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Πρόλογος
Συχνά στην ιστορία των λαών αναφέρονται μετακινήσεις πληθυσμών και
εθνικών ομάδων εξαιτίας διαφόρων οικονομικών, πολιτικών ανακατατάξεων και
πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες δημιούργησαν προσφυγικές ομάδες. Τέτοιοι
πληθυσμοί ήταν και οι ελληνικοί που στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα οι
μετακινήσεις τους ήταν αρκετές. Αντικείμενο της εργασίας αυτής θα αποτελέσει η
εξέταση της ιστορικής παρουσίας και δράσης μιας πληθυσμιακής μερίδας του
προσφυγικού ελληνισμού, αυτών που αποκαλούνται «Καυκάσιοι πρόσφυγες».
Διάφοροι οικονομικοί, πολιτικοί και στρατιωτικοί λόγοι οδήγησαν την
εγκατάσταση των προσφύγων Ελλήνων στην περιοχή της Υπερκαυκασίας (Γεωργία,
Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν), που αποτέλεσε συστατικό στοιχείο της εξάπλωσης του
μείζονος ελληνισμού. Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική παρουσία, του
πληθυσμού αυτού, αποτέλεσε έκφραση της ιδιαίτερης πολιτισμικής τους
ταυτότητας. Η ομοδοξία του με την κυρίαρχη ρωσική εθνότητα ήταν ο λόγος που
αυτοί οι πληθυσμοί αξιοποιήθηκαν ως ανάχωμα στους μουσουλμανικούς
πληθυσμούς, αλλά και για τον εδαφικό

περιορισμό της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας. Η ρωσοτουρκική σύγκρουση κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
δημιούργησε προβλήματα διαβίωσης και παραμονής του εκεί εγκαταστημένου
ελληνικού πληθυσμού. Στο γενικότερο αυτό κλίμα προστίθεται και η εθνική
αυτοσυνείδηση με τη διαμόρφωση ανάλογων πολιτικών οργανώσεων

που σε

συνεργία με την ελληνική κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της (ελληνική
αντιπροσωπία) συμβάλλουν στη φυγή αυτού του πληθυσμού προς την Ελλάδα.
Επίσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος φυγής και τα προβλήματα που ανέκυψαν
κατά τη φυγή τους, καθώς και θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν για τη
μεταφορά, την υποδοχή, την περίθαλψη και τελική εγκατάστασής τους. Τα
προβλήματα ήταν πολλά και πολλά από αυτά γινότανε αντικείμενο πολιτικής
εκμετάλλευσης. Σημαντικός επίσης ήταν και ο τρόπος υποδοχής τους από την
Ελληνική πολιτεία και το εντόπιο στοιχείο, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.
Οι Καυκάσιοι ως μέρος του ευρύτερου προσφυγικού κόσμου της Ελλάδας
διεκδίκησαν την ουσιαστική αποκατάστασή τους από το Ελληνικό κράτος. Η
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αποκατάσταση αυτή σε πολλές των περιπτώσεων παρέμενε υπόσχεση για τους
επήλυδες πρόσφυγες.
Σκοπός και επιδίωξη της παρακάτω εργασίας είναι να προσεγγιστούν
πλευρές της ιστορικής διαδρομής αυτού του κομματιού του ελληνισμού, που
εγκαταλείπει τις εστίες του στο νότο της Ρωσίας και έρχεται να εγκατασταθεί στη
Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία μεταξύ 1919-1921. Ένα επιπλέον κίνητρο για την
συγκεκριμένη εργασία αποτέλεσε και η καταγωγή του ίδιου του συντάκτη και οι
οικογενειακές του αναφορές που τόνιζαν την πολιτισμική διαφορά των
«Καυκάσιων-Καρσλήδων» από τον υπόλοιπο προσφυγικό ποντιακό ελληνισμό.
Ερευνητικά και μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκε η ανάλογη και σχετική
βιβλιογραφία πρωτογενείς αρχειακές πηγές, δημοσιευμένες προφορικές μαρτυρίες,
εφημερίδες της εποχής και φωτογραφικό υλικό.

3

Εισαγωγή
Η εγκατάσταση των Ελλήνων στην περιοχή του Καυκάσου και την υπόλοιπη
ρωσική επικράτεια είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται από την περίοδο της
αρχαιότητας, με την ίδρυση των αποικιών στις παράλιες περιοχές του Ευξείνου
Πόντου. Τον 8ο π.Χ. αιώνα, άποικοι από τη Μίλητο ίδρυσαν την Ηράκλεια και την
Σινώπη, η οποία αργότερα ίδρυσε την Τραπεζούντα, την πρωτεύουσα του
Μικρασιατικού Πόντου.
Το 1204 μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και για
257 χρόνια, ο ελληνικός χριστιανικός πληθυσμός συνέχισε την πορεία του μέσα από
την «Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας». Μετά την οθωμανική κατάκτηση η μαζική
μετοίκιση Ελλήνων αλλά και Αρμενίων προς τον Καύκασο, συνδέεται άρρηκτα με
την κάθοδο των Ρώσων προς το νότο και την ανάγκη εγκατάστασης στις συνοριακές
περιοχές φιλικών προς αυτούς πληθυσμών, που θα τους εξασφάλιζε και την
οικονομική ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, κάτι που επεδίωκε η εποικιστική
πολιτική του ρωσικού κράτους τον 19ο αιώνα. Αποδεδειγμένα, μετά από κάθε
ρωσοτουρκικό πόλεμο, παρατηρούταν σημαντική μετακίνηση πληθυσμού από τον
μικρασιατικό Πόντο προς τη νότια Ρωσία. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του
1821 και των τριών ρωσοτουρκικών πολέμων που ακολούθησαν, παρατηρήθηκε ότι
οι ελληνικοί πληθυσμοί που μετακινήθηκαν συνέβαλαν στην ανάπτυξη της γεωργικής
παραγωγής, του εμπορίου και της εξόρυξης πρώτων υλών, στο νότιο άκρο της
Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Οι Έλληνες του Καυκάσου, ήταν ένας σημαντικός πυλώνας
για την εδραίωση της ρωσικής πολιτικής στην περιοχή. Παράλληλα όμως, ανέπτυξαν
και μία ιδιαίτερη εθνική και πολιτιστική ταυτότητα, διακριτή από τις άλλες εθνικές
ομάδες της περιοχής του Καυκάσου. Η ταυτότητα αυτή, μέσα στη συγκυρία των
πολέμων, των εθνοτικών και εμφυλίων διενέξεων, έμελλε να τους οδηγήσει στο
δρόμο της προσφυγιάς προς την Ελλάδα.1

Βλάσης Αγτζίδης, Παρευξείνιος Διασπορά. Οι ελληνικές εγκαταστάσεις στις Βορειοανατολικές ακτές
του Ευξείνου Πόντου Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 41-50.
1
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Πριν πάρουν τον δρόμο της οριστικής προσφυγιάς, οι μετανάστες αυτοί, άνοιξαν
δρόμους μέσα στην αχανή έκταση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και συνέδεσαν τις
εκεί ελληνικές κοινότητες με τον Πόντο, όπου πολλές φορές παρέμενε η οικογένειά
τους. Μέχρι την κεντρική Ασία και τη Σιβηρία είχαν δημιουργηθεί

ελληνικές

κοινότητες, όπου και ανέπτυσσαν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. Οι
Έλληνες της Ρωσίας βρίσκονταν σε συνεχή μεταναστευτική μετακίνηση, έως ότου
βρουν την περιοχή που τους ευνοούσε για να ασκήσουν τα επαγγέλματα που
γνώριζαν ή που επέλεξαν. Η περιοχή του Καρς, όπου υπήρχε συμπαγής και
πολυάριθμη ελληνική κοινότητα, λειτουργούσε ως χώρος υποδοχής των Ελλήνων
μεταναστών από τον Πόντο και τις άλλες περιοχές της Ρωσίας. Είναι γεγονός ότι
μεταξύ των πρώτων βιομηχάνων της Ρωσίας συγκαταλέγονται και πολλοί Έλληνες οι
οποίοι κατείχαν και το προνόμιο της εκμετάλλευσης αργύρου στον Καύκασο.
Έλληνες ήταν και οι πρώτοι μεταλλωρύχοι της νότιας Ρωσίας και του Καυκάσου, οι
οποίοι μετανάστευσαν από την Αργυρούπολη του Πόντου, μετά το ρωσοτουρκικό
πόλεμο του 1828. Επίσης μία πληθώρα από εταιρείες βρίσκονταν στα χέρια Ελλήνων
που καθόριζαν το εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα όλης της περιοχής. Η
τραγική «μοίρα» όμως των ιστορικών γεγονότων, καθόρισε τη φυγή της
συγκεκριμένης αυτής εθνικής ομάδας από τη φιλόξενη και δημιουργική γι’ αυτήν γη
της νότιας Ρωσίας.2
Η εκεί διαχρονική παρουσία του Ελληνισμού, η εγκατάσταση και ο βίος αυτών
των πληθυσμών ανάμεσα σε δυο μεγάλες Αυτοκρατορίες της Ευρασίας,
ανταγωνιστικών μεταξύ τους, καθόρισαν την πολιτισμική και ιστορική διαδρομή του.
Η έρευνα για τους Έλληνες που βρίσκονταν και βρίσκονται εκτός των ορίων του
έθνους-κράτους πολλές φορές αναδεικνύει παραγκωνισμένες και άγνωστες πλευρές
της εθνικής ιστορίας.

2

Αγτζίδης, ό.π., σσ. 41-57
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ
α. Η διασπορά και η ανάπτυξη του ελληνικού στοιχείου
Υπολογίζεται ότι οι Έλληνες του Καυκάσου, στις αρχές του 20ου αιώνα έφταναν
τους 150.000. Η εγκατάσταση Ελλήνων του Πόντου στην περιοχή αυτή ξεκίνησε
μετά την άλωση της Τραπεζούντας (1461) από τους Οθωμανούς και συνεχίστηκε έως
τις αρχές του περασμένου αιώνα. Στις αρχές του 18ου αιώνα το μεταλλείο στο
Αλαβερτί της Γεωργίας ιδρύθηκε από Έλληνες μεταλλωρύχους από την
Αργυρούπολη του Πόντου. Εικάζεται μάλιστα, ότι τους μεταλλωρύχους αυτούς, τους
κάλεσε στο Αλαβερτί (Μισανάς), ο ίδιος ο βασιλιάς της Γεωργίας Ηράκλειος Β΄, πριν
από το 1745. Το 1828, μεταναστεύουν στην περιοχή της Τσάλκας, στα ανατολικά της
Τιφλίδας, Έλληνες από τον Πόντο, οι οποίοι και ιδρύουν τα 43 ελληνικά χωριά της
Τσάλκας, ενώ Έλληνες μετά το 1846 εγκαθίστανται και στο Βατούμ. Καθ΄ όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα, ο Ελληνικός πληθυσμός του Καυκάσου και του
Αντικαυκάσου αυξάνεται. Σύμφωνα με ένα ρώσικο ημερολόγιο στατιστικής του
πληθυσμού του Καυκάσου του 1907, που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Ιωάννη
Καλφόγλου, 3 o ελληνικός πληθυσμός του Καυκάσου το 1907 ήταν (βάσει του
ημερολογίου4 αλλά σύμφωνα με έρευνες του συγγραφέα5 ο αριθμός αυτός αλλάζει).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Περιοχές του

Πληθυσμός

Πληθυσμός

Καυκάσου

βάσει

βάσει

ημερολογίου

συγγραφέα

Διοίκηση Βατούμ

4.699

Διοίκηση Κουταίδας

4.350

4.619

Περιφέρεια Σουχούμ

3.477

6.931

Ιωάννης Καλφόγλου, Οι Έλληνες εν Καυκάσω, Αθήνα 1908, σ. 110.
Καλφόγλου, ό.π. σσ. 111-123.
5
Καλφόγλου, ό.π. σ.123.
3
4

6

7.155

Κυβερνείο Μαύρης Θάλασσας

11.383

11.605

385

600

Νομαρχία Βακού

1.440

1.500

Κυβερνείο Καρς

36.815

39.301

Νομαρχία Τιφλίδας

34.450

36.500

Κυβερνείο Εριβάν

1.078

1.378

Συνολικός πληθυσμός

98.069

109.614

Νομαρχία Ελισαβετουπόλεως

Επίσης στο παραπάνω βιβλίο, ο συγγραφέας δίνει στοιχεία και για τον υπόλοιπο
ελληνικό πληθυσμό της Ρωσίας. Στο Βόρειο Καύκασο, Κυβερνείο Τερέκ,
κατοικούσαν 1.000 και πλέον Έλληνες που κατάγονταν από τα χωριά της Νομαρχίας
της Τραπεζούντας και μετανάστευσαν εκεί μετά το 1845. Στην περιφέρεια του
Καυκάσου ήρθαν πληθυσμοί από το Δυτικό Πόντο (Μπάφρα) το 1875, αλλά και από
την περιοχή της Αργυρούπολης του Ανατολικού Πόντου (1864).6
Η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού της περιφέρειας του Κουμπάν ήταν
αγρότες, που ασχολούνταν με την καπνοκαλλιέργεια. Ο ελληνικής καταγωγής
πληθυσμός του Κουμπάν ξεπερνούσε τις 40.000. Συνολικά στη νότια Ρωσία και τον
Καύκασο κατοικούσαν7 152.074 Έλληνες, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
Συμπληρωματικά στις πληροφορίες του Ιωάννη Καλφόγλου, αναφέρονται τα στοιχεία
που δίνει και ο δάσκαλος Γεώργιος Γρηγοριάδης,8 σύμφωνα με τα οποία:
«Το Κυβερνείο του Καρς, πριν γίνει ρωσικό, αποτελούσε ένα Σαντζάκι του
Βιλαετίου του Ερζερούμ της Τουρκίας και παραχωρήθηκε στη Ρωσία το 1878.
Ο συνολικός πληθυσμός του Κυβερνείου ήταν πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο 350.000 κάτοικοι. Από αυτούς 75.000 ήταν Έλληνες, άλλοι τόσοι
Αρμένιοι, 15.000 περίπου Τούρκοι, 10.000 Ρώσοι από την αίρεση των
μαλακάνων και οι υπόλοιποι Ρώσοι ορθόδοξοι»9.

Καλφόγλου, ό.π. σ.124.
Καλφόγλου, ό.π., σσ. 124-126.
8
Γεώργιος Γρηγοριάδης, Ο Πόντος και το Καρς, Αθήνα 1973, σ.36.
9
Γρηγοριάδης, ό.π., σ. 36.
6
7
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Η πόλη του Καρς, πρωτεύουσα και παμπάλαιο αρμενικό φρούριο, είχε 20.000
κατοίκους, από τους οποίους μόνο 250 ήταν Έλληνες. Τα ελληνικά χωριά του νομού
Καρς έφταναν τα εβδομήντα τέσσερα.10
Ειδικότερα για την περιοχή του Καρς, ο Στυλιανός Μαυρογένους11 στο βιβλίο
του Το Κυβερνείο του Καρς και του Αντικαυκάσου, όπου αναφέρεται στο εκεί
ελληνικό στοιχείο κατά την περίοδο 1878-1920, παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες
σχετικά με την πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής. Ο πληθυσμός του κυβερνείου
του Καρς, που μετά τη συνθήκη του Βερολίνου περιήλθε το 1878 στην κυριαρχία των
Ρώσων, αποτελούταν κυρίως από Τούρκους, Τουρκμένιους Καραπαπάχους,
Κούρδους, Αρμένιους, Λεζγίνους και Οσέτιους, καθώς και από άλλες εθνικότητες σε
μικρότερα ποσοστά, που μετανάστευσαν εκεί από την Τουρκία και τη Ρωσία. 12
Μετά τη Συνθήκη του Βερολίνου, 100.000 και πλέον μουσουλμάνοι
εγκατέλειψαν την περιοχή και μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό της Τουρκίας. Στα
εγκαταλελειμμένα χωριά και εκτάσεις, εγκαταστάθηκαν μετανάστες Έλληνες Πόντιοι
και Αρμένιοι που προέρχονταν κυρίως από εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και σε μικρότερο αριθμό της ρωσικής. Οι προσφυγικές ροές προς το κυβερνείο του
Καρς συνεχίστηκαν περιοδικά κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, με
συνέπεια τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού. Ήταν συνεχείς οι μετακινήσεις Ελλήνων
Ποντίων από τις περιοχές της Αργυρούπολης και της Τραπεζούντας.13
Στην περιφέρεια του Κυβερνείου πέρα από τους Έλληνες και Αρμένιους από την
Τουρκία εγκαταστάθηκαν και Ρώσοι ορθόδοξοι καθώς και Ρώσοι μαλακανοί
(αιρετικοί ευαγγελιστές). 14 Επίσης και Έλληνες Πόντιοι από την περιοχή του
Αντικαυκάσου, της σημερινής Γεωργίας (Τσάλκα)

15

και Εσθονοί από τη

Σταυρούπολη, όπου είχαν εγκατασταθεί προσωρινά πληθυσμοί μετά από τη φυγή

Χρήστος Σαμουηλίδης, Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, β΄ έκδοση, Εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 225-232.
11
Στυλιανός Μαυρογένους, Το Κυβερνείο του Καρς και του Αντικαυκάσου, Εκδόσεις Ευξείνου Λέσχης
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1963, σσ.40-43.
12
Μαυρογένους, ό.π., σσ. 40-45.
13
Μαυρογένους, ό.π., σσ. 43-47.
14
Μαυρογένους, ό.π., σσ. 37-38.
15
Στα χωριά της Τσάλκας του νομού Τιφλίδας, της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, κατέφυγαν οι ελληνικής
καταγωγής κάτοικοί τους, μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828.
10
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τους από την Εσθονία και τη Λιθουανία. Στο κυβερνείο του Καρς ήρθαν και πολλοί
Κούρδοι-Εζίνδοι από την περιοχή της Λίμνης Βαν, της Οθωμανικής επικράτειας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη σφαγή των Αρμενίων, το 1894, χιλιάδες Αρμένιοι
κατέφυγαν και αναζήτησαν άσυλο προστασίας στις περιοχές του Καυκάσου και του
Αντικαυκάσου: «Πλέον των 15.000 Αρμενίων, γυμνών και αστέγων, επί αρκετόν
καιρόν, παρέμειναν εις διαφόρους περιοχάς του Κυβερνείου, κινούμενοι σχεδόν
αδιακόπως από τόπον εις τόπον, δια να εύρουν προσωρινήν στέγην και
περίθαλψιν».16
Η εγκατάσταση αυτών των πληθυσμών εγγύς των ρωσοτουρκικών συνόρων είχε
ως στόχο να διαμορφώσει ένα φιλικό δημογραφικό περιβάλλον προς τη ρωσική
πολιτική στην περιοχή. Μάλιστα η κοινή ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία με τους
Ρώσους, δημιούργησε στους Έλληνες Πόντιους την αίσθηση ότι τα μέρη στα οποία
εγκαταστάθηκαν θα μπορούσαν να αποτελέσουν γι’ αυτούς τη νέα τους πατρίδα.
Γεωργοί στο επάγγελμα οι περισσότεροι, εγκαταστάθηκαν στις περιοχές του
Κυβερνείου του Καρς, του Σαρικαμίς, του Καγισμάν και ασχολήθηκαν με την
καλλιέργεια της γης, ενώ άλλοι σε περιοχές όχι τόσο πρόσφορες για τη γεωργία, όπως
του Αρδαχάν και της Γκιόλας, ασχολήθηκαν με την κτηνοτροφία. 17 Αρκετοί όμως
από αυτούς ήταν καλοί τεχνίτες, κτίστες που θέλοντας να συμπληρώσουν το
οικογενειακό τους εισόδημα μετακινούνταν χωρίς την οικογένειά τους προς το
εσωτερικό της Ρωσίας, όπου την εποχή εκείνη εκτελούνταν μεγάλα έργα υποδομών:
έργα συγκοινωνιών (δρόμοι, γέφυρες), στρατιωτικών εγκαταστάσεων και άμυνας,18
σιδηροδρόμων. Είναι γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που εξελίχθηκαν σε
εργολάβους, κατασκευαστές έργων αλλά και τεχνίτες, λόγω ελλείψεως τεχνιτών στη
Ρωσία, απεκόμισαν σημαντικά κέρδη. Με

το κεφάλαιο που συγκέντρωναν,

συνέχισαν να επενδύουν στη Ρωσία αλλά στη συνέχεια το ίδιο έπραξαν και στην
Ελλάδα.19

Μαυρογένους, ό.π., σ.38.
Μαυρογένους, ό.π., σ. 43.
18
Μαυρογένους, ό.π., σ. 44.
19
Μαυρογένους, ό.π., σσ. 43-45.
16
17
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Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η πορεία εγκατάστασης στον Καύκασο και τη
νότια Ρωσία των Ελλήνων του μικρασιατικού Πόντου. Η πορεία αυτή ξεκινά
ουσιαστικά με τη λήξη του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1827-1828 και τη Συνθήκη
του Τουρκμετσάι και της Ανδριανουπόλεως (1828), όπου ένα αρκετά μεγάλο τμήμα
του χριστιανικού πληθυσμού, ελληνικού και αρμενικού των περιοχών της
Αργυρούπολης και του Ερζερούμ, ακολούθησε τον ρωσικό στρατό που αποχωρούσε
προς τα ανατολικά (42.000 Έλληνες από αυτές τις περιοχές ακολούθησαν, μέσα σε
κλίμα φόβου και πανικού, το ρωσικό στρατό). Την περίοδο του Κριμαϊκού Πολέμου
(1853-1856), 60.000 Έλληνες του Πόντου μετακινήθηκαν στο Κουμπάν και τη
Σταυρούπολη της Ρωσίας.
Εκείνη την εποχή δημιουργούνται και τα 43 χωριά της Τσάλκας στη Γεωργία και
ακολουθεί η εγκατάσταση των Ελλήνων στο κυβερνείο της Αλεξανδρούπολης, στη
σημερινή Αρμενία. Αμέσως μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878, 100.000
Έλληνες του Πόντου εγκαταστάθηκαν στις περιοχές Τερέκ, Σταυρούπολη, Σοχούμ
και Βατούμ ενώ κατά τη διάρκειά του πολλοί από τις οθωμανικές επαρχίες της
Αργυρούπολης, της Τραπεζούντας και της Σεβάστειας του Πόντου κατέφυγαν στο
Καρς και το Αρδαχάν. Σε ειδικό άρθρο (16), στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, το
1878, οι Ρώσοι κατοχύρωσαν τη στρατιωτική παρουσία τους στις ανατολικές
επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με σκοπό την προστασία των χριστιανικών
πληθυσμών από τις επιθέσεις και τη βία των άτακτων Κούρδων και Κιρκάσιων. Το
άρθρο βέβαια αυτό, που αναθεωρήθηκε με τη Συνθήκη του Βερολίνου 20 (Ιούλιος
1878), προέβλεπε ότι ορισμένες βορειοανατολικές επαρχίες της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, (Ανατολικό Λαζιστάν, Βατούμ, Καρς, Αρδαχάν, Μπαγιαζίτ), έπρεπε
να παραχωρηθούν στη Ρωσία. Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν ένα μέρος του
χριστιανικού πληθυσμού αυτών των περιοχών να βρεθεί κάτω από τσαρική διοίκηση,

Η Συνθήκη ειρήνης του Βερολίνου προέβλεπε ότι η κατοχή του κυβερνείου του Καρς από τους
Ρώσους θα ήταν προσωρινή και μόνο για σαράντα χρόνια (τόσο περίπου κράτησε). Είναι
χαρακτηριστικό ότι η διοίκηση του ήταν στρατιωτική και όχι πολιτική και γι’ αυτό ονομαζόταν
κυβερνείο Καρς και όχι νομός Καρς.
20
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γεγονός που το χριστιανικό στοιχείο αντιλαμβανόταν ως θετική εξέλιξη, που
αφορούσε την παρουσία και ανάπτυξή του στην περιοχή. 21
Στο σημείο αυτό και κλείνοντας τις αναφορές στις εγκαταστάσεις των Ποντίων
στον Καύκασο της νότιας Ρωσίας, θα άξιζε να γίνει αναφορά στο κείμενο του Ισαάκ
Λαυρεντίδη, στο περιοδικό Αρχείο του Πόντου του 1968, όπου με βάση τη Συνοπτική
ιστορία του ελληνισμού του Πόντου, του Δημήτρη Αποστολίδη, το 1934 δίνονται τα
παρακάτω στοιχεία:

Ο ελληνικής καταγωγής πληθυσμός του Πόντου, με

στατιστικούς πίνακες, αλλά και με την αποδοχή της οθωμανικής κυβέρνησης, μετά
την επανάσταση των Νεότουρκων το 1908,

θα εξέλεγε

επτά βουλευτές της

ελληνορθόδοξης κοινότητας. Με τον αντίστοιχο εκλογικό νόμο, σε 100.000
κατοίκους αναλογούσε μία έδρα. Ο πληθυσμός των ελληνικής καταγωγής κατοίκων
υπολογιζόταν σε 697.000 κατοίκους. 22
Επίσης, σύμφωνα με τους Αποστολίδη-Λαυρεντίδη, κατά τη διάρκεια των
πολεμικών συρράξεων 1914-1922 από τις 697.000 Ελλήνων του Πόντου, οι 250.000
κατέφυγαν στον Καύκασο και την Κριμαία, ενώ από τις 447.000 που απέμειναν εκεί,
οι 118.000 πέθαναν από τις οργανωμένες διώξεις και εκτελέσεις των Τούρκων, τις
ασθένειες και τις κακουχίες. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, 329.000 ήρθαν
και καταγράφηκαν στην Ελλάδα.23
Στο κείμενο του Λαυρεντίδη υποστηρίζεται ότι ο συνολικός πληθυσμός των
Ελλήνων της Ρωσίας, από το σύνολο των μετακινήσεων του από τον Πόντο, άγγιζε
τις 600.00024 Μάλιστα θεωρεί ότι στην απογραφή του ελληνικού κράτους το 1928,
όπου ο προσφυγικός πληθυσμός είναι 1.221.843, τα στοιχεία για τους Πόντιους
(182.169) και τους Καυκάσιους (47.091) δεν θα πρέπει να είναι ακριβή, για το λόγο
ότι πολλοί από αυτούς καταγράφηκαν ως πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τη
Θράκη (δεν γινόταν διάκριση μεταξύ Μικράς Ασίας και Πόντου). Πολλοί μάλιστα
Καυκάσιοι πρόσφυγες, μεταξύ του 1919-1920, προωθήθηκαν πρώτα στην Ανατολική

Ανδρέας Αθανασιάδης – Χρήστος Μιχαηλίδης, Γεννηθείς εις Καύκασον Ρωσίας, Εκδόσεις
Ινφογνώμων, Αθήνα 2010, σσ. 12-13.
22
Ισαάκ Λαυρεντίδης, Η εν Ελλάδι εγκαταστάσεις των εκ Πόντου ελλήνων, «Αρχείο Πόντου», Αθήνα
1968, σ. 341.
23
Λαυρεντίδης, ό.π., σ. 342.
24
Λαυρεντίδης, ό.π., σ. 343.
21
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Θράκη και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ήρθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες
από τη Θράκη.25
Ο συντάκτης του παραπάνω κειμένου συμπεραίνει ότι η απογραφή του 1928 για
τους πρόσφυγες δεν είναι ακριβής. Πιστεύει ότι εάν ο αριθμός των επιζησάντων των
καταστροφικών γεγονότων, 1915-1922, σε Ελλάδα, Ρωσία, ακόμα και Τουρκία είναι
λιγότεροι από 811.000, σε σύνολο 929.000 (αριθμοί του συντάκτη), κατοίκων του
Πόντου και της νότιας Ρωσίας, τότε ο αριθμός των θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας
δεν είναι 118.000 αλλά πολύ μεγαλύτερος. 26 Σήμερα ο αριθμός των θυμάτων της
Γενοκτονίας των Ποντίων υπολογίζεται σε 353.000.
Μάλιστα χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης σημειώνει ότι «κατά την
τελευταία περίοδο του τσαρισμού, ένας δεύτερος ποντιακός ελληνισμός ζούσε και
μεγαλουργούσε στη Ρωσία. Πάνω από μισό εκατομμύριο πόντιοι κατοικούσαν εκεί,
οι οποίοι το 1918 ξεπέρασαν τις 650.000, με τις ομαδικές μετοικήσεις των
καταδιωγμένων ποντίων, αμέσως μετά την υποχώρηση και επιστροφή των ρωσικών
στρατευμάτων».27
Με την εγκατάστασή τους οι Ελληνοπόντιοι από την Τουρκία, σε περιοχές της
Ρωσίας ανέπτυξαν μία πλούσια όπως αναφέρθηκε επαγγελματική δραστηριότητα,
που ξεπερνούσε τα στενά όρια της ιδιώτευσης. Αρκετοί κατέλαβαν θέσεις
εκπαιδευτικών στα νέα σχολεία που ιδρύθηκαν από το ρωσικό κράτος για την
εκπαίδευση και ενσωμάτωσή τους, ενώ άλλοι πάλι εργάστηκαν και από σημαντικές
θέσεις για τη ρωσική πολιτικο-στρατιωτική διοίκηση.28
Έχει γραφεί, ότι κατά τη μετανάστευση από την Τουρκία στη Ρωσία, το 80% του
ανδρικού πληθυσμού γνώριζε την ελληνική γραφή και ανάγνωση και μόνο ο

Λαυρεντίδης, ό.π., σσ. 343-344.
Λαυρεντίδης, ό.π., σ. 346.
27
Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2004, σ. 39.
28
Χαρακτηριστικά εδώ θα μπορούσε να αναφερθεί ότι οι πρόγονοι του συγγραφέα της ανά χείρας
εργασίας, κατείχαν θέσεις αξιωματικών στο ρωσικό στρατό και τη χωροφυλακή, ενώ παράλληλα τους
είχαν δοθεί και χαμηλοί «τίτλοι ευγενείας» της Ρωσικής Αριστοκρατίας βλ. Ιδιωτική Συλλογή
Προφορικών Μαρτυριών Νίκου Μαραντζίδη Προφορική Μαρτυρία Παύλου Μαραντζίδη,
Θεσσαλονίκη 1998.
25
26
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γυναικείος πληθυσμός ήταν σχεδόν αγράμματος. Μόνο μετά το 1900, τα κορίτσια
των Ελλήνων μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση στα σχολεία, έτσι ώστε το 1910, στο
γυμνάσιο των θηλέων του Καρς, πέρα των θυγατέρων των αστών Ελληνοποντίων, να
φοιτούν και τα κορίτσια από τα κοντινά προς το Καρς ελληνικά χωριά.29
Είναι γεγονός ότι η ίδρυση και μόνο ρωσικών δημοτικών σχολείων στις
ελληνικές κοινότητες επεδίωκε και με αυτόν τον τρόπο τον εκρωσισμό των Ελλήνων.
Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την αντίδρασή τους προς τη ρωσική διοίκηση που τελικά
αποδέχτηκε το αίτημα να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα ως υποχρεωτικό μάθημα,
παράλληλα με τη ρωσική και στις δύο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Μάλιστα στην
πόλη του Καρς ίδρυσαν αμιγώς ελληνικό δημοτικό σχολείο και ημιγυμνάσιο, με
δαπάνη της εκεί ελληνικής κοινότητας.30
Η ζωή του ελληνικής καταγωγής αστικού πληθυσμού των πόλεων ήταν η
συνηθισμένη ζωή των αστών, με τις επιχειρήσεις τους, τα μέγαρά τους, με τα μαγαζιά
τους, που σε τίποτα δεν διέφερε από τον τρόπο ζωής των Ρώσων ή των Αρμενίων
αστών. Το ποσοστό τους όμως στο συνολικό αριθμό του ποντιακού ελληνισμού ήταν
πολύ μικρό. Οι περισσότεροι, εγκατεστημένοι στα χωριά της υπαίθρου ασχολούνταν
με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Θα μπορούσε ίσως να ειπωθεί ότι η ζωή των
αγροτών διατηρούσε ένα ιδιαίτερο εθνικό ποντιακό στοιχείο. Χαρακτηριστικά σε
περιοχές του Κυβερνείου του Καρς ασχολούνταν με τη γεωργία (Καρς, Σουραγκέλ,
Σογανλούκ) κυρίως, ενώ στις πιο ορεινές περιοχές (Αρδαχάν, Γκιόλια) με την
εκτροφή μεγάλων και μικρών ζώων.31
Δηλωτικό, της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Ρωσίας
ήταν οι εκκλησίες και τα σχολεία, που συντηρούσαν οι εκεί κοινότητες, αλλά και τα
κληροδοτήματα εύπορων ομογενών. Η ανέγερση εκκλησίας και η λειτουργία
σχολείου ήταν το πρώτο μέλημα κάθε κοινότητας που εγκαθίστατο σε πόλεις ή χωριά

Μαυρογένους, ό.π., σ.29.
Μαυρογένους, ό.π., .σ. 49-50.
31
Μαυρογένους, ό.π., σσ. 54 - 55.
29
30
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της Ρωσίας και αποτελούσε βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του διασπορικού
φαινομένου.32
Η πολιτική όμως του τσαρικού καθεστώτος και παρά του ότι η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας ήταν υποχρεωτικό μάθημα σε πολλές περιφέρειες επιδίωκε την
πλήρη αφομοίωση αυτών των ομόδοξων μεταναστών:
«Δυστυχώς παρ’ όλον τον ομόδοξον, το οποίον προσέλκυε τους ομογενείς εις
την Ρωσίαν, η πολιτική του πρώην καθεστώτος όσον αφορά τους ιερείς και
διδασκάλους, της εκκλησίας και τα σχολεία και τα κληροδοτήματα εν γένει του
Ελληνισμού της Ρωσίας, ήτο εκτός πάσης προσδοκίας του μεταναστεύοντος
Έλληνος. Οι Έλληνες διδάσκαλοι δι’ ασήμαντους αιτίας και αφορμάς επαύαντο
και αντικαθαστούντο υπό ρώσων, παρομοίως και τον αποθνησκόντα έλληνα
ιερέα διαδέχετο ρώσος ιερεύς. Εις σχολάς ελληνικάς ιδρυθήσας με δαπάνας
ελληνικάς και με ιδρώτα των ομογενών απηγορεύθη η διδασκαλία της
Ελληνικής. Εις τα ελληνικάς εκκλησίας επεβάλλετο να γίνεται η λειτουργία εις
τήν ρωσσικήν. Τα κληροδοτήματα των εκκλησιών και σχολών και των
αγαθοεργιών καθιδρυμάτων περιήρχοντο εις χείρας ρωσικάς δια παντός
μέσου.»33
Μάλιστα, μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Γεωργίας, Αρμενίας και
Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο του γενικότερου επαναστατικού αναβρασμού στη Ρωσία,
το 1917, όπου οι εθνότητες προέβαλαν τα αιτήματα της ελευθερίας και του
αυτοπροσδιορισμού, η κατάσταση για τις διασκορπισμένες ελληνικές κοινότητες
έγινε πιο περίπλοκη. Η Γεωργιανή Δημοκρατία, με νόμο, υποχρέωσε τους εκεί
Έλληνες να δεχτούν την ιθαγένεια, με την απειλή στερήσεως κεκτημένων
δικαιωμάτων, ακόμα και περιουσίας. Επίσης καθιέρωσε υποχρεωτικά τη διδασκαλία
της γεωργιανής γλώσσας στα ελληνικά σχολεία και σχολές.34
Οι νέες συνθήκες διαβίωσης μέσα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον, σε
συνδυασμό με την πολιτική του εκρωσισμού κάθε εθνοτικής ομάδας και μειονότητας,

Μαυρογένους, ό.π., σ. 55.
Θεολόγος Γ. Παναγιωτίδης, Ο εν Ρωσσία Ελληνισμός, Αθήνα 1919, σσ. 9 -11.
34
Παναγιωτίδης, ό.π., σ.13.
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είχε τον ανάλογο αντίκτυπο και στο ελληνικό στοιχείο. Ο τρόπος ζωής και τα νέα
ήθη, κυρίως των εύπορων στρωμάτων, τα οικονομικά συμφέροντά τους και η
επιδίωξη της ανέλιξής τους κοινωνικά αλλά και σε θέσεις της ρωσικής διοίκησης,
τους έκανε να διεκδικούν τη ρωσική υπηκοότητα που εξασφάλιζε συγκεκριμένα
προνόμια και προστασία.
Η πολιτική του αφομοιωτισμού, στο πλαίσιο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αλλά
και άλλων, όπως «οι παράγοντες ούτοι, εις τους οποίους προστίθενται ο στενός
συγχρωτισμός μετά των ρωσικών κύκλων και οικογενειών αναλόγως της θέσεως, των
ενασχολήσεων και των εργασιών των ημετέρων, η άμεσως επαφή μετά της ρωσικής
φιλολογίας, των εφημερίδων, των θεάτρων, των κινηματογράφων, συνετέλουν
ανεπαισθήτως πλην ταχέως και ασφαλώς να αφομοιώνεται ο Έλλην της Ρωσίας».35
Οδήγησε επομένως τους ομογενείς να φοιτούν σε ρωσικά σχολεία και να υπηρετούν
ως ρώσοι υπήκοοι στον στρατό. Χαρακτηριστικά ο Παναγιωτίδης (μέλος της
επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των εν Ρωσία Ελλήνων),
αναφέρει ότι από τους 650.000 περίπου Έλληνες της Ρωσίας, οι μισοί μόνο από
αυτούς μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, με τον ανάλογο φυσικό ιδιωματισμό της,
αλλά και με την προσθήκη ξενικών λέξεων που προέρχονταν από πολυπληθέστερες
εθνικές ομάδες της περιοχής. Μάλιστα ο Παναγιωτίδης μιλάει και για το μειωμένο
εθνικό φρόνημα των ρωσόφωνων Ελλήνων, που απλώς ανέφεραν όταν ρωτούνταν:
«Είμαι Έλλην». Το φαινόμενο αυτό το εντοπίζει ιδιαίτερα στην περιοχή της
Μαριανουπόλεως, της Κριμαίας και στην περιφέρεια του Καρς.36
β. Μέσα στη δίνη των πολεμικών και πολιτικών ανακατατάξεων
Η κατάσταση για το ομογενειακό στοιχείο της Ρωσίας άρχισε να διαφοροποιείται
μετά τις πολεμικές επιτυχίες στο μικρασιατικό μέτωπο και την ανασύνταξη του
εθνικού φρονήματος με την «Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», τον
μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο και τη ρωσική επανάσταση που προηγήθηκαν, που
οδήγησε τους πληθυσμούς της αυτοκρατορικής Ρωσίας στην καταστροφή και την
ανασφάλεια. Οι υπήκοοι

35
36

του τσάρου, αλλά και ο ελληνισμός στο σύνολό του,

Παναγιωτίδης, ό.π., σ. 14.
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αναζήτησαν την προστασία της μικρής, αλλά ένδοξης μητέρας Ελλάδας,
αναβαπτίζοντας την εθνική συνείδησή τους. «Η αλλαγή της καταστάσεως, η
αναστροφή των όρων, η εις ερείπια

κατασύντριψις του Ρωσικού κολοσσού, η

ανύψωσις της μικρής Ελλάδος αφύπνισε πολλάς συνείδησεις και σήμερον πλείστοι
όσοι εθνικοί κατηχούμενοι και μετανοούντες βαφτίζουν εαυτούς εις την Ελληνικήν
κολυμπήθραν και ενδύονται τον παλαιόν άνθρωπον, τον Έλληνα, ζωηρότερον παντός
άλλου εκφωνούντες το εθνικόν πιστεύω». 37 Και η Ελλάδα κλήθηκε από τις
ομογενειακές οργανώσεις να ανακαλύψει τους «ξεχασμένους» από τις διπλωματικές
αντιπροσωπείες της, Έλληνες της νότιας Ρωσίας.
Προς επίρρωση των παραπάνω ο Μιχαήλ Αιλιανός 38 σημειώνει ότι κατά τη
διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το 1918, ο πληθυσμός των 600.000
και πλέον Ελλήνων της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 100.000 από τους πρόσφυγες, «δι’
αθρόας καταφυγής εις Ρωσία των εκ Πόντου Ελλήνων». Οι πληθυσμοί αυτοί, που
εμπνέονταν από πατριωτικά αισθήματα επιδίωξαν την εγκατάστασή τους στην
Ελλάδα. Παράλληλα όμως μεταξύ αυτών σημειώνει ότι πολλοί που είχαν μετοικήσει
παλαιότερα από τον Πόντο στη Ρωσία είχαν απωλέσει τη γλώσσα τους και μιλούσαν
ρωσικά. Επιβεβαιώνει δε τον Παναγιωτίδη και αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στους
κατοίκους της Μαριούπολης και της Κριμαίας, καθώς και σε αυτούς στις περιοχές
της Τσάλκας στη Γεωργία και του Καρς στην Αρμενία. Προσθέτει επίσης, ότι στα
τέλη του 1917 η θέση των Ελλήνων στη Ρωσία έγινε δύσκολη, βρισκόταν σε διαρκή
κίνδυνο «λόγω της αναρχίας ήτις επικράτησεν, συνεπεία της επαναστάσεως των
Μαξιμαλιστών εν Πετρουπόλει». 39
Από τους Βαλκανικούς Πολέμους μετά την απώλεια και άλλων εδαφών στο νότο
των Βαλκανίων, το οθωμανικό κράτος ανησυχούσε για τα προβλήματα που μπορεί να
δημιουργούσαν σε αυτό οι αλλοεθνείς θρησκευτικές ομάδες της Αυτοκρατορίας.
Μετά τα οικονομικά μέτρα των εισφορών για τις στρατιωτικές ανάγκες, την
απαγόρευση των αγοραπωλησιών και τον εμπορικό πόλεμο σε βάρος των χριστιανών

Παναγιωτίδης, ό.π., σ. 16.
Μιχαήλ Αιλιανός, Το έργο της Ελληνικής περιθάλψεως, Έκδοση του Υπουργείου Περιθάλψεως και
του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα 1921, σ. 88.
39
Αιλιανός, ό.π., σσ. 88-89.
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και των Ελλήνων, ακολούθησε και η φυσική τους εξόντωση, μετά την κήρυξη της
γενικής επιστράτευσης των Εθνών της Αυτοκρατορίας, τον Ιούλιο του 1914, για τη
συστράτευσή της στο πλευρό της Συμμαχίας των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Με την
κατηγορία της λιποταξίας, χιλιάδες χριστιανοί στρατολογήθηκαν στα τάγματα
εργασίας (Αμελέ Ταμπουρού), όπου μέσα σε συνθήκες κακουχιών και στερήσεων
πέθαιναν κατά χιλιάδες, ενώ παράλληλα με την καλλιέργεια του εθνικισμού και την
οργάνωση διαδηλώσεων από τους Νεότουρκους προετοιμάζονταν ψυχολογικά οι
τουρκικές μάζες, για την οριστική λύση των μεγάλων διώξεων και σφαγών: τη
γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 και τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού
(1914-1918). Από τους διωγμούς σε βάρος του ελληνικού στοιχείου υπέφερε
περισσότερο ο δυτικός και ανατολικός Πόντος και η Τραπεζούντα, που από τον
Απρίλιο του 1916 έως το Μάρτιο του 1918 βρισκόταν στην κατοχή των Ρώσων. Στον
δυτικό Πόντο η καταστροφή και η λεηλασία ήταν σχεδόν ολοκληρωτική. Οι κάτοικοι
κακοποιήθηκαν, δολοφονήθηκαν ή μεταφέρθηκαν προς το εσωτερικό της Τουρκίας,
μέσα από πορείες που οδήγησαν, λόγω των στερήσεων και των συνθηκών, στη
βιολογική εξόντωση του πληθυσμού.40
Στις 20 Ιουλίου 1914 (1 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο), η Γερμανία κήρυξε
τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, ενώ στις 21 Οκτωβρίου (2 Νοεμβρίου με το νέο
ημερολόγιο) του ίδιου έτους η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο ενάντια στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία και αντίστοιχα η Οθωμανική κυβέρνηση στις 23 Οκτωβρίου (4
Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο) του 1914 κήρυξε τον ιερό πόλεμο στη Ρωσία. Τα
ρωσικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα του 1878, και προέλασαν έως στο
Ερζερούμ. Τον Δεκέμβριο όμως του 1914, ο τουρκικός στρατός αντεπιτέθηκε και
κινήθηκε υπό την ηγεσία του Ομέρ πασά, προς το Καρς, για την κατάληψή του. Η
αντεπίθεση του τουρκικού στρατού ανεκόπη στο μέτωπο του Καυκάσου, όπου ο
ρωσικός στρατός, βοηθούμενος από τις καιρικές συνθήκες, την κακή επιμελητεία του
τουρκικού στρατού, αλλά και τις στρατιωτικές εφεδρείες που έφτασαν, καταδίωξε
τους Τούρκους, φθάνοντας σταδιακά ως την Αργυρούπολη και την Τραπεζούντα, το
Χασάν Καλέ, το Ερζερούμ και αλλού.

Θεοφύλακτος Θεοφυλάκτου, Γύρω στην άσβεστη φλόγα-Βιογραφικές αναμνήσεις. Αγώνας για την
ανεξαρτησία του Πόντου, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Αθήνα 1997, σσ. 7-8.
40
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της Ρωσίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
ο ομογενής ανδρικός πληθυσμός συμμετείχε στις τάξεις του ρωσικού στρατού από
θέσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών ή και στρατιωτών, τόσο στο τουρκικό μέτωπο
του Καυκάσου όσο και στο δυτικό ρωσικό μέτωπο με τους Γερμανούς και τους
Αυστριακούς. Μάλιστα, ο ελληνικός πληθυσμός του Καρς, από 18 έως 50 ετών,
βρισκόταν συνεχώς στα όπλα, κατά τη διάρκεια του πολέμου.41
Το Φεβρουάριο (Μάρτιο με το νέο ημερολόγιο) του 1917, εκδηλώθηκε η αστική
επανάσταση στη Ρωσία, ανατρέποντας το απολυταρχικό τσαρικό καθεστώς. Την
εξουσία ανέλαβε η μεγάλη ανώτατη επιτροπή, την οποία στελέχωναν φιλελεύθερα
και ριζοσπαστικά στοιχεία της ρωσικής Δούμας (Βουλής). Η επιτροπή διόρισε
προσωρινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρίγκιπα Λβοφ, η οποία αναγνωρίστηκε
από την Αντάντ. Ο τσάρος Νικόλαος Β΄ παραιτήθηκε και τη θέση του κατέλαβε ο
αδελφός του πρίγκιπας Μιχαήλ. Τα Σοβιέτ (συμβούλια) των εργατών της
Πετρούπολης, αντέδρασαν και επέβαλαν στην προεδρία της κυβέρνησης τον
Κερένσκι, εξαναγκάζοντας τον πρίγκιπα Μιχαήλ σε παραίτηση. Η αδυναμία της
προσωρινής κυβέρνησης ήταν τόσο μεγάλη, έτσι ώστε παρά τον διακηρυγμένο στόχο
της για συνέχιση του πολέμου κατά των Κεντρικών Δυνάμεων, δεν μπορούσε να
σταματήσει την αποδιοργάνωση του στρατού στο μέτωπο, συνέπεια της δράσης των
επιτροπών των στρατιωτών (σοβιέτ) μέσα στο στράτευμα. Η κυβέρνηση στην
πραγματικότητα δεν ασκούσε καμία εξουσία. Οι διαταγές της ανατρέπονταν συνεχώς
από το Συμβούλιο των εργατών και των στρατιωτών που έδρευε στην Πετρούπολη. Η
χώρα βρισκόταν σε κατάσταση χάους και αποσύνθεσης. Στο πολεμικό μέτωπο του
Πόντου, η προέλαση σταμάτησε. Η κυβέρνηση του Κερένσκι φαίνεται ότι ανέχτηκε
de facto το ελληνικό καθεστώς στην Τραπεζούντα, ενώ στις περιοχές που είχε
καταλάβει ο ρωσικός στρατός δημιουργήθηκαν Σοβιέτ, επαναστατικές επιτροπές,
στις οποίες συμμετείχε και ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος.42

Μαυρογένους, ό.π., σσ. 201-204.
Βλάσης Αγτζίδης, «Οι Έλληνες του Καυκάσου» Αθανάσιος Διαμαντόπουλος (επιμ.), Η Ιστορία των
Ελλήνων του Καυκάσου στο Καρς και στο Κιλκίς εκδόσεις : Αθανάσιος Διαμαντόπουλος Αθήνα 2001,
[στο εξής Αγτζίδης 2], σσ. 42-43.
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Η πτώση του τσαρικού απολυταρχισμού έδωσε τη δυνατότητα στις ιδέες του
διαφωτισμού και του εθνισμού να απλωθούν στην περιοχή. Χωριστικά εθνικά
κινήματα έκαναν την εμφάνισή τους. Οι εθνότητες του Καυκάσου, της Κριμαίας, της
Ουκρανίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας, οι Κοζάκοι του Ντον, οι χώρες της
Κεντρικής Ασίας, ακόμα και η Σιβηρία, διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από την
τσαρική Αυτοκρατορία. Οι Έλληνες της Ρωσίας, διαπνεόμενοι από τις αρχές της
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, αντιμετώπισαν θετικά την ανατροπή του τσαρικού
καθεστώτος, ακολούθησαν το δρόμο της πολιτικής οργάνωσής τους για την
κατάκτηση των δικαιωμάτων τους. Ο Χριστόφορος Τσέρτικ από το Καρς γράφει:
«Με τις πρώτες μέρες της μεγάλης ρωσικής επανάστασης σημειώθηκε αυθόρμητη
εκδήλωση των κοινοτήτων για πολιτική οργάνωση που μάλλον έκλεινε προς μια
αδιαίρετη δημιουργία του εθνικού κέντρου […] Μέσα σε δυο χρόνια, απ’ το Μάρτιο
του 1917 ως το τέλος του 1919 συνεκλήθηκαν τρία τοπικά εθνικά συνέδρια (του
Καρς) και δυο γενικά στην Τιφλίδα».43
Η ιδέα για ένα ανεξάρτητο ποντιακό κράτος, γίνεται τώρα, πέρα από την
κατάκτηση των πολιτικοκοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων στις ανεξάρτητες
Δημοκρατίες του Καυκάσου, ο απώτερος στόχος του ελληνοποντιακού εθνισμού. Η
πολιτική ηγεσία του αντιλαμβάνεται και επιδιώκει τη δημιουργία ενός δεύτερου
εθνικού κέντρου στο Μικρασιατικό Πόντο, γεγονός πού όμως θα έπρεπε να
αναγνωρίσει και να αποδεχτεί το ελληνικό κράτος, το μόνο αδιαπραγμάτευτο κέντρο
αποφάσεων για τον εξωελλαδικό ελληνισμό, που επιδίωκε την απελευθέρωση των
αλύτρωτων αδελφών και την ενσωμάτωση του εδάφους τους στο ελληνικό κράτος. Ο
Πόντος, όπως και ο Καύκασος, ήταν ίσως, σύμφωνα και με τα σχέδια της «Μεγάλης
Ιδέας» της ελλαδικής εστίας του ελληνικού έθνους, μακριά από το εθνικά εφικτό.
Άλλωστε η εθνική, από ορισμένα πολιτικά κέντρα, αντίληψη του «ελληνικού ζωτικού
χώρου» άλλαζε συνεχώς όρια και κέντρο. Ήδη με την ίδρυση του νεοελληνικού
κράτους, η πρωτεύουσά του, η Αθήνα, στο άκρο της νότιας βαλκανικής, ήταν το
κέντρο των αποφάσεων, για τον εξωελλαδικό ελληνισμό. Το γεγονός αυτό ήταν
καθοριστικός παράγοντας για την τύχη του ελληνισμού του Πόντου, του Καυκάσου
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και της Νότιας Ρωσίας. Ένας ομογενειακός πληθυσμός που, καλλιεργώντας τις
όψιμες σε έναν βαθμό εθνικές του προσδοκίες, δεν μπορούσε να κατανοήσει και να
ερμηνεύσει, τις συνεχώς μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες, σε έναν κόσμο που
άλλαζε μετά το μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο του 1914-1918.
Την περίοδο αυτή η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε συνεχή και
δυσμενή για αυτήν εμπλοκή, στα διάφορα μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ειδικά η κατάσταση στο ρωσοτουρκικό μέτωπο του Καυκάσου ήταν πάρα πολύ
δύσκολη, μετά την προέλαση των Ρώσων. Μετά όμως την Οκτωβριανή επανάσταση
των μπολσεβίκων το 1917, ο ρωσικός στρατός άρχισε να αποχωρεί σταδιακά από τα
εδάφη που κατέλαβε και επέστρεψε, επανατοποθετήθηκε στη συνοριακή γραμμή του
1878. Πίσω του εγκατέλειψε αποθήκες με πολεμικό υλικό και προμήθειες, που πολύ
εύκολα έπεσαν στα χέρια των Τούρκων, ειδικά εκείνων του Κεμάλ Ατατούρκ.44
Μεταξύ 1917-1921 ολόκληρη η περιοχή βρέθηκε σε αναβρασμό. Οι εθνικές και
εθνοτικές ομάδες, διασκορπισμένες σε όλο τον Καύκασο, χωρίς να μπορούν να
συγκροτήσουν ουσιαστικά συμπαγή εθνικό κρατικό κορμό (αρμενικό, γεωργιανό,
αρτζεμπαϊτζανό, κύριες εθνότητες και ομάδες στην περιοχή), δημιούργησαν αρχικά,
τον Νοέμβριο του 1917, το ομοσπονδιακό σχήμα του επιτροπάτου (κομισαριάτο) της
Υπερκαυκασίας.45 Στόχος του ήταν η προώθηση των εθνικών επιδιώξεων των τριών
κύριων εθνοτήτων

της περιοχής (που οι σχέσεις μεταξύ τους ήταν κυρίως

ανταγωνιστικές) και σε δεύτερο βαθμό και των Ελλήνων, γεγονός που
επιβεβαιωνόταν και με τη συγκρότηση ενόπλων σωμάτων από Αρμενίους,
Γεωργιανούς, Αζερμπατζιανούς και Έλληνες, τα οποία θα προστάτευαν τις εθνότητες
από την τουρκική προέλαση και εκδικητικότητα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών
στρατευμάτων από τον Καύκασο. Οι μεραρχίες αυτές θα αναλάμβαναν την άμυνα του
Καυκάσου από κάθε εξωτερική επιβουλή, που θα αμφισβητούσε την ανεξαρτησία
των εθνοτήτων του (πέραν των Τούρκων και εκείνη των Μπολσεβίκων), ενώ θα
επιδίωκε και τη διατήρηση των ρωσοτουρκικών συνόρων του 1914 ή, τουλάχιστον
αυτών του 1878.

Μαυρογένους, ό.π., σ. 204.
Στη σύσκεψη της Τιφλίδας, όπου αποφασίστηκε η δημιουργία του, συμμετείχε και η ελληνική
αντιπροσωπεία.
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Το Μάιο του 1918, το επιτροπάτο της Υπερκαυκασίας διαλύθηκε. Στις
διαπραγματεύσεις του επιτροπάτου, σε συνδιάσκεψη με την Τουρκία για τη σύναψη
ειρήνης στο Βατούμ, παρουσιάστηκαν διαφωνίες και προστριβές μεταξύ των κύριων
εθνοτήτων του Καυκάσου. Στη συνέλευση στις 26 Μαΐου 1918 (7 Ιουνίου με το νέο
ημερολόγιο), το επιτροπάτο

κήρυξε τη διάλυσή του και την ίδρυση των τριών

ανεξάρτητων δημοκρατιών, της Αρμενίας, της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν, που ο
βίος τους ήταν εξαιρετικά βραχύβιος και κοινός με εκείνον του επιτροπάτου. Στο
μεταξύ, τον Μάρτιο του 1918, και ενώ συνεχιζόταν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με τη
συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ, που καθόρισε τους όρους συνθηκολόγησης της
Σοβιετικής Ρωσίας με τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες,

η Οθωμανική Τουρκία

απέκτησε ξανά, μετά το 1878, τις επαρχίες του Καρς και του Αρδαχάν. Η εξέλιξη
αυτή οδήγησε στην αποχώρηση του ρωσικού στρατού από τον Καύκασο, μετά από
αυτή των ποντιακών εδαφών, που είχαν καταληφθεί το 1916. Η Τουρκία από την
άλλη, σε εφαρμογή των όρων της συνθήκης, εισέβαλε στρατιωτικά στον Καύκασο
και κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Τον Μάρτιο
του 1918 αποχώρησαν και τυπικά και οι τελευταίες υπηρεσίες της ρωσικής
διοίκησης. Η ανεξάρτητη Αρμενία ουσιαστικά έπαψε να υφίσταται και η κυβέρνηση
του Αζερμπαϊτζάν ακολούθησε την πολιτική της τουρκικής διοίκησης, ενώ η Γεωργία
αν και γλίτωσε την τουρκική κατοχή έχασε την ανεξαρτησία της, αφού την ίδια
περίοδο εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσά της την Τιφλίδα, γερμανική φρουρά.46 Η
πολιτικοστρατιωτική αυτή κατάσταση στην περιοχή, δημιούργησε ένα συνολικά
αρνητικό περιβάλλον για τη ζωή του ελληνικού στοιχείου στις επαρχίες του Πόντου
και των περιοχών που θεωρητικά ανήκαν στις Ανεξάρτητες Δημοκρατίες του
Καυκάσου.47
Με την κατάρρευση των Κεντρικών Αυτοκρατοριών (φθινόπωρο του 1918) και
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τη συνθηκολόγησή τους, τερματίστηκε ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι ελπίδες για εθνική αυτοδιάθεση των λαών του Καυκάσου
αναπτερώθηκαν. Οι Άγγλοι, τον Αύγουστο του 1918, κατέλαβαν τον βόρειο

Ιωάννης Καζταρίδης, Η έξοδος των Ελλήνων του Καρς της Αρμενίας, 1919-1921, Εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994, σσ.13-16.
47
Μαρογένους, ό.π., σ. 205.
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Καυκάσο και ανάγκασαν τους Τούρκους να εγκαταλείψουν την περιοχή,
υποχωρώντας πέρα από τα ρωσοτουρκικά σύνορα του 1878. Η αποχώρηση του
τουρκικού στρατού και η παρουσία δυνάμεων της Αντάντ μπορεί να αναγέννησε την
ελπίδα της εθνικής αυτοδιάθεσης στο νότο της ρωσικής επικράτειας, δεν επέφερε
όμως τη σύμπνοια και τη συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες εθνικές ομάδες της
περιοχής. Ειδικά για τους ελληνικούς πληθυσμούς, η κατάσταση μέσα σε ένα
περιβάλλον αναρχίας και διευρυμένης ανασφάλειας δεν βελτιώθηκε καθόλου. Είναι
χαρακτηριστική η περίπτωση της Μελησσούρας (Νοτιοδυτικής Δημοκρατίας), που
κυβερνούσε το Καρς έως το Μάιο του 1919, περίοδο κατά την οποία οι Βρετανοί
κατέλαβαν το Καρς, διέλυσαν με τη βία την Μελισσούρα και παρέδωσαν στην
κυριαρχία της αρμενικής Δημοκρατίας την περιοχή του Καρς, μέχρι το Αρδαχάν, ενώ
αυτή πέρα από το Αρδαχάν – τον Κύρο ποταμό – στην κυριαρχία της γεωργιανής
Δημοκρατίας.48
Με την αποχώρηση και των τελευταίων ρωσικών αρχών από το Καρς, τον
Μάρτιο του 1918, η περιοχή και η πόλη παραδόθηκε στην κυριαρχία των Τούρκων.
Οι Βρετανοί, είδαν τον κίνδυνο της ολοκληρωτικής κατάληψης των νεοσύστατων
Δημοκρατιών της νότιας Ρωσίας και θέλησαν να προστατέψουν τα πετρέλαια του
Μπακού. Έτσι αποβιβάστηκαν στις αρχές του 1919, στο Βατούμ και αναπτύχθηκαν
στο εσωτερικό του Καυκάσου, αναγκάζοντας την Τουρκία να αποσυρθεί πάλι στα
σύνορα του 1878.

Η πολιτικοστρατιωτική αυτή κατάσταση διατηρήθηκε στην

περιοχή μέχρι και τους πρώτους μήνες του 1920, που με βάση τη συνθήκη του
Μπρεστ – Λιτόβσκ τα εδάφη του κυβερνείου του Καρς επανήλθαν και πάλι στην
Τουρκία.
Η συνεχώς μεταβαλλόμενη και ρευστή πολιτικοστρατιωτική εικόνα μεταξύ
1916-1920 στη νότια Ρωσία και το μικρασιατικό Πόντο, επανέφερε στο προσκήνιο
τις εθνοτικές-διακοινοτικές συγκρούσεις, που υπέθαλπτε ο εθνικισμός και ο
θρησκευτικός διαχωρισμός των λαών του συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου. 49
Αυτές οι συγκρουσιακές διαμάχες έκαναν ακόμα και τους Βρετανούς

48
49

Καζταρίδης, ό.π., σ. 24.
Οι αναδυόμενες εθνικές ταυτότητες, αφορούν όλους τους λαούς που κατοικούσαν στην περιοχή.
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πού

βρίσκονταν στο Καρς να παρέμβουν στρατιωτικά, καταστέλλοντας την αντιπαράθεση
μεταξύ Ελλήνων και Κούρδων μουσουλμάνων, μετά την αποχώρηση του τουρκικού
στρατού από τα χωριά της Γκιόλας.50
Τα ελληνικά χωριά, πέρα από τις κλοπές και τις διαρπαγές των Τούρκων και των
μουσουλμάνων της περιοχής, δέχονταν και επιθέσεις από μεμονωμένες ομάδες
στρατιωτών του αρμενικού στρατού, που εγκαταστάθηκε στην περιφέρεια του Καρς,
μετά την αποχώρηση από εκεί του τουρκικού στρατού. Με παρότρυνση του Εθνικού
Συμβουλίου των Ελλήνων της Αρμενίας, στα ελληνικά χωριά οργανώθηκαν ένοπλες
ομάδες αυτοπροστασίας από τις επιθέσεις. Μάλιστα στα αρχεία του καταγράφεται και
μία «παράδοξη» πρόταση Τούρκου αξιωματικού της παραμεθορίου, των χωριών της
υποδιοικήσεως Χοροσάν, που φυσικά απερρίφθη, για συμμαχία Ελλήνων και
μουσουλμάνων έναντι των Αρμενίων∙ «Επειδή η Αρμενική κυβέρνησις δρα βιαίως
εναντίον των Μουσουλμάνων και των Ελλήνων του Αντικαυκάσου και αρπάζει τας
περιουσίας ημών, δέον όπως ημείς οι αδελφοί Μουσουλμάνοι και Έλληνες,
ενωθώμεν ως εν έθνος και με τα όπλα εις χείρας να εκδιώξωμεν τους Αρμένιους από
τον τόπο μας».51
Οι εξελίξεις, μέσα στη δίνη των πολεμικών συγκρούσεων και πολιτικών
αντιπαραθέσεων, που διαμορφώθηκαν από τις επιδιώξεις των Αυτοκρατοριών και τις
εθνικές προσδοκίες των λαών της περιοχής, οδηγούν και το ελληνικό στοιχείο να
εκφράσει την κοινή συναίσθηση της πολιτιστικής - εθνικής ιδιαιτερότητάς του στην
πολιτική οργάνωση και έκφρασή του.
Η πρώτη πολιτική κίνηση οργάνωσης των Ελλήνων του Καυκάσου ήταν η
σύγκληση Εθνικής συνέλευσης στην Τιφλίδα της Γεωργίας το Μάιο του 1917. Μέσα
στις αποφάσεις της εθνικής συνέλευσης περιλαμβάνονταν η εθνικοποίηση των
ελληνικών σχολείων, η δημιουργία εθνικού τυπογραφείου και η έκδοση ελληνικής
εφημερίδας. Επίσης συζητήθηκαν και θέματα που είχαν σκοπό να βελτιώσουν την
εθνική και κοινωνική θέση των Ελλήνων της Ρωσίας, με κύριο θέμα το αγροτικό
ζήτημα, που απασχολούσε έντονα τον ελληνικής καταγωγής αγροτικό πληθυσμό.
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Μαυρογένους, ό.π., σσ. 207-208.
Μαυρογένους, ό.π., σσ. 210-211.
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Παράλληλα, οι Έλληνες σε συμφωνία με τους άλλους λαούς του Καυκάσου, θα
προχωρούσαν στην ανακήρυξη αυτόνομου καθεστώτος, στις ελληνικές περιοχές και
στη συγκρότηση ελληνικού στρατιωτικού σώματος για την επίτευξη αυτού του
στόχου.52
γ. Ενέργειες για την πολιτική εκπροσώπηση των Ελλήνων σε μια περίοδο
αλλαγών και διενέξεων
Στις 29 Ιουνίου 1917, ξεκίνησε τις εργασίες του στο Ταϊγάν (Τανγκανρόκ) το
συνέδριο των Ελλήνων της Ρωσίας. Η πρόταση για τη σύγκληση Πανελληνίου
συνεδρίου ανήκε στην ελληνική κοινότητα του Βατούμ. Το συνέδριο διήρκησε μέχρι
τις 10 Ιουλίου και σε αυτό συζητήθηκαν όλα τα μεγάλα προβλήματα που
απασχολούσαν τον ελληνισμό της Ρωσίας. Στο συνέδριο αυτό πήραν μέρος
αντιπρόσωποι των ελληνικών κοινοτήτων από τις περιοχές Σεβαστούπολης,
Αλούστας, Καπαρτίγκας, Αντερμπίεφκας, Προσκοβίεφκας, Πσάτας, Συμφερούπολης,
Μπαχτσέ Σαράϊ, Μελιτούπολης, Γιένιτσεκ, Σταρικρίμ, Κιέβου Άντλερ, Πιλένκοβο,
Τουαψέ, Μαριούπολης, Κερτς, Ροστόβ επί του Ντον, Ανάπας, Νοβοροσίκ, Μαϊκόπ,
Οδησσού, Γιέσκ, Ταϊγάν, Καμάρας, Καράν και Κρίμσκαγια. Επίσης συμμετείχαν και
αντιπρόσωποι της εκτελεστικής επιτροπής των Ελλήνων του Αντικαυκάσου με έδρα
την Τιφλίδα, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής του ελληνικού περιφερειακού
συνδέσμου του Καρς. Οι παραπάνω επιτροπές εκπροσωπούσαν 120.000 άτομα
ελληνικής καταγωγής.
«Πολύ ενωρίς όμως οι εν Τυφλίδι συνελθόντες Έλληνες, οι οποίοι, κατά μέγα
μέρος ήσαν Ρώσσοι υπήκοοι, εννόησαν ότι το έργον των είναι ατελές και δεν
φέρει πανελλήνιον χαρακτήρα δια να επιβληθή, δια να επιτύχει. Δια τούτο
προητοίμασαν το έδαφος και την σχετικήν προκαταρκτικήν εργασίαν προς
σύγκλισιν Πανελληνίου της Ρωσσίας Συνεδρίου εν Ταϊγανίω». 53
Στο συνέδριο έκαναν οργανωμένη πολιτική παρέμβαση δύο πολιτικές ομάδες
Ελλήνων, με συγκεκριμένες προτάσεις, τόσο για την επίλυση του ελληνικού

Το ελληνικό σύνταγμα, με Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς, που υπηρετούσαν στο ρωσικό
στρατό, είχε ως έδρα το Καρς.
53
Παναγιωτίδης, ό.π., σ. 17.
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ζητήματος, όσο και για τα εσωτερικά κοινωνικά προβλήματα της ίδιας της Ρωσίας.
Μάλιστα, το ελληνικό Δημοκρατικό Κόμμα του Βατούμ και οι αντιπρόσωποι από το
Ροστόβ μαζί με άλλους αντιπροσώπους από την Οδησσό, εξέδωσαν και μοίρασαν
φυλλάδιο με τίτλο «Ολίγα περί του Ελληνικού Ζητήματος», με το οποίο
συστηματοποιούσαν τις θέσεις τους περί των αναγκαιοτήτων και των πολιτικών
προτεραιοτήτων. Με παρέμβαση όμως της ελληνικής πρεσβείας της Αγίας
Πετρούπολης στο συνέδριο, δεν συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την εσωτερική
πολιτική κατάσταση της Ρωσίας. Κυριαρχούσε η άποψη ότι η παρέμβαση στο
εσωτερικό πολιτικό πλαίσιο της Ρωσίας, μακροπρόθεσμα θα έβλαπτε τις εθνικές
επιδιώξεις και σκοπούς. Η θέση της ελληνικής πρεσβείας και κατ’ επέκταση της
ελληνικής κυβέρνησης, μέσω του απεσταλμένου της στο συνέδριο Στελλάκη,
καθοριζόταν από την ανάγκη να παρουσιαστούν οι ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας
συμπαγείς και ενωμένες, έτσι ώστε να επιδιωχθεί προνομιακό καθεστώς αυτονομίας
για τις περιοχές του Μικρασιατικού Πόντου, αφού αυτές μετά το τέλος του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου θα εντάσσονταν στη ρωσική επικράτεια.54
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι, αυτή τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης
του Συνεδρίου, η Ρωσία συνεχίζει ως μέλος της Αντάντ να συμμετέχει στο μεγάλο
ευρωπαϊκό πόλεμο. Γεγονός όμως είναι η επίσημη είσοδος στον πόλεμο της Ελλάδας
από τον Ιούνιο - Ιούλιο του 1917 στο πλευρό της Αντάντ.
Το συνέδριο του Ταϊγάν, μέσα στις δώδεκα ημερήσιες συνεδριάσεις του, πήρε
αποφάσεις που κινούνταν στους παρακάτω άξονες. Οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα
του αφορούσαν:
«α) περί ενώσεως των εν Ρωσσία Ελληνικών κοινοτήτων, β) περί αυτονομίας
της Ελληνικής Εκκλησίας συμφώνος με τα εκκλησιαστικά καθεστώτα, γ) περί
εθνικοποιήσεως

και αναδιοργανώσεως των Ελληνικών σχολείων, δ) περί

ζητημάτων οικονομικού χαρακτήρος, ως ιδρύσεως Τραπέζης, Συνεταιρισμών
κ.τ.λ., ε) περί εκδόσεως ρωσσόφωνου Ελληνικής εφημερίδος, στ) περί του
αγροτικού ζητήματος, ζ) περί καθορισμού της πολιτικής θέσεως των εν Ρωσία
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Παναγιωτίδης, ό.π., σσ. 17–18.

25

Ελλήνων προς επίτευξιν των άνω ζητημάτων, η) περί ιδρύσεως Ελληνικών
προξενείων, θ) περί διαφόρων εκκλησιαστικών, εκπαιδευτικών και αγαθοεργών
Ελληνικών κληροδοτημάτων».55
Το συνέδριο αποφάσισε την ίδρυση Συνδέσμου «των εν Ρωσσία Ελλήνων» και
εξέλεξε κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης, με έδρα την πόλη του Ροστόβ. Παράλληλα,
το πανελλήνιο Συνέδριο της Ρωσίας, θα σχημάτιζε δώδεκα περιφέρειες (με
Διοικητικό Συμβούλιο), όπου μέσα από αυτές θα εκπροσωπούνταν με αντιπροσώπους
οι ελληνικές κοινότητες των περιοχών αυτών. Το κεντρικό Εκτελεστικό Συμβούλιο
στο Ροστόβ επί του Ντον εξέλεξε οκταμελή εκτελεστική επιτροπή, η οποία και
ανέλαβε την προώθηση των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του συνεδρίου, καθώς
και την εκπόνηση προγράμματος δράσης.
Το ανώτερο αυτό όργανο εκπροσώπησης των Ελλήνων της Ρωσίας αποτέλεσε
ένα αίσθημα ικανοποίησης και αναπτέρωσε τις ελπίδες των προσδοκιών στις
ελληνικές κοινότητες. Η απόφασή του για έκδοση περιοδικού στην ελληνική γλώσσα,
με τίτλο Ειδήσεις του Κεντρικού Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των εν
Ρωσία Ελλήνων και η επιμονή, παρά τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες λόγω της
πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στη χώρα, ίδρυσης ελληνικών κοινοτήτων έως
και τη μακρινή Μαντζουρία, δημιουργούσε κλίμα εθνικού ενθουσιασμού στους
Έλληνες της πάλαι ποτέ Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα το Κεντρικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου κατέθεσε στην ελληνική κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου
υπόμνημα για το ζήτημα της εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων της Ρωσίας, που
αριθμούσαν 50.000 και στις έξι τάξεις της βασικής εκπαίδευσης. Στο υπόμνημα
καταγραφόταν η εκπαιδευτική κατάσταση του ελληνικού πληθυσμού, ενώ θιγόταν η
έλλειψη σχολικών βιβλίων, που ήταν απαραίτητα για τα ελληνόπουλα της Ρωσίας. Το
υπόμνημα κατέληγε στο βασικό του στόχο, που ήταν «ν’ αναπτύξωμεν εν Ρωσσία
γενεάν Ελλήνων επικοινωνούσαν πνευματικώς μετά της σύγχρονου Ελλάδος». 56
Βοήθεια για τη δράση του, καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ο
Ελληνικός Σύνδεσμος της Ρωσίας ζήτησε από την ελληνική πρεσβεία της
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Πετρούπολης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ουσιαστική οργανική σχέση που
ήθελε να αναπτύξει με το ελλαδικό εθνικό κέντρο.57 Το άμεσο και εθνικά κυρίαρχο
ζήτημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Σύνδεσμος των Ελλήνων της Ρωσίας, ήταν
το προσφυγικό. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε με τη συνεργασία των
ελληνικών προξενικών αρχών, που βρίσκονταν στον παρευξείνιο χώρο.58
Η δημιουργία νέων ανεξάρτητων κρατών στο νότο της Ρωσίας, με νέα εθνική
υπηκοότητα, αλλά και μεγάλο προσφυγικό κύμα των Ελληνοποντίων, του
Μικρασιατικού Πόντου (που είχαν την οθωμανική υπηκοότητα, ενώ οι Έλληνες της
Ρωσίας τη ρωσική), προς τον Καύκασο και το νότο της Ρωσίας, οδήγησε τον
Ελληνικό Σύνδεσμο και τις εθνικές οργανώσεις στα νέα κράτη,59 να ζητήσουν από
την ελληνική κυβέρνηση τη χορήγηση της ελληνικής υπηκοότητας. Το ζήτημα
αντιμετωπίστηκε από κοινού με τα κατά τόπους ελληνικά προξενεία και λύθηκε με
την αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας.60
Ο Θεολόγος Παναγιωτίδης αναφέρει ότι το Κεντρικό Συμβούλιο του Ελληνικού
Συνδέσμου της Ρωσίας, οργάνωσε εράνους λόγω του πολέμου, για τους ομογενείς
πρόσφυγες στη Ρωσία, καθώς και στην Τουρκία των εκεί «καταδυναστευομένων
αλύτρωτων αδελφών». Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό, καθώς δεκάδες χιλιάδες
ρούβλια εστάλησαν από όλα τα μέρη του ελληνισμού της Ρωσίας προς το Κεντρικό
Συμβούλιο, για την περίθαλψη και στέγαση των προσφύγων. Μάλιστα τα χρήματα
για τον ελληνισμό του Πόντου εστάλησαν απευθείας από τις ελληνικές κοινότητες
στη Μητρόπολη της Τραπεζούντας. Οι κοινότητες του Σοχούμ και του Κερτς,
εξαιτίας της θέσης τους ήταν και οι πρώτοι χώροι υποδοχής των προσφύγων. Έτσι
λοιπόν ανέλαβαν το δύσκολο έργο της περισυλλογής, περίθαλψης και προώθησης
των προσφύγων σε άλλα μέρη της Ρωσίας. Σημαντική ήταν, η προσφορά που είχε
προς αυτή την κατεύθυνση και ο οίκος «Μεσταξούδη»: «Εν δε τη κοινότητι Κερτς η
πρόεδρος της Κοινότητας, δεσποινίς Νεϊδεζδά Μεσταξούδη η οποία προσφέρει

Αγτζίδης 2, ό.π., σσ. 30-32.
Μέχρι και την Οκτωβριανή Επανάσταση, στο έδαφός της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας
η Ελλάδα είχε γύρω στους τριάντα προξένους σε διάφορες πόλεις.
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ελληνικού πληθυσμού σε μετανάστευση.
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πολλά, προ πάντων την αυθόρμητον και άοκνον ηγεμονικήν της δραστηριότητα.
Επίσης ο οίκος Μεσταξούδη εκτός των εις χιλιάδας ρουβλίων συνδρομών του,
παραχωρεί την έπαυλιν του ως κατοικίαν εις τους πρόσφυγας».61
Τον Οκτώβριο του 1917 ιδρύθηκε στο Aικατερνοντάρ (Κρασνοντάρ) της νότιας
Ρωσίας, η Κεντρική Εθνική Επιτροπή (Ένωση) των Ελλήνων Ποντίων, που έθεσε για
πρώτη φορά και επίσημα στον ελληνισμό της Ρωσίας το αίτημα της απελευθερώσεως
του μικρασιατικού Πόντου, καθώς και της εθνικής αποκατάστασης και έκφρασης των
ομογενών του Πόντου, που εκείνη την περίοδο εκπροσωπούνταν από την προσωρινή
κυβέρνηση της Τραπεζούντας και το Μητροπολίτη Χρύσανθο. Οι παραπάνω
αποφάσεις-αιτήματα της Κεντρικής Εθνικής επιτροπής, υιοθετήθηκαν από το
Σύνδεσμο των Ελλήνων της Ρωσίας. Την ίδια περίοδο (Οκτώβριος 1917) ο
Κ.Κωνσταντινίδης, πρόεδρος της δυναμικότερης ποντιακής οργάνωσης της
διασποράς (Μασσαλίας), σε συνάντηση του με τον Βενιζέλο, και απευθυνόμενος
προς τον ελληνισμό του Πόντου διακήρυξε: «Συμπολίτες, σε μας έτυχε να ζητήσουμε
και να πετύχουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Ας ενωθούμε λοιπόν κάτω από το
ιδεώδες της ελευθερίας».62
Παρά το γεγονός ότι το Κεντρικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου της
Ρωσίας εκφράζεται από τις αποφάσεις και τα αιτήματα του Εθνικού Συμβουλίου του
Πόντου για αυτοδιάθεση των Ελλήνων του Πόντου, διευκρίνιζε ότι ο ελληνισμός της
Ρωσίας δεν ζητούσε αυτονομία, ανεξάρτητο κράτος και πολίτευμα. Απαιτούσε τα
δικαιώματα της εκκλησιαστικής και εκπαιδευτικής αυτοδιοίκησης, την επιστροφή
των κληροδοτημάτων, το βασικό δικαίωμα της κοινοτικής οργάνωσης, τη δυνατότητα
όσων έχουν τη ρωσική υπηκοότητα να λαμβάνουν την ελληνική ιθαγένεια, χωρίς
πολλές διατυπώσεις και με μία απλή δήλωση. Το Κεντρικό Συμβούλιο,
αντιλαμβανόμενο ότι η θέση του ελληνισμού της Ρωσίας ήταν δύσκολη:
«εννόησε καλώς ότι η βελτίωσις της τύχης και της θέσεως του Ελληνισμού της
Ρωσίας δεν δύναται να επιτευχθεί δι΄ευχών και ψηφισμάτων, δεδομένου ότι εν τη
Ρωσσίαν αρχή και Κυβέρνησις, αναγνωρισμένη δι΄όλην την Ρωσσίαν
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δεν

υπάρχει και ότι αι Ρωσσικαι κυβερνήσεις ανέκαθεν μέχρι της σήμερον και προ
της μεταπολιτεύσεως και μετά την μεταπολίτευσιν, τόσον το πρώην καθεστώς,
όσο και οι αυτοδημιούργητοι Δημοκρατίαι εμπνέονται υπό σωβινισμού».63
Για τους παραπάνω λόγους, ο Ελληνικός Σύνδεσμος της Ρωσίας έκρινε πως θα
έπρεπε να απευθυνθεί, μέσω τριμελούς επιτροπής και ενός υπομνήματος, προς την
ελληνική κυβέρνηση. Της ζητούσε να θέσει τα προβλήματα και αιτήματα του
ελληνισμού της Ρωσίας στο Συνέδριο της ειρήνης των Παρισίων: «Αιτήματα
σύμφωνα προς τας αρχάς, τας οποίας διακήρυξε και υπέρ των οποίων επολέμησεν η
Συνεννόησις

(Αντάντ),

έχουσα σύμμαχον

την Μητέρα Ελλάδα,

αιτήματα

στοιχειώδους ελευθερίας και αυτοκαθορισμού. Την υιοθέτησιν και υποστήριξιν των
αιτημάτων τούτων παρακαλείται να αναλάβει η σεβαστή κυβέρνησις».64
Το αίτημα για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, από τους Έλληνες της
Ρωσίας και τους εκεί πρόσφυγες από τον ανατολικό Πόντο, αποσκοπούσε στην
προστασία τους από το ελληνικό κράτος και από τη συμμαχία της Αντάντ. Μια
προστασία που θα επεκτεινόταν και στη δράση των οργανωμένων ελληνικών
Κοινοτήτων, που επιδίωκαν την παρουσία, πρόοδο, ευημερία και αυτοπροσδιορισμό
του Ελληνισμού της Ρωσίας. Όμως παρά τις επιθυμίες και διαθέσεις της πολιτικής
ηγεσίας του εν Ρωσία Ελληνικού συνδέσμου το 1918-1919, ο εμφύλιος πόλεμος,
συνέχισε το καταστροφικό έργο του μεγάλου ευρωπαϊκού πολέμου για τους λαούς
της Ρωσίας. Τα μηνύματα που έφταναν στο Κεντρικό Συμβούλιο από τις κατά τόπους
ελληνικές κοινότητες ήταν χαρακτηριστικά. Όλες οι αποφάσεις και τα αιτήματα των
Ελλήνων της Ρωσίας διατυπώθηκαν εκ των υστέρων, αφού

οι εξελίξεις στο

εσωτερικό της Ρωσίας τους οδηγούσαν στο να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς και
να αναζητήσουν και πάλι τη μετοικεσία τους στην «Μητέρα Ελλάδα», που εκείνη την
περίοδο στα μάτια τους «μεγεθυνόταν».
Στις 9 Ιανουαρίου 1918, η κοινότητα του χωριού Χασάβ – Αούρτ, ενημέρωνε το
Κεντρικό Συμβούλιο σχετικά:
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«Συγχρόνως δεν σας κάμω γνωστόν και τούτο, ότι γύρω της κωμοπόλεως μας
ορδαί Τατάρων, Τσετσένων και Μπολσεβίκων, επιτιθέμενοι κλέπτουσι, καίουσι
και ρημάζουσι ολόκληρα χωριά». Ο αρχιερατικός επίτροπος και εφημέριος του
χωριού Καράουργαν ιερέας Χαρίτων, στις 2 Απριλίου 1918 έγραφε: «Ένεκα της
εμπολέμου καταστάσεως, εθνικοποιήσεως του στρατού, τα διάφορα έθνη του
Νοτίου Καυκάσου τρέφοντα μίσος το εν κατά του άλλου εξεγέρθησαν εις μάχας
και αλληλοσφάζονται, ο δε αιώνιος εχθρός των χριστιανών, ο Τούρκος,
επωφελούμενος της καταστάσεως, προσπαθεί να κατακτήσει την πόλη Καρς.
Ένεκα τούτου οι του νομού Καρς δυστυχείς Έλληνες, άνω των 40.000,
εγκαταλείψαντες τα χωριά, την περιουσίαν των φεύγουν, χωρίς να γνωρίζουν
που… άστεγοι, γυμνοί, πεινασμένοι, υποφέρουσι τα πάνδεινα. Ουδεμία
περιποίησις, ουδεμία περίθαλψις, ουδείς τείνει προς τους δυστυχείς χείρα
αρωγής». 65
Από την Ντουποβοπάλκα, στις 9 Μαρτίου 1919, οι ομογενείς σημείωναν:
« 1ην Δεκεμβρίου έλαβον οι Κοζάκοι με πόλεμον αυτό το χωριό… όχι μόνον οι
πρόσφυγες υποφέρουν, αλλά και οι κάτοικοι, διότι ήρχισαν να ψοφούν τα ζώα
των, από πείναν αφενός μεν, αφετέρου δε, η αρρωστεία μεγάλη. Τύφος μαστίζει
την ανθρωπότητα. Τόσον απηύδησε ο λαός, ώστε προτιμούν ν΄ αφήσουν τα
πάντα και να αναχωρούν εις την Ελλάδα... παντού ερημιά, παντού σιωπή,
αρρωστεία μεγάλη, Τύφος εις κάθε σπίτι και εις κάθε έθνος και εις κάθε μέρος,
οι μύλοι δεν εργάζονται, άλευρον δεν εβρίσκομεν, ο πόλεμος ερήμωσε τα πάντα.
Από 70 χιλιάδας ψυχών των ομογενών Καρς, μόλις 35 έμειναν, 40 χωρία έφυγαν
από κει, ενώ τα άλλα 40 χωρία όπου είναι στην Κιόλιε δεν επρόφτασαν να
φύγουν και έμειναν εκεί. Οι μπολσεβίκοι και οι Κοζάκοι (Λευκοί), ελήστεψαν
πολλούς ομογενείς έως το τελευταίο καπίκι των, άνευ εξαιρέσεως υπηκοότητος.
Άραγε δύναται η Ελληνική κυβέρνησις να λάβη τας αποζημιώσεις των υπηκόων
της από την Ρωσσικήν κυβέρνησιν ή όχι; […]»66
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Επίσης από την Συμφερούπολη, το Διοικητικό Συμβούλιο του τοπικού
Συνδέσμου των Ελλήνων της Κριμαίας, στις 11/24 Ιανουαρίου, πριν η Κριμαία
εκκενωθεί, ενημέρωνε για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί σε βάρος των
Ελλήνων: «Το Ελληνικόν στοιχείον της κωμοπόλεως Γουρζούφ, μετά των περιχώρων
ελεηλατήθη και εξεδιώχθη ολοτελώς των εστιών αυτών, πολλών πεσόντων
θυμάτων».67
Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και του εμφυλίου, που προκάλεσε η ίδια η
εξέλιξη της Ρωσικής Επανάστασης, οι συνθήκες διαβίωσης - επιβίωσης των
ελληνικών κοινοτήτων γινόταν όλο και πιο δύσκολη, έως αδύνατη. Στα τέλη Μαρτίου
1919, η ιστορική για τον ελληνισμό πόλη, της Φιλικής Εταιρείας και των Ελλήνων
εμπόρων της, η Οδησσός «εξεκενώθη». Η προέλαση των Μπολσεβίκων, οδήγησε στο
να εγκαταλειφθούν από το ελληνικό στοιχείο περιοχές και πόλεις όπου ανθούσε
οικονομικά και πολιτιστικά. Ο πληθυσμός των ελληνικών κοινοτήτων της Κριμαίας,
της Σεβαστούπολης, της Συμφερούπολης, της Θεοδοσίας, του Κερτς, της Γιάλτας,
πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Πολλοί πάλι εγκλωβίστηκαν στις περιοχές τους και
στο εσωτερικό της Ρωσίας, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να χωριστούν μεταξύ
τους, άλλοι να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα και άλλων να αγνοείται η τύχη
τους ή ο τόπος εγκατάστασής τους στη Ρωσία. Η εμφύλια σύρραξη, και εν γένει η
δυσχερής εξέλιξη των πραγμάτων στη Ρωσία ωθούσαν τώρα τους ομογενείς και
ιδιαίτερα αυτούς που είχαν την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθούν προς την
Ελλάδα. Ήδη από τα τέλη του 1918 καταγράφηκαν πρόσφυγες στην Ελλάδα από τη
Ρωσία. Οι περισσότεροι όμως ομογενείς, βρίσκονταν πρόσφυγες στο εσωτερικό της
Ρωσίας, όπου και παρέμειναν αναζητώντας την έξοδο, από τις παραλιακές πόλεις.
Οι συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στις περιοχές του Καυκάσου
δυσκόλευαν την παραμονή των προσφύγων και των Ελλήνων κατοίκων του Καρς.
Εκεί είχαν εγκλωβιστεί σε καταυλισμούς και χωριά όσοι δεν είχαν μετακινηθεί προς
τις βόρειες περιοχές του Καυκάσου. Για να αντιμετωπιστεί η δραματική εξέλιξη των
πραγμάτων, η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων της Αρμενίας (Εθνικό Συμβούλιο)
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συγκάλεσε στο Καρς, στις 14 Ιουλίου 1919, το Α΄ Συνέδριο των Ελλήνων της
Αρμενίας.
Το Συνέδριο επιχείρησε να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες αλλά και τη στάση
του ελληνικού πληθυσμού. Επίσης, τέθηκε και για πρώτη φορά οργανωμένα το θέμα
της μετανάστευσης των ελληνικών πληθυσμών στην Ελλάδα. Η λύση αυτή
προβλήθηκε ως η μόνη ρεαλιστική και δυνατή που μπορούσε να αποτρέψει τον
«αφανισμό του Ελληνικού στοιχείου». Παρά τη θετική του απόφαση, το Συνέδριο
αναγνωρίζοντας την πρωτόγνωρη δυσκολία του εγχειρήματος, έκρινε ότι θα έπρεπε
να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι χρηματικοί πόροι, αλλά και η συναίνεση της
ελληνικής κυβέρνησης ενώ αποφασίστηκε να σταλεί αντιπροσωπεία στην Αθήνα.68
Το Εθνικό Συμβούλιο, συνέβαλε με όσα μέσα διέθετε, στην προώθηση των
προσφύγων, που σκόπευαν να αναχωρήσουν για την Ελλάδα, στη νότια Ρωσία και
στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Οι μονάδες της ελληνικής μεραρχίας του
Καυκάσου διαλύθηκαν και οι οπλίτες τους επέστρεψαν στα χωριά τους, για να
βοηθήσουν στην αναχώρηση των οικογενειών τους. Η αποχώρηση χιλιάδων Ελλήνων
από την περιοχή του κυβερνείου του Καρς ήδη είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο του
1918: «Συγχρόνως άλλαι ικαναί χιλιάδες Ελλήνων της περιφέρειας του Καρς, της
Ρωσικής Αρμενίας, εξετοπίζοντο υπό των Τούρκων και κατέφευγαν γυμνοί εις την
Τιφλίδα, εις το Βατούμ, εις το Κυβερνείον της Μαύρης

Θαλάσσης, και εις το

Κουμπάν». 69
Τον Απρίλιο του 1918, και με βάση τη συνθήκη του Μπρεστ Λιτόφσκ, η
Τουρκία κατέλαβε το Βατούμ. Οι Καρσιώτες μεταφέρθηκαν από την πόλη του Καρς
στην Τιφλίδα με τρένο, ενώ άλλοι ακολουθώντας άλλες διαδρομές, έφτασαν με τρένο
στο Πότι της Μαύρης Θάλασσας και από εκεί με καράβι στο Νοβοροσίσκ. Τότε, και
μπροστά στον κίνδυνο της Τουρκικής προέλασης, η Συνέλευση της Υπερκαυκασίας
κήρυξε την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Υπερκαυκασίας.
Όμως, παρά την παράδοση, από τον πρωθυπουργό της Υπερκαυκασίας στους
Τούρκους, αυτοί απειλούσαν με τη συνέχιση της προέλασης. Άμεσα η Γεωργία
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κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ομοσπονδία, καλώντας παράλληλα τους
Γερμανούς στο έδαφός της, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να εμποδίσει την τουρκική
προέλαση. Με την άφιξη όμως του γερμανικού στρατού, η γεωργιανή κυβέρνηση
αποφάσισε τη διάλυση όλων των μη γεωργιανών στρατευμάτων, εκτός αυτών των
Γερμανών της Ρωσίας. Αποτέλεσμα αυτής της διαταγής ήταν να διαλυθεί το Μάιο
του 1918 η ελληνική μεραρχία του Καυκάσου, που ενώ αναγνωριζόταν ως ελληνικός
εθνικός στρατός, θεωρούταν ότι ανήκε στον ρωσικό στρατό, γιατί η μισθοδοσία και η
επιμελητεία του καλυπτόταν από τη ρωσική κυβέρνηση. Έτσι, μετά την ανεξαρτησία
της Γεωργίας, δεν υφίσταται κανένας λόγος ύπαρξής της. Μάλιστα, ο ευθυμογράφος,
ποντιακής καταγωγής, Δημήτριος Ψαθάς έγραψε για την ελληνική μεραρχία του
Καυκάσου: «Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν εντελώς στο σκοπό για τον
οποίο συγκροτήθηκαν. Τα γεγονότα ερχόντουσαν απανωτά, επικρατούσε μεγάλη
αστάθεια, άλλαζαν συνεχώς οι γενικότερες συνθήκες και έτσι ότι σήμερα φαινόταν
μπορετό, την άλλη μέρα σκόνταφτε πάνω σε αξεπέραστα εμπόδια». 70
Η ήττα και συνθηκολόγηση των Κεντρικών Αυτοκρατοριών αναπτέρωσε για
ακόμη μία φορά τις ελπίδες για θετική εξέλιξη των πραγμάτων, προς όφελος των
ελληνικών διεκδικήσεων και αιτημάτων. Η νίκη της Αντάντ, με τη συμμετοχή σε
αυτήν και της Ελλάδας, επανέφερε στο προσκήνιο την επιδίωξη για δημιουργία
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στον Πόντο και την απόκτηση καθεστώτος
αυτονομίας στο έδαφος της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όπου κατοικούσε
συμπαγής ελληνικός πληθυσμός. Στη Γεωργία οργανώθηκαν ένοπλα σώματα άμυνας,
στο Σοχούμ, την Τσάλκα, ενώ διπλωματικά ξεκίνησε και επίσημος διάλογος μεταξύ
Ελλάδας και ανεξάρτητης Αρμενίας για αλληλοϋποστήριξη των αιτημάτων τους στα
Συνέδρια της Ειρήνης. Παρά όμως την αρχική θετική τους στάση, για υποστήριξη
των ελληνικών διεκδικήσεων, επί της Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης και Βιλαετίου
Τραπεζούντος, οι Αρμένιοι, θέλοντας να εξασφαλίσουν έξοδο του κράτους τους προς
τον Εύξεινο Πόντο, άλλαξαν στάση. Η προσπάθεια των Ελλήνων για ανεξάρτητο
Πόντο χαρακτηρίστηκε ως επιθετική κίνηση κατά των Αρμενίων. 71
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Μέσα σε

κλίμα εθνικού ενθουσιασμού και πατριωτικής έξαρσης για τους

Έλληνες, που τροφοδοτούσε η ίδια η αβεβαιότητα των γενικότερων στρατιωτικώνπολιτικών εξελίξεων, με την επανασύσταση των τριών ανεξάρτητων Δημοκρατιών
(Γεωργίας, Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν), αλλά και ο εμφύλιος πόλεμος στη Ρωσία, 72 τον
Ιανουάριο του 1919, συγκλήθηκε στην Τιφλίδα η Γ΄ Εθνική Συνέλευση των
Ελλήνων, για να αντιμετωπίσει το δραματικό προσφυγικό πρόβλημα των Ελλήνων
του Καυκάσου. Τον ίδιο μήνα, το σύνολο των οργανώσεων της Μαυροθαλασσίτικης
λεκάνης και της νότιας Ρωσίας συγκάλεσε Γενική Συνέλευση και εξέλεξε το Εθνικό
Συμβούλιο του Πόντου, για την προώθηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του
Ποντιακού Ελληνισμού.73
Σε αντιδιαστολή όμως με τις επιδιώξεις των ποντιακών οργανώσεων, ο
Ελευθέριος Βενιζέλος, στις 4 Φεβρουαρίου 1919, δήλωσε προς τον Αμερικανό
πρόεδρο Ουίλσον, «ότι παρόλο που οι Έλληνες Πόντιοι επιθυμούσαν ανεξαρτησία,
αυτός αντιτάχθηκε απόλυτα». Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Junday Times,
δήλωσε ότι δεχόταν να συμπεριληφθεί ο Πόντος στο Αρμενικό κράτος (η ιδέα του
Πόντοαρμενικού κράτους). Η επίσημη διπλωματική θέση της Ελλάδας το 1919 ήταν
η υποστήριξη της ανεξαρτησίας της Αρμενίας, που θα συμπεριλάμβανε και την
περιοχή της Τραπεζούντας.74
Το πρόβλημα των Ελλήνων προσφύγων στη νότια Ρωσία και ειδικότερα εκείνων
του Καυκάσου και του Καρς ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τις συνεχείς πολιτικές,
στρατιωτικές αλλαγές στην περιοχή του Καυκάσου αλλά και με τις επιδιώξεις των
Ελλήνων του Πόντου για τη δημιουργία ενός Ελληνοποντιακού ή Ελληνοαρμενικού
κράτους στον Πόντο. Στις 23 Ιουνίου (6 Ιουλίου) 1919, ξεκίνησαν στο κατεχόμενο
από τους Βρετανούς Βατούμ οι εργασίες του Γενικού Συνεδρίου Ελλήνων Ποντίων ή

Οι κυβερνήσεις, ελέγχονται πολιτικά από τους Μενσεβίκους, ενώ οι Βρετανοί, θέλοντας να
προστατεύσουν τις πετρελαιοπηγές του Μπακού, αποβιβάστηκαν στο Βατούμ, αρχές του 1919. Οι
περιοχές που κατέλαβαν οι Μπολσεβίκοι εγκαταλείφθηκαν μαζικά από τους Έλληνες και ιδιαίτερα από
τους πρόσφυγες, που επιδίωκαν την κάθοδό τους στην Ελλάδα.
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αλλιώς το «Διαρκές Γενικό Συμβούλιο των Ποντίων Ελλήνων σχεδιαζόμενου
μελλοντικά κράτους στον Πόντο».75
Στο Συνέδριο συζητήθηκε και αποφασίστηκε η διπλωματική προώθηση του
ζητήματος της ανεξαρτησίας του Πόντου στο Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι. Για
το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε και επιτροπή από τους Κ. Γ. Κωνσταντινίδη, Σ.
Οικονόμου, Σ. Τριανταφυλλίδη και τον Μητροπολίτη – μετά από πρόταση συνέδρου
– Τραπεζούντος, Χρύσανθο. Για το προσφυγικό ζήτημα, ειδικότερα αποφασίστηκε να
σταλούν στις ενώσεις των Ποντίων επιστολές, με την προτροπή για την προσωρινή
αναστολή της παλιννόστησης των προσφύγων στον Πόντο ή την Ελλάδα.76
Κατά την αποχώρηση του ρωσικού στρατού από τις βορειοανατολικές περιοχές
του Πόντου, τον Οκτώβριο του 1917, χιλιάδες Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες τους
και τους ακολούθησαν, φοβούμενοι την προέλαση του τουρκικού στρατού και τις
διώξεις που θα ακολουθούσαν. Γύρω στις 100.000 Έλληνες του Πόντου
μετακινήθηκαν ως πρόσφυγες στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και τη νότια
Ρωσία. Αυτοί θεωρούσαν ότι μετά το τέλος του πολέμου θα επέστρεφαν με ασφάλεια
στον Πόντο. Την πολιτική του επαναπατρισμού τους ήθελε να προωθήσει και το
Εθνικό Συμβούλιο του Πόντου, γιατί με τη συνεχιζόμενη αποχώρηση των Ελλήνων
από τις επαρχίες του και την προσφυγοποίησή τους κινδύνευε να απογυμνωθεί από το
ελληνικό στοιχείο. Το γεγονός αυτό θα δυσκόλευε την προσπάθεια να πειστούν οι
δυτικοί σύμμαχοι για τη διαχρονική ελληνικότητα της περιοχής. Για το Εθνικό
Συμβούλιο, η φυγή του ελληνικού στοιχείου από τον Πόντο οδηγούσε στο να
ανατραπεί η επιδιωκόμενη ανεξαρτησία του. 77
Την ίδια πολιτική ακολούθησε το Εθνικό Συμβούλιο και για τους Έλληνες του
Καυκάσου και του κυβερνείου του Καρς. Στη Β΄ Σύνοδο της Εθνοσυνελεύσεως του
Πόντου, τον Απρίλιο του 1920, αναφέρεται ότι ήταν αναγκαίο να παραμείνουν οι
Έλληνες στο Καρς, και μάλιστα αυτοί που είχαν καταφύγει στο Βατούμ να
επιστρέψουν στο Καρς, και εκεί να αναμένουν για τη στιγμή
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που θα

τους

επιτρεπόταν η μετανάστευση στην Ελλάδα. Μάλιστα σημειωνόταν ότι η ελληνική
κυβέρνηση είχε απαγορεύσει τη μετανάστευση μέσω της Αρμοστείας της
Κωνσταντινούπολης, «επιφυλασσόμενη να διατάξη εν καιρώ». 78
Γι’ αυτό το Καρς και οι Έλληνες κάτοικοί του αποτελούσαν ουσιαστικό και
αναπόσπαστο κομμάτι του υπό ίδρυση ανεξαρτήτου Ποντιακού κράτους. Τα
μηνύματα όμως που έφταναν από την Ποντιακή Εθνοσυνέλευση δεν ήταν καθόλου
ενθαρρυντικά για την κατάσταση των Ελλήνων στο Καρς και την ευρύτερη περιοχή
του Καυκάσου και της νότιας Ρωσίας. Στη συνεδρίαση στις 26 Απριλίου 1920, η
Εθνοσυνέλευση πληροφορήθηκε, ότι προσφυγικές οικογένειες κατέφθαναν συνεχώς
στην πόλη του Βατούμ, όπου οι βρετανικές αρχές της πόλης σκόπευαν να διατάξουν
την επιστροφή τους στον τόπο προέλευσή τους, απαγορεύοντας την είσοδό τους στην
πόλη, που ασφυκτιούσε από πρόσφυγες. 79
Η επιτροπή για το Καρς, με επικεφαλής τον Λεωνίδα Ιασωνίδη, ενημέρωσε την
Εθνοσυνέλευση, ότι συναντήθηκε και συνεδρίασε με τους Καρσιώτες, με τους
τελευταίους να καταφέρονται κατά της ελληνικής επιτροπής περιθάλψεως και της
αρμενικής κυβέρνησης, θεωρώντας τους υπεύθυνους για εγκατάλειψή τους. Ζήτησαν
επομένως την άμεση μετανάστευση στην Ελλάδα, γιατί η κατάστασή τους ήταν
οικτρή

και λιμοκτονούσαν κυριολεκτικώς:

«Ανασκάπτουν ομαδικώς τρώγλας

αρουραίων δια να εύρουν αποθέματα κριθής και σίτου». Ταυτόχρονα

τους

ταλαιπωρούσαν και οι επιδημικές ασθένειες, αφού η υπερσυγκέντρωσή τους σε
πόλεις και χωριά επιδείνωνε την ήδη άσχημη κατάστασή τους. Κατά δήλωση ιατρού,
επιβεβαιώθηκαν 200 θάνατοι από πείνα.80
δ. Τα γεγονότα λίγο πριν τη φυγή
Η παραμονή των Ελλήνων στις εστίες τους ήταν πλέον αδύνατη, όπως και η
επιστροφή αυτών που μετακινήθηκαν με ίδια μέσα, πουλώντας τις περιουσίες τους.
Την κατάσταση για τον ελληνισμό της Ρωσίας περιέπλεξε περισσότερο η
αποτυχημένη Ουκρανική εκστρατεία, ενάντια στους Μπολσεβίκους, μετά το τέλος
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του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Ιανουάριος - Μάιος 1919). Η συμμετοχή 23.000
περίπου Ελλήνων στρατιωτών στους κόλπους των αποσταλέντων στρατευμάτων της
Αντάντ, είχε καταστροφικές συνέπειες για τις ακμάζουσες ελληνικές κοινότητες της
Ρωσίας. Κατά την οπισθοχώρηση των γαλλοελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων,
χιλιάδες Έλληνες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Αμέσως μετά
την εκκένωση της Σεβαστούπολης, 100.000 Έλληνες διασκορπίστηκαν στα παράλια,
μέχρι το Βατούμ, περιμένοντας τη μετανάστευσή τους στην Ελλάδα.81
Το άλυτο προσφυγικό πρόβλημα των Ελλήνων του Πόντου του Καυκάσου και
της νότιας Ρωσίας, οδήγησε ή τελικά ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει
έναν πιο ενεργό ρόλο για την αντιμετώπιση του δράματος των ομογενών Ελλήνων.
Αποφάσισε να στείλει επιτροπή, η οποία θα ενημερωνόταν σχετικά, θα εντόπιζε και
θα διαχειριζόταν εκ του σύνεγγυς το πρόβλημα. Τον Ιούλιο του 1919 έφτασε στο
Βατούμ, η ελληνική διπλωματική αποστολή και περιθάλψεως, ή όπως την
αποκαλούσαν οι Έλληνες του Καυκάσου, Μίσσια (που σήμαινε αποστολή στα
ρωσικά). Επικεφαλής της Επιτροπής και πολιτικός εκπρόσωπος της ελληνικής
κυβέρνησης ήταν ο διπλωμάτης Ιωάννης Σταυριδάκης. Τον αρχηγό της αποστολής
πλαισίωναν επτά άνδρες από το υπουργείο Πρόνοιας – Περιθάλψεως, που
στελέχωναν την Επιτροπή Περιθάλψεως. Επικεφαλής της Επιτροπής αυτής ήταν ο
συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης και ο δεύτερος την τάξη συνταγματάρχης
δικαστικού Ηρακλής Πολεμαρχάκης ενώ, μέλη της ήταν ο τμηματάρχης Δ.Φικιώρης,
ο Ιωάννης Ζερβός, ο φιλόλογος Ιωάννης Κωνστανταράκης, ο ανθυπολοχαγός
Αλέξανδρος Ραφαήλ, ο λογιστής Ιωάννης Αγγελάκης και ο ιατρός Ελευθεριάδης. 82
Η αποστολή χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Οι Νίκος Καζαντζάκης, Ιωάννης
Ζερβός και Δημήτρης Φικιώρης, έφυγαν για το Νοβοροσίσκ, όπου με έδρα το
Αικατερινοντάρ θα είχαν την ευθύνη για τον ελληνισμό της νότιας Ρωσίας και του
βορείου Καυκάσου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, με επικεφαλής τον
Πολεμαρχάκη, θα εγκαθίσταντο στην Τιφλίδα και θα είχαν την ευθύνη για τον
ελληνισμό του Αντικαυκάσου και του Πόντου. Η συνολική πολιτική γραμμή της
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Επιτροπής προς τους πρόσφυγες, ήταν η αποτροπή των μεταναστευτικών ροών προς
την Ελλάδα. Σε αυτό έβρισκαν σύμφωνες και τις πολιτικές οργανώσεις των Ελλήνων
του Καυκάσου και της Ρωσίας που με υπομνήματά τους προς την Επιτροπή ζητούσαν
την παλιννόστησή τους στο Μικρασιατικό Πόντο, κρατώντας ζωντανή την προοπτική
της ανεξαρτησίας του. 83
Ο Καζαντζάκης, σε τηλεγράφημά του προς τον Βενιζέλο αναφέρει: «Οι 500.000
Έλληνες της Ρωσίας, είτε πρόσφυγες, είτε εγκατεστημένοι από παλαιότερα έτη,
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που θέλουν να εγκατασταθούν στον
Πόντο, και σε αυτούς που θέλουν να εγκατασταθούν στην Ελεύθερη Ελλάδα».
Εκτιμούσε ότι «η παλιννόστηση στον Πόντο ήταν απολύτως αδύνατη επί του
παρόντος, ελλείψει ασφάλειας». Θεωρούσε ότι «η μοναδική προϋπόθεση της
παλιννόστησης ήταν η Ελληνική συμμαχική κατοχή του Πόντου». Ο Καζαντζάκης
μετέφερε στην ελληνική κυβέρνηση τα συνεχή αιτήματα των Ελλήνων της
Υπερκαυκασίας για μετανάστευση στην Ελλάδα, αφού οι συγκρούσεις μεταξύ των
φυλών στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν τους οδηγούσε σε αφανισμό. Την ομάδα
αυτή των Ελλήνων, που ζητούσε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα, ο Καζαντζάκης την
υπολόγισε στις 100.000.84 Μάλιστα πρότεινε την εγκατάστασή τους στην Ανατολική
Μακεδονία, εκεί απ’ όπου θα έφευγαν οι Μικρασιάτες και Ανατολικοθρακιώτες
πρόσφυγες, πηγαίνοντας πίσω, στις απελευθερωμένες πλέον πατρίδες τους.85
Για τους πρόσφυγες από το κυβερνείο του Καρς, και λόγω της ποντιακής τους
καταγωγής, η ελληνική κυβέρνηση επιδίωκε την μετεγκατάσταση - επαναπατρισμό
τους στα εδάφη του ιστορικού Πόντου. Λόγω όμως της δράσης των κεμαλικών
δυνάμεων, που τρομοκρατούσαν και δίωκαν τους εναπομείναντες ελληνικούς
πληθυσμούς σε αυτές τις επαρχίες, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, πριν
οι συνθήκες το επιτρέψουν. Γι’ αυτό, σε αναμονή της δημιουργίας προϋποθέσεων για
τον επαναπατρισμό, θεώρησε η ελληνική κυβέρνηση ότι οι Έλληνες της νότιας
Ρωσίας θα έπρεπε να παραμείνουν έστω και προσωρινά στις περιοχές όπου ήδη είχαν
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καταφύγει και θα συνέχιζαν να περιθάλπονται στα κατά τόπους σημεία της
προσφυγικής τους εγκατάστασης.
Αρχικά, οι αποστολές των επιτροπών της ελληνικής κυβέρνησης, εφάρμοσαν μία
πολιτική που σκοπό είχε να αποτρέψει τη μετανάστευση των προσφύγων προς την
Ελλάδα και να διατηρηθεί ο ελληνικός πληθυσμός στην περιοχή, αναμένοντας την
επίλυση του ποντιακού ζητήματος από τους συμμάχους. Η θέση για παραμονή του
πληθυσμού στις εστίες του και στους προσφυγικούς καταυλισμούς όπου είχε
καταφύγει, φάνταζε μόνο ως προσωρινή λύση λόγω των γενικότερων αρνητικών
συνθηκών. Την εικόνα της δεινής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν οι Έλληνες
των χωριών των Διοικήσεων Καρς και Καγισμάν δίνουν τα επίσημα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Α΄ Συνεδρίου των Ελλήνων της Αρμενίας, που έγινε στην πόλη
του Καρς, τον Ιούλιο του 1919.

Στην εισήγησή του, τη δεύτερη ημέρα του

συνεδρίου, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου των Ελλήνων της Αρμενίας
Καλτσίδης,

περιγράφει την οικτρή κατάσταση, στην οποία είχαν περιέλθει οι

Έλληνες της Αρμενίας, από τις συνεχείς διώξεις και τις διαρπαγές, που επέτειναν την
ανέχεια και δυστυχία του πληθυσμού, και ειδικά εκείνων που ως πρόσφυγες είχαν
εγκατασταθεί γύρω από την πόλη του Καρς. Σημείωνε: «[…] τουναντίον μάλιστα,
είναι πλέον των τριών-τεσσάρων μηνών, που ο Αρμενικός στρατός εφοδιάζεται και
τροφοδοτείται εις βάρος του Ελληνικού πληθυσμού και η τροφοδοσία αυτή
επαυξάνει έτι περισσότερον την δυστυχία του κόσμου, του γνωστού όντος, ότι η
θρασύτης

αυτή έφτασε μέχρι τιούτου σημείου ώστε υπό των Αρμενίων να

απαιτούνται από τους κατοίκους των χωριών […] επανορθώσεις Κουτριμπούτσια».86
Το έντονο επισιτιστικό και μεταναστευτικό πρόβλημα των εκεί πληθυσμών
απασχόλησε τις διαδικασίες του συνεδρίου. Τονίστηκε ότι η διανομή αλεύρων για
τους πρόσφυγες, μέσω της αρμενικής κυβέρνησης και των Εθνικών Συμβουλίων των
κοινοτήτων

(Ελλήνων,

Ρώσων,

μουσουλμάνων)

ήταν

προβληματική,

αφού

παρουσιάστηκαν φαινόμενα διακριτικής μεταχείρισης των Αρμενίων, κλοπών και
καταχρήσεων. Μάλιστα, από την Αμερικανική επιτροπή βοήθειας διορίστηκε
επιτροπή ελέγχου για τη διανομή του αλευριού. Επιτροπή ελέγχου για τη διανομή
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Μαυρογένους, ό.π., σσ. 212-213.
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συγκροτήθηκε και από το ίδιο το εθνικό συμβούλιο των Ελλήνων της Αρμενίας,
θέλοντας να εξετάσει όλες τις παραμέτρους του επισιτιστικού θέματος, των
προσφύγων και των απόρων. Για το επισιτιστικό πρόβλημα, που ήταν ζήτημα ζωής
και θανάτου για τον πληθυσμό, το συνέδριο αποφάσισε να ζητήσει από την αρμενική
κυβέρνηση να χορηγήσει αλεύρι στο Εθνικό Συμβούλιο και αυτό να το μοιράσει στις
κοινότητες δίκαια, μέσω των τοπικών Συμβουλίων. Να ζητήσει από την ελληνική
κυβέρνηση να αγοράσει αλεύρι από τις Η.Π.Α. 87 για τις ανάγκες των Ελλήνων της
Αρμενίας. Προτάθηκε επίσης να πληρώνουν το αλεύρι τα εύπορα κοινωνικά
στρώματα, ενώ στα άπορα να διανέμεται δωρεάν.
Στο Α΄ Συνέδριο των Ελλήνων της Αρμενίας συζητήθηκε υπό το πρίσμα των
νέων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και το φλέγον ζήτημα της μετοικεσίας
του ελληνικού πληθυσμού. Στο Συνέδριο, η πλειοψηφία των συνέδρων έθεσε πλέον
ανοιχτά το ζήτημα της μετανάστευσης των Καρσιωτών στην Ελλάδα, τα προβλήματα
που προέκυψαν, καθώς και την ανάγκη της άμεσης επίλυσής τους. Η κατάσταση των
Ελλήνων διαπίστωσαν ότι ήταν οικτρή και συνέστησαν «την πάσει θυσία ταχυτέραν
μετανάστευσιν εις την Ελλάδα, όπου ο πληθυσμός θα τύχει καλής υποδοχής». 88
Στην ομιλία του ο σύνεδρος Τιτόπουλος, ζήτησε να ενημερωθεί η ελληνική
κυβέρνηση

ότι

στην

περίπτωση

της

μεταναστεύσεως

στην

Ελλάδα

θα

εγκαταλειφθούν τα υπάρχοντά τους, (όπως για παράδειγμα γεωργικά εργαλεία),
γεγονός που θα δημιουργούσε την ανάγκη για τον εφοδιασμό του πληθυσμού με νέα
κατά την εγκατάστασή του στη νέα πατρίδα. Επίσης προτάθηκε η σύνταξη
στατιστικών στοιχείων του αριθμού του πληθυσμού, των περιουσιών

και των

προξενηθέντων ζημιών κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς τα στοιχεία αυτά θα
έπρεπε να υποβληθούν και στην ελληνική κυβέρνηση.89 Σε παρέμβασή του κατά τη
διαδικασία, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου δήλωσε ότι, η μετανάστευση θα
έπρεπε να γίνει οργανωμένα με την παροχή υποστηρικτικής βοήθειας και τον
προγραμματισμό για το θέμα αυτό από την Ελλάδα. Οι Καρσιώτες θα έπρεπε να

Η Αμερικανική Επιτροπή βοήθειας ήταν εγκατεστημένη στην πόλη του Βατούμ.
Μαυρογένους, ό.π., σ. 213.
89
Ίσως τα στοιχεία αυτά να αποτέλεσαν και τη βάση ένταξης των Καρσιωτών στη συμφωνία των
ανταλλαξίμων περιουσιών.
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εγκατασταθούν στην Ελλάδα ως συμπαγής πληθυσμός: «Πρέπει απαραιτήτως να
μεταναστεύσωμεν στην Ελλάδα και ουχί εις τα βιλαέτια Τραπεζούντος. Εις την
Ελλάδα πρέπει να αποσταλούν δύο αντιπροσωπείαι. Η μία να έλθη εις
διαπραγματεύσεις με την κυβέρνησιν, ήτις, κατά την πορείαν της μεταναστεύσεως,
να οργανώση εις διαφόρους λιμένας επισιτιστικά κέντρα προς διευκόλυνσιν της
μεταναστεύσεως και η άλλη αντιπροσωπεία να ερευνήση τα μέρη, άτινα θα είναι
πρόσφορα και κατάλληλα δια την εγκατάστασιν». Για την προώθηση όλων των
παραπάνω, το Συνέδριο αποφάσισε μιμούμενο και
Συμβουλίου των Ελλήνων της Γεωργίας,

το παράδειγμα του Εθνικού

να αποστείλει επιτροπή πληρεξουσίων

(αντιπροσωπεία) στην Ελλάδα, για να διαπραγματευτεί τη δυνατότητα και το
σχεδιασμό της μετοικεσίας.90
Οι

βιαιοπραγίες, κλοπές, διώξεις και κακουχίες στις εμπόλεμες περιοχές -

ιδιαίτερα των διοικήσεων Καρς και Καγισμάν – συνεχίζονταν: «Πλείστοι των
Ελλήνων περιπλανώντο ανά την πόλιν Καρς ή ανα τα διάφορα χωριά ζητούντες
ελεημοσύνην, πολλοί δε εκ τούτων έφτασαν στα χωριά της Γκιόλας, όπου η εσοδεία
των ουδέν έπαθε».91 Η άσχημη αυτή εξέλιξη των πραγμάτων για τους ελληνικούς
πληθυσμούς απέδειξε ότι η παραπέρα παραμονή στις εστίες τους ή σε προσωρινούς
προσφυγικούς καταυλισμούς δεν θα ήταν δυνατόν πλέον να συνεχιστεί. Η
πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκε υπέρ της μεταναστεύσεως στην Ελλάδα.
Εκφράστηκαν όμως και επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένα τέτοιο εγχείρημα μαζικής
μετακίνησης πληθυσμού ήταν ρεαλιστικό και εφικτό να πραγματοποιηθεί, χωρίς
δυσκολίες και απώλειες, σε μία περιοχή όπου οι συνεχείς πολιτικοστρατιωτικές
αλλαγές επέτειναν το φόβο και την ανασφάλεια, μετατρέποντας το εγχείρημα της
μετανάστευσης σε πραγματική Οδύσσεια. Τα προβλήματα της μετακίνησης θα
μπορούσαν να γίνουν ακόμη περισσότερα εξαιτίας της αδυναμίας του Εθνικού
Συμβουλίου των Ελλήνων της Αρμενίας να διαθέσει τα απαραίτητα μέσα για την
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Μαυρογένους, ό.π., σσ. 223-226.
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ασφαλή μετοικεσία του ελληνικού πληθυσμού, μέσα μεταφοράς προς τις πόλεις –
λιμάνια, καράβια, τρόφιμα, χρήματα κ.ά.92
Επιπλέον, το Συμβούλιο δεν μπορούσε να γνωρίζει τις προτεραιότητες και τις
πολιτικές διαθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και τις δυνατότητες, αν τις είχε,
να μεταφέρει και να αποκαταστήσει τους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες της νότιας
Ρωσίας. Το Εθνικό Συμβούλιο, αντιμετωπίζοντας αυτή την κατάσταση και μη
αποκλείοντας τη μετανάστευση στην Ελλάδα, προέκρινε μία προσωρινή όπως
αποδείχθηκε λύση. Όσοι δεν είχαν φύγει από τις εστίες τους και αισθάνονταν
ασφαλείς στην περιοχή τους, να παραμείνουν σε αναμονή της οριστικής λύσης του
προβλήματος, ενώ όσοι εξαναγκάζονταν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς, να
μετακινηθούν σε πιο ασφαλείς περιοχές, όπου το Συμβούλιο θα φρόντισε για την
περίθαλψη τους. Η απόφαση αυτή, που ανέβαλε προσωρινά τη μετανάστευση, δεν
προήλθε μόνο από την αντικειμενική εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και
από τις πιέσεις του Γενικού Συμβουλίου των Ελλήνων του Πόντου, που η πολιτική
του ήταν να παραμείνουν στο έδαφος του Καυκάσου και της νότιας Ρωσίας οι
ελληνικοί πληθυσμοί. Οι πληθυσμοί αυτοί θα εντάσσονταν στο σχέδιο της
ανεξαρτησίας του Πόντου, ουσιαστικά της δημιουργίας ενός δεύτερου ανεξάρτητου
ελληνικού κράτους, της Ελληνικής Δημοκρατίας του Πόντου, όταν οι συνθήκες και
διαθέσεις των συμμάχων θα επέτρεπαν τη δημιουργία του. Από τα πρακτικά
συνεδριάσεων του Γενικού Συνεδρίου Ελλήνων Ποντίων, τον Ιούλιο - Αυγούστου
του 1919, στο Βατούμ (Διαρκές Εθνικό Συνέδριο) και ειδικά από τις τοποθετήσεις
των συνέδρων Λ. Ιασωνίδη, Φ. Κτενίδη, Σ. Γαληνού, Αρχιμανδρίτη Πανάρετου, κ.ά.
προκρίνεται η παλιννόστηση των προσφύγων στον Πόντο. Άλλες πάλι απόψεις, όπως
αυτή του Κ.Θ. Παπαδόπουλου, δεν κάνουν διάκριση της παλιννόστησης ανάμεσα
στον Πόντο και την Ελλάδα: «Να ληφθεί μέριμνα παλιννόστησης των Καρσίων εις
Πόντο ή Ελλάδα, διότι οι μεν παραμείναντες εις Καρς κινδυνεύουν να
στρατολογηθούν υπό των Αρμενίων, όσοι δε κατέφυγον εις Κουπάν επανέρχονται και
ταλαιπωρούνται». 93
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Ο Ιωάννης Καλφόγλου σε ομιλία του, αναφερόμενος στο χαρακτήρα του
Συνεδρίου διευκρινίζει: «Το Συνέδριο είναι Ποντιακόν και μόνον περί των Ποντίων
προσφύγων δύναται να μεριμνήση, υποβοηθούν ή παρεμποδίζον την παλιννόστησιν
των εις Πόντου ή Ελλάδα και φροντίζον δια την εδώ διαβίωσιν των, σύμφωνα με
οδηγίαι της Ελληνικής κυβερνήσεως». 94 Όμως παρά την κοινή αυτή θέση των δύο
ομογενειακών πολιτικών οργανώσεων για το θέμα της μετανάστευσης, με την πάροδο
του χρόνου η παραμονή του ελληνικού πληθυσμού στις εστίες τους και τους
προσφυγικούς καταυλισμούς γινόταν όλο και πιο δύσκολη. 95
Στη συνεδρίαση-σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου των Ελλήνων της Αρμενικής
Δημοκρατίας, στις 10-11 Σεπτεμβρίου 1919 και εξετάζοντας τη δυσχερή πλέον
κατάσταση επιβίωσης του ελληνικού στοιχείου στα χωριά και γενικότερα στην
περιοχή του κυβερνείου του Καρς,

κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα και

αποφάσεις: ότι παρά του ότι είχαν ζητηθεί, από τις αρμενικές αρχές όπλα και
πολεμοφόδια για τη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας τους, αυτά ποτέ δεν
δόθηκαν. Επίσης, δεν τους μοιράστηκαν τρόφιμα ενώ απαγορεύτηκε η επιστροφή των
ανδρών στα χωριά τους για τη συγκομιδή των σπαρτών, ώστε να εξασφαλιστούν
τρόφιμα. Όλες οι παραμεθόριες περιοχές με την Τουρκία είχαν εγκαταλειφθεί και οι
κάτοικοί τους κινήθηκαν προς ασφαλέστερες περιοχές του Καυκάσου, αλλά και στην
πόλη του Καρς, που είχε πλημμυρίσει από πρόσφυγες.96
Τελικώς, το Εθνικό Συμβούλιο αποφασίσε να ενεργήσει ως εξής: να απευθυνθεί
στην ελληνική αντιπροσωπεία (πρεσβεία), του Καυκάσου, ζητώντας να μεριμνήσει
για τη γρήγορη μετανάστευση, εντός είκοσι ημερών, του συνόλου του ελληνικού
πληθυσμού της Αρμενίας στην Ελλάδα. Στο υπόμνημα, υπενθυμιζόταν ότι στο Α΄
Συνέδριο των Ελλήνων της Αρμενίας, τον Ιούλιο είχε ληφθεί απόφαση για τη
μετανάστευση στην Ελλάδα. Για την προώθηση του παραπάνω σκοπού, της
μετακίνησης του πληθυσμού, εκλέχτηκε επιτροπή, που επικεφαλής της είχε ως
πληρεξούσιο του πληθυσμού τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, Στυλιανό

Θεοφυλάκτου, ό.π., σσ. 145-146.
Καζταρίδης, ό.π., σσ. 32-35.
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Παυλίδη. Η επιτροπή θα έπρεπε να μεριμνήσει για τη μετακίνηση του πληθυσμού σε
περιοχές της Γεωργίας, ακόμα και στην περίπτωση εκείνη που το Εθνικό Συμβούλιο
των Ελλήνων της Αρμενίας δεν θα είχε οδηγίες από την ελληνική κυβέρνηση για το
θέμα της μετανάστευσης του πληθυσμού στην Ελλάδα. 97
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η τοπική πολιτική ηγεσία των Ελλήνων της
Αρμενίας, κάτω από την πίεση της ανάγκης επιβίωσης του εκεί ελληνικού
πληθυσμού, κινήθηκε ανεξάρτητα σε έναν βαθμό από τις πολιτικές επιδιώξεις του
Γενικού Συμβουλίου του Πόντου και της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως οι τελικές
αποφάσεις της «εξόδου» ήταν πιο περίπλοκες, από τις αρχικές προβλέψεις. 98 Στην
πορεία αναδείχτηκαν προβλήματα που αρχικά δεν ήταν ορατά. Αντιμέτωπη με αυτή
την κατάσταση, η ελληνική αντιπροσωπεία βρέθηκε αφενός μπροστά στο διάχυτο
αίσθημα της τάσης φυγής των Ελλήνων του Καρς και της Υπερκαυκασίας, προς την
Ελλάδα, αλλά και της πολιτικής ανάγκης αφετέρου να «πειστούν» αυτοί και η ηγεσία
τους για παραμονή μέχρι την οριστική λύση του ποντιακού ζητήματος. Η ελληνική
αποστολή δεν είχε ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα γνωστή είναι η
διαφοροποίηση του μέλους της αποστολής συνταγματάρχη Πολεμαρχάκη, που
αντιμετωπίζοντας από κοντά τη δραματική κατάσταση των προσφύγων και
συζητώντας με επιτροπές τους, αποδεχόταν ότι η μετανάστευση στην Ελλάδα ήταν η
καλύτερη δυνατή λύση στο δράμα τους και πώς η Ελλάδα ήταν σε θέση να τους
αποκαταστήσει αποτελεσματικά. 99 Η πολιτική ρευστότητα και αβεβαιότητα, σε
συνδυασμό με τις παραπάνω διαφοροποιήσεις, πέρα από τις αντιθέσεις σε επίπεδο
πολιτικής ηγεσίας, διαμόρφωναν και ένα κλίμα διαιώνισης του δράματος για τους
εκεί ελληνικούς πληθυσμούς.
Η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των Ελλήνων συνολικά σε όλα τα
κέντρα περίθαλψης, όπου είχαν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τον
Πόντο και τη νότια Ρωσία, ανάγκασε την ελληνική αποστολή να πάρει μία απόφαση
που απέκλινε από την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Εξετάζοντας τη δεινή
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θέση των Ελλήνων του Καρς, που απειλούνταν ακόμα και με αφανισμό, αποφάσισε
τη μετανάστευσή τους στην Ελλάδα.100
Σε τηλεγράφημά του από την Τιφλίδα, στις 23 Σεπτεμβρίου 1918, ο
Σταυριδάκης 101 πρότεινε προς την ελληνική κυβέρνηση την άμεση μεταφορά των
Καρσιωτών στην Ελλάδα. Συνεχίζοντας ανέφερε, πως αν αυτό ήταν αδύνατο, τότε
εναλλακτικά θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη Γεωργία, με την προϋπόθεση ότι θα
στελνόταν παράλληλα βοήθεια για την περίθαλψή τους. Η απόφαση αυτή προκάλεσε
την αντίδραση του Γενικού Συμβουλίου του Πόντου, αφού απέκλινε από τη γνωστή
θέση της μη μετανάστευσης, της πολιτικής ηγεσίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Αντιμετωπίστηκε ως αδυναμία της επιτροπής να φροντίσει για την περίθαλψη των
προσφύγων, που πέθαιναν από τις κακουχίες, τις αρρώστιες και τις ληστρικές
επιδρομές. Τελικά όμως και το Γενικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την απόφαση της
μετανάστευσης των Καρσλίδων, αφού και το ίδιο με αντιπροσωπία του, τον Απρίλιο
του 1920, διαπίστωσε την αδυναμία παραμονής του ελληνικού στοιχείου στις εστίες
του. 102
Στα πρακτικά συνεδριάσεων της Εθνοσυνέλευσης του Πόντου, με ημερομηνία
5/18 Απριλίου 1920 σημειωνόταν ότι: «Εκλέγεται επιτροπή από τους Λ.Ιασωνίδην
και Αχ. Λαζαρίδην δια να μεταβή εις Καρς και συστήση εις τους Καρσιώτας να
παραμείνουν έως ότου η Ελληνική κυβέρνηση ορίση χρόνον και τόπον
μεταναστεύσεώς των, αφού προηγουμένως συνεννοηθή με την πολιτική και της
περιθάλψεως Αποστολήν δια τα εχέγγυα της επιτυχίας της, ήτοι την επί τόπου
περίθαλψιν κ.τλ.»103
Στο σημείο αυτό, άξια αναφοράς είναι η κίνηση του Νίκου Καζαντζάκη, που
αντιλαμβανόμενος την ολιγωρία του ελληνικού κράτους σε σχέση με τους
Καυκάσιους πρόσφυγες, που πέθαναν από την πείνα και τις αρρώστιες, επισκέφθηκε

Καζταρίδης, ό.π., σ. 41
Τηλεγράφημα του Έλληνα αρμοστή Κανελόπουλου από την Κωνσταντινούπολη προς την ελληνική
κυβέρνηση, στις 25 Αυγούστου 1919, με το οποίο πληροφορούσε ότι άνω των 100.000 Ελλήνων του
Καρς και του Καυκάσου βρίσκονταν σε δεινή θέση και επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν στην
Ελλάδα, άποψη που υιοθέτησε και ο ίδιος ο Σταυριδάκης. (Καζταρίδης, ό.π., σ. 41).
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τη Μακεδονία τον Ιούνιο του 1920. Με την επίσκεψή του αυτή ήθελε να διαπιστώσει
ο ίδιος, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των προσφύγων. Στο
έγγραφό του προς το υπουργείο Περιθάλψεως, παρατηρούσε:
«[…] Μονάχα το 19% των καλλιεργήσιμων χωραφιών και τσιφλικιών
καλλιεργούνται

στη

Μακεδονία με πρωτόγονα μέσα […] Αρκεί

εκ

προηγούμενης εκθέσεως μου να υπομνήσω ότι στην περιφέρεια Εδέσσης και
κυρίως στην επαρχία Καρατζόβαν τα υφιστάμενα χωρία αριθμούντα πληθυσμόν
42.062 ψυχών, έχουν υπό γλωσσικήν άποψιν ως εξής: σλαβόφωνοι 27.342,
βλαχόφωνοι 7.855, τουρκόφωνοι 5.625, ελληνόφωνοι 1.240». Καταλήγοντας
αναφέρει «μία μόνο σωτηρία υπάρχει, να φέρομεν περισσότερας χιλιάδας
Έλληνας γεωργούς εκ του Καυκάσου εις την Ελλάδα». 104
Η έκθεση αυτή του Καζαντζάκη, ως μέλους της ελληνικής Αποστολής, θίγοντας
την πληθυσμιακή σύνθεση της Μακεδονίας και τις αλλαγές που θα απέφερε ως προς
την ελληνικότητά της η εκεί εγκατάσταση των Ελλήνων του Καυκάσου, φαίνεται ότι
συνέβαλε

105

έτσι ώστε να ξεπεραστούν ενδοιασμοί και

αμφισβητήσεις για τη

μετανάστευση αυτών των καθαρά αγροτικών πληθυσμών από τις περιοχές της
Αρμενίας και της Γεωργίας.106

Αθανασιάδης – Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 21-22.
Ταυτόσημες απόψεις, διατυπώθηκαν και από άλλους πολιτικούς παράγοντες της εποχής.
106
Αθανασιάδης – Μιχαηλίδης, ό.π., σ.22.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΑΝΑΧΩΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
α. Οι συνεχείς προσφυγικές ροές
Η συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή του Καυκάσου και της
Ρωσίας, αλλά και η κάθοδος των Μπολσεβίκων προς τις ανεξάρτητες Δημοκρατίες,
της Γεωργίας και της Αρμενίας, καθώς και ο φόβος των Τούρκων που σταδιακά
ανακαταλάμβαναν τις περιοχές του Καρς και του Αρνταχάν, ανάγκασε τους
ελληνικούς πληθυσμούς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το Εθνικό Συμβούλιο των
Ελλήνων της Αρμενίας, φρόντισε για τη μετακίνηση του πληθυσμού των ελληνικών
χωριών του Καρς προς την Τιφλίδα. Δύο ελληνικά χωριά που δεν ακολούθησαν τη
φάλαγγα δέχτηκαν την επίθεση των Τούρκων. Οι λιγοστοί κάτοικοι που επέζησαν της
επιδρομής κατέφυγαν στην πόλη του Βατούμ. Κατά κύματα οι ελληνικοί
προσφυγικοί πληθυσμοί του Καυκάσου έφταναν και συνωστίζονταν - με ό,τι αυτό
συνεπαγόταν - στα δύο λιμάνια, στο Βατούμ και το Νοβοροσίκ, αναζητώντας τον
τρόπο διαφυγής τους προς την Ελλάδα. Οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων ήταν
άθλιες.
«Οι κακουχίες, οι ασθένειες, η ανέχεια, η ψείρα, μαστίζουν τα πλήθη. Η μέριμνα
της Επιτροπής Περίθαλψης είναι υποτυπώδης. Τα πλήθη αυτά φυτοζωούν μέσα
στην αναδουλειά, στην αταξία, μέσα στις τρώγλες του χειρίστου είδους, κάτω
από τρομερά ανθυγιεινές συνθήκες, εδώ στη φημισμένη Ευρωπαϊκή πόλη (το
Βατούμ), με το μεγάλο μαρασμό στην οικονομική ζωή της. Μαστίζονται από
47

την πείνα, τις διάφορες ασθένειες. Υποφέρουν, πεθαίνουν και μάλιστα κάτω από
τα βλέμματα των ασυγκίνητων αντιπροσωπειών των χωρών της Ευρώπης. Και
κοντά σε όλες αυτές τις ελλείψεις, τις αθλιότητες, τα κακά, ξεσπούν τα πρώτα
κρούσματα της επιδημίας του τύφου, που γρήγορα σαρώνει τα ταλαιπωρημένα,
τ’ αδύναμα αυτά πλήθη […]. Η θραύση που έκανε ο τύφος ήταν πρωτοφανής.
Τρομερός ο αριθμός των αθώων θυμάτων». 107
Η δραματική αυτή αναφορά, για τη διαβίωση των προσφύγων στις πόλειςλιμάνια, όπου περίμεναν για να αναχωρήσουν για την Ελλάδα, δεν θα πρέπει να
οδηγήσει στην πλήρη αναίρεση του έργου των πολιτικών αντιπροσωπιών και των
επιτροπών περιθάλψεως, όταν μάλιστα η πολιτική επιλογή της Εθνοσυνέλευσης του
Πόντου (της «Ανατολικής Βουλής του Ελληνισμού») για τη δημιουργία ελληνικού
ανεξάρτητου κράτους στον Πόντο, ήταν ενεργή. Ο Μιχ. Αιλιανός, σημειώνει στο
βιβλίο του Το ΄Εργον της Ελληνικής Περιθάλψεως ότι οι εκεί οργανωμένες από το
ελληνικό κράτος υπηρεσίες εμψύχωσαν τον πληθυσμό, αντιμετωπίζοντας τον πανικό
που τον είχε καταλάβει. Ένας πανικός που θα είχε ως αποτέλεσμα την κάθοδο όλου
του ελληνικού πληθυσμού στην Ελλάδα, με συνέπεια την πλήρη ερήμωση του
Πόντου και των γειτονικών του περιοχών από το ελληνικό στοιχείο. Το γεγονός αυτό
ουσιαστικά θα δικαίωνε τους «διώκτες» του ελληνισμού.108
Για τον Αιλιανό, οι ελληνικές υπηρεσίες, με την πειθαρχία που ενέπνευσαν στον
πληθυσμό, συγκράτησαν, μέσα στους δεκαπέντε μήνες δράσης τους, την
ολοκληρωτική διαρροή του στην Ελλάδα. Tους έπεισαν μάλιστα, να περιμένουν την
οριστική ρύθμιση των πραγμάτων, έτσι ώστε να γίνει δυνατή και ασφαλής η
επανεγκατάστασή τους στις εστίες τους, στον Πόντο:
«Οργάνωσαν καθ΄ ομοιογενείς γεωργικάς οργανώσεις, εκατόν χιλιάδας Ελλήνων
του Καρς και της Τσάλκας, τονώσαντες το φρόνημα και την εργατικότητά των.
Επεστάτησαν δια την μετανάστευσιν δέκα χιλιάδων περίπου Καυκάσιων εις την
Ελλάδα και τέλος, με κίνδυνον εμφανή της ιδίας αυτών ζωής, κατόρθωσαν, οι
ηρωικοί αυτοί αντιπρόσωποι της Ελληνικής περιθάλψεως να σώσουν εν Νότιω
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Αγτζίδης 2, ό.π., σ. 50.
Αιλιανός, ό.π., σσ. 86-87.
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Ρωσία από των Μπολσεβίκων και εν Καρς από των Τούρκων, ολόκληρους
κινδυνευούσας Ελληνικάς περιφερείας». 109
Επίσης, ο Θεοφύλακτος Θεοφυλάκτου, δεν παρέλειψε να σημειώσει τη
συνδρομή της ελληνικής πρεσβείας στην Τυφλίδα και της Επιτροπής του υπουργείου
Περιθάλψεως, που μέσω της παρέμβασης του μέλους της, συνταγματάρχου
Πολεμαρχάκη, συνέβαλε στο ν’ απελευθερωθεί ο πληθυσμός στα αποκλεισθέντα και
παραμένοντα υπό τουρκική κατοχή ελληνικά χωριά των διοικήσεων του Καρς και
Καγισμάν. Κάτι ανάλογο έγινε λίγο αργότερα και με τα χωριά της Όλτις, τον
Αύγουστο του 1919, όπου απελευθερώθηκαν και οι κάτοικοί τους μεταφέρθηκαν στα
ελληνικά χωριά της Γκιόλας. Με τη συνεργασία του Εθνικού Συμβουλίου των
Ελλήνων της Αρμενίας και των ελληνικών υπηρεσιών και παρά τα προβλήματα που
τους δημιουργούσε η αρμενική Διοίκηση, προωθήθηκε μέχρι το τέλος του 1920
ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός των διοικήσεων Καρς και Καγισμάν, αλλά και
των χωριών του Αρταχάν, προς την Τιφλίδα και το Βατούμ,

αναμένοντας την

αναχώρησή του για την Ελλάδα.110
Η πορεία της φυγής προς την Ελλάδα δεν ήταν κοινή για όλους τους Έλληνες
του Καρς. Τριάντα περίπου χιλιάδες από διάφορες περιοχές του, μεταξύ τέλους 1917
και αρχές 1918, είχαν κινηθεί μέσω Τιφλίδας προς τον βορρά του Καυκάσου.
Αρκετοί εγκαταστάθηκαν στις ελληνικές κοινότητες της Τσάλκας, όπου και
φιλοξενήθηκαν αρκετοί από συγγενείς τους. Οι περισσότεροι όμως εγκαταστάθηκαν
προσωρινά, πριν την ολοκληρωτική «έξοδο» σε περιοχές του Κουμπάν. Ένας μικρός
αριθμός από αυτούς κατέφυγε στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως στο
Νοβοροσίσκ και το Βατούμ, και ήρθαν στην Ελλάδα μετά το 1922, μαζί με άλλους
Έλληνες του Καυκάσου. Σημαντικός όμως αριθμός από αυτούς παρέμεινε και
εγκαταστάθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Μέρος αυτού του πληθυσμού, μαζί με άλλους
Πόντιους της Ρωσίας, ήρθαν σταδιακά στην Ελλάδα το 1936, το 1939, το 1968 1969, μετά το 1974, αλλά κυρίως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, της
δημιουργίας των ανεξάρτητων κρατών και εξαιτίας των συγκρούσεων στην περιοχή
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της Υπερκαυκασίας. Περιεκτικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όλοι οι Έλληνες του
κυβερνείου του Καρς, τμηματικά συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Βατούμ και
σταδιακά επιβιβάστηκαν σε ελληνικά πλοία και αναχώρησαν για την Ελλάδα. Την
ίδια μοίρα είχαν στην πλειοψηφία τους και αυτοί που είχαν μετακινηθεί προς το
εσωτερικό της Ρωσίας (Κουμπάν, Κρασνοδάρ, Σουχούμ, Νοβοροσίσκ, Τοναψέ,
Πετιγόρσκ, Κριμαία), αφού μαζί με άλλους Έλληνες του Καυκάσου, από διάφορα
λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, μετακινήθηκαν προς την Ελλάδα. Έτσι, έως το
Μάρτιο του 1921, κανένας Έλληνας δεν είχε παραμείνει στις περιοχές του
κυβερνείου του Καρς. Το λιγότερο 70.000 Έλληνες, μετά από την σαραντάχρονη
δραστήρια και δημιουργική ζωή, εγκατέλειψαν μέσα στα ανήσυχα χρόνια της
περιόδου 1914-1922,

τις περιοχές του Κυβερνείου. Πριν το 1919 – 1921 λίγες

οικογένειες Καρσιωτών, μεμονωμένα, ήρθαν στην Ελλάδα. Σε απογραφή που έγινε
μεταξύ Νοεμβρίου 1914 και Ιανουαρίου 1915, από τις ελληνικές υπηρεσίες της
ημεδαπής, καταγράφηκαν 3.260 πρόσφυγες από τον Καύκασο. Ο πραγματικός τους
όμως αριθμός θα πρέπει να άγγιζε τις 5.000, γιατί ο έλεγχος των δηλώσεων ήταν
πρόχειρος και ο αριθμός που δόθηκε ήταν κατά προσέγγιση. 111
Από τον Αιλιανό, προέρχεται η πληροφορία ότι τα δύο τμήματα της αποστολής
περιθάλψεως στη νότια Ρωσία εγκατέλειψαν τις έδρες τους τον Απρίλιο του 1919,
λόγω της καθόδου των Μπολσεβίκων και της εκδίωξης των στρατευμάτων του
Ντενίκιν από τη νότια Ρωσία προς την Κριμαία. Η αποστολή όμως πρόλαβε και
έστειλε την τελευταία στιγμή από το Νοβοροσίσκ 9.000 Έλληνες προς την Ελλάδα. Η
υπηρεσία του Αντικαυκάσου παρέμεινε στη θέση της και εκμεταλλευόμενη την
«επικρατούσα σχετική τάξη εις τα νεοσύστατους Δημοκρατίας του Αντικαυκάσου»,
Γεωργίας και Αρμενίας, από τον Ιούλιο του 1919 μέχρι το Φεβρουάριο του 1921,
κατάφερε να περιθάλψει τους εκεί ελληνικούς πληθυσμούς και να εφαρμόσει
συστηματικό σχέδιο μετανάστευσής τους στην Ελλάδα. Από τις 20 Μαΐου 1920 ως τα
τέλη Φεβρουαρίου 1921 όταν αποχώρησε με τη σειρά του το ελληνικό τμήμα της
Υπηρεσίας Περιθάλψεως, κάτω από φόβο και της εκεί καθόδου των Μπολσεβίκων,
κατάφερε να στείλει από το Βατούμ στη Θεσσαλονίκη 52.878 Έλληνες πρόσφυγες.
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Τα 3/4 αυτών προέρχονταν από την Αρμενία και οι υπόλοιποι από τη Γεωργία, την
περιφέρεια του Σουχούμ. Μαζί με τους πρόσφυγες μεταφέρθηκαν και τα 7.737 ζώα
τους (βοοειδή, αίγες, πρόβατα). 112
Στο σημείο αυτό και προς επίρρωση των παραπάνω συνθηκών για τους Έλληνες
πρόσφυγες του Καυκάσου, παρατίθενται δύο αποσπάσματα από προφορικές
μαρτυρίες, δύο Ελλήνων προσφύγων:
«Και μετά την επανάσταση αυτή (εννοεί την Οκτωβριανή),

τα ρωσικά

στρατεύματα έφυγαν κι από τον Καύκασο και από τη Γεωργία και οι Τούρκοι
που ήταν στα σύνορα, πήραν τα όπλα και επιτέθηκαν εναντίον των Ελληνικών
χωριών και δημιουργήθηκε η προσφυγιά. Φύγανε άλλοι στην Τιφλίδα, άλλοι στο
Βατούμ και μερικοί ήρθαν από το Μπορζόμ. Εκεί τους υποδέχθηκε η Ελληνική
κοινότητα, τους περιποιήθηκε και ενημέρωσε την Ελληνική πρεσβεία ότι ήρθαν
πρόσφυγες. Και έστειλε εκεί το συνταγματάρχη Πολεμαρχάκη. Ο οποίος ήρθε
και είδε την κατάσταση τους. Και τους είπε υπάρχει κανένας που να ξέρει
Ελληνικά για να γράψει ένα υπόμνημα για να τους μεταφέρουμε και αυτούς στο
Βατούμ; Ήτανε ένας ο οποίος τελείωσε το φροντιστήριο της Τραπεζούντος κι ο
πατέρας του έμενε στο Μπορζόμ, Χρυσόπουλο τον λέγανε. Αυτός ανέλαβε και
έγραψε. Είπαμε και εμείς τότε να γραφτούμε μαζί με αυτούς και να πάμε. Κι
έγινε μία κατάσταση, μας βάλανε στα βαγόνια και μας έστειλαν στο Βατούμ και
από κει ήρθαμε. Με το τελευταίο καράβι με το Αραράκι(;) ήρθαμε εμείς».113
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο Καρς και στη γύρω περιοχή, από την άνοιξη του
1918, μετά τη συνθήκη του Μπρεστ – Λιτόφσκ και κάτω από το φόβο της
αναμενόμενης τουρκικής επίθεσης και προέλασης, είχαν καταφύγει οι κάτοικοι των
χωριών των υποδιοικήσεων, Χοροσάν και Καγισμάν. Όσοι κάτοικοι αυτών των
περιοχών δεν μετακινήθηκαν γνώρισαν την τουρκική κατοχή από τον ΜάρτιοΑπρίλιο έως τα τέλη του 1918. Η διακυβέρνηση αυτών των χωριών, μετά την
αποχώρηση του τουρκικού στρατού, πέρασε στα χέρια της Αρμενικής Δημοκρατίας.

Αιλιανός, ό.π., σ. 94.
Δήμος Καλαμαριάς, Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, [στο εξής Ι.Α.Π.Ε] Συλλογή
προφορικών μαρτυριών: Προφορική μαρτυρία Νίκου Παναγιωτίδη από το Μπορζόμ, 94 ετών,
(καταγραφή το 1998).
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Η δεύτερη προφορική μαρτυρία αναφέρεται στα γεγονότα αυτά:
«Ξεκινήσαμε από κει πέρα και μας φέραν στο Καρς, εκεί πέρα επειδή υπήρχε
πολύ προσφυγιά έπρεπε να βρούμε τη σειρά μας για να φύγουμε. Κι εκεί μας
βάλανε σε διάφορα χωριά. Ο πατέρας μου…έμεινε στο Καρς μέσα. Εκεί στο
Καρς μέσα, καθίσαμε περίπου μέχρι το Μάρτιο. Ο πατέρας μου μαζί με τον
αδελφό του τον πιο μικρό ανοίξανε και ένα εστιατόριο, το οποίο τελευταία το
εγκατέλειψαν, όταν ήρθε η σειρά μας να φύγουμε. Ξεκινήσαμε και μας φέρανε
με το τρένο στο Βατούμ, εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Τι να σας πω, εκεί δεν ξέρω
ποιο ήταν το νοικοκυριό που κάνανε τότε, δεν ξέρω ή ήταν αρχή ακόμη, ένα
πράγμα μες στο μαζούτ, τα πετρέλαια, είχε να πω 200,300 τρένα σταθμός του
Βατούμ. Κι από κει ήρθε η σειρά μας και μας βάλανε στα βαπόρια για να
΄ρθουμε στην Ελλάδα».114
Οι αρμενικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να επιβάλουν την τάξη στην περιοχή,
παρά το γεγονός ότι η κατάληψη του Καρς από τους Βρετανούς τον Μάιο του 1919,
τους παρείχε μαζί με την αναγνώριση και τη δυνατότητα να επιβάλλουν την τάξη.
Κάτω από την πίεση των ληστρικών επιδρομών Κούρδων και άλλων εντόπιων
μουσουλμανικών ομάδων σε βάρος του ελληνικού στοιχείου, όλο και περισσότεροι
πρόσφυγες μετακινήθηκαν προς το Καρς. Την ώρα της απειλής κατάληψής του από
τους Τούρκους, το φθινόπωρο του 1919, ένα πλήθος 30.000 προσφύγων έπρεπε να
μετακινηθεί προς ασφαλέστερες περιοχές και παρά την έλλειψη μέσων, τροφίμων και
άλλων εφοδίων, αλλά και της γνωστής πολιτικής διχογνωμίας, η μετανάστευση ήταν
η μοναδική λύση διεξόδου για τους πρόσφυγες του Καρς. Κατά ομάδες
επιβιβάζονταν στα τρένα και σιδηροδρομικώς, μέσω Τιφλίδας, κατευθυνόταν στο
Βατούμ. Οι αποστολές ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1919 και ολοκληρώθηκαν το
καλοκαίρι του 1920.115
β. Η πολιτική των Μπολσεβίκων απέναντι στους Έλληνες πρόσφυγες

Ι.Α.Π.Ε. Συλλογή προφορικών μαρτυριών: Προφορική μαρτυρία Ιάκωβου Ιωαννίδη από το Γενίκιοϊ
του Καρς, γεννηθείς το 1911 (καταγραφή το 1998).
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Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Μπολσεβίκων κυριάρχησαν σε όλη την
Υπερκαυκασία το Φεβρουάριο του 1921. Έως τότε με τη φροντίδα των ελληνικών
επιτροπών περιθάλψεως, είχαν αναχωρήσει από το Βατούμ για τη Θεσσαλονίκη
52.878 πρόσφυγες. Με την αποχώρηση όμως των υπηρεσιών της ελληνικής
αντιπροσωπείας από τη Σοβιετική Ρωσία πλέον τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα
για τους Έλληνες πρόσφυγες. Η ανυπαρξία των διπλωματικών σχέσεων και η εν γένει
εχθρική στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση των
Μπολσεβίκων, είχε ως θύμα τους προσφυγικούς πληθυσμούς, που εγκλωβίστηκαν
στα ρωσικά λιμάνια, αναμένοντας τα πλοία. Χαρακτηριστικό του μεγέθους του
προσφυγικού προβλήματος ήταν ότι μόνο τα ορφανά ελληνόπουλα στο Νοβοροσίσκ
ήταν 3.700. Μάλιστα το ζήτημα πήρε και ιδεολογικοπολιτικές διαστάσεις, αφού η
καθεστωτική, φιλοσοβιετική εφημερίδα Σπάρτακος, στις 19 Νοεμβρίου 1921, στο
άρθρο τα Κρυφά Σχολειά αναφέρει ότι: «Τα προσφυγόπουλα πηγαίνουν στο κρατικό
σχολείο της πόλης, ενώ τα παιδιά των αστών φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία για να μην
μολυνθούν […] από τα ζωντανά μικρόβια των φτωχών προσφύγων μαθητών. Στη μία
μεριά τα φτωχά και τα μισόγυμνα, ξυπόλυτα και πεινασμένα προσφυγόπουλα, και
στην άλλη τα ευτυχή εκείνα πλάσματα, που ευτύχησαν να έχουν πατέρα αστό».116
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, προσφύγων από τον Πόντο και τον
Καύκασο, αλλά και των μόνιμα εγκατεστημένων στη νότια Ρωσία, που είχαν
εγκλωβιστεί στις περιοχές ελέγχου των Μπολσεβίκων, αναζητούσαν με κάθε τρόπο
και μέσο τη διαφυγή-μετανάστευση στην Ελλάδα. Και πάλι στην εφημερίδα
Σπάρτακος, όργανο των Ελλήνων υποστηρικτών του νέου καθεστώτος, σε μία
καταγγελία για τη στάση των Ελλήνων διανοουμένων, στις 16 Απριλίου 1921,
σημειωνόταν:
«Με όλα αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας, δυστυχώς μερικοί από εμάς τους
Έλληνες, αφήνουν τον εαυτό τους να τους τραβάνε αυτοί οι αγορασμένοι από το
Καπιτάλ, που κάθε μέρα τους ξημολογάνε (στα κρυφά, γιατί στα φανερά δεν
μπορούνε) ότι να’ νε έτοιμοι για σήμερα αύριο η μητέρα τους! η πατρίδα τους! η
Ελλάδα θα τους πάρη. Τους λένε ότι θα σας δώση χωράφια, βόδια, άλογα και ότι
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άλλα χρειάζεσθε […] Σε πολλά μέρη όπως μαθαίνουμε γίνονται και καταβολές
χρημάτων, άλλον από 5.000 ρούβλια, άλλον περισσότερα και άλλον λιγότερα.
Παρακαλούνται οι σύντροφοι οι οποίοι επλήρωσαν για τη μετανάστευση, έστω
και ένα ρούβλι, να καταγγείλουν τα πρόσωπα, τα οποία εμάζευσαν, διότι είναι
έγκλημα να εξαπατούν τον προσφυγικό κόσμο».117
Τον Αύγουστο του 1921 η επιβίβαση σε πλοίο από το Βατούμ, με άδεια
αναχώρησης, γινόταν μόνο με την έγκριση της Τσέκα, της μυστικής αστυνομίας της
Τιφλίδας, κάτι που ουσιαστικά απέτρεπε τη μετανάστευση των Ελλήνων προσφύγων
και ομογενών στην Ελλάδα. Οι συνθήκες διαβίωσης γίνονταν ακόμη πιο δυσχερείς
εξαιτίας της πείνας και των ασθενειών. Ακόμη και σε περιοχές που δεν είχαν
πρόβλημα λιμού ή πολέμου, η διάθεση για μετανάστευση ήταν έντονη.
Λόγω της μη ύπαρξης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Σοβιετικής
Ρωσίας, στις 28 Μαρτίου του 1921 ο Σοβιετικός επιτετραμμένος στην Εσθονία
απέστειλε διακοίνωση στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας τον
επαναπατρισμό στην Ελλάδα αρκετών χιλιάδων Ελλήνων που ήταν εγκλωβισμένοι
στη νότια Ρωσία. Ήδη από το Φεβρουάριο, μέσω του Έλληνα πρεσβευτή στη Ρίγα, ο
Σοβιετικός απεσταλμένος Λιτβίνοφ, είχε εκφράσει τη διάθεση της κυβέρνησης του να
επιτρέψει τη μεταφορά στην Ελλάδα αρκετών χιλιάδων Ελλήνων που παρέμειναν στη
νότια Ρωσία∙ «Με την εξουσιοδότηση της κυβερνήσεώς μου και μετά από παράκληση
ομάδων Ελλήνων, οι οποίοι ζουν στη Ρωσία, έχω την τιμή να σας ζητήσω να μου
ανακοινώσετε εάν η κυβέρνηση είναι έτοιμη να δεχτεί τους υπηκόους της, από τη
Ρωσία και εάν, στην περίπτωση αυτήν, σκοπεύει να τους εξασφαλίσει τα μέσα για τη
μετακίνηση τους».118 Αμέσως μετά την έμμεση αυτή διπλωματική επαφή των δύο
κυβερνήσεων, έγινε δυνατή η μεταφορά 15.000 περίπου Ελλήνων από το
Νοβοροσίσκ, που άρχισε προς τα τέλη του 1921.119
Μέσα σε ένα διαμορφωμένο πλαίσιο συνθηκών, όπου η επιβίωση του καθενός
εξαρτιόταν από τη βοήθεια και τα συσσίτια διαφόρων οργανώσεων, εύκολα
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μπορούσαν να διακινηθούν απόψεις που θεωρούσαν υπεύθυνες για τον εγκλωβισμό
των εκεί Ελλήνων την πολιτική των κυβερνήσεων της Ελλάδας (κυβέρνηση
Βενιζέλου μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου 1920, και μετά από αυτές των
φιλοβασιλικών με πρωθυπουργό τον Γούναρη)∙ γεγονός που τέθηκε και συζητήθηκε
από εκπροσώπους προσφύγων στη Συνέλευση των Ελλήνων του Νοβοροσίσκ, στις 13
Φεβρουαρίου 1921. Τα διάφορα ελληνικά τμήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος
των

Μπολσεβίκων,

μέσω

της

πολιτικής

προπαγάνδας,

προσπαθούσαν

να

προσηλυτίσουν τους πρόσφυγες, έτσι ώστε να ανασχεθεί η τάση μετανάστευσης. Στο
Σοχούμ μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και μία μεγάλη προπαγανδιστική εκστρατεία
για να σταματήσει η μετανάστευση προς την Ελλάδα, που υποκινούσαν διάφορα
«αντεπαναστατικά» στοιχεία. Η προπαγάνδα αυτή εκφραζόταν και μέσω των
προκηρύξεων και των εφημερίδων, που μέσω άρθρων στην ποντιακή διάλεκτο,
καταγγελλόταν η ελληνική αδράνεια για την ανέχεια των προσφύγων, και τους
προτεινόταν εργασία, με αντάλλαγμα την ένταξή τους σε σοβιετικές οργανώσεις. 120
Η κομμουνιστική προπαγάνδα κατηγορούσε την ηγεσία των ελληνικών και
προσφυγικών οργανώσεων ως πρώην ευεργέτες των προσφύγων, που ως μεσάζοντες
τώρα συνέλεγαν χρήματα από τους πρόσφυγες, και μετέβαιναν στη Μόσχα για να
προωθήσουν το ζήτημα της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Για τους Μπολσεβίκους
και τους Έλληνες ομοϊδεάτες τους, οι ομογενείς αυτοί αποτελούσαν «οργανωμένη
σπείρα που καταπίνει και την τελευταίαν σταλαγματιά του αίματος, των
ταλαιπωρημένων

τούτων

προσφύγων.

Έργο

και

καθήκον

της

Ελληνικής

«κομμουνιστικής» σέκτας, ήταν να συντρίψει τας κεφαλάς των κακοποιών αυτών
στοιχείων […] τα οποία προκαλούν τη δυστυχία και την αποσύνθεση του κόσμου».121
Η πολιτική όμως των Σοβιετικών διακρινόταν από αντιφάσεις, που προέκυπταν
από τις ίδιες τις διαθέσεις του ελληνικού πληθυσμού και της ηγεσίας του.
Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα του Α΄ Συνεδρίου των Ελλήνων εργατών του
Κουμπάν και της Μαύρης Θάλασσας, που πραγματοποιήθηκε στο Κρασνοντάρ, το
Μάιο του 1921, υπό την αιγίδα της σοβιετικής εξουσίας. Μεταξύ των άλλων
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αποφάσεων του Συνεδρίου, οι σύνεδροι μέσω του σοβιετικού υπουργείου
Εξωτερικών, απηύθυναν έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Το
Συνέδριο των Ελλήνων εργατών ερχόταν να συντονιστεί με τις προσπάθειες της
σοβιετικής διπλωματίας. Οι αποφάσεις των εργατών, προς το παρόν δεν έβρισκαν
ανταπόκριση για τη συνέχιση της μετανάστευσης από την ελληνική κυβέρνηση, που
επικαλούταν αδυναμία να βρει τόπο εγκατάστασης και στέγασης των προσφύγων
στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση με τη σειρά της, σε αλληλογραφία της με τις
κοινότητες της νότιας Ρωσίας, επικαλούταν τη δύσκολη συγκυρία εξαιτίας του
ελληνοτουρκικού πολέμου. Για την ώρα, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να συνδράμει
στη μεταφορά και στη συντήρηση των προσφύγων που ήταν στη Ρωσία. Στην
Ελλάδα,

οι πολιτικές εξελίξεις δεν ευνοούσαν μια συνολική αντιμετώπιση του

προσφυγικού προβλήματος.122
Μελετώντας οι eλληνικές υπηρεσίες το πρόβλημα της μεταφοράς και
εγκατάστασης των προσφύγων από τη νότια Ρωσία, θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να
ληφθούν όλα εκείνα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα για τη δημόσια υγεία, που
επέβαλλε η μεταφορά τόσων χιλιάδων ανθρώπων, που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
υγιεινής, οι οποίες θα επιδεινώνονταν κατά τη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού τους. Η
μελέτη προέβλεπε και την οργάνωση ανάλογων υπηρεσιών, στους τόπους
αναχώρησης και άφιξης των προσφύγων, στους τόπους εγκατάστασης, στα ελεύθερα
ελληνικά εδάφη, με την οργάνωση των υπηρεσιών εποικισμού, που θα αναλάμβαναν
το έργο της γρήγορης και με σκοπιμότητα (εθνική και παραγωγική) εγκατάστασής
τους, τη στέγαση, τη διανομή σε αυτούς γαιών, της χορήγησης γεωργικών εργαλείων
και ζώων. Επίσης προϋπολογίστηκε και το κόστος μεταφοράς 200.000 ατόμων,
καθώς και το κόστος εγκατάστασης 40.000 οικογενειών, συνολικής δαπάνης
420.000.000 δραχμών.123
Αναφορικά με την πολιτική των Μπολσεβίκων απέναντι στους ελληνικούς
πληθυσμούς της νότιας Ρωσίας, θα πρέπει να επισημανθεί

ότι η διπολική,

μεροληπτική, ταξική πολιτική της σοβιετικής εξουσίας, που ήθελε να προσεταιριστεί

122
123

Αγτζίδης 2, ό.π., σσ. 54-56.
Αιλιανός, ό.π., σσ. 98-99.

56

τα εργατοαγροτικά στρώματα του ελληνικού πληθυσμού, και να απαλλαγεί από τα
αστικά και μη φιλικά προς αυτήν, που τα αντιμετώπιζε ως πολιτικούς αντιπάλους
(εκόντες και άκοντες), δεν αποθάρρυνε τις διαθέσεις και τις μεταναστευτικές τάσεις
της πλειοψηφίας του πληθυσμού.
Από την προφορική μαρτυρία του Στυλιανού Παναγιωτίδη από το Καρς,
εγκατεστημένου στην Κατερίνη το 1986 προκύπτει ότι στην Τιφλίδα το χωριό του
μοιράστηκε. Άλλοι έφυγαν προς το Βατούμ και άλλοι προς το Πότι. Όσοι έφυγαν
προς το Βατούμ ή το Πότι είχαν προορισμό την Ελλάδα. Ήλπιζαν ότι θα βρουν πλοία
που θα τους μετέφεραν στην Ελλάδα. Αυτοί από την Τιφλίδα, πήγαν προς τα
ενδότερα της Ρωσίας προς το Βλαδικαυκάς, όπου υπήρχαν εντόπιοι Έλληνες, όπου
και τους περιέθαλψαν. Από εκεί με τρένα, σε μία διαδρομή 600-700 χιλιομέτρων
πήγαν στο Κουμπάν και εγκαταστάθηκαν στην πόλη του Αικατερινοντάρ
(Κρασνοντάρ), μαζί με άλλους Καρσλήδες και πρόσφυγες από τον Πόντο. 124
Η προσφυγική τους Οδύσσεια δεν τελειώνει όμως εδώ. Το 1926 έφυγαν από το
Αικατερινοντάρ και πήγαν στο Βλαδικαυκάς, όπου συγκεντρώνονταν ο ελληνικός
πληθυσμός με κυβερνητική απόφαση. Το 1939, περίοδο κυριαρχίας του Στάλιν και
στις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πολλοί Έλληνες που βίωσαν τον
περιορισμό των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων τους, πήραν την
απόφαση της μετανάστευσης, του επαναπατρισμού τους στην Ελλάδα. Μετέβησαν
για τον σκοπό αυτόν στη Μόσχα, στην ελληνική πρεσβεία, έλαβαν διαβατήρια και
πολλοί έφτασαν στην Ελλάδα. Κάθε δεκαπέντε μέρες αναχωρούσε πλοίο από την
Οδησσό. Το 1939 με τρένο από το Βλαδικαυκάς - διαδρομής δύο μερόνυχτων,
έφτασαν στην Οδησσό και από εκεί με πλοίο κατευθύνθηκαν προς τον Πειραιά.125
γ. Ο ερχομός και η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα
Από τα μέσα σχεδόν του 1919, είχε συγκεντρωθεί στην πόλη-λιμάνι του Βατούμ
μεγάλος αριθμός Ελλήνων προσφύγων από περιοχές του Πόντου και της νότιας
Ρωσίας. Το Βατούμ πριν από τον πόλεμο είχε 20.000 κατοίκους. Το 1920, με τις
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συνεχείς προσφυγικές ροές έφτασε να αριθμεί τις 80.000. Η συσσώρευση του
προσφυγικού πληθυσμού, δημιούργησε ασφυκτικές συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης,
γεγονός που οδήγησε στην αδυναμία των διοικητικών υπηρεσιών και άλλων
φιλανθρωπικών φορέων για την περίθαλψή τους. Ο Βρετανός στρατιωτικός διοικητής
(στρατηγός Ku-Colis), με διαταγή του απαγόρευσε την είσοδο στην πόλη του Βατούμ
σε όσους δεν ήταν εφοδιασμένοι με άδεια των συμμαχικών στρατιωτικών αρχών
(Αντάντ). Ταυτόχρονα συνιστούσε στις επιτροπές προσφύγων από τον Πόντο, τον
Καύκασο και τη νότια Ρωσία να αποθαρρύνουν με κάθε τρόπο τους πρόσφυγες να
κατευθυνθούν προς το Βατούμ. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες κινητοποιείται η
πολιτική ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού: «Εκλέγεται επιτροπή από τους Λεωνίδα
Ιασωνίδην και Αχιλλέα Λαζαρίδην δια να μεταβή εις Καρς και συστήση εις
Καρσιώτας να παραμείνουνε ωσότου η Ελληνική κυβέρνησις ορίση χρόνον και τόπον
μεταναστεύσεώς των, αφού προηγουμένως συνεννοηθή με την πολιτικήν και της
περιθάλψεως αποστολήν δια τα εχέγγυα της επιτυχίας της, ήτοι την επί τόπου
περίθαλψην κ.τ.λ.».126
Οι πληθυσμιακές ροές όμως προς το Βατούμ, παρά τις δυσχέρειες από το κρύο
και την πείνα που ταλαιπωρούσε τους πρόσφυγες με αρρώστιες και θάνατο,
συνεχίστηκε με την ελπίδα του ερχομού των πλοίων από την Ελλάδα, που θα
εξασφάλιζε την αναχώρησή τους. Το Γενικό Συμβούλιο των Ποντίων που ανέλαβε το
μεγαλύτερο μέρος της περίθαλψης των προσφύγων ζήτησε από την ελληνική
αποστολή, μπροστά στον κίνδυνο απωλειών ζωών, να σταματήσει τη μετανάστευση
προς το Βατούμ, και να οργανώσει κατά τόπους (Καρς, Τιφλίδα κ.ά.) κέντρα
περίθαλψης προσφύγων, αναμένοντας τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη μεταφορά
και εγκατάσταση των προσφύγων.
Την άνοιξη του 1920, το Γενικό Συμβούλιο του Πόντου έστειλε στην Αθήνα το
μέλος του Συμβουλίου γιατρό Θεοφυλάκτου, όπου με υπόμνημά του ζητούσε από την
κυβέρνηση την αποστολή πλοίων, καθώς και οικονομική ενίσχυση, λόγω της όξυνσης
της προσφυγικής τραγωδίας. Επίσης επιφορτίστηκε με το καθήκον να λάβει οδηγίες
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5/18 Φεβρουαρίου 1920.
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από την κυβέρνηση, για την οργανωμένη μεταφορά όλων των προσφύγων στην
Ελλάδα. Η αποστολή του Θεοφυλάκτου στην Αθήνα είχε ως αποτέλεσμα να
οργανωθεί από την Ελληνική κυβέρνηση μια υπηρεσία μεταφοράς των προσφύγων
στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιθάλψεως του υπουργείου Πρόνοιας. Η υπηρεσία
αυτή θα κάλυπτε με τμήματά της τις περιοχές Νοβοροσίσκ – Αικατερινοντάρ και
Βατούμ – Τιφλίδας.127
Είναι γεγονός ότι το Γενικό Συμβούλιο του Πόντου, καθώς και άλλες
ομογενειακές οργανώσεις, 128 επέκριναν σε μεγάλο βαθμό το έργο της ελληνικής
αποστολής, καθώς και τη δράση ορισμένων μελών της, σε ζητήματα που αφορούσαν
την περίθαλψη και τον τρόπο μεταφοράς των προσφύγων. Οι ομογενειακές
οργανώσεις θεώρησαν υπεύθυνη την Αποστολή για τη μετανάστευση των
Καρσιωτών. που χωρίς οργάνωση και δυνατότητες προκάλεσε την άναρχη φυγή τους
προς το Βατούμ, που μόνο δεινά τους προκάλεσε. Η στάση τους αυτή, σε μεγάλο
βαθμό σχετιζότζαν με την πολιτική επιδίωξη για παραμονή αυτών των πληθυσμών
στις εστίες τους, σε αναμονή της συνολικής πολιτικής λύσης του ποντιακού
ζητήματος. Τελικά μπροστά στον κίνδυνο αφανισμού του ελληνικού στοιχείου του
Κάρς, με συντονισμένες ενέργειες του Γενικού Συμβουλίου του Πόντου, του Εθνικού
Συμβουλίου των Ελλήνων της Αρμενίας, καθώς και αυτών της Ελληνικής Αποστολής
και του Θεοφυλάκτου στην Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση πείστηκε για την
αναγκαιότητα της μετανάστευσης αυτών των πληθυσμών στην Ελλάδα. Στο μεταξύ
είχαν πειστεί γι’ αυτή την αναγκαιότητα και τα μέλη του Εθνικού (Εθνοσυνέλευσης)
και Γενικού Συμβουλίου του Πόντου, που διαφωνούσαν μέχρι τέλους με τη λύση της
μετανάστευσης. Το Γενικό Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέση για μετακίνηση στις αρχές
του 1920.129
Η ελληνική κυβέρνηση δια μέσου της Αρμοστείας Κωνσταντινουπόλεως
απέστειλε πλοία για την παραλαβή των προσφύγων από το λιμάνι του Βατούμ.
Επίσης, με πρόσθετη οικονομική βοήθεια ύψους είκοσι εκατομμυρίων δραχμών, που

Καζταρίδης, ό.π., σσ. 55-56.
Θεοφυλάκτου, ό.π., σσ. 164-165, Από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Εθνοσυνέλευσης του Πόντου,
όπου κάτι τέτοιο είναι εμφανές.
129
Καζταρίδης, ό.π., σσ. 59-62.
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διατέθηκε και από την Κεντρική Επιτροπή Περιθάλψεως στην Κωνσταντινούπολη,
συνέβαλε στην περαιτέρω φροντίδα των προσφύγων του Πόντου και του
Καυκάσου.130
Από τον Απρίλιο - Μάιο του 1920 που άρχισε η «παλιννόστηση» ή καλύτερα η
φυγή των Ελλήνων του Αντικαυκάσου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 1921 (που
σημαδεύτηκε από την κάθοδο-κυριαρχία των Μπολσεβίκων), μεταφέρθηκαν στη
Θεσσαλονίκη 52.878 Έλληνες. Τα 3/4 αυτών ήταν από περιοχές της Αρμενίας και οι
υπόλοιποι από τη Γεωργία, την περιφέρεια του Σοχούμ.
Παρατίθεται πίνακας των ατμόπλοιων που μετέφεραν τους Καυκάσιους
πρόσφυγες από το Βατούμ στη Θεσσαλονίκη:
ΠΙΝΑΚΑΣ 131
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1.Ατμόπλοιο

Κέα

Άτομα

458

2. Ατμόπλοιο

Πάρθιαν

Άτομα

2.250

3. Ατμόπλοιο

Τρουβόρ

Άτομα

570

4. Ατμόπλοιο

Αλ.Καλουτάς

Άτομα

1.350

5. Ατμόπλοιο

Ναβαχόε

Άτομα

2.550

6. Ατμόπλοιο

Αργώ

Άτομα

3.550

7. Ατμόπλοιο

Αλ. Καλουτάς

Άτομα

1.450

8. Ατμόπλοιο

Μπετξλιέρ

Άτομα

2.550

9. Ατμόπλοιο

Μπετξλιέρ

Άτομα

3.740

10. Ατμόπλοιο

Ελευθερία

Άτομα

2.150

11. Ατμόπλοιο

Αλμπατρός

Άτομα

650

12. Ατμόπλοιο

Ελευθερία

Άτομα

2.250

13. Ατμόπλοιο

Πάρθιαν

14. Ατμόπλοιο

Κωνσταντίνος

Άτομα

5.000

15. Ατμόπλοιο

Ελευθερία

Άτομα

100

16. Ατμόπλοιο

Θεοφ. Σιδερίδου

Άτομα

550

Καζταρίδης, ό.π., σ. 63.
Αιλιανός, ό.π., σ. 59
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1.550

17. Ατμόπλοιο

Χίος

Άτομα

850

18. Ατμόπλοιο

Λήμνος

Άτομα

2.520

19. Ατμόπλοιο

Θέμις

Άτομα

1.440

20. Ατμόπλοιο

Κωνσταντίνος

Άτομα

4.250

21. Ατμόπλοιο.

Δάφνη

Άτομα

2.500

22. Ατμόπλοιο

Αραράτ

Άτομα

4.100

23. Ατμόπλοιο

Κίος

Άτομα

4.500

24. Ατμόπλοιο

Παναγιώτης

Άτομα

2.000

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΟΜΩΝ

52.878

Χαρακτηριστική είναι και η τηλεγραφική επικοινωνία του Έλληνα υπάτου
αρμοστή της Κωνσταντινούπολης Ευθυμίου Κανελλοπούλου, με την τότε Γενική
Διοίκηση Θεσσαλονίκης- Πέλλης που αφορούσε τη μεταφορά των προσφύγων, με
πλοία, από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη.132
Την ίδια χρονική περίοδο (1920-1921) μαζί με τους ελληνικής καταγωγής
πρόσφυγες του Καυκάσου και της νότιας Ρωσίας, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και
Ρώσοι πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου, όπου άμεσα και χωρίς καμία επικοινωνία
με την πόλη της Θεσσαλονίκης μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς στη Σερβία:
«Απαντώντες εις το υπ. αριθμόν 7272 τηλεγράφημα του Υπουργείου των
Εσωτερικών κοινοποιηθέν υμίν δια του υπ. αριθμού 11263 ημετέρου εγγράφου
λαμβανόμεν την τιμήν να αναφέρωμεν υμιν ότι δια του ατμοπλοίου Rechit Pacha,
απεβιβάσθησαν χθες 19η τρέχοντος μηνός 3.222 πρόσφυγες Ρώσοι οίτινες
επιβιβασθέντες άνευ ουδεμίας επικοινωνίας, επί σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών
ανεχώρησαν κατευθείαν δια Σερβίαν».133
Οι πληθυσμοί αυτοί εγκαταστάθηκαν και αποκαταστάθηκαν σταδιακά στις
παρακάτω περιοχές: Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Κιλκίς, Δράμα, Ελευθεράς, Βέροια,

Γενικό Αρχείο του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, [στο εξης Γ.Α.Κ.- Ι.Α.Μ.] Αρχείο
Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Τηλεγραφήματα Δεκέμβριος 1920-Ιανουάριος
1921.
133
Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ. ό.π., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Έγγραφο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας προς
Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, 20 Μαΐου 1921.
132

61

Νιγρίτα, Ζίχνη, Καϊλάρια Σιδηρόκαστρο, Κοζάνη, Τύρνοβο, Σουφλί, Αρκαδιούπολη,
Κυψέλα, Σέρρες, Σαράντα Εκκλησιές, Ελασσόνα, Λαγκαδά, Δεδέ –Αγάτς
(Αλεξανδρούπολη) και αλλού.

134

Φυσικά και πολλοί άλλοι Έλληνες, από άλλες

περιοχές της νότιας Ρωσίας, ακολουθώντας το δρόμο της προσφυγιάς, επιδίωκαν και
επιβιβαστούν στα πλοία για να έρθουν στην Ελλάδα.
Οι πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις στη νότια Ρωσία αύξησαν περαιτέρω το
προσφυγικό ρεύμα. Οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις αποχώρησαν από τον
Καύκασο λίγο πριν από το τέλος του 1919, εκτός από το Βατούμ, όπου παρέμεναν
μέχρι τον Ιούλιο του 1920. Αποξενωμένες και χωρίς διεθνή υποστήριξη, βυθισμένες
και μέσα στις δικές τους έριδες, οι ανεξάρτητες Δημοκρατίες του Καυκάσου δεν
μπορούσαν πλέον να επιβιώσουν. Τον Οκτώβριο του 1920 επαναλήφθηκαν οι
εχθροπραξίες μεταξύ Αρμενίων και Τούρκων. Οι Τούρκοι κατέλαβαν το άδειο από
Έλληνες Καρς και το Αλεξανδροπόλ. Ταυτόχρονα τα σοβιετικά στρατεύματα
εισέβαλαν και κατέβαλαν την βόρεια Αρμενία. Με τη συνθήκη του Αλεξανδροπόλ,
το 1921, η Ρωσία του Λένιν και η Τουρκία του Κεμάλ έδωσαν τη δική τους λύση,
διαμελίζοντας την Αρμενία. Το Καρς και το Αρδαχάν πέρασαν στην Τουρκία, ενώ η
υπόλοιπη Αρμενία με τις πετρελαιοφόρες περιοχές του Βατούμ πέρασε στα χέρια της
Σοβιετικής Ρωσίας. Η κυριαρχία των Μπολσεβίκων, ολοκληρώθηκε με την εδραίωση
της εξουσίας τους και στις άλλες δύο ανεξάρτητες Δημοκρατίες του Καυκάσου, της
Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν.135
Ήδη από το 1920 είχε ξεκαθαρίσει και το εσωτερικό μέτωπο του εμφυλίου
πολέμου στην Ουκρανία και τη νότια Ρωσία από τις συνεχόμενες ήττες και την
οπισθοχώρηση της «Λευκής Στρατιάς» των στρατηγών Ντενίκιν και Βράγγελ, που
μαζί με τους αλλοεθνείς και τους Ρώσους αμάχους που τους ακολουθούν πήραν το
δρόμο της προσφυγιάς. Υπολογίζεται ότι δύο εκατομμύρια περίπου Ρώσοι εμιγκρέδες
κατευθύνθηκαν προς τα Βαλκάνια αλλά και την κεντρική, βόρεια και δυτική Ευρώπη.

134
135

Αιλιανός, ό.π., σσ. 59-60.
Καζταρίδης, ό.π., σσ. 66-67.
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Η συνεχής υποχώρηση της «Λευκής Στρατιάς», καθώς και η υποχώρηση των
δυνάμεων της Αντάντ από τις περιοχές της Κριμαίας και της Οδησσού, 136 είχε ως
αποτέλεσμα, μαζί με τους άλλους Ρώσους υπηκόους, να μετακινηθούν αρκετές
χιλιάδες Ελλήνων κατοίκων αυτών των περιοχών (από το 1919 προς την Ελλάδα):
«Εις την Κριμαίαν υπάρχουν 80-100 χιλιάδες Έλληνες, εδώ δε στη Σεβαστούπολη
είναι 6-7 χιλιάδες. Είναι άνθρωποι καλοί, αλλά σχεδόν έχουν εκρωσσισθή.
Διατηρούσιν όμως Ελληνικήν κοινότητα, καλώς οργανωμένην, σχολείον δημοτικόν
ελληνικόν με έξι τάξεις ένθα διδάσκονται περί τα 300 παιδιά και κορίτσια, εκκλησίαν
θέατρον και άλλα. Είναι μας είπε και δυο τρεις Έλληνες εδώ εκατομμυριούχοι και
άλλα πολλά».137
Από

το

Ημερολόγιο

Εκστρατείας

του

στρατιώτη

Λουκά

Ψωμά,

πληροφορούμαστε ότι στα τέλη Μαρτίου του 1919, η προέλαση των Μπολσεβίκων
στο μέτωπο του πολέμου και ειδικά της Σεβαστούπολης, ανάγκασε τον στρατό να
αποχωρήσει. Μάλιστα, ο φόβος και η ανασφάλεια οδήγησαν τον Ελληνικό Σύλλογο
να αποφασίσει ότι οι Έλληνες κάτοικοι της Κριμαίας θα έπρεπε να αναχωρήσουν για
την Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στα συνεχή τηλεγραφήματα,
έστειλε στις 28 Μαρτίου, πέντε ατμόπλοια για να παραλάβουν τους πρόσφυγες, που
είχαν πλημμυρίσει την Σεβαστούπολη, απ’ όλη την Κριμαία. Ολόκληρα καραβάνια
ολόκληρα Ελλήνων προσφύγων ανέμεναν στην προκυμαία να επιβιβαστούν στα
ατμόπλοια.
«Από πρωίας ήρχισαν να επιβιβάζονται οι πρόσφυγες αξιολύπητοι οι ατυχείς που
επέπρωτο να έλθουμεν δια να τους καταστρέψωμεν. Τα μαγαζιά των άλλα
επούλησαν, αλλά έκλεισαν κ’ ευρίσκονται στο πόδι. Φανταζόμεθα τι να λέγουν
οι δυστυχείς εναντίον μας, που να εφαντάζοντο ότι θα έφταναν εις αυτό το
σημείο… αλλά ο φόβος των περισσοτέρων είναι ζωγραφισμένος στα πρόσωπά

Στην Ουκρανική εκστρατεία ενάντια στους Μπολσεβίκους συμμετείχε και ελληνικό εκστρατευτικό
σώμα.
137
Λουκάς Κ. Ψωμάς, Ημερολόγιο Εκστρατείας (1918-1921) Μακεδονία, Ρωσία, Ρουμανία,
Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία Εκδόσεις University Studio Pres, Θεσσαλονίκη 2019, σ. 118.
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των, των πλουσίων όμως, καθότι οι πτωχοί και εργατικοί αναμένουν πότε να
έλθουν οι Μπολσεβίκοι».138
Οι εύποροι Έλληνες (αστοί-μικροαστοί) έμποροι, διανοούμενοι και άλλοι, της
Κριμαίας και της Οδησσού, εγκαταλείποντας τις εστίες και τις περιουσίες τους,
κατέφυγαν άλλοι στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρουμανία και οι περισσότεροι στην
Ελλάδα. Η μετεγκατάστασή τους αυτή, λόγω της οικονομικής δυνατότητάς τους σε
σχέση με τους υπόλοιπους πρόσφυγες, δεν καταγραφόταν συνήθως κατά τη
μετακίνησή τους από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, που ήταν επιφορτισμένες με
αυτό το καθήκον.
Από το Βατούμ, μαζί με τους Έλληνες του Καρς και του Καυκάσου, συνέχιζαν
ν’ αναχωρούν και Έλληνες από περιοχές της νότιας Ρωσίας, που ο «Κόκκινος
Στρατός» είχε καταλάβει. Η μεταφορά των προσφύγων προς την Ελλάδα συνεχίστηκε
και μετά το τέλος του 1921, με πιο αργό ρυθμό, αφού πλέον τα πλοία που έφταναν
για να τους μεταφέρουν ήταν λιγότερα. Χιλιάδες πρόσφυγες έμειναν πίσω. Την
άνοιξη του 1922, ο λιμός που έπληξε την Ουκρανία και τη νότια Ρωσία, εξόντωσε,
μαζί

με τις λοιμώδεις ασθένειες, όπως ο εξανθηματικός τύφος, και τους εκεί

παραμένοντες προσφυγικούς πληθυσμούς. Μα και η τύχη όσων έφυγαν με τα πλοία
δεν ήταν καλύτερη. Λόγω του συνωστισμού (4 με 5 χιλιάδες πρόσφυγες σε κάθε
πλοίο, μαζί με ζώα και οικοσκευές) και των άθλιων συνθηκών μεταφοράς και των
μεταδοτικών ασθενειών, πάρα πολλοί πέθαναν139 και ρίπτονταν κατά το ταξίδι στη
θάλασσα. Η ταλαιπωρία τους όμως δεν σταματούσε με τον ερχομό τους στην
Ελλάδα.

Η

θνησιμότητα

στους

προσφυγικούς

καταυλισμούς

Χαρμάνκιοϊ

(Ελευθέρια), Καλαμαριάς, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Μακρονήσου και αλλού,
λόγω της πείνας, των καιρικών συνθηκών και της ανεπαρκούς ιατρικής περίθαλψης
που διόγκωνε το πρόβλημα των επιδημιών, έφτανε το 13% του συνολικού αριθμού
των προσφύγων: «Το 1920 η Καλαμαριά ήταν μια συρματόφραχτη περιοχή γεμάτη
παράγκες, όπου όλοι ζούσαν σε καραντίνα, τσακισμένοι από τον τύφο και την

Ψωμάς, ό.π., σσ. 124-126.
Οι πλοιοκτήτες, θέλοντας να κερδοσκοπήσουν από το ναύλο, συνήθως μετέφεραν υπεράριθμους
πρόσφυγες.
138
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δυσεντερία, με ελάχιστη κρατική βοήθεια. Τα περισσότερα παιδιά των προσφύγων
πέθαιναν».140
Όσοι από τους πρόσφυγες ήταν αγρότες εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές επαρχίες
της Μακεδονίας. Οι πρόσφυγες από τον Καύκασο που εγκαταστάθηκαν στην
κεντρική και δυτική Μακεδονία, αριθμούσαν 14.500 οικογένειες, συνολικά 54.000
άτομα. Στην ανατολική Μακεδονία εγκαταστάθηκαν 1.878 οικογένειες και 7.490
πρόσφυγες ενώ στη Θράκη 3.161 οικογένειες και 9.675 άτομα. Ο συνολικός αριθμός
των Καυκάσιων που εγκαταστάθηκαν στη βόρεια Ελλάδα, έως τον Οκτώβριο του
1921 ανερχόταν στις 19.532 οικογένειες που αντιστοιχούσαν σε 71.165 άτομα (κατά
το Βλάση Αγτζίδη, οι σοβιετικοί ανεβάζουν τον αριθμό στις 78.000). 141 Μεγάλος
αριθμός Ελλήνων προσφύγων από τον Πόντο, τον Καύκασο και άλλες περιοχές της
Ρωσίας δεν μπόρεσε να φύγει προς την Ελλάδα και αναγκάστηκε ν’ αναζητήσει άλλα
μέρη μόνιμης εγκατάστασης στα γεωγραφικά όρια της Σοβιετικής Ένωσης.
Δημιουργήθηκαν έτσι νέα ελληνικά χωριά στη νότια Ρωσία και τον Καύκασο, ενώ
άλλοι εγκαταστάθηκαν σε μεγάλες πόλεις.142
Εν τω μεταξύ η Σοβιετική προσέγγιση στο εθνικιστικό κίνημα του Κεμάλ
Ατατούρκ, που πλέον ήταν κυρίαρχο στο εσωτερικό της Τουρκίας, ανέτρεψε κάθε
προσδοκία ανεξαρτησίας των λαών του Καυκάσου της Μαύρης Θάλασσας και του
Πόντου. Σε συνέχεια της Σοβιετοτουρκικής Διάσκεψης, στις 28 Φεβρουαρίου 1921
στην Μόσχα, ο Β.Ι.Λένιν κατήγγειλε «την ληστρική πολιτική» των ιμπεριαλιστικών
κυβερνήσεων στην περιοχή. Τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου υπογράφτηκε
Σοβιετοτουρκικό Σύμφωνο φιλίας. Το Σύμφωνο επικύρωσε την ήδη ευρισκόμενη σε
ισχύ Σοβιετοτουρκική στρατιωτική και οικονομική συνεργασία. Η Ρωσία διέγραψε τα
χρέη της Τουρκίας και παραχώρησε και τυπικά σε αυτήν τις περιοχές Καρς,
Αρνταχάν και Αρτβίν.

Επίσης υποσχέθηκε και υλική βοήθεια στον στρατό του

Κεμάλ στον πόλεμο με τον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία. Για τους
Μπολσεβίκους «ο ελληνικός στρατός καθώς και η ελληνική διοίκηση ήταν πολιτικά
όργανο των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων». Με αυτό τον τρόπο, έχοντας
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φιλικές σχέσεις με τους Σοβιετικούς, την Περσία, την Ιταλία και τη Γαλλία, η
κεμαλική Τουρκία, εξασφαλίζοντας τον ανεφοδιασμό για τα στρατεύματά της,
προετοιμάστηκε κατάλληλα για την τελική επίθεση στο μικρασιατικό μέτωπο. Οι
εξελίξεις αυτές, αλλά και τα εν γένει προβλήματα διαβίωσης για τον εναπομείναντα
ελληνικό πληθυσμό που προκαλούσε ο πληθωρισμός, η έλλειψη τροφίμων και ο
λιμός που εξαπλωνόταν σε όλη τη νότια Ρωσία, προκαλούσε νέες μεταναστευτικές
ροές καθώς οι άνθρωποι θεωρούσαν τη φυγή και την καταφυγή στην Ελλάδα
σωτηρία.143
Η δυσμενής για τον ελληνισμό κατάληξη, μετά το 1922, «της μεγάλης ιδέας της
Ελλάδας, των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», προσφυγοποίησε χιλιάδες
Έλληνες της Ιωνίας, του Πόντου, της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου και της
νότιας Ρωσίας, που κατέφυγαν στην ελεύθερη μητροπολιτική Ελλάδα και στις «Νέες
Χώρες». Ο μεγαλύτερος αριθμός των Καυκάσιων Ελλήνων βρέθηκε στην Ελλάδα.
Μεγάλος όμως ήταν και ο αριθμός αυτών που παρέμεινε στη Σοβιετική Ένωση,
ζώντας όλες τις φάσεις του σοβιετικού καθεστώτος, μέχρι την ολοκληρωτική του
κατάρρευση το 1989-1991 και τους εμφύλιους πολέμους στην περιοχή του
Καυκάσου. Οι πόλεμοι αυτοί οδήγησαν τους Έλληνες της Ρωσίας στην τελική έξοδό
τους προς την Ελλάδα τη δεκαετία του 1990: «Μαζί με τους κατοίκους των σαράντα
τριών χωριών της Τσάλκας στη Γεωργία, άλλες 300.000 περίπου Έλληνες του
Καυκάσου, της Κριμαίας, της νότιας Ρωσίας, παλιοί και νεότεροι μεταπολεμικοί και
μεταεπαναστατικοί πρόσφυγες από τον Πόντο, παρέμειναν στην «νεαρή» Σοβιετική
Ένωση και έγιναν μόνιμοι κάτοικοι της χώρας». 144
Στο σύνολό του

ο ελληνοποντιακός πληθυσμός του πρώην κυβερνείου του

Καρς, που αναχώρησε τμηματικά με καράβια από το Βατούμ προς την Ελλάδα
μεταξύ 1919-1921, αποτέλεσε μία ιδιαίτερη προσφυγική ομάδα, αυτήν που
ετεροπροσδιορίζεται - και κυρίως αυτοαποκαλείται - Καυκάσιοι πρόσφυγες, δίνοντας
πολλές φορές και οι ίδιοι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ομάδα, από τον τόπο
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καταγωγής αλλά και τον αναπτυγμένο τρόπο ζωής που είχαν στο Καρς και έφεραν
μαζί τους στην Ελλάδα.145

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονταν και οι κάτοικοι της Τσάλκας, του Βατούμ, του Σοχούμ, αλλά
και οι Πόντιοι που μετακινήθηκαν στον Καύκασο κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΙ ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
α. Περίθαλψη και εγκατάσταση
Πριν γίνει αναφορά στην υποδοχή, την περίθαλψη και αποκατάσταση των
Ελλήνων από τον Καύκασο και τη νότια Ρωσία, από τις οργανωμένες υπηρεσίες του
κράτους, καλό θα ήταν να γίνει μια

συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης του

συστήματος της περίθαλψης, εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα. Στην πρώτη περίοδο
και μέχρι το φθινόπωρο του 1916, το έργο της φροντίδας των προσφύγων - που είχαν
προκαλέσει οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - από τη Μικρά
Ασία, την Ανατολική Θράκη, τη Βουλγαρία, τη νότια Ρωσία, ακόμα και από τη
Βόρεια Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα, είχαν οι μεικτές επιτροπές περίθαλψης που
συγκροτούσε το υπουργείο Εσωτερικών. Οι κύριοι πόροι των επιτροπών αυτών
προέρχονταν από εράνους, από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, δωρεές και άλλες
ιδιωτικές προσφορές. Σε αυτήν την περίοδο και παρά την ενεργή συμβολή και του
κράτους, πρωτεύοντα ρόλο στην περίθαλψη των προσφύγων είχε η ιδιωτική
πρωτοβουλία. Η δεύτερη περίοδος της περίθαλψης καλύπτεται από την ίδρυση «της
Ανωτάτης Διευθύνσεως Περιθάλψεως», που ανέλαβε δράση από τα τέλη Οκτωβρίου
1916 και μετά.146 Από εδώ και πέρα η κοινωνική ασφάλεια και περίθαλψη τέθηκε
κάτω από τη μέριμνα του κράτους. Η ιδιωτική δραστηριότητα είχε μόνο επικουρικό
χαρακτήρα.
Τον Ιούλιο του 1917, αμέσως μετά την κυβερνητική ομαλοποίηση στην Ελλάδα,
ιδρύθηκε το υπουργείο Περιθάλψεως, που και ανέλαβε τον κεντρικό συντονισμό των
υπηρεσιών περίθαλψης των προσφύγων. Οι προνοιακές δομές οργανώθηκαν και
προσπάθησαν να καλύψουν τις ανάγκες του γενικού κοινωνικού συνόλου. Υπηρεσίες
ιδρύθηκαν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Βόλο, Χίο, Σάμο, Κρήτη, Λαύριο και
αλλού.

Οι

παροχές

μεταξύ

άλλων,

περιλάμβαναν

συσσίτια,

επιδόματα,

κλινοσκεπάσματα, ρούχα, υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και
διάφορα άλλα βοηθήματα. Στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκαν φθισιατρείο, γηροκομείο, και
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βρεφοκομείο προσφύγων. Επιδόματα παρέχονταν στους μαθητές, δασκάλους, ιερείς,
αρρώστους και ανίκανους προς εργασία. Από το 1917 έως το 1921, λόγω των
διευρυμένων προσφυγικών ροών, η στέγαση και αποκατάσταση των προσφύγων
αποτελούσε άμεση προτεραιότητα του κράτους. Άποροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν
σε δημόσια κτήρια και μισθωμένα ή επιταγμένα ιδιωτικά, ενώ σταδιακά ξεκίνησε και
η δημιουργία προσφυγικών συνοικισμών στα προάστια της Θεσσαλονίκης.147
Τον Μάιο του 1921, κάτω από τις νέες απαιτήσεις οργάνωσης της κοινωνικής
πρόνοιας, με νομοσχέδιο της κυβέρνησης ιδρύθηκε το υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Πρόνοιας, ως συνεχιστής του έργου του υπουργείου Περιθάλψεως:
«Έρχεται να συνεχίση εν τω μεγάλω κοινωνικώ πεδίω την καλήν σποράν η οποία
εγένετο υπό του Υπουργείου της Περιθάλψεως, διότι μη λησμονώμεν ότι, αν η
Ελλάς εκρατήθη ξένη προς την κοινωνικήν τρικυμίαν, η οποία συνετάραξε τόσας
άλλας χώρας, απειλήσασα πολλάκις αυτό τούτο το κοινωνικόν των συγκρότημα,
οφείλεται τούτο ού μόνον εις το γεγονός, ότι η Ελλάς, λόγω της ελλείψεως
αέργων και της εν αυτή επικρατήσεως κατ’ εξοχήν της μικράς ιδιοκτησίας, είναι
χώρα αστική, αλλά και εις δράσιν του Υπουργείου της Περιθάλψεως, το οποίον
όπου και αν συνήντησε την στέρησιν, την ασθένειαν και ενί λόγω την δυστυχίαν,
έσπευσε να τείνη την βοηθόν αυτού χείρα και να ωθήση την απόγνωσιν μακράν
των απειλουμένων». 148
Επίσημα, με την άφιξή τους οι πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη δέχτηκαν την
παροχή υπηρεσιών περίθαλψης από το κράτος της στέγασης, του συσσιτίου και της
υγειονομικής φροντίδας;
«Πρέπει ιδιαιτέρως να τονισθή εις το σημείον τούτο η αθλία υγιεινή κατάστασις
των Καυκάσιων προσφύγων, οι οποίοι μετέφερον το μικρόβιον του
εξανθηματικού τύφου…συνεπεία του λόγου τούτου ηπειλήθη ου μόνον ο πλήρης
αφανισμός των εν λόγω προσφύγων, αλλ’ άμα και μετάδοσις δι’ αυτών του
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εξανθηματικού τύφου εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης, με κίνδυνον περαιτέρω
επεκτάσεως αυτού… Αλλά το Υπουργείον της Περιθάλψεως αγρυπνεί […]».149
Στην πραγματικότητα όμως, το πρόβλημα της περίθαλψης και στέγασης των
Καυκάσιων

προσφύγων

στη

Θεσσαλονίκη

παρουσίασε

πολλές

δυσκολίες.

Συγκροτήθηκαν προσφυγικοί καταυλισμοί στα λοιμοκαθαρτήρια του Χαρμάνκιοϊ
(Ελευθέρια), στην Καλαμαριά, στο μικρό Καραμπουρνού, καθώς και στις περιοχές
Λεμπέτ (Σταυρούπολη) και Τούμπας – Τριανδρίας. Πολλοί πρόσφυγες λόγω της
έλλειψης δημόσιων και ιδιωτικών ενοικιαζόμενων οικημάτων, εγκαταστάθηκαν σε
σκηνές μαζί με τις οικογένειές τους, συνήθως στους καταυλισμούς ή γύρω από
συμμαχικά νοσοκομεία, που εν τω μεταξύ είχαν αγοραστεί από το ελληνικό δημόσιο.
Ο φόβος ότι ο εξανθηματικός τύφος, που εντοπίστηκε στον προσφυγικό πληθυσμό,
μπορούσε να λάβει τον χαρακτήρα επιδημικής ασθένειας και να εξαπλωθεί και στον
υπόλοιπο πληθυσμό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, ανάγκασε τις
υγειονομικές υπηρεσίες να πάρουν έκτακτα μέτρα. Για τους ίδιους τους πρόσφυγες η
τραγωδία της προσφυγιάς δεν είχε τέλος. Μέσα στην ταλαιπωρία τους είχαν να
αντιμετωπίσουν πλέον και τη θνησιμότητα αυτή τη φορά στον τόπο της οριστικής
εγκατάστασής τους.150
Την περίοδο αυτή, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας, με συνεχή
έγγραφά της, ενημέρωνε τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης για την εξέλιξη των
κρουσμάτων του εξανθηματικού τύφου και άλλων επιδημικών νόσων, στην περιοχή
της αρμοδιότητάς της. Σε αναφορά της προς τη Γενική Διοίκηση, στις 20 Ιανουαρίου
1921, ανέφερε ότι καταγράφηκαν 138 κρούσματα εξανθηματικού τύφου. Τα 134
αφορούσαν Καυκάσιους πρόσφυγες στα απομονωτήρια-καταυλισμούς και τα
τέσσερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ παρουσιάστηκαν και 54 κρούσματα
υπόστροφου πυρετού. 151
Σε άλλο έγγραφο, της παραπάνω Διεύθυνσης, σημειωνόταν:
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«Λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρομεν υμίν ότι κατά το παρελθόν εφταήμερον
εσημειώθησαν εν όλω ογδοήκοντα εξ κρούσματα εξανθηματικού τύφου, εξ ων
επί των Καυκάσιων προσφύγων διαμενόντων εν τοις απομονωτηρίσις
Δουδουλάρ και Καλαμαριάς εξήκοντα τέσσερα, επί των αυτών του συνοικισμού
Τριανδρίας εν, επί των του συνοικισμού Λεμπέτ ένδεκα και επί των αυτών του
χωρίου

Μπαλάφτσας,

περιφερείας

Λαγκαδά,

τρία.

Επί

των

πολιτών

εσημειώθησαν επτά. Ωσαύτας εσημειώθησαν και εξήκοντα κρούσματα
υποστρόφου πυρετού άπαντα επί των εν απομονωτηρίσις διαμενόντων
Καυκάσιων προσφύγων. Εν Θεσσαλονίκη τη 9η Φεβρουαρίου 1921».152
Για την κρισιμότητα της κατάστασης, ήταν ενδεικτικό το έγγραφο, που
απέστειλε ο αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας,
Πολυχρονιάδης, στις 11 Φεβρουαρίου 1921, προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης.
Με έκθεσή του προς το υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Διοίκηση υποδείκνυε
και ζητούσε τη λήψη μέτρων, που θα απέτρεπαν την εξάπλωση του εξανθηματικού
τύφου. Παρ’ όλο που με συνεχή τηλεγραφήματα συνέχιζε να ζητά τη λήψη των
ενδεδειγμένων υγειονομικών μέτρων για την καταπολέμηση της νόσου, αυτή
συνέχισε να εξαπλώνεται:
«Μέχρι σήμερον όμως τα παρασχεθέντα μοι μέσα δεν είναι τοιαύτα ώστε να
καταστή δυνατή η αποτελεσματική καταπολέμησις ταύτης. Η φρούρησις των
προσφύγων εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Στερούμεθα σχεδόν παντελώς
μέσων μεταφορικών. Η καύσιμος ύλη εξαντλείται. Το ύδωρ ελλείπει. Το
συνεπεία της απομονώσεως επιβαλλόμενου συσσιτίου δεν λειτουργεί κανονικώς.
Επί πλέον αναμειγνύονται εις την υπηρεσίαν μου πρόσωπα ξένα προς αυτήν
επερχομένης ούτω συγχύσεως και καθυστερήσεως της εφαρμογής των
επιβαλλομένων μέτρων».153
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Ο Πολυχρονιάδης, θεωρώντας ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες η υπηρεσία δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στο υγειονομικό έργο της, ζήτησε την απαλλαγή του από τα
καθήκοντα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης: «Λαμβάνομεν την τιμήν να
παρακαλέσωμεν υμάς όπως ευαρεστούμενοι προέλθητε εις σχετικάς παρά τω
Υπουργείο Ενεργείας και με απαλλάξη των προσωρινώς ανατεθέντων εις εμέ
καθηκόντων».154
Από τις αναφορές της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας προς τη Γενική
Διοίκηση, προκύπτει βαθμός εξάπλωσης των επιδημικών ασθενειών στον
προσφυγικό αλλά και στον εντόπιο πληθυσμό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής τους.
Από τα σχετικά έγγραφα, μεταξύ Ιανουαρίου - Μαΐου 1921. Καυκάσιοι πρόσφυγες
είχαν εγκατασταθεί στο χωριό Γερακαρού της επαρχίας Λαγκαδά, στη Νότια και την
Αριδαία Πέλλας, στο χωριό Γιαιλαντζίκ, στον Λαγκαδά. Επίσης σε ενημερωτικό
έγγραφο του Διοικητή Λαγκαδά προς τον Γενικό Διοικητή Θεσσαλονίκης, τον
Ιανουάριο του 1921, περιγράφονταν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι
πρόσφυγες. από τις ίδιες πηγές προκύπτει ότι οργανωμένες κοινότητες Καυκάσιων,
υπήρχαν στη Μπαλάφτσα (Κολχικό) και το Μπαϊράμ-δερέ (Μαχαλάδες).155
Σημαντική βοήθεια στο έργο της περίθαλψης των προσφύγων, πρόσφερε και ο
Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, με τη διάθεση 1.000 κλινών, στρωμάτων,
προσκέφαλων, 3.000 σεντονιών, 5.000 κουβερτών, 2.000 πετσετών, καθώς επίσης
πιάτων, κουταλιών, πιρουνιών, παντοφλών, ιατροφαρμακευτικού υλικού τεσσάρων
φορτηγών αυτοκινήτων, δύο οχημάτων ασθενοφόρων, καθώς και άλλων χρήσιμων
υλικών, ενώ συνέβαλε και με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στην νοσοκομειακή
φροντίδα των ασθενών.156
Από το βιβλίο του Θεοχάρη Κ. Χάρη, αντλούνται σημαντικά στοιχεία για τις
συνθήκες παραμονής και διαβίωσης στα λοιμοκαθαρτήρια και απομονωτήρια του
Χαρμάνκιοϊ και της Καλαμαριάς των Καυκάσιων προσφύγων. Τα πλοία με τον

Γ.ΑΚ, - Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ έγγραφο του αναπληρωτή διευθυντή Πολυχρονιάδη της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, 11 Φεβρουαρίου
1921.
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Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ έγγραφα αναφορών Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας,
Ιανουάριος – Μάιος 1921.
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ερχομό τους, οδηγούνταν στο μικρό Καραμπουρνού (Καραμπουρνάκι για τους
Θεσσαλονικείς), όπου υπήρχαν εγκαταστάσεις για την απολύμανση των προσφύγων.
Γινόταν απολύμανση όλων των επιβατών, του ρουχισμού και των άλλων αποσκευών
τους. Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας, ένα μέρος από τους νεοεισερχόμενους
πρόσφυγες μεταφερόταν στο Χαρμάνκιοϊ, όπου υπήρχαν εγκαταστάσεις - παράγκες
του συμμαχικού στρατού της Αντάντ. 157
Η υγειονομική καραντίνα ήταν υποχρεωτική. Γινόταν μέσα σε άθλιες συνθήκες,
που πολλές φορές ξεπερνούσε τους έξι μήνες, μέχρι να τους εξασφαλιστεί μόνιμη
εγκατάσταση, αγροτική ή αστική. Η απολύμανση με τα μέσα και τους τρόπους που
χρησιμοποιούταν, ήταν μία τραυματική εμπειρία για τους ταλαιπωρημένους
πρόσφυγες. Καταστρέφονταν ο ρουχισμός και οι υπόλοιπες αποσκευές, κυρίως τα
γουναρικά και τα δερμάτινα είδη, σημαντικής αξίας, από τη μεγάλη θερμοκρασία των
κλιβάνων απολύμανσης. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, κουρεύονταν τελείως με την
ίδια μηχανή κουρέματος που χρησιμοποιούσαν και για τα ζώα. Μετά περνούσαν από
απολυμαντήριο για να καθαριστούν και να οδηγηθούν στις παράγκες ή στις σκηνές
για τον απαιτούμενο χρόνο της καραντίνας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και η
περαιτέρω παραμονή τους, λόγω επιδημικών ασθενειών.158
Στην Καλαμαριά και στο Χαρμάνκιοϊ δεκάδες ήταν οι καθημερινοί θάνατοι από
τις επιδημικές ασθένειες ανάμεσα στους πρόσφυγες:

159

«Η ταφή τους κατάντησε

προβληματική από έλλειψη χεριών, αν και θάβονταν σε ομαδικούς τάφους. Δεν
μπορούσε κανείς να βρει ανθρώπους υγιείς με δύναμη, για να ανοίξουν τάφους. Όλοι
ήταν μαραζωμένοι και αδύναμοι. Ήταν που ήταν εξαντλημένοι από τις συνεχείς
μετακινήσεις από τόπο σε τόπο […]»160
Δύο προφορικές μαρτυρίες παρέχουν με παραστατικότητα την παρακάτω εικόνα:
«Στη Θεσσαλονίκη μας έβαλαν στις Γαλλικές παράγκες. Ο Γαλλικός στρατός
στον πόλεμο είχε κάνει παράγκες και εκεί μας βόλεψαν εμάς. Πόσο μείνατε στη

Χάρης Κ. Θεοχάρης Το Καραουργάν του Καρς και η ζωή μου, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη,
Ένωση Εκδοτών βιβλίου Θεσσαλονίκης, Αθήνα 2001, σσ. 84–86.
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Χάρης, ό.π., σσ. 85–86.
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Θεσσαλονίκη; Από το Σεπτέμβριο του 1920 έως το Πάσχα του άλλου χρόνου.
Την άνοιξη του 1921». 161
Ο Ιάκωβος Ιωαννίδης εξιστορεί:
«Έδωσαν διαταγή να απολυμαίνονται τα πάντα. Και να κόβουν και οι γυναίκες
και οι άντρες τα μαλλιά τους. Και έδωσαν τη διαταγή αυτή, όλα τα ρούχα, να
περάσουν από τον κλίβανο. Κι εκεί απ’ τη Ρωσία όπως ξέρετε που είχαμε έρθει,
όλοι ήταν με δερμάτινα, με γούνες και με τέτοια πράγματα […] και τα ρίχνανε
μες στον κλίβανο και από την άλλη μεριά θα πήγαινες θα τα’ παιρνες. Αλλά τι
να’ παιρνες, εκεί είχαν γίνει όλα ένα κουβάρι, εκείνα τα δερμάτινα εκείνα εκεί
κάηκαν όλα».
Στη συνέχεια, ο ίδιος πληροφορητής θίγει το ζήτημα της τιμής και ηθικής που
προκαλούσε το κούρεμα για τα κορίτσια των προσφυγικών οικογενειών:
«Η κοπή της πλεξούδας από τα κορίτσια και τις γυναίκες προκαλούσε
αντιδράσεις αλλά και φασαρίες μεταξύ των προσφύγων και του προσωπικού του
απολυμαντηρίου. Αλλά όταν ήρθαν εδώ πέρα με κατάρες διέταξαν αμέσως όλα να
κοπούν, όλα η κάθε μία άμα θέλει (πολλές κλαίγοντας), να πάρει την πλεξούδα της.
Εντέλει, μας πήγανε όλους μαζί και μας βάλανε εκεί πέρα στις παράγκες, ήταν οι
συμμαχικές παράγκες […] ήρθε η ελονοσία, με τα καρότσια πια θάβαμε τους
ανθρώπους μας, με τα καρότσια, δεν υπήρχαν ούτε παπάδες ούτε τίποτα».162
Η επίσημη κυβερνητική άποψη για την περίθαλψη των προσφύγων ήταν ότι
επρόκειτο για επιμελέστατη διαδικασία από τις διοικητικές και υγειονομικές
υπηρεσίες. Η άθλια υγειονομική κατάσταση των προσφύγων οφειλόταν κατά την
κυβέρνηση στο ότι αυτοί μετέφεραν το μικρόβιο του εξανθηματικού τύφου, με τον
κίνδυνο να αφανιστούν οι ίδιοι, να μεταδώσουν την ασθένεια στην πόλη, με
αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί. Όμως το υπουργείο όμως Περιθάλψεως, παρενέβη
τη δεδομένη στιγμή και με τη δράση του καταπολέμησε τον λοιμό, εξασφαλίζοντας

Ι.Α.Π.Ε., Συλλογή προφορικώς μαρτυριών. Απόσπασμα από την προφορική μαρτυρία του κ.
Δημητρίου Αλεξανδρίδη, 1996.
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Ι.Α.Π.Ε., Συλλογή προφορικώς μαρτυριών. Απόσπασμα από την προφορική μαρτυρία του κ.
Ιάκωβου Ιωαννίδη, 1996.
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πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη στους πρόσφυγες και αντιμετωπίζοντας τις
επιδημίες δραστικά, πλήρως και ολοκληρωτικώς.163
Επειδή όμως η κατάσταση, παρά τις φιλότιμες κρατικές προσπάθειες, δεν ήταν
ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται παραπάνω, οι πρόσφυγες εξέλεξαν τους
αντιπροσώπους τους και με έγγραφό τους προς τον Γενικό Διοικητή Θεσσαλονίκης164
που ξεκινούσε «Εν Καλαμαριά τη 13η Νοεμβρίου 1920», ενημέρωσαν μέσω του
αντίγραφου του πρακτικού της Συνέλευσης των Καυκάσιων της Καλαμαριάς, για την
εκλογή δωδεκαμελούς κεντρικής επιτροπής. Το έγγραφο υπέγραφαν ο πρόεδρος
Φίλιππος Γιαννάς και ο γραμματέας Χρήστος Γιαννακίδης, ενώ έφερε και σφραγίδα
που έγραφε «Επιτροπή Καυκάσιων Καλαμαριάς 30/10/1920». 165
Η επιτροπή ανέλαβε την εκπροσώπηση και υπεράσπιση όλων των Καυκάσιων
προσφύγων (εποίκων), που βρίσκονταν ή μελλοντικά θα έφταναν στην Καλαμαριά
του μικρού Καραμπουρνού. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων της επιτροπής ήταν:
α) Να επιβλέπει την καλή και σωστή ποσότητα των παραχωρουμένων από την
κυβέρνηση (τρόφιμα, καύσιμη ύλη και άλλα βασικά είδη). β) Να φροντίζει τον
πληθυσμό και να του παρέχει βοήθεια για την οριστική εγκατάστασή του. γ) Να
φροντίζει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών προσφύγων. δ) Να αναλάβει
την εκπαίδευση των τέκνων των προσφύγων, την περίθαλψη των ορφανών, καθώς
και την ίδρυση μιας μόνιμης εκκλησίας. Οι οικονομικοί πόροι θα εξασφαλίζονταν
από εράνους και θεατρικές παραστάσεις. ε) Να φροντίζει για την εργασία των
προσφύγων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. στ) Να επιδιώξει τη γρήγορη
πολιτογράφηση των προσφύγων ως ελλήνων πολιτών, για να έχουν ισότιμα πολιτικά
δικαιώματα με Έλληνες της παλιάς και νέας Ελλάδας. ζ) Να τους εκπροσωπεί προς

Αιλιανός, ό.π., σ. 97.
Διευρυμένη Διοικητική Περιφέρεια που περιλαμβάνει και το Κιλκίς, την Πέλλα, την Κατερίνη και
τη Χαλκιδική.
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Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Καυκασίων Καλαμαριάς, 13
νοεμβρίου 1920. Τη δωδεκαμελή κεντρική επιτροπή αποτελούσαν: Φίλιππος Γιαννάς, πρόεδρος
(εμποροκτηματίας), Βαρύτιμος Τερζόπουλος, αντιπρόεδρος (καπνέμπορος), Χρήστος Γιαννακίδης,
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αξιωματικός), Ιωάννης Μυστακίδης, (δάσκαλος), Βασίλειος Ξενιτίδης, (δάσκαλος), Ανδρέας
Σουμελίδης, (δάσκαλος),
Βασίλειος Τσεμιρτζίδης, (δάσκαλος), Χρήστος Αδαμίδης, (πρώην
αξιωματικός), Ηλίας Ηλιάδης, (πρώην αξιωματικός), Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, (δάσκαλος) και ως
αναπληρωματικό μέλος ο Σάββας Πατλίδης, (έμπορος).
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τις πολιτικές, διοικητικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές αρχές, προσπαθώντας να
μη σπαταλιέται άδικα το δημόσιο χρήμα.166
Η επιτροπή των προσφύγων, το Νοέμβριο του 1920, κατέγραψε όσους
κατοικούσαν στην Καλαμαριά και το Απολυμαντήριο. Σε σημείωμα προς τη Γενική
Διοίκηση, αναφερόταν: «α) εις συνοικισμόν 43, άτομα 3770 β) εις συνοικισμόν 50,
άτομα 2791 γ) εις

συνοικισμόν 52, άτομα 3622 δ) εις Απολυμαντήριο Μικρού

Καραμπουρνού 3. Ασθενείς νοσοκομείου 327. Σύνολο ατόμων 10.513». 167 Η Γενική
Διοίκηση αναγνωρίζοντας ότι έργο της κεντρικής επιτροπής των προσφύγων, ήταν η
επίβλεψη της εγκατάστασής τους, με έγγραφό της προς την υπηρεσία περιθάλψεως
προσφύγων, ζήτησε από την επιτροπή να ελέγξει τη διαφορά που προκύπτει από την
κατάσταση της απογραφής των προσφύγων, από αυτήν του Υπηρεσιακού Γραφείου.
Η κατάσταση του Γραφείου, ανέβαζε τους εγκατεστημένους στην Καλαμαριά σε
11.380, με αποτέλεσμα να προκύπτει μία διαφορά 867 ατόμων.168
Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι αυτοί οι πρόσφυγες είτε πέθαναν κατά τη
μεταφορά και τη διαμονή τους στην Καλαμαριά και δεν απογράφηκαν, είτε διέφυγαν
παράνομα από το συνοικισμό, ή ακόμα χειρότερα έγινε πλασματική καταγραφή τους.
Ένα όμως επιπλέον πρόβλημα για τους πρόσφυγες που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη ήταν
και η ποιότητα της τροφοδοσίας τους με τρόφιμα και διάφορα άλλα προϊόντα προς
βρώση και πόση. Σε αναφορά του διευθυντή του Γεωπονικού Χημείου Θεσσαλονίκης
προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, στις 27 Νοεμβρίου 1920, αναφερόταν ότι η
συγκεκριμένη υπηρεσία του υπουργείου Γεωργίας είχε επιφορτιστεί με το καθήκον
να ασκεί ελέγχους για την εξακρίβωση της υγιεινής των τροφίμων, ή των αλλοιώσεων
και των νοθειών, των ειδών που καταναλώνονταν από τους Καυκάσιους πρόσφυγες
των καταυλισμών. Σε έλεγχο σε είδη λαδιού και σαπουνιού συγκεκριμένου
εργολάβου τροφίμων, διαπιστώθηκε από την ανάλυση ότι και τα δύο αυτά είδη είχαν
νοθευτεί. 169
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Ακατάλληλα προς κατανάλωση βρέθηκαν και άλλα είδη, όπως ρύζι, βρώσιμες
ελιές και άλλα διάφορα είδη, που προορίζονταν για τους συνοικισμούς της
Καλαμαριάς και την αποθήκη των «παλιννοστούντων»: «Εν τη ρύμη της
αισχροκερδικής και ασυστόλου τάσεως του αυτού εργολάβου, θα επήρχετο ασφαλής
δηλητηρίασις των ασθενών προσφύγων, εκ της χρήσεως σισηπότος γάλακτος, το
οποίον, τη ανοχή της επί της παραλαβής τροφίμων επιτροπής, προμήθευσε και την
υπηρεσίαν περιθάλψεως». Η πλημμελής και ανεπαρκής λειτουργία της επιτροπής
παραλαβής τροφίμων, οδήγησε τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης να αναθέσει τον ποιοτικό
έλεγχο των τροφίμων και επί των αποθηκών των συνοικισμών στο Γεωπονικό Χημείο
Θεσσαλονίκης. Τελικά, όπως αναφέρεται και στην αναφορά, η υπόθεση μετά από
μήνυση των κρατικών υπηρεσιών οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Στο έγγραφο του
Γεωπονικού Χημείου Θεσσαλονίκης επισυνάπτονται και χημικές αναλύσεις
τροφίμων και ειδών υγιεινής, που απευθύνονταν στη Διεύθυνση Περιθάλψεως
Προσφύγων. 170
Σε άλλο έγγραφο της Γενικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης που απευθυνόταν προς
τους διευθυντές της Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας και της Υπηρεσίας Περιθάλψεως
Προσφύγων, αναφέρεται ότι μετά από επίσκεψη στο συνοικισμό της Καλαμαριάς,
όπου διέμεναν Καυκάσιοι πρόσφυγες, διαπιστώθηκε ότι οι παρεχόμενες οικονομικές
πιστώσεις από το κράτος για την περίθαλψή τους επιτύγχαναν μόνο μέρος του
επιδιωκόμενου έργου. Γι’ αυτό τον λόγο η Γενική Διοίκηση πρότεινε προς τις
αρμόδιες Διευθύνσεις τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων όπως:
α) Να οργανωθούν οι πρόσφυγες στους συνοικισμούς κατά μονάδες, με
συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, που επικεφαλής τους θα είχαν καταξιωμένους
ανθρώπους, που γνώριζαν καλά την ελληνική και θα βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με
τους πρόσφυγες, την εκεί επιτροπή των προσφύγων και την Υπηρεσία Περιθάλψεως,
έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι ανάγκες που θα παρουσιάζονταν στους
τόπους εγκατάστασης των προσφύγων. β) Να αντιμετωπιστεί το γρηγορότερο το
ζήτημα της διατροφής των προσφύγων, μέσω συστηματοποίησης του συσσιτίου ή της

Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Έγγραφο με Αναφορά του Διευθυντού του Γεωπονικού
Χημείου Θεσσαλονίκης, 27 Νοεμβρίου 1920.
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καταβολής χρηματικού ποσού κατ’ άτομο για την καθημερινή διατροφή τους. Αυτά
τα μέτρα αφορούσαν αυτούς που βρίσκονταν απομονωμένοι στους καταυλισμούς και
όσους διέμεναν και κινούνταν ελεύθερα μέσα στην πόλη. γ) Μέσα από την οικονομία
των πιστώσεων, να αγοράζεται και να παρέχεται σαπούνι και καύσιμη ύλη. Η
καθαριότητα όμως των καταυλισμών θα έπρεπε να γίνεται χωρίς τη δαπάνη του
δημοσίου, μέσα από προσφορά εργασίας των ίδιων των προσφύγων. δ) Θα έπρεπε να
ασκείται επίβλεψη και έλεγχος της ποιότητας του χορηγούμενου άρτου από το
διευθυντή του Γεωπονικού Χημείο. Η προμήθεια των ειδών τροφίμων για την
παρασκευή του συσσιτίου να γίνεται σε μεγάλες ποσότητες δύο ή τρεις φορές την
εβδομάδα, ώστε να ήταν δυνατός ο επιτόπιος έλεγχος της ποιότητάς τους από το
Γεωπονικό Χημείο. ε) Να ενισχυθεί η ιατρική εποπτεία από ιατρούς στους θαλάμους
όπου βρίσκονταν οι πρόσφυγες, γιατί το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε. Υπήρχε
πάντα ο κίνδυνος των επιδημιών και η απειλή για τη δημόσια υγεία.171
Με τηλεγράφημα του υπουργείου Περιθάλψεως, εντολή υπουργού, ενημερώθηκε
ο αναπληρωτής Γενικός Διοικητής Θεσσαλονίκης Γ. Χαριτάκης, ότι είχε εκδοθεί
χρηματικό ένταλμα ενός εκατομμυρίου δραχμών (χρήσεως 1920), για να καλύψει τις
ανάγκες περιθάλψεως των Καυκάσιων προσφύγων. Το χρηματικό ένταλμα για την
απόδοση του λογαριασμού, έληγε στις 31 Απριλίου 1921, ενώ θα καταβάλλονταν για
τον παραπάνω σκοπό 20.000 δραχμές ημερησίως.172
Από το αρχείο της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας προκύπτει ότι για το 1921
από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας συντάσσονταν ανά δεκαπενθήμερο
εκθέσεις που αφορούσαν την υγιεινή κατάσταση των προσφύγων. Οι εκθέσεις που
απευθύνονταν στη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης περιέγραφαν την υγιεινή
κατάσταση της πόλης και των εγκατεστημένων σε αυτήν Καυκάσιων προσφύγων.
Αναφέρονταν ειδικότερα στην εξέλιξη και καταπολέμηση των λοιμωδών νόσων:
«Κατά το λήξαν δεκαπενθήμερον έχομεν 89 κρούσματα εξανθηματικού τύφου, εξ ων
85 εν τοις συνοικισμοίς των Καυκάσιων και 4 εν τη πόλει. Εκ τούτων απεβίωσαν 9,
των λοιπών αποληξάντων εις ίασην. Και τον εξ ελονοσίας κίνδυνον ελπίζομεν να
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αποφύγομεν αν όχι δια της εξυγιάνσεως και αποξηράνσεως των περί τους
συνοικισμούς ελωδών εκτάσεων, έργου όπερ ήθελεν απαίτησει και χρόνον πολύν και
δαπάνην ου μικράν, αλλά διά της προληπτικής χρήσεως την κινίνης, εφ όσον τα προς
τούτο μέσα μας χορηγηθώσι». 173
Μέτρα όμως προστασίας της υγείας των προσφύγων, δεν πάρθηκαν μόνο στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Υγείας, ο υπουργός
Γενικός Διοικητής Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος εξέδωσε απόφαση που χώριζε την
περιφέρεια του Κιλκίς σε εννέα υγειονομικούς τομείς: «Προς καλήν εξυπηρέτησιν
των εν τη περιφερεία Κιλκίς εποικισμένων Καυκάσιων προσφύγων διαιρώ ταύτην εις
εννέα τομείς, ως και τοποθετώ εις έκαστον ένα βοηθό ιατρού».174
Με άλλη απόφασή του, τον Οκτώβριο του 1921, ενέκρινε την προμήθεια
φαρμάκων για τις ανάγκες του ιδρυθέντος στο Κιλκίς νοσοκομείου των
προσφύγων. 175 Οι Καυκάσιοι πρόσφυγες, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
τους δεν αυτοργανώνονταν μόνο μέσα στους καταυλισμούς. Ίδρυσαν Σύλλογο
Καυκάσιων στη Θεσσαλονίκη, με γραφεία τους στην οδό Κουντουριώτη 8. Σε
έγγραφό του, που απευθυνόταν προς τον «Σεβαστόν Γενικόν Διοικητήν ενταύθα»,
ζητήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, λόγω των οικονομικών θεμάτων στους προσφυγικούς
συνοικισμούς της περιφέρειας Έδεσσας, να σταλεί ένας τουλάχιστον ιατρός, καθώς
και ανάλογο φαρμακευτικό υλικό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και βελτιωθεί η
υγειονομική κατάσταση των προσφύγων. Το αίτημα του συλλόγου προς τη Γενική
Διοίκηση διαβιβάστηκε μετά από ενημέρωση του, από το «Παράρτημα της
Εδέσσης», κάτι που αποδεικνύει ότι ο σύλλογος Καυκάσιων Θεσσαλονίκης
λειτουργούσε παραρτήματα σε αρκετές επαρχιακές πόλεις - περιοχές της
Μακεδονίας, όπου είχαν εγκατασταθεί Καυκάσιοι ομογενείς.176

Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Απόσπασμα από την έκθεση του β΄ δεκαπενθημέρου της
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας, Απρίλιος 1921.
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β. Τα προβλήματα περίθαλψης και εγκατάστασης των Καυκάσιων
προσφύγων μέσα από τις σελίδες του ημερήσιου τύπου της Θεσσαλονίκης
Είναι άξιο αναφοράς ο τρόπος που προσλαμβάνονταν και αντιμετωπίζονταν οι
νεοαφιχθέντες Καυκάσιοι πρόσφυγες από τον Τύπο της Θεσσαλονίκης, κάτι που
προφανώς απηχούσε εν μέρει τις αντιδράσεις του ντόπιου πληθυσμού της πόλης,
αλλά και της Μακεδονικής ενδοχώρας.
Η εφημερίδα Το Φως του Δημήτρη Ρίζου, τον Ιανουάριο του 1921, με
μονόστηλο άρθρο στην πρώτη σελίδα της, με τίτλο «Δια τον εποικισμόν των
Καυκάσιων», σχολίασε την προσπάθεια του υπουργείου Γεωργίας για αύξηση της
γεωργικής παραγωγής και ειδικά της σιτοκαλλιέργειας. Για την εφημερίδα, η Ελλάδα
θα έπρεπε να παράγει σιτηρά και να μην εξαρτάται από την εισαγωγή τους από την
Αμερική και τον Καναδά. Να είναι αυτάρκης. «Άλλοτε η Μακεδονία, δια του σίτου
και του αραβοσίτου της, έτρεφε αυτήν και έτρεφε όλας τας νήσους του Αιγαίου και
μέρος της Αλβανίας. Σήμερα περιμένει άλευρα εκ Καναδά, διότι η Μακεδονία δεν
καλλιεργείται». Επισημαινόταν ότι η προκάτοχος κυβέρνηση του Ελευθερίου
Βενιζέλου είχε ενεργήσει για τη μεταφορά στη Μακεδονία και τη Θράκη χιλιάδων
οικογενειών Καυκάσιων γεωργών, για να συμβάλλουν στην αύξηση της γεωργικής
παραγωγής. Οι προσφυγικοί πληθυσμοί, όπως σημείωνε η εφημερίδα, ήδη από
τριμήνου άρχισαν να εγκαθίστανται σε περιοχές που είχαν επιλεχθεί για τον
εποικισμό τους. 177
Τον Απρίλιο του 1921, με βασιλικό διάταγμα μεταβιβάστηκαν όλα τα
δικαιώματα και οι αρμοδιότητες του υπουργού Συγκοινωνίας, που αφορούσαν στην
εγκατάσταση

των

ομογενών

Καυκάσιων

εποίκων,

στον

Γενικό

Διοικητή

Θεσσαλονίκης Αλεξανδρόπουλο. Η ευθύνη για την εγκατάσταση και η αντιμετώπιση
των προβλημάτων περνούσε έτσι στην περιφερειακή τοπική διοίκηση.178
Με πρόσκλησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καυκάσιων,
ενημέρωνε όλους τους πρόσφυγες, που ήταν εγκατεστημένοι σε διάφορους
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συνοικισμούς, να πάρουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 27 Ιουνίου
1921. Τα θέματα που θα συζητούνταν ήταν: α) Ο εποικισμός Καυκάσιων,
β)Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου, γ) διάφορες προτάσεις.179
Από δημοσίευμα της Εφημερίδος των Βαλκανίων, με τίτλο «Ο εποικισμός των
Καυκάσιων», αντλείται η πληροφορία ότι οι οικογένειες των Καυκάσιων, οι οποίες
ήταν έτοιμες να αναχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη για εγκατάσταση στο εσωτερικό
της Μακεδονίας, διατάχθηκαν να μην μετακινηθούν. Ο λόγος της μη μετακίνησής
τους ήταν ότι δεν υπήρχαν οικήματα για την εγκατάστασή τους και θα αναγκάζονταν
να παραμείνουν στην ύπαιθρο: «Δια τούτο πρέπει να περιμένουν όπως η κυβέρνηση
κτίση πρώτον οικοδομάς δια την στέγασιν των και κατόπιν να μετακινηθούν. Αν το
γεγονός έχει ούτω νομίζομεν ότι εποικισμός θα σταματήση εντελώς … Όσον αφορά
τους εποικισθέντας ήδη, η κυβέρνησις πρέπει να σκεφθή ότι η τραγωδία πολλών εξ
αυτών θα παύση, τότε μόνο όταν τους δοθούν ζώα, εργαλεία και σπορά». 180
Η εφημερίδα, αναφερόμενη στις επιδημικές ασθένειες που έπλητταν τον
προσφυγικό πληθυσμό, σημείωνε στο πρωτοσέλιδό της: «Οι Καυκάσιοι πεθαίνουν.
Εγράψαμεν ότι από τριών εβδομάδων ενεμφανίσθησαν επιδημίαι θανατηφόροι εις
στους συνοικισμούς των προσφύγων. Η μόνη οικονομική βοήθεια ήτις δίδεται εις
αυτούς είνε η του Αμερικανικού Σταυρού. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η δική
μας Υγειονομική Υπηρεσία δεν συνεκινήθησαν ακόμη; Θα φθάσουν ίσως, όταν θα
είναι αργά».181
Με άρθρο του ο Δ. Αβράσογλου, στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδος των
Βαλκανίων, σχολίασε: «Το πρόβλημα του αγροτοεποικισμού της περιφερείας
Εδέσσης. Αι αξιώσεις των Βέηδων». Η εγκατάσταση προσφύγων στην περιοχή της
Έδεσσας

(Καυκάσιοι, Μικρασιάτες), είχε πραγματοποιηθεί με την προσωρινή

κατάληψη των τσιφλικιών, όπως στο Λιποχώρι, Κάμενικ, Μπάνια, Ρίζοβο και αλλού,
από το Ελληνικό Κράτος, για το λόγο ότι δεν υπήρχαν εκεί εκτάσεις ιδιοκτησίας του
δημόσιου. Η εκεί εγκατάσταση των προσφύγων με αγροτικά μερίδια γης, έγινε σε
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κτήματα-τσιφλίκια που ανήκαν «εις φυγάδας Οθωμανούς ή ως επί το πλείστον
υπηκόους εχθρικών κρατών (Βουλγαρίας)». 182
Με την αλλαγή όμως της κυβέρνησης, το Νοέμβριο του 1920 και για διάφορους
άλλους λόγους, που για τον αρθογράφο ήταν καθαρά κομματικοί οι μπέηδες της
Έδεσσας στήριξαν στις εκλογές τους βασιλόφρονες – Κωνσταντινικούς, με σκοπό τα
κτήματα σταδιακά να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους, τους τσιφλικάδες
Οθωμανούς. Η κατάσταση αυτή είχε δημιουργήσει έκρυθμο κλίμα στην περιοχή
μεταξύ προσφύγων και μπέηδων-ιδιοκτητών, αλλά και του ελληνικού δημοσίου.
Συνεχώς διάφορα περιστατικά έξωσης των προσφύγων από τα κτήματα και
επανακατάληψής τους από αυτούς, απασχολούσαν τις αρχές. Για τον αρθογράφο, οι
Έλληνες πρόσφυγες δεν θα έπρεπε να εγκατασταθούν μόνιμα μόνο στα τσιφλίκια,
αλλά και στα εγκαταλειμμένα χωριά, καθώς και σε εκείνα, όπου οι εντόπιοι κάτοικοί
τους χαρακτηρίζονται «Βουλγαρόφρονες». 183
Για τον Αβράσογλου, η αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης της περιοχής, με
την εγκατάσταση των προσφύγων εποίκων ελληνικής καταγωγής, ήταν σημαντικό
εθνικό ζήτημα. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι εγκατασταθέντες έποικοι, εις την
περιφέρειαν ταύτην ως εξάγεται εκ του κάτωθι πίνακος, ανήρχοντο κατά το παρελθόν
έτος εις 286 οικογενείας. Εις τας άνω οικογενείας εάν προσθέσωμεν άλλας 200
προσωρινώς εγκατασταθείσας εις τα παραπήγματα Βέρτσεκοπ έχομεν το σύνολον
των 486 οικογενειών καθαρώς Ελληνικού πληθυσμού, απέναντι 359 οικογενειών
εντοπίων». 184
Επανερχόμενος ο δημοσιογράφος της εφημερίδας στο ζήτημα του εποικισμού
των Καυκάσιων, τον Σεπτέμβριο του 1921, στο άρθρο του με τίτλο «Εποικισμός και
Αεροκοπάνισμα» έθιγε την αναποτελεσματικότητα και ολιγωρία της υπηρεσίας του
εποικισμού, της κυβέρνησης του Δημητρίου Γούναρη. Χαρακτηριστικά γράφει:
«Ηθέλησαν να εγκαταστήσουν τους εποίκους Καυκασίους με ψέματα. Εζητούσαν
χωράφια τους έδιναν … υποσχέσεις. Εζητούσαν εργαλεία τους έδιναν… λόγια.

Εφημερίς των Βαλκανίων, 2 Ιουλίου 1921.
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Εζητούσαν σπίτια τους έδιναν… πομφόλυγας. Εζητούσαν αροτρίωνα τους
απέστειλλαν … επιτροπάς.

Με ολίγα λόγια, παρ’ όλα τα ασύστολα ψεύδη της

κυβερνήσεως, περί χορηγήσεως 10 εκατομμυρίων κατά μήνα, δια τον εποικισμόν των
Καυκάσιων, δεν εχορηγήθησαν παρά μηδαμινά πράγματα. Επιχείρησαν τους
ανθρώπους να τους αποστείλουν εις την Αμερικήν και αντί να τους βάλουν σε ένα
υπερωκεάνιο … χάριν οικονομίας τους εφόρτωσαν σε μία … ψαρόβαρκα».185 Για τον
δημοσιογράφο, η κυβέρνηση ενώ είχε ενημερωθεί ήδη προ δεκάμηνου για τις
επείγουσες ανάγκες του εποικισμού, για την άμεση στέγαση, την χορήγηση δανείων
και ζώων στους Καυκάσιους πρόσφυγες, δεν έπραξε τίποτα, παρά μόνο έδινε
ψεύτικες υποσχέσεις σε αυτούς. Αναφερόμενος και πάλι στο ζήτημα των
μουσουλμανικών κτημάτων, υπερτόνισε:
«Ο εποικισμός για να γίνει απαιτείται γη και η γη αυτή πρέπει να δοθεί εις τους
πρόσφυγες ή στους μπέμπηδες». Το άρθρο και ουσιαστικά ο συντάκτης του
παίρνει πολιτική θέση, αντιπαραβάλλοντας την πολιτική πρακτική της
κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αυτή της κυβέρνησης του Δημητρίου
Γούναρη που κρίνεται ανεπαρκής και ανίκανη να διαχειριστεί την αγροτική
εγκατάσταση των Καυκάσιων προσφύγων στη Μακεδονία. Το άρθρο κλείνει με
την εξής παράγραφο: «Έχομεν την γνώμην, ότι ως τώρα η κυβέρνησις Γούναρη
απέδειξε με γεγονότα ότι δεν είναι εις θέσιν να εννοήση τι θα πει εποικισμός,
διότι δεν ζει εις το έτος 1921, αλλά ακριβώς εις το 1897».186
Στις 10 Οκτωβρίου 1921,

στην εφημερίδα Το Φως δημοσιεύτηκε κείμενο

σχετικά με το νεοσυσταθέν Σωματείο με την επωνυμία «Κεντρική Επιτροπή
Προσφύγων Περιφέρειας Κιλκίς». Το Σωματείο ιδρύθηκε από Γενική συνέλευση
αντιπροσώπων 47 προσφυγικών συνοικισμών του Κιλκίς με σκοπό την προώθηση και
υποστήριξη των συμφερόντων των προσφύγων, αλλά και τη βοήθεια προς την
κυβέρνηση και τη Γενική Διοίκηση για θέματα που αφορούν τις προσφυγικές ανάγκες
που προέκυπταν από το δύσκολο εγχείρημα του εποικισμού. Το τηλεγράφημα του
προεδρείου του Σωματείου προς τον υπουργό έκλεινε με την έκφραση των
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ευχαριστιών και της ευγνωμοσύνης προς την κυβέρνηση του προσφυγικού κόσμου.
«Δια την φιλόστοργον και όντως πατρικήν μέριμνα υμών δια την περίθαλψιν του
εποικισμού και του εφοδιασμού των προσφύγων». Το τηλεγράφημα εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου υπέγραψαν οι: Μοσχόπουλος, Λεβαράς,
Σουμενίδης. Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, δημοσιεύθηκε και η απάντηση του
υπουργού - Γενικού Διοικητή, στο τηλεγράφημα του Σωματείου, όπου έδωσε τα
συγχαρητήριά του, προς τους προσφυγικούς συνοικισμούς του Κιλκίς, για την
οργάνωσή τους σε Σωματείο και τη διάθεση των προσφύγων να συνδράμουν την
κυβέρνηση στη δύσκολη προσπάθεια του εποικισμού. 187
Την ίδια ημέρα, 10 Οκτωβρίου 1921, η Εφημερίς των Βαλκανίων δημοσίευσε
πρόσκληση στρατολόγησης προσφύγων. Με έγγραφο πρόσκληση, η Γ΄ Στρατολογική
Διεύθυνση

Θεσσαλονίκης,

καλούσε

τους

εγκατεστημένους

πρόσφυγες

στη

Μακεδονία, Έλληνες στο γένος, που γεννήθηκαν το 1902 και βρίσκονταν στην ηλικία
των 20 ετών, να καταταγούν. Ανεξάρτητα αν ήταν ή δεν ήταν εγγεγραμμένοι στα
προσφυγικά μητρώα, υπάγονταν στις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος, που
εκδόθηκε

την

1/9/1921.

Στη

Θεσσαλονίκη,

η

κατάταξη

στον

στρατό

πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1921 στο «εμπεδόν πεζικού της VI
Μεραρχίας».
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Έναν χρόνο σχεδόν πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή, νέοι

προσφυγικής καταγωγής επάνδρωσαν μονάδες του στρατού, αποδεικνύοντας για μία
ακόμη φορά ότι η «οδύσσεια» του προσφυγικού ελληνισμού δεν είχε φτάσει ακόμα
στο τέλος της.189
Tο ζήτημα της εγκατάστασης (εποικισμού) των Καυκάσιων προσφύγων και η
προσπάθεια έξωσης πολλών αγροτικών οικογενειών από τον αρχικό τόπο
εγκατάστασής τους, απασχόλησε για πολλούς μήνες τον τοπικό Τύπο, που με
δημοσιεύματά του αποτύπωνε το πολιτικό και κοινωνικό πεδίο της αντιπαράθεσης

Εφημερίδα Το Φως, 10 Οκτωβρίου 1921.
Ιδιωτική συλλογή προφορικών μαρτυριών Νίκου Μαραντζίδη: Προφορική μαρτυρία του Νικόλαου
Μαραντζίδη (Νικαλάι Μαραντζόφ), γεννημένου το 1902 ο οποίος, γνωρίζοντας την τουρκική γλώσσα,
υπηρέτησε και ως μεταφραστής σε μονάδα του ελληνικού στρατού στη Θράκη. Παύλος Μαραντζίδης
1998.
189
Εφημερίς των Βαλκανίων, 10 Οκτωβρίου 1921.
187
188

84

ανάμεσα σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονταν ή εγκαταστάθηκαν
πρόσφατα στην ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας.
Με άρθρο και πάλι ο Αβράσογλου, με τίτλο: «Πρωτοφανής μέθοδος
εποικισμού», καυτηρίασε το διωγμό-έξωση 271 οικογενειών Καυκάσιων από χωριά
της Εδέσσης και του Κιλκίς. Οι πρόσφυγες αυτοί,

με απόφαση της Γενικής

Διοίκησης και της υπηρεσίας εποικισμού, εγκαταστάθηκαν εκεί πριν από ένα
πεντάμηνο. Με μέσα και εφόδια που τους δόθηκαν, εκχέρσωσαν τα ακαλλιέργητα
λιβάδια και έσπειραν τα χωράφια, ίδρυσαν καινούργιους συνοικισμούς, όπου
εγκατέστησαν τις οικογένειες και το βιος τους. «Μόνοι τους εγκαταλελειμμένοι από
όλους οι απόγονοι αυτοί των ακριτών του Καυκάσου και με τας υπολειπομένας των
από τας κακουχίας δυνάμεις κατόρθωσαν τόσα, όσα δεν θα κατόρθωνε εις ολίγους
μήνες, ολόκληρο αιώνα, η δυσκίνητος και σαθρά κρατική γραφειοκρατία. Εν τούτοις
ύστερα από τόσες πολυμήνους προσπάθειας, ύστερα από τόσες θυσίες των θυμάτων
αυτών της κυβερνήσεως, διατάσσεται σήμερα η ΕΞΩΣΙΣ από τους ως άνω
συνοικισμούς». Ο συντάκτης του άρθρου θεώρησε ότι η μεταστροφή της πολιτικής
της κυβέρνησης που αφορούσε τους συγκεκριμένους Καυκάσιους πρόσφυγες και την
εγκατάστασή τους, οφειλόταν σε καθαρά κομματικούς λόγους. Πίστευε ότι η ισχνή
κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης εξαγοράστηκε με τον διωγμό των
Καυκάσιων: «Αι τουρκικαί ψήφοι της κυβερνήσεως αντηλλάγησαν με το αίμα των
Καυκάσιων».190
Για το ίδιο θέμα, Το Φως, δυο ημέρες μετά, με πρωτοσέλιδό του που
τιτλοφορούνταν: «Ενώ εκεί τους κρεμούν, εδώ τους εκδιώκουν», παραλλήλισε τον
απαγχονισμό 71 Ελλήνων της Αμισσού από τον τουρκικό όχλο, με αυτό της έξωσης
των Καυκάσιων από αγροτικές περιοχές της Έδεσσας: «Έφθασαν μάλιστα εις
Θεσσαλονίκην οι αντιπρόσωποι των εκτοπιζομένων συνοικισμών κλαίοντες και
οδυρόμενοι διότι οι διωγμοί των μουσουλμάνων εξακολουθούν ενεργούμενοι και εν
τη Ελληνική πατρίδα». 191

Εφημερίς των Βαλκανίων, 14 Οκτωβρίου 1921.
Την επανάκτηση των τσιφλικιών, όπου είχαν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες διεκδικούσαν οι Τούρκοι
μπέηδες της Έδεσσας, με επικεφαλής τον βουλευτή Χασάν Βέη.
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Η εφημερίδα, θέλοντας να εκφράσει το γενικό αίσθημα του ελληνικού λαού
κατά «των απηνών εχθρών της φυλής μας», απορούσε με τη μουσουλμανόφιλη
πολιτική της κυβέρνησης που στόχευε στις ψήφους των μουσουλμάνων. Καλούσε
μάλιστα τον Αλεξανδρόπουλο να αντιταχθεί σε τέτοιου είδους κυβερνητικές
αποφάσεις, αφού και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ του εποικισμού, στην αντιπαράθεση του
με μουσουλμάνους βουλευτές. Η άποψη της διεύθυνσης της εφημερίδας, μέσω του
κεντρικού της άρθρου, ήταν ότι η απόφαση για έξωση των Καυκάσιων προσφύγων
δεν θα εφαρμοζόταν γιατί αποδοκιμαζόταν από το σύνολο του λαού.192
Τελικά όμως σημαντικός αριθμός εγκατεστημένων Καυκάσιων στην περιφέρεια
Βοδενών (Εδέσσης),193 διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τις «στέγες και τις γαίες τους.
Η μετατόπισις γίνεται τη ενεργεία των Τούρκων γαιοκτημόνων και των
μουσουλμάνων πληρεξουσίων. Οι μετατοπιζόμενοι Καυκάσιοι θα εγκατασταθούν εις
τας γαλλικάς κατασκηνώσεις πέριξ της Θεσσαλονίκης».194
Μεταξύ Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 1921,

ο Τύπος της Θεσσαλονίκης,

απηχώντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης γύρω από τα προβλήματα
εγκατάστασης και αποκατάστασης των προσφύγων, κάλυψε εκτενώς με άρθρα και
ρεπορτάζ τις ενέργειες της κυβέρνησης, της Γενικής Διοίκησης, της Υπηρεσίας
Εποικισμού και τις παρεμβάσεις των προσφυγικών οργανώσεων. Συχνοί ήταν τίτλοι
δημοσιευμάτων όπως: «το προσφυγικόν ζήτημα. Ποια είναι η κατάστασις των
προσφύγων. Τα σφάλματα της υπηρεσίας και τα βάσανα του εποικιζομένων»195 και
σχετικές ειδήσεις για τα μέτρα αποκατάστασής τους: «Πιστώσεις δια τους πρόσφυγας
Αθήναι, ενεκρίθη κατ’ αρχήν υπό του υπουργικού Συμβουλίου το ποσό των 31,2
εκατομμυρίων, τα οποία εζήτησεν υπέρ της αποκαταστάσεως των προσφύγων υπό
του Γενικού Διοικητού κ.Αλεξανδροπούλου».196
Στον Τύπο επίσης τονιζόταν και η ανθρωπιστική δράση προς τους Καυκάσιους
και

Πόντιους

πρόσφυγες

(διαμονής

ιματισμού,

φαγητού

κ.ά.),

Εφημερίδα Το Φως, 16 Οκτωβρίου 1921.
Αντιπαράθεση Βλαχόφωνων, Καυκάσιων και στην περιοχή Τσιπκούν Εδέσσης.
194
Εφημερίς των Βαλκανίων, 13 Νοεμβρίου 1921.
195
Εφημερίδα Το Φως, 25 Οκτωβρίου 1921.
196
Εφημερίς των Βαλκανίων, 16 Νοεμβρίου 1921.
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διαφόρων

οργανώσεων, όπως του Αμερικανικού και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του
Πατριωτικού

Συνδέσμου

των

Κυριών,

του

Ασύλου

του

Παιδιού,

του

Ορφανοτροφείου Θηλέων Προσφυγοπαίδων και του Σωματείου Δεσποινίδων η
«Μέλισσα».197
Τον Ιούλιο του 1922, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Παρασκευόπουλος,
επισκέφθηκε

εγκαταστάσεις

στην

περιοχή

της

Γεωργικής

Σχολής,

όπου

φιλοξενούνταν περίπου 15.000 Καυκάσιοι πρόσφυγες:
«Επισκέφθη αυτοπροσώπως όλα τα διαμερίσματα, εισελθών εις τας σκηνάς και
τα παραπήγματα

της

Γεωργικής

Σχολής. Είδε τα νοσοκομεία, τους

απολυμαντικούς κλίβανους, τα μαγειρεία,

το μικρόν μαιευτήριον, το

ορφανοτροφείον». Αφού οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες τον διαβεβαίωσαν
για τις «άριστες» συνθήκες υγιεινής, σίτισης και διαβίωσης των προσφύγων, ο κ.
Νομάρχης συνομίλησε μαζί τους και εισέπραξε την ευγνωμοσύνη τους. «Προς
την κυβέρνησιν και τας αρχάς δια την προστασίαν και τας θυσίας εις τας οποίας
υποβάλλονται παρά τας δύσκολους περιστάσεις εις ας ευρίσκονται ως εκ του
εθνικού αγώνος προς ανακούφισιν και αποκατάστασιν εν γένει αυτών.
Ιδιαιτέρως ευγνωμονούν την Αμερικανική αδελφότητα δια την στοργήν και την
πρόνοιαν ην λαμβάνειν προστασίαν των βρεφών, ορφανών και ανηλίκων».198
Απηχώντας το κλίμα και το γενικότερο εθνικό και πολιτικό περιβάλλον μιας
εποχής, με συνεχείς δημοσιεύσεις στον Τύπο, καλούνταν με πρόσκληση οι Πόντιοι
και Καυκάσιοι πρόσφυγες να πολιτογραφηθούν ως Έλληνες πολίτες.199
«Πρόσκλησις Ποντίων-Καυκάσιων
Καλούνται οι Καυκάσιοι και Πόντιοι πρόσφυγες της πόλεως Θεσσαλονίκης, οι
βουλόμενοι να πολιτιγραφηθώσιν, όπως από της Δευτέρας 14ης τρέχοντος,
προσέρχονται προς τούτο εις τα γραφεία του Συλλόγου Καυκάσιων (οδός

Εφημερίδα Το Φως, 16 Οκτωβρίου 1921.
Εφημερίδα Το Φως, 22 Ιουλίου 1922.
199
Εγγραφή στους ειδικούς προσφυγικούς καταλόγους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
197
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Κουντουριώτου, αριθμός 5 Σινά Χατζη-Οσμάν) ένθα
ημέρας η αρμόδια επιτροπή.

συνεδριάζει δι’ όλης της

Θεσσαλονίκη 14η Νοεμβρίου 1922.
Τα προσφυγικά μέλη της επιτροπής

Δημήτρης Ευθυμιάδης - Ιωσήφ Παπαδόπουλος»200
Σταχυολογώντας δημοσιεύματα του Τύπου της Θεσσαλονίκης, εκείνης της
εποχής, διακρίνουμε ότι καίριο ζήτημα που απασχολεί το ελληνικό κράτος, την
εκάστοτε κυβέρνηση και ιδιαίτερα τις κρατικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνταν
στο βορειοελλαδικό χώρο, ήταν αυτό της εγκατάστασης και αποκατάστασης, των
εκδιωχθέντων από τις πατρογονικές τους εστίες, Ελλήνων προσφύγων. Φέρνει στην
επιφάνεια το γεγονός ότι το εποικιστικό πρόγραμμα του ελληνικού κράτους στις
παραμεθόριες περιοχές, πέραν των άλλων, επιδιώκει και την ενίσχυση του ελληνικού
στοιχείου σε αυτές. Την επιλογή αυτή, έρχεται και στηρίζει και το γηγενές ελληνικό
στοιχείο, κόντρα σε τοπικά συμφέροντα άλλων πληθυσμιακών κοινωνικών ομάδων
και ευκαιριακών πολιτικών επιδιώξεων, σε μία εποχή που την χαρακτηρίζει η
ρευστότητα των εθνικών επιδιώξεών, καθώς και η συνεχής μεταβολή των εθνικών
συνόρων.\

γ. Η διαχείριση της εγκατάστασης των Καυκάσιων προσφύγων
Με την άφιξή τους οι πρώτοι πρόσφυγες 201 άρχισαν να εγκαθίστανται στους
χώρους

περίθαλψής

τους

(Καλαμαριά,

Χαρμάνκιοι

κ.τλ),

όπου

σταδιακά

προωθούνταν για τη μόνιμη εγκατάστασή τους σε διάφορα μέρη της ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνέχιση της φροντίδας από το υπουργείο
Περιθάλψεως. Ο μεγαλύτερος όμως αριθμός των προσφύγων από τη νότια Ρωσία, τον
Καύκασο και τον Πόντο, μεταξύ 1919 –1921 εγκαταστάθηκε σε περιοχές της
κεντρικής Μακεδονίας: «Ου μόνον τούτο, αλλ’ άπαντες οι περί ων ο λόγος

200
201

Εφημερίς των Βαλκανίων, 17 και 18 Νοεμβρίου 1922.
Αιλιανός, ό.π., Ο Αιλιανός αναφέρει 10.000, σ.97.
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πρόσφυγες, απολαμβάνουν, εκτός της αρωγής του Υπουργείου Περιθάλψεως και των
ειδικών ευεργετημάτων των εποικιζομένων τα οποία παρέχονται υπό του Υπουργείου
Γεωργίας».202
Βασικός άξονας της πολιτικής του ελληνικού κράτους, ήταν να εγκαταστήσει
τους πρόσφυγες ελληνικής καταγωγής στη Μακεδονία και τη Θράκη για να τονώσει
το ελληνικό στοιχείο, ειδικά μετά την πληθυσμιακή αραίωση αυτών των περιοχών,
από την αποχώρηση των Τούρκων κατοίκων τους λόγω των πολεμικών συγκρούσεων
και την πολιτική πρακτική της εκδίωξης τους από τους Βούλγαρους. Επιπλέον, οι
περιοχές αυτές γεωμορφολογικά ικανοποιούσαν τις οικονομικές ανάγκες και
ενδιαφέροντα των εγκατεστημένων προσφύγων. Ήταν γενική η παρατήρηση ότι οι
πρόσφυγες προτιμούσαν να εγκατασταθούν σε περιοχές παρόμοιες με αυτές που
άφησαν πίσω τους. Η επιλογή της Μακεδονίας τους βοήθησε, έτσι ώστε να
ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, μία εργασία που γνώριζαν ήδη από
τη γενέθλια γη.203
Προτάσεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο για την εγκατάσταση των Καυκάσιων
προσφύγων υπήρχαν και για την Κρήτη, την Πελοπόννησο, ακόμα και για την
περιοχή της Σμύρνης, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν, σύμφωνα με την πολιτική
του

Ελευθερίου

Βενιζέλου.

Τελικά

εγκαταστάθηκαν

στη

βόρεια

Ελλάδα,

συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Δράμας, Ημαθίας και
Σερρών. Η πλειοψηφία των «Καρσλήδων» που ήρθαν στην Ελλάδα έως το καλοκαίρι
του 1920, εγκαταστάθηκε στο Κιλκίς, στην πόλη και στα γύρω χωριά, καθώς και σε
άλλες πόλεις όπως την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, τα
Ελευθέρια, τον Λαγκαδά, την Καβάλα, τη Ζίχνη, το Σιδηρόκαστρο, την
Αλεξανδρούπολη, το Σουφλί και αλλού, σε Μακεδονία και Θράκη. Εγκαταστάσεις
προσφύγων υπήρξαν και σε περιοχές της Ανατολικής Θράκης, στα χωριά και την
πόλη των Σαράντα Εκκλησιών, όταν με τη Συνθήκη των Σεβρών το 1920
παραχωρήθηκε στην Ελλάδα. Όμως, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την
ανακωχή-συνθήκη των Μουδανιών το Σεπτέμβριο του 1922, η περιοχή, με τη

202
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Αιλιανός, ό.π., σ. 97.
Καζταρίδης, ό.π., σ. 90.
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διαμεσολάβηση των Άγγλων παραδόθηκε στους Τούρκους του Κεμάλ Ατατούρκ. Οι
Καυκάσιοι ακολούθησαν μαζί με τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης την
υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Για δεύτερη φορά αναγκάστηκαν να πάρουν τον
δρόμο της προσφυγιάς, κατευθυνόμενοι στη Μακεδονίας. Πριν τη Συνθήκη της
Λωζάννης και την επίσημη ανταλλαγή των πληθυσμών (1923), ένας αριθμός
Ελλήνων του Καυκάσου και της νότιας Ρωσίας, γύρω στις 55.000, που είχαν έρθει
μεταξύ 1919-1920, εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία.204
Ο Θεόδωρος Παχατουρίδης, περιγράφοντας την εγκατάστασή τους στις
Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης, αναφέρει:
«Ήταν αποστολή 3-4 χιλιάδες κόσμος μπήκε στο κάθε πλοίο και ήρθαμε,
καθίσαμε ακριβώς στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Μαΐου 1920. Στο Καραμπουρνού
καθίσαμε έξι μήνες, μέχρι το Νοέμβριο μήνα. Όταν έγιναν τα γεγονότα της
Θράκης και πήρε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη Σμύρνη ζητήσαμε να πάμε στην
Ανατολική Θράκη. 205 Τέθηκε θέμα για εγκατάσταση στη Θράκη. Ήταν καλό
μέρος. Πήγαμε λοιπόν από το Καραμπουρνού στις Σαράντα Εκκλησιές. Επτά
χιλιόμετρα έξω από τις Σαράντα Εκκλησιές, στο «Γενιτσέ». Απείχε από την
Κωνσταντινούπολη γύρω στα 75 χιλιόμετρα. Καθίσαμε εκεί 2,5 χρόνια. Από το
Καραμπουρνού (εννοεί τη Θεσσαλονίκη), στις Σαράντα Εκκλησιές πήγαμε με
τρένο, με μεσολάβηση του κράτους […]. Ερώτηση: « Μετά τα γεγονότα της
Θράκης και της Μικράς Ασίας

φύγαμε και ήρθαμε εδώ, όπου είχαμε

συγγενείς… Με τα ζώα και τα κάρα φορτώσαμε ότι είχαμε. Τι θα μπορούσαμε
να πάρουμε πάνω σε ένα κάρο; τρία, τέσσερα τσουβαλάκια σιτάρι. Τα αφήσαμε
όλα μέσα στις αποθήκες. Είχαμε τις βοϊδάμαξες μας και από κανένα κάρο
τούρκικο για να φορτώσουν τα τρόφιμα. Με τα ζώα λοιπόν και τα κάρα ήρθαμε
μέχρι τα σύνορα. Έξω από τα σύνορα, στη Ν. Ορεστιάδα, ήρθε η αμαξοστοιχία η
Ελληνική. Βάλαμε τα τρόφιμα επάνω τις οικογένειες, τα γυναικόπαιδα. Εγώ
έμεινα με τον πατέρα μου. Ο αδερφός μου συνόδευσε την οικογένεια με το
τρένο. Με τα κάρα από την Ν. Ορεστιάδα μέχρι το Αγιοχώρι, όπου
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Καζταρίδης, ό.π., σσ. 91-92.
Συνέδριο Ειρήνης 1919, Συνθήκη των Σεβρών 1920.
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εγκατασταθήκαμε, ήρθαμε με πεζοπορία (δύο-τρείς μήνες). Τότε ήμουν 14 ετών.
Στο Αγιοχώρι ήρθαμε το 1922. Δεκέμβριος μήνας ήταν».206
Εν τω μεταξύ, μετά τη Συνθήκη των Σεβρών και την πρόσκαιρη αλλαγή των
συνόρων προς όφελος της Ελλάδας, δόθηκε η δυνατότητα παλιννόστησης των
Ελλήνων κατοίκων της Ανατολικής Θράκης που είχαν καταφύγει και εγκατασταθεί
ως πρόσφυγες σε περιοχές της Μακεδονίας. Αμοιβαία και οι ΟθωμανοίΜουσουλμάνοι κάτοικοι χωριών και συνοικισμών της Μακεδονίας, που είχαν
μετακινηθεί ως πρόσφυγες προς την τουρκική επικράτεια - Ανατολική Θράκη- πριν
τη Συνθήκη των Σεβρών, θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους. Το ζήτημα
όμως αυτό περιέπλεκε και δυσκόλευε το εποικιστικό πρόγραμμα του ελληνικού
κράτους για την εγκατάσταση Καυκάσιων και Ποντίων προσφύγων σε αγροτικές
περιφέρειες της Μακεδονίας. Με τηλεγράφημά του ο υπουργός Γεωργίας Ανδρέας
Μιχαλακόπουλος ενημέρωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 1920 τη Γενική Διοίκηση
Θεσσαλονίκης, Δράμας και τη Διεύθυνση Εποικισμού Θεσσαλονίκης ότι όσες
κατοικίες χωριά και συνοικισμοί εκκενώνονταν από πρόσφυγες γεωργούς που
επανεγκαθίσταντο στη Θράκη, αυτό να γίνεται γνωστό τηλεγραφικά στη Γενική
Διοίκηση Θράκης έτσι ώστε αυτή να επιτρέπει την παλιννόστηση ισάριθμων
μουσουλμάνων γεωργών από τη Θράκη στη Μακεδονία, για να υπάρχει αμοιβαίος
έλεγχος για τις μετεγκαταστάσεις. Επίσης τους ενημέρωσε ότι τα κενά σπίτια δεν
έπρεπε διατεθούν για την εγκατάσταση Καυκάσιων ή άλλων προσφύγων. Σε όσα
όμως οικήματα είχαν εγκατασταθεί ήδη ομογενείς πρόσφυγες «παρεκλήθη Γενική
Διοίκησης πάντως μη επιτρέπη παλιννόστησιν Μουσουλμάνων».207
Σε ανάλογο ύφος και σε συνέχεια του τηλεγραφήματος ήταν και το έγγραφο του
Γενικού Διοικητή Ανατολικής Μακεδονίας, Χαρίσιου Βαμβακά προς τα Γεωργικά
Γραφεία Εποικισμού Δράμας, Καβάλας, Σερρών και Σιδηροκάστρου, με το οποίο
τους γνωστοποιούσε την επικείμενη παλιννόστηση και εγκατάσταση εκ νέου στις
εστίες τους των Οθωμανών. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαταγής ήταν η απόφαση
της Γενικής Διοίκησης να μη δέχεται αναφορές που αιτούνταν την εγκατάσταση

Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Συνέντευξη Κυριάκου Χατζηκυριακίδη, Θεσσαλονίκη Ιούνιος
1996.
207
Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Τηλεγράφημα Υπουργού Γεωργίας, 14 Σεπτεμβρίου 1920.
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Καυκάσιων και Ποντίων προσφύγων στις παραπάνω περιφέρειες, πλην αυτών όπου η
εγκατάστασή τους είχε εγκριθεί.208
Στα τέλη όμως Σεπτεμβρίου του 1920, το πρόβλημα της άφιξης και
εγκατάστασης των γεωργών Καυκάσιων προσφύγων (και με την αφορμή της έναρξης
της γεωργικής περιόδου) έχρηζε, επειγόντως, αντιμετώπισης. Συνέπεια αυτής της
εξέλιξης ήταν ότι ο Μιχαλακόπουλος με τηλεγράφημα του προς τη Διεύθυνση
Εποικισμού Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να αρθεί ο περιορισμός της
εγκυκλίου, που απαγόρευε την εγκατάσταση των Καυκάσιων, σε οικήματα που
εκκενώνονταν από τους παλιννοστούντες Θρακιώτες. Συνιστούσε μάλιστα, την
εγκατάστασή τους σε ορεινούς και παραμεθόριους συνοικισμούς (για ταχύτερο
εγκλιματισμό τους) στις περιπτώσεις που δεν είχαν επιστρέψει σε αυτούς οι
μουσουλμάνοι, πρώην μόνιμοι κάτοικοί τους. Αυτή αν επέστρεφαν, να εγκαθίστατο
σε πεδινά χωριά και συνοικισμούς.209
Επειδή όμως η τηλεγραφική εντολή δεν εφαρμόστηκε άμεσα στην περιοχή της
Γενικής Διοίκησης Δράμας, το υπουργείο με νέο του τηλεγράφημα

στις 15

Νοεμβρίου 1920, προς τη Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας, ζήτησε την πλήρη
εφαρμογή της διαταγής και την εγκατάσταση των Καυκάσιων προσφύγων στους
εκκενωθέντες συνοικισμούς στην περιφέρεια της Δράμας.210
Σε έγγραφό της προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης-Πέλλης, η Διεύθυνση
Εποικισμού Μακεδονίας περιέγραψε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στη
Δράμα με τη μη εφαρμογή της νέας διαταγής για εγκατάσταση εκεί Καυκάσιων και
Ποντίων προσφύγων. Αναφέρθηκε στην ολιγωρία της διοίκησης στη Δράμα, καθώς
και στα καθημερινά παράπονα των προσφύγων, που παρέμεναν στη Θεσσαλονίκη και
που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν προς τα εκεί, ενώ οι συνθήκες ήταν
κατάλληλες. Ζήτησε τη συνδρομή της Γενικής Διοίκησης για την υπέρβαση του
προβλήματος, επισημαίνοντας ότι η μη άρση του περιορισμού εγκατάστασης των
προσφύγων, παρέτεινε τη διαμονή σε παραπήγματα και σκηνές χιλιάδων προσφύγων

Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Έγγραφο Γενικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας, 19
Σεπτεμβρίου 1920.
209
Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Τηλεγράφημα Υπουργού Γεωργίας, 30 Σεπτεμβρίου 1920.
210
Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Τηλεγράφημα Υπουργού, 15 Νοεμβρίου 1920.
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στη Θεσσαλονίκη, ενώ το προσφυγικό ρεύμα προς αυτή συνεχιζόταν, δημιουργώντας
ασφυκτικές συνθήκες μέσα στην πόλη.211
Τελικά η Γενική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας, που έδρευε στη Δράμα, την
1η Δεκεμβρίου 1920, με εγκύκλιο προς τα Γεωργικά Γραφεία Εποικισμού Δράμας,
Σερρών. Καβάλας και Σιδηροκάστρου, εφάρμοσε τη διαταγή του υπουργείου
Γεωργίας:
«Περί εποικισμού των Καυκάσιων προσφύγων εις συνοικισμούς εκκενωθέντας
υπό των παλιννοστησάντων Θρακών, αίρομεν τον περιορισμόν της υπ. αριθ.
20525/11, εγκυκλίου διαταγής της Γενικής Διοικήσεως περί απαγορεύσεως της
εγκαταστάσεως Καυκάσιων και Ποντίων προσφύγων εις συνοικισμούς
ανατολικής

Μακεδονίας,

προ

της

παλιννοστήσεως

των

εντοπίων

Μουσουλμάνων. Του λοιπού θέλετε επιτρέπει την εγκατάστασιν εις χωρία της
περιφέρειας σας των κατόπιν εγκρίσεως μας παρά της Διευθύνσεως Εποικισμού
Θεσσαλονίκης, αποστελλομένων προσφύγων». 212
Η συγκεκριμένη διαταγή αφορούσε όλη τη Μακεδονία και όχι μόνο τη Νομαρχία
Δράμας, που καθυστέρησε ανεξήγητα να την εφαρμόσει. Τελικά, και ύστερα από
συνεχείς παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας, οι «Καρσλήδες»
πρόσφυγες, από το Δεκέμβριο του 1920, άρχισαν να εγκαθίστανται - μετά την άρση
της απαγόρευσης - στη Δράμα, καθώς και σε άλλες περιοχές της ανατολικής
Μακεδονίας.213
Οι πρώτοι 10.000 πρόσφυγες από τη νότια Ρωσία και τον Καύκασο που
έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, 214 εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της ανατολικής
Μακεδονίας και της Θράκης, με φροντίδα του υπουργείου Περιθάλψεως. Με τη
σταδιακή άφιξη και των υπόλοιπων προσφύγων από το λιμάνι του Βατούμ, αυτοί
κατά το μεγαλύτερο μέρος τους εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της κεντρικής

Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Έγγραφο Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας, 26 Νοεμβρίου
1920.
212
Γ.Α.Κ.-Ι.Α.Μ., φάκ. «Πρόσφυγες»∙ Εγκύκλιος Γενικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας, 1
Δεκεμβρίου 1920.
213
Καζταρίδης, ό.π., σ. 93.
214
Από το Μάιο του 1920 και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 1921, από το λιμάνι του Βατούμ
αποχώρησαν, προς τη Θεσσαλονίκη, ¨περί τους 52.878 έλληνες πρόσφυγες¨.
211
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Μακεδονίας,

όπου

πέρα

από

τη

βοήθεια

του

υπουργείου

Περιθάλψεως

«απολαμβάνουν και των ειδικών ευεργετημάτων των εποικιζομένων, τα οποία
παρέχονται υπό του Υπουργείου της Γεωργίας». 215
δ. Η εγκατάσταση στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης
Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι πρόσφυγες από τον Καύκασο και τη νότια Ρωσία
εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. 216 Μια
εγκατάσταση που ήταν πιο εφικτή για το κράτος από την αστική γιατί υπήρχε
διαθέσιμη γη ιδίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, με την αποχώρηση αλλόδοξων και
αλλοεθνών πληθυσμών ήταν αρκετή. 217
Αρκετές όμως οικογένειες Καυκάσιων προσφύγων μεταξύ 1914-1921, μαζί με
πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και την Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκαν στο
Λεμπέτ (Σταυρούπολη), στις πρώην εγκαταστάσεις των ξένων συμμαχικών
στρατευμάτων της Στρατιάς της Ανατολής.218
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το 1920 άρχισαν να έρχονται στην Καλαμαριά της
Θεσσαλονίκης πρόσφυγες από τον Καύκασο και τη νότια Ρωσία και ειδικότερα από
την περιοχή του Καρς. Αποτελούσε για τις υπηρεσίες τον τόπο υποδοχής,
«απολύμανσης» και πρώτης περίθαλψης, πριν από την οριστική εγκατάστασής τους.
Οι περισσότεροι προωθήθηκαν στην (αγροτική) ύπαιθρο της Μακεδονίας. Πολλοί
άλλοι όμως παρέμειναν στην Καλαμαριά,

219

όπου και δραστηριοποιήθηκαν

επαγγελματικά στο συνοικισμό και την πόλη της Θεσσαλονίκης.220
Βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, στο Καρά- Ισίν, σημερινή Πολίχνη, μεταξύ
1920-1926 εγκαταστάθηκαν 140 οικογένειες Καυκάσιων προσφύγων, οι οποίες

Αιλιανός, ό.π., σσ. 94-97.
Καζταρίδης, ό.π., σ. 94.
217
Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Άρθρο του Σ.Α., στο πολιτιστικό ένθετο ¨7 Μέρες Μαζί¨, 29 Ιουλίου 2001.
218
Στοιχεία από την έκθεση φωτογραφίας του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης ¨Ακρίτες του
Πόντου¨, Ιούνιος 2016.
219
Οι άνθρωποι αυτοί αποτέλεσαν τον πυρήνα της Κοινότητας της Καλαμαριάς και μετέπειτα του
Δήμου Καλαμαριάς.
220
Ι.ΑΠ.Ε., Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο (1920-1940). Πρόσφυγες Δημιουργώντας τη Νέα Πατρίδα,
Επιστημονική Επιμέλεια: Ελένη Ιωαννίδου, Χοσέ Ροντρίγκες, Έκδοση University Studio Press,
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 19.
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κατάγονταν από τις περιοχές του Καρς και της Τσάλκας. Όσοι Καυκάσιοι πρόσφυγες
προέρχονταν από τα χωριά του Καρς (που ήταν και οι περισσότεροι) μιλούσαν την
ποντιακή διάλεκτο, ενώ αυτοί από την Τσάλκα μιλούσαν ως επί το πλείστον
τουρκικά. Ένας μεγάλος αριθμός των κατοίκων του προσφυγικού συνοικισμού της
Πολίχνης προέρχονταν από το χωριό του Καρά- Κιλισέ, του Καρς. Στο Καρά-Κιλισέ
κατοικούσαν 220 ελληνικές οικογένειες

221

που αναχώρησαν το 1918 και

κατευθυνθήκαν προς το εσωτερικό της Ρωσίας. Στη συνέχεια άλλοι επιβιβάστηκαν
σε πλοία στο Νοβοροσίσκ και άλλοι στο Βατούμ. Έφτασαν στον Πειραιά και στη
Θεσσαλονίκη, όπου και μεταφέρθηκαν στο λοιμοκαθαρτήριο του Καραμπουρνού.222
Από το Καραμπουρνού, οι πρόσφυγες του Καρά-Κιλισέ μεταφέρθηκαν στο
Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέρια Θεσσαλονίκης), από όπου και διαμοιράστηκαν σε διάφορα
μέρη της Μακεδονίας και της Θράκης. Στην Πολίχνη εγκαταστάθηκαν 25
οικογένειες, στο Λευκώνα Σερρών 30, στην ευρύτερη περιφέρεια Σερρών 135, στην
Πτολεμαΐδα 10, στο Κιλκίς και σε διάφορα μέρη της Θράκης 15 οικογένειες.223
Στο Φίλυρο, βόρεια του σημερινού Δήμου Συκεών - Νεάπολης Θεσσαλονίκης,
εγκαταστάθηκαν 102 οικογένειες Καυκάσιων προσφύγων που προέρχονταν από το
χωριό Τσιπλαχλί της υποδιοικήσεως Σαρή – Καμίς, του Κυβερνείου του Καρς, καθώς
και από το χωριό Κιουλεπέρτ, της υποδιοικήσεως Αρδαχάν, του Κυβερνείου. Μετά
το 1920, τα χωριά αυτά βρέθηκαν υπό τουρκική κυριαρχία. Καυκάσιοι πρόσφυγες
ήταν εγκατεστημένοι στο Φίλυρο από τον Μάιο του 1914. Η δεύτερη και πιο
πολυπληθής

ομάδα

προσφύγων,

ακολουθώντας

τη

διαδρομή

Βατούμ

Κωνσταντινούπολη Πειραιάς Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου
1920 και Ιανουαρίου 1921 στο Φίλυρο. Ορισμένες όμως οικογένειες από τα
προαναφερθέντα χωριά του Καρς εγκαταστάθηκαν στο Κιλκίς και στο Νέο Καύκασο
Φλώρινας.224 Στο Δαούτ – Μπαλή της Θεσσαλονίκης, που ονομάστηκε Ωραιόκαστρο

Η πατριαρχική οργάνωση των αγροτικών οικογενειών των προσφύγων, τις καθιστούσε πολυμελείς,
με ακαθόριστο πολλές φορές τον αριθμό μελών.
222
Εφημερίδα Καθημερινή, 23 Ιουλίου 1922.
223
Μ.Μαραβελάκης – Α.Βακαλόπουλος, Αι Προσφυγικαί Εγκαταστάσεις εν τη Περιοχή Θεσσαλονίκης,
Εκδόσεις Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών – Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη
1955, σσ. 31-34.
224
Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 38.
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από τους προερχόμενους πρόσφυγες από το Χατς (Ωραιόκαστρο) του Πόντου, μέχρι
το 1926 εγκαταστάθηκαν 131 οικογένειες από διάφορες περιοχές του Πόντου και 26
οικογένειες από τον Καύκασο.225
Στο χωριό Παντελεήμονας (Κάτω Βολοβότ, ενώ η Νέα Σάντα είναι το Άνω
Βολοβότ), μαζί με 51 οικογένειες από τον Πόντο κατοίκησαν και έξι οικογένειες
Καυκάσιων που κατάγονταν από το χωριό Καπαρτίγκας της περιοχής του Σοχούμ. Οι
κάτοικοι του χωριού ήταν πρόσφυγες από διάφορα μέρη του Πόντου, οι οποίοι ήρθαν
και εγκαταστάθηκαν μετά το 1877-1878. Μεγάλος αριθμός οικογενειών ομογενών
της Καπαρτίγκας αναχώρησαν ομαδικά για την Ελλάδα το 1921. Η πρώτη ομάδα
αποτελούνταν από 20 οικογένειες και αναχώρησε από το Βατούμ για τη
Θεσσαλονίκη, στα τέλη του 1921. Το 1922, οι 6 οικογένειες εγκαταστάθηκαν στον
Παντελεήμονα, ενώ οι υπόλοιπες 14 οικογένειες πήγαν στο Νέο Πρόδρομο και στη
Βοστεράνη (Μελίτη) Βεροίας και το Σουφλί. Η δεύτερη ομάδα, 50 περίπου
οικογενειών, προς τα τέλη του 1921, μέσω της Τιφλίδας έφτασε στο Βατούμ. Από
εκεί ακτοπλοϊκώς, μεταφέρθηκαν στο λοιμοκαθαρτήριο της Μακρονήσου απ’ όπου
και διαμοιράστηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στο Αμμοχώρι της Φλώρινας
πήγαν 20 οικογένειες, στο Μαυρότοπο Δράμας 6 οικογένειες, μία οικογένεια στο
Βραχάτι Κορίνθου, μία στην Κρήτη και αλλού. Η τρίτη ομάδα, αποτελούμενη και
πάλι από 20 οικογένειες, ακολούθησε τη διαδρομή της δεύτερης ομάδας και έφτασε
και αυτή στη Μακρόνησο. Εκεί όμως πολλοί πέθαναν από τις συνθήκες διαβίωσης
και τις ασθένειες. Όσοι επιβίωσαν, μεταφέρθηκαν μαζί με άλλους πρόσφυγες της
Μακρονήσου σε διάφορα μέρη της χώρας, μεταξύ αυτών, στην Καλαμαριά της
Θεσσαλονίκης και τις Σέρρες της Κεντρικής Μακεδονίας.226
Στο Μονόλοφο, που η αρχική του ονομασία ήταν Δαουτλή, εγκαταστάθηκαν 29
οικογένειες ποντιακής καταγωγής από χωριά της περιοχής Κοτυώρων του Πόντου. Οι
μισές περίπου οικογένειες του οικισμού, ήρθαν το 1920 από το Τσεβισλίκ του
Σοχούμ, της Γεωργίας. Οι υπόλοιπες από χωριά των Κοτυώρων, με την ανταλλαγή
των πληθυσμών το 1923. Το Τσεβισλίκ δημιουργήθηκε από πρόσφυγες, στις αρχές

225
226

Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 84-85.
Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 136-138.
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του 20ού αιώνα, που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σε περιοχές του Σοχούμ, του νομού
Τιφλίδας, κάτω από την πίεση των τουρκικών αρχών και την αναζήτηση καλύτερων
ευκαιριών ζωής. Οι εξελίξεις όμως στην περιοχή, τους εξανάγκασαν σε μια δεύτερη
προσφυγιά, φτάνοντας ακτοπλοϊκώς στη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκαν στο
Μονόλοφο. Στην ίδια περίπτωση ανήκουν και οι κάτοικοι του Πετρωτού (Γενή –
Μαχαλέ), με 18 οικογένειες ποντιακής καταγωγής, από το Σοχούμ και τον Καύκασο,
να εγκαθίστανται εκεί το 1908. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη στο λοιμοκαθαρτήριο της
Καλαμαριάς, όπου και εγκαταστάθηκαν προσωρινά στους εκεί καταυλισμούς. Τον
Δεκέμβριο του 1920 μεταφέρθηκαν στο Πετρωτό, όπου και εγκαταστάθηκαν
μόνιμα.227
Ένας αριθμός προσφύγων, που εγκαταστάθηκαν στο χωριό Μεσιό (Τζουμά –
Μαχαλέ), από λάθος της στατιστικής υπηρεσίας του Εποικισμού, χαρακτηρίστηκαν
ως Καυκάσιοι πρόσφυγες, 16 οικογένειες σε σύνολο 49 ατόμων. Στην
πραγματικότητα ήταν Πόντιοι, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα από τον Καύκασο. Κατά
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1917-1918), πολλές οικογένειες
προσφύγων από τον Πόντο εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Σοχούμ. Οι πρόσφυγες
αυτοί,

προέρχονταν από χωριά των Βιλαετίων της Τραπεζούντας και της

Νεοκαισάρειας.228

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ ΤΟ 1926
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

227
228

ΚΑΥΚΑΣΟΣ

165

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

7

Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 141–145.
Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 146–147.
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ΧΑΛΒΑ – ΝΤΕΡΕ του ΙΚΟΝΙΟΥ

4

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΡΟΙΆΝΩΝ του ΠΟΝΤΟΥ

2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΚΑΥΚΑΣΟΥ
ΣΟΥΜΠΑΤΑΝ του ΚΑΡΣ

100

ΜΟΥΛΑ-ΜΟΥΣΤΑΦΑ Ή ΙΒΑΝΠΟΛ

40

από το ΚΑΓΙΣΜΑΝ
ΚΙΟΥΜΠΕΡΤ και ΑΒΡΑΝΗΣ από την

25

ΤΣΑΛΚΑ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Πρόσφυγες από το Σουμπατάν εγκαταστάθηκαν και στο Πρόχωμα της
Αξιούπολης, στο Μαυρονέρι και την Κραστάλη (Κορώνα) του Κιλκίς, καθώς και
στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης. Την ίδια μοίρα είχαν και οι Καυκάσιοι πρόσφυγες
από το Μουλά Μουσταφά και το Κιουμπέτ. Εκτός από το Παλιό Αγιονέρι, από τις
υπηρεσίες

του

Εποικισμού

διασκορπίστηκαν

σε

όλη

τη

Μακεδονία

και

εγκαταστάθηκαν στα Κούδουνια της Δράμας, στο Νέο Καύκασο και το Αρμενοχώρι
της Φλώρινας, στον Επτάμυλο, την Πολίχνη, το Πρόχωμα, το Ξηροχώρι και αλλού. 229
Στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, μεταξύ των 390 προσφυγικών οικογενειών,
που κατοίκησαν το χωριό, η πλειοψηφία τους κατάγονταν από την Μεσημβρία της
Βουλγαρίας. Μεταξύ αυτών των οικογενειών βρίσκονταν και 56 Καυκάσιες

229

Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 160 –166.
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οικογένειες που προέρχονταν από τις περιοχές του Καρς και της Τιφλίδας (των
χωριών Μαγαρατζίκ,

Χαλίφ – Ογλί, κ.ά.). Μαζί τους εγκαταστάθηκαν και

οικογένειες από τον Πόντο και τη Θράκη. Οι κάτοικοι του Μαγαρατζίκ, πριν έρθουν
στην Ελλάδα υπέστησαν πολλές ταλαιπωρίες. Το Πάσχα του 1918, εποχή που στον
Καύκασο επικρατούσε μεγάλη ανασφάλεια, σύγχυση και αναρχία λόγω της Ρωσικής
Επανάστασης και της κατάρρευσης του ρωσοτουρκικού μετώπου, οι κάτοικοί του
έφυγαν βορειοανατολικά, προς τα χωριά της Τσάλκας. Από εκεί οι περισσότεροι
προχώρησαν προς το
έμειναν

Βλαδικαυκάς,

προς το εσωτερικό της Ρωσίας, όπου και

για δέκα με έντεκα μήνες. Αρκετοί από αυτούς επέστρεψαν στο

Μαγαρατζίκ, ενώ οι υπόλοιποι προχώρησαν βορειότερα προς την περιοχή του
Κουμπάν και της Νοβοροσίσκης, όπου και εγκαταστάθηκαν οριστικά εκεί. Άλλοι
πάλι, μέσω Νοβοροσίσκ, ήρθαν στην Ελλάδα. Όσοι επέστρεψαν στο Μαγαρατζίκ,
από το εσωτερικό της Ρωσίας και τα χωριά της Τσάλκας, παρέμειναν στο χωριό μόνο
για έξι μήνες. Τον Αύγουστο του 1919, φοβούμενοι την προέλαση των τουρκικών
στρατευμάτων έφυγαν για το Βατούμ, με σκοπό να έρθουν στην Ελλάδα. Μαζί με
άλλους πρόσφυγες, μετά από σαράντα ημέρες, μεταφέρθηκαν από το ατμόπλοιο
«Ελευθερία» στο λοιμοκαθαρτήριο του Καραμπουρνού της Θεσσαλονίκης μετά στο
Χαρμάνκιοϊ και στα παραπήγματα της Καλαμαριάς. Στα μέσα του 1920, οι
οικογένειες προσφύγων από το Μαγαρατζίκ του Καρς, εγκαταστάθηκαν στο
Μπογαρίεβο - Νέα Μεσήμβρια,

230

στο Νέο Ελευθεροχώρι Κατερίνης (50

οικογένειες), στη Ραχώνα Γιαννιτσών (25 οικογένειες), στο Μακρύγιαλο Κατερίνης
(6 οικογένειες). Άλλες μικρότερες ομάδες εγκαταστάθηκαν σε διάφορα άλλα μέρη
της Μακεδονίας.231
Από τις 148 εγκατεστημένες προσφυγικές οικογένειες στο Πανόραμα της
Θεσσαλονίκης, οι 41 ήταν από τον Καύκασο, ενώ οι υπόλοιπες από τον Πόντο και
ιδιαίτερα από την Ιμέρα, Παρτίν, Κρώμνη και Τραπεζούντα. Με βάση τα στοιχεία το
1926 στο συνοικισμό κατοικούσαν 138 προσφυγικές οικογένειες από τον Πόντο και

Οι 12 από τις 44 οικογένειες της Ν. Μεσημβρίας, μετοίκησαν το 1924, στο Καραγάτς της Εορδαίας
και στο Ζέλενιτς (Σκλήθρον) της Φλώρινας.
231
Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 272–282.
230
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10 από τον Καύκασο.232 Οι πρόσφυγες από τον Καύκασο, που εγκαταστάθηκαν στο
Πανόραμα προέρχονταν από το Μπορζόμ, μια μικρή πόλη βόρεια του Αδραχάν και
βορειοδυτικά της Τσάλκας. Από τις 800 συνολικά οικογένειες που κατοικούσαν στην
κωμόπολη του Μπορζόμ οι 45 ήταν ελληνικές που μιλούσαν την ποντιακή διάλεκτο.
Οι ελληνικές οικογένειες που εξαναγκάστηκαν σε φυγή αναχώρησαν σε δύο φάσεις,
ακολουθώντας το ρεύμα των υπόλοιπων Ελλήνων προσφύγων της περιοχής. Η πρώτη
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1919 και η δεύτερη μεταξύ Δεκεμβρίου 1920
και Ιανουαρίου 1921. Ταξίδεψαν από το Μπορζόμ στο Βατούμ με το τρένο και από
εκεί με πλοίο μέσω Κωνσταντινούπολης, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Από
τις 15 ελληνικές οικογένειες που έφυγαν τότε από το Μπορζόμ, 10 εγκαταστάθηκαν
στο Πανόραμα, 3 στα Άνω Πορρόια, μία στην Αθήνα και μία στη Μυτιλήνη.233
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινότητα της Θέρμης (Σέδες), όπου μαζί με
τον εντόπιο πληθυσμό αναμείχθηκε και ένα μωσαϊκό προσφύγων, 190 οικογενειών
σχεδόν από όλα τα μέρη, που προκάλεσε η εθνική τραγωδία του 1922. Ογδονταδύο
οικογένειες του χωριού κατάγονταν από τον Πόντο, 56 από τη Βουλγαρία, 27 από τη
Δυτική Μικρά Ασία, και 21 από τη Θράκη, μαζί τους ήταν και 4 οικογένειες από τον
Καύκασο.234
Το 1926 είχε σε μεγάλο βαθμό συντελεστεί η εγκατάσταση και σε πολλές των
περιπτώσεων η μετεγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού στην ηπειρωτική
χώρα, αλλά κυρίως στον βορειοελλαδικό χώρο,235 όπου εθνικοί λόγοι επέβαλαν την
εγκατάσταση προσφύγων με ελληνική εθνική συνείδηση. Οι πρόσφυγες από τον
Καύκασο και τη νότια Ρωσία φτάνουν στην Ελλάδα όπου ο πόλεμος στη Μικρά Ασία
συνεχίζονταν απέναντι στις στρατιωτικές δυνάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ, και στη
Μακεδονία και τη Θράκη δεν είχε επιτευχθεί η εθνική ομογενοποίηση

του

πληθυσμού.
ε. Κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις της εγκατάστασης των Καυκάσιων
προσφύγων

Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 305-306.
Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 305–306 και 334–337.
234
Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 339.
235
Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 1
232
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Το μεγαλύτερο μέρος των Καυκάσιων προσφύγων και ειδικά αυτών του Καρς
εγκαταστάθηκαν στις αγροτικές επαρχίες της Μακεδονίας ενώ μικρός αριθμός τους
παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα αντιμετώπισαν
σημαντικά προβλήματα που είχαν να κάνουν με τη σχέση και την αντιμετώπιση από
το κράτος και τους γηγενείς. Την ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην ελληνική
κοινωνία, μία διαδικασία σε πολιτισμικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, που
αφορούσε την επίσημη οργανωμένη πολιτεία, τους γηγενείς κατοίκους, μα πολύ
περισσότερο τους ίδιους τους πρόσφυγες. Πολλές φορές βρέθηκαν να αποτελούν
«αντικείμενο» εκλογικής εκμετάλλευσης ανάμεσα στον ανταγωνισμό κυβερνήσεων
και πολιτικών κομμάτων για την εξουσία, που εκμεταλλεύονταν τις ανάγκες και τα
ιδιαίτερα προβλήματα της αποκατάστασης συνολικά όλου του προσφυγικού κόσμου,
που μετά το 1922 είχε καταφύγει στην Ελλάδα.
Η αντιμετώπισή τους από τους γηγενείς σχετιζόταν με τον τόπο και τον χρόνο
της εγκατάστασής τους, τις ιδιαίτερες φιλικές ή εχθρικές συνθήκες, τις
προτεραιότητες, αλλά κυρίως με τη σχέση αυτών των πληθυσμών με την ελληνική
διοίκηση, που εκφραζόταν πολλές φορές μέσα από ένα πλέγμα προκατάληψης και
δυσπιστίας. Πολλοί από αυτούς, έβαζαν άλλους εθνικούς προσανατολισμούς,
έβλεπαν τους πρόσφυγες ως διεκδικητές – αντιπάλους, που ήρθαν να πάρουν τη δική
τους γη, το ψωμί και την περιουσία τους. Η επιφυλακτική περιφρονητική και εχθρική
στάση, για πολλά χρόνια, πολλών τοπικών κοινωνιών απέναντι στους πρόσφυγες,
τους κατέτασσε σε πολίτες «β΄ κατηγορίας»236 και τους θεωρούσε υπεύθυνους για
όλα τα δεινά της χώρας
μεταφραζόταν

σε

237

ύβρη,

και την κακοδαιμονία της. Το γεγονός αυτό τελικά
με

χαρακτηρισμούς

του

τύπου

«τουρκόσπορος,

τουρκομερίτης», «παστρικιά Σμυρνιά» (γυναίκα άνευ ηθών) ή γνωμικά του τύπου
«παιδί μου φάε το φαΐ σου γιατί θα έρθει ο πρόσφυγας». Από μεριάς των προσφύγων
που αντιμετώπισαν αυτή τη συμπεριφορά και κοινωνική πραγματικότητα,
διαμόρφωσαν μία λανθάνουσα στάση, στην πρώτη περίοδο, της προσπάθειας ένταξής
τους στον εθνικό κορμό. Το περιβάλλον αυτό τους οδήγησε ώστε να προσδιοριστούν
ως ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, με δυνατές εσωτερικές σχέσεις μεταξύ τους και λίγες

236
237

Με ευθύνη και δημοσίων παραγόντων.
Καζταρίδης, ό.π., σ. 94.
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έως ανύπαρκτες με τα εντόπια κοινωνικά στρώματα. Στοιχείο διαφοροποίησης, αλλά
και υποτίμησής τους αποτελούσε η χρήση της ποντιακής ελληνικής διαλέκτου, κάτι
που δυσκόλευσε τη συνεννόηση και αύξησε την απαξιωτική συμπεριφορά απέναντί
τους (αούτοι). Μια άλλη υποκειμενική, όλα εξίσου σημαντική παράμετρος που
έφερνε δυσκολίες στην κοινωνική προσαρμογή τους, ήταν ο διαφορετικός πολιτισμός
και ιστορική διαδρομή, τα διαφορετικά ήθη και έθιμα, όπου η προκατάληψη και
άγνοια των εντοπίων θεωρούσε ξένα και μη ελληνικά.238
Ο χρόνος όμως ο πανδαμάτωρ, έπαιξε το ρόλο του. Στο διάβα του,

ο

προσφυγικός κόσμος αφομοιώθηκε και αποτέλεσε οργανικό στοιχείο της νέας του
πατρίδας, συστατικό μέλος της εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της
Ελλάδας. Πριν όμως από αυτήν την εξέλιξη και στη διαδικασία της ενσωμάτωσης
των προσφύγων παρουσιάστηκαν γεγονότα έντασης μεταξύ του μουσουλμανικού
πληθυσμού πριν ακόμα την αποχώρηση του με την Συνθήκη της Λωζάννης το 1923,
στις σχέσεις τους με την ελληνική διοίκηση και τους πρόσφυγες. Τον Σεπτέμβριο του
1922, μία ομάδα που είχε επικεφαλής λοχαγό του ελληνικού στρατού και
συγκροτούνταν από χωροφύλακες και νέους Καυκάσχους εθελοντές, με διαταγή των
στρατιωτικών αρχών της Θεσσαλονίκης, έκαναν επιδρομές σε οθωμανικά χωριά του
Κιλκίς. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 51 μουσουλμάνοι. Σε
στρατιωτική έκθεση προς τον Γενικό Διοικητή με θέμα: «περίληψις περί των φόνων
των διαπραχθέντων εις την περιφέρειαν της υποδιοικήσεως Κιλκίς», αναφέρθηκε ότι
οι δολοφονίες ήταν προσχεδιασμένες και αποσκοπούσαν σε οικονομικά και πολιτικά
οφέλη.239
Σε διάφορα άλλα μέρη της Μακεδονίας, όπως αυτή της περιοχής των
Γιαννιτσών στην Πέλλα, η υποστήριξη των τοπικών βουλευτών Σωτήρη Γκοτζαμάνη
και Χασάν Μπέη προς τους γηγενείς Τούρκους θα διαιωνίσει τις δυσχέρειες για την
αγροτική εγκατάσταση των Καυκάσιων προσφύγων. Οι διακόσιες οικογένειες που
είχαν εγκατασταθεί στο συνοικισμό τους Επισκοπής εκδιώχθηκαν από εκεί. Την
έξωση αυτή επέβαλαν Τούρκοι που διεκδικούσαν την περιοχή. Τον Δεκέμβριο του

Καζταρίδης, ό.π., σσ. 94-95.
Αν. Αθανασιάδης – Χρ. Μιχαηλίδης, Γεννηθείς εις Καύκασον Ρωσίας, εκδόσεις Ινφογνώμων, Αθήνα
2010, σ. 31.
238
239
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1922 μεταφέρθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βέρτικοπ (σημερινή Σκύδρα),
όπου και παρέμειναν επί ένα δίμηνο στα βαγόνια, μέσα στο κρύο του χειμώνα με
αποτέλεσμα πάρα πολλοί να πεθάνουν από το ψύχος και την ασιτία.240
Μέλημα των κυβερνήσεων της περιόδου εκείνης αποτελούσε ο εποικισμός της
παραμεθορίου με πρόσφυγες. Οι ορεσίβιοι Καυκάσιοι, καθώς και οι Θρακιώτες,
προσφέρονταν ως η ενδεδειγμένη λύση για την «επάνδρωση» των συνόρων του
βορρά με πληθυσμό που διακατέχονταν από υψηλό εθνικό φρόνημα, σε
αντιπαραβολή με αυτό των «Βουλγαροσλαβοφώνων». 241
Σε έγγραφο της υποδιοικήσεως χωροφυλακής Καϊλαρίων (Δήμος Εορδαίας
Κοζάνης) προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης (1η Φεβρουαρίου 1923), που
αφορούσε στην εθνολογική σύνθεση της περιοχής κατά την εποχή της εγκατάστασης
των προσφύγων, αναφέρεται ότι: «Εθνολογική καταστάσις περιφερείας ημών έχει ως
εξής: Οθωμανών άτομα 29.121, Ελλήνων 6.270, Ρουμανιζόντων 450 ακινδύνων,
Βούλγαροσλαβοφώνων 4.800 υπούλως και προπαγανδιστικώς εργαζόμενοι». 242
Η έλευση στην Ελλάδα των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τη Θράκη, τον
Πόντο και τον Καύκασο αντιμετωπίστηκε από τον γηγενή πληθυσμό ως «επιδρομή
επίληδων». Μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το
παρόν και το μέλλον τους, πρόσφυγες και εντόπιοι, αλλά και διάφορες προσφυγικές
ομάδες μεταξύ τους, συγκρούονται για τη γη και τα βοσκοτόπια. Η Μακεδονία, στις
11 Νοεμβρίου 1927 σημείωνε τη συμπλοκή μεταξύ Καυκάσιων και Θρακών στο
Χατζηγιάννη του Κιλκίς, όταν αυτοί ζήτησαν να απομακρυνθούν τα ποίμνια των
Θρακών από τα χωράφια τους. Οι διαφορές στις αντιλήψεις, τις δραστηριότητες και
εν γένει στο πολιτιστικό επίπεδο έφερε σε αντιπαράθεση τους Καυκάσιους και με το
αδελφικό τους στοιχείο τους Πόντιους.
«Όλοι εις την Ελλάδα και παντού γνωρίζουσιν ότι μεταξύ ποντίων και
Καυκάσιων προσφύγων, υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς την κοινωνικήν
κατάστασιν και τας αντιλήψεις επί διαφόρων ζητημάτων», έγραψε και πάλι η

Αθανασιάδης – Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 31-32.
Αθανασιάδης – Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 31.
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εφημερίδα «Μακεδονία» τον Απρίλιο και στις 5/5/1930, αναφερόμενη στα
αιματηρά γεγονότα που σημειώθηκαν ανάμεσα σε Καυκάσιους και Πόντιους,
στο χωριό Βεργίνα της περιφέρειας Μελίκης. Μάλιστα η εφημερίδα «Σκριπ»,
αναφερόμενη στα ίδια γεγονότα - 25/4/1930 - τα συνέδεσε και με τις πολιτικές
αντιλήψεις των δύο προσφυγικών ομάδων. «Υπάρχει όμως και η εξώδικος
πληροφορία, καθ’ ην επρόκειτο περί ενέδρας αριστεριζόντων Καυκασίων
(κομμουνιστών), του συνοικισμού τούτου, οίτινες είχον λόγους να χτυπήσουν
τους συντηρητικούς Πόντιους του αυτού συνοικισμού».243
Ανάλογα επεισόδια σημειώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920,
όπως αυτό στις 3 Νοεμβρίου 1924, όταν κάτοικοι του χωριού Κιούπ–Κιόι (Πρώτη
Σερρών) επιτέθηκαν κατά του γειτονικού προσφυγικού συνοικισμού Νέα Μπάφρα
γιατί οι δύο πλευρές διεκδικούσαν τις ίδιες αγροτικές εκτάσεις που άφησαν πίσω τους
οι ανταλλάξιμοι πληθυσμοί της περιοχής.244
Στην ομιλία του ο Λεωνίδας Ιασωνίδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το
προσφυγικό πρόβλημα στο κοινοβούλιο, τον Ιούνιο του 1924, επεσήμανε μία άλλη
παράμετρο, της αντιπαράθεσης γηγενών και προσφύγων. Υποστήριζε ότι ενώ
υπήρχαν χρήματα και γη για την αποκατάσταση των προσφύγων, οι υπηρεσίες και οι
υπάλληλοί τους που ήταν επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζονται ουσιαστικές αρρυθμίες στη λειτουργία τους; «Εγώ θα αναφέρω
ωρισμένως ότι έλειψε: 1) η ταχύτης 2) η καλή θέλησις πολλών εκ των υπαλλήλων και
3) το πνεύμα το νοικοκυρίστικο παρά τοις υπαλλήλοις. Αν τους υπαλλήλους
διέκρινον όλα αυτά, σας βεβαιώ ότι σήμερον υπό σκηνάς

δεν θα υπήρχον

προσφυγικοί συνοικισμοί». 245
Αναφερόταν επίσης στις καταχρήσεις και τις ατασθαλίες στο ζήτημα της
αγροτικής και αστικής εγκατάστασης των προσφύγων που ευνόησαν τον πλουτισμό
ορισμένων προσώπων. Πίστευε ακράδαντα, επαναλαμβάνοντάς το στην ομιλία του,

Αθανασιάδης –Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 33–34.
Λεωνίδας Ιασωνίδης, Η εγκατάσταση των προσφύγων (1924), εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2015, σ. 62.
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Ιασωνίδης, ό.π., σ. 28.
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ότι αφορμή των προστριβών μεταξύ εντοπίων και προσφύγων ήταν οι υπάλληλοι των
υπηρεσιών, που είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία εποικισμού των «Νέων Χωρών».
«Διότι, όπως έθεσαν τα πράγματα οι πρόσφυγες και όπως αντιμετώπισαν το
ζήτημα το αγροτικόν, δεν ήτο δυνατόν αυτομάτως και αυτεπαγγέλτως μεταξύ
των γηγενών και των προσφύγων να δημιουργηθή ρήγμα και προστριβή, διότι οι
πρόσφυγες από της πρώτης στιγμής και εν επισήμω εσχάτως συνεδρίω της
Θεσσαλονίκης, εκήρυξαν ότι άπαντα τα υπό των τούρκων εγκαταλειπόμενα
αγροτικά κτήματα

παραχωρούνται εις τους πρόσφυγας και τους εντόπιους

ακτήμονας και τους κολλίγους κατ’ ίσον κλήρον, κατ’ ίσην ποιότητα και κατ’
ίσην ποσότητα. Πρόσφυξ μου γράφει εκ Μακεδονίας ότι «φαίνεται

ότι ο

εποικισμός συστηματικώς τους υπαλλήλους του τους στρατολογεί μεταξύ των
νευροπαθών ανθρώπων της κοινωνίας». Η νευροπάθεια και η σκαιότης πολλών
εκ των υπαλλήλων, ουχί άπαξ αλλά πολλάκις μας φέρει εις την τραγικήν θέσιν
να είμεθα θεαταί και κακώσεων και χειροδικίας». 246
Οι Καυκάσιοι ήταν από τους πρώτους προσφυγικούς πληθυσμούς που ίδρυσαν
συλλόγους, για να εκφράσουν τη μεταξύ τους αλληλεγγύη, αλλά και για να
διεκδικήσουν λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους, που προέκυψαν από το «ταξίδι
της προσφυγιάς» και την έλευσή τους στην Ελλάδα. Σύλλογοι Καυκάσιων ιδρύθηκαν
σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε επαρχιακές πόλεις και συνοικισμούς που
ενοποίησαν και εξέφρασαν την κοινή τους δράση, μέσα από τον «Κεντρικό Σύλλογο
Καυκάσιων» στη Θεσσαλονίκη, όπου από το 1920 διοργάνωσε «Συνέδρια των
Καυκάσιων».247
Οι Καυκάσιοι μέσα από τα συνέδριά τους ανέδειξαν την αναγκαιότητα της
ενότητας προσφύγων και γηγενών αγροτών σε έναν ενιαίο αγώνα διεκδίκησης κοινών
αιτημάτων, που θα άφηνε πίσω τις μεταξύ τους διαμάχες, που σε ορισμένες των
περιπτώσεων εξελίσσονταν σε αιματηρές συμπλοκές. Στο ψήφισμα του Συνεδρίου
του 1926, ανάμεσα στα άλλα, σημειωνόταν:
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Ιασωνίδης, ό.π., σ. 30.
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«Το Παγκαυκασιανόν συνέδριον απευθύνει αδελφικόν χαιρετισμόν εις άπαντα
τον αγροτικόν κόσμον Μακεδονίας και Θράκης γηγενή και προσφυγικόν και
καλεί

αυτόν

όπως

σύσσωμος

ενωθή

και

οργανωθή

ίνα

ούτως

αποτελεσματικότερον εξυπηρετηθώσι τα αγροτικά συμφέροντα». Ο Ιωάννης
Πασαλίδης Καυκάσιος στην καταγωγή (διετέλεσε και πρόεδρος του Συλλόγου
Καυκάσιων Θεσσαλονίκης), εκλεγμένος σοσιαλιστής βουλευτής Θεσσαλονίκης,
το Μάιο του 1925, αναφερόμενος στη διαμάχη εντοπίων προσφύγων, τόνισε ότι
ουσιαστικά «πρόκειται για ταξική διαμάχη μεταξύ λαού και πλουτοκρατίας και
όχι για διαμάχη εντοπίων και προσφύγων. Άρα αν εξακολουθήσει αυτή η
κατάσταση στη βουλή, τότε είναι βέβαιο ότι οι ντόπιοι και πρόσφυγες θα
συμμαχήσουν και θα ξεσηκωθούν για να σαρώσουν όλους εμάς τους
εθνοπατέρες».248
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής
Μακεδονίας,

οικοδομήθηκε

σκηνικό

κοινωνικής

πόλωσης

και

πολιτικής

αντιπαράθεσης γύρω από τη διαμάχη «αυτοχθόνων και επήλυδων», που αφορούσε
την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων. Οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τον
Πόντο και τον Καύκασο στο μεγαλύτερο μέρος τους συνέπλευσαν πολιτικά με τη
βενιζελική παράταξη ενώ οι αυτόχθονες πληθυσμοί από την άλλη, Βλάχοι,
Σλαβομακεδόνες και Αρβανίτες, με το φιλοβασιλικό Λαϊκό Κόμμα,
συντηρητικότερη ψήφος τους, για κάποιους,

όπου η

αποτελούσε έκφραση των γνήσιων

εθνικών τους φρονημάτων και της δυσαρέσκειάς τους για την «φιλοπροσφυγική»
πολιτική των Φιλελευθέρων.249
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θεωρώντας ότι τα προβλήματα και οι ανάγκες των Καυκάσιων προσφύγων
εντάσσονται στο γενικότερο ζήτημα της ιστορικής και υλικής αποκατάστασης όλου
του ελληνικού προσφυγικού κόσμου είναι άξια αναφοράς σημεία από την ομιλία του

Αθανασιάδης – Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 39–40 (Στο κοινοβούλιο είχαμε τη συγκρότηση δύο ομάδων
βουλευτών, της Μακεδονικής ομάδας και την προσφυγική ομάδα. Την πρώτη για τους γηγενείς, τη
δεύτερη για τους πρόσφυγες).
249
Αθανασιάδης – Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 40–41.
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Λεωνίδα Ιασωνίδη,

250

από τη συζήτηση το καλοκαίρι του 1924, στο ελληνικό

κοινοβούλιο, γύρω από το εθνικό τότε ζήτημα της εγκατάστασης και αποκατάστασης
των Ελλήνων προσφύγων. Απηχώντας το εθνικό φρόνημα, τη φιλοπατρία και την
εργατικότητα του προσφυγικού κόσμου, που αντιμάχονταν τις στερήσεις, την
αδιαφορία και την κακοδιοίκηση, αναφέρει :
«Από της Ηπείρου μέχρι του Έβρου, δι’ όλης της γραμμής των συνόρων, δι’
όλου του μετώπου, έχουσιν εποικισθή Πόντιοι εξ εκείνων, οι οποίοι εις την
Αμισσόν εξηνάγκασαν τον Φεχτή Μπέην και 25.000 κεμαλικού στρατού να
συνθηκολογήσουν. Σήμερον αυτοί φυλάττουσι τα σύνορα και σεμνύνονται διά
τούτο. Αλλά, ο κόσμος αυτός ο προσφυγικός δια να εφοδιασθή με ζωάρκειαν
κατεβαίνει είς οκτάωρον απόστασιν και φορτώνεται ζωάρκειαν και την κουβαλά
εις το χωριό του. Ιδού λοιπόν πως η κυβέρνησις ταλαιπωρεί ανθρώπους οι οποίοι
όλην την νύκτα φυλάτουν εις τα φυλάκια.
Χτες ακόμη είχομεν εν τηλεγράφημα από τα σύνορα, το οποίο λέγει τα εξής:
«Ημείς, πόντιοι αντιπρόσωποι συνοικισμών της μεθορίου, πιστοί των συνόρων
της μητρός Ελλάδος φρουροί, απέχοντες κέντρων εφοδιασμού από δωδεκαώρου
μέχρι δεκαοκταώρου αποστάσεως, ελλείψει μεταφορικών ίππων και ημιόνων,
διατελούμεν αυτόχρημα εν αποκλεισμώ. Εκλιπαρούμεν σύντομον ειδικήν
μέριμναν»…Και μολαταύτα, οι προσφυγικοί συνοικισμοί, και ωρισμένως οι της
Θεσσαλονίκης, καίτοι δεν έχουν ζώα επαρκή για άροτρα, εν τούτοις μένουν εις
την περιφέρειαν Θεσσαλονίκης, ενώ 60.000 στρέμματα γης εκαλλιέργουν οι
Τούρκοι, αυτοί σήμερον εκαλλιέργησαν 180.000 στρέμματα, δηλαδή το
τριπλάσιον!
Αν όλος αυτός ο προσφυγικός κόσμος εφωδιάζετο με τα απαιτούμενα κεφάλαια
και τα απαιτούμενα μέσα, σας βεβαιώ ότι σήμερον ακόμη η Μακεδονία θα
απέβαινεν ο σιτοβολών της Ελλάδος, 251 και οι πρόσφυγες θα ήσαν πλέον εις

Ο Λεωνίδας Ιασωνίδης, υπήρξε σημαντικός πολιτικός εκφραστής της Ποντιακής αυτοδιάθεσης.
Βουλευτής, μετέπειτα και υπουργός. Σημαντική προσωπικότητα, με δράση για τα δικαιώματα του
Ποντιακού και γενικότερα του προσφυγικού Ελληνικού στοιχείου.
251
Οικονομική, κοινωνική και επισιτιστική κρίση, λόγω πολέμου, πολεμικών δαπανών και
προσφυγικού κύματος.
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θέσιν να δεχτούν και να ανακουφίσουν τας αναμενόμενας 200.000 (πρόσφυγες
Ελληνικής καταγωγής, που είχαν απομείνει στην Τουρκία μετά τη σύμβαση της
ανταλλαγής των πληθυσμών), χωρίς να βαρυνθή ο εθνικός προϋπολογισμός.
Παρεγνωρίσθη, δυστυχώς, η αξία, η φιλοπονία, η φιλοπαραγωγικότης του
προσφυγικού κόσμου». 252
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, θίγει την αρνητική εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι
πρόσφυγες, για την εγκατάστασή τους στην ύπαιθρο. «Συνηντήθην με πολλούς
εξ αυτών και όταν τους συνεβούλευσα να μεταβούν και αυτοί εις Μακεδονίαν,
διότι τους είπα και τους λέγω ότι μόνο δια των χωρίων θα δυνηθώμεν να
επιστρέψωμεν άλκιμοι και ακμαίοι εις τας πόλεις, μου λέγουν: πού να πάμε; τι
να κάνωμεν τα παιδιά μας; και προτιμούν να μείνουν εις μίαν γωνίαν της
εκκλησίας, εις τους θαλάμους, εις μίαν τρώγλην. Τι θα κάμωμεν τα παιδιά μας;
Σχολεία δεν υπάρχουν. Άνθρωποι οι οποίοι είχον στα χωριά τους τουλάχιστον
ημιγυμνάσιον ήλθαν εις την Ελλάδα και δεν έχουν ούτε μονοτάξιον μικτόν των
δημοτικόν σχολείον». 253
Και συνεχίζοντας το λόγο του, μπροστά σε υπουργούς και βουλευτές,
καυτηρίασε τις καταχρήσεις και τον αυθαίρετο πλουτισμό, ορισμένων που
καρπώνονταν την ανταλλάξιμη περιουσία των προσφύγων.
«Αν κύριοι, μας βλέπετε να δυσανασχετώμεν, αυτό δεν προέρχεται εκ του ότι
πρόκειται να στεγασθούν και οι εντόπιοι ακτήμονες και άστεγοι μεθ’ ημών.
Ημείς, κύριοι πατάσσομεν την κακοήθειαν εκείνων οι οποίοι, ενώ έχουν ήδη
ιδικά των σπίτια, καταχρώνται την περιουσίαν των προσφύγων και την δυστυχία
των ακτημόνων εντοπίων και νέμονται τα σπίτια τα ιδικά μας. Δεν θέλομεν
κύριοι να επιτρέψωμεν εις ένα να έχει δεκατρία δωμάτια σε τουρκικό σπίτι, που
είναι πλέον ιδικό μας, εις την Λεωφόρον Όλγας εις Θεσσαλονίκην, και απέναντι
να υπάρχουν 22 σκηναί, εις τας οποίας συντρίβονται και αποθνήσκουν από
διετίας οι δικαιούχοι πρόσφυγες! Και διά τούτο επαύσαμεν να λέγομεν
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«εντόπιοι» και «πρόσφυγες», αλλά «πληβείοι» και πατρίκιοι». Πληβείοι είναι
όλοι οι πρόσφυγες και οι άποροι εντόπιοι. Πατρίκιοι δε εκείνοι οι οποίοι
καταχρώνται και εκμεταλλεύονται την περιουσίαν των προσφύγων και
δυσκολεύουν την στέγασιν και αποκατάστασιν των εντοπίων». Ο Λεωνίδας
Ιασωνίδης συμπέρανε ότι ο ανταγωνισμός δεν βρίσκονταν μεταξύ γηγενών και
προσφύγων, αλλά ότι ήταν ένας αγώνας τάξεων μεταξύ «πληβείων και
πατρικίων, αγώνας, όπου οι πληβείοι θα καταστήσουν σεβαστά τα δικαιώματά
των». 254
Για τον ίδιο, όπως και για άλλους πολιτικούς της εποχής του, η επίλυση του
προσφυγικού ζητήματος θα αποτελούσε πηγή κοινωνικής ευημερίας. Η διαιώνισή
του και η συνεχής εκκρεμότητά του όμως, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παράγοντα
κοινωνικών αναταραχών και ανατροπών στην Ελλάδα, σε μία εποχή όπου η «Ρωσική
Επανάσταση» έπαιζε καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή
Ήπειρο και όχι μόνο. Ο Ιασωνίδης απηχώντας τις οργανώσεις όλου του προσφυγικού
κόσμου της χώρας, ζήτησε:
«Στέγην και γην δια τους αγρότας. Εργασίαν και στέγην δια τους αστούς. Υγείαν
και σχολείον δι’ όλον εν γένει του κόσμου του προσφυγικού και συγκοινωνίαν
δια την Ελλάδα. Μόνον ούτω θα έχετε και την λύσιν του προσφυγικού
ζητήματος». 255
Ο Ιασωνίδης ιδεολογικά και πολιτικά πίστευε, ότι για να αποφύγει η Ελλάδα
κάθε κοινωνικό κλονισμό και αναταραχή, θα έπρεπε να εμπεδωθεί στη συνείδηση και
πρακτική της νεοελληνικής κοινωνίας (που διαμορφώνονταν από το γηγενή
πληθυσμό και τους πρόσφυγες) η έννοια της ιδιοκτησίας.256
Οι Καυκάσιοι – Καρσλήδες, παρά τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους
(που οι ίδιοι τα υπερτόνιζαν με έμφαση ως σημαντικά με στόχο να είναι στοιχεία

Ιασωνίδης, ό.π., σ. 41.
Ιασωνίδης, ό.π., σσ. 53–54.
256
Με την αγροτική μεταρρύθμιση, που ουσιαστικά υλοποιήθηκε από τη δεκαετία του 1920 (άρχισε το
1917), δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μικροϊδιοκτητών στην αγροτική ύπαιθρο. Στις πόλεις, με
την αστική αποκατάσταση των προσφύγων, αποκτήθηκε από αυτούς ιδιόκτητη στέγη, την ίδια
περίοδο.
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διαφοροποίησής τους), αποτέλεσαν και αποτελούν μέρος του Ποντιακού και
Μικρασιατικού προσφυγικού ελληνισμού, που στις πρώτες δεκαετίες της παρουσίας
τους στην Ελλάδα, οι συνθήκες τους ανάγκασαν να διαμορφωθούν ως μία κλειστή
κοινωνική ομάδα, με εσωτερικές σχέσεις μεταξύ τους και με ελάχιστες έως
ανύπαρκτες κοινωνικές σχέσεις με τα εντόπια κοινωνικά στοιχεία. Η γλώσσα, τα ήθη,
τα έθιμα και η εν γένει η συνολική κουλτούρα αυτών των πληθυσμών, αποτέλεσε ένα
από τα επιπλέον κριτήρια της διαμόρφωσης της εχθρικής στάσης απέναντι τους,
σημαντικού μέρους του γηγενούς πληθυσμού. 257 Πρόβλημα που επεκτεινόταν σε
πολλές των περιπτώσεων και στις σχέσεις τους, λόγω γλώσσας και πολιτιστικών
χαρακτηριστικών και νοοτροπιών με το υπόλοιπο ποντιακό στοιχείο. Μάλιστα από
το υπόλοιπο προσφυγικό ποντιακό στοιχείο εκφράζεται ο προβληματισμός ότι η
παρουσία τους στον Καύκασο του μεγαλύτερου μέρους τους για διάστημα λιγότερο
των πενήντα ετών (1878-1922) δεν θα ήταν δυνατόν να τους καθιστά ιδιαίτερη
προσφυγική ομάδα.
Μεταπολεμικά όμως, με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της χώρας μας οι
κοινωνικές διαιρέσεις, που αρχικά παρήγαγε η προσφυγική εγκατάσταση,
ξεπεράστηκαν με τη διαμόρφωση μιας κοινής ταυτότητας που καθόρισε η σύγχρονη
νεοελληνική

πραγματικότητα

και

συνείδηση,

η

οποία

απάλειψε

παλιούς

διαχωρισμούς και διαιρέσεις, αφομοιώνοντας ότι πιο δημιουργικό και πολιτιστικά
ανώτερο μετέφεραν και καλλιέργησαν στην Ελλάδα, οι ελληνικής καταγωγής
πρόσφυγες.
Σε μία χρονική αναδρομή, αντιλαμβανόμαστε ότι η ελληνοτουρκική σύγκρουση
του 1918 – 1922, τερματίστηκε τον Ιούλιο του 1923 με την υπογραφή της συνθήκης
της Λωζάννης. Στις 30 Ιανουαρίου του 1923, σε σύμβαση που υπογράφτηκε από τον
Ελ. Βενιζέλο και τον Ι.Ινονού, ρυθμίστηκε το θέμα της ανταλλαγής των πληθυσμών,
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπολογίζεται ότι 1.300.00 Έλληνες, πριν ή μετά την
υπογραφή της ξεχωριστής σύμβασης, έφυγαν από τις πατρογονικές τους εστίες και
ήρθαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Τον αντίθετο ακριβώς δρόμο ακολούθησαν
500.000 Τούρκοι –Μουσουλμάνοι. Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν οι Έλληνες του Καρς

257

Καζταρίδης, ό.π., σσ. 94–95.
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και ευρύτερα του Καυκάσου, μετά τις συμφωνίες Τουρκίας - Σοβιετικής Ένωσης,
που ανακήρυξαν ως Σοβιετικές Δημοκρατίες την Αρμενία,

τη Γεωργία και το

Αρτζεμπαϊτζάν (πρώην ανεξάρτητες Δημοκρατίαες του Καυκάσου), παραχωρώντας
στην Τουρκία τις επαρχίες Καρς και Αρδαχάν. Για να ρυθμιστεί το ζήτημα των
περιουσιών τους, οι πρόσφυγες αυτοί έξομοιώθηκαν με τους υπόλοιπους πρόσφυγες
από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, με συγκεκριμένη απόφαση (Φ.Ε.Κ. Α΄ 203/1926)
που υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να αποζημιώσει τους Καρσλήδες για την
περιουσία που άφησαν πίσω στην Τουρκία. 258
Για το ζήτημα της ανταλλάξιμης περιουσίας, η Συνθήκη της Λωζάννης
προέβλεπε τη σύσταση μιας μικτής επιτροπής από Έλληνες, Τούρκους και
ουδέτερους παρατηρητές, που θα κατέγραφε τις περιουσίες και μετά την τελική
εκκαθάρισή τους, η επιπλέον διαφορά και οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονταν από το
κράτος, στο οποίο θα καταλογίζονταν οι μεγαλύτερες περιουσίες. Όπως ήταν φυσικό,
το αριθμητικό μέγεθος των Ελλήνων προσφύγων, καθώς και το ύψος και η ποιότητα
των ελληνικών περιουσιών, δυσκόλεψε επιπλέον την αποκατάσταση των προσφύγων,
σε μία χώρα όπου μετά την ανακωχή των Μουδανιών τον Οκτώβριο του 1922,
μεγάλωσε μόνο κατά 8.706 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 259
Όταν τελικά το ελληνικό κράτος ανέλαβε την καταγραφή και τη διαχείριση της
ανταλλάξιμης περιουσίας, η δυσαρέσκεια και οι διαμαρτυρίες για την διαχείρισή της
μεγάλωσαν από μέρους των άμεσα ενδιαφερομένων, των ίδιων των προσφύγων.
Μόνο το 25% της ανταλλάξιμης περιουσίας, παραχωρήθηκε ή εκποιήθηκε προς
«όφελός τους». Δάση, λατομεία, μεταλλεία δόθηκαν αλλού σε χαριστικές τιμές.
Ακόμη και το πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκαν πάνω σε οικοπεδικές εκτάσεις της ανταλλάξιμης
περιουσίας. Ειδικά κατά περιόδους, πολλές κυβερνήσεις κατηγορήθηκαν ότι με την
ανταλλάξιμη περιουσία για τους πρόσφυγες άσκησαν κοινωνικό έργο, αφήνοντας
χωρίς αποκατάσταση οικογένειες προσφύγων. Επίσης είναι γεγονός, ότι με το
ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας, μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Κεμάλ

258
259

Καζταρίδης, ό.π., σ. 96.
Καζταρίδης, ό.π., σσ. 95– 96.
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Ατατούρκ το 1930, διεγράφη το χρέος της Τουρκίας, από τη διαφορά που προέκυψε
από το μέγεθος των ανταλλαξίμων περιουσιών, σε όφελος της Ελλάδας και των
Ελλήνων προσφύγων της.260
Με το παραπάνω σύμφωνο απωλέσθηκε κάθε ελπίδα για τη δυνατότητα
επιστροφής στις «χαμένες πατρίδες» του προσφυγικού ελληνισμού. Έτσι οι ευσεβείς
πόθοι για γυρισμό καταλάγιασαν για πάντα.
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Καζταρίδης, ό.π., σσ. 96 –98.

112

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΠΗΓΕΣ


Αγτζίδης Βλάσης, Παρευξείνιος Διασπορά. Οι Ελληνικές εγκαταστάσεις στις
Βορειοανατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντο, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη 1997.



Αγτζίδης Βλάσης, «Οι Έλληνες του Καυκάσου». «Η Ιστορία των Ελλήνων του
Καυκάσου στο Καρς και στο Κιλκίς», Επιμελητής Αθανάσιος Διαμαντόπουλος,
Αθήνα 2001.



Αθανασιάδης Ανδρέας – Μιχαηλίδης Χρήστος, Γεννηθείς εις Καύκασον
Ρωσίας, Εκδόσεις Ινφογνώμων, Αθήνα 2010.



Αιλιανός Μιχαήλ, Το έργο της Ελληνικής περιθάλψεως, Έκδοση του
Υπουργείου Περιθάλψεως και του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου
Εξωτερικών, Αθήνα 1921.



Γρηγοριάδης Γεώργιος, Ο Πόντος και το Καρς, Αθήνα 1973.



Θεοφυλάκτου Θεοφύλακτος, Γύρω στην άσβεστη φλόγα-Βιογραφικές
αναμνήσεις. Αγώνας για την ανεξαρτησία του Πόντου, Εκδόσεις Αδελφών
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997.



Ιασωνίδης Λεωνίδας, Η εγκατάσταση των προσφύγων (1924), Τετράδια
Κοινοβουλευτικού λόγου, ΙΙΙ, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2015.



Καζταρίδης Ιωάννης, Η «έξοδος» των Ελλήνων του Καρς της Αρμενίας,
1919-1921, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994.



Καλφόγλου Ιωάννης, Οι Έλληνες εν Καυκάσω, Αθήνα 1908.



Λαυρεντίδης Ισαάκ, Η εν Ελλάδι εγκαταστάσεις των εκ Πόντου Ελλήνων,
«Αρχείο Πόντου», Αθήνα 1968.

113



Μαραβελάκης Μάξιμος – Βακαλόπουλος Απόστολος, Αι Προσφυγικαί
Εγκαταστάσεις εν τη Περιοχή Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών – Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1955.



Μαυρογένους Στυλιανός, Το Κυβερνείο του Καρς και του Αντικαυκάσου,
Εκδόσεις Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1963.



Παναγιωτίδης Θεολόγος, Ο εν Ρωσσία Ελληνισμός, Αθήνα 1919.



Σαμουηλίδης Χρήστος, Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, β΄ έκδοση,
Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991.



Σαμουηλίδης Χρήστος, Το χρονικό του Καρς, Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα
1987.



Φωτιάδης Κωνσταντίνος, Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, Εκδόσεις
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία, Αθήνα 2004.



Φωτιάδης Κωνσταντίνος, Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και της Σοβιετικής
Ένωσης, Εκδόσεις Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη.



Χάρης Θεοχάρης, Το Καραουργάν του Καρς και η ζωή μου, Εκδόσεις
Αδελφών Κυριακίδη, Αθήνα 2001.



Ψωμάς Λουκάς, Ημερολόγιο Εκστρατείας (1918-1921) Μακεδονία, Ρωσία,
Ρουμανία, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία. Εκδόσεις University Studio Pres,
Θεσσαλονίκη 2019.



Οι Πρόσφυγες στη Μακεδονία, Από την τραγωδία στην εποποιία. Εταιρία
Μακεδονικών Σπουδών, Επιμέλεια Ιωάννης Κολιόπουλος – Ιάκωβος
Μιχαηλίδης, Εκδόσεις Μίλητος, Αθήνα 2009.



Οι άγνωστοι Έλληνες του Πόντου, Εταιρία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας,
Έκδοση Ορίζων, Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων, Αθήνα.



Η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και η διαχρονική εξέλιξη του
ζητήματος, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο,

Πρακτικά Συνεδρίου Έκδοση

Συλλόγου Καυκάσιων Καλαμαριάς «Ο Προμηθέας» Θεσσαλονίκη 2007.


Ιστορικό

Αρχείο

Καλαμαριάς.

Προσφυγικού

Συλλογή

προφορικών

Ελληνισμού
μαρτυριών,

(Ι.Α.Π.Ε.),
Η

Δήμου

Καλαμαριά

στο

Μεσοπόλεμο (1920-1940), Πρόσφυγες Δημιουργώντας τη Νέα Πατρίδα,
114

Επιστημονική Επιμέλεια: Ιωαννίδου Ελένη, Ροντρίγκες Χοσέ, Έκδοση
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998.


Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
(Ι.Α.Μ.), (Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας), Φάκελος «Πρόσφυγες»
1920.


Εφημερίδα το Φως, 1921-1922.



Εφημερίδα Εφημερίς των Βαλκανίων, 1921.



Εφημερίδα Ριζοσπάστης, 2001.



Εφημερίδα Καθημερινή, 1922.



Έκθεση

φωτογραφίας

του

Συλλόγου

«Ακρίτες του Πόντου», Ιούνιος 2016.


WWW.thessaloniki.photos.gr

115

Ποντίων

Σταυρούπολης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων εποχής, από το Αρχείο εφημερίδων της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης, με αναφορά στους Καυκάσιους πρόσφυγες.

116

Εικόνα 1 : Εφημερίς των Βαλακανίων, 08 Ιουνίου 1921.

117

Εικόνα 2: Εφημερίς των Βαλκανίων, 09 Ιουλίου 1921.

118

Εικόνα 3: Εφημερίς Βαλκανίων, 02 Αυγούστου 1921.

119

Εικόνα 4: Εφημερίς των Βαλκανίων, 22 Νοεμβρίου 1921.

120

Εικόνα 5: Το Φως, 16 Οκτωβρίου 1921.

121

Εικόνα 6: Εφημερίς Βαλκανίων, 16 Οκτωβρίου 1921.

122

Εικόνα 7: Το Φως, 15 Οκτωβρίου 1921.

123

Γ.Α. Κ. - Ι.Α.Μ Τηλεγραφήματα από το Αρχείο της Γενικής Διοίκησης
Μακεδονίας (Φάκελος πρόσφυγες)

Εικόνα 8: Τηλεγράφημα στις 14 Σεπτεμβρίου 1920.

124

Εικόνα 9: Τηλεγράφημα στις 30 Σεπτεμβρίου 1920.

125

Εικόνα 10: Τηλεγράφημα στις 16 Νοεμβρίου 1920.

126

Εικόνα 11: Τηλεγράφημα στις 12 Δεκεμβρίου 1920.

127

Εικόνα 12: Τηλεγράφημα στις 18 Φεβρουαρίου 1921.

128

Γ.Α.Κ. – Ι.Α.Μ. Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας από το Αρχείο Γενικής
Διοίκησης Μακεδονίας (Φάκελος πρόσφυγες)

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Χάρτες και πίνακες εγκατάστασης προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης, όπου περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις των Καυκάσιων.
Μ.Μαραβελάκης – Α.Βακαλόπουλος Αι Προσφυγικαί Εγκαταστάσεις εν τη
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Εκδόσεις Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών – Ίδρυμα
Μελετών

Χερσονήσου

του

Αίμου.

139

Θεσσαλονίκη

1955.

140

141

142

143

Φωτογραφίες προσφύγων Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού.
Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο (1920-1940).

144

145

Θεοφύλακτος Θεοφυλάκτου, Γύρω στην άσβεστη φλόγα-Βιογραφικές αναμνήσεις.
Αγώνας για την ανεξαρτησία του Πόντου. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη.
Θεσσαλονίκη 1997.

146

147

Φωτογραφίες από την ιστοσελίδα WWW.thessaloniki.photos.gr

Προσφυγόπουλο από τον Καύκασο σε καταυλισμό προσφύγων 1921

Αυτοσχέδια υποδήματα προσφυγοπαίδων σε καταυλισμό προσφύγων 1921

148

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Ιασωνίδης σε προσφυγικό συνοικισμό
1923

149

150

