιτάζω εγώ πως στον 
κόσμο 

 

Δεν έχω κανέναν 
 
 
 

Δείγμα της δημοτικής γλώσσας δοσμένο σύμφωνα με το ρωσικό αλφάβητο γραφής 

 
Μαύρα πουλιά θάλασσας 

Που πετάτε εκεί ψηλά 

Και αν θα πάτε στην Ελλάδα 

Χαιρετίσματα πολλά 

Και αν δείτε την μαμά μου 

Πείτε την σκοτώθηκα 

Σκοτώθηκα ο καημένος 

Βαχ στα ανηφορικά βουνά 

Κι όσα χρήματα κι αν έχω 

Δώστε τα στον βασιλιά 

Για να κάνουνε κανόνια 

Αντίκρυ στον εχθρό
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Δείγμα της ποντιακής διαλέκτου γραμμένο με ρωσικούς χαρακτήρες 
 
 
 
 

 

Γιάγκο έλεγε και η μάνα μου 
 

Πως αν και είσαι παλαβός 
 

Που προετοιμάστηκες να 
ξενιτευτείς 

 

Ω, γιε μου είσαι μοναχός 

Έλα Γιάννη και μη φεύγεις 

Γύρνα πίσω και κοίτα μας 

Και αν πήγε ο Γιάννης 

Κατευθείαν στην Τιφλίδα 

Ήρθε γράμμα απ’ τον Γιάγκο 
 

Για να επιστρέψει 
 

Γράφει παραπονεμένα 
 

Ω, μάνα αλίμονο σε μένα 
 

Και σαν γάτα βασανίστηκα 
 

Και σαν πρόβατο ταλαιπωρήθηκα 
 

 
 
 
 
 
 

Το  πολύτιμο  αυτό  υλικό  αποτελεί  ένα  δείγμα  του  γραπτού  λόγου  της 

ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

του 1926. Χάρη σε αυτή την χειρόγραφη πηγή, που αποτελεί έργο του Λάζαρου 

Ανθυμιάδη, ήρθε στο φώς ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνοποντιακού πολιτισμού, 

το οποίο πρόσφερε την δυνατότητα μελέτης και περαιτέρω γλωσσολογικής ανάλυσης 

της δημοτικής γλώσσας της περιόδου, αλλά και της ποντιακής και της ρωσικής 

αντίστοιχα.
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Ο Λάζαρος Ανθυμιάδης και η σύζυγος του (στα δεξιά) Πελαγία Ορφανίδου, 

Σοχούμι -  δεκαετία του 1970. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ο   Λάζαρος   Ανθυμιάδης   γεννήθηκε   στο   προσφυγικό   ποντιακό   χωριό 

Τσαραγιόρ (του νομού Ντμανίσι - Γεωργίας) το 1922, καταγόμενος από το Κάρς και 

την Τραπεζούντα του Ευξείνου Πόντου. Αποφοίτησε από το 7(ή 8) τάξιο ελληνικό 

σχολείο της περιοχής του (ο διευθυντής του οποίου ονομαζόταν Χαρατσίδης), όπου 

και διδάχτηκε την ελληνική γλώσσα, για επτά χρόνια. Διετέλεσε   ως Πρόεδρος της 

κοινότητας (για πέντε χρόνια) εκλεγόμενος μετέπειτα και ως  Πρόεδρος του αγροτικού 

της συνεταιρισμού ″Κολχόζ″. 
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Στη θέση του Προέδρου της αγροτικής ένωσης ″Κολχόζ″ (στην ίδια περιοχή) 

συνεχίζει να εργάζεται για τα επόμενα δέκα χρόνια, συμβάλλοντας ως επί το πλείστον 

στην ανάπτυξη του  τόπου.  Το  σοβιετικό κράτος   αναγνώρισε  την  προσφορά του 

απονέμοντας του (μεταξύ άλλων) και  το παράσημο ″Ветеран труда″ - (βετεράνος της 

εργασίας). Μέλη της οικογένειας του κατείχαν σημαντικές θέσεις σε όλη την γεωργιανή 

επικράτεια (ανάμεσα τους ο   Φιλαρίωνας Ανθυμιάδης - β΄ γραμματέας Γεωργίας  και  

ο  Γεώργιος  Ανθυμιάδης  - Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  των Τοπικών Σοβιετικών 

Λαϊκών Αντιπροσώπων - «Председатель Сельского Совета народных депутатов»  

στο   οποίο   υπάγονταν   δύο   ελληνικές   κοινότητες:      Hashkatalan   - Tsharagior. 

Η σύλληψη τους σημειώθηκε στα 1939, τα ίχνη τους αναζητούνται ακόμη, 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου διατάχθηκε  ο εγκλεισμός τους. Το  επικρατών 

καθεστώτος  της  «συνομωσίας» δυσανασχετούσε  με  την  στελέχωση  Ελλήνων  στα 

ανώτατα   αξιώματα   της   Σοβιετικής   βαθμίδας.   Έτσι,   επικαλούμενο   την   ψευδή 

αιτιολογία  ″εχθροί  του  λαού″,  προέβαινε  σε  μια  σειρά  εγκληματικών  ενεργειών. 

Επιπλέον,  συμμετείχε  ενεργά  ως  μάχιμος  στρατιώτης,  κατά  την  διάρκεια  του  2
ου

 
 

Παγκόσμιου Πολέμου. 
 

Μέλος  της  πολιτιστικής  λέσχης  και  του  ποντιακού  θιάσου    μεριμνούσε 

διαρκώς για την προώθηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων (μεταξύ άλλων, 

συνδιοργανωτής  της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας ″Ηλέκτρα″ ). Επίσης, συμμετείχε 

σε ποικίλα φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού, περιοδεύοντας σε διάφορες ελληνικές 

εστίες της σοβιετικής επικράτειας. 

Τέλος, με πνευματικό λάβαρο το αρχαιοελληνικό πνεύμα και την Ορθόδοξη 

πίστη, αγωνίστηκε αγόγγυστα διαφυλάσσοντας και μεταλαμπαδεύοντας τον 

ελληνοποντιακό πολιτισμό.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩ Ν 

ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ 

38 

 

 

 
 
 
 

 

Η  ελληνική  εκδοτική  και  εκπαιδευτική  παρουσία  στη  Σοβιετική 
 

Πολιτεία 
 
 
 
 

 
Έχει γίνει ήδη γνωστό (σε άλλο σημείο της εργασίας αυτής) 

ότι ο τύπος και   η εκδοτική παραγωγή φιλολογικών, 

λογοτεχνικών, θεατρικών και γενικότερα εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών έργων συγκαταλέχθηκε στους σημαντικότερους 

διαύλους της νέας ιδεολογίας. Ένα ισχυρό όπλο, το οποίο 

έσπευσε να εκμεταλλευτεί και η νεογέννητη μετεπαναστατική 

ελληνική ηγεσία. Οι παρακάτω στίχοι δοσμένοι  στην ποντιακή 

διάλεκτο αποτελούν ένα δείγμα της μπολσεβίκικης - ποντιακής 

διανόησης,  η  οποία  το  διάστημα  αυτό  ακολουθώντας  τα 

ρωσικά - σοβιετικά πρότυπα, αρχίζει να εξυμνεί το σοβιετικό 

καθεστώς και να ενισχύει την προσωπολατρία: 

 
Αφίσα   της   εποχής:   Η   αναγραφόμενη 

φράση «Μην πολυλογείς!» υποδηλώνει το 

κλίμα  της  περιόδου  (Κρατική  βιβλιοθήκη 

Αγίας Πετρούπολης-2011, αρχείο Μ. 

Ανθυμιάδου). 
 
 
 
 
 
 
 

″Να’ σαν την μάναν που έισεν γιό, μονάκριβε μας Στάλιν, το κόμμαν που 

έισεν  αρχηγόν  αστέρευτων  πεγάδι.  Και  η  λύρα  πέζ  μελωδικά,  βοούν  τα 

τραγωδίας η ζεις σε  μούν εν τρανόν χαράν, γελούμ από καρδίας ″ .
20

 

 
 
 

20  
Οι στίχοι αυτοί τραγουδήθηκαν, στο πλαίσιο της συνέντευξης που μου παρέθεσε η κ. Πελαγία Ορφανίδου, 

γεννημένη το1926 σε ένα από τα αρχαιότερα προσφυγικά καταφύγια των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου, στο χωριό 

Τσαραγιόρ (νομός Ντμανίσι). Το τραγουδούσαμε στα χωριά μας. Μάλλον στο σχολείο θα μας το έμαθαν. Καταγόμενη  

από την Τραπεζούντα και το Κάρς του Ευξείνου Πόντου, πρόλαβε να διδαχθεί την ελληνική γλώσσα μόλις για ένα 

χρόνο, καθώς κατά το επόμενο σημειώθηκε η μετάλλαξη του σε ρωσικό ή γεωργιανό. Και η μητέρα μου, η Μαγδαληνή 

πήγαινε σε ελληνικό σχολείο. Μετέπειτα εργάστηκε για εννέα έτη στο κολχόζ της περιοχής ενώ παράλληλα 

μεριμνούσε για την φροντίδα των εννέα παιδιών της. 
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Η πρώτη σχετικά πολύχρονη και σημαντική (με κριτήριο την κυκλοφορία καθώς 

και την κομματική και ιδεολογική της εξάπλωση) ελληνική εφημερίδα του σοβιετικού 

χώρου ήταν ο «Σπάρτακος». Η έκδοση τον Δεκέμβριο του 1920, της μονοσέλιδης και 

εβδομαδιαίας αυτής εφημερίδας, χρωματίζει εκ νέου την εκδοτική δραστηριότητα των 

Ελλήνων της τέως ΕΣΣΔ. Άλλωστε σκόπιμη κρίνεται στο σημείο αυτό η διευκρίνιση, 

ότι όλα τα φύλλα της περιόδου υπάγονταν στο κομμουνιστικό κόμμα και στα κατά 

τόπους παρακλάδια του. Επίσης, το διάστημα αυτό παρατηρούμε στις ελληνικές 

εφημερίδες   πληθώρα νέων σοβιετικών ορολογιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί μέσω της 

ρωσικής γλώσσας. 

Μια άλλη αξιόλογη ελληνική πολιτική εφημερίδα, πρωτοκυκλοφόρησε την 1
η

 
 

Μαΐου του 1921 στο Βατούμ, με τίτλο «Κομμουνιστής». Η περίοδος 1917 - 1937 

χαρακτηρίζεται ως η πιο γόνιμη καθώς κατά το διάστημα αυτό σημειώνεται, η 

κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής της ελληνόγλωσσης λογοτεχνίας. Η εθνική 

συνείδηση των Ελλήνων αρχίζει να ενθαρρύνεται   με τη δημιουργία βιβλιοθηκών, 

αναγνωστηρίων, θεάτρων και πολιτιστικών λεσχών. Εξέχουσα θέση κατείχαν οι 

εκδόσεις θεατρικών έργων, οι συγγραφείς των οποίων ήταν συνήθως Έλληνες της 

πρώην ΕΣΣΔ και τα έργα των οποίων απευθύνονταν αποκλειστικά προς το ελληνικό 

στοιχείο των περιοχών αυτών. 

Η άνθιση αυτή επέβαλε και την δημιουργία ελληνικών εκδοτικών κέντρων 

εξυπηρετώντας όλες τις τυπογραφικές ανάγκες καθώς και την διαμόρφωση ειδικών 

σεμιναρίων, στο πλαίσιο των οποίων θα παραδίδονταν (πέραν των ιδεολογικών 

μαθημάτων)  η  τυπογραφική  τέχνη,  με  σκοπό  την  διάπλαση  των  κατάλληλων 

στελεχών που θα αναλάμβαναν το τυπογραφικό έργο. 
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Στον σοβιετικό λοιπόν χώρο συναντούμε   την οργάνωση δύο   σημαντικών 

ελληνικών τυπογραφείων (εκδοτικών): πρώτον την εκδοτική εστία «Κομμουνιστής» - 

που έδρευε στο Ροστόβ του Ντον, απευθυνόμενο στους Έλληνες της Νότιας Ρωσίας 

και της Υπερκαυκασίας και το εκδοτικό κέντρο «Κολεχτιβιστής» - (Κολεχτιβιςτις) 

ιδρυόμενο στο Donbas (Ντόνμπας) και προοριζόμενο για την κάλυψη των εκδοτικών 

αναγκών του ελληνικού πληθυσμού της Ουκρανίας.
21

 

 

Το έτος 1928 αποτελεί το σημείο αφετηρίας της εκδοτικής δραστηριότητας 

του  ελληνικού  τυπογραφείου  του  Ροστόβ,  του  ισχυρότερου  ελληνικού  εκδοτικού 

οίκου (από τα δύο τυπογραφικά κέντρα) της περιόδου με την έκδοση της ομώνυμης 

εφημερίδας Κομυνιςτις. Ο κυριότερος ωστόσο, στόχος του εκδοτικού κέντρου 

Κομυνιςτις ήταν η παραγωγή εκπαιδευτικών  βιβλίων και γενικότερα βοηθημάτων, τα 

οποία θα εισάγονταν για χρήση στα ελληνικά σχολεία της Σοβιετικής Ένωσης. 

 

Το δεύτερο μεγάλο εκδοτικό κέντρο του σοβιετικού ελληνισμού ήταν ο 

Κολεχτιβιςτις, συγκροτημένος στο Ντόνμπας και συμπεριλαμβανόμενος  στον κορμό 

του ουκρανικού τομέα των εθνικών μειονοτήτων. Στις αρχές του 1930 παρατηρείται η 

δραστηριότητά του, όπου με την αρωγή που λάμβανε από την ελληνική μαριουπολίτικη 

φιλολογική ομάδα, παρήγαγε ελληνικά εγχειρίδια γραμμένα στην απλή δημοτική και 

στο σαρτανιώτικο ιδίωμα της μαριουπολίτικης διαλέκτου. Η μαριουπολίτικη διάλεκτος 

χρησιμοποιήθηκε και για την έκδοση της εφημερίδας του εκδοτικού  «Κολεχτιβιςτις», 

που έφερε και την ίδια ονομασία. Ο εκδοτικός οίκος «Κολεχτιβιςτις»,   ακολούθησε   

παράλληλη   πορεία   με   αυτή   του   «Κομυνιςτι», εκδίδοντας έργα σχολικού και 

γενικότερα εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 

Ο Κολεχτιβιστής, ωστόσο, επωμίστηκε περισσότερο την ευθύνη της έκδοσης 

κειμένων λογοτεχνικής φύσεως.
22  

Ακόμα, ανέλαβε την έκδοση κλασικών ρωσικών 

λογοτεχνικών έργων (όπως π.χ. του Τσέχωφ, του Πούσκιν κ.ά.) μεταφρασμένων στο 

σαρτανιώτικο  ιδίωμα,  από  έναν  διακεκριμένο  Έλληνα  συγγραφέα  τον  -  Γεώργιο 

Αντόνοβιτς Κοστοπράβ (1903 - 1938). 
 

 
21 

Στη Σοβιετική Ένωση ιδρύθηκαν συνολικά τέσσερα ελληνικά τυπογραφεία: στο Ροστόβ και στη Μαριούπολη, 

στην Κρίμσκαγια και στο Σοχούμι αντίστοιχα. 
22  Αυτό αποδεικνύεται και από την έκδοση των δύο λογοτεχνικών περιοδικών του, τα οποία κυκλοφόρησαν την 
περίοδο του 1933, με τίτλο "Φιλολογική Νεότητα" και "Παιδικός Πιονέρος"  παρόμοια.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩ Ν 

ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ 

41 

 

 

 
 
 
 

 

Ο ξεχωριστός αυτός δημιουργός εξύψωσε στα ποιήματά του, τους ανθρώπους 

της εργασίας, ανέδειξε τις επιτυχίες της χώρας μέσω του σοσιαλιστικού μοχλού 

ανάπτυξης και αποκάλυψε τον πλούτο της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Αζοφικής, η 

οποία αποτέλεσε και το πιο πολύτιμο μοτίβο του. Σύντομα μάλιστα, ανακηρύχτηκε 

μέλος της Ένωσης συγγραφέων της Σοβιετικής Ένωσης. Το δελτίο εισαγωγής του 

στα μέλη της Ένωσης, φέρει τον αριθμό 152 και έχει υπογραφεί υπό του ιδίου Μαξίμ 

Γκόρκι. Επιπρόσθετα, ο σπουδαίος αυτός ποιητής, πρόσφερε πολλά στην κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή της χώρας. Στις 24/12/1937 συλλαμβάνεται από το σταλινικό 

καθεστώς με την δικαιολογία της αντεπανάστασης και στις 14/2/1938, σύμφωνα με 

το αρ. υπόθεσης 12453 πραγματοποιείται η εκτέλεση του. 

 

Η εφημερίδα του «Κολεχτιβιςτι» πρόβαλλε επίσης και έργα των σοβιετικών 

λαϊκών ποιητών/λογοτεχνών, οι οποίοι ασπάζονταν βέβαια τα επαναστατικά ιδεώδη 

(ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο περιβόητος «πιιτις - ςςαχτιόρος» - ποιητής 

ανθρακωρύχος P. Bespostzadni). 

 

Τέλος, ένα τρίτο πολύ σημαντικό ελληνικό φύλλο αποτελούσε ο «Κόκκινος 

Καπνάς». Η σύνταξη της εφημερίδας αυτής πραγματοποιήθηκε σε απλή δημοτική, 

υιοθετώντας παράλληλα το επικρατούν φωνητικό σύστημα γραφής.   Το φύλλο αυτό 

απευθυνόμενο στους Έλληνες ολόκληρης της Καυκασιανικής επικράτειας 

(αναλαμβάνοντας για ένα διάστημα και τις φιλολογικές τους δραστηριότητες), 

συνέβαλε   ενεργά   στον   τοπικό,   στον   πολιτιστικό   και   στον   πνευματικό   βίο, 

αποτελώντας ουσιαστικά το σημείο συγκέντρωσης ολόκληρης της ελληνικής 

διανόησης. 

 

Στο σημείο βέβαια αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί η ύπαρξη και άλλων 

ποικίλων περιφερειακών ελληνικών φύλλων (όπως για παράδειγμα η Χαραυγή, η Νέα 

Ζωή, η Αλήθεια, ο Νέος Εργάτης, ο Μπολσεβίκος, ο  Κολχόζνικος, ο Σύντροφος κ.ά.) 

που εκδίδονταν παράλληλα με τις τρείς προαναφερθείσες, κυρίαρχες εφημερίδες της 

Σοβιετικής Πολιτείας. 
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Ο ξεριζωμός της ελληνικής γλώσσας και η ερήμωση της ελληνικής 

εκπαίδευσης 

 

Η ελληνική εκπαίδευση σημείωσε ταχεία εξέλιξη (όπως έχει προαναφερθεί σε 

άλλο σημείο της μελέτης αυτής) αμέσως μετά την έκρηξη της ρωσικής σοσιαλιστικής 

επανάστασης  (το  1917).
23   

Ωστόσο,  η ανάπτυξη αυτή,  θα έχει  σύντομη  διάρκεια, 

καθώς κατά την δεκαετία του 1930 θα εμφανιστούν
 

ποικίλα εθνικοπολιτιστικά προβλήματα, τα οποία θα 

κορυφωθούν με την αυταρχική προσπάθεια νέκρωσης 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα από την πρώτη περίοδο της δεκαετίας 

του 1930, πραγματοποιείται στη σοβιετική επικράτεια 

η εξονυχιστική έρευνα των εθνικών μειονοτήτων, ενώ 

ταυτόχρονα σημειώνεται στους κόλπους της μια 

μεγάλη προπαγάνδα. Στόχος του πολιτικού 

συστήματος είναι η οικοδόμηση μιας 

″ελληνοσοβιετικής″   εθνικής   συνείδησης   και   η 

Παράρτημα 5:  Ρήση 

 
[...]Η Σοβιετική 

Ένωση δημιουργήθηκε 

από ένα ολοκληρωτικό 

κόμμα που ευθύνεται 

για τρομερά 

εγκλήματα ενάντια 

στην ανθρωπότητα. 

Κάποιοι το ονομάζουν 

ελευθερία. 

 

Czeslaw Milocz

διαμόρφωση ενός ″ ελληνοσοβιετικού πολιτισμού″.
24   

Τη δεκαετία λοιπόν του '30 οι 

τοπικές κομματικές αρχές, συμπέραναν ότι η γλώσσα των Ελλήνων δεν μπορεί να 

συμβιβαστεί με την διάδοση της νέας σοσιαλιστικής οικονομικής πολιτικής τους NEP-  

(Новая Экономическая Политика). 

 

 
 
 
 
 

23  
Παρόλα αυτά, οι υποσχέσεις της προσωρινής κυβέρνησης καθώς και οι λενινιστικές ανακοινώσεις, 

απευθύνονταν εν τέλει μόνο στις μεγάλες και αναγνωρισμένες εθνότητες της Υπερκαυκασίας (αφορούσαν δηλαδή 

τους Γεωργιανούς, τους Αρμένιους και τους Αζέρους) εκτοπίζοντας έτσι τις μικρότερες ή αυτές που δεν εντάσσονταν 

στις γηγενείς (μεταξύ αυτών και η Ελληνική). 

 
Παράρτημα 5: Ρήση 

 
Khazanov, A. (1995), Άνθρωποι χωρίς προορισμό. Το δράμα των Μεσχετίνων Τούρκων (People with Nowhere To 

Go: The Plight of the Meskhetian Turks), μετάφρ. Χ. Σίμος, στο Βουτυρά Ε.  -  Μπούσχοτεν, Ρ. (επιμ.), Αθήνα 
1(2007), σ. 347. 

 
24   Την  ίδια  περίοδο,  σημειώνονται  από  μέρους  των  Ελλήνων  εντατικές  προσπάθειες  κατοχύρωσης  μιας 
πολιτιστικής και διοικητικής εθνικής αυτονομίας, στις πυκνοκατοικημένες  από ελληνικό πληθυσμό περιοχές  της 
Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Γεωργίας. 
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Η εφαρμογή της ″NEP″, της βίαιης δηλαδή κολεκτιβοποίησης, επέφερε στις 

επιμέρους εθνικές ομάδες δυσβάστακτες οικονομικές συνέπειες, τις οποίες ήταν 

υποχρεωμένοι να αποδεχτούν.
25

 

 

″ Την περίοδο αυτή θεωρούνταν ντροπή να λες ότι εργάζεσαι για την οικογένεια σου... 

σε έστελναν στη φυλακή υπό διαταγή (стыдно было говорить, что работаю для 

семьи... посылали в тюрьму по указанию) ″.
26

 

 

Η μπολσεβίκικη ηγεσία  έδειξε ότι γνώριζε σε βάθος τις συνθήκες ζωής του 

Μικρασιατικού Ελληνισμού και η προηγούμενη Οθωμανική πολιτική των διώξεων 

επανήλθε για ακόμα μια φορά.
27 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ξεκινούν να κλείνουν 

τα ελληνικά σχολεία και οι ελληνικές εκκλησίες, εκδιώκονται οι δάσκαλοι και οι 

ιερείς που κατείχαν την ελληνική γλώσσα. Το συνεχές αυτό κύμα των απαγορεύσεων 

και των διώξεων (στη χρήση της γλώσσας και στις θρησκευτικές τελετές) στόχευε 

στον αφανισμό της ιδέας της αυτονομίας την οποία τόσο ποθούσαν οι Έλληνες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25   Η περίοδος του λιμού, άλλωστε, αποτελώντας ένα είδος οικονομικής τρομοκρατίας 

εισήχθη από την ηγεσία, με σκοπό την καταναγκαστική συμμετοχή των αγροτών στα κολχόζ. 
26 Απόσπασμα από την συνέντευξη που μου παρέθεσε η κ. Αικ. Πάππου - Ζουραβλιόβα. 
27 Στο πλαίσιο των «εθνικών επιχειρήσεων» του Υπουργείου εσωτερικών της Ρωσίας, εφαρμόστηκαν σύμφωνα με 

εθνικά κριτήρια,  μαζικές συλλήψεις και εκτελέσεις  (Γερμανών, Πολωνών, Λιθουανών κ.ά.) ποικίλων εθνοτήτων. 

Από τον Ιούλιο του 1937 έως το Νοέμβριο του 1938 συλλήφθηκαν περίπου 350.000 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 

250.000 εκτελέστηκαν. Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. «Правда Гулага. Список Сталина: Злодеяния, 

санкционированные диктатором и его Политбюро», Επιστημονική Επετηρίδα της ρωσικής εφημερίδας «Новая 

Газета», Αγία Πετρούπολη (25.08.11). Βλ. επίσης, Сергей Букин, «Война и Победа», «На, Фриц, закури! 

Немецкие военнопленные в российской глубинке», στο ρωσικό Περ. Родина, Ρωσία (1998), σσ. 88-91.
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Στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζονται οι σπουδαστές της Ελληνικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

της  περιοχής Νίζνι Μπακάνσκι (Ρωσία). Αναγράφεται επίσης  η πληροφορία, ότι πρόκειται για την 

έκτη αποφοίτηση ελλήνων σπουδαστών της περιοχής αυτής, που σημειώνεται το έτος 1937. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ταυτόχρονα, οι Κομσομόλοι υποταγμένοι στην ιδεολογία τους, συμμετείχαν 

δυναμικά στον αγώνα που διεξαγόταν ενάντια της επικράτησης των ελληνικών 

πολιτιστικών   αξιών   (γλώσσα,   θρησκεία,   πολιτισμός).   Γαλουχημένοι   με   τον 

ιδεολογικό τους φανατισμό προέβαιναν στην καταστροφή των σταυρών και των 

εικόνων των Αγίων, κατέστρεφαν δημόσια τα εκκλησιαστικά βιβλία καθώς και τα 

πολύτιμα έγγραφα της, μη αναλογιζόμενοι ότι με τις ενέργειες αυτές κατέστρεφαν την 

ίδια τους την ιστορία.
28 

 
 
 
 
 
 

 
28  Το 1918 σημειώθηκε η απόσχιση της εκκλησίας από τον κρατικό μηχανισμό. Παρόλα αυτά, κατά την  πρώτη 

αυτή  περίοδο  (αμέσως  μετά  την  έκρηξη  της  Οκτωβριανής  Επανάστασης)  παρατηρείται  η  επικράτηση    μιας 

μερικής ιδεολογικής φιλελευθεροποίησης, καθώς παρεχωρήθη στις επιμέρους εθνικές ομάδες το δικαίωμα τέλεσης 

των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Βέβαια, όπως τονιζόταν στις σελίδες του Σπάρτακου, η σοβιετική ηγεσία 

απαγορεύει ρητά κάθε είδους θρησκευτική προπαγάνδα. 
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″ Το διάστημα αυτό  απαγορευόταν να πηγαίνουμε  στην εκκλησία, να παντρευόμαστε 

με θρησκευτικό γάμο, να βαφτίζουμε τα παιδιά μας  ″.
29

 

 

Μέσα σε αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα των διώξεων, ορισμένοι ναοί 

μετατράπηκαν  σε  σιταποθήκες  των  Κολχόζ,  άλλοι  σε  κοινόβια  μαθητών,  σε 

κομματικά γραφεία ή σε στάβλους,  ενώ άλλοι απλά ανατινάχθηκαν. 

 

″Η κομματική επιτροπή διέταξε να κατεβάσουν την καμπάνα. Ήθελαν να την 

πάρουν  μαζί  τους...  οι  γυναίκες  μας  και  κάποιοι  άντρες  έτρεξαν  να  μαζέψουν  τις 

εικόνες και να τις κρύψουν για να μην τις πετάξουν. Φοβόντουσαν να πουν κάτι γιατί 

θα τους πήγαιναν φυλακή! Παρά την ρητή εντολή της επιτροπής και αψηφώντας τον 

κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής, κατάφεραν να αντισταθούν σθεναρά στο πάρσιμο της. 

Όταν έφυγαν κρεμάσαμε το σήμαντρο στο σχολείο ώσπου βγήκε νόμος, ύστερα από 

χρόνια, με τον οποίο μας επέτρεψαν να την ξανά κρεμάσουμε.. Παπά στο χωριό δεν 

είχαμε. Η εκκλησία παρέμενε κλειστή, εκτός από ορισμένες  Κυριακές και τα Εξαρχάτα 

-  τη  Λαμπρή  και  της  Παναγίας,  που  την  άνοιγε  μια  οικογένεια  (Ντεμιρτσιδαίοι) 

 

συγχωριανοί, για να ανάψουμε κεριά ″.
30

 
 

 

Οι δραματικές   περιπέτειες του ελληνικού πληθυσμού κορυφώθηκαν με το 

ξέσπασμα του δεύτερου κύματος διώξεων, που σημειώθηκε στα 1949. Στόχος (όπως 

και κατά την πρώτη περίοδο των διώξεων το ’37 - ’38) η εθνική ομογενοποίηση, για 

την   οποία αγωνιούσαν διαρκώς οι τοπικές - κομματικές, σταλινικές ηγεσίες.
31  

Η 

μπολσεβίκικη ηγεσία τρομοκρατούνταν από την ιδέα της ελληνικής κυριαρχίας στις 

παραλίες της Μαύρης θάλασσας, όπως η Δύση από την ιδέα της αναγέννησης του 

Βυζαντίου, την ενσωμάτωση δηλαδή της Πόλης στην Ελλάδα. Έως τον ερχομό της 

αποσταλινοποίησης, εφαρμόστηκε μια τρομοκρατική πολιτική που πριμοδοτούσε την 

υποβάθμιση του ελληνικού στοιχείου. 
 

  
29   Μέρος από τη συνέντευξη που μου παραχώρησε η κ. Αικ. Πάππου - Ζουραβλιόβα. 
30   Η αφήγηση των παραπάνω γεγονότων έγινε από τους Δημοσθένη και Λάζαρο Ανθυμιάδη. Θα πρέπει να τονιστεί 
ότι παρόμοιες ιστορίες μου διηγήθηκαν και οι λοιποί συνεντευξιαζόμενοι. 
31 

Οι αναγκαστικές και συχνά βίαιες μετεγκαταστάσεις των Ελλήνων της Κριμαίας, του Βορείου Καυκάσου και 
της Υπερκαυκασίας προς την Κεντρική Ασία και τη Σιβηρία, σημειώνονται στα 1936 - 1938. Οι εγκληματικές 
αυτές ενέργειες δεν διακόπτονται καθώς στα 1941, 1942 και στα 1946 - 1949 εφαρμόζεται το δεύτερο κύμα των 
διώξεων.
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″Υπήρχε   τρομερή   τρομοκρατία,   εκμετάλλευση,  όλα   ήταν   ένα   ψέμα. 

Ζούσαμε διπλή ζωή. Ο παππούς μου συνελήφθη το 1937 και εκτελέστηκε. Έγινε δίκη 

και κατηγορήθηκε. Έπειτα εξαφανίστηκαν τα ίχνη του. Σχεδόν κανένας δεν είχε 

παππού στην ηλικία μου, τους σκοτώνανε. Το ’55  επί Χρουστσόφ, επετράπη η 

αναζήτηση των αγνοουμένων διά της αλληλογραφίας και το ’67, μας στάλθηκε 

έγγραφο μετάνοιας και  απενοχοποίησης του  κατηγορουμένου. Το  επονομαζόμενο 

έγγραφο ″επανόρθωσης″.
32

 

 

 
 
 

Ακόμα, η κομματική ηγεσία δεν φαίνεται να επαναπαύεται από την εφαρμογή 

των διώξεων που σημειώθηκαν σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού, με τη μορφή 

συλλήψεων, φυλακίσεων και εκτοπισμών.
33  

Αντιθέτως, προέβη και σε άλλες 

ολοκληρωτικές μεθόδους, οι συνέπειες των οποίων γίνονται αντιληπτές ως τις μέρες 

μας. 

 

Τον Αύγουστο του 1938, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία δημόσια ενημέρωση, 

το σύνολο των ελληνικών σχολείων παύει να υφίσταται (τα οποία το διάστημα αυτό 

υπολογίζονταν σε 104) ή σημειώνεται η μετατροπή τους σε εθνικά ή πολυεθνικά 

σχολεία των κατά τόπους Δημοκρατιών.  Παράλληλα, υλοποιείται και  η 

αντικατάσταση της ελληνικής γλώσσας από τη ρωσική ή από τη γλώσσα της 

αντίστοιχης τοπικής αυτόνομης Δημοκρατίας (όπως για παράδειγμα συνέβη, με την 

εδραίωση  της  αμπχαζικής  στα  σχολεία  της  Αμπχαζίας  και  ιδιαίτερα  με  την 

γεωργιανή,  η  οποία  εισήχθη  στα  σχολεία  ολόκληρης  σχεδόν  της  γεωργιανής 

επικράτειας). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

32   Στοιχεία από  την συνέντευξη  που μου παρέθεσε ο Δημήτρης  Σαμανίδης. 
33  Η απομάκρυνση του ελληνικού στοιχείου προς τα βάθη του ασιατικού χώρου, στόχευε επίσης στη βίαιη 
εκβιομηχάνιση των περιοχών αυτών.
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Ο ηγέτης της τέως  Ε.Σ.Σ.Δ  -  Στάλιν  (1929  -  1953)  σε  συνεδρίαση  αξιωματούχων  της 

παγκόσμιας πολιτικής σκακιέρας (η φωτογραφία εντοπίστηκε στο οικογενειακό υλικό της 

οικογένειας Τσαλουχίδη). 

 
 
 
 

 
Την  ίδια  τύχη  φαίνεται  πως  είχαν  και  τα  ειδικά  ελληνικά  εκπαιδευτήρια 

(όπως π.χ. συνέβη στο ελληνικό παιδαγωγικό Tekhnikum του Σοχούμι) η λειτουργία 

των οποίων θυσιάστηκε στο βωμό ενός υποτιθέμενου, νέου ″απλοποιητικού″ 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ακόμα, την ίδια σχεδόν εποχή τερματίζεται η έκδοση του 

ελληνοσοβιετικού τύπου καθώς και της ελληνικής τυπογραφίας. Τα τυπογραφεία 

καταστρέφονται, οι εκδοτικοί οίκοι και οι εφημερίδες αποτελούν πια παρελθόν. 

 

″ Το ’37 σκότωσαν τον αδελφό της μητέρας μου, τυπογράφο της ελληνικής 

εφημερίδας  του  Ροστόβ,  Γιώργο  Τοπαλίδη  και  τον  παππού  μου  Τριαντάφυλλο 

Τοπαλίδη. Τον έφαγε ο Στάλιν. Το ’38 όταν τον σκότωσαν μέσα στο Κρασνοντάρ,  ήταν 

Διευθυντής του ελληνικού σχολείου στο χωριό Μερτσάνσκαγια. Τους εκτελούσαν με 

πιστόλι ή με μιασορούπκα (λαιμητόμος).Ο πατέρας μου ήταν στον πόλεμο του’41, την 

ίδια χρονιά γεννήθηκα και εγώ. Έπειτα εμένα και την μητέρα μου, το ’42, μας εξόρισαν 

στη Σιβηρία. Ήμουν παιδί εχθρού του λαού. Όλη η οικογένεια, όλοι οι Πόντιοι.
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Τραυματιζόμενος ο πατέρας μου, για δεύτερη φορά, γύρισε στο Κρασνοντάρ... 

ήρθε να μας βρει. Παρατηρώντας την απουσία της οικογένειας του, αναρωτήθηκε: 

«καλά εγώ ήμουν στον πόλεμο και εσείς την οικογένεια μου την στείλατε στη Σιβηρία; 

Και εγώ για ποιον πολεμάω; ». Μέχρι το ’47 ήμασταν εκεί, εκεί μεγάλωσα μέχρι τα έξι. 

Το ’48 μας ελευθέρωσαν. Μέσω της αλληλογραφίας βρήκαμε την γιαγιά Χαρίκλεια 

Αφεντουλίδου, με τα παιδιά της (Κωνσταντίνο, Γιάννη, Παύλο) στο Καζακστάν, όπου 

και είχαν εξοριστεί. Απαγορευόταν να φύγεις από την περιοχή της εξορίας. 
 

 
 
 

Μετέπειτα   θεσμοθετήθηκε 

νόμος που επέτρεπε την αναζήτηση 

των αγνοουμένων. Ο πατέρας μου 

ήταν δάσκαλος εκεί, στην εξορία, 

εκπαίδευε τους νέους στρατιώτες, 

μαθαίνοντας τους γυμναστική. 

Αργότερα, διακηρύχτηκε κρατική 

απόφαση, με την οποία επιτρεπόταν η 

επιστροφή στις οικογενειακές τους 

εστίες. Όλοι αυτοί που επέστρεψαν 

στους αρχικούς τόπους εγκατάστασης 

εξαπατήθηκαν, καθώς το ’48 - ’49 

εξορίστηκαν  για  δεύτερη  φορά.  Για 

ένα χρόνο περίπου μείναμε στη γιαγιά 

Χαρίκλεια, η οποία έμεινε χωρίς 

αδέλφια. Ακολούθησε, η έλευση μας 

στην   Γεωργία.   Βλέπαμε   ότι   στη 

Ρωσία πεινούσαμε και γενικά 

φοβόμασταν. 

 
 

Έπαινος προς τιμήν του Νικόλαου Μ. Τσαλουχίδη, για την ενεργή 
συμμετοχή του στην πολεμική - πατριωτική εκπαίδευση της 
νεολαίας. Απονεμήθηκε από την Κομσομολική οργάνωση της 

Γεωργίας, στο πλαίσιο της 37ης    επετείου της νίκης κατά της 
φασιστικής Γερμανίας. 
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Η Γεωργία όντας η πατρίδα του Στάλιν δεν είχε πείνα, ζούσαν καλά. 

Εγκατασταθήκαμε στο χωριό Μασσαβέρα του νομού Ντμανίσι. Απο το ’48 έως το ’61 ο 

πατέρας μου ήταν δάσκαλος εκεί. Μέσα σε ένα χρόνο μάθαμε τα γεωργιανά. Με άριστα 

έβγαλα την τάξη. Τελείωσα οκτώ τάξεις ρωσικού σχολείου και μετά την κατοχύρωση του 

νόμου απελευθέρωσης και τον ερχομό μας στο Ντμανίσι διδάχτηκα για τα τρία επόμενα 

χρόνια και την γεωργιανή γλώσσα.″. 
34

 

Τέλος,  ακολούθησε  το  κλείσιμο  των  ελληνικών  θεατρικών  σκηνών,  η 
 

ελληνική θεατρική παραγωγή βυθίστηκε και γενικότερα όλες οι πολιτιστικές 

δραστηριότητες του ελληνικού στοιχείου των σοβιετικών χωρών, βομβαρδίστηκαν. 

Ωστόσο, ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ένα τμήμα της ελληνικής 

διανόησης συνέχισε να μάχεται για την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της 

ελληνικής εκπαίδευσης, υπό νέο όμως ″κρυφό″ καθεστώς.
35

 

 
 
 
 

ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ 
 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΠΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΎΝ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

 Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα  
 

 

Με  αυτά  τα  λόγια  ξεκίνησε  η  διήγηση  των  γεγονότων  που  βίωσε  η 

Αλεξάνδρα  Παπαδοπούλου.  ″Σαν  την  δική  μου  την  ιστορία  κανένας  δεν  θα  σου 

διηγηθεί ″. Γεννήθηκα το 1941 στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Νότιας Ρωσίας, 

περιοχή στην οποία είχαν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες γονείς μου, προερχόμενοι από 

την Τραπεζούντα και την Σαμψούντα του Ευξείνου Πόντου, το 1918. 

 
 

  
34   

Πληροφορίες που πηγάζουν από την συνέντευξη του  Βαλέριου Τσαλουχίδη. 
35  Σε ένα τέτοιο ″κρυφό″ σχολείο της Νότιας Ρωσίας, το οποίο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των ποικίλων 
εμποδίων που έθετε η Σταλινική ηγεσία, παρέδιδε μαθήματα και η ελληνίδα δασκάλα Μαρία Πετρίδου. Η γέννηση 
πλήθους ανεπίσημων ″κρυφών″ σχολείων άρχισε να υλοποιείται   προγενέστερα, αμέσως μετά την έκρηξη της 
επανάστασης του 1917. Οι ελληνικές οικογένειες θρεμμένες με τις αξίες της παραδοσιακής ελληνικής παιδείας, 
αναγκάζονταν να απευθυνθούν σε δασκάλους που δεν εντάσσονταν στο δημόσιο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
(αναλαμβάνοντας την παράδοση ιδιωτικών μαθημάτων). 
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Η μητέρα μου φοίτησε σε ελληνικό σχολείο, όπου και έβγαλε τέσσερις τάξεις. 

Τότε ήταν δέκα συνολικά. Είχαμε και ελληνική εκκλησία. Οι γονείς μου δούλευαν 

στο Κολχόζ. Το ’41 με βάφτισαν ″Αλεξάνδρα″. Στο σπίτι φέρναμε τον παπά. Και οι 

γονείς μου ήταν βαπτισμένοι, σε εκκλησία. Με την πάροδο όμως του χρόνου, οι 

συνθήκες άλλαξαν. Τα κατέστρεψαν όλα, απαγορεύτηκε. 
 

 
 
 
 

 

Κοιμητήριο Καζακστάν 

Παπαδοπούλου Αναστασία 

(1915 - 1981) 

Μετά τον Πόλεμο δεν είχαμε να φάμε! Το 
 

1949  εξοριστήκαμε  από  τον  Στάλιν..  7  ετών 

ήμουν όταν εξοριστήκαμε στο Καζακστάν. Η 

μητέρα μου μας έβραζε αλμυρό νερό για να 

πρηστούμε και να μην πεινάμε! Ο  πατέρας μου 

ήταν στον πόλεμο. Από περιουσία δεν πήραμε 

τίποτα μαζί μας. Ήμασταν «враги народа» - 

(εχθροί του λαού). Μας έδωσαν 24 ώρες και στη 

συνέχεια ήρθαν στρατιωτικοί και πήραν τη μητέρα 

μου, εμένα και τον αδερφό μου και μας φόρτωσαν 

σε τρένο που κουβαλούσαν τα ζώα. Ένα μήνα 

ταξιδεύαμε για το Καζακστάν. Μας έβαζαν ανά 15 

άτομα στο κάθε βαγόνι και ο ένστολος από δίπλα, 

οπλισμένος. Κάποιοι πέθαιναν κατά την διαδρομή, 

προς τους τόπους εξορίας. 
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Άλλοι από πείνα και άλλοι από τον κρύο. Η κόρη της θείας μου πέθανε από 

την πείνα. Όταν φτάσαμε στο Καζακστάν μας άφησαν όλους σε μια περιοχή 

ελεγχόμενη από το υπάρχων καθεστώς - (комендантский час). Μετά από χρόνια, 

στα 14  μου  πήγαμε  στην πόλη Καρατάου.  Ήταν η περίοδος  που  αρχίσαμε    να 

φεύγουμε από τα χωριά με προορισμό τις πόλεις. 

 
 
 
 

Ο δάσκαλος μας στο σχολείο του Καζακστάν, ήταν Έλληνας και μας μάθαινε 

ρωσικά. Είχε μορφωμένους  Έλληνες και εκεί. Δύσκολα πολύ. Η μητέρα μου  δούλευε 

στην οικοδομή και  ταυτόχρονα μεγάλωνε και δύο παιδιά. Στα 17 μου παντρεύτηκα 

στην Κιργιζία,  όπου γεννήθηκαν και τα τέσσερα παιδιά μου. 
 

 
 
 
 

 

 
Ελληνίδες κορασίδες στους  τόπους της εξορίας -  Καζακστάν 1957 - 1958. 

                               Ανάμεσά τους και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καθιστή πρώτη από αριστερά.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩ Ν 

ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ 

52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο σύζυγος μου Νικόλαος Τανίδης εξορισμένος το ’41 στην Κιργιζία, ερχόταν 

επίσκεψη σε κάποιους συγγενείς του που διέμεναν στο Καζακστάν και έτσι 

γνωριστήκαμε. Γεννήθηκε στην πόλη Γκελεντζίκ του Κρασνοντάρ, από πρόσφυγες 

παππούδες. Πατέρα   δεν γνώρισε,   ήταν σε ηλικία μόλις ενός ( ή 1,5) έτους όταν 

αυτός έφυγε για τον Πόλεμο από όπου και δεν γύρισε, σκοτώθηκε εκεί. Το 1941, 

φεύγαμε  από σπίτι σε σπίτι λόγω του πολέμου, κατά την διάρκεια του οποίου  κάηκε 

το σπίτι μας και χάθηκαν όλα τα έγγραφα μας. Γι αυτόν  τον λόγο  μας συγκέντρωναν 

στα στρατιωτικά  αυτοκίνητα, όλο το χωριό και μας εξόριζαν, καθώς όταν έρχονταν 

να θεωρήσουν τα ελληνικά μας διαβατήρια, εμείς δεν είχαμε τίποτα να τους δείξουμε. 

 
 

Για 35 ολόκληρα χρόνια εργάστηκε ο σύζυγος μου ως κουρέας, 20 χρόνια 

εργάστηκα και εγώ. Ακόμα και μετά την λήξη του Πολέμου,   μας απαγόρευαν να 

επιστρέψουμε πίσω στο Κρασνοντάρ. Στην Κιργιζία μέναμε σε μεγάλη πόλη η οποία 

διέθετε ρωσικά σχολεία, σε ένα από τα οποία είχε φοιτήσει και ο σύζυγος μου για 

επτά χρόνια. Στους νέους τόπους διαμονής, μας έδωσαν δωρεάν στέγη. Με τους άλλους 

σύνοικους λαούς δεν είχαμε προβλήματα, ζούσαμε αρμονικά. Είχε χριστιανούς, 

μουσουλμάνους, Κιργίζιους, Ουζμπέκους κ.ά. 
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Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (καθιστή στην πέμπτη από αριστερά θέση), 

                     μαζί με τους συναδέλφους της, στο πλαίσιο της εργασίας τους (εργαζόμενοι εστιατορίου). 

                                                                         Κιργιζία 1985. 

 
 
 
 
 
 

Μετά τον πόλεμο δουλεύαμε ακατάπαυστα. Θερίζαμε χόρτα, σπέρναμε σιτάρι 

κ.τ.λ. Έπρεπε να φέρεις τα πάντα, αυγά, σιτηρά κ.ά.  και να τα παραδώσεις στο 

Κολχόζ, ειδάλλως σε τιμωρούσαν. Για παράδειγμα, έπρεπε να παραδώσεις 50 αυγά, 

150 κιλά κρέας, αλεύρι κ.τ.λ. Και συ τι θα φάς; Δεν μας έμενε τίποτα, τα πάντα τα 

παραδίδαμε στο Κολχόζ. Όταν μας μετέφεραν στο Καζακστάν,  διαιρεθήκαμε σε όλες 

τις ελεγχόμενες περιοχές, μόνο εντός της επικράτειας του. Οι επιστρεφόμενοι εξόριστοι 

ήταν ως επί το πλείστον Σοχουμλίδες. Όσοι γύριζαν πίσω έπαιρναν ως αποζημίωση, γη. 

 

Όταν σκέφτομαι το Καζακστάν   ″волосы дыбом стоят″ - (ανατριχιάζω). 

Πολλά  τράβηξα,  γι’  αυτό  και  τα  θυμάμαι.  Το  1990  ξέσπασε  πόλεμος  μεταξύ 

Κιργιζίων και Ουζπέκων και έτσι ήρθαμε στην Ελλάδα. 
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 Νικοπολίδου  Σοφία 
 

 

Γεννήθηκε το 1931 στην περιοχή Εκατερινόφκα της πόλης Σοχούμι - Αμπχαζία. 

Κατάγεται από την Ορντού του Ευξείνου Πόντου, από όπου προς το τέλος του 19
ου 

αιώνα έφυγαν οι πρόσφυγες παππούδες της,  αναζητώντας ένα ασφαλέστερο καταφύγιο. 

 

Όπως μας διηγείται η ίδια: στην Εκατερινόφκα ζούσαμε  μόνο Έλληνες. Οι 

γονείς μου τελείωσαν ελληνικό σχολείο. Ο πατέρας μου φοίτησε για 8 χρόνια σε 

ελληνικό σχολείο. Το 1937 ″καθάρισαν″ όλα τα ελληνικά σχολεία και εξόρισαν τους 

παπάδες στη Σιβηρία. Είχαμε ελληνικές εκκλησίες, Έλληνες ιερείς και η λειτουργία στα 

ελληνικά γινόταν. Πριν απο αυτά τα χρόνια πραγματοποιούσαμε πανηγύρι για την 

εορτή της Αγίας Αικατερίνης, το όνομα της οποίας έφερε και η  εκκλησία μας. 

 

Εγώ τελείωσα τέσσερις τάξεις σε γεωργιανό σχολείο. Έως την τετάρτη τάξη 

διδασκόμασταν την γεωργιανή γλώσσα, ενώ στις επόμενες τάξεις πραγματοποιούνταν 

και η διδασκαλία της ρωσικής. Το 1941 ξεκίνησε ο Πόλεμος και το 1945 τελείωσε. 

Το ’49 όλα τα χωριά του Σοχούμι τα εξόρισαν στο Καζακστάν, περιοχή  βόρειο Κιζίλ 

- Ορτά. Την περίοδο αυτή ακούγαμε τα στρατιωτικά αυτοκίνητα να καταφθάνουν έξω 

από τα σπίτια μας, στα οποία μας φόρτωναν τρεις - τρεις οικογένειες. Αρχικά 

αναζήτησαν αυτούς που κατείχαν ελληνικά διαβατήρια, εξορίζοντας πρώτα αυτούς. 

Ζευγάρια  και  οι  οικογένειες  χωρίστηκαν.  Ανακοίνωσαν  ότι  δήθεν  πάμε  με  την 

θέλησή μας, αφού πρώτα μας κορόιδεψαν ότι θα μας πάνε στην Ελλάδα. 
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Σε  ηλικία  18  ετών  εξορίστηκα  μαζί  με  τους  γονείς  μου  και  τα  τέσσερα 

αδέρφια μου. Πήραμε μαζί μας ότι μπορέσαμε, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα πίσω. 

Φορτώνοντας μας στο στρατιωτικό φορτηγό μας πήγαν στο σταθμό. Από εκεί μας 

έβαλαν  σε  ένα  βαγόνι  που  κουβαλούσε  ζώα,  τρείς  -  τέσσερις  οικογένειες  μαζί. 

Δώδεκα με δεκαπέντε μέρες διήρκησε το ταξίδι προς το Καζακστάν. Κατά την 

διαδρομή, έχασαν τη ζωή τους πολλά παιδιά και ηλικιωμένοι, ενώ τους επιζώντες 

τους πετούσαν σε διάφορα μέρη της Καζακστανικής ενδοχώρας. Όποιος πέθαινε κατά 

την διάρκεια των εκτοπίσεων, τον κατέβαζαν από το τρένο, ενταφιάζοντας τον σε εκείνο 

το μέρος. 

 

Τον πρώτο χρόνο μέναμε στα χωριά και έπειτα κατεβήκαμε στην πόλη. Εκεί 

δουλεύαμε σε εργοστάσιο τούβλων. Ο Μπέρια ήταν Μεγκρέλος - Γεωργιανός, έδιωξε 

τους δικούς μας και τοποθέτησε στα έτοιμα σπίτια μας Μεγκρέλους, Γεωργιανούς. 

Στο Καζακστάν, στην εξορία, για 5 - 6 χρόνια μας έλεγχαν, υποχρεώνοντας μας κάθε 

μήνα να δηλώνουμε παρών υπογράφοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Στη συνέχεια ο 

Μαλενγκόφ, παραχώρησε την δυνατότητα επιστροφής των ελλήνων εξόριστων, στις 

πατρογονικές εστίες. Ορισμένοι παρέμειναν εκεί, ενώ άλλοι επέλεξαν το δρόμο της 

επιστροφής. 

 

..... Εξορίαν πα έζησα.... (έζησα και εξορία). 
 

 
 
 
 

Το ’55 γύρισα  από το Καζακστάν στο Σοχούμι. Μετά την απελευθέρωση μας 

δεν ξανά πήγαμε στο χωριό μας, εγκατασταθήκαμε  μέσα στο Σοχούμι, όπου και μας 

έδωσαν λίγη αποζημίωση και γη. Τριανταπέντε χρόνια χτίζαμε στο Σοχούμι. Όταν 

ήμασταν στο Καζακστάν πολλοί από εμάς νοίκιαζαν σπίτια, ενώ σ αυτούς που 

εργάζονταν παραχωρούνταν μια κάμαρα. Οι κάμαρες στις οποίες διαμέναμε ήταν 

μακροσκελείς σαν στάβλοι. Αρχικά δημιουργούνταν προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ 

των Κοζάκων, Τσετσένων, Ελλήνων κ.ά. εθνοτήτων, τα οποία όμως επιλύονταν με 

την πάροδο του χρόνου. Το ’52 παντρεύτηκα στην πόλη Κιζίλ - Ορτά. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩ Ν 

ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ 

56 

 

 

 
 
 
 

 

Ο σύζυγος μου Γεώργιος Τσαντεκίδης, Σανταίος στην καταγωγή, ήταν επίσης 

εξόριστος στο Καζακστάν. Οι γονείς του ήρθαν από την Τουρκία στο Σοχούμι το 

1916. Όλα τα χωριά γύρω από το Σοχούμι ήταν ελληνικά. Στο Σοχούμι εγκαταστάθηκαν 

στην περιοχή Κούμα, στο χωριό Μιχαηλόφκα.   Το χωριό αυτό κατοικούνταν από 

Έλληνες, ήδη από τα παλιά. Η οικογένεια του κατέφθασε στην Ελλάδα   από   το   

Σοχούμι,   στα  1920,   όντας   κρυμμένοι   στο   βαπόρι.   Κάποιοι κατέφθασαν νόμιμα 

με τα έγγραφα τους. Η γιαγιά του συζύγου μου ήρθε με τα χαρτιά της. Τρία μέλη της 

οικογένειας της παρέμειναν στο Σοχούμι, ενώ τα άλλα τρία ήρθαν στην Ελλάδα. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ο δάσκαλος της 1ο βάθμιας ελληνικής εκπαίδευσης, Αριστείδης Τσαντεκίδης (πατέρας του Γεώργιου Τσαντεκίδη) 

                                                                                          με τους μαθητές του. Σοχούμι (Κούμα) δεκαετία του 1950.
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Το  ’53, το ’55 και το’57 έδωσαν άδεια επιστροφής. Κάποιοι γύρισαν από την 

εξορία, ενώ άλλοι παρέμειναν εκεί. Όταν ο Στάλιν ήταν ζωντανός, αναγκαζόμασταν 

κάθε χρόνο να υπογράφουμε στα έγγραφα, που πιστοποιούσαν την παρουσία μας 

εντός των τόπων εξορίας. Το διάστημα αυτό, δεν μας επιτρεπόταν να υπερβαίνουμε 

το όριο των 10 χλμ.  από την περιοχή της διαμονής μας.  Το ’37 ήταν εναντίον όλης της 

Ορθοδοξίας. Οι καμπάνες των εκκλησιών αφαιρέθηκαν, ενώ οι εκκλησίες 

μετατράπηκαν σε αποθήκες. 

 

Οι   γονείς   μου   εργάζονταν   στο   κολχόζ,   φυτεύοντας   καπνά   και   

σπέρνοντας καλαμπόκια. Εμάς, μας έπαιρναν τρομερά χαράτσια. Αν είχες υπό την 

κατοχή σου για παράδειγμα μια αγελάδα, όφειλες να παραδώσεις στο κράτος 70 κιλά 

κρέας, διαφορετικά μας έπαιρναν το ζώο. Αναλόγως από το ποσοστό ζώων που θα είχες 

υπό την  κατοχή  σου,  πλήρωνες  τα  αντίστοιχα  στο  κράτος.  Δύο  φορές  το χρόνο  

μας πλήρωναν με στοιχειώδη εργατικά μεροκάματα. Το 1990 ξέσπασε εμφύλιος 

πόλεμος στη Γεωργία, με την Αμπχαζία και έτσι ήρθαμε στην Ελλάδα. 

 
 
 
 

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 

Η έλευση της αποσταλινοποιητικής πολιτικής το 1956 (- 1964), με οδηγό τον 

Χρουστσόφ - (Никита Сергеевич Хрущёв 1894 - 1971) και η μερική 

φιλελευθεροποίηση  του  συστήματος,  συνέβαλε  στην  ανάδειξη  των  πολιτιστικών 

αξιών των επιμέρους εθνοτήτων. 
36 

 

 
 

36 
«Οι Ρώσοι παλαιόθεν ονόμαζαν τους Έλληνες αδελφούς, οι Ρώσοι συμμετείχαν στους πολέμους εναντίον των 

Τούρκων για την απελευθέρωση της Ελλάδας, κάποτε στην αρχαιότητα οι Ρώσοι πήρανε από τους Έλληνες τις 

εκκλησιαστικές και χριστιανικές τελετές». Βλ. την δήλωση του Χρουστσόφ στο βιβλίο του Θ. Χ. Κεσσίδη, Η 

ιστορική πορεία των Ελληνοποντίων. Το εθνικό ζήτημα και το μέλλον των μικρών εθνών στην πρώην Σοβιετική 

Ένωση, μετάφρ. Δ. Φ. Πάνος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη - Αθήνα (1996), σ. 129. Βλ. επίσης την ομιλία που 

παρέθεσε  ο  πρωθυπουργός  της  Ρωσικής  Δημοκρατίας  -  Ντμίτρι  Ανατόλιεβιτς  Μεντβέντεφ,  στο  ρωσικό 

τηλεοπτικό σταθμό ΡΤΡ (στις 11. 3. 2011), στο πλαίσιο της οποίας έκανε μνεία στην συμβολή των Ελλήνων στην 

οικοδόμηση της Ρωσίας. Η συνέντευξη του πρωθυπουργού παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://video.mail.ru/mail/liberty833/1543/1941.html.

http://video.mail.ru/mail/liberty833/1543/1941.html
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Η ανάδειξη αυτή πραγματοποιήθηκε και εκ μέρους της ελληνικής εθνότητας, 

διαμέσου     ορισμένων     πρωτοβουλιών     που     στόχευαν     στην     αναθέρμανση 

προγενέστερων δραστηριοτήτων, οι οποίες κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. 
 

Παρ’ όλες τις ελλείψεις σε είδη πρώτης 

ανάγκης και παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν 

καθημερινά, κατόρθωσαν να αναπτύξουν 

σημαντικά τις δραστηριότητες των κοινοτήτων  

τους.  Δημιούργησαν πολιτιστικούς συλλόγους και  

εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ένα από τα οποία αποτελεί  και το 

Πανεπιστήμιο ″Αριστοτέλης″. 

 

Το διάστημα αυτό, σύμφωνα με τη Μάρθα  

Πετρίδου,  εγκαινιάζεται  στο  ρωσικό χώρο η 

προβολή ταινιών ελληνικής παραγωγής, όπως: Η 

κοπέλα με τα μαύρα, Το κορίτσι στον 

 

Παράρτημα 6:  Ρήση 

 
Αρχίζουμε να 

καταλαβαίνουμε πώς 

λειτουργούν πραγματικά 

οι κοινωνικές δομές 

μόνο μετά από την 

κατάρρευση τους. 

Τούτη εδώ μπορεί να 

είναι η καλύτερη στιγμή 

για να ξεκινήσουμε μια 

ανθρωπολογία του 

σοσιαλισμού. 

 

Sampson, 1991: 1984

ήλιο, Ο Ζορμπάς, Το Συρτάκι (με την Βουγιουκλάκη), ενώ παράλληλα, Έλληνες 

αγωνιστές κατά του φασισμού, όπως ο Μανώλης Γλέζος, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο 

Ντέμης  Ρούσος,  η  Μαρία  Φαραντούρη  κ.ά.  προσέλκυσαν  το  ενδιαφέρον  των 

σοβιετικών Μ.Μ.Ε. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Παράρτημα 6:  Ρήση 

 
Hann, C. (1994), Μετά τον Κομμουνισμό. Στοχασμοί για την ανθρωπολογία της ανατολικής Ευρώπης και τη 

«μετάβαση» (After Communism - Reflections on East European Anthropology and the «transition»), μετάφρ. Ρ. 

Μπούσχοτεν, στο Βουτυρά Ε. - Μπούσχοτεν Ρ. (επιμ.), ό.π., Αθήνα 1(2007), σ. 471.
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Γεννήθηκε το 1956 στην περιοχή Σπάρτα της ρωσικής περιφέρειας - Σταυρούπολη, 

από παππούδες πρόσφυγες. Το 1922 λόγω του πολέμου έφυγαν από το Κάρς, απο την 

Τουρκία περιφερόμενοι στους δρόμους για δύο ολόκληρα χρόνια. Το 1924 πρόσφυγες 

οικοδόμησαν το χωριό Σπάρτα. Η γιαγιά μου φεύγοντας από τον Πόντο προς τη 

Ρωσία, έχασε στους δρόμους και τα εννιά παιδιά της. Στη Ρωσία γεννήθηκαν τα τρία 

παιδιά που απέκτησε μετέπειτα. Το 1923 γεννήθηκε η μητέρα μου στο Νοβοροσίσκ της 

περιφέρειας Κρασνοντάρ από γονείς πρόσφυγες. Το 1927 - 1928 πιθανόν να έφτασαν με 

πλοίο στην περιοχή, μέσω της διαδρομής Γιάλτα - Κριμαία - Νοβοροσίσκ, λόγω σεισμού. 

 

Κατά την περίοδο του 2
ου 

Παγκόσμιου Πολέμου επειδή βομβάρδιζαν οι 

Γερμανοί την περιοχή, τους μετέφεραν στην Σταυρούπολη. Το 1945 έπεσε βόμβα στο 

σπίτι μας, μάλλον ρωσική, διότι η περιοχή ήταν γερμανοκρατούμενη. Εκεί ζούσαν 

πολλοί Έλληνες, Πόντιοι. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Προσφυγική  οικογένεια  από το Κάρς του Ευξείνου Πόντου,  στα ρωσικά εδάφη. Ο Δημήτρης 
Λουκίδης μαζί με την σύζυγο του Φωτεινή Ποπαδοπούλου (στα αριστερά) και τα παιδιά τους.
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Η μητέρα μου φοίτησε στο ελληνικό σχολείο του Νοβοροσίσκ, 

ολοκληρώνοντας 7 τάξεις. Έγραφε και διάβαζε ελληνικά. Οι γονείς μου εργάζονταν στο 

κολχόζ. Μέχρι τα επτά μου δεν γνώριζα την ποντιακή διάλεκτο. Οκτώ τάξεις 

ολοκλήρωσα σε ρωσικό σχολείο, στο οποίο διδάχτηκα και εγώ ως ξένη γλώσσα τα 

γερμανικά. Στη συνέχεια αποφοίτησα από την σχολή δομικών έργων (строительный 

техникум - οικοδομική τέχνη). 

 

Έως το 1990, την περίοδο δηλαδή της  ″перестройка″ - (αναδιοργάνωσης) στα 

πανεπιστήμια διδασκόταν ο αθεϊσμός.
37  

Η 8
η  

Μαρτίου και 1
η  

Μαΐου θεωρούνταν 

αργίες. Οι Ρώσοι εκπαιδευτικοί, εστίαζαν πολύ στην φιλοσοφία. Υπήρχε πολύ μεγάλη 

προπαγάνδα και το καθεστώς ήταν εξαιρετικά αυστηρό. Κρυφά βάπτισα και η ίδια τα 

παιδιά μου.  Το ’37 εξόρισαν  βίαια στην Αθήνα την θεία μου. Στα ’37 και στα ’39 

σημειώθηκαν πάρα πολλοί εξορισμοί. Παρ’ όλες τις κακουχίες που βιώσαμε, 

εξακολουθήσαμε να διατηρούμε την παράδοση. 

 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία επαληθεύονται από το γεγονός, ότι οι Έλληνες της  

τέως  ΕΣΣΔ από  τις  αρχές  κιόλας  του  1980,  ξεκίνησαν να μάχονται  για την 

επανάκτηση του δικαιώματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Η Γεωργία 

αποτελεί τη χώρα στην οποία φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν τα όνειρα τους, καθώς 

κατέστη  η πρώτη Δημοκρατία της τέως ΕΣΣΔ που επέτρεψε από το 1981 - 1982, για  

πρώτη φορά μετά το ’37 τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της. 
38 

 
 
 
 
 
  
 
 

Σημείωση 4η  : Η   παραπάνω φωτογραφία της προσφυγικής οικογένειας Λουκίδη, απεικονίζει τον παππού, τη 

γιαγιά κα τα υπόλοιπα οικογενειακά μέλη της  Μάρθας Πετρίδου. 
37 Ξεκίνησε το 1985, υπό την ηγεσία του Μ. Σ. Γκορμπατσόφ (В 1985 году началась перестройка во главе с М. 
С. Горбачёвым). Πρόκειται για την αναδιαμόρφωση του κοινωνικού και πολιτικού μηχανισμού της τέως Ε.Σ.Σ.Δ 
καθώς και την ριζική της αποδιάρθρωση, κυρίως μετά την αυτονομία της Ρωσικής Δημοκρατίας που 
πραγματοποιήθηκε, ύστερα από πρωτοβουλία του προέδρου της   Μ. Ν. Γιέλτσιν (Boris Nikolayevich Eltsin, 
1931 - ). 
38  

Ήδη από τα 1979 χρονολογείται  η λειτουργία ενός ειδικού φροντιστηρίου (χάρη στις ενέργειες μιας ομάδας 

Ελλήνων από το Ρουστάβι της Τιφλίδας), το οποίο απευθύνονταν σε επιστήμονες καθώς και σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες. Με την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου του φροντιστηρίου, αρχίζει και η 
διδασκαλία της αρχαίας και της νεοελληνικής ιστορίας, όπως και ο εορτασμός των ελληνικών εθνικών εορτών.
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″Από τις αρχές του 1980, άρχισε και ο εορτασμός των εθνικών μας εορτών. 

Γνωρίζαμε για την 28
η 

Οκτωβρίου, μαζευόμασταν όλοι μαζί την μέρα αυτή και εορτάζαμε. 

Μετά το 1980, ξεκίνησε και η δημιουργία ελληνικών σωματείων και ελληνικών 

χορωδιών. Ο Νικόλαος Ματσουκάτοφ του Κωνσταντίνου, από την Τραπεζούντα, ήταν ο 

πρώτος Έλληνας που οργάνωσε ελληνικούς συλλόγους και μερίμνησε για την εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας. Τα ήθη και τα έθιμα μας ήταν ποντιακά″.
39

 

 
 

 

 
 

Ποντιακός γάμος στη Σταυρούπολη της Ρωσίας, δεκαετία του 1970. 
 
 
 
 

Επίσης, μετά την αναδιοργάνωση του συστήματος, η ελληνική γλώσσα 

συγκαταλεγόμενοι στο πλαίσιο των τεσσάρων ξένων γλωσσών (αγγλικά, γερμανικά, 

γαλλικά και ελληνικά) άρχισε να διδάσκεται προαιρετικά στα δημόσια σχολεία και 

άλλων σοβιετικών Δημοκρατιών, όπως π.χ. στην Αρμενία, στην Ουκρανία κ.ά.
40  

Στο 

σύνολο αυτό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

ξεκινούσε από την 5
η  

τάξη, με εξαίρεση 12 σχολεία, στα οποία η διδασκαλία άρχιζε 

από την 2
η 

τάξη. Η εργασία εισαγωγής του μαθήματος των νέων ελληνικών ανατέθηκε 

σε μια ειδική επιτροπή, η οποία επέλεξε με την σειρά της την καθηγήτρια Μ. Ρίτοβα, 

για την παραγωγή νεοελληνικών βιβλίων που προορίζονταν από την τέταρτη έως την 

δέκατη τάξη. 

 
 

39   Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από την συνέντευξη που μου παραχώρησε η  Μάρθα Πετρίδου (2011). 
40 

Στοιχεία από την συνέντευξη της κ. Αικ. Πάππου - Ζουραβλιόβα.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩ Ν 

ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ 

62 

 

 

 

 

 
 

Αφίσα από το 1ο Φεστιβάλ του πολιτισμού και της τέχνης των Ελλήνων της τέως ΕΣΣΔ (5 - 14 0κτωβρίου 1990). 
Η ελληνική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων περιόδευσε στη Μόσχα, στην Αθήνα και στην Κύπρο.
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Σύμφωνα με το παρουσιολόγιο της 5
ης 

Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 1987, 

οι μαθητές που ήταν εγγεγραμμένοι στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, μόνο στη 

Δημοκρατία της Γεωργίας υπερέβαιναν τους 10.000. Ακόμα, το Υπουργείο Παιδείας 

της τέως ΕΣΣΔ προέβει στην δημιουργία τμήματος Παιδαγωγών, στο ινστιτούτο της Ν. 

Κρούπσκαγια, που εδρεύει στη Μόσχα. Οι φοιτητές που Πανεπιστημίου αυτού 

ειδικεύονταν στην «Νεοελληνική και Αγγλική γλώσσα». Παράλληλα, στη φιλοσοφική 

έδρα  του  Πανεπιστημίου  της  Τιφλίδας,  δημιουργήθηκε  ειδικό  τμήμα  «Ρωσικής 

γλώσσας και Λογοτεχνίας και Ελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας» αντίστοιχα. 

 

Επιπρόσθετα,  στα  αξιόλογα  ελληνικά  επιτεύγματα  της  περιόδου, 

συγκαταλέγεται και η ίδρυση τμήματος «Ελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας» στο 

Πανεπιστήμιο της Τασκένδης, με τετραετή κύκλο σπουδών. Κατά το πρώτο κυρίως 

διάστημα της νέας αυτής εποχής, οι ελληνικές αρχές της ένωσης φαίνεται να ήταν 

απροετοίμαστες μπροστά στις επικρατούσες (φιλελεύθερες) καταστάσεις, διότι για 

δεκαετίες ολόκληρες δεν διέθεταν το δικαίωμα της ελεύθερης πολιτικής ζωής. Ωστόσο, 

οι προσπάθειες της ελληνικής διανόησης συνεχίστηκαν, προσφέροντας πολύτιμους 

καρπούς. Το Μάρτιο, μάλιστα του 1990,   έλαβε χώρα στην Τιφλίδα η ιδρυτική 

συνδιάσκεψη του ″Συνδέσμου των Ελληνοποντίων″   κατά την διάρκεια της οποίας 

επιλέχθηκε η σαράντα ένα μελής κεντρική του Επιτροπή. 

 

Πρωταρχικός σκοπός του ″Συνδέσμου″ αυτού ήταν η έκδοση ελληνικής 

εφημερίδας,  η δημιουργία εκδοτικού  οίκου,  η οργάνωση θεάτρου,  η ενίσχυση της 

παιδείας και της λαϊκής παράδοσης, η επανάκτηση της γλώσσας και γενικότερα η 

ένωση όλων των Ελλήνων της Γεωργίας και η εξυπηρέτηση των εθνοτικών, 

πολιτιστικών, κοινωνικών, νομικών και θρησκευτικών τους αναγκών. Στον ίδιο άξονα 

κινήθηκαν και ποικίλοι άλλοι οργανισμοί και λέσχες που ξεκίνησαν να γεννιούνται, 

κυρίως στις περιοχές της Νότιας Ρωσίας. Τελικά τα επερχόμενα γεγονότα θα 

διαταράξουν το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο δράσης των Ελλήνων, εκτοπίζοντας τις 

πρωτοβουλίες και τις ενέργειες τόσο των ιδίων, όσο και των υπολοίπων εθνοτήτων της 

τέως ΕΣΣΔ. Το νέο κύμα εξελίξεων σε συνδυασμό με τις νέες πολιτικές δονήσεις, θα 

ανασχηματίσει το χάρτη μιας άλλοτε πολυεθνικής και συμπαγούς Σοβιετικής 

Αυτοκρατορίας, τροποποιώντας ριζικά και τον ίδιο, τον κρατικό της μηχανισμό. 
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Επίσημο κρατικό έγγραφο στο οποίο πιστοποιείται  ότι ο Χριστόφορος Ασλανίδης του Κωνσταντίνου έπεσε το 

1941, κατά την διάρκεια του Μεγάλου Πόλεμου ( Ντμανίσι - Γεωργία).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

Οι Έλληνες μετέδωσαν στις ρωσικές χώρες τις αξίες της Κλασικής Σκέψης 

και έσπειραν την Αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ο ρωσικός λαός διαφωτίστηκε με το 

ελληνικό πνεύμα το οποίο μετέφεραν στα εδάφη αυτά οι Έλληνες του Βυζαντίου και 

οι μετέπειτα κληρονόμοι τους. Καθ’ όλη την μακρόχρονη τους πορεία σ’ ένα διαρκώς 

απειλούμενο έδαφος και σε μια περιοχή που πάντοτε αποτελούσε σταυροδρόμι 

επικοινωνίας και μεταφοράς μεταξύ ποικίλων εθνοτήτων, μάχονταν να αναδείξουν 

την εθνική τους ιδιαιτερότητα. Ίδρυσαν ελληνικά σχολεία και ελληνικές ακαδημίες, 

δημιούργησαν ελληνικούς συλλόγους, θέατρα, τυπογραφεία και τύπωσαν ελληνικές 

εφημερίδες. Εισήγαγαν την ελληνική γλώσσα στα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία των 

επιμέρους σοβιετικών δημοκρατιών, εγκαθίδρυσαν ελληνικούς ναούς κ.ά. 

προσφέροντας έτσι τα μέγιστα, για την διασφάλιση του πολιτισμού τους. 

 

Παρόλο που οι ελπίδες για εθνική χειραφέτηση (που είχαν γεννηθεί πριν το 1922) 

άρχισαν να διαψεύδονται, επέτυχαν τουλάχιστον την διασφάλιση της εθνικής τους 

ταυτότητας καθώς και την κατοχύρωση του δικαιώματος διδασκαλίας της μητρικής 

τους γλώσσας. 
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Ακολουθούν τα γεγονότα του ’30 και του ’40: βία, εκτοπισμοί, φυλακίσεις και 

εκτελέσεις που στόχευαν στον φυσικό τους αφανισμό. Η αφομοιωτική αυτή περίοδος, 

επέφερε (εκτός των άλλων) την απώλεια της μητρικής γλώσσας, ενός σημαντικού 

τμήματος του ελληνικού πληθυσμού. Η σταλινική γενικότερα περίοδος, η οποία 

διήρκησε για πέντε συνεχείς δεκαετίες, συγκαταλέγεται στα μελανά σημεία της 

μετεπαναστατικής ρωσικής ιστορίας και της τέως Σοβιετικής Κοινοπολιτείας. 

 

...Είμαστε πολύ κομπλεξικός λαός, ο οποίος ευθύνεται για τρομερά εγκλήματα. 

Η σημερινή καλλιέργεια της προσωπολατρίας, επιχειρεί να κρύψει αυτό το κόμπλεξ. Η 

ανατίναξη της Ελληνικής εκκλησίας που κοσμούσε την άλλοτε πόλη  - Λένινγκραντ, 

συγκαταλέγεται στις  βίαιες ενέργειες  του ολοκληρωτικού καθεστώτος...
41

 

 

Παρ’ όλες τις ταπεινώσεις που δέχτηκε το ελληνικό στοιχείο της τέως  ΕΣΣΔ, 

πολέμησε σύσσωμο ενάντια στο φασισμό. Δεν υπάρχει καμία ελληνική περιοχή της 

πρώην ΕΣΣΔ που να μην διαθέτει μνημείο ελλήνων ηρώων πεσόντων. Σε ορισμένα 

μάλιστα σχολεία, παρατηρείται η ανάρτηση σε πίνακα των ονομάτων των ηρώων 

πεσόντων του 2
ου   

Παγκόσμιου Πολέμου. Τα περισσότερα από αυτά ήταν ελληνικά.
42

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41  
Πληροφορίες  που  αντλούνται από  την  διάλεξη  που  παρέθεσε  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  ″Γλώσσα  των 

Μ.Μ.Ε″, η διακεκριμένη επιστήμονας του κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, του τμήματος 

Φιλολογίας και Τέχνης, κ. Έλενα Κοσκάροβα (Елена Кошкарова) κατά την διάρκεια της σύντομης φοίτησής μου, 

στο πρόγραμμα διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας σε φοιτητές του εξωτερικού (08.08.11 - 26.08.11). Η αρχή 

ωστόσο, της ερευνητικής διαδικασίας στην Αγία Πετρούπολη, σημειώνεται στις 01.08.11 και ολοκληρώνεται  στις 

09. 09. 11, με το τέλος της  παραμονής  μου στο ρωσικό χώρο. 
42 Στοιχεία από την συνέντευξη που μου παραχώρησε ο  Δ. Σαμανίδης.
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Η ιδεολογική ταύτιση με την Ελλάδα και η εξύψωση της ελληνικής 

κληρονομιάς, λειτούργησαν ως όπλο προάσπισης, μπροστά σε κάθε προοπτική 

αφομοίωσης και επανελληνοποίησης. Έτσι, ο ελληνικός πληθυσμός διαφύλαξε τα 

ήθη και τα έθιμα του ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, όταν ο χρόνος του 

επιφύλασσε ριζικές αλλαγές και μαζικές στερήσεις. Ακόμα και μέσα σε αυτόν τον 

ασφυκτικό κλοιό των ποικίλων απαγορεύσεων, οι Έλληνες της τέως ΕΣΣΔ δεν 

πρόδωσαν την πίστη τους. Αντίθετα, εξακολούθησαν να βαφτίζουν τα παιδιά τους και 

να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Κανένα ιστορικό συμβάν και καμία 

πολιτική, δεν κατάφερε να ξεριζώσει την βαθειά τους πίστη στο Θεό. Σε ελληνική 

εκκλησία  της   πόλεως   Ταϊγάνιο,   βαπτίστηκε   το  1917   και   ο   μεγάλος   Ρώσος 

συγγραφέας Α. Π. Τσέχωφ.
43  

Σταδιακά, ξεκίνησαν να αναστηλώνουν τις εκκλησίες 

τους,  απαιτώντας  παράλληλα,  την  επιστροφή  των  πανάρχαιων  εικόνων  και  των 

εκκλησιαστικών της σκευών. 

 

Με το ίδιο σθένος ζήτησαν, μετά την μερική φιλελευθεροποίηση του 

συστήματος  (από  τις  αρχές  δηλαδή  της  δεκαετίας  του  ’60)  και  το  δικαίωμα  

«επιστροφής» της μητρικής τους γλώσσας. Η επιστροφή αυτή, ας αποτελέσει την 

αρχή, στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης μιας αληθινής Δικαιοσύνης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Απόσπασμα από την συνέντευξη της κ. Αικ. Πάππου - Ζουραβλιόβα.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ
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Η διαχρονικότητα της ποντιακής διαλέκτου 
 
 
 
 

Δείγματα της ποντιακής διαλέκτου μέσα από το έργο 

του αυτοδίδακτου συγγραφέα Σάββα Φενερίδη 
 
 
 
 
 
 

Αλίμονο εκείνον τον άνθρωπο 

Στα ξένα που έχει παιδιά 

Και δεν μπορεί να τα βλέπει 

Και χτυπάει την καρδιά 
 

 

Τυχερή εκείνη η μάνα  

Που έχει πολλά παιδιά 

Τυλίγονται στο λαιμό της 

Σαν της κλώσας τα πουλιά 
 
 

Της ψυχής μου τα παράπονα 

Σε κανέναν δεν θα τα πω 

Μονάχος θα τα σκέφτομαι 

Θα κάθομαι και θα κλαίω
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Σουμελά λένε την Παναγιά 

Σουμελά λένε και εσένα 

Θα προσκυνήσω την Παναγιά 

Και θα έρθω σε εσένα 

Ποντιόπουλο με λένε 

Ματώνω και δεν ματώνομαι 

Στην Παναγία Σουμελά 

Θα στεφανωθώ με εσένα 

Στην Σουμελά Παναγιά 

Εκεί έχει πολλές τσουντσούνες 

Θα πάμε να τα μαζέψουμε 

Εγώ και εσύ και η μάνα σου 
 

 

Μάνα μανούλα μου αλίμονο 

Να τραβήξω αυτόν τον πόνο 

Άλλο δεν μπορώ μανούλα μου 

Άλλο δεν μπορώ άλλο δεν μπορώ 

Πώς δεν μου έδωσες εμένα τύχη 

Να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο 

Τελειώνει η δική μου ζωή μάνα 

Φεύγω από αυτό τον κόσμο 

Και αν θα πεθάνω παιδάκι μου 

Θάψε με, με το φεγγάρι 

Αμάραντα και τριαντάφυλλα 

Βάλε στο κεφάλι μου
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Πάντα    με    τραβάει    η 

επιθυμία 

Στο  χωριό  να  πάω  μία 

φορά 

Για τον πατέρα μου   και 

την μάνα 

Να ανάψω δύο κεριά 
 
 
 
 
 
 
 

Πουλί  να  ήμουν  και  να 

πετούσα 

Και προσγειωνόμουνα στο 

χωριό 

Και  από  τα  όμορφα  τα 

πηγάδια 

Να έπινα κρύο νερό
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Κοίτα με μάνα κοίτα με 

Κοίτα με και εσύ θεία 

Πώς εμένα με μεγάλωσαν 

Οι μακρίτσες και οι αυλίτες 

Ο πατέρας μου το σαράντα πέντε 

Στο κρεβάτι μέσα είναι απλωμένος 

Και τον κόσμο καταριέται 

Που δεν μπορεί να γιατρευτεί 

Πατέρα μου  να είναι  και είναι ελαφρύ 

Το χώμα που σκεπάστηκες 

Που σε έφαγε ο χάρος 

Και βρίσκεσαι μέσα στον τάφο 

Μανούλα μου να είναι και είναι ελαφρύ 

Το χώμα που σκεπάστηκες 

Για τα παιδιά σου πολέμησες 

Και τώρα ξεκουράστηκες 

Μεγάλη αμαρτία πράττει 

Τη μάνα που στενοχωρεί 

Από τον κόσμο και από τα χρέη 

Ποτέ δεν θα γλιτώσει
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Ανάθεμα σε ναι βάρβαρε 

Που δεν χορταίνεις ποτέ 

‘Άρπαξες τους τόπους μας 

Και τα καλά χωριά 
 

 

Αλίμονο εκείνη την μάνα 

Που έχει δύο παιδιά 

Και    τα    στέλνει    στον 

πόλεμο 

Για την ελευθερία 
 

 

Οι    Πόντιοι    όλοι    στον 

πόλεμο 

Σκοτώνονται τα παιδιά 

Και μανάδες κλαίνε 

Και χτυπάνε την καρδιά 
 

 

Οι μανάδες όλες φεύγουν 

Στα κρύα τα βουνά 

Οι Τούρκοι πως μάζεψαν 

Τον δικό μας τον Πόντο
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Θα πάω μάνα θα πάω 

Στην Ματσούκα θέλω να πάω 

Τα χωριά και τα βουνά 

Μάνα θέλω να δω 
 

 

Οφ μέρα νύχτα εγώ σκέφτομαι 

Στα παλιά μου μέρη να πατήσω 

Και την καρδιά μου την άχαρη 

Θέλω εγώ να ησυχάσω 
 
 

Ανάθεμα τον βάρβαρο 

Που άρπαξε τον Πόντο 

Και τώρα εμείς τα ορφανά 

Στα ξένα υποφέρουμε βάσανα
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Εξ ουρανού ήρθε μήνυμα 

Φέτος θα πεθάνω 

Και τα παιδιά μου να δω 

Φοβάμαι δεν θα προλάβω 
 

 
 

Και  αν  θα  πεθάνω  παιδιά 

μου 

Εμένα βαθειά θάψτε 

Και γύρω από τον τάφο μου 

Δέντρα χοντρά φυτέψτε 
 

 
 

Παιδιά  μου  στο  μνήμα  μου 

ελάτε 

Και μία φορά το χρόνο 

Να τρώτε και να πίνετε 

Και να κάνουμε συντροφιά 
 

 
 

Ένα πουλί πέταξε 

Ψηλά στον ουρανό 

Έκλαιγε και έλεγε 

Λαμπία σε αφήνω μοναχό
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 Σάββας Φενερίδης 
 

 
 
 
 
 
 

Ο   Σάββας   Φενερίδης   γεννήθηκε   το   1929   στην   περιοχή   Τσαραγιόρ   (του 

γεωργιανού νομού Ντμανίσι), από πρόσφυγες προγόνους.
44  

Η μητέρα του Βαρβάρα 

Ρουσίδου και ο πατέρας του Μιχαήλ Φενερίδης κατάγονταν από την Ματσούκα της 

Τραπεζούντας και από το Γάρς. Το κυβερνείο του Γάρς ήταν υπό ρωσική κυριότητα 

και ο κυβερνήτης του το παρέδωσε στο Λένινγκραντ. Το 1922 ήρθε στη Μακεδονία η 

αδελφή του παππού μου. 
 

Ο εποικισμός της περιοχής όπως μαρτυρεί ο ίδιος, αποτέλεσε το αποτέλεσμα των 

πολλαπλών ρωσοτουρκικών αναμετρήσεων, στοχεύοντας στην εκκένωση και τον 

διαμελισμό του Ευξείνου Πόντου. Ο Πόντος διαχωρίστηκε σε διάφορα τμήματα, τα 

οποία ανήκαν σε διαφορετικά κράτη. Άλλα εγκολπώθηκαν στην Αρμενία, άλλα στην 

Γεωργία και άλλα παρέμειναν στην κυριαρχία των Τούρκων. Τέτοια παραδείγματα, 

άλλοτε ελληνικών εστιών αποτελούσαν, η Συμφερόπολη, η Χερσόνησος, η 

Μελιτόπολη, η Ανάπα, η Διοσκουριάδα, η Γιάλτα και η Σταυρούπολη. Ογδόντα 

ελληνικά  χωριά  είχαμε  συνολικά.  Δεν  ήταν  μάλιστα  σπάνιες  οι  περιπτώσεις  στις 

οποίες η προσφυγή των ελλήνων στους νέους προορισμούς εγκατάστασης, 

συνοδευόταν από βία ή και θανάτους καθώς οι ομόθρησκοι γείτονες (Γεωργιανοί 

κ.τ.λ.), τους αντιμετώπιζαν ως Τούρκους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 

Η περιοχή αυτή φέρει έως σήμερα την ανεπίσημη αλλά ευρέως γνωστή ποντιακή ονομασία «Πέραν».
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Στην περιοχή μας ζούσαν μόνο Έλληνες. Διδάχθηκα την Ελληνική γλώσσα μόνο 

για έξι μήνες, κατά το διάστημα του 1937 (με δασκάλους τον Παντελή Κυριακίδη και 

Νικόλαο Ποπαβραμίδη) καθώς στα 1938 - 39, το ελληνικό σχολείο έπαψε να υφίσταται. 

Όπως τονίζει και ο ίδιος, σκοπός τους ήταν η αφομοίωση (хотели нас освоить). Στις 

αφομοιωτικές μεθόδους συγκαταλέχθηκε και η αλλαγή των επωνύμων μας. Έτσι, 

στον τόπο μας μόνο δύο οικογένειες διατήρησαν τον ελληνικό χαρακτήρα (των 

καταλήξεων) των επωνύμων τους, τα υπόλοιπα τροποποιήθηκαν υποχρεωτικά 

ακολουθώντας τα σοβιετικά πρότυπα. Η έντονη ελληνική παρουσία της περιοχής 

υπογραμμίζεται και από τις νεοελληνικές ονομασίες που έφερε ο αγροτικός 

συνεταιρισμός της περιοχής, «όπως, Νέα Ζωή -   για ένα όμως μόνο έτος, πιθανόν 

κατά το 1938».   Το 1944 - 45 οι συνθήκες ήταν δυσβάστακτες. Το διάστημα αυτό 

διατάχθηκε η καταγραφή όλων των Ελλήνων της σοβιετικής επικράτειας. Το επικρατών 

καθεστώς υποβίβασε το προηγούμενο σύστημα. Μεταγενέστερα ο Μπρέζνιεφ χορήγησε 

την άδεια διδασκαλίας ενός μαθήματος στην ελληνική γλώσσα. Παρόλα αυτά, 

εξακολούθησε μόνος του να διδάσκεται μέχρι σήμερα την ελληνική γλώσσα. 
 

Στην περιοχή αυτή μετέφεραν οι πρόγονοι μας ποικίλα έθιμα από τις ιδιαίτερες 

πατρίδες του  Πόντου, τα οποία παρέμειναν αναλλοίωτα έως τις μέρες μας. Στον τόπο 

αυτό, ο αντίλαλος του ποντιακού πολιτισμού (τραγουδιού, του ζουρνά, της λύρας και 

του μεΐν) απηχούσε ως τις μακρινότερες εστίες του ελληνισμού της διασποράς.
45

 

Αναπολώντας την ελληνική αυτή εστία, μπορούσε να συναντήσει κανείς έναν αρχέγονο 

ελληνικό πολιτισμό, τόσο βαθειά ριζωμένο, με τόσα πολιτιστικά στοιχεία βγαλμένα από 

τον Πόντο, τόσα αδιάφθορα που δύσκολα διέκρινες ότι δεν βρίσκεσαι πια στον τόπο 

των προγόνων σου. Όταν οι συνθήκες έγιναν πιο ευνοϊκές οι ίδιοι χρηματοδότησαν 

και οικοδόμησαν τις εκκλησίες και όσα κατέστρεψε στο πέρασμα του το προηγούμενο 

καθεστώς. 
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Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούσαν και οι μομόγιεροι (ή χουσπούδες). Πάντοτε γιορτάζονταν πολύ έντονα 

και αυτό το έθιμο. Παραδοσιακά δημιουργούσαν οι ίδιοι τις φορεσιές και γύριζαν όλο το χωριό.
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ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Επίσημο σοβιετικό δελτίο ταυτότητας (πιστοποιητικό γεννήσεως) στο εσωτερικό του οποίου αναγράφεται η Ελληνική Εθνικότητα 

της κατόχου του Ελπίδας  Ορφανίδου.
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Σοβιετικό παράσημο καλής εργασίας, το οποίο απονεμήθηκε στην Ελπίδα Ορφανίδου. 

                                                                                     Δεκαετία του 1980.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩ Ν 

ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ 

81 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΗΓΕΣ 
 
 
 

 
1.  Βιβλιογραφία 

 
 
 

 

Ελληνόγλωσση 
 

 
 
 

-  Αγγελίδης Σ., Ο Ελληνισμός της Τιφλίδας, Μιχάλης  Δ. Ιντζές (επιμ.), Θεσσαλονίκη 
 
(2003). 
 
- Αγτζίδης Β., Παρευξείνιος Διασπορά. Οι  Ελληνικές εγκαταστάσεις στις 

βορειοανατολικές περιοχές του Ευξείνου Πόντου, Αθήνα (1997). 

-   Αγτζίδης Β., Ξανθοπούλου - Κυριακού Αρτ., Χασιώτης Ι. Κ, Οι Έλληνες της Ρωσίας 

και της Σοβιετικής Ένωσης. Μετοικεσίες και Εκτοπισμοί, Οργάνωση και Ιδεολογία, στο 

Χασιώτης (επιμ.), εκδόσεις  επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών [University Studio 

Press], Θεσσαλονίκη 11997. 

-    Αρχείο  Επιτροπής  Ποντιακών  Μελετών,  «Πηγαί  της  ιστορίας  των  Ελλήνων  του 

Πόντου. Αλληλογραφία του Ελληνικού υποπροξενείου της Τραπεζούντας», στο: Αρτ. 

Ξανθοπούλου - Κυριακού (εισαγ. - επιμ. - σχόλ.), Αρχείον Πόντου,18, μέρ. α' (1839 - 

1858), Αθήνα, 1995. 

-    Eriksen Τ. H., Μικροί τόποι μεγάλα ζητήματα, μετάφρ. Α. Κατσίκερος, Αθήνα 1(2007). 

-    Hann C., Μετά τον Κομμουνισμό. Στοχασμοί για την ανθρωπολογία της ανατολικής 

Ευρώπης και τη «μετάβαση», στο Βουτυρά Ε. - Μπούσχοτεν Ρ. (επιμ.), ό.π., Αθήνα 

1 (2007). 

-    Κεσσίδης Θ. Χ., Η ιστορική πορεία των Ελληνοποντίων, Θεσσαλονίκη - Αθήνα (1996). 

-    Khazanov A., Άνθρωποι χωρίς προορισμό, στο Βουτυρά, Ε. - Μπούσχοτεν, Ρ., μετάφρ. 

Χ. Σίμος, Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν, Αθήνα 1(2007). 

-   Κοτσιώνης Π., Λαοί και Πολιτισμοί στην πρώην Σοβιετική Ένωση, Αθήνα 1(1999). 

 

 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩ Ν 

ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   McCrone D.,  H κοινωνιολογία του εθνικισμού, μετάφρ. Ν. Βαφέας - Γ. Βάγιας, Αθήνα  

1(2000), Αθήνα 2(2008). 

-  Παπουλίδης Κ. Κ., Διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας (9ος - 20ος αι.), εκδ. 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη (2011). 

-  Πάππου - Ζουραβλιόβα Αικ., Η συμβολή των μεταφράσεων στα Μαριουπολίτικα, 

Θεσσαλονίκη (2009). 

-   Skultans V., Θεωρητικοποιώντας τις ζωές των Λετονών. Η αναζήτηση ταυτότητας, στο 

Βουτυρά, Ε. - Μπούσχοτεν, Ρ., ό.π., Αθήνα 1(2007). 

-   Φωτιάδης  Κ. Ε., Ο Ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου, Θεσσαλονίκη (2008). 

-   Φωτιάδης  Κ.  Ε.,  Ο  Ελληνισμός  της  Ρωσίας  και  της  Σοβιετικής  Ένωσης,  εκδ. 

Ηρόδοτος 1(1999), Σταμούλη 2(2003), (ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ), αρ. 5. 

-   Φωτιάδης Κ,  «Οι Έλληνες του Ευξείνου και του Καυκάσου», Θεσσαλονίκη 1(1999). 

 

 
 

 

 

Ξενόγλωσση 
 

 

-  Шефов Н., Вторая мировая 1939 - 1945. История великой войны, Богачева О. Н 

(корректор), изд. д. Вече, Москва (2010), с. 191-195 и с. 258. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩ Ν 

ΚΑΙ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ 

83 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Περιοδικά - Εφημερίδες 

 

 

-    Аблизин В., «Румынские надежды Сталина. Бухарест в политике Москвы и 

Берлина (ноябрь 1940 - июнь 1941 года)», Родина, 12 (Δεκέμβριος 2006), 106 -111. 

-     Букин, С., «Война и Победа», Родина, Εσωτερικός τύπος, Ρωσία (1998) 88-91. 

-     Колбасин Д. και Чиков, П., «Россия в Страсбурге: Катынь, расстрел ребенка, 

пытки и взорванная мельница. Более 43 миллионов рублей заплатит российский 

бюджет за преступления военных, нарушения чиновников, прокуроров и судей 

согласно июльским решениям Европейского суда», στην «Новая Газета», Αγία 

Πετρούπολη (11. 08.2011). 

-      Колесников А., «Совершенно секретно. Документы ГКЧП готовились в КГБ. 

              Несколько эпизодов из засекреченной истории августовского путча», στην 

             «Новая Газета», Αγία Πετρούπολη (15.08.2011). 

-      Новая Газета, «Правда Гулага», Αγία Πετρούπολη (25.08.11). 

-      Σαββίδου, Λ., «Αδελφότητα των Κυριών της Τραπεζούντας ″Μέριμνα″ », Άμαστρις, 

Μηνιαίο περιοδικό για τον Πόντο και τους ανθρώπους του, Έτος 2o, Πιπερίδης Δ. (εκδ.)., 

Κωτίδης Χ. (επιμ. ποντιακών κειμένων), 17 (Νοέμβριος 2010) 36. 

-  Φωτιάδης, Κ., «Αφιέρωμα στο μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο της τ. ΕΣΣΔ ″Θεοχάρη 

Κεσσίδη″», στο ίδιο, 18 (Δεκέμβριος 2010) 30. 
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2.  Ανέκδοτο Αρχειακό υλικό 
 

 
 

-   Αρχείο  Μαριάννα  Ανθυμιάδου,  χειρόγραφη  πηγή  του  Ανθυμιάδη Λαζάρου,   

αρχείο ημερολόγιο 1o, Σέρρες, (1994 - 199 -). 
 

-  Αρχείο  Μ.  Ανθυμιάδου,  Πίνακας  Προσωπικών  συνεντεύξεων  Ελλήνων  πολιτών, 

προερχόμενων από τις τέως Σοβιετικές Δημοκρατίες: 

 
 
 
 

Ανθυμιάδης Δημοσθένης 1928 Ντμανίσι- 
 

Γεωργία 

Συνταξιούχος 

Νικοπολίδου Σοφία 1931 Σοχούμι- 
 

Γεωργία 

Συνταξιούχος 

Ορφανίδου Πελαγία 1926 Ντμανίσι- 
 

Γεωργία 

Συνταξιούχος 

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα 1941 Κρασνοντάρ- 
 

Ρωσία 

Συνταξιούχος 

 

 
Πάππου          -          Ζουραβλιόβα 

 

Αικατερίνη 

1945 Μαριούπολη- 
 

Ουκρανία 

Πρόεδρος   της 
 

Πανελλήνιας 

Ένωσης 

καθηγητών 

Ρωσικής 

Γλώσσας    και 

Λογοτεχνίας 

Πετρίδου Μάρθα 1956 Σταυρούπολη 
 

- Ρωσία 

Οικιακά 

Σαμανίδης Δημήτρης 1950 Σταυρούπολη 
 

- Ρωσία 

Συνταξιούχος 

Τσαλουχίδης Βαλέριος 1941 Κρασνοντάρ - 
 

Ρωσία 

Συνταξιούχος 

Φενερίδης Σάββας 1929 Ντμανίσι - 
Γεωργία 

Συνταξιούχος 
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-   Αρχείο   Μ.   Ανθυμιάδου,   Προσωπική   Συνέντευξη   του   Ανθυμιάδη Λαζάρου, 

Καταγραφή: Σέρρες (2010). 

-   Αρχείο Μ. Ανθυμιάδου, Προφορικές μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό από τους: 

Ασλανίδης Κυριάκος και Ορφανίδου Ελπίδα. Καταγραφή: Σέρρες (2011). 

-    Αρχείο Μ. Ανθυμιάδου, Προφορική μαρτυρία της Κοσκάροβα Έλενας. Ακαδημαϊκός 

στο τμήμα Φιλολογίας και Τέχνης, του κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας 

Πετρούπολης. Καταγραφή: Αγία Πετρούπολη (2011). 

 

 
 
 
 

4. Ιστογραφία 
 
 
 

-       http://blogthea.gr. Ιστοσελίδα του εκ Ρωσίας Ελληνισμού, Οι Σταλινικές διώξεις κατά 

των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης, 21.4.12. 

- http://www.greekgazeta.ru/archives/nomer10/articles/28.shtm. Ιστοσελίδα  της 

Ελληνικής  Εφημερίδας  του  εκ  Ρωσίας  Ελληνισμού,  От  геноцида  Кемаля  к 

репрессиям Сталина, 21.4.12. 

-          http://www.grek.tomsk.ru/history/russia.  Ιστοσελίδα  του  εκ  Ρωσίας  Ελληνισμού, 

Греки в России, 21.4.12. 

-          http://video.mail.ru/mail/liberty833/1543/1941.html.   Ιστοσελίδα   ρωσικού   χώρου: 

Ομιλία που παρέθεσε ο πρωθυπουργός της Ρωσικής Δημοκρατίας - Ντμίτρι 

Ανατόλιεβιτς Μεντβέντεφ, στο ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό ΡΤΡ (στις  11. 3. 2011), 

Греки, татары, осетины, литовцы, мордва, кабардинцы, якуты, чеченцы, 

грузины, армяне, евреи, немцы строили Россию, 20.3.11. 

http://blogthea.gr/
http://www.greekgazeta.ru/archives/nomer10/articles/28.shtm
http://www.grek.tomsk.ru/history/russia
http://video.mail.ru/mail/liberty833/1543/1941.html
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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Προσφυγική οικογένεια από το Κάρς του Ευξείνου Πόντου στη Ρωσία. 

                                    Η Πλατάνα  Ματσουκάτοβα καθιστή με την ανιψιά της και στο πίσω                  

μέρος η κόρη της Ειρήνη (έτος 1957).
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Ποντιακός γάμος σε σπίτι Ελλήνων στη  Ρωσία, τη δεκαετία του 1970. 
 

 
 
 

 
 

Στιγμιότυπο  απο ποντιακό γλέντι σε γάμο Ελλήνων από την Σταυρούπολη της Ρωσίας. 

(Δεκαετία του 1970).
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Ελληνικό ερασιτεχνικό συγκρότημα στον ρωσικό χώρο (1984). 

                             Μέλος του συγκροτήματος ο Δημήτρης Σαμανίδης (πρώτος από δεξιά).
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Ερειπωμένη ελληνική εκκλησία στη γεωργιανή επικράτεια (νομός Ντμανίσι).
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Ελληνική εκκλησία της περιοχής Τσαραγιόρ (Ντμανίσι - Γεωργίας) και ορισμένα μνημεία από το 
κοιμητήριο Ελλήνων της περιοχής.
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Αναμνηστική φωτογραφία του Παύλου Φενερίδη 

από τη Ματσούκα της Τραπεζούντας. Σοχούμι 1958.
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«Γενεαλογικό  δέντρο οικογένειας Τσαλουχίδη» 

 

 
 
 

 
 

Μια σπάνια φωτογραφία του Νικόλαου Τσαλουχίδη από το Κάρς του Πόντου. Ο παππούς 

του μεγάλου Έλληνα θιασώτη της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού πολιτισμού, 

συνονόματος Νικόλαος Τσαλουχίδης.
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Η Ανθή Τσισμαλίδου (σύζυγος του Ματθαίου Τσαλουχίδη) και τα έξι παιδιά της: η Μαρία, ο Ιωσήφ, η Ξένια, η 

Αλεξάνδρα,  η  Όλγα  και  ο  Νικόλαος.  Προσέφυγε  στη  Ρωσία  το  1919,  μαζί  με  τον  σύζυγο  και  τα  λοιπά 

οικογενειακά της μέλη. 
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Η Τραπεζούντια δασκάλα των ελληνικών  γραμμάτων και της ελληνοποντιακής 

παράδοσης, Τοπαλίδου - Αφεντουλίδου Μέλη. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Η Μέλη Τοπαλίδου με ποντιακή ενδυμασία.
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Ο Νικόλαος Τσαλουχίδης μαζί με την σύζυγό του Μέλη Τοπαλίδου και τα εγγόνια τους. 
 
 
 
 
 

 
 

Οικογενειακή φωτογραφία του Ιωσήφ Τσαλουχίδη. Παρασημοφορήθηκε  από την σοβιετική 

ηγεσία για την συμμετοχή του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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Απόφοιτοι του ρωσικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης  της  περιοχής Ντμανίσι - Γεωργίας (24η αποφοίτηση 1964 - 

65). Ο διευθυντής του σχολείου Νικόλαος Τσαλουχίδης (στο κέντρο) μαζί με τους δασκάλους και τους μαθητές 
του σχολείου αυτού.
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Μετάλλιο απονεμημένο στον Νικόλαο Τσαλουχίδη για την συμμετοχή του στο 1ο   Φεστιβάλ 

του πολιτισμού και της τέχνης των Ελλήνων της τέως ΕΣΣΔ (5 - 14 0κτωβρίου 1990).
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Ο Νικόλαος Τσαλουχίδης στην λύρα και η σύζυγός του Μέλη Τοπαλίδου στο τραγούδι, συμμετέχοντες στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του θεατρικού ομίλου ″Ορφέας″ Σερρών, στη δεκαετία του 1990.
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«Κοιμητήριο Ελλήνων της περιοχής Ντμανίσι - Γεωργίας» 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σύμφωνα με τις επιγραφές της παραπάνω πλάκας, στο σημείο αυτό 

ενταφιάζεται ο Ορφανίδης Βασίλειος (19- ).
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Στο σημείο αυτό ενταφιάστηκε ο Πρόδρομος Ανθυμιάδης. 
 

 
 
 

 
 

Ελληνικός τάφος άγνωστου ενταφιασμένου 1877 - 1942.
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Κοσμίδη Α., 1915 - 1935. 
 

 

 

 
Γεωργιάδου Μαρία, 1856 - 1948.
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Βλαδίμηρος Ανθυμιάδης, 1941 - 1981. Έπεσε (το 1941) υπηρετώντας το 

Καθήκον του, στην διάρκεια των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, στην 

πόλη Στάλινγκραντ (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος). Η παραπάνω τιμητική 

πλάκα (εγγεγραμμένη με ρωσικούς χαρακτήρες) δημιουργήθηκε το 1981 

στη μνήμη του Έλληνα αγωνιστή.
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Στην παραπάνω πλάκα αναγράφονται με ρωσικούς χαρακτήρες τα στοιχεία: Μ. Α. 
Ανθυμιάδου, 1902 - 1965. Στη μνήμη της μητέρας από τους υιούς και τις κόρες σου.
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Οι αναγραφόμενες ρωσικές επιγραφές φανερώνουν ότι στο σημείο αυτό ενταφιάζεται  ελληνική 
                   οικογένεια. Κοινό μνήμα του Γεωργίου (1883 - 1964) και της Σοφίας (1891 - 1987) Ποπααβραμίδη. 
 

 
 
 

 
 

  Το μνήμα του εκ Τραπεζούντας δασκάλου της  

ελληνικής και της ρωσικής γλώσσας Δημήτριου 

                 Φενερίδη (1926 - 1993).
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                                                             Μνήμα του Ιγνάτιου Φενερίδη. 
 

 
 
 

 
 

Φενερίδης - Γαβριηλίδης Μιχάλης 1895 - 1945.
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Κοιμητήρια πλάκα στην οποία αναγράφεται (με ρωσικούς χαρακτήρες) ότι το μνήμα 
αυτό ανήκει στην Γρηγοριάδου Σοφία 1902 - 1964. Ενθύμιο από την κόρη της κ.ά. 

 

 
 
 

 
 

Κοιμητήρια πλάκα στην οποία απεικονίζεται ο ενταφιασμένος 

                                                            Κυριάκος Ανθυμιάδης 1918 - 1986.
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Λεμόνα Ανθυμιάδου 1923 - 1983. Η  ελληνοποντιακή επιγραφή άνωθεν του μνήματος αποτελεί ένα δείγμα 

διατήρησης  της ελληνοποντιακής κληρονομιάς του προσφυγικού μικρασιατικού ελληνισμού. 

 
 

 

 
 

Κοιμητήρια πλάκα του Χάρη Φενερίδη 1986 - 1990.  Ενθύμιων από τους γονείς του. 


