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A. ΞANΘΟΠΟYΛΟY-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Οΐ μετακινήσεις έλληνικών πληθυσμών άπό τις επαρχίες του Πόντου σε 
περιοχές του Καύκασού καί τής Ύπερκαυκασίας δεν είναι βέβαια άγνωστες 
στην έλληνική καί ξένη βιβλιογραφία. Έχουν ήδη γραφτεί αρκετά γιά το 
φαινόμενο, το όποιο, όπως είναι γενικά άποδεκτό, άπέκτησε, άπό τα μέσα 
τοΰ 19ου αιώνα καί ως τις παραμονές τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου, χαρακτή
ρα μαζικό. Οί πληροφορίες μας όμως προέρχονται κατά κανόνα άπό έμμεσες 
πηγές1. Έξαλλου πολλές άπό τις πληροφορίες αυτές δέν περιέχουν ελεγμένα 
άριθμητικά δεδομένα ούτε άναφέρονται στις συνθήκες πού ανάγκασαν τούς 
κατοίκους νά έγκαταλείψουν τις προγονικές τους έστίες. Οί περισσότερες 
κάνουν λόγο γιά τις προσπάθειες των μετοίκων νά έγκλιματιστοΰν στούς 
χώρους τών νέων έγκαταστάσεών τους στον Καύκασο2. Σήμερα, τέλος, ή

1. Γιά λόγους οίκονομίας, περιορίζομαι στις παλαιότερες άναφορές, άπό τις όποιες άλλω
στε άντλοΰν καί οί νεότεροι έρευνητές: Περικλέους Τριανταφυλλίδη, Ή έν Πόντφ έλληνική 
φυλή, ήτοι τά Ποντικά, ή προσετέθησαν καί λόγοι τινές έν Τραπεζοΰντι έκφωνηθέντες, ’Αθήνα 
1866, σσ. 96,100,101,126, τοΰ ίδιου, Οί Φυγάδες, δράμα είς μέρη πέντε μετά μακρών προλεγομέ- 
νων περί Πόντου, ’Αθήνα 1870, σσ. 76-78, καί Σάββα Ίωαννίδη, 'Ιστορία καί στατιστική 
Τραπεζοΰντος καί τής περί ταύτην χώρας, ώς καί τά περί τής ένταΰθα έλληνικής γλώσσης, 
Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 253.

2. Βλ. ένδεικτικά Κωνσταντίνος Ν. Παπαμιχαλόπουλος, Περιήγησις είς τον Πόντον, ’Αθή
να 1903, σσ. 222-223, καί ’Ιωάννης Μ. Κάλφογλου, Οί Έλληνες έν Καυκάσω, ’Αθήνα 1908, σσ. 
110-126, Άρχιμ. Πανάρετος Βαζελιώτης (Τοπαλίδης), «Οί Έλληνες τού Καυκάσου», ’Εκκλη
σιαστική ’Αλήθεια 30, 1910, σσ. 249-251, 295-297, 360-362, 377-378. Πρβλ. Θεολόγου Σ. Πανα- 
γιωτίδου, Ό έν Ρωσσίςι 'Ελληνισμός, ’Αθήνα 1919, Γρηγορίου Τηλικΐδη, «'Ο έν Καυκάσω 
’Ελληνισμός», Ποντιακά Φύλλα άριβ. 19-25, 1937-1938, passim, ’Ελευθερίου Παυλίδου, Ό 
'Ελληνισμός τής Ρωσσίας καί τά 33 χρόνια τοΰ έν Άθήναις Σωματείου τών έν Ρωσσίςι 'Ελλή
νων, ’Αθήνα 1953, Στυλιανού Μαυρογένη, Τό Κυβερνεΐον Κάρς τοΰ Άντικαυκάσου (Κάρσκα- 
για “Ομπλαστ) καί τό έναύτφ έλληνικόν στοιχείου κατά τήν περίοδον 1878-1920, Θεσσαλονίκη 
1963. Ιδιαίτερη, άνεκμετάλλευτη μέχρι σήμερα, κατηγορία πηγών γιά τήν περιοχή τοΰ Καυκά
σου άποτελοΰν τά χειρόγραφα τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ένα μέρος τοΰ πλούτου
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άπόδοση κατά κανόνα των μετοικεσιών εκείνων στις καταπιέσεις των ’Οθω
μανών δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής, τουλάχιστον για όλες τις περιπτώ
σεις τοΰ 19ου αιώνα. Στο πρώτο λοιπόν μέρος τής εργασίας αυτής θά προ
σπαθήσω να άνιχνεύσω τά ποικίλα αίτια πού ύπέθαλψαν το ιδιόμορφο έκεΐνο 
μεταναστευτικό φαινόμενο, καθώς επίσης καί τούς παράγοντες πού συντελού
σαν άλλοτε στήν έξαρση καί άλλοτε στήν εκτόνωσή του3. Στό δεύτερο μέρος 
(’Επίμετρο) θά παρουσιάσω στατιστικά δεδομένα για τόν Ελληνισμό τοΰ 
Καυκάσου καί θά τά σχολιάσω σε συνάρτηση με τά στοιχεία τών στατιστι
κών πινάκων (άριθ. 1-8), πού παραθέτω στό τρίτο μέρος (Παράρτημα) τής 
εργασίας. Στό Παράρτημα έπίσης εκδίδω ενδεικτικά καί όρισμένες άπό τις 
έλληνικές, άγγλικές καί γαλλικές προξενικές έκθέσεις, πού χρησιμοπ,οίησα 
στήν εργασία.

Ή ερευνά μου στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στις εκθέσεις τών έγκατεστη- 
μένων στήν Τραπεζούντα Ελλήνων, Βρετανών καί Γάλλων προξένων. Οί 
πηγές αύτές προσφέρουν ένδιαφέροντα (μολονότι όχι πάντοτε πλήρη) στοι
χεία για τόν τόπο προέλευσης καί τούς άριθμούς τών μετακινούμενων όμά- 
δων, για τά αίτια τοΰ έκπατρισμοΰ τους, τή στάση τών όθωμανικών άρχών 
κ.λπ. Στηριζόμενοι έξάλλου στις εκτιμήσεις τών συντακτών τών προξενικών 
έκθέσεων μπορούμε να σταθμίσουμε ως ένα βαθμό τό μέτρο τοΰ ενδιαφέρον
τος καθεμιάς άπό τις τρεις αύτές χώρες (καί ιδιαίτερα τής Ελλάδας) για τό 
φαινόμενο. Παραμένει βέβαια ή έλλειψη τών ρωσικών/ σοβιετικών καί τών 
όθωμανικών/τουρκικών πηγών, μια έλλειψη πού άποτελεΐ έγγενή πια δυ
σκολία για τή νεοελληνική ιστοριογραφία. Τήν έλλειψη τών πηγών τής 
πρώτης όμάδας προσπάθησα νά τήν καλύψω (στό μέτρο πού έπέτρεπαν οί 
δυνάμεις μου), άξιοποιώντας τις πληροφορίες πού δημοσιεύτηκαν σέ (δυσεύ
ρετα συνήθως) έργα Ελλήνων τής Ρωσίας ή Γεωργιανών καί Ρώσων έρευ- 
νητών. Άπό τις πληροφορίες αύτές άλλες είναι άμεσες (προέρχονται άπό 
τοπικά άρχεΐα ή άπό ρωσικά καί πρώην σοβιετικά κρατικά άρχειακά κέντρα) 
καί άλλες έμμεσες (στηρίζονται σέ τοπικές παραδόσεις). "Ασχετα πάντως 
άπό τήν προέλευση τοΰ πληροφοριακού ύλικοΰ της ή σχετική μέ τις έλληνι
κές έγκαταστάσεις στον Καύκασο ρωσική καί γεωργιανική βιβλιογραφία 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον καί γιά έναν άκόμη λόγο: γιά τό γεγονός

καί τής σημασίας τους ύπογραμμίζεται στις έργασίες τοδ Χρήστου Σαμουηλίδη, Τό Χρονικό 
τοΰ Κάρς, 'Αθήνα, χ.χ. (1988) καί τοδ I. Φ. Καζταρίδη, Ή «Έξοδος» τών 'Ελλήνων τοΰ Κάρς, 
1919-1921, Θεσσαλονίκη 1989 (άνέκδοτη μεταπτυχιακή έργασία στόν Τομέα Νεότ. & Σύγχρ. 
'Ιστορίας τοδ Α.Π.Θ.), άσχετα δν αύτές άπέχουν χρονικά καί μεθοδολογικά άπό τήν παρούσα 
μελέτη μου.

3. Ευχαριστώ έδώ τούς Καθηγητές τοδ Τμήματος 'Ιστορίας καί ’Αρχαιολογίας τοδ Άρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. X. Γ. Πατρινέλη καί I. Κ. Χασιώτη γιά τις 
μεθοδολογικές καί βιβλιογραφικές τους ύποδείξεις. Τόν κ. Χασιώτη εύχαριστώ Ιδιαίτερα καί 
γιά τό πληροφοριακό ύλικό πού έθεσε στή διάθεσή μου γιά τήν Ιστορία τοδ Καυκάσου κατά τόν 
19ο αίώνα, άλλά καί γιά άρκετές χρήσιμες παρεμβάσεις του στήν τελική δομή τής έργασίας 
μου.
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δτι παρέμενε (με λίγες εξαιρέσεις) ουσιαστικά άγνωστη καί άνεκμετάλλευτη 
μέχρι σήμερα4. Τήν έλλειψη εξάλλου των μαρτυριών τής οθωμανικής πλευ
ράς προσπάθησα να τήν καλύψω ως ένα βαθμό με τή βοήθεια των έμμεσων 
πληροφοριών πού προσφέρουν οί άποστελλόμενες άπό τήν οθωμανική επι
κράτεια εκθέσεις τών δυτικών κρατών, άλλα πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη 
τον κίνδυνο τοΰ σχηματισμού μιας διαθλασμένης εικόνας για τή στάση τών 
άμεσα ενδιαφερομένων δυνάμεων έναντι τών έλληνικών μεταναστεύσεων. 
Άπό τή διασταύρωση λοιπόν τών νέων στοιχείων με τα δεδομένα τής βιβλι
ογραφίας είναι δυνατόν νά σχηματιστεί μια κάπως σαφέστερη εικόνα τού 
φαινομένου, άλλα καί νά εξαχθούν επίσης μερικά ασφαλή συμπεράσματα.

*

Παρά τή μακραίωνη παράδοση τών έπαφών τών Ελλήνων τού Πόντου με 
τούς λαούς τοΰ Καυκάσου, οί έλληνικες εγκαταστάσεις έκεΐ κατά τήν πρώι
μη Τουρκοκρατία δέν μπορούν γενικά νά χαρακτηριστούν ώς πυκνές. Αύτό 
τουλάχιστον προκύπτει άπό τις σωζόμενες σποραδικές μαρτυρίες, οί περισ
σότερες μάλιστα άπό τις όποιες παραδόθηκαν χωρίς σαφείς χρονικούς καί 
γεωγραφικούς προσδιορισμούς. ’Ακόμα καί για τις σχέσεις τών Ελλήνων 
με τούς καυκασιανούς λαούς κατά τόν 18ο αιώνα οί διαθέσιμες, ιστορικά 
διακριβωμένες ειδήσεις μας είναι μάλλον ισχνές5. Οί περισσότερες άναφέ- 
ρονται στις έπαφές τών Γεωργιανών ’Ορθοδόξων ήγεμόνων με μερικά μονα
στικά κέντρα τοΰ τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού καί στις επισκέψεις Πα- 
τριαρχών καί άλλων άνώτερων εκκλησιαστικών άξιωματούχων στήν άνατο- 
λική Γεωργία (Ίβηρία, Kakheti-Kartli). Στο πλαίσιο αύτών τών σχέσεων 
εντάσσονται οί ποικίλες (καί οχι πάντοτε έπάρκώς τεκμηριωμένες) μαρτυρί
ες γιά τή δράση Ελλήνων στον Καύκασο, όπως π.χ. τοΰ 'Έλληνα τυπογρά
φου Μιχαήλ Στεφάνου, ό όποιος, σύμφωνα με τήν παράδοση, πήγε —ύστερα 
άπό σύσταση τοΰ Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Χρυσάνθου (1707-1731) καί μέ

4. Τή συλλογή των ρωσικών καί γεωργιανικών πηγών (δημοσιευμένων καί μερικών άνέκ- 
δοτων) άρχισα κατά τήν πρώτη μου έρευνητική άποστολή στή Δημοκρατία τής Γεωργίας (12 
Αύγούστου - 8 Σεπτεμβρίου 1991). Κατά τήν έπίσκεψή μου αύτή έργάστηκα κυρίως στήν ’Εθνι
κή Βιβλιοθήκη (Τμήμα Ιστορίας τής Γεωργίας) καί στο Κεντρικό Κρατικό 'Ιστορικό ’Αρχείο 
τής Τιφλίδας. Ή ερευνά μου έγινε στό πλαίσιο είδικοΰ προγράμματος γιά τή μελέτη τής 
ιστορίας τών έλληνικών μεταναστεύσεων στις χώρες τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης καί ιδιαί
τερα τής ‘Υπερκαυκασίας, πού πραγματοποιήθηκε μέ τήν οίκονομική ένίσχυση τής Γενικής 
Γραμματείας ’Αποδήμου Ελληνισμού καί ύπό τήν έποπτεία του Καθηγητή κ. I. Κ. Χασιώτη. 
Τά πορίσματα τού προγράμματος (στό όποιο πήρε έπίσης μέρος καί ό έρευνητής κ. Βλ. Άγτζί- 
δης) πρόκειται σύντομα νά παρουσιαστούν σέ ειδική έκδοση άπό τή Γενική Γραμματεία ’Απο
δήμου Ελληνισμού.

5. Μερικές πληροφορίες καί βιβλιογραφικές ένδείξεις (πού χρειάζονται όμως έλεγχο) δίνει 
ό καλός γνώστης τής γεωργιανικής Ιστοριογραφίας τοΰ καιρού του Κάλφογλου, ΟΙ Έλληνες, 
σσ. 91-98.
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τή φροντίδα τοϋ 'Έλληνα ήγεμόνα τής Βλαχίας— στη Γεωργία στά χρόνια 
τής ήγεμονίας τοϋ βασιλιά της Βαχτάγκ (Vahtag) ΣΤ' (1703-1724), καί ότι 
ήταν αύτός πού είσήγαγε στή χώρα αύτή τήν τέχνη τής τυπογραφίας. Το ίδιο 
γενικές είναι καί οί πληροφορίες σύμφωνα με τις όποιες τήν ίδια εκείνη 
έποχή είχαν πάει νά εργαστούν στα μεταλλεία τής περιοχής Alaverdi καί 
Alitala (στή σημερινή ’Αρμενία) μερικοί Έλληνες μεταλλοτεχνίτες, πού 
όμως τελικά άναγκάστηκαν να τήν έγκαταλείψουν μέσα σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα6.

Κάπως περισσότερο συγκεκριμένες είναι οί επαναλαμβανόμενες στερεό
τυπα άπό Γεωργιανούς, Ρώσους καί Έλληνες μελετητές αναφορές στό σχέ
διο τοϋ βασιλιά τής άνατολικής Γεωργίας Ηρακλή (Erekle) Β' (1744-1798) 
νά έπανενεργοποιήσει, κατά τις τελευταίες δεκαετίες τοϋ 18ου αιώνα, τά ίδια 
χρυσωρυχεία καί άσημωρυχεΐα τής Άχτάλας, προσελκύοντας κι αυτός έκα- 
τοντάδες εμπείρους Έλληνες μεταλλωρύχους άπό τή γειτονική οθωμανική 
επικράτεια καί ιδιαίτερα άπό τις περιοχές τοϋ Gümushane (’Αργυρούπολη) 
καί τοϋ Έρζερούμ (Θεοδοσιούπολη)7. Φαίνεται έπίσης ότι ο ίδιος ήγεμόνας, 
ένθαρρυμένος καί άπό τή ρωσική υποστήριξη κατά τή διάρκεια καί λίγο 
μετά τό Ρωσοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1768-1774, επιδίωξε νά ένισχύσει τήν 
εξουσία του στις περιοχές αύτές —τις όποιες είχε πρόσφατα άνακτήσει άπό 
τούς ως τότε κυρίαρχους Πέρσες—, έγκαθιστώντας έκεΐ χριστιανικούς πλη
θυσμούς. Ωστόσο, καί αύτή ή μετεγκατάσταση Ελλήνων μεταλλωρύχων 
στή Γεωργία άποδείχτηκε σύντομα επισφαλής καί έπικίνδυνη: Παρά τις 
συμφωνίες τους μέ τούς Γεωργιανούς (στή συνθήκη τοϋ Georgievsk, τό 
1783), οί Ρώσοι τελικά έγκατέλειψαν προς στιγμήν τά σχέδιά τους για στρα
τιωτικές έπιχειρήσεις στήν Ύπερκαυκασία, άφήνοντας έτσι άνοιχτό καί 
πάλι τό δρόμο σέ επανειλημμένες άντεπιθέσεις των Περσών. Οί αντεπιθέσεις 
αύτές —πού κορυφώθηκαν μέ τή σφαγή των κατοίκων τής Τιφλίδας στά 
1795— είχαν ώς άποτέλεσμα τον άποδεκατισμό καί τήν αιχμαλωσία πολλών 
Ελλήνων μεταλλωρύχων καί τών οικογενειών τους (κατά τή διάρκεια τών 
επιδρομών τοϋ Omar Khan, στά 1785, καί κυρίως τοϋ Agha Mohammad 
Kahn Qajar, στά 1795), τήν καταστροφή τών μεταλλείων καί τήν έρήμωση 
τής περιοχής8.

6. Κάλφογλου, δ.η., σσ. 98-99. Πλούσιο όλικό των γεωργιανικών καί ρωσικών άρχείων 
σχετικό μέ τήν Ιστορία των Ελλήνων τού Καύκασού κατά τήν περίοδο αύτή συνέλεξε καί 
έπεξεργάζεται ό Ιστορικός S. Angelov (Σωκράτης Άγγελίδης). Ή έργασία αύτή θά παρουσια
στεί σύντομα, όπως μέ διαβεβαίωσε ό ίδιος.

7. Ό Κάλφογλου, Ό "Αποικος, ήτοι ai ένΝοτίφ Ρωσσίςι καί Καυκάσω έλληνικαί άποικίαι 
καί ai άλλοτε διαλάμψασαι έλληνικαί έπισκοπαί, άρχιεπισκοπαί καί μητροπόλεις, Βατούμ 
1919, σ. 78, ύπολογίζει σέ 5.000 τούς Έλληνες πού ζοΰσαν στίς μεταλλοφόρες περιοχές τό 1785, 
ένώ ό Βαζελιώτης, «Οί Έλληνες τού Καυκάσου», σ. 250, κάνει λόγο για έγκατάσταση τό 1795 
σέ χωριά τής περιοχής τής Τιφλίδας 500 έλληνικών οικογενειών.

8. Τις πληροφορίες τών παλαιών Γεωργιανών χρονικογράφων γιά τή μετοικεσία τών Έλλή-
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Μέ τό πέρασμα, ώστόσο, στον 19ο αίώνα, το κυριαρχικό καθεστώς στήν 
περιοχή άλλαξε καί πάλι. Οί Ρώσοι, άφοΰ πρώτα πρόσφεραν την προστασία 
τους στο βασιλιά ΐής ανατολικής Γεωργίας Γεώργιο ΙΒ', έσπευσαν, μετά τό 
θάνατό του, να προσαρτήσουν χωρίς προσχήματα τό κράτος του στή ρωσική 
επικράτεια (1801)9. Οί νέοι κυρίαρχοι έπανέλαβαν —συστηματικότερα τώ
ρα— τις προσπάθειες για τήν επαναλειτουργία τών μεταλλείων μέ τή βοή
θεια Ελλήνων τεχνιτών άπό τις περιοχές Κάρς καί Μούς10 *. Σύμφωνα μέ 
τοπικές παραδόσεις, στο άλλοτε «ταταρικό» (άζερικό) χωριό Μισχάνα του 
Alaverdi εγκαταστάθηκαν τήν εποχή αυτή 50 οικογένειες Ελλήνων μεταλ
λωρύχων, οί όποιοι άπέκτησαν αμέσως δική τους εκκλησία καί σχολείο".

νων μεταλλωρύχων στήν Άχτάλα παρουσιάζει συνοπτικά ό W. E. D. Allen, A History of the 
Georgian People, Νέα Ύόρκη 1932 (έπανέκδ. 1971), σ. 201 καί σημ. 4. Σχολιασμό τών πληρο
φοριών τών γεωργιανικών πηγών είχε κάνει ήδη ό Κάλφογλου, Οί "Ελληνες, σσ. 100-102, καί ό 
Βαζελιώτης, δ. π., σ. 250, όπου άναφορά καί στήν αίχμαλωσία ένός ειδικά χειροτονημένου για 
τούς Έλληνες τής περιοχής έκείνης (Άχταλείας) έπισκόπου, του Σωφρονίου. Βιογραφικά 
στοιχεία για τον Σωφρόνιο δίνει ό Έπαμ. Κυριακίδης, Βιογραφίαι τών έκ Τραπεζοϋντος καί τής 
περί αυτήν χώρας άπό τής Άλώσεως μέχρις ήμών άκμασάντων λογίων, ’Αθήνα 1897, σ. 142, 
καί, περισσότερο, ό Κάλφογλου, Οί "Ελληνες, σ. 108, καί Ό “Αποικος, σσ. 79-80. Γιά τήν 
έπισκοπή Άχτάλας βλ. καί τήν πιο κάτω σημ. 11. Γιά τις άλλαγές κυριαρχίας στις χώρες αυτές, 
βλ. George A. Bournoutian, Eastern Armenia in the Last Decades of Persian Rule, 1807-1828. A 
Political and Socioeconomic Study of the Khanate of Erevan on the Eve of the Russian Conquest, 
Malibu, California 1982, σσ. 10, 28, όπου καί ή βιβλιογραφία.

9. Οί ρωσικές προσαρτήσεις γεωργιανικών έδαφών συνεχίστηκαν καί στα έπόμενα χρόνια 
μέ τήν κατάληψη τής Μιγκρελίας, τό 1803, καί τής Ίμερετίας, τό 1804. Γιά τα γεγονότα αύτά 
καί τις άναστατώσεις πού προκάλεσαν οί άντιρωσικές κινήσεις του άδελφοΰ τού Γεωργιανού 
βασιλιά, ’Αλεξάνδρου, καί οί άντεπιθέσεις τών Περσών, βλ. Allen, δ.π., σσ. 215-216. Πρβλ. καί 
David Marshall Lang, A Modern History of Soviet Georgia, Νέα Ύόρκη 1962, σσ. 42 κ.έ. Γιά τή 
σταδιακή έπικράτηση τών Ρώσων στή Γεωργία άναλυτικότερη (προπάντων σέ ζητήματα άναδι- 
οργάνωσης τής χώρας) είναι ή άνέκδοτη διδακτορική διατριβή τού L. Η. Rhinelander, The 
Incorporation of the Caucasus into the Russian Empire: The Case of Georgia, 1801-1854, Πανεπι- 
στ. Columbia, 1972 (φωτοτυπ, έκδ. 1992). Γιά έναν πρόχειρο προσανατολισμό βλ. Firuz Kazem- 
zadeh, «Russian Penetration of the Caucasus», στο Russian Imperialism from Ivan the Great to 
the Revolution, έπιμ. T. Hunczak, N. Brunswick, N.J., 1974, σσ. 239-263.

10. Κάλφογλου, Οί Έλληνες, σ. 102. Πρβλ. καί S. Kaukhchishvili, «Istoriya poseleniya 
grekov v Gruzii» (Ιστορία τής έγκατάστασης τών Ελλήνων στή Γεωργία), Trudy Kutaiskogo 
Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Instituta im. «A. Tsulukidze», τόμ. 4 (Kutaj 1942), σ. 1 
(άνάτ.).

ILS. Angelov (Σωκράτης Άγγελίδης), Iz istorii Grekov Gruzii (Άπό τήν ιστορία τών 
Ελλήνων τής Γεωργίας), Τιφλίδα 1990, σ. 4, όπου άναφέρεται ότι γιά τις θρησκευτικές τους 
άνάγκες οί Έλληνες είχαν φέρει στό χωριό τους δύο Ιερείς (πού υπάγονταν στήν έποπτεία τού 
Ελληνορθόδοξου έπισκόπου Άχταλείας) καί ότι στό σχολείο τους διδασκόταν ή έλληνική 
γλώσσα. Γιά τούς έπισκόπους καί τήν έπισκοπή Άχταλείας (ή όποια ύπαγόταν στό Οικουμενι
κό Πατριαρχείο), καθώς έπίσης καί γιά τις έλληνικές καί γεωργιανικές παραδόσεις γιά τήν 
ίδρυση τής έλληνικής μονής τής Άχτάλας, βλ. Κάλφογλου, δ.π., σσ. 106-110. Πρβλ. καί όσα 
γράφει ό ίδιος, Ό "Αποικος, σσ. 75-81. Ή έπισκοπή Άχταλείας καταργήθηκε τό 1827, μετά 
τον θάνατο τού έπισκόπου της ’Ιωακείμ (1802-1827): Κάλφογλου, Οί Έλληνες, σσ. 109-110, καί 
Ό "Αποικος, σσ. 80-81. Πρβλ. καί τήν πιό πάνω σημ. 8.
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Οί ίδιες παραδόσεις άναφέρονται καί στα αίτια τής διάλυσης του χωριού 
(πού τήν άποδίδουν στήν οικονομική εξαθλίωση των κατοίκων έξαιτίας τής 
χαμηλής τιμής τού εξαγόμενου χαλκού) καί τής διασπορδς των Ελλήνων 
κατοίκων του στα γειτονικά χωριά Kogos, Jagdan, Achkhuan καί Bendik, 
όπου άφοσιώθηκαν πιά στήν καλλιέργεια τής γής12.

Οί περιπέτειες αυτές των Ελλήνων μετοίκων τού Alaverdi δεν άνέκοψαν 
εντελώς τις μετακινήσεις χριστιανικών πληθυσμών άπό τον Πόντο προς τόν 
Καύκασο13. Φαίνεται μάλιστα ότι οί Ρώσοι, στήν προσπάθειά τους να κατο
χυρώσουν τήν κυριαρχία τους στά ύπερκαυκασιανικά τους εδάφη καί να 
έπεκταθοΰν στη συνέχεια προς τά νοτιοανατολικά, ένθάρρυναν τήν εγκατά
σταση χριστιανικών πληθυσμών στή Γεωργία. Αυτό υποδηλώνει ή συγκρό
τηση, κατά τή διάρκεια τού Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου τού 1806-1812, ειδικής 
«Επιτροπής Μετοικεσίας» χριστιανών στον Καύκασο. Ή επιτροπή αύτή 
έμφανίζεται νά εργάζεται στήν Τιφλίδα τό 1810, καταστρώνοντας σχέδια γιά 
τόν εποικισμό με χριστιανικό πληθυσμό άπό τήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία 
καί τό ιρανικό ’Αζερμπαϊτζάν τών πρόσφατα κατακτημένων περιοχών τού 
Poti καί τού Akhaltzikhe. 'Ωστόσο, τά σχέδια αύτά ναυάγησαν, επειδή στό 
μεταξύ οί ’Οθωμανοί κατάφεραν, εκμεταλλευόμενοι τις δυσκολίες τών άντι- 
πάλων τους έξαιτίας τής εισβολής τού Ναπολέοντα στή Ρωσία (1812), νά 
άνακαταλάβουν τις ΰπό έποίκιση περιοχές. Αυτό δέν εμπόδισε τήν «Επι
τροπή Μετοικεσίας» νά προωθήσει τό πρόγραμμά της μετά τή λήξη τού 
πολέμου μέ τήν εγκατάσταση χριστιανών έποίκων βορειότερα τών ρωσο- 
τουρκικών συνόρων. Στό πλαίσιο ίσως τού προγράμματος αυτού εγκαταστά
θηκαν, κατά τό 1813-1814, στό γεωργιανικό χωριό Τσιντσκαρό, 95 έλληνι- 
κές οικογένειες, πού είχαν περάσει στά ρωσοκρατούμενα εδάφη προερχόμε
νες άπό τήν περιοχή Πασέν (μεταξύ Κάρς καί Έρζερούμ)14. Είναι φανερό ότι 
μέ τή θέσπιση τής ειδικής αύτής ύπηρεσίας γιά τήν όργάνωση τών έποικι- 
σμών εγκαινιάστηκε ενα μακροπρόθεσμο καί πολυδιάστατο πρόγραμμα τής

12. Angelov, δ.π., σ. 4.
13. Στό συμπέρασμα αύτό μάς όδηγεϊ τό γεγονός δτι πολύ άργότερα (στα 1914), ό άπεσταλμέ- 

νος του Ε. Βενιζέλου στόν Καύκασο γιατρός I. Ε. Κουτσοδημήτρης έπισημαίνει τήν παρουσία 
250 έλληνικών οικογενειών στό όρεινό χωριό «Σαναάν ή Άλλάχ-Βερντή», οί περισσότερες άπό 
τις όποιες άποζοΰσαν άπό τήν έργασία τους στά μεταλλεία χαλκού τής περιοχής· βλ. Κων. Κ. 
Παπουλίδης, «'Ο Έλ. Βενιζέλος καί ό Ελληνισμός τοΰ Καυκάσου τό 1914», Βαλκανικά Σύμ
μεικτα 3 1989, σ. 146. Τό Σαναάν είναι ίσως παραφθορά του όνόματος τού χωριού Μισχάνα, τό 
όποιο μάλλον θά συγχωνεύθηκε στό μεγαλότερό του Alaverdi («Άλαβέρτσκοε», όπως άναφέρε- 
ται στόν πίνακα 6, στό τέλος τής παρούσας έργασίας). Πρβλ. καί όσα ένδιαφέροντα άναφέρον- 
ται άπό Μ. Μαραβελάκη - Άπ. Βακαλόπουλο (Al προσφυγικαι έγκαταστάσεις έν τή περιοχή 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1955, σσ. 106-107, γιά τήν έγκατάσταση στό Άλλαβερντί (μετά 
τόν Κριμαϊκό) Ελλήνων μεταλλουργών άπό τήν περιοχή τής Άργυρουπόλης.

14. Irma Garakanidze, «Istoriya pereseleniya Grekov v Gruzii XVIII-XIX v.v.» (Ιστορία τώ» 
έλληνικών μετοικεσιών στή Γεωργία), στό συλλογικό έργο Gteki ν Gruzii, Τιφλίδα 1990, σσ. 
52-53. Πρβλ. καί Παράρτημα Β', πίν. 3.
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Ρωσίας για τή σταδιακή άλλαγή του εθνολογικού χάρτη των νέων της κτή
σεων. Μπορούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα 
σε διάστημα ενός αιώνα περίπου, άπό τις πρώτες δεκαετίες τού 19ου αιώνα 
ως τις παραμονές τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Πληροφορίες για μετοικεσίες άπό τον Πόντο προς τις νέες ρωσικές κτή
σεις τής Ύπερκαυκασίας έχουμε έπίσης καί για τις αρχές τής δεκαετίας τού 
1820 καί συγκεκριμένα στα 1821-1823. Οί μετοικεσίες αυτές, πού είναι τεκ
μηριωμένες άπό διάφορες πηγές, θά πρέπει βέβαια να οφείλονται στήν τετα
μένη κατάσταση πού επικρατούσε τότε σέ ολόκληρη τή ζώνη των τουρκο- 
ρωσικών συνόρων έξαιτίας των συνεχών αλλαγών στο κυριαρχικό καθεστώς 
τής περιοχής καί τις άλλεπάλληλες εξεγέρσεις τών μουσουλμανικών πληθυ
σμών τής Ύπερκαυκασίας εναντίον τών νέων κυριάρχων15. Σέ ο,τι όμως 
άφορά τούς Έλληνες δέν θά πρέπει να παραβλεφθεΐ καί τό άρνητικό κλίμα 
πού είχε δημιουργηθεΐ εναντίον τους έξαιτίας τής Ελληνικής Επανάστα
σης. Παρά τις σχετικές παραδόσεις σύμφωνα μέ τις όποιες ό Τούρκος διοι
κητής τής Τραπεζούντας καί οί τοπικοί ντερεμπέηδες δέν εφάρμοσαν τις 
σουλτανικές διαταγές για αντίποινα σέ βάρος τών Ελλήνων, ήταν συνηθι
σμένο φαινόμενο οί μεμονωμένες πράξεις βίας εναντίον τους καί ή μέ ποικί
λους τρόπους καταδυνάστευσή τους16. Δέν αποκλείεται μάλιστα ορισμένοι, 
άμυνόμενοι, να άντέδρασαν έπίσης καί βίαια. Ρωσικά έγγραφα τού 1822 
άναφέρονται στις άκαρπες παραστάσεις τών ’Οθωμανών προς τον στρατιω
τικό διοικητή τών γεωργιανικών κτήσεων κόμη A. P. Ermolov (1816-1826), 
và τούς παραδώσει τούς Έλληνες πού είχαν καταφύγει πρόσφατα εκεί17. Τό 
γεγονός αυτό υποδηλώνει, κατά τή γνώμη μου, ότι οί φυγάδες είχαν προφα
νώς έμπλακεΐ σέ κάποιας μορφής δυσάρεστες καταστάσεις πριν έγκαταλεί- 
ψουν τις έστίες τους. Τήν ϊδια περίπου έποχή καί συγκεκριμένα στα 1822- 
1823 κατέφθασαν στό Τσιντσκαρό —καί υστέρα άπό περιπετειώδες ταξίδι— 
άλλες 100 έλληνικές οικογένειες, προερχόμενες άπό τήν περιοχή τής Άρ- 
γυρούπολης. Δύο χρόνια άργότερα έφθασαν άπό τήν περιοχή τού Έρζερούμ

15. Βλ. πρόχειρα Μ. S. Anderson, The Eastern Question, 1774-1923, Λονδίνο 1966, σσ. 59-60, 
δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

16. Βαζελιώτη, «Οί Έλληνες του Καύκασού», σ. 295, καί του ίδιου (’Αρχιμανδρίτου Παναρέ
του Τοπαλίδου), Ό Πόντος άνά τούς αιώνας, Δράμα 1927, σσ. 108-111, δπου γίνεται λόγος, 
μεταξύ άλλων, καί για τις χρηματικές θυσίες στις όποιες ύποβλήθηκαν οί Έλληνες γιά να 
άποφύγουν τά τουρκικά άντίποινα σέ βάρος τους. Σύντομη άναφορά στό ίδιο θέμα κάνει ό Όδ. 
Λαμψίδης, «Ή Τουρκοκρατία στό μικρασιατικό Πόντο. Μέρος δεύτερο: Προς τήν έξοικεσία 
(1820-1922)», Άρχείον Πόντου 34, 1977-1978, σσ. 58-59.

17. Ό Ermolov, άντιστρέφοντας τίς όθωμανικές άπαιτήσεις, κατηγόρησε τούς Τούρκους δτι 
βοηθούσαν τούς έπαναστατημένους κατά τών Ρώσων πληθυσμούς τής Γκουρίας καί τής Ίμερε- 
τίας. Γιά τό ζήτημα αυτό βλ. Kaukhchishvili, δ.π., σ. 3, δπου άναφορά σέ έπιστολή τού Ermolov 
προς τον 'Υπουργό 'Εξωτερικών Nesselrode τής 22 Φεβρουάριου 1822. Γιά τόν Ermolov καί τήν 
πολιτική του στον Καύκασο, βλ. Μ. Whittock, «Ermolov, Proconsul of the Caucasus», The 
Russian Review 18, 1959, σσ. 105-113.
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άλλες 15 οικογένειες, τις όποιες ακολούθησαν μερικές άκόμα στα άμέσως 
επόμενα χρόνια18.

Οί περιπτώσεις αυτές —πού ήταν μάλλον σποραδικές καί άριθμητικά 
μειωμένες— θά αύξηθοΰν άμέσως μετά τό τέλος τού Ρωσοπερσικοΰ (1826- 
1827) καί κυρίως τοΰ έπακολουθήσαντος Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου του 1828- 
182919. Είναι μαρτυρημένο από πολλές πλευρές ότι στό τέλος τοΰ καλοκαι
ριού τοΰ 1829, μέ τή λήξη των δύο πολέμων, ένα σημαντικό τμήμα τοΰ 
χριστιανικού πληθυσμοΰ (ελληνικοΰ καί άρμενικοΰ) των περιοχών τής Άρ- 
γυρούπολης καί τοΰ Έρζερούμ άκολούθησε τά άποχωροΰντα ρωσικά στρα
τεύματα προς τά άνατολικά. Αυτό έγινε άρχικά επειδή οί 'Έλληνες καί οί 
Αρμένιοι τής περιοχής είχαν βοηθήσει άπροκάλυπτα τούς Ρώσους κατά τήν 
προέλασή τους προς τό Έρζερούμ20, καί τώρα άντιμετώπιζαν πραγματικά τά 
αντίποινα των ’Οθωμανών21. Οί φόβοι αύτοί ήταν απόλυτα δικαιολογημένοι: 
’Αμέσως μετά τήν άποχώρηση τών Ρώσων ή ’Αργυρούπολη λεηλατήθηκε 
άγρια, γεγονός πού άνάγκασε τούς χριστιανούς κατοίκους, μέ τόν ’Ορθόδο
ξο μητροπολίτη τους, να καταφύγουν πανικόβλητοι πρώτα στα γύρω δάση 
καί στή συνέχεια σέ άλλα ασφαλέστερα μέρη22. Για τούς ’Αρμένιους ή κατά
σταση ήταν άκόμα χειρότερη, επειδή άρκετές χιλιάδες ομοεθνείς τους τών 
ύπερκαυκασιανικών κτήσεων τής Ρωσίας είχαν καταταγεΐ στον τακτικό ρω
σικό στρατό καί είχαν πολεμήσει στις προφυλακές του23.

Ή άφιξη φυγάδων ή μεταναστών άπό τά οθωμανικά στά ρωσοκρατούμενα

18. Angelov, δ.π., σσ. 4-5, δπου καί ένδιαφέρουσες πληροφορίες για τή φυγή καί τήν όργά- 
νωση τής ζωής τών μετοίκων στή νέα τους πατρίδα. Πρβλ. Garalcanidze, δ.π., καί Παράρτημα 
Β', πίν. 3.

19. Ή πληροφορία του Βαζελιώτη, δ.π., σ. 295, δτι μετά τό 1821 άρχισαν τά δεινά τών 
Ελλήνων τοΰ Πόντου, πού τους άνάγκασαν νά έκπατριστοϋν, είναι πιθανή, άλλα είναι γενική 
καί χρειάζεται έπαλήθευση.

20. Felix Fonton, La Russie dans l’Asie Mineure ou campagne du Maréchal Paskevitch en 1828 
et 1829, précédée d’un tableau du Caucase, Paris 1840, σσ. 503-504 καί σημ. 1 τής σσ. 503, δπου 
παραστατική περιγραφή τής ύποδοχής τών ρωσικών στρατευμάτων άπό τούς Έλληνες τής 
Άργυρούπολης. Βλ. καί τή διήγηση τοΰ υπερήλικα Παύλου Άντώνογλου, μετανάστη άπό τό 
Έρζερούμ στήν Τσάλκα (1829), στοΰ Κάλφογλου, δ.π., σσ. 121-122. Πρβλ. Τριανταφυλλίδης, 
Ποντικά, σσ. 100, 121-122, καί του ίδιου, Οί Φνγάδες, σσ. 76-77. Ή παράδοση δμως πού θέλει 
τούς Έλληνες νά συμπράττουν μέ τά ρωσικά στρατεύματα (δπως καί οί ‘Αρμένιοι) μέ είδικά 
συγκροτημένο σώμα, χρειάζεται έπαλήθευση. Γιά τήν προέλαση τών δυνάμεων τοΰ στρατηγού 
I. F. Paskevich πρδς τό Έρζερούμ βλ. W. E. D. Allen - Paul Muraroff, Caucasian Battlefields, 
Cambridge 1953, σσ. 39-41.

21. Πρβλ. δσα άναφέρει σέ έκθεσή της (26 Μαΐου 1830) ή «Επιτροπή Μεταναστεύσεως 
Χριστιανών άπό τήν Τουρκία στις έντός τών όρίων τοΰ ρωσικού έδάφους περιοχές» στοΰ 
Kaukhchishvili, δ.π., σ. 4.

22. Σύμφωνα μέ πληροφορία του Τριανταφυλλίδη, Ποντικά, σ. 100. Πρβλ. Π. Β. Σαλλαπασί- 
δη, «Οί Ρώσσοι στήν ’Αργυρούπολη στά 1828», Ποντιακά Φύλλα, τεΰχ. 12, Φεβρ. 1937, σ. 78.

23. Βλ. σχετικά Manuel Sarkisyanz, A Modern History of Transcaucasian Armenia, Leiden 
1975, σσ. 38-40. Πρβλ. Crist. J. Walker, Armenia. The Survival of a Nation, Λονδίνο 1980, σσ. 
52-54.
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καυκασιανικά εδάφη προκάλεσε τήν έπαναδραστηριοποίηση τής παλιάς 
«Επιτροπής Μετοικεσίας» για τήν όποια μιλήσαμε πιό πάνω. Δεν άποκλείε- 
ται ή Επιτροπή έκείνη να είχε διαλυθεί κατά τή διάρκεια των άλλεπάλλη- 
λων πολέμων. Ή εκδοχή αυτή ένισχύεται άπό τό γεγονός ότι οί πρώτες 
εκθέσεις τής ομώνυμης μεταπολεμικής πια «Επιτροπής Μετοικεσίας» είναι 
μεταγενέστερες των εκκλήσεων τοϋ διαδόχου του Ermolov, στρατηγού Pa- 
skevich, προς τον κυβερνήτη τής Τιφλίδας (7 Σεπτεμβρίου 1829) καί τον 
τσάρο Νικόλαο Α' (10 ’Οκτωβρίου 1829), με τις όποιες ζητούσε να ληφθεΐ 
κάποια πρόνοια γιά τούς 'Έλληνες μετανάστες, πού είχαν άρχίσει να κατα
φθάνουν στή Γεωργία άπό τον Σεπτέμβριο τού 182924. Ή επιχειρηματολογία 
άλλωστε πού χρησιμοποιεί ό Paskevich στα ύπομνήματά του (τονίζει ιδιαί
τερα τήν ύποστήριξη πού είχαν προσφέρει οΐ χριστιανοί στα ρωσικά στρα
τεύματα εισβολής) κάνουν σαφή τήν πρόθεσή του να συγκινήσει τίς άρχές. 
Βάσιμα λοιπόν μπορεί να ύποστηριχθεΐ ότι στήν περίπτωση αύτή δεν εύθύ- 
νονταν οί Ρώσοι γιά τό μεταναστευτικό πυρετό πού είχε καταλάβει τούς 
χριστιανικούς πληθυσμούς τής ένδοχώρας τού Πόντου, ’Αρμενίους καί Έλ
ληνες, κατά τήν περίοδο αύτή.

Θά πρέπει πάντως να σημειωθεί εδώ ότι ό αριθμός τών Ελλήνων πού 
πέρασαν στα πρώτα χρόνια μετά τό Ρωσοτουρκικό πόλεμο στον Καύκασο 
ήταν γενικά περιορισμένος, καί όπωσδήποτε άσύγκριτα μικρότερος τού άρι- 
θμοΰ τών ’Αρμενίων. Τά στοιχεία πού διαθέτουμε κάνουν λόγο γιά έκατοντά- 
δες καί λίγες χιλιάδες μόνον Έλληνες μετανάστες25, ενώ γιά τίς άρμενικές 
μετοικεσίες οί άριθμοί κινούνται στις δεκάδες χιλιάδες. Οί ’Αρμένιοι μετα
κινήθηκαν προς τά πρόσφατα κατακτημένα χανάτα τού Έριβάν καί τού 
Ναχιτσεβάν, τόσο άπό τήν πλευρά τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, όσο 
καί άπό τήν πλευρά τής Περσίας. Οί άρμενικές μετοικεσίες —πού συνδυά
στηκαν μέ άντίστροφη ’έξοδο άπό τίς νέες ρωσικές κτήσεις δεκάδων χιλιά
δων μουσουλμάνων προς τήν Περσία καί κυρίως προς τήν ’Οθωμανική αυ
τοκρατορία— άλλαξαν ριζικά μέσα σέ λίγα χρόνια τήν έθνικο-θρησκευτική 
σύνθεση τών περιοχών26. Οί ’Αρμένιοι έξάλλου μετακινούνταν (τουλάχι
στον μετά τό τέλος τών δύο πολέμων) ύστερα άπό ειδικές συμφωνίες μεταξύ 
τών τριών γειτονικών κρατών. Οί συμφωνίες αύτές έφαρμόστηκαν συστημα
τικότερα μεταξύ τής Ρωσίας καί τής Περσίας, έπειδή οί έκεΐ άνταλλαγές

24. Kaukhchishvili, δ. π., σ. 4.
25. Βλ. τούς πίν. 1-3 τού Παραρτήματος τής έργασίας αύτής, δπου οί άριθμοί των Ελλήνων 

πού έγκαταστάθηκαν στα χωριά τής Τσάλκας στα 1829-1830.
26. "Ως τό 1826 ό άρμενικός πληθυσμός τών έπαρχιών αυτών έφτανε μόλις στο 20% έναντι 

80% μουσουλμάνων ποικίλων έθνοτήτων. Στά 1832 τά ποσοστά άνατράπηκαν οί ’Αρμένιοι 
έφτασαν τό 50% τού συνολικού πληθυσμού: George A. Bournoutian, «The Ethnic Composition 
and the Socio-Economic Condition of Eastern Armenia in the First Half of the Nineteenth Cen
tury», στο συλλογικό έργο Transcaucasia. Nationalism and Social Change, έπιμ. Ronald Grigor 
Suny, Ann Arbor 1983, σσ. 69-86.
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πληθυσμών είχαν προβλεφθεΐ στή Συνθήκη του Τουρκμέντσαϊ του 182827.
’Αντίθετα, οί 'Έλληνες έφευγαν άπό τις πατρίδες τους μέ δική τους πρω

τοβουλία. Οι πρώτες ομάδες (85 οικογένειες μεταλλωρύχων), μέ επικεφαλής 
τον Θεόδωρο Ζαμενόπουλο, πέρασαν στή ρωσική επικράτεια το καλοκαίρι 
του 1829, μέ άδεια πού τούς είχε εξασφαλίσει ό στρατηγός Paskevich καί μέ 
τή συνοδεία Ρώσου αξιωματικού, πού είχε τήν ευθύνη τής συντήρησης καί 
άσφάλειάς τους σέ όλη τή διάρκεια τού επίπονου ταξιδιού τους. Ή διαδρομή 
πού ακολούθησαν ήταν πρώτα προς το Κάρς, στή συνέχεια προς το Gumri 
(όπου ήταν έγκαταστημένο καί το λοιμοκαθαρτήριο) καί άπό εκεί προς τήν 
Τιφλίδα. ’Εκεί έμειναν ορισμένες μόνο οικογένειες. Οί περισσότεροι προ
χώρησαν —μέσω τής όδοΰ Koda-Katerinfeld-Sindlara-Τσάλκα— προς τό 
χωριό Τσιντσκαρό τής Τσάλκας, όπου καί εγκαταστάθηκαν (60 οικογένειες, 
συνολικά 396 ψυχές)28. Μετά τό τέλος τού πολέμου οί μετοικεσίες έγιναν 
κάπως πιο οργανωμένες. Άπό τήν άνοιξη τού 1830 άρχισαν νά πυκνώνουν οί 
άποστολές στήν Τιφλίδα εκπροσώπων ελληνικών οικογενειών άπό τις περι
οχές Έρζερούμ καί Άργυρούπολης. Οί εκπρόσωποι αυτοί ήταν εξουσιοδο
τημένοι νά διερευνήσουν τούς όρους έγκατάστασης τών συμπατριωτών τους 
στή Γεωργία. Ήταν άλλωστε ή εποχή πού οί ρωσικές άρχές άποφάσισαν 
(Μάιος 1830) νά προσφέρουν για πρώτη φορά οικονομική βοήθεια (7.345 
χρυσά ρούβλια συνολικά) στούς πρώτους μετοίκους τού 182929.

Φαίνεται ότι τό χωριό Τσιντσκαρό είχε οριστεί ώς προσωρινός σταθμός 
τών Ελλήνων. Άπό έκεΐ, καθώς άρχισε νά αύξάνεται ό αριθμός τους λόγω 
καί τής συνεχιζόμενης άφιξης νέων έπήλυδων, διασκορπίστηκαν στά ύπό- 
λοιπα χωριά τής Τσάλκας30. Ή έπιλογή τής Τσάλκας υπαγορεύτηκε άπό τό 
γεγονός ότι τα χωριά τής περιοχής είτε ήταν εγκαταλειμμένα γιά διαφόρους 
λόγους (άσφάλειάς κυρίως) άπό τούς κατοίκους τους (άπό τόν 18ο κιόλας 
αιώνα), είτε κατοικοΰνταν περιστασιακά άπό Τατάρους νομάδες. Σέ ορισμέ
νες περιπτώσεις οί Έλληνες έποικοι δημιουργούσαν εντελώς καινούριους

27. Οί Αρμένιοι (Άποστολικοί καί Καθολικοί), πού ήθελαν νά έγκαταλείψουν τό όθωμανι- 
κό έδαφος, είχαν στή διάθεσή τους όχτώ μήνες γιά νά προετοιμασθοδν: Kaukhchishvili, δ.π., σ. 
4. Πρβλ. καί Η. Pasdermadjian, Histoire de l’Arménie, Παρίσι 1986 (έπανέκδ.), σ. 308 καί 310. 
Τή ρωσόφωνη καί άρμενόφωνη βιβλιογραφία γιά τις μαζικές αύτές έξόδους των ’Αρμενίων 
προς τήν Ύπερκαυκασία βλ. στοΰ Richard Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, 
1918, Los Angeles 1967, σσ. 8-13 καί 259-260. Τούς όρους τής Συνθήκης τού Τουρκμέντσαϊ 
παραθέτει ό J. C. Hurevitz, Diplomacy in the Near and Middle East, τόμ. 1, Princeton 1956, σσ. 
96-102.

28. Angelov, δ.π., σ. 7, 8. ’Από τις οίκογένειες αύτές οί 28 προέρχονταν άπό τήν Αργυρού
πολη καί οί 32 άπό τό Μαντέν: Kaukhchishvili, δ.π., σσ. 4-5.

29. Kaukhchishvili, δ.π., σ. 6, Angelov, δ.π., σσ. 8-9. Πρβλ. καί Garakanidze, δ.π., σσ. 52-53, 
ή όποια, ώστόσο, δέν χρησιμοποιεί άρχειακό υλικό, άλλα μόνο τή σχετική μέ τό θέμα ρωσική 
καί γεωργιανική βιβλιογραφία.

30. Τά όνόματα τών χωριών τής Τσάλκας, πού δέχτηκαν Έλληνες έποίκους στά 1830-1831, 
βλ. στο Παράρτημα Β', πίν. 2 καί 3.
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οικισμούς. Έτσι, σύμφωνα μέ ρωσικές πηγές, τήν άνοιξη τοΰ 1832 υπήρχαν 
στήν Τσάλκα 18 έλληνικοί οικισμοί μέ 532 οικογένειες (3.381 άτομα, άπό τα 
όποια τα 1.336 ήταν παιδιά)31.

Στις νέες τους πατρίδες οί Έλληνες (τουρκόφωνοι στήν πλειονότητά 
τους) έδιναν συνήθως τά ονόματα των τουρκικών χωρίων, τα όποια είχαν 
έγκαταλείψει. Σέ σπάνιες περιπτώσεις διατηρήθηκε τό άρχικό γεωργιανικό 
τοπωνύμιο, τό όποιο, ας σημειωθεί, αγνοούσε συχνά άκόμη καί ή «Επιτρο
πή Μετοικεσίας». Ή εγκατάσταση των μετοίκων γινόταν μέ κάποιας μορ
φής σχεδιασμό, άνάλογα μέ τό επάγγελμά τους (οί έμποροι π.χ. στέλνονταν 
στις πόλεις ή σέ μικρά εμπορικά κέντρα). Γενικά πάντως ή επιλογή των 
χώρων εγκατάστασης άπέβλεπε στήν κάλυψη, άπό τό ένα μέρος, των άγρο- 
τικών άναγκών τής περιοχής, καί στη διάσπαση, άπό τό άλλο, τής μουσουλ
μανικής πλειοψηφίας της (ώστόσο, άποφεύγονταν γιά ευνόητους λόγους ή 
άνάμειξη των χριστιανών έποίκων μέ τούς ντόπιους μουσουλμάνους)32.

’Άσχετα πάντως άπό τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες οί χριστιανικοί 
πληθυσμοί κατέφευγαν στό ρωσοκρατούμενο Καύκασο, ή μετοικεσία τους 
συντέλεσε στήν επιδείνωση τής οικονομικής παρακμής των πατρίδων των 
προγόνων τους, μιας παρακμής πού είχε άρχίσει μερικές δεκαετίες νωρίτερα 
μέ τή σταδιακή έγκατάλευ1 ' των πανάρχαιων μεταλλείων καί μέ τή μετακί
νηση των χριστιανών κυρίως κατοίκων άπό τήν ένδοχώρα προς τά παράλια 
τοΰ Πόντου ή προς άλλες μεταλλοφόρες περιοχές τού μικρασιατικού χώ
ρου33. Ή πρώτη μάλιστα δημογραφική έκείνη αιμορραγία είχε άνησυχήσει 
τούς Βρετανούς καί τούς Γάλλους. Τό ένδιαφέρον τους είχε καί στρατηγι
κούς, άλλά κυρίως οικονομικούς μάλλον λόγους: Σέ μιά περίοδο κατά τήν 
οποία ό μοναδικός έμπορικός δρόμος Τραπεζούντας-Έρζερούμ-Ταυρίδας, 
πού ένωνε τή Μαύρη Θάλασσα μέ τήν Περσία, άποκτοΰσε Ιδιαίτερη σημα
σία γιά τά συμφέροντα τών ευρωπαϊκών έταιρειών τής ’Ανατολής34, ή μείω
ση τοΰ ρόλου τοΰ χριστιανικού στοιχείου ήταν άσφαλώς άνεπιθύμητη γιά 
τις ένδιαφερόμενες Δυνάμεις. Στά κίνητρα λοιπόν αυτά θά πρέπει νά άποδώ- 
σουμε τά διαβήματα πού έγιναν, στά 1830-1831, άπό τούς εκπροσώπους τής 
Μεγάλης Βρετανίας καί τής Γαλλίας στήν 'Υψηλή Πύλη, γιά τή βελτίωση

31. Kaukhchishvili, δ.π., σ. 11.
32. Kaukhchishvili, δ.π., σσ. 8-12, όπου καί ένδιαφέρουσες πληροφορίες, άντλημένες κυρίως 

άπό τίς έκθέσεις τής «’Επιτροπής Μετοικεσίας».
33. Πρβλ. Γ. Θ. Κανδηλάπτη, Οί άρχιμεταλλουργοί τοΰ Πόντου καί τό έθνικόν ίργον αυτών, 

μετά παραρτήματος. Τά άνέκδοτα των Ούσταπασίδων, ’Αλεξανδρούπολη 1929, σσ. 73-74.
34. Γιά τή μακροχρόνια καί έπίπονη κατασκευή του άπό γαλλική έταιρεία βλ. Vital Cuinet, 

La Turquie d’Asie. Géographie administrative, statistique descriptive et raisonnée de chaque 
province de l’Asie Mineure, Παρίσι 1892, τόμ. 1, σσ. 20-23. Γιά τήν αυξανόμενη σημασία τής 
όδίκής αυτής άρτηρίας γιά τό δυτικό έμπόριο μέ τήν Περσία καί γιά τό ρόλο τών χριστιανών 
έμπόρων του Πόντου, κυρίως τών ’Αρμενίων, βλ. Charles Issawi, «The Tabriz-Trabzon Trade, 
1830-1900: The Rise and Decline of a Route», International Journal of Middle East Studies 1, 
1970, σσ. 18-27.
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των συνθηκών διαβίωσης τών χριστιανών κατοίκων τής περιοχής καί τή 
λήψη μέτρων για την άνακοπή του εκπατρισμού τους35. Τα διαβήματα αυτά, 
άσχετα άπό τήν άνταπόκριση πού βρήκαν στις οθωμανικές άρχές, δεν άπέ- 
δωσαν: Όπως θά δούμε παρακάτω, οί χριστιανικές μετοικεσίες άπό τίς οθω
μανικές επαρχίες προς τίς ρωσικές κτήσεις τού Καυκάσου θά συνεχιστούν 
καί στά επόμενα χρόνια.

Πάντως, ή διαρροή τών Ελλήνων τού Πόντου προς τίς ρωσικές κτήσεις 
κατά τήν περίοδο πού μεσολάβησε άπό τίς άρχές τής δεκαετίας τού 1830 ως 
τό τέλος τού Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856), μολονότι συνεχίστηκε, δέν 
φαίνεται να πήρε εντυπωσιακές διαστάσεις. Αύτό τουλάχιστον υποδηλώνει 
ex silentio ή πλήρης έλλειψη σχετικών μαρτυριών στήν αλληλογραφία τού 
ελληνικού υποπροξενείου στήν Τραπεζούντα. "Ασχετα άπό τήν έθνική τους 
προέλευση καί τήν επαγγελματική τους επάρκεια οί υποπρόξενοι τής Ελλά
δας στήν πρωτεύουσα τού Πόντου είναι άδιανόητο νά μήν ενημέρωναν τήν 
ελληνική Πρεσβεία στήν Κωνσταντινούπολη καί τό Υπουργείο Εξωτερι
κών γιά τό ζήτημα. "Αλλωστε, υπάρχει καί ή παράλληλη σιωπή στήν άλλη- 
λογραφία τών Βρετανών καί τών Γάλλων προξένων μέ τίς κυβερνήσεις τους, 
οί όποιοι, ώστόσο, δέν παρέλειπαν νά στέλνουν άλλεπάλληλες εκθέσεις 
στούς προϊσταμένους τους γιά τίς μετοικεσίες τών ’Αρμενίων τού Πόντου 
προς τή ρωσοκρατούμενη Ύπερκαυκασία. Οί φόβοι συνεπώς τών ξένων 
προξένων γιά τις οικονομικές καί δημογραφικές συνέπειες τού αύξανόμενου 
έκπατρισμού τού χριστιανικού στοιχείου τής βορειοανατολικής Μικρός 
’Ασίας άφοροΰσαν μάλλον τίς άρμενικές κυρίως καί πολύ λιγότερο τίς έλ- 
ληνικές μετοικεσίες στον Καύκασο.

Οί δισταγμοί τών Ελλήνων νά έγκαταλείψουν τίς έστίες τους, άναζη- 
τώντας καλύτερη τύχη στήν πέρα άπό τά ρωσοτουρκικά σύνορα χώρα, θά 
πρέπει νά άποδοθοΰν στήν άνασφάλεια πού έπικρατοΰσε στις νέες ρωσικές 
κτήσεις. Ή άνασφάλεια αύτή όφειλόταν στή δράση τών άνυπότακτων όρει- 
νών Κιρκασιών καί στις εξεγέρσεις ποικίλων μουσουλμανικών λαών, τόσο 
στον άνατολικό όσο καί στο δυτικό Καύκασο36. Μόνο κατά τήν τελευταία 
δεκαετία πριν άπό τόν Κριμαϊκό πόλεμο ή κατάσταση άρχισε κάπως νά 
έξομαλύνεται, προπάντων κατά τήν ευεργετική γιά τούς λαούς τού Καυκά
σου διακυβέρνηση τού άντιβασιλέα (1845-1854) Mihail Simeonovich Voron
tsov (1782-1856)37.

35. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Correspondance Politique Consulaire (στό 
έξης: A.M.A.E./C.P.C.), Turquie, Cons. Div., τόμ. 1 (1830-1831), όπου Αναφορά τού προξένου 
Fontanier τής 4ης Ίανουαρίου 1831.

36. Μερικές πληροφορίες καί βιβλιογραφία στούς Alien - Muratoff, Caucasian Battlefields, 
co. 48-53.

37. Βλ. σχετικά τήν είδική μελέτη τού L. Η. Rhinelander, «Viceroy Vorontsov’s Administra
tion of the Caucasus», στό Transcaucasia, δ.π., σσ. 87-104. Γιά τόν Vorontsov βλ. Sovetskaia 
Istoricheskaia Enisiklopediia, τόμ. 3, Μόσχα 1963, σ. 711.
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Ον έλληνικές μετοικεσίες στον Καύκασο κατά τό δεύτερο μισό τού 19ου 
αιώνα παρουσιάζουν άρκετές αύξομειώσεις. Τα διαθέσιμα στοιχεία μας, 
ώστόσο, δεν επαρκούν, ώστε να μάς επιτρέπουν να χαράξουμε με σαφήνεια 
κάποιες καμπύλες καί, άκόμη λιγότερο, να διακρίνουμε κάποιες μεταναστευ- 
τικές φάσεις.

Τά αίτια των μεταναστεύσεων αυτών θά πρέπει να τα άναζητήσουμε είτε 
στις συνθήκες πού έπικρατοϋσαν στή χώρα υποδοχής, είτε σε έκεΐνες πού 
διαμορφώνονταν στο μεταξύ στήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία. Έχουμε κα- 
ταρχήν μιαν άσταμάτητη ένταση στις σχέσεις των Ρώσων κυριάρχων τής 
Ύπερκαυκασίας με τούς τοπικούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Ή έντα
ση αύτή έγινε περισσότερο αισθητή (φτάνοντας σε ένοπλες συγκρούσεις) 
άμέσως μετά τή λήξη τού Κριμαϊκού πολέμου. Οι συνεχείς έξάλλου μετακι
νήσεις των άντίπαλων στρατευμάτων κατά τή διάρκεια τού πολέμου συμπα
ράσερναν καί άμαχους πληθυσμούς, είτε τής μιας είτε τής άλλης πλευράς, 
προκαλώντας νέες έξόδους Κούρδων, Κιρκασιών καί Άμπχαζίων άπό τον 
Καύκασο προς τήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία καί νέες μετακινήσεις χρι
στιανικών πληθυσμών, κυρίως ’Αρμενίων, άπό τήν όθωμανική έπικράτεια 
προς τή ρωσική38. Οί Ρώσοι έσπευδαν νά άναπληρώσουν τά κενά με χριστια
νούς έποίκους, τούς όποιους προσείλκυαν είτε άπό άλλα μέρη τής τσαρικής 
αυτοκρατορίας, είτε καί άπό περιοχές τής όθωμανικής. Ή ίδια τακτική, πού 
είχε ώς άποτέλεσμα τήν έμμεση άνταλλαγή πληθυσμών, εφαρμόστηκε, όπως 
θά δούμε πιο κάτω, καί άργότερα κατά τή διάρκεια καί άμέσως μετά τή λήξη 
τού έπόμενου Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου τού 1877-1878.

Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο τών ιστορικών αύτών γεγονότων θά πρέπει νά 
έντάξουμε καί τις έλληνικές μεταναστεύσεις προς τον Καύκασο σέ όλόκλη- 
ρη σχεδόν τή διάρκεια τού δευτέρου μισού τού 19ου αιώνα ή άκόμα καί στις 
άρχές τού 20οΰ: Οί μετακινήσεις τών Ελλήνων έξαρτήθηκαν ώς ένα μεγάλο 
βαθμό άπό τό εύρύτατο έποικιστικό πρόγραμμα τής τσαρικής Ρωσίας, μέ τό 
όποιο έπιδίωκε τήν οικονομική άνάπτυξη, άλλα καί τήν κοινωνική καί, 
κυρίως, τήν έθνολογική μεταμόρφωση τών καυκασιανικών της κτήσεων. 
Άπό τήν άλλη όμως μεριά, οί άθρόες έξοδοι τών χιλιάδων μουσουλμάνων 
προσφύγων άπό τον Καύκασο προς τήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία καί κυ
ρίως ή μαζική καί άνοργάνωτη έγκατάστασή τους στήν ύπαιθρο δημιούργη
σαν νέα προβλήματα στούς γηγενείς κατοίκους τού Πόντου, μέ άποτέλεσμα 
νά προκληθοΰν νέοι άντίστροφοι έκπατρισμοί χριστιανών άπό τά όθωμανι- 
κά προς τά ρωσοκρατούμενα έδάφη.

38. Οί έπιχειρήσεις καί οί πληθυσμιακές παλίρροιες καί άμπώτιδες πού προκαλοϋσαν κατά 
περιοχές περιγράφονται άπό τούς Allen - Muratoff, Caucasian Battlefields, σσ. 57 κ.έ. Γιά τις 
μεταναστεύσεις μουσουλμάνων τής Κριμαίας καί τού Καυκάσου κατά τόν 18ο καί τόν 19ο αΙώνα 
στήν Όθωμανική αύτοκρατορία βλ. σύντομα Kemal Η. Karpat, Ottoman Population 1830-1914. 
Demographic and Social Characteristics, Wisconsin 1985, σσ. 65-70.
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Τίς δυσάρεστες συνέπειες αυτών τών καταστάσεων τις αΐσθάνθηκαν κα- 
ταρχήν οί χριστιανικοί πληθυσμοί τοΰ άνατολικοΰ Πόντου, έλληνικοί καί 
άρμενικοί. Δεν άφησαν όμως άνεπηρέαστη καί τή ζωή τών ντόπιων μου
σουλμάνων κατοίκων: Είναι χαρακτηριστική π.χ. ή περίπτωση 800 μου
σουλμάνων τοΰ Chorukh Su, εμπορικού στάθμου κοντά στό Βατούμ καί σε 
άπόσταση δύο ώρών άπό τά ρωσικά σύνορα39, πού, σε μια πρώιμη σχετικά μέ 
τίς μεταναστεύσεις περίοδο (1849), όχι μόνο ζήτησαν να περάσουν στό ρω
σικό έδαφος, άλλα καί να άσπασθοΰν τήν ’Ορθόδοξη θρησκεία. Τό φαινόμε
νο θά πρέπει ίσως νά άποδοθεΐ στό δέλεαρ τών ειδικά προσφερόμενων έκ 
μέρους τών ρωσικών άρχών διευκολύνσεων προς τούς 'Έλληνες τοΰ Πόντου. 
Δεν άποκλείεται, ώστόσο, ή τόσο εύκολη μεταστροφή τους προς τον χριστι
ανισμό νά οφειλόταν στό γεγονός ότι οί πρόσφυγες έκεΐνοι ήταν πιθανόν 
κρυπτοχριστιανοί. ’Άσχετα, πάντως, άπό τά κίνητρά τους, άρκετοί άπό αυ
τούς, μέ παρότρυνση Ρώσων πρακτόρων καί παρά τήν έπίσημη άρνηση τών 
ρωσικών άρχών, κατάφεραν τελικά νά έγκατασταθοΰν στή Γεωργία40.

Τό κλίμα λοιπόν τής φυγής ήταν διάχυτο καί διαρκές, προπάντων άνάμε- 
σα στούς άγροτικούς πληθυσμούς. Ή μετουσίωσή του όμως σέ άξιοσημείω- 
τες μεταναστεύσεις δέν έξαρτιόταν μόνον άπό τίς προσπάθειες τών Ρώσων 
νά προσελκύσουν νέους έποίκους, άλλά καί άπό πολλούς άλλους, φαινομε
νικά δευτερεύοντες ή καί τεχνικούς άκόμη παράγοντες: Ή 'Υψηλή Πύλη 
καταρχήν δέν φαίνεται ότι άνησυχοΰσε ιδιαίτερα άπό τίς τάσεις τών χριστια
νών τουλάχιστον υπηκόων της νά μεταναστεύσουν στή Ρωσία. 'Η στάση 
τών ’Οθωμανών, ώστόσο, έπηρεαζόταν συχνά καί άπό τίς άποτρεπτικές πα
ρεμβάσεις τών έκπροσώπων τών δυτικών δυνάμεων. 'Ο ρυθμός έξάλλου μέ 
τόν όποιο οί όθωμανικές άρχές άνταποκρίνονταν στις αιτήσεις γιά άδειες 
εξόδου καί μετανάστευσης, γιά τή χορήγηση διαβατηρίων γιά προσωρινή ή 
μακροχρόνια εργασία στό έξωτερικό κ.λπ. ήταν μάλλον άποθαρρυντικός γιά 
τούς μετανάστες41.

Το έλληνικό υποπροξενείο, πού είχε άρχίσει νά λειτουργεί κανονικά 
στήν Τραπεζούντα άπό τό 184942, θά έπρεπε άσφαλώς νά παίξει σημαντικό

39. James Brant, «Journey Through a Part of Armenia and Asia Minor in the Year 1835», The 
Journal of the Royal Geographical Society of London 6, 1836, σσ. 187, 194.

40. A.M.A:E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 1 (1848-1854), έγγρ. τής 8ης Μαΐου 1849.
41. Βλ. ένδεικτικά Public Record Office, Foreign Office, σειρά 195 (στό έξής: P.R.O./F.O. 

195), φάκ. 528 (1856-1857), δπου άναφορά τοΰ προξένου George Alex Stevens τής 7ης Ιουλίου 
1861. Πρβλ. καί τήν άναφορά τής ίδιας έποχής τοΰ Γάλλου προξένου A. Prus, πού έκδίδεται στό 
Παράρτημα Α', έγγρ. 1.

42. Ό πρώτος Έλληνας όποπρόξενος στήν Τραπεζούντα Γ. Παπαθύμιος άνέλαβε ύπηρεσία 
στά 1849, άλλά ή έκπροσώπηση τής Ελλάδας άπό ξένους άμισθους προξενικούς πράκτορες ή 
ύποπρόξενους είχε άρχίσει άρκετά χρόνια νωρίτερα. Γιά τή λειτουργία τοΰ ύποπροξενείου καί 
τά προβλήματά του βλ. τήν Είσαγωγή καί τά έγγραφα πού έκδίδονται στήν έργασία μου: Ή 
άλληλογραφία του έλληνικοϋ Ύποπροξενείου Τραπεζούντας. Μέρος Α' (1839-1858), ’Αθήνα 
1995.
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ρόλο στο ζήτημα αυτό. ’Αλλά, όπως τουλάχιστον διακρίνεται στις ελληνι
κές προξενικές εκθέσεις, τό έλληνικό κράτος δεν ένδιαφερόταν έπί άρκετά 
χρόνια για τήν τύχη του ελληνικού στοιχείου του Πόντου. Οί εκεί εκπρόσω
ποί του ασχολούνταν κατά κανόνα μόνο με τούς λίγους Έλληνες υπηκόους 
τής Τραπεζούντας. Γι’ αυτό καί δεν φαίνεται νά διαμόρφωσε κάποια σαφή 
καί ακόμη λιγότερο μακρόπνοη πολιτική έναντι των ελληνικών μετοικεσιών 
προς τή Ρωσία. Πάντως είναι φανερό ότι οί ενέργειες τών Ελλήνων προξέ
νων επηρεάζονταν, αν δεν καθορίζονταν, άπό τίς σχέσεις τής Ελλάδας με τή 
Ρωσία καί τή Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, τήν άρχική άγνοια ή τήν άδιαφορία, 
τή διαδέχτηκε, αμέσως μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, ή ευθυγράμμιση τών 
ύποπροξένων τής Ελλάδος με τίς προσπάθειες τών Ρώσων συναδέλφων τους 
νά ένθαρρύνουν τή μετανάστευση: Στα 1857 π.χ. ό Έλληνας υποπρόξενος 
(1851-1858) K. Ν. Κυπριώτης, σε άγαστή συνεργασία με τον ελληνικής κα
ταγωγής πρόξενο τής Ρωσίας Σ. Δενδρινό, προσπαθούσε νά διευκολύνει τή 
μετανάστευση Σανταίων κτιστών στο ρωσικό λιμάνι τού Πότι καί νά εξουδε
τερώσει τίς άρνητικές παρεμβάσεις τού Βρετανού συναδέλφου του George 
Alex Stevens43. Τήν ’ίδια εποχή οί πρόξενοι τής Μεγάλης Βρετανίας καί τής 
Γαλλίας παρακολουθούσαν με άνησυχία τή μαζική σχεδόν παραχώρηση τής 
ρωσικής υπηκοότητας στους χριστιανούς κατοίκους τού βιλαετιού τής Τρα
πεζούντας, επειδή ή ένέργεια αύτή θεωρούνταν ότι δημιουργούσε τίς βασι
κές προϋποθέσεις για τή μελλοντική μετεγκατάσταση τών νέων Ρώσων υπη
κόων στον Καύκασο: «Δέν περνά μέρα», σημείωνε ό Γάλλος πρόξενος σέ 
έκθεσή του τού 1858, «πού νά μήν άναχωροΰν άπό τήν Τραπεζούντα βάρκες 
γεμάτες κόσμο, πού κατευθύνονται προς τήν Κουταΐδα, για νά συμπληρώ
σουν τά άπαραίτητα έγγραφα πού θά τούς έξασφαλίσουν τή ρωσική ύπηκοό- 
τητα»44. "Ας σημειωθεί ότι, παρόλο πού άπό τή συνθήκη τής Άδριανούπο- 
λης (1829) καί στό έξής αύξάνονταν μέ σταθερούς ρυθμούς οί Έλληνες καί 
οί ’Αρμένιοι, κυρίως έμπορευόμενοι, τής Τραπεζούντας, πού άποκτοΰσαν τή 
γαλλική, άγγλική ή καί τήν ιταλική υπηκοότητα, οί ευρωπαϊκές αύτές δυνά
μεις ήταν γενικά φειδωλές στην παροχή παρόμοιων προνομίων. Ή μαζικο- 
ποίηση, άντίθετα, τού ευεργετήματος άπό τήν πλευρά τής Ρωσίας, μέ εμφα
νείς ήδη πολιτικούς καί οικονομικούς στόχους, ιδίως μετά τή διαφαινόμενη 
παγίωση τών θέσεών της στον Καύκασο, ήταν φυσικό νά προκαλέσει τήν

43. P.R.O./F.O. 195/528 (1856-1857), 10 Νοεμβρίου 1857. Ή Ρωσία είχε δμεση άνάγκη άπό 
τούς φημισμένους σέ όλόκληρο τόν Καύκασο Σανταίους τεχνίτες προκειμένου νά έπισπεύσει 
τήν κατασκευή τής σιδηροδρομικής γραμμής πού θά συνέδεε τό Πότι (τό πλησιέστερο τότε 
λιμάνι πρός τά ρωσοτουρκικά σύνορα) πρώτα μέ τήν Τιφλίδα καί στή συνέχεια καί μέ τήν 
Κασπία Θάλασσα (Ίωαννίδη, 'Ιστορία καί Στατιστική, σ. 256). Γιά τίς οικονομικές συνέπειες 
του έργου αύτοΰ πρβλ. Issawi, «The Tabriz-Trabzon Trade», σσ. 20 κ.έ.

44. A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 2 (1855-1859): άναφορές τού Γάλλου προξέ
νου Benedetti τής 23ης Ίανουαρίου καί 15ης Φεβρουαρίου 1858. Πρβλ. καί τήν άναφορά τού 
"Αγγλου προξένου G. Α. Stevens τής 17ης Φεβρουαρίου 1858 (P.R.O./F.O. 524/10: 1854-1860).
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άμεση αντίδραση τής Υψηλής Πύλης. Τα μέτρα, ωστόσο, που έλαβαν οί 
οθωμανικές άρχές για τον περιορισμό τοΰ φαινομένου φαίνεται ότι έμειναν 
για άρκετό χρόνο ανενεργό45.

Ή τακτική των Ρώσων δεν εφαρμόστηκε μόνο γιό τον εποικισμό των 
σχετικά πρόσφατα κατακτημένων καυκασιανικών τους επαρχιών, άλλα καί 
γιό κτήσεις πού είχαν περάσει στήν τσαρική επικράτεια άρκετές δεκαετίες 
νωρίτερα, όπως έγινε π.χ. με τή (ρωσική άπό τό 1783) Κριμαία. Είναι ενδιαφέ
ροντα τά κίνητρα πού πρόσφεραν στά 1861 οί Ρώσοι στούς χριστιανούς τών 
παραλίων τής Μαύρης Θάλασσας πού θά εποίκιζαν περιοχές τής Κριμαίας, 
άπό όπου διώχνονταν οί Τάχα poi46: Σέ κάθε μετανάστη, άνεξάρτητα άπό 
φύλο καί ήλικία, θά δίνονταν πέντε άσημένια ρούβλια (20 γαλλικά φράγκα) 
άμέσως μετά τήν άποβίβασή του στο ρωσικό έδαφος. Τό κράτος θά άναλάμ- 
βανε παράλληλα νά χορηγεί σέ κάθε νέο έποικο καί γιά έναν ολόκληρο 
χρόνο 25 κιλά σιτάρι τό μήνα. Σέ κάθε έπίσης πενταμελή οικογένεια θά 
δινόταν καλλιεργήσιμη γή, άπαλλαγμένη γιά δέκα χρόνια άπό όποιαδήποτε 
φορολογική έπιβάρυνση, καί τά άπαραίτητα γιά τή συντήρησή της οίκόσιτα 
ζώα. Τά μέτρα αυτά —πού έφαρμόζονταν μέ παραλλαγές καί γιά τήν ένθάρ- 
ρυνση τών μετοικεσιών στον Καύκασο— προκάλεσαν τή μετανάστευση 
στήν Κριμαία εκατοντάδων έλληνικών καί άρμενικών οικογενειών47. Σύμ
φωνα μέ τις εκτιμήσεις τού Βρετανού προξένου, οί ρωσικές προτάσεις βρή
καν ιδιαίτερη άπήχηση στούς άγροτικούς πληθυσμούς τών επαρχιών Κοτυ- 
ώρων (Ordii), Κερασούντας καί Άμισού (Σαμψούντας), έπειδή έκείνη άκρι- 
βώς τήν περίοδο οί κάτοικοι τών περιοχών αύτών βρίσκονταν σέ άπόγνωση 
έξαιτίας τών πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων πού τούς επέβαλαν οί 
ντόπιοι άγάδες, σέ συνεργασία μέ τούς έκπροσώπους τής Πύλης48. Άνάλο-

45. A.M.A.E./C.P.C., δ.π., έγγρ. τής 1ης ’Οκτωβρίου 1858. Ειδική άναφορά του προβλήμα
τος στοΰ Üner Turgay, «Trade and Merchants in Nineteenth-Century Trabzon: Elements of Ethnic 
Conflict», Christians and Jews in the Ottoman Empire, έπιμ. Benjamin Braude καί Bernard Lewis, 
Νέα Ύόρκη-Λονδίνο 1982, σσ. 295-299.

46. 'O Karpat, Ottoman Population, σ. 66, πιθανολογεί (άλλα χωρίς νά τό τεκμηριώνει) τήν 
έγκατάσταση 1.800.000 Τατάρων τής Κριμαίας σέ περιοχές τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
μεταξύ 1783-1922.

47. Παράρτημα Α’, έγγρ. 1. Πρβλ. καί P.R.O./F.O. 78/1607 (1861), άναφορά τής 7ης ’Ιουλί
ου 1861. Βλ. καί σημ. 70, δπου άναφορά στο περιεχόμενο αύτοκρατορικής άπόφασης τοΰ 1866. 
Γιά τις παλαιότερες έγκαταστάσεις χριστιανών έποίκων στήν Κριμαία (του τέλους τοΰ 18ου 
αιώνα καί τών πρώτων δεκαετιών τοΰ 19ου) καί τις μεθόδους πού χρησιμοποίησαν οί Ρώσοι, βλ. 
V. Karidis, «The Mariupol Greeks: Tsarist Treatment of an Ethnic Minority ca. 1778-1859», 
Journal of Modern Hellenism 3, 1986, σσ. 57-74.

48. Ή πληροφορία σέ έγγραφο τοΰ Βρετανοΰ προξένου στήν Τραπεζούντα Fr. Stevens τής 
7ης Ιουλίου 1861: P.R.O./F.O. 78/1607 (1861). 'Ο Francis Iliff Stevens άρχισε τήν καριέρα του 
στά 1839 ώς βοηθός ύποπροξένου στήν Τραπεζούντα. Άπό τό 1841 δς τό 1855 ύπηρέτησε ώς 
ύποπρόξενος στήν ίδια πόλη. Στά 1856 πήρε τό βαθμό τοΰ προξένου. Στήν Τραπεζούντα τερμά
τισε καί τήν έπαγγελματική του καριέρα στά 1867, όπότε καί άποχώρησε άπό τήν ένεργό
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γες επισημάνσεις έκανε τήν ίδια εποχή καί ό Γάλλος πρόξενος στήν Τραπε- 
ζούντα A. Prus (άρχές του 1861-τέλη 1862), ό όποιος επιπλέον προχωρούσε 
σε περισσότερο άπαισιόδοξες έκτιμήσεις: "Αν ό σουλτάνος δεν άναλάμβανε 
κάποιες πρωτοβουλίες για νά άνακόψει τό κύμα τής φυγής, τότε, υποστήριζε, 
ύπήρχε κίνδυνος νά μεταβληθοΰν οί περιοχές αυτές —πού ήταν άπό τις πιο 
όμορφες καί πιό εύφορες τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας— σέ έρημο49.

Στή μετανάστευση εξάλλου εξωθούσε καί τούς ώς τότε κρυπτοχριστια- 
νούς τής περιοχής τής Κρώμνης, τούς «Κρωμλήδες», ή άρνηση των οθωμα
νικών άρχών νά τούς άναγνωρίσουν τή χριστιανική τους ιδιότητα, παρά τις 
υποχρεώσεις πού άπέρρεαν άπό τή διακήρυξη περί ισονομίας καί ίσοπολι- 
τείας τού Hat-i Humayun τού 1856. Στά 1858 δήλωναν, σέ άλλεπάλληλα 
ύπομνήματά'τους προς τούς εκπροσώπους των εύρωπαϊκών κρατών στήν 
Τραπεζούντα, τήν άμετακίνητη άπόφασή τους νά έγκαταλείψουν τή γενέθλια 
γη, αν δέν ικανοποιούνταν ό πόθος τους για έπιστροφή στήν προγονική τους 
πίστη50. Καί όσο στά επόμενα χρόνια οί εκκλήσεις τους δέν έβρισκαν τήν 
ποθούμενη άνταπόκριση (προπάντων στο σημαντικό γι’ αυτούς ζήτημα τής 
ύποχρεωτικής τους στρατολογίας), οί «Κρωμλήδες» πρόβαλαν τήν πρόθεση 
νά φύγουν άπό τήν οθωμανική επικράτεια καί νά περάσουν στή ρωσική51.

Οί τάσεις γιά μετανάστευση τών χριστιανών προς τό ρωσοκρατούμενο 
Καύκασο φαίνονταν περίεργες στούς δυτικούς παρατηρητές. Γιά τό Βρετανό 
πρόξενο Fr. Stevens δέν ύπήρχε καμιά άμφιβολία ότι κύριοι υπαίτιοι γιά τό 
φαινόμενο ήταν οί μυστικοί πράκτορες τών Ρώσων, πού δρούσαν στά παρά
λια τού Πόντου καί ύποκινοΰσαν τούς χριστιανούς σέ εκπατρισμούς. Προς 
τήν ίδια κατεύθυνση, πίστευε, εργάζονταν καί οί Ρώσοι προξενικοί πράκτο

ΰπηρεσία γιά λόγους υγείας. Στά χρόνια μεταξύ 1854 καί 1858 τόν άναπλήρωνε στα καθήκοντά 
του ό άδελφός του George Alex Stevens (Foreign Office List, 1870).

49. Βλ. Παράρτημα A', έγγρ. 1.
50. Γιά τό ζήτημα βλ. Anth. Bryer, «The Crypto-Christians of the Pontos and Consul William 

Gifford Palgrave», ΔΚΜΣ4,1983, σσ. 13-68, Kai Στάθη Πελαγίδη, «Ντοκουμέντα γιά τις πρώτες 
όργανωμένες κινητοποιήσεις τών κρυπτοχριστιανών τοΰ Πόντου (1857)», Άρχεΐον Πόντου 41 
1987, σσ. 201-220. Πρβλ. τοϋ ϊδιου, «Κρυπτοχριστιανοί τού Πόντου: Νέα στοιχεία άπό τα 
έλληνικά καί τά βρετανικά άρχεϊα», Πρακτικά Ε' Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου Θεσσα
λονίκης, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 239-257. «Τουρκικά άντίποινα στις κινητοποιήσεις τών κρυ- 
πτοχριστιανών τοΰ Πόντου: Προξενικές καί άλλες μαρτυρίες», A77 44, 1992-93, σσ. 39-45. Γιά 
τούς έξισλαμισμούς στή Μ. Άσία γενικά καί είδικότερα γιά τούς κρυπτοχριστιανούς του 
Πόντου βλ. Konst. Fotiadis, Die Islamisierung Kleinasiens und die Kryptochristen des Pontos, 
Τυβίγγη 1985 (καί σέ έλληνική μετάφραση: Θεσσαλονίκη 1986).

51. Παράρτημα Α', έγγρ. 5, όπου άναφορά του Βρετανού προξένου W. G. Palgrave. 'Ο 
Palgrave (1826-1888) έδειχνε Ιδιαίτερη εύαισθησία στο θέμα τών ρωσοτουρκικών σχέσεων καί 
δέν έκρυβε τή δυσμενή προκατάληψή του έναντι τοϋ έλληνικοΰ στοιχείου τοΰ Πόντου. Είχε 
διατελέσει πρόξενος στο Σοχούμ τής ’Αμπχαζίας άπό τόν Ιούλιο τοΰ 1866 ώς τήν κατάργηση 
τοΰ έκεΐ βρετανικοΰ προξενείου, τόν Μάρτιο τοΰ 1867. Κατόπιν άνέλαβε τή διεύθυνση τοΰ 
προξενείου τής Τραπεζούντας, όπου έμεινε ώς τό 1873 (Foreign Office List, 1890). Γιά τήν 
Ιδιόρρυθμη προσωπικότητά του: Bryer, «The Crypto-Christians», δ.π.
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ρες στη Σινώπη, τή Σαμψούντα, τήν Κερασούντα καί τό Βατούμ, καθώς 
επίσης καί ό Ρώσος πρόξενος στήν Τραπεζούντα A. L. Machenin. 'Ο τελευ
ταίος άπέβλεπε κυρίως στο να προσελκύσει χριστιανούς κτίστες καί ξυ
λουργούς, τούς όποιους προόριζε να στείλει για μόνιμη εγκατάσταση στή 
Γεωργία52.

’Ανάλογη κινητικότητα παρατηρούνταν καί στήν ένδοχώρα τού Πόντου, 
όπου άρχισε σιγά σιγά να άπλώνεται, στις αρχές τής δεκαετίας τού 1860, 
ένας άνησυχητικός γιά τούς ξένους προξένους μεταναστευτικός πυρετός. 
Μόνο άπό τήν επαρχία τής Άργυρούπολης (Gümushane) είχαν έγκαταλεί- 
ψει τά χωριά τους στα 1860-1862, κατά τήν ύπερβολική μάλλον εκτίμηση τού 
Γάλλου προξένου', άρκετές χιλιάδες οικογένειες, περνώντας στή Γεωργία 
καί τήν Κριμαία53. Ή έκταση τού φαινομένου προκάλεσε τελικά τήν άντί- 
δραση τών οθωμανικών άρχών. 'Ο διοικητής τής Τραπεζούντας αποφάσισε 
νά περιοδεύσει στήν περιοχή τής δικαιοδοσίας του, να εξετάσει άπό κοντά 
τήν κατάσταση καί νά προσπαθήσει με κάθε μέσο, άκόμη καί με τή βία, νά 
άνακόψει τό κύμα φυγής καί νά έξουδετερώσει τά αίτια πού τό προκαλοΰ- 
σαν54. Τόν επόμενο λοιπόν χρόνο οί τοπικές οθωμανικές άρχές απαγόρευσαν 
τήν άναχώρηση 400 ελληνικών οικογενειών πού είχαν ετοιμαστεί νά φύγουν 
άπό τά παράλια Κοτυώρων για τή Ρωσία. 'Ο Ρώσος πρόξενος τής Τραπε
ζούντας προσπάθησε νά παρακάμψει τήν άπαγόρευση αύτή, στηριζόμενος 
στις θετικές διαταγές τού Μεγάλου Βεζίρη Άαλή πασά, τις όποιες είχε 
φροντίσει νά άποσπάσει νωρίτερα ή ρωσική πρεσβεία στήν Κωνσταντινού
πολη55.

Παρά τις άντιδράσεις τών ’Οθωμανών, οί ρωσικές προσπάθειες γιά τήν 
προσέλκυση έποίκων γιά τις καυκασιανικές τους κτήσεις συνεχίστηκαν 
άμείωτες καί στά άμέσως έπόμενα χρόνια. Οί προσπάθειες αυτές ευνοούνταν

52. P.R.O./F.O. 78/1607 (1861), 7 ’Ιουλίου. Πρβλ. καί Παράρτημα Α', έγγρ. 5. Ό Machenin 
διαδέχτηκε τόν έλληνικής καταγωγής πρόξενο τής Ρωσίας στήν Τραπεζούντα Σ. Δενδρινό, ό 
όποιος, κατά τόν Γάλλο πρόξενο A. de Noucharra, μετατέθηκε τό 1857 στό Pio ντέ Τζανέιρο μέ 
τό βαθμό του Γενικού Προξένου (A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 2 (1855-1859), 16 
Ιουνίου 1857). Κατά τήν περίοδο, ώστόσο, τής Κρητικής Επανάστασης του 1866 ό Δενδρινός 
ύπηρετοΰσε στά Χανιά (Douglas Dakin, Ήένοποίηση τής 'Ελλάδας, 1770-1923, γ' έκδ., ’Αθή
να 1989, σ. 170).

53. Ό Τριανταφυλλίδης, Ποντικά, σσ. 106-107, προσπάθησε νά άποτυπώσει σέ άριθμούς τό 
μέγεθος τής άποψίλωσης όρισμένων χωριών τής έπαρχίας Χεριάνων: Στή Ζίμενα (Ζύμωνα) λ.χ. 
άπό τις 100 οικογένειες (σπίτια) έμειναν 35, στό Μέζιρε άπό τις 45 οί 15, στό Σελίντερε &πό τις 
75 τουλάχιστον μόνον οί 15. Τό ίδιο έγινε καί στό Κυμπατού, ένώ στό Τουμάνογλου άπό τις 30 
οίκογένειες έμειναν μόνον 7.

54. Παράρτημα Α', έγγρ. 2. Πρβλ. καί όσα γενικά σημειώνουν γιά τις μεταναστεύσεις τής 
δεκαετίας του 1860 οί σύγχρονοι μέ τά γεγονότα Τριανταφυλλίδης, Φυγάδες, σ. 77, καί Ίωαννί- 
δης, 'Ιστορία καί στατιστική, σ. 253.

55. Παράρτημα Α', έγγρ. 3. Πρβλ. καί A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 3 (1860- 
1866): άναφορά τής 3ης ’Ιουλίου 1863, όπου λόγος γιά 300 οίκογένειες.
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στο μεταξύ καί άπό την επιδείνωση τής κατάστασης στήν ποντιακή ύπαιθρο, 
μετά τήν άφιξη καί νέων κυμάτων μουσουλμάνων προσφύγων άπό τον Καύ
κασο (Άμπχαζίων καί ιδίως Κιρκασιών)56. Οί συνέπειες αύτών των πληθυ- 
σμιακών μετακινήσεων γίνονταν χρόνο με το χρόνο βαρύτερες, τόσο για 
τούς ίδιους τούς έπήλυδες, όσο καί για τούς γηγενείς, χριστιανούς καί μου
σουλμάνους. ’Ανησυχητική ήταν κυρίως ή έξάπλωση έπιδημιών, προπάν
των μεταξύ των προσφύγων. Στήν Τραπεζούντα π.χ., έκτος άπό τήν επιδημία 
εύλογιάς, ένέσκηψε κατά τά τέλη τού 1863 καί τις άρχές του 1864 καί επιδη
μία τύφου, πού πήρε μεγάλες διαστάσεις, προπάντων μετά τή μόλυνση του 
κεντρικού άγωγού ύδρευσης τής πόλης άπό τό πτώμα ενός Κιρκάσιου πρόσ
φυγα. Σύμφωνα με στοιχεία του Βρετανού προξένου, μέσα σε ένα δίμηνο 
περίπου (μεταξύ τού Ίανουαρίου καί τού Φεβρουάριου τού 1864) είχαν πεθά- 
νει 3.000 Κιρκάσιοι πρόσφυγες, 470 Τούρκοι, 36 Έλληνες, 26 ’Αρμένιοι καί 
6 Ευρωπαίοι57.

Σημαντικά προβλήματα επίσης προκλήθηκαν άπό τήν έλλειψη στέγης 
καί εφοδίων γιά τούς καταφθάνοντες Κιρκασίους. Οί όθωμανικές άρχές εί
χαν βέβαια προβλέψει τό ένδεχόμενο άπασχόλησης ένός μέρους των προσφύ
γων σέ έργα κατασκευής δρόμων58. 'Ωστόσο, σημαντικό μέρος τής συντή
ρησής τους φαίνεται ότι έπιμερίστηκε στούς ντόπιους πληθυσμούς (μου
σουλμανικούς καί χριστιανικούς). Όπως κι άν έχουν τά πράγματα, είναι 
γεγονός ότι άπό τις άρχές τής δεκαετίας τού 1860 καί ώς τό τέλος σχεδόν τού 
αΙώνα οί κάτοικοι των χωριών (άλλα καί μερικών πόλεων) τού Πόντου, 
μουσουλμάνοι καί, κυρίως, χριστιανοί, ύπέφεραν τά πάνδεινα άπό τις άπαιτή- 
σεις τών όθωμανικών άρχών να συντηρούν, σχεδόν υποχρεωτικά, τούς πρόσ
φυγες, μοιραζόμενοι μαζί τους τήν τροφή, τήν καλλιεργήσιμη γή τους ή 
άκόμα καί τή στέγη τους. Έκτος όμως άπό τά προβλήματα στέγασης, έπισι- 
τισμού καί έφοδιασμοΰ, υπήρχε καί ή συνεχής διασάλευση τής τάξης άπό τις 
άνεξέλεγκτες συμμορίες τών άνέστιων καί έξαθλιωμένων Κιρκασιών. Οί 
συμμορίες τών προσφύγων τού Καυκάσου συνεργάζονταν συχνά καί μέ ντό
πια στοιχεία, μερικές· φορές καί μέ μερικούς Ισχυρούς άκόμα ντερεμπέηδες 
καί Κούρδους άτάκτους τής περιοχής. Τέλος, στά δεινά τών κατοίκων προ- 
σθέτονταν καί ή ληστρική συμπεριφορά τών μετακινούμενων όθωμανικών

56. Για τήν πίεση πού άσκοϋνταν άπό τούς Ρώσους καταχτητές στούς μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς τού βορειοδυτικού Καυκάσου, προκειμένου νά έπιτύχουν τή μαζική τους έξοδο είτε 
πρός άλλες περιοχές τής τσαρικής αύτοκρατορίας είτε, κυρίως, πρός τήν ’Οθωμανική αύτοκρα- 
τρρία, βλ. πρόχειρα Kazemzadeh, «Russian Penetration of the Caucasus», σσ. 247-263.

57. P.R.O./F.O. 195/812 (1864-1868), άναφορά τής 17ης Φεβρουάριου 1864. Σύμφωνα μέ 
άλλες έκτιμήσεις (άγγλικών έπίσης πηγών), 53.000 πρόσφυγες είχαν πεθάνει στήν περιοχή τής 
Τραπεζούντας ώς τά τέλη τού 1865, ένώ στή Σαμψούντα, κατά τήν ίδια περίοδο, πέθαιναν 
120-150 άτομα κατά μέσον όρο τήν ήμέρα (Karpat, ΰ.π., σ. 69).

58. Karpat, Ottoman Population, σ. 67.
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στρατευμάτων σε βάρος των χριστιανών, ιδιαίτερα εκείνων πού ζοΰσαν στίς 
παραμεθόριες περιοχές59.

Ή κατάσταση αυτή, πού έπέτεινε τίς τάσεις φυγής στήν ύπαιθρο, περιγρά- 
φεται με μελανά χρώματα στις εκθέσεις των ξένων προξένων60. ’Ανάλογο 
είναι καί τό περιεχόμενο τής άλληλογραφίας τών Ελλήνων ύποπροξένων 
στήν Τραπεζούντα, όπως π.χ. τού Παναγιώτη Ματαράγκα, ό όποιος, σε έγ
γραφά του τού 1866, τόνιζε τήν άπόγνωση τού χριστιανικού στοιχείου τών 
άνατολικών κυρίως επαρχιών τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, πού, για να 
ξεφύγει τήν άναρχία καί τίς καταστροφές, τρέπονταν σπασμωδικά στή λύση 
τής μαζικής μετανάστευσης προς τή Ρωσία. Ό ελληνικός πληθυσμός είχε 
νά άντιμετωπίσει επιπλέον καί τίς άντεκδικητικές ενέργειες τών μουσουλμά
νων, οί όποιοι, μετά τήν έκρηξη τής Κρητικής ’Επανάστασης (1866-1869), 
πίεζαν τούς 'Έλληνες με υπερβολικές άγγαρεΐες καί άλλες αυθαιρεσίες. Καί 
σαν νά μήν έφταναν όλα αύτά, έρχονταν νά προστεθούν ώς άποκορύφωμα 
καί οί συνεχείς φήμες για σφαγές χριστιανικών πληθυσμών, φήμες πού 
σκορπούσαν τον πανικό καί διευκόλυναν τό έργο τών Ρώσων προπαγανδι
στούν τής μετανάστευσης61.

Μέσα λοιπόν στο κλίμα αυτό, οί οθωμανικές άρχές δέν ήταν δυνατόν νά 
άρνοΰνται συνεχώς τίς άδειες έξόδου πού ζητούσαν, μέ τήν υποστήριξη 
μάλιστα τών Ρώσων προξένων, οί χριστιανικοί πληθυσμοί. Στά 1863 ό Ρώ
σος πρόξενος στήν Τραπεζούντα Machenin πέτυχε τελικά τήν έγκριση για 
τή μετοικεσία στό ρωσοκρατούμενο Καύκασο τών 300 οικογενειών άπό τήν 
Ordu, για τίς όποιες μιλήσαμε λίγο πιο πάνω. ’Ανάλογη έγκριση άπέσπασε 
έπίσης καί για τή μετανάστευση άλλων 100 περίπου οικογενειών, πού προ
έρχονταν άπό κάποια μεικτά χωριά τού Λαζιστάν62. Σημαντικός έπίσης άρι- 
θμός οικογενειών είχε μετακινηθεί προς τόν Καύκασο άπό τήν ’Αργυρούπο
λη καί τήν περιοχή της στό διάστημα 1863-1868, ένώ 300 περίπου οίκογένει-

59. Βλ. σχετικές άναφορές των Γάλλων προξένων τής Τραπεζούντας στίς σειρές Α.Μ.Α.Ε./ 
C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 3 (1860-1866), καί C.C.C./Trébizonde, τόμ. 8 (1864-1871). 
Πρβλ. καί P.R.O./F.O. 195/812 (1864-1868) passim.

60. Βλ. π.χ. τίς έκθέσεις τού Γάλλου προξένου J. Scheffer τής 15ης καί 25ης Φεβρουάριου 
1867, όπου δμως διατυπώνονται καί δικές του άπόψεις για τό πρόβλημα, στό A.M.A.E./C.P.C./ 
Turquie-Trébizonde, τόμ. 4 (1867-1871). Τά γραφόμενα τοΟ Scheffer, παρά τίς άντιφάσεις πού 
παρουσιάζουν σέ δ,τι άφορά τή στάση τών 'Ελλήνων καί τών μουσουλμάνων τής Τραπεζούν- 
τας, περιέχουν ένδιαφέροντα στοιχεία γιά τις εύαίσθητες ισορροπίες πού έπικρατοΰσαν στήν 
πόλη κατά τή διάρκεια τής Κρητικής ’Επανάστασης τοϋ 1866.

61. Α.Υ.Ε./Π.Κ./1866, 36/19: Προξενεΐον ΤραπεζοΟντος, άναφορές τής 15ης Νοεμβρίου. 
’Επίσης Α.Υ.Ε./Π.Κ./1867, 36/19, έγγραφα τής 29ης Ίανουαρίου, 2ας Μαρτίου καί 30ής Σε
πτεμβρίου. *0 ΜαΥαράγκας ύπηρέτησε ώς ύποπρόξενος στήν Τραπεζούντα στά 1865-1868. Γιά 
μερικά σύντομα στοιχεία γιά τή δράση του έκεϊ βλ. ‘Ελ. Μιχαηλίδου, «Ένας έμπνευσμένος 
Έλλην Ύποπρόξενος έν Τραπεζούντι τού 1865», Ποντιακά Φύλλα, έτ. 2 (’Απρίλιος 1937), σσ. 
65-66.

62. P.R.O./F.O. 195/762 (1863), άναφορά Fr. Stevens τής 1ης ’Ιουλίου.
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ες τής Σαμψούντας καί των γύρω χωριών ετοιμάζονταν στις αρχές τοΰ 1868 
να περάσουν κι αυτές στή ρωσική επικράτεια63. 'Ο αριθμός αυτός θά υπερδι
πλασιαστεί μέσα σε λίγους μήνες: Τό φθινόπωρο τοΰ ϊδιου έτους θά φτάσει, 
σύμφωνα μέ ελληνικές προξενικές πληροφορίες, στις 650 οικογένειες64.

Οί έκτιμήσεις των ξένων προξένων για τις πληθυσμιακές αυτές άνταλλα- 
γές ανάμεσα στις δύο έπικράτειες ήταν άρνητικές για τήν οθωμανική πλευ
ρά. 'Ο Βρετανός πρόξενος Fr. Stevens, πού διέβλεπε ότι οί προσπάθειες των 
Ρώσων άποσκοποϋσαν στή δημιουργία ελληνικών έποικισμών στις περιοχές 
πού άναγκάζονταν να έγκαταλείψουν οί Κιρκάσιοι, εκτιμούσε ότι ή «άνταλ- 
λαγή» τών πληθυσμών θά είχε αρνητικά αποτελέσματα για τούς Τούρκους, 
επειδή στή θέση τών Ελλήνων, πού έγκατέλειπαν τήν οθωμανική επικρά
τεια καί πού ήταν τεχνίτες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, συνέρρεαν Κιρκά- 
σιοι, «totally unfit for work of any kind»65. ’Ανάλογες δυσοίωνες εκτιμήσεις 
για τήν εγκατάσταση ανεξέλεγκτων κιρκασιανικών στοιχείων στήν ’Οθω
μανική αύτοκρατορία έκανε καί ό Γάλλος πρόξενος: Ή οθωμανική κυβέρ
νηση, έγραφε τόν ’Ιούλιο τού 1864 στούς προϊσταμένους του, διέπραξε μεγά
λο λάθος να καλέσει στό έδαφος της «des peuplades aussi démoralisées que les 
tribus Circassiennes»66. ’Από τήν άλλη μεριά, οί Ρώσοι, εποικίζοντας μέ 
παραγωγικούς πληθυσμούς (έλληνικούς, αρμένικούς, ρωσικούς, γερμανι
κούς καί βουλγαρικούς) τά παράλια τής Κιρκασίας, άπέβλεπαν στό να ανα
ζωογονήσουν τήν οικονομία τής περιοχής καί να δημιουργήσουν πιστούς 
χριστιανικούς θύλακους σέ μια άλλοτε μουσουλμανική χώρα67.

Ένα μέρος τών έποίκων, Ελλήνων καί ’Αρμενίων, τής εποχής αύτής, 
εγκαταστάθηκε στή διοικητική περιφέρεια τής Μαύρης Θάλασσας (νοτίως 
τοΰ ποταμού Τουαψέ, στά σύνορα περίπου τής σημερινής αύτόνομης Δημο
κρατίας τής ’Αμπχαζίας). 'Ο Τοπαλίδης τοποθετεί στά χρόνια τών έποικι- 
σμών αύτών τήν ίδρυση τών χωριών Καμπαρντίνκα, Γελεντζίκ, Κράσναγια

63. Α.Υ.Ε./Π.Κ./1868, 36/19: Προξενείο» Τραπεζοΰντος, άναφορά Π. Ματαράγκα τής 28ης 
Φεβρουάριου 1868. Πρβλ. Καί σχετικές έκθέσεις του Fr. Stevens, στό P.R.O./F.O. 195/812 
(1864-1868), 3 Αύγουστου 1864, καί τοΰ J. Scheffer, στό A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, 
τόμ. 3 (1860-1866), 24 Ιουλίου 1864, καί 13 καί 28 Ιουνίου 1865.

64. Παράρτημα Α', έγγρ. 4 (= Α.Υ.Ε./Π.Κ./1868, 36/19: Πρβξενεΐον Τραπεζοΰντος, 30 Σε
πτεμβρίου 1868). Ό ’Οθωμανός πρόξενος στό Κέρτς ένημέρωνε (12/24 ’Απριλίου 1867) μέ τή 
σειρά του τούς προϊσταμένους του γιά τή σχεδιαζόμενη έγκατάσταση στον Καύκασο 600 οίκο- 
γενειών άπό τήν Τραπεζούντα, μέ τήν άδεια μάλιστα του χατμάνου τών Κοζάκων τοΰ Κουμπάν 
καί Κυβερνήτη τοΰ Καυκάσου κόμη Sumarkov (Karpat, δ.π., σ. 68).

65. P.R.O./F.O. 195/812 (1864-1868), 3 Αύγούστου 1864.
66. A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 3 (1860-1866), 24 ’Ιουλίου 1864. Πρβλ. καί 

τις άπόψεις τοΰ Π. Ματαράγκα: Α.Υ.Ε./Π.Κ./1868,36/19: Προξενεΐον Τραπεζοΰντος, έγγρ. τής 
28ης Φεβρουάριου 1868.

67. Τά άποτελέσματα, ώστόσο, τοΰ έποικισμοΰ τών παραλίων τής Κιρκασίας, σύμφωνα μέ 
όρισμένες έκτιμήσεις, δέν ήταν τά άναμενόμενα- βλ. πρόχειρα Allen - Muratoff, Caucasian 
Battlefields, σ. 108.
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Πολιάνα καί Βισόκα68. Μέ τήν άποψη αύτή εναρμονίζονται καί οί πληροφο
ρίες ένός Ρώσου ερευνητή τών άρχών του αιώνα μας, πού άναφέρονται στήν 
προνομιακή μεταχείριση άπό τις ρωσικές αρχές μερικών δεκάδων ελληνι
κών οικογενειών πού εγκαταστάθηκαν στο Γελεντζίκ στα 186669. Μερικά 
στοιχεία εξάλλου έχουμε καί για τις διευκολύνσεις πού δόθηκαν στούς Έλ
ληνες πού εγκαταστάθηκαν στήν Αμπχαζία70. Οί διευκολύνσεις αυτές προς 
τούς Έλληνες καί ’Αρμενίους πού θά έρχονταν άπό τήν οθωμανική έπικρά- 
τεια, κρίθηκαν τότε επιβεβλημένες, επειδή προηγουμένως ένα άνάλογο εγ
χείρημα γιά τον εποικισμό τών νέων κτήσεων μέ Ρώσους άγρότες καί Κοζά
κους τού Κουμπάν δέν είχε καταφέρει να δελεάσει τούς ενδιαφερομένους71. 
Έτσι, στα τέλη τής δεκαετίας τού 1860 ιδρύονται στήν ’Αμπχαζία τρία 
ελληνικά χωριά, στα όποια δίνονται ονόματα τής ελληνικής βασιλικής οι
κογένειας (Γεοργίεβσκοε, Όλγινσκοε, Άλεξάντροβσκοε). Στα χωριά αύτά 
εγκαταστάθηκαν κυρίως Έλληνες κτίστες72. Θά πρέπει, πάντως, να διευκρι
νιστεί εδώ ότι ή έλληνική παρουσία στήν ’Αμπχαζία δέν αρχίζει στα χρόνια 
αύτά. ’Αρκετοί δραστήριοι Έλληνες έμποροι είχαν εγκατασταθεί στό Σο- 
χούμ άρκετές δεκαετίες πριν άπό τήν ίδρυση τών τριών έλληνικών χωριών73.

Ή περιοχή τής Τσάλκας έγινε επίσης στα μέσα τής δεκαετίας τού 1860 ό 
τελικός προορισμός αρκετών Ελλήνων έποίκων άπό τήν ένδοχώρα του 
Πόντου. Ό αριθμός τους δέν είναι εξακριβωμένος. 'Ορισμένοι τούς υπολο
γίζουν στις 3.500 ψυχές74. 'Ο Τοπαλίδης —πού ήταν δέκτης άρκετών τοπι
κών παραδόσεων τοΰ Ελληνισμού τού Καυκάσου— κάνει άόριστα λόγο γιά 
μια μεγάλη ομάδα μεταναστών άπό τήν περιοχή τής Κολωνείας, πού κατέ-

68. Πανάρετος Τοπαλίδης, Ό Πόντος, σσ. 232-233. Πρβλ. καί Παναγιωτίδης, Ό έν Ρωσσίςι 
'Ελληνισμός, σ. 11, δπου καί άλλα στοιχεία ειδικά γιά τήν έλληνική παροικία τής Καμπαρ- 
ντίνκα (πού Ιδρύθηκε στα 1864).

69. L. S. Lichkof, Ocherkίζproshlogo inastoyashchego chemomorskogopoberezhya Kavkaza 
(Μελέτη γιά τό παρελθόν καί τό παρόν τής Μαυροθαλασσίτικης παραλίας τοΰ Καυκάσου), 
Κίεβο 1904, σ. 230. Ή άποψη τοΰ S. Vasyukov, «Tipy i Kharaktery», Kavkaskoe Chernomorskoe 
Poberezhye, Πετρούπολη 1908, σ. 244 καί 256, δτι οί Έλληνες έγκαταστάθηκαν τό 1878 στήν 
περιοχή αύτή μάλλον δέν είναι άκριβής. '

70. Βλ. Garakanidze, δ.π., σ. 63, δπου γίνεται λόγος γιά τήν αύτοκρατορική άπόφαση τής 
10ης Μαρτίου 1866, μέ τήν όποία παραχωροΰνταν στούς έποίκους γή γιά καλλιέργεια 30 ντισξ- 
τίνια (1 desyatina = 1,0925 τοΰ έκταρίου) σέ κάθε οίκογένεια, άπαλλαγή άπό τή θητεία γιά 15 
χρόνια, μικρή χρηματική βοήθεια, ένας ταύρος καί μία κατσίκα.

71. Dobrokhotov, Chernomorskoe Poberezhya Kavkaza, σσ. 20-29· πρβλ. έπίσης σ. ix-xi 
(Εισαγωγή), δπου ένδιαφέρουσα κριτική γιά τΙς δυσκολίες τής ρωσικής έποικιστικής πολιτι
κής. ’Ανάλογες έκτιμήσεις βλ. καί στοΰ Vasyukov, δ.π., σ. 256.

72. Garakanidze, δ.π., σσ. 62-63.
73. Γιά τό ζήτημα αύτδ βλ. τήν τεκμηριωμένη μονογραφία του N. N. Ioanidi, Greki ν 

Abkhazü (Έλληνες στήν ’Αμπχαζία), Σοχούμ 1990.
74. N. G. Volkov, Kavkazskiy Etnografìcheskiy Sbornik (Εθνογραφική συλλογή του Καυκά

σου), Μόσχα 1969, σ. 7.
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λήξε στήν Τσάλκα (μέσω Έρζερούμ-Κάρς) πεζοπορώντας75. Ενδέχεται οί 
πιο πάνω πληροφορίες να μπορούν να συσχετισθοΰν με όσα άναφέρει ό 
Angelov για τή μετανάστευση στή Γεωργία 500 οικογενειών Ελλήνων άπό 
την περιοχή του Έρζερούμ καί τήν εγκατάσταση στήν Τσάλκα 200 άπό 
αυτές. Οί υπόλοιπες 300 άναζήτησαν τήν τύχη τους σε νέους ελληνικούς 
οικισμούς τής περιοχής Μπορζόμ, στα χωριά Μικελτσμίντα καί Τσιχισβάρι 
(τά όποια μαρτυρεϊται ότι ιδρύθηκαν τό 1861 άπό 'Έλληνες τού Πόντου)76. 
Τό Τσιχισβάρι ήταν ένα χωριό κτισμένο σε μεγάλο υψόμετρο, πού ήταν 
έρημο στα χρόνια αύτά (είχε έγκαταλειφθεΐ παλαιότερα άπό τό ντόπιο γεωρ- 
γιανικό στοιχείο λόγω των ληστρικών επιθέσεων τών γειτονικών μουσουλ
μανικών πληθυσμών). Συνεπώς πληρούσε τις προϋποθέσεις για άσφαλή δια
βίωση τών έποίκων. Οί Έλληνες έφτασαν εκεί στις αρχές τής δεκαετίας τού 
1860. Στα 1864 διέθεταν κιόλας τήν εκκλησία τους, όπως μάς πληροφορεί 
επιγραφή πού όώζεται άκόμα καί σήμερα. Εξάλλου, ό εποικισμός τού χωρι
ού Μικελτσμίντα θά πρέπει να άναχθεΐ σε προγενέστερη τού 1861 χρονολο
γία, τήν όποια άναγράφει ή παλαιότερη επιτάφια επιγραφή77. Τέλος, στήν 
περιοχή τής Τσάλκας κατευθύνθηκαν, εκτός τών άλλων, καί 96 οικογένειες 
άπό τά χωριά Σάντα, Λαραχανή, Καλαγκούρ καί Κιαλαμπούρ, πού ίδρυσαν 
δύο τουλάχιστον χωριά στά 1864-1866, τή Μεγάλη καί τή Μικρή Ίραγκά78. 
Ή εγκατάσταση τών έποίκων αυτών λειτούργησε προτρεπτικά γιά τήν προ
σέλκυση, κατά τά επόμενα χρόνια, καί άλλων ομοεθνών τους, πιθανότατα 
συγγενών τους άπό τόν Πόντο79.

Οί μέτοικοι πήγαιναν κατά κανόνα σέ προσδιορισμένους εξαρχής χώ
ρους εγκατάστασης. ’Αλλά μόνο σέ ορισμένες περιοχές οί Έλληνες έποικοι 
κατάφερναν νά έξασφαλίσουν κάποιες ελευθερίες (θρησκευτική, εκπαιδευ
τική κ.λπ.). Οί 600 π.χ. ελληνικές οικογένειες, πού πέρασαν άπό χωριά τής 
Τραπεζούντας καί τού Έρζερούμ στό Κυβερνείο Σταυρούπολης (Βόρειος 
Καύκασος) καί έποίκισαν τό Νοχούτ (Grecheskoe Selo), τήν Τουπόβα καί τό 
Κασαούτ, δέν πέτυχαν να άναγνωριστοΰν ώς ιδιαίτερη κοινότητα καί δέν 
έξασφάλισαν τό δικαίωμα νά χρησιμοποιούν δικό τους ίερέα καί δάσκαλο. 
Τό γεγονός αύτό οδήγησε 125 οικογένειες στήν παλιννόστηση, ενώ όσες

75. Τοπαλίδης, δ.π., σ. 232.
76. Angelov, δ.π., σ. 18.
77. Γιά όλα αυτά, βλ. Garakanidze, δ.π., σσ. 58-59.
78. Angelov, δ.π., σ. 15. Μεσαία, "Ανω καί Κάτω Ήρακά ή απλώς Ήρακά άναφέρεται καί σέ 

μεταγενέστερους στατιστικούς πίνακες τού έλληνικοΰ 'Υπουργείου Εξωτερικών. Βλ. Παράρ
τημα Β', Πίν. 6. Εντοιχισμένη άναμνηστική πλάκα σέ κεντρικό κτίριο του χωριού Ίραγκά 
άναφέρει ώς χρονολογία ίδρυσής του τό 1856-1858.

79. Angelov, δ.π., σ. 11, 15. Δέν είναι πάντως άπόλυτα σαφές αν τά άναγραφόμενα άπό τόν 
Angelov χωριά Σάντα καί Ίμερα τής Τσάλκας Ιδρύθηκαν αύτή τήν περίοδο ή λίγο παλιότερα. 
Γενική καί άόριστη είναι έπίσης ή πληροφορία του γιά έγκατάσταση στήν Τσάλκα 60 οίκογε- 
νειών άπό τό Έρζερούμ, οί όποιες είχαν περιπλανηθεΐ προηγουμένως σέ άλλες περιοχές τών 
Κυβερνείων Κουταΐδας καί Τιφλίδας.
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παρέμειναν υποχρεώθηκαν να άπομονωθοΰν από τον πολυπληθέστερο ρωσι
κό περίγυρο, για να άποφύγουν τήν ολοκληρωτική τους ενσωμάτωση80.

Το παράδειγμα τής παλιννόστησης πού άναφέραμε δεν ήταν τό μοναδικό. 
Καί άλλοι έποικοι, άπογοητευμένοι άπό τή διάψευση των ελπίδων πού είχαν 
στηρίξει στις ρωσικές υποσχέσεις προτίμησαν νά γυρίσουν πίσω στις πα
τρίδες τους81. Σε μερικές περιπτώσεις επιστροφής άναφέρεται επίσης καί ό 
σύγχρονος μέ τά γεγονότα Τραπεζούντιος λόγιος Τριανταφυλλίδης, πού τις 
άποδίδει κι αύτός στή συμπεριφορά των ρωσικών αρχών καί τήν αθέτηση 
τών ύποσχέσεών τους για βοήθεια82.

Οί παλιννοστήσεις όμως ήταν ελάχιστες σε σύγκριση μέ τή συνεχιζόμε
νη μεταναστευτική ροή. Ή κατάσταση άρχισε πια προς τά τέλη τής δεκαε
τίας τού 1860 νά γίνεται ιδιαίτερα άνησυχητική καί για τούς Έλληνες ιθύ
νοντες. Τόν Φεβρουάριο τού 1868 ό πρόξενος Παναγιώτης Ματαράγκας, 
ύστερα άπό περιοδεία στα χωριά τών έκπατριζομένων, έκρουσε τόν κώδωνα 
τού κινδύνου στήν έλληνική κυβέρνηση για τήν άποψίλωση τού Πόντου, 
καί ειδικότερα τών περιχώρων τής Σαμψούντας, άπό τό ελληνικό στοιχείο, 
καί ζητούσε νά γίνουν παραστάσεις στήν 'Υψηλή Πύλη, ώστε νά μήν ερη
μωθούν «έντελώς υπό τών Ελλήνων οί ιστορικοί ούτοι τόποι προς όφελος 
τού γείτονος κράτους», όπου εξάλλου κινδύνευαν νά χάσουν τήν «ελληνικήν 
τους εθνότητα». 'Ο Ματαράγκας μάλιστα είχε άναλάβει —μέ τή βοήθεια τού 
εκεί μητροπολίτη καί μερικών μελών τής έλληνικής κοινότητας, πού μπο
ρούσαν νά άσκήσουν κάποια έπιρροή— νά συστηματοποιήσει τις προσπά
θειες για τήν άνακοπή τών εκπατρισμών προς τή Ρωσία, χωρίς ώστόσο 
ουσιαστικό άποτέλεσμα. Ή Ρωσία, άπαλλαγμένη άπό τούς ατίθασους έτερό- 
θρησκους Κιρκασίους, κάλυπτε μέ έπιτυχία τό κενό τής έξόδου τών έχθρι- 
κών αύτών πληθυσμών, έποικίζοντας εκεί «εύαγώγους καί όμοδόξους Έλλη
νας». Καί άπό τήν άλλη μεριά, καί ή 'Υψηλή Πύλη, υποπτευόταν ό Έλλη
νας πρόξενος, ήταν μάλλον εύχαριστημένη πού άπαλλασσόταν μέ τόν τρόπο 
αυτόν άπό τήν Ισχυρή παρουσία χριστιανικών πληθυσμών στα εδάφη της83.

80. Σύμφωνα τουλάχιστον μέ πληροφορίες του Τοπαλίδη, δ.π., σσ. 232-233.
81. A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 4 (1867-1877), έγγρ. τής 26ης Μαρτίου 1867. 

P.R.O./F.O. 195/953 (1869-1872), έγγρ. τής 4ης Φεβρουαρίου 1869. Πρβλ. καί Karpat, δ.π., 
σ. 68.

82. Τριανταφυλλίδης, Φυγάδες, σ. 77.
83. Παράρτημα Α', έγγρ. 4. Πρβλ. καί Α.Υ.Ε./Π.Κ./1868,36/19: Προξενεΐον Τραπεζοΰντος, 

28 Φεβρουαρίου 1868, καί Ίωαννίδης, 'Ιστορία καί στατιστική, σ. 256. Ό άναφερόμενος άρχι- 
ερεύς είναι ό Σωφρόνιος ό άπό "Αρτης (1863-1887), τόν όποιο διαδέχθηκε ό γνωστός καί άπό τά 
έπιστημονικά του δημοσιεύματα "Ανθιμος Άλεξούδης άπό τή Μάδυτο (X. Παπαγεωργιάδης, 
Σύντομος Ιστορία τής Άμισηνής χώρας. Φυλλάδιο Α', ’Αθήνα 1891, σ. 69). Ή Άμισός, πού 
άποτελοϋσε έδρα του μητροπολίτη Άμασείας, υπαγόταν διοικητικά στό βιλαέτι Τραπεζοΰντος 
(1864 κ.έ.), ένώ ή Άμάσεια στό βιλαέτι τής Σεβαστείας. Πρός τήν ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν, 
κατά τόν Τοπαλίδη, Ό Πόντος, σ. 233, καί οί μητροπολίτες Χαλδίας, Νικοπόλεως καί Θεοδο-
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Ή πρόταση επίσης του Έλληνα προξένου προς την ελληνική κυβέρνηση 
να παρέμβει στήν 'Υψηλή Πύλη καί να ζητήσει να διωχθοΰν οί Κιρκάσιοι 
άπό τήν περιοχή του Πόντου84, δεν ήταν βέβαια δυνατόν να βρει τήν άναμενό- 
μενη άπήχηση στήν ’Αθήνα. Εξάλλου οί συνέπειες άπό τήν έγκατάσταση 
σε χριστιανικές περιοχές Κιρκασιών προσφύγων ήταν ένα πολύ σοβαρό 
πρόβλημα τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, το όποιο, παρόλο πού άρχισε 
να διεθνοποιεΐται άμέσως μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο85, δέν επιδεχόταν άκό- 
μα εξωτερικές παρεμβάσεις καί μάλιστα άπό τήν άνίσχυρη Ελλάδα. Λίγα 
όμως χρόνια άργότερα, στή δεκαετία τού 1870, τό πρόβλημα θά πάρει δίτ 
πλωματικές διαστάσεις καί θά συνδεθεί μέ μερικές άπό τις πιό σοβαρές 
κρίσεις τού ’Ανατολικού Ζητήματος κατά τον 19ο αιώνα86.

Μετά τό τέλος τής δεκαετίας τού 1860 άρχισε να σημειώνεται αισθητή 
ύφεση στο μεταναστευτικό πυρετό. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται άπό τή δρα
στική μείωση τού άριθμοϋ των μετακινούμενων άπό τον Πόντο προς τή 
Ρωσία. Λίγο μεταγενέστερες πηγές υπολογίζουν ότι κάθε χρόνο έφευγαν 
στις άρχές τής δεκαετίας τού 1870 γιά τον Καύκασο κάπου 15-20 έλληνικές 
οικογένειες87. Σέ άνάλογα χαμηλά έπίπεδα όμως φαίνονταν ότι κινούνταν τά 
ίδια χρόνια καί οί άντίστροφες άφίξεις των μουσουλμάνων προσφύγων άπό 
τον Καύκασο. Οί τελευταίοι μάλιστα δέν άφήνονταν πιά να περιφέρονται 
άνεξέλεγκτοι στις άνατολικές επαρχίες, άλλα προωθούνταν προς τήν Κων
σταντινούπολη καί προς άλλες δυτικότερες περιοχές τής ’Οθωμανικής αύ-

σιουπόλεως. Κατά τήν άποψη, ώστόσο, τοΰ τότε 'Έλληνα προξένου Ναπολέοντα Μπέτσου, ή 
συμβολή των μητροπολιτών Χαλδίας καί Νεοκαισαρείας στό ζήτημα ήταν μάλλον άρνητική 
(βλ. Παράρτημα Α', έγγρ. 7). Ό Τοπαλίδης άναφέρει ώς έπίσκοπο Νικοπόλεως τόν Θεόφιλο. 
Τήν έκκλησία, ώστόσο, Νικοπόλεως έποίμαναν κατά τήν περίοδο έκείνη ό Χριστόφορος (1830- 
1862) καί ό Ιερεμίας (1864-1876), ένώ για τό διάστημα 1862-1864 δέν μνημονεύεται άλλο όνομα 
ιεράρχη ( 'Ιστορία καί Λαογραφία Έκκλ. έπαρχίας Κολωνείας καί Νικοπόλεως, Καβάλα 1964, 
σ. 20).

84. Παράρτημα Α', έγγρ. 4. Πρβλ. καί A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 4 (1867- 
1871), 17 ’Οκτωβρίου 1868.

85. Βλ. Richard Millman, Britain and the Eastern Question, 1875-1878, ’Οξφόρδη 1979, σσ. 
39-40.

86. Αύτό έγινε όταν ή Υψηλή Πύλη, γιά νά λύσει τό πρόβλημα τής στέγης καί τής άσφάλει- 
ας άπό τήν άθρόα άφιξη των προσφύγων, άλλά καί γιά νά ένισχύσει τό μουσουλμανικό στοιχείο 
σέ μερικές συνοριακές περιοχές τής αύτοκρατορίας, προωθούσε έκεϊ τούς Κιρκασίους μέ συ
στηματικούς έποικισμούς, όπως π.χ. έκανε ήδη άπό τό 1863 στή Μακεδονία, στα 1864-1878 
στήν Κύπρο καί όπως προσπάθησε έπίσης νά τό κάνει, τό 1867-1868, στα έλληνοτουρκικά 
σύνορα (Α.Υ.Ε./Π.Κ. 1873, 45/1, 23 Φεβρουάριου 1873), καί τό 1874 στή Θεσσαλία. Γιά τόν 
άριθμό τών Κιρκασιών έποίκων στά Βαλκάνια βλ. Marc Pinson, «Ottoman Colonisation of the 
Circassians in Rumili after the Crimean War», Etudes Balkaniques 8/3, 1972, σ. 72. Γιά τις 
προσπάθειες έποικισμοΰ τής Θεσσαλίας μέ Κιρκασίους βλ. ’Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου, 
«’Απόπειρες έποικισμοΰ Κιρκασιών στή Θεσσαλία (1874-1876)», Έγνατία/ Έπιστ. Έπετ. Τμ. 
'Ιστορίας καί Άρχαιολ. Α.Π.Θ. 1, 1989, σσ. 261-274, όπου καί ή σχετική μέ τό ζήτημα βιβλιο

γραφία.
87. P.R.O./F.O. 195/1329 (1880), 31 Αύγούστου 1880.
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τοκρατορίας. Tò γεγονός, ωστόσο, αυτό δεν ήταν ίκανό να κατασιγάσει τις 
ανησυχίες των Ελλήνων προξένων, γιατί οί έστω χαμηλοί αριθμοί των 
Ελλήνων μετοίκων προέρχονταν κατά κανόνα άπό τό παραγωγικό τμήμα 
του πληθυσμού (οί μετανάστες ήταν άγρότες καί κυρίως εργάτες πού άπα- 
σχολοΰνταν σε οικοδομικές εργασίες)88. Δεν ήταν εξάλλου καθόλου βέβαιο 
ότι ή διατήρηση του χαμηλού αριθμού των εκπατρισμών στο ελληνικό στοι
χείο δεν θά άνατρεπόταν αργότερα με μια ενδεχόμενη (καί πιθανή, έξαιτίας 
των χρόνιων προβλημάτων τής περιοχής) αναζωπύρωση τού μεταναστευτι- 
κού πυρετού.

Τις ανησυχίες των προξένων συμμεριζόταν καί ή ήγεσία των ελληνικών 
κοινοτήτων: Ένα τμήμα τού ανώτερου κλήρου, τών λογίων καί τών ένδιαφε- 
ρόμενων οικονομικών παραγόντων τού Πόντου διέβλεπαν στις έλληνικές 
μετοικεσίες τον κίνδυνο δημογραφικοΰ καί οικονομικού μαρασμού τού έλ- 
ληνικού στοιχείου τής βορειοανατολικής Μικράς ’Ασίας. Άπό τήν άλλη 
μεριά, καί ή τύχη τού Ελληνισμού στό ρωσοκρατούμενο Καύκασο επίσης 
δεν διαφαινόταν ευοίωνη. Μολονότι δεν είχαν άκόμη άρχίσει συστηματικές 
έκρωσιστικές προσπάθειες —πού θά κορυφωθούν στή δεκαετία τού 1880—, 
ή στάση τών ρωσικών αρχών δέν ήταν γενικά ενθαρρυντική για τούς άλλοε- 
θνεΐς έποίκους (τούς Γερμανούς, τούς Έλληνες καί κυρίως τούς ’Αρμενί
ους), πού διατηρούσαν πεισματικά τή θρησκευτική καί τήν πολιτιστική τους 
αύτονομία. Οί ανησυχίες τών Ελλήνων θά πρέπει βέβαια να συνδυαστούν 
καί μέ τό γενικότερο κλίμα σλαβοφοβίας, πού είχε άρχίσει νά διακατέχει 
—μετά τήν έπικράτηση τών πανσλαβιστικών κύκλων στήν Πετρούπολη καί 
τήν προβολή τών ρωσικών προτιμήσεων προς τούς Βουλγάρους— πολλά 
άνώτερα στρώματα τής έλληνικής κοινωνίας, τόσο στήν Ελλάδα όσο καί 
στήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία89.

Μέσα άπό τό πρίσμα αύτό θά πρέπει νά έκτιμήσουμε καί τούς προβλημα
τισμούς τής ήγεσίας τού Ελληνισμού τού Πόντου πάνω στό τόσο όξυμένο 
τότε μεταναστευτικό πρόβλημα τής περιοχής. Για τούς προβληματισμούς 
αύτούς θά ήταν χρήσιμο ίσως νά άναφερθώ άναλυτικότερα στή στάση πού 
τήρησε ό ιδρυμένος τό 1872 έλληνικός σύλλογος τής Τραπεζούντας Ξενο
φών90. Τό έρώτημα, πού τέθηκε κατά τή διάρκεια ειδικής συζήτησης τών 
μελών τού συλλόγου αύτοΰ, είχε δύο σκέλη: α) ”Αν ήταν έπωφελέστερο «οί 
ένταΰθα Έλληνες» νά μεταναστεύουν στήν Ελλάδα ή νά παραμένουν στούς 
τόπους τών προγόνων τους, καί β) άν ό προορισμός τών μεταναστών θά 
πρέπει νά ήταν ή Ελλάδα ή ή Ρωσία. Στό πρώτο έρώτημα δόθηκε ή άπάντη- 
ση ότι είναι ώφελιμότερο οί Έλληνες νά παραμένουν στις χώρες πού κατοι-

88. P.R.O./F.O. 195/953 (1869-1872), 7 Μαρτίου 1871.
89. Πρβλ. Anderson, The Eastern Question, σσ. 162, 168 κέ.
90. Άντ. Τερζοπούλου, «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Τραπεζοΰντος Ό Ξενοφών», Ποντια

κή Στοά, 1972-1974, σσ. 286-303.
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κοΰσαν άπό αιώνες. Ένώ, σέ περίπτωση άναγκαστικής έκ των πραγμάτων 
μετανάστευσης, κρίθηκε ότι ήταν προτιμότερο οί έκπατριζόμενοι να έπιλέ- 
γουν όποιαδήποτε άλλη χώρα έκτος άπό τή Ρωσία91.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται καί ένα ενδιαφέρον υπόμνημα Ελλήνων υπηκό
ων καί μόνιμων κατοίκων τής Τραπεζούντας, πού συντάχθηκε καί ύποβλή- 
θηκε τόν Μάιο τοΰ 1872 στό 'Υπουργείο των Εξωτερικών τής Ελλάδος. 
Στό υπόμνημα, πού τό ύπέγραφαν οί ’Ιωάννης Μεταξάς, Ν. Σ. Ξανθόπουλος, 
Γεώργιος Δομνηνός, Π. Κανδύλης καί Δημήτριος Κασφύκης, πού άποτελοΰ- 
σαν καί τήν «Επιτροπή τών Ελλήνων υπηκόων», έπισημαίνονταν οί κίνδυ
νοι έκρωσισμοΰ τών μεταναστών καί ή άνάγκη, σέ μιά τόσο κρίσιμη περίο
δο, νά καλυφθεί ή θέση τοΰ Έλληνα προξένου τής Τραπεζούντας, πού παρέ
μενε κενή άπό τό 186892.

Τά δραματικά γεγονότα πού άκολούθησαν μέ τήν έκρηξη του έπόμενου 
Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου του 1877-1878 άναστάτωσαν καί πάλι τούς χριστι
ανικούς πληθυσμούς τών άνατολικών έπαρχιών τής αυτοκρατορίας, προκα- 
λώντας νέο κύμα έκπατρισμών, προπάντων μεταξύ τών ’Αρμενίων τής υπαί
θρου93. Ή θέση τών ’Αρμενίων —πού είχαν καί αυτή τή φορά (όπως καί

91. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνωση του Ελληνισμού στή Μικρά ‘Ασία. Γ' 
Σύλλογοι Καππαδοκίας καί Πόντου», ΔΚΜΣ6, 1986-1987, σ. 188. "Ας σημειωθεί δτι για πρώτη 
φορά, έστω καί στό πλαίσιο τών έργασιών ένός συλλόγου, συζητεΐται τό ένδεχόμενο μετανά
στευσης τών Ελλήνων τοΰ Πόντου στήν Ελλάδα.

92. Α.Υ.Ε./Π.Κ.: 1872, 36/19: Ύποπροξενείον Τραπεζοΰντος. Οί Έλληνες ύπήκοοι τής 
Τραπεζούντας θά πρέπει μόλις νά πλησίαζαν τούς 100, αν κρίνουμε άπό τό γεγονός δτι τό 1862 
ψήφισαν στήν πόλη 72 Έλληνες ύπήκοοι για τήν έκλογή τοΰ τότε ύποψήφιου βασιλιά τής 
Ελλάδας Γεωργίου A' (A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 3 (1860-1866), 29 Δεκεμ
βρίου 1862). Στους Έλληνες αύτούς —τών όποιων ό άριθμός δέν θά πρέπει νά αύξήθηκε θεαμα
τικά κατά τις άρχές τής δεκαετίας τοΰ 1870— θά πρέπει νά συνυπολογιστοΰν καί οί έλάχιστοι 
Ίόνιοι ύπήκοοι, προστατευόμενοι τής Μ. Βρετανίας, πού άπέκτησαν τήν έλληνική ύπηκοότητα 
άμέσως μετά τήν προσάρτηση τής Επτάνησου. Κατάλογο τών Βρετανών καί Ίονίων ύπηκόων, 
άπό τήν Κεφαλονιά κυρίως, πού βρίσκονταν στήν Τραπεζούντα στα 1858, βλ. στό P.R.O./F.O., 
άριθ. 524/10 (1854-1860, έγγρ. τής 17ης ’Ιουλίου 1858). Ό Κεφαλονίτης γιατρός Ιωάννης 
Μεταξάς, ένα άπό τά πιό διακεκριμένα μέλη τής έλληνικής κοινότητας τής Τραπεζούντας, είχε 
βρετανικό διαβατήριο άπό τό 1841 ως τήν άπόκτηση τής έλληνικής ύπηκοότητας (P.R.O./F.O. 
524/10 (1854-1860), 17ης"’Ιουλίου 1858). Ό Κερκυραϊος Δημήτριος Κασφύκης είχε έπίσης 
βρετανικό διαβατήριο άπό τό 1847 (P.R.O./F.O. 524/10 (1854-1860, έγγρ. τής 17ης ’Ιουλίου 
1858). Ό πατέρας του Θεόδωρος ήταν άνάμεσα στους πρώτους Βρετανούς ύπηκόους (καί ό 
μόνος Ίόνιος), πού έγκαταστάθηκαν στήν Τραπεζούντα, πιθανόν λίγο μετά τή διεύρυνση τών 
τουρκοβρετανικών έμπορικών συμφωνιών τοΰ 1838 (P.R.O./F.O. 195/225 (1843-1844, έγγρ. τής 
20ής Δεκεμβρίου 1844). Τέλος, ό Παναγιώτης Ματαράγκας ήταν ό τελευταίος, πριν άπό τή 
σύνταξη τοΰ ύπομνήματος, ύποπρόξενος τής Ελλάδας στήν Τραπεζούντα. Οί Δομνηνός καί 
Ξανθόπουλος είχαν καί παλαιότερα (7 ’Απριλίου 1858) ζητήσει τήν παρέμβαση τοΰ έλληνικοΰ 
Υπουργείου ’Εξωτερικών για τήν εΰρυθμη λειτουργία τοΰ έλληνικοΰ προξενείου στήν Τραπε
ζούντα: Α.Υ.Ε. /Π.Κ./1858, 36/19: Ύποπροξενείον Τραπεζοΰντος, άριθ% πρωτ. 665.

93. Τό πρόβλημα έπισημάνθηκε έγκαιρα άπό τόν Έλληνα ύποπρόξενο’στήν Τραπεζούντα 
Ναπολέοντα Μπέτσο (Α.Υ.Ε./Π.Κ. 1877, 77/1,3, Προξενικά, 6 Ίανουαρίου 1877, άλλά καί σέ
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στον πόλεμο του 1827-1828) εκτεθεί, υποστηρίζοντας τα προελαύνοντα ρω
σικά στρατεύματα— επιδεινώθηκε τον Ιούνιο του 1877, μετά τήν ανακοπή 
τής ρωσικής προέλασης καί τήν ανακατάληψη των περιοχών από τούς 
’Οθωμανούς94. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Βρετανού αύτόπτη μάρτυρα, τό καλο
καίρι τής χρονιάς εκείνης άφανίστηκαν κυριολεκτικά πάνω άπό εκατό χρι
στιανικά (κυρίως άρμενικά) χωριά άπό τις επιδρομές των Κούρδων καί των 
Κιρκασιών άτακτων καί άπό τις άναγκαστικές μετακινήσεις άμαχων καί 
στρατευμάτων95. Προβλήματα άντιμετώπισαν καί τά χριστιανικά χωριά των 
συνοριακών ρωσοκρατούμενων περιοχών άπό τις εχθροπραξίες, τήν παλιν
δρομική πορεία τών άντίπαλων στρατευμάτων καί τίς άντιρωσικές εξεγέρ
σεις τών ντόπιων μουσουλμανικών πληθυσμών. Ή άδοξη π.χ. υποχώρηση 
τών Ρώσων στήν ένδοχώρα, κατά τή ναυτική επιχείρηση του οθωμανικού 
στόλου στά παράλια τής ’Αμπχαζίας, τόν Μάιο τού 1877, άλλά καί ή φιλο- 
τουρκική εξέγερση τών Άμπχαζίων, προκάλεσαν τόν πανικό τών σχετικά 
πρόσφατα έγκαταστημένων χριστιανών έποίκων τής περιοχής τού Σουχούμ, 
τήν εγκατάλειψη τών χωριών τους καί τή λεηλασία τους άπό τούς επαναστά
τες, άλλά καί άπό τούς άτακτους Κιρκάσιους καί Λαζούς συμμάχους τών 
Τούρκων96.

Οί βιαιότητες πού σημειώθηκαν κατά τίς καταστροφικές επιδρομές τών 
Κιρκασιών καί Κούρδων στά χριστιανικά (κυρίως άρμενικά) χωριά δυτικά 
τού Κάρς, προκάλεσαν, τό καλοκαίρι τού 1877, τίς θαρραλέες διαμαρτυρίες 
τών 'Ελλήνων καί τών ’Αρμενίων βουλευτών τού νεοσύστατου ’Οθωμανικού 
Κοινοβουλίου. Ή πρωτοβουλία αυτή μάλιστα θεωρείται ώς ή πρώτη χρονο

άλλεπάλληλες άναφορές (τής περιόδου Ίανουαρίου-Σεπτεμβρίου) τών ξένων προξένων βλ. π.χ. 
P.R.O./F.O. 195/1100 (1876), 1141 (1877) 14 ’Ιουλίου, 1187 (1878). Ό Μπέτσος ύπηρέτησε ώς 
υποπρόξενος στήν Τραπεζούντα άπό τίς 22 Μαΐου 1876 ώς τόν ’Ιούλιο τοΰ 1881. 'Ορισμένα 
στοιχεία για τίς έκεΐ δράστηριότητές του βλ. στοϋ Στάθη Πελαγίδη, «Ή κρίση τής δεκαετίας 
τού 1870 στή μητρόπολη Τραπεζούντας: Νέα στοιχεία. 'Ο άγνωστος ρόλος τοΰ έλληνικοΰ 
υποπροξενείου Τραπεζούντας», Πρακτικά ΣΤ' Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλο
νίκη 1986, σσ. 79-89.

94. Allen - Muratoff, Caucasian Battlefields, σ. 148,149. Ή φιλορωσική στάση τών ’Αρμενί
ων έξαρτήθηκε καί άπό τό γεγονός δτι μεταξύ τών προφυλακών τών ρωσικών στρατευμάτων 
υπηρετούσαν χιλιάδες ’Αρμένιοι σέ ειδικές μονάδες μέ διοικητές γνωστούς ’Αρμένιους στρα
τηγούς (Lazarian, Ter-Goukassian κ.ά.) ϋπό τή γενική άρχιστρατηγεία ’Αρμενίου στρατάρχη, 
του βετεράνου του Κριμαϊκού πολέμου Loris Melikian (Melikov). Γιά τή σταδιοδρομία τους, βλ. 
πρόχειρα Pasdermadjian, Histoire, σσ. 317-318, καί, γιά τή στρατιωτική τους δράση, Allen- 
Muratoff, δ.π., σσ. 117 κ.έ., 135 κ.έ., 141 κ.έ., 163 κ.έ., 172 κ.έ., 187 κ.έ., 204 κ.έ.

95. Walker, Armenia, σ. 110. Γιά τά δεινοπαθήματα τών κατοίκων του Έρζερούμ καί του 
Κάρς κατά τόν πόλεμο καί τίς περιπέτειες τών κατοίκων στις έκκλησιαστικές έπαρχίες Θεοδο- 
σιουπόλεως, Χαλδίας, Κολωνείας, Νεοκαισαρείας καί Άγκύρας, βλ. Βαζελιώτης, «Οί Έλλη
νες», σσ. 360-361.

96. Τήν επιχείρηση καί τίς συνέπειές της, άλλά καί άνάλογες τουρκικές έπιθέσεις στά 
ρωσοκρατούμενα παράλια τής ’Αμπχαζίας, περιγράφουν οί Allen - Muratoff, δ.π., σσ. 127-129, 
154-155.
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λογικά επίσημη προβολή του ’Αρμένικου Ζητήματος στήν ’Οθωμανική αυ
τοκρατορία97. Τα δεινά των χριστιανών εξάλλου του ανατολικού Πόντου 
έδωσαν τήν ευκαιρία στους Ρώσους να επιβάλουν στή Συνθήκη του ’Αγίου 
Στεφάνου (1878) ειδικό άρθρο (άριθ. 16), πού προέβλεπε τή ρωσική στρατιω
τική παρουσία στις άνατολικες επαρχίες τής αυτοκρατορίας, γιά τήν προ
στασία των χριστιανών κατοίκων από τις επιδρομές τών Κούρδων καί τών 
Κιρκασιών98. Όπως είναι όμως γνωστό, κατά τήν άναθεώρηση τής Συνθή
κης του 'Αγίου Στεφάνου στο Βερολίνο (13 ’Ιουλίου 1878), τό άρθρο αυτό 
άπαλείφθηκε, καί ή διαφύλαξη τής ζωής καί τής περιουσίας τών χριστιανών 
άφέθηκε καί πάλι στήν καλή θέληση τής Πύλης καί στις διακριτικές παρεμ
βάσεις τών δυνάμεων, ιδιαίτερα τής Μεγάλης Βρετανίας. Μερικές, ωστόσο, 
από τις βορειοανατολικές έπαρχίες τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας (άνα- 
τολικό Λαζιστάν, Βατούμ, Κάρς, Άρταχάν, Μπαγιαζίτ) παραχωρήθηκαν μέ 
τή συνθήκη του Βερολίνου στή Ρωσία. ’Έτσι ένα μέρος του χριστιανικού 
στοιχείου τών περιοχών αύτών υπάχθηκε πλέον στήν τσαρική διοίκηση99.

Οί νέες ρωσικές κατακτήσεις ένθάρρυναν καί πάλι τις μαζικές μετοικεσί
ες προς τά άνατολικά, προπάντων μεταξύ τών ’Αρμενίων. ’Από τήν άλλη 
όμως μεριά, προκάλεσαν καί νέες έξόδους μουσουλμανικών πληθυσμών 
(ιδίως έκείνων πού είχαν άναμειχθεΐ στις άντιρωσικές έξεγέρσεις) άπό τις 
νέες ρωσικές κτήσεις τής Ύπερκαυκασίας προς τά οθωμανικά έδάφη. Οί 
πληθυσμιακές αύτές ανταλλαγές ύποβοηθήθηκαν καί άπό τις ειδικές τουρ- 
κορωσικές συμφωνίες, πού πέρασαν στο Πρωτόκολλο τής Κωνσταντινού
πολης τής 8ης Φεβρουάριου 1879 καί πού προέβλεπαν τή δυνατότητα μετανά
στευσης τών κατοίκων τών παραχωρούμενων έδαφών στις δύο όμορες έπικρά- 
τειες. Μέ βάση τό Πρωτόκολλο αύτό, όσοι μουσουλμάνοι ήθελαν μπορού
σαν να έκποιήσουν τήν περιουσία τους καί να καταφύγουν στήν ’Οθωμανική 
αύτοκρατορία μέσα σέ διάστημα τριών έτών100. Οί δέκα άγγλικές «Γαλάζιες 
Βίβλοι» (Blue Books), πού έκδόθηκαν μεταξύ τού 1879 καί τού 1881 αναφορι
κά μέ τόν πόλεμο τού 1877-1878 καί τις συνέπειές του, περιέχουν πλήθος 
βρετανικών προξενικών έκθέσεων γιά τήν έγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων

97. Paul Fesch, Constantinople aux derniers jours d’Abdul-Hamid, Παρίσι 1907 (άνατ. Νέα 
Ύόρκη 1971), σ. 313. Πρβλ. Α. Ο. Sarkissian, History of the Armenian Question to 1885, Urbana 
111. 1938, σσ. 58-59. Γιά τήν πρωτοβουλία των Ελλήνων βουλευτών βλ. I. K. Hassiotis, «Grecija i 
Armjanskij Vopros», στήν Armjanski Vopros Ensiklopedija, έπιμ. K. S. Houdaverdian, Έριβάν 
1991, σσ. 152-153.

98. Walker, δ.π., σσ. 111-112.
99. Gabriel Noradounghian, Recueil d’actes internationaux de l’Empire Ottoman, τόμ. 3 (1856- 

1878), Παρίσι 1902, σσ. 190-191, τόμ. 4 (1878-1902), Παρίσι 1903, σσ. 270-272. Ή Μ. Βρετανία 
άνέλαβε τήν υποχρέωση τής έποπτείας τών διοικητικών μεταρρυθμίσεων στις άνατολικές έπαρ
χίες τής 'Οθωμανικής αύτοκρατορίας μέ τήν είδική σύμβαση πού ύπέγραψε μέ τήν Πύλη καί 
πού άφοροΰσε τή στρατιωτική κατοχή τής Κύπρου: Β. Η. Summer, Russia and the Balkans, 
1870-1880, Λονδίνο 1962, σ. 668, 547. Πρβλ. Walker, δ.π., σσ. 114-117.

100. Noradounghian, δ.π., τόμ. 4 (1878-1902), σσ. 206-207.
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Κιρκασιών, Άμπχαζίων καί Λαζών προσφύγων στην οθωμανική επικράτεια, 
καθώς επίσης καί για τίς καταστροφικές συνέπειες πού είχαν οί πληθυσμια- 
κές εκείνες άναστατώσεις στους πληθυσμούς των άνατολικών κυρίως βιλαε- 
τίων τής αυτοκρατορίας101.

Όπως ήταν επόμενο, οί άναστατώσεις αύτές άνοιξαν τό δρόμο σε νέους 
εκπατρισμούς χριστιανών κατοίκων από τόν Πόντο προς τα έκκενούμενα 
χωριά των μουσουλμάνων τού ρωσοκρατούμενου Καυκάσου. Ό Τοπαλίδης 
μάλιστα άναγράφει καί τίς έπαρχίες άπό όπου έφυγαν οί δεκάδες χιλιάδες 
(όπως υποστηρίζει) Έλληνες μετανάστες γιά τίς παλιές, άλλά καί για τίς 
νέες ρωσικές κτήσεις (προς τά Κυβερνεία τής Μαύρης Θάλασσας καί τού 
Άντικαυκάσου), δηλαδή άπό τίς έπαρχίες Τραπεζούντας, Ροδόπολης, Χαλ- 
δίας, Θεοδοσιούπολης, Κολωνείας, Νεοκαισάρειας καί Άμάσειας102.

Πάντως, τό Κύμα φυγής δέν πήρε μαζικό χαρακτήρα πριν άπό τό τέλος 
τής δεκαετίας του 1870 καί τίς άρχές τής επόμενης. Τήν άνοιξη τού 1880 ή 
φημολογία γιά μιά γενική σχεδόν άπόφαση τών Ελλήνων καί των ’Αρμενί
ων τών περιοχών μεταξύ τής Σαμψούντας καί τής Κερασούντας να μετανα
στεύσουν στο ρωσοκρατούμενο Καύκασο ήταν σέ τέτοιο βαθμό διαδεδομέ
νη, ώστε να ζητήσει ό Βρετανός πρόξενος στήν Τραπεζούντα Alfred Biliotti 
άπό τήν κυβέρνησή του να τού εξασφαλίσει ειδική άδεια άπό τήν Πύλη, γιά 
νά περιοδεύσει ό ίδιος στό δυτικό Πόντο προκειμένου να σχηματίσει άκριβέ- 
στερη εικόνα γιά τό πρόβλημα. Σύμφωνα μέ πληροφορίες τού ίδιου, τό κλίμα 
τής φυγής ήταν τόσο έντονο, ώστε μόνο άπό τό χωριό τής επαρχίας Κερα
σούντας Πουλαντζάκ ετοιμάζονταν νά μεταναστεύσουν στή Ρωσία οί 300 
άπό τίς 450 ελληνικές του οικογένειες103. Παράλληλα ό Biliotti προχώρησε 
καί σέ διαβήματα προς τόν Γενικό Διοικητή τοΰ βιλαετιού τής Τραπεζούν
τας Sirri πασά, ζητώντας τήν έφαρμογή έπειγόντων μέτρων γιά τήν άνακού- 
φιση τών χριστιανικών πληθυσμών καί τήν άναστολή τών μεταναστεύσε
ων104.

101. A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, 5 (1878-1882) passim.
102. Τοπαλίδης, Ό Πόντος, σ. 115.
103. P.R.O./F.O. 195/1329 (1880), έγγρ. τής 30ης Απριλίου, 12, 20 καί 29 Μαΐου 1880. Ό 

λεβαντίνος Alfred Biliotti άρχισε τή σταδιοδρομία του ώς κληρικός στο βρετανικό υποπροξε
νείο τής Μάκρης τό 1849. Τά έπόμενα χρόνια υπηρέτησε ώς διερμηνέας καί γραμματέας στό 
βρετανικό ύποπροξενεΐο τής Ρόδου (1850), ώς άμισθος ύποπρόξενος (1856) καί ώς πρόξενος 
(1861-1863): Foreign Office List 1905, όπου καί δλλα στοιχεία για τή διπλωματική του καριέρα. 
Σύντομη άναφορδ στις δραστηριότητές του (προξενικές καί κυρίως άρχαιολογικές) στή Ρόδο 
κάνει ό X. I. Παπαχριστοδούλου, 'Ιστορία τής Ρόδου. Άπό τούς προϊστορικούς χρόνους έως 
τήν ένσωμάτωση τής Δωδεκάνησου (1948), ’Αθήνα 1972, σ. 423. Γιά τίς σχέσεις του μέ τόν 
’Ελευθέριο Βενιζέλο κατά τή διάρκεια τής θητείας του στήν Κρήτη (1885-1898) βλ. Λιλή 
Μακράκη, ’Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1910. Ή διάπλαση ένός έθνικοϋ ήγέτη, ’Αθήνα 1992, 
passim.

104. P.R.O./F.O. 195/1329 (1880), άναφορές τής 12ης ’Ιουνίου καί κυρίως τής 29ης ’Οκτώ-
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Ή περιοδεία τοΰ Βρετανού προξένου στο δυτικό τμήμα του βιλαετιού τής 
Τραπεζούντας (καί συγκεκριμένα στις επαρχίες τής Κερασούντας, τής Οίνό- 
ης, τοΰ Τσαρσαμπά, τής Σαμψούντας καί τής Μπάφρας) έγινε στο διάστημα 
μεταξύ τοΰ ’Ιουλίου καί τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 1880, με μερικά σύντομα βέβαια 
διαλείμματα επιστροφής στήν Τραπεζούντα105. Πραγματοποιήθηκε δηλαδή 
μετά τήν εγκατάσταση στις πιο πάνω περιοχές των χιλιάδων Λάζων προσφύ
γων άπό τό άνατολικό Λαζιστάν, τό όποιο εκχωρήθηκε, όπως είπαμε, στή 
Ρωσία μέ τή’Συνθήκη τοΰ Βερολίνου. Τις διαπιστώσεις του άπό τήν προσω
πική του επαφή μέ τό χώρο καί τούς άνθρώπους ό Biliotti τις ανακοίνωσε στή 
βρετανική πρεσβεία τής Κωνσταντινούπολης στις 23 ’Οκτωβρίου: Σύμφωνα 
μέ τις έκτιμήσεις τοΰ Βρετανοΰ προξένου ή δυσαρέσκεια άνάμεσα στούς 
μουσουλμανικούς καί χριστιανικούς πληθυσμούς άπό τά χρονίζοντα —οι
κονομικής κυρίως φύσεως— προβλήματα τής περιοχής, στα όποια ή κυβέρ
νηση δέν φαινόταν διατεθειμένη να δώσει λύση, ήταν διάχυτη καί έντονη. 
Άλλα ένώ οί μουσουλμάνοι άντιμετώπιζαν μοιρολατρικά τήν κατάσταση, 
έναποθέτοντας, κατά τό Biliotti πάντα, τίς ελπίδες τους στήν παρέμβαση τής 
Μεγάλης Βρετανίας, οί χριστιανοί έπέλεγαν τή λύση τής φυγής. Ή στάση 
έξάλλου καί των χριστιανών καί τών μουσουλμάνων κατοίκων τής περιοχής 
έπηρεαζόταν καί άπό τή γενική άντίληψη ότι οί Ρώσοι θά καταλάμβαναν 
άναπόφευκτα καί μάλλον σύντομα όλα τά παράλια τοΰ Εύξείνου Πόντου. Οί 
χριστιανοί πίστευαν επιπλέον ότι ή μετανάστευση θά τούς άπάλλασσε άπό 
τίς οικονομικές άπαιτήσεις τής Πύλης καί κυρίως άπό τήν έκμετάλλευση 
πού ύφίσταντο οί άσθενέστερες οικονομικά τάξεις άπό τούς Ισχυρούς τοπι
κούς μουσουλμάνους άγάδες, άλλα καί ορισμένους χριστιανούς106.

’Ανάλογες ήταν καί οί έκτιμήσεις τοΰ Έλληνα προξένου στήν Τραπε
ζούντα Ναπολέοντα Μπέτσου. 'Ο Μπέτσος, άντλώντας μάλλον τίς πληρο

βρίου 1880. Πρβλ. καί A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 5 (1878-1882), 22 ’Ιουνίου 
1880. 'Ο Giritli Sirri πασάς άπό τήν Κρήτη διατέλεσε Γενικός Διοικητής τοΰ βιλαετιού τής 
Τραπεζούντας άπό τό 1879 ως τό 1884, μέ διαλείμματα άνάκλησης καί έπαναδιορισμοΰ του. 'Ο 
κατάλογος τών Τούρκων διοικητών τής Τραπεζούντας πού δημοσιεύει ό Cumhur Odabajioglu, 
Trabzon 1869-1933 Yillarì Yafantisi, ’"Αγκυρα, χ.χ., σ. 169, δέν ταυτίζεται μέ τίς πληροφορίες 
πού έχω άπό τίς έκθέσεις τών Βρετανών, τών Ελλήνων καί Ιδίως τών Γάλλων προξένων. 
’Επειδή οί πρόξενοι άναφέρονται κατά κανόνα στήν ήμερομηνία άφιξης στήν Τραπεζούντα τών 
Τούρκων διοικητών καί τής ούσιαστικής άνάληψης τών καθηκόντων τους, γι’ αύτό θεωρώ τίς 
πληροφορίες τους περισσότερο άξιόπιστες.

105. P.R.O./F.O. 195/1329 (1880), άναφορές άριθ. 29-39. Πρβλ. καί τά ύπομνήματα τοΰ Γάλ
λου προξένου Amédée Querry, ό όποιος παρακολουθούσε, όπως φαίνεται, μέ ένδιαφέρον τίς 
κινήσεις τοΰ Βρετανοΰ συναδέλφου του, χρησιμοποιώντας μάλιστα τίς πληροφορίες πού συγ
κέντρωνε έκεΐνος: A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, 5 (1878-1882), 27 Αύγούστου 1880.

106. P.R.O./F.O. 195/1329 (1880), έγγρ. τής 23ης ’Οκτωβρίου 1880. Πρβλ. καί άνάλογη 
άναφορά τής 31ης Αύγούστου τοΰ ϊδιου χρόνου.
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φορίες του άπό τήν ίδια πηγή (τον Bilioni)107, έστελνε, με άλλεπάλληλα 
υπομνήματα του προς τον Χαρίλαο Τρικούπη, ανησυχητικά στοιχεία για τις 
μεταναστεύσεις Ελλήνων κατοίκων των ’ίδιων περιοχών, υπογραμμίζοντας 
τον «ένσκήψαντα κίνδυνον» για τον Ελληνισμό άπό το κύμα εκείνο τής 
μαζικής φυγής. Άπό τούς μετανάστες, γράφει, άλλοι έφευγαν κρυφά, με 
ειδικά ναυλωμένα πλοιάρια, άπό τά χωριά τής Φάτσας, τής Οίνόης καί των 
Κοτυώρων, με προορισμό τά παράλια του ρωσοκρατούμενου Λαζιστάν, καί 
άλλοι μετακινούνταν διά ξηράς άπό τά χωριά τής Άργυρούπολης προς τήν 
περιοχή τού Κάρς. Τήν άνοιξη του 1880 είχαν ήδη φτάσει στο Κάρς καί 
ετοιμάζονταν γιά μόνιμη εκεί εγκατάσταση 100 περίπου ελληνικές οικογέ
νειες108.

Οί εκπατρισμοί αυτοί άπειλοΰσαν με έρήμωση ορισμένες περιοχές τής 
ένδοχώρας. ’Ιδιαίτερα άνησυχητική ήταν ή εικόνα των ελληνικών χωριών 
τής εκκλησιαστικής περιφέρειας τής Θεοδοσιούπολης (Έρζερούμ): Οί κά
τοικοι, άποφασισμένοι νά έγκαταλείψουν οριστικά τις εστίες τους, άρνήθη- 
καν νά άναβάλουν τή μετοικεσία τους, παρά τίς υποσχέσεις γιά παροχή 
ευφόρων γαιών έκ μέρους τής εκκλησιαστικής τους ήγεσίας. Ή άπόγνωση 
τού έπισκόπου Παϊσίου, πού τούς συνόδεψε ως τό μεθοριακό χωριό Χασάν 
Καλέ, μέ τήν ελπίδα νά τούς μεταπείσει, ήταν μεγάλη: «’Εμείς θά πάμε όπου 
είναι ή πίστις μας», ήταν ή στερεότυπη άπάντησή τους στις εκκλήσεις του 
νά έπιστρέψουν στή γή τών πατέρων τους109.

Ή ίδια προτεραιότητα φαίνεται ότι ύπερίσχυσε καί στήν περίπτωση τών 
Κρωμναίων εποχιακών εργατών πού εργάζονταν στή Ρωσία. Σύμφωνα μέ τήν 
εκτίμηση ενός λογίου Κρωμναίου τής έποχής, οί κίνδυνοι άφελληνισμού 
τους άπό τήν έκρωσιστική πολιτική τών πανσλαβιστών στον Καύκασο ήταν 
γιά τούς άνθρώπους έκείνους άκατανόητοι: «Ματαίως ήθελε προσπαθήση τις 
νά άποδείξη αύτοϊς ότι ή Ρωσσία είναι έχθρά του Ελληνισμού, ενόσω διώ
κει τήν έλληνίδα γλώσσαν καί τά έλληνικά γράμματα. Θά έλάμβανεν εις 
άπάντησιν ότι ούδέν σημαίνει, άφοΰ αυτή έχη τήν αυτήν μέ ήμάς θρησκεί
αν»110.

107. Πρβλ. Παράρτημα Α', εγγρ. 6, δπου ό Μπέτσος ύπογραμμίζει τή στενή συνεργασία του 
μέ τόν Biliotti στο πρόβλημα τών μετοικεσιών.

108. Α.Υ.Ε./Π.Κ./1880, 45/1, 4 καί 8 Μαΐου (=Παράρτημα Α', έγγρ. 7). Πρβλ. Α.Μ.Α.Ε./ 
C.P.C./Turquie-Trébizonde, 5 (1878-1882), 25 Μαΐου καί 4 ’Ιουνίου.

109. Τό έπεισόδιο άφηγεΐται ό Τοπαλίδης, δ.π., σ. 234 (τήν έκ διαμέτρου άντίθετη άποψη του 
προξένου Νικολάου Φουντούλη γιά τό ρόλο του έπισκόπου Θεοδοσιουπόλεως, τόν όποιο κατη
γορεί καί γιά χρηματισμό έκ μέρους τών Ρώσων, βλ. Παράρτημα Α', έγγρ. 8). "Αλλοι πάλι 
Ιεράρχες φρόντιζαν νά άποτρέψουν μια τέτοια έξέλιξη, μέ τήν προστασία —μέ ποικίλες παρα
στάσεις καί ένέργειες— τού ποιμνίου τους άπό τή ληστρική δραστηριότητα τών Λαζών καί τών 
Κιρκασιών προσφύγων. Γιά τό ρόλο στον τομέα αυτόν του μητροπολίτη Τραπεζοΰντος Γρηγο- 
ρίου Καλλίδη, βλ. Α.Υ.Ε./Π.Κ./1882, Γ/1. Πρβλ. καί Χρυσάνθης, Ή ’Εκκλησία Τραπεζοΰν
τος, ’Αθήνα 1933, σσ. 642-643.

110. «Ή Κρώμνα γεωγραφικώς, έθνολογικώς, έκπαιδευτικώς, θρησκευτικώς καί ήθικώς έξε- 
ταζομένη», Ξενοφάνης 5, 1907-1908, σ. 346.
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Μέσα στο κλίμα αυτό φαίνεται δτι ωρίμασε καί ή ιδέα τής έγκατάστασης 
Ελλήνων μεταναστών άπό τον Πόντο στην Ελλάδα, μια ιδέα, πού, όπως 
είδαμε καί πιο πάνω, συζητιόταν στις αρχές τής δεκαετίας του 1870. Ή λύση 
αύτή φαινόταν τώρα ρεαλιστική, επειδή συνδυαζόταν με τις προοπτικές πού 
άνοιγε ή προσάρτηση τής Θεσσαλίας στό ελληνικό κράτος (1881-1882). 
Στήν κατάστρωση μάλιστα τού σχεδίου αΰτοΰ (πού άπασχολοΰσε τά ήγετικά 
στελέχη των ελληνικών κοινοτήτων τού Πόντου)"1 είχαν, φαίνεται, άνάμει- 
ξη καί οί Βρετανοί. ’Έτσι τουλάχιστον δείχνει ή στάση τοΰ Bilioni, πού δέν 
έκρυβε τήν ικανοποίησή του μέ τόν προσανατολισμό τοΰ έλληνικοΰ στοι
χείου, πού ήθελε να έγκαταλείψει τόν Πόντο, άπό τή Ρωσία προς τήν Ελλά
δα111 112. "Αλλωστε οί 'Έλληνες, ύποστήριζε ό Biliotti, δέν μετανάστευαν στή 
Ρωσία άπό ιδιαίτερη συμπάθεια προς τούς Ρώσους, άλλά γιατί οί ρωσικές 
κτήσεις άποτελοΰσαν τήν πλησιέστερη διέξοδο. Ή καρδιά τους καί οί συμ- 
πάθειές τους ήταν στραμμένες προς τήν Ελλάδα, αρκεί να έβρισκαν έκεΐ γή 
για καλλιέργεια καί μέρος άπό τίς διευκολύνσεις πού τούς πρόσφεραν οί 
Ρώσοι113. Είναι πάντως άξιοσημείωτο τό γεγονός ότι, προτού άκόμη έκδη- 
λωθεΐ όποιαδήποτε κίνηση έκ μέρους τής έλληνικής κυβέρνησης γιά τήν 
προσέλκυση Έλληνοποντίων στον έλλαδικό χώρο, δύο ιερείς άπό τό Καρα- 
χισάρ καί ένας άπό τό Όρντού, είχαν έπισκεφθεΐ γιά λογαριασμό 300 οικο
γενειών τήν Ελλάδα, γιά νά διαπιστώσουν τίς δυνατότητες μιας μόνιμης 
έγκατάστασής τους εκεί. Παράλληλα, ό 'Έλληνας πρόξενος ’Αριστείδης 
Παπαδόπουλος σέ άπόλυτο συντονισμό μέ τό Βρετανό συνάδελφό του, προ
χώρησε σέ συγκεκριμένες προτάσεις προς τήν κυβέρνησή του, οί όποιες δέν 
βρήκαν μάλλον καμία άπήχηση114.

Τελικά, υστέρα άπό τά άλλεπάλληλα υπομνήματα τών Ελλήνων προξέ
νων τής Τραπεζούντας, ή έλληνική κυβέρνηση άρχισε νά δείχνει κάποιο

111. Οί άπόψεις αύτές διατυπώνονται σέ έπιστολή τοΰ Έλληνα όπηκόου Κυριάκου Διονυσιά- 
δη άπό τό Έρζερούμ (διερμηνέα στό έκεΐ ρωσικό προξενείο, κατά προφορική πληροφορία τής 
οικογένειας Α. Διονυσιάδη) πρός τόν τότε πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη Άνδρέα Κουν- 
τουριώτη: Α.Υ.Ε./Π.Κ./1881, 45/1: Περί μεταναστεύσεως όμογενών έκ Ρωσίας εις Θεσσαλίαν, 
27 ’Ιουνίου 1881.

112. Βλ. Παράρτημα Α', έγγρ. 7.
113. P.R.O./F.O. 195/1381 (1881), έγγρ. τής 20ής ’Ιουλίου 1881. Πρβλ. καί δσα άπό τό 1862 

σημείωνε ό Γάλλος πρόξενος Prus, γιά τήν άπήχηση πού είχε ή έλληνική προπαγάνδα άνάμεσα 
στούς Έλληνες του Πόντου «répondant mieux qu’elle on doit le reconnaître aux instincts tou
jours vivaces de nationalité d’un élément considérable de la population»: A.M.A.E./C.P.C./Tur- 
quie-Trébizonde, τόμ. 3 (1860-1866), έγγρ. τής 8ης Φεβρουάριου 1862.

114. P.R.O./F.O. 195/1381 (1881), 29 Νοεμβρίου. Πρβλ. καί δσα σχετικά σημειώνει ό πρόξε
νος Φουντούλης στά 1883 (Παράρτημα Α', έγγρ. 8). Γιά τίς προσπάθειες έγκατάστασης Ελλή
νων τοΰ Πόντου στήν Ελλάδα βλ. τήν έκτενή, ένδιαφέρουσα έργασία τοΰ ’Ισαάκ Λαυρεντίδη, 
«Ή κατά τό 1895-1907 μετοικεσία Ελλήνων Ποντίων τοΰ Καυκάσου είς Ελλάδα», Άρχεΐον 
Πόντου 31, 1971-1972, σσ. 450-514, δπου καί λεπτομέρειες γιά τήν τραγική κατάληξη τοΰ 
έγχειρήματος.
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Ιδιαίτερο ένδιαφέρον για τις συνθήκες πού επικρατούσαν στον Πόντο καί τα 
προβλήματα πού δημιουργούσε ή φυγή τού ελληνικού πληθυσμού προς τον 
Καύκασο. Τον Μάιο τού 1880 ό Χαρίλαος Τρικούπης άνέθεσε στήν Ελληνι
κή πρεσβεία στήν Κωνσταντινούπολη να ενημερώσει το Σουλτάνο καί τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη για τήν κατάσταση στον Πόντο καί τίς Ελληνικές 
άνησυχίες για τίς μεταναστεύσεις τού εκεί ελληνικού στοιχείου. Ό Έλλη
νας πρωθυπουργός ζητούσε Επίσης να τόν πληροφορήσουν αν καί ή βρετα
νική Πρεσβεία έκανε κάποια άνάλογα διαβήματα για τή βελτίωση των συν
θηκών τής ζωής των πληθυσμών τών περιοχών αυτών115.

Παράλληλα, ώστόσο, μέ τίς άποτρεπτικές πρωτοβουλίες τών Ελλήνων 
—οί όποιες όμως δέν φαίνεται να προχώρησαν σέ ικανοποιητικό βαθμό116— 
καί τών Βρετανών έντείνονταν καί άπό τήν πλευρά τών Ρώσων οί προσπάθει
ες για τήν προσέλκυση καί νέων μετοίκων άπό τόν Πόντο μέ τή μέθοδο τών 
ποικίλων διευκολύνσεων. Φαίνεται μάλιστα ότι άπό τίς άρχές τής δεκαετίας 
τού 1880 οί Ρώσοι άρχισαν να ένδιαφέρονται περισσότερο για τούς Έλλη
νες παρά για τούς ’Αρμένιους μετανάστες. Τό γεγονός δέν πέρασε άπαρατή- 
ρητο άπό τούς ξένους παρατηρητές: Τόν ’Ιούνιο τού 1881 ό Βρετανός πρόξε
νος Επαναλάμβανε παλαιότερα διατυπωμένες υποψίες του ότι τελικά οί Ρώ
σοι δέν επιδίωκαν τή μετακίνηση τού άρμενικού στοιχείου άπό τίς άνατολι- 
κές έπαρχίες τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας προς τήν 'Υπερκαυκασία, 
άλλα ότι, άντίθετα, προτιμούσαν τήν παραμονή του στά λεγάμενα άρμενικά 
βιλαέτια. 'Ο λόγος αυτής τής άλλαγής ήταν καθαρά πολιτικός: Ήθελαν να 
διαθέτουν στά βιλαέτια αύτά συμπαγείς άρμενικούς πληθυσμούς, για νά 
μπορέσουν στό μέλλον νά χρησιμοποιήσουν τό πρόσχημα τής άπελευθέρω- 
σής τους άπό τόν τουρκικό ζυγό για νά Επιτύχουν τή δική τους παραπέρα 
επέκταση προς τά δυτικά117. Ένας άλλος επίσης λόγος αυτής τής στροφής 
συνδεόταν μέ τήν άλλαγή τής ρωσικής πολιτικής, μετά τήν άνοδο στον 
τσαρικό θρόνο τού ’Αλεξάνδρου Γ' (1881). Οί Ρώσοι άκολούθησαν καί στήν 
'Υπερκαυκασία τήν ϊδια πολιτική αύταρχισμοΰ καί έκρωσισμού, πού άρχι
σαν σιγά σιγά νά υιοθετούν σέ ολόκληρη τήν επικράτεια τής αυτοκρατορί
ας. Στό πλαίσιο αυτής τής πολιτικής κατάργησαν τό παλιό, σχετικά άνεκτι- 
κό διοικητικό καθεστώς τής Ύπερκαυκασίας, φαλκιδεύοντας τήν ως τότε 
καθιερωμένη διοικητική, Εκκλησιαστική καί πολιτιστική αύτονομία τών μή

115. Α.Υ.Ε./Π.Κ./1880, 45/1: Περί μεταναστεύσεως ομογενών εκ Πόντου.
116. Αύτό τουλάχιστον δείχνει ή άπελπισία έκείνων πού περίμεναν συγκεκριμένες ένέργειες 

έκ μέρους τής έλληνικής κυβέρνησης για τή μεταφορά τους στήν Ελλάδα. Βλ. π.χ. δσα άναγρά- 
φονται γι’ αύτό στις σχετικές προξενικές έκθέσεις, έλληνικές καί ξένες: Παράρτημα Α', έγγρ. 7 
καί 8.

117. P.R.O./F.O. 195/1381 (1881), 28 ‘Ιουνίου. Γενικά γιά τή στάση των Μεγάλων Δυνάμεων 
έναντι του ’Αρμένικου Ζητήματος κατά τόν 19ο αιώνα βλ. J. K. Hassiotis, «The Greeks and the 
Armenian Massacres (1890-1896)», Neo-Hellenica 4,1981, σσ. 69-70, δπου παραπομπές σέ βασικά 
σχετικά έργα.



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ (19ος cti.) 127

ρωσικών καί μή ’Ορθόδοξων έθνοτήτων. Ή τακτική αύτή προκάλεσε τις 
έντονες άντιδράσεις τής πνευματικής καί έκκλησιαστικής ήγεσίας των ’Αρ
μενίων, ευνόησε τή δημιουργία των πρώτων άρμενικών επαναστατικών κομ
μάτων του Καύκασού καί άνοιξε τό δρόμο σέ σφοδρές συγκρούσεις τοϋ 
άρμενικοΰ στοιχείου τής περιοχής μέ τίς ρωσικές άρχές118.

’Αντίθετα, οί έλληνικές μετοικεσίες προς τή Ρωσία συνεχίστηκαν καί στα 
έπόμενα χρόνια, καταλήγοντας στή δημιουργία, στή δεκαετία του 1880, νέων 
έλληνικών οικισμών. Μερικοί άπό τούς οικισμούς αυτούς δημιουργήθηκαν 
στήν ’Αμπχαζία. ’Ανάμεσα τους τά χωριά Μάρινσκοε, πού έποικίστηκε μέ 
95 οικογένειες άπό τό Έρζερούμ, Μιχαήλοβκα, πού δέχτηκε Σανταίους με
τανάστες, καί Αίκατερίνοβκα, όπου έγκαταστάθηκαν κυρίως Τραπεζούντι- 
οι"9. Δέν είναι, πάντως, άπόλυτα εξακριβωμένο, άν στήν ίδια έποχή άνήκουν 
καί οί έλληνικοί οικισμοί στα χωριά τής Διοίκησης τής Μαύρης Θάλασσας 
Περβίνκα (μέ 36 έλληνικά σπίτια), Μολδοβάνκα (μέ 38 σπίτια καί 204 άτο
μα), Λεσνάγια (μέ 57 σπίτια καί 300 άτομα) καί Κράσναγια Πολιάνα (μέ 32 
άρχικά οικογένειες)120.

Ένα μέρος εξάλλου τών μετοίκων στράφηκε προς τήν Άτζαρία. Οί πρώ
τοι Έλληνες, πλανόδιοι τεχνίτες καί μικρέμποροι, έκαναν τήν εμφάνισή 
τους τό 1850 στο Βατούμ, μικρό χωριό τότε, μέ κλίμα άνθυγιεινό έξαιτίας 
τών ελών πού τό περιέβαλλαν. Μέ τίς δραστηριότητές τους, άλλα καί μέ τήν 
παροχή κινήτρων έκ μέρους τής οθωμανικής διοίκησης (κυρίως μέ τήν πα
ροχή γαιών), οί περιστασιακοί άρχικά Έλληνες κάτοικοί του συνέβαλαν 
στή θεαματική του άνάπτυξη (1860-1878). Τήν έποχή τής παράδοσής του 
στούς Ρώσους ζοΰσαν ήδη εκεί 635 άτομα (111 οικογένειες καί 75 έργένη- 
δες)121. Σέ αυτούς θά πρέπει να συνυπολογίσουμε καί 70 άκόμη οικογένειες 
Ελλήνων κτιστών, πού έσπευσαν νά εγκατασταθούν στήν πόλη προτού μπει 
ό ρωσικός στρατός122. Στό Βατούμ επίσης κατέληξε άναγκαστικά μία μεγάλη 
όμάδα μεταναστών (253 οικογένειες, 2.107 άτομα συνολικά) άπό τίς περιοχές

118. Sarkisyanz, A Modern History, σσ. 96-97. Πρβλ. Hugh Seton-Watson, The Russian Empi
re, 1801-1917, Λονδίνο 1967, σ. 499, καί Walker, δ.π., σσ. 67-69.

119. Garakanidze, δ.π., σ. 64. *0 Ioanidi, δ.π., σ. 18, άναφέρει χωρίς νά είναι σέ θέση νά 
προσδιορίσει έπακριβώς τή χρονολογία τής ίδρυσής τους, καί μερικά χωριά τής ’Αμπχαζίας 
πού άπέκτησαν Ιδιόκτητες έκκλησίες κατά τίς τελευταίες δεκαετίες τοΰ 19ου αιώνα. Δέχεται, 
ώστόσο, δτι ή μαζικότερη μετανάστευση Ελλήνων στήν περιοχή εκείνη παρατηρεΐται κατά τό 
1880.

120. Vasyukov, δ.π., σσ. 241, 244 καί 256. Πρβλ. όσα σημειώνονται σέ άλλες σελίδες τής 
έργασίας αύτής γιά τίς πληροφορίες τοΰ Vasyukov.

121. I. Π. Κάλφογλους, 'Ιστορία τής έν Βατούμ 'Ελληνικής Κοινότητος, Βατούμ 1918, σσ. 
8-13, 23.

122. Volkov, δ.π., σ. 9. Τό 1897, σύμφωνα μέ τήν πρώτη έπίσημη ρωσική άπογραφή,ζοΰσαν 
στό Βατούμ 2.764 Έλληνες, πού ίσοδυναμοΰσαν μέ τό 9,7% τοΰ πληθυσμοΰ τής πόλης: Statisti- 
cheskij Sbornik, 1913-1923, έκδοση τής Κεντρικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής ΑΣΣΔ τής 
Άτζαρίας, Βατούμ 1924, σ. 3.
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Σεβάστειας, Τοκάτης, Άργυρούπολης κ.ά., ή οποία δεν κατάφερε νά φτάσει 
στον άρχικό της προορισμό, τό Κάρς, λόγω των άσχημων καιρικών συνθη
κών. Οί μετανάστες αύτοί ίδρυσαν στά 1881 τό χωριό Άχαλσένι123. Κατά τό 
ίδιο διάστημα (1880-1881) δημιουργήθηκαν καί οί υπόλοιποι ελληνικοί οι
κισμοί τής επαρχίας τοΰ Βατούμ, δηλαδή τα χωριά Ντάγκβα124, ’Άσκοβα καί 
Κβίρικε (Κυριακή). Οί συνθήκες όμως διαβίωσης τών μεταναστών στις πε
ριοχές αυτές, όπου ουσιαστικά δέν είχε οργανωθεί άκόμη ή ρωσική διοίκη
ση, ήταν άθλιες καί μερικοί πέθαναν άπό τις κακουχίες. Στις εκκλήσεις τής 
ρωσικής κυβέρνησης γιά άποστολή βοήθειας ύπέρ τών έποίκων, άνταποκρί- 
θηκαν πρόθυμα οί πλούσιες έλληνικές κοινότητες τής Όδησσοΰ, τοΰ Τα- 
γανρόγκ καί τής Μαριούπολης125.

Ό μεγαλύτερος όγκος τών Ελλήνων μεταναστών τής δεκαετίας τοΰ 1880 
διοχετεύθηκε στις νέες ρωσικές κτήσεις τοΰ Καυκάσου καί ιδιαίτερα στήν 
περιοχή τοΰ Κάρς. Αυτό ήταν άναμενόμενο καί έξαιτίας τών κινήτρων πού 
είχαν εξαγγελθεί, άλλά καί έξαιτίας τοΰ γεγονότος ότι οί επαρχίες αύτές 
ήταν πλησιέστερες προς τις προγονικές έστίες τών μετοίκων126. Ιδιαίτερα 
θεαματική ήταν ή αύξηση τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου τόσο μέσα στήν πόλη 
τοΰ Κάρς, όπου, τουλάχιστον μέχρι τό 1860, δέν υπήρχε οΰτε ένας μόνιμος 
Έλληνας κάτοικος127, όσο καί σε όλόκληρη τήν έκταση τοΰ Κυβερνείου. Ή 
αύξηση όφειλόταν, άπό τό ένα μέρος, στήν παλιννόστηση τών Καρσλήδων 
άπό τά χωριά τής Τσάλκας, όπου είχαν έγκατασταθεΐ άπό τό 1829 καί έξής, 
καί, άπό τό άλλο, στήν προσέλκυση νέων έποίκων άπό τήν ποντιακή ένδο- 
χώρα128.

Οί συνθήκες πάντως πού συναντούσαν οί Έλληνες στον Καύκασο δέν 
ήταν ιδανικές. ’Ακόμα καί έκεΐ οί έποικοι είχαν νά άντιμετωπίσουν γιά 
δεκαετίες προβλήματα άσφάλειας έξαιτίας τής συμπεριφοράς τών Κούρδων

123. Γιά τόν κύκλο τής ζωής τών 'Ελλήνων στό Άχαλσένι (Άχαλσιόν), βλ. τή γοητευτική 
σύνθεση τών οικογενειακών άναμνήσεων τής Βάλιας Μουρατίδου, 'Εκατόχρονη ’Οδύσσεια, 
Θεσσαλονίκη 1992.

124. Γιά τή νεότερη κυρίως Ιστορία τών Έλλήνωντής Ντάγκβα, βλ. Sergo Tabagua, Kolkhoz 
Sela Dagva (Τό Κολχόζ τοΰ χωρίου Ντάγκβα), Βατούμ 1982.

125. Βλ. σχετικά Angelov, δ.π., σσ. 17-19, όπου λόγος καί γιά τούς άρχηγούς τών μεταναστευ- 
τικών όμάδων. Πρβλ. καί Garakanidze, δ.π., σσ. 66-67.

126. Μαυρογένης, Τό Κυβερνεΐον Κάρς, σ. 99. Τή χάραξη καί τό μοίρασμα τής γής στους 
έποίκους έκανε, σύμφωνα μέ τοπική παράδοση, ό περσικής καταγωγής στρατηγός Χασίμ Πε- 
κώφ έπικειραλής όμάδας ειδικών. Τότε, λέγεται, ζητήθηκε καί άπό τούς νέους κατοίκους νά 
διαλέξουν άνάμεσα στή ρωσική καί τήν όθωμανική υπηκοότητα. Είναι ένδεικτικό δτι οί περισ
σότεροι μετανάστες προτίμησαν τή ρωσική, παρόλο πού ή έπιλογή αύτή συνεπαγόταν καί 
υποχρέωση στρατιωτικής θητείας. Βλ. σχετικά I. Μυρωνίδης, «Στοιχεία άπ’ τήν άρχική άποκα- 
τάσταση Έλληνοποντίων στόν Άντικαύκασο τό 1879», Ποντιακή 'Εστία, άριθ. 109-110 (Ία- 
νουάριος-Φεβρουάριος 1959), σσ. 50-55.

127. Τριανταφυλλίδης, Ποντικά, σ. 127.
128. Μαυρογένης, δ.π., σσ. 43 καί 99. Πρβλ. καί Angelov, δ.π., σσ. 10-12.
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άτακτων129. 'Ορισμένες μάλιστα οικογένειες, όπως άναφέρθηκε καί άλλου, 
γύριζαν πίσω, προτιμώντας τις παλιές τουρκοκρατούμενες άπό τις καινούρι
ες ρωσικές πατρίδες τους130. Παρ’ όλ’ αύτά, οί μετοικεσίες συνεχίστηκαν. 
Μερικές μάλιστα φορές έγιναν «χείμαρρος», δπως τίς χαρακτήρισε στά 1883 
ό 'Έλληνας πρόξενος (1882-1883) Νικόλαος Φουντούλης131. Οί άριθμοί δέν 
είναι βέβαια πάντοτε συγκεκριμένοι, άλλά δείχνουν οπωσδήποτε ότι τό κλί
μα τής φυγής διατηρήθηκε σταθερό. Σύμφωνα μέ στοιχεία πού συγκέντρωσε 
ό ίδιος ό πρόξενος καί τά όποια φρόντισε, όπως λέει, νά διασταυρώσει μέ τίς 
πληροφορίες του Βρετανού προξένου καί τού μητροπολίτη Τραπεζοΰντος, 
μόνο κατά τήν τετραετία 1878-1882 είχαν μετοικήσει στον Καύκασο 17.100 
άτομα132. Καί οί νέοι μέτοικοι (όπως καί έκεΐνοι πού είχαν φύγει σέ προγενέ
στερες περιόδους) προέρχονταν στή συντριπτική τους πλειοψηφία (12.900 
άτομα) άπό τήν ένδοχώρα τού Πόντου. "Αν οί άριθμοί αυτοί πλησιάζουν τά 
πραγματικά μεγέθη, τότε πρόκειται γιά πραγματική δημογραφική αιμορρα
γία, πού άποστέρησε τό ελληνικό στοιχείο τού Πόντου άπό τό 12,8% τού 
άνθρώπινου δυναμικού του. Ή έκταση τού φαινομένου μπορεί νά γίνει ευ
κολότερα άντιληπτή στον παρακάτω πίνακα πού καταρτίσαμε στηριζόμενοι 
στά στοιχεία των έκθέσεων τού Φουντούλη:

περιοχή σύνολο
έλληνικοΰ πληθυσμού

άριθμός
μεταναστών

ποσοστά %

βιλαέτι Έρζερούμ 8.509 1.800 21,15
επαρχία Σεβάστειας 5.872 3.900 66,40
έπαρχία Άμάσειας 10.577 1.800 17
Νεοκαισάρεια

(έπαρχία Τοκάτης) 5.148 2.400 46,62
έπαρχία Τραπεζούντας 72.400 5.400 7,45
έπαρχία Άργυρούπολης 31.202 1.800 5,77

Σύνολα 133.708 17.100 12,79

'Ο Φουντούλης υπολόγισε έπίσης τό σύνολο των Ελλήνων πού μετανά- 
στευσαν προς τον Καύκασο ως τίς μέρες του σέ 95.100 άτομα συνολικά, τά 
όποια κατανέμονταν στις παρακάτω άναγραφόμενες μεταναστευτικές περιό

129. Βλ. λ.χ. δσα άναφέρει ό Μυρωνίδης, δ.π., σ. 5056. ΟΙ περιπέτειες των Ελλήνων τής 
έπαρχίας τοβ Κάρς άπό τή συμπεριφορά τών Κούρδων συνεχίστηκαν <Βς τίς παραμονές τής 
τελικής έξόδου τους άπό έκεΐ κατά τό τέλος τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Βλ. Μαυρογένης, 
δ.π., σσ. 234-237. Πρβλ. καί J. Κ. Hassiotis, «Shared Illusions: Greek-Armenian Cooperation in 
Asia Minor and the Caucasus (1917-1922)», στό: Greece and Great Britain during World War I, 
Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 166-167, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

130. P.R.O./F.O. 19571381 (1881), 3 Δεκεμβρίου 1881.
131. Παράρτημα Α', έγγρ. 8.
132. Παράρτημα Β', πίν. 4.
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δους. 'Ομολογεί όμως ότι οί άριθμοί πού είχε στή διάθεσή του για τις δύο 
πρώτες περιόδους (καί πού είναι προφανώς υπερβολικά διογκωμένοι, ειδικά 
αυτοί πού άφοροΰν τήν έξοδο τών Ελλήνων κατά τήν περίοδο τού Ρωσο- 
τουρκικοΰ πολέμου τού 1828-1829133) βασίζονταν σε άμφισβητούμενες πη
γές: σε γενικά στοιχεία πού τού είχαν δώσει 'Έλληνες εμπορευόμενοι στή 
Ρωσία134:

Μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου του 1828-1829 42.000 άτομα
Άπό το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου ώς το 1878 36.000 »
Άπό το 1878 ώς τό 1882 17.100 »

Σύνολο 95.100 άτομα

Στον άριθμό τών μεταναστών αύτών δεν συνυπολογίστηκαν καί άλλες 
400 περίπου οικογένειες, κάπου 2.400 άτομα δηλαδή (σύμφωνα με τούς υπο
λογισμούς του Φουντούλη, πού υιοθετεί τό συντελεστή τών 6 άτόμων άνά 
οικογένεια), πού μετανάστευαν προσωρινά άπό τις παράλιες πόλεις τού Εύ- 
ξείνου Πόντου στή Ρωσία για τίς εκεί εποχιακές άνάγκες τής καλλιέργειας 
τού καπνού135.

Τά παραπάνω άριθμητικά δεδομένα, ιδιαίτερα εκείνα πού άφοροΰν τά 
συνολικά μεγέθη τών έλληνικών μεταναστεύσεων κατά τον 19ο αιώνα, δεν 
είναι δυστυχώς δυνατόν, τουλάχιστον προς τό παρόν, να διασταυρωθούν καί 
\ξά έπαληθευθοΰν136. ’Ακόμα λιγότερο έγκυρα θά πρέπει να θεωρηθούν τά 
άριθμητικά εκείνα στοιχεία πού άναγράφονται κατά περιόδους σε βιβλία 
ενθουσιωδών Ελλήνων συγγραφέων γιά τό μέγεθος τού έλληνικοΰ στοιχεί
ου τού Καυκάσου. Σύμφωνα π.χ. με τον Πανάρετο Τοπαλίδη (τον όποιο 
άκολούθησαν στά έπόμενα χρόνια καί άρκετοί νεότεροι ή καί σύγχρονοι 
άκόμα μελετητές) οί Έλληνες πού μετανάστευσαν στή Ρωσία κατά τόν 19ο 
αιώνα άνέρχονταν σέ 350.000 καί άπό αυτούς οί 100.000 μετανάστευσαν κα
τά τήν τελευταία φάση τών μετοικεσιών εκείνων. Ελληνικές επίσης πηγές 
πού έγιναν γνωστές στά τέλη τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου (καί πού χρη

133. Πρβλ. δσα σημειώνονται καί πιό πάνω, σημ. 24, καί πιο κάτω, στο ’Επίμετρο.
134. ’Επειδή οί άριθμοί πού δίνονται γιά τίς δύο πρώτες περιόδους βασίζονται (κατά δήλωση 

του Φουντούλη) στά στοιχεία πού τού προμήθευσαν Έλληνες έμπορευόμενοι στή Ρωσία, έχω 
τήν ύπόνοια δτι, σέ δ,τι τουλάχιστον άφορδ τούς μετανάστες τού 1828-1829, δ άριθμώς τών 
42.000 άντιπροσωπεύει τήν άριθμητική τους δύναμη κατά τίς άρχές τής δεκαετίας τού 1880 καί 
δχι κατά τήν περίοδο τής μετανάστευσής τους.

135. Α.Υ.Ε./Π.Κ./1883, Προξενικοί Άρχαί, 18 Μαΐου 1883 (=Παράρτημα Β', Πίν. 4). Οί 
άριθμοί πού παρατίθενται στόν πίνακα είναι έμφανώς σχηματικοί, τόσο έκεΐνοι πού άναφέρον- 
ται στόν άριθμό τώί’ οικογενειών, δσο καί στά μέλη τους.

136. Πανάρετος Τοπαλίδης, Ό Πόντος άνά τούς αΙώνας, σ. 233. Οί ύπερβολικοί άριθμοί τού 
Τοπαλίδη, πάντως, δέν άναιροϋν τήν όρθή διαπίστωσή του γιά τήν αισθητή συρρίκνωση τού 
έλληνικοΰ στοιχείου τών περιοχών Έρζερούμ, Χαλδίας, Κολωνείας, Νεοκαισαρείας καί Άμα- 
σείας.
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σιμοποιήθηκαν άπό τις επίσημες τότε έλληνικές άρχές) δίνουν άναδρομι- 
κά έξίσου μεγάλους άριθμούς για τίς έλληνικές μεταναστεύσεις προς τή 
νότια Ρωσία καί τήν 'Υπερκαυκασία κατά τόν 19ο αιώνα, ένώ, όπως θά δοϋμε 
στό Επίμετρο, είναι περισσότερο κοντά στήν αλήθεια για τά άριθμητικά 
μεγέθη των μετοικεσιών τής σύγχρονής τους περιόδου137. Άλλα όλοι αυτοί 
οί υπολογισμοί φαίνονται εντελώς άφερέγγυοι, άν συγκριθοϋν με τά δεδομέ
να τής πρώτης επίσημης ρωσικής άπογραφής του 1897. Σύμφωνα με τά πορί
σματα τής άπογραφής αΰτής, στον Καύκασο καί στήν 'Υπερκαυκασία ζοΰ- 
σαν κατά τό χρόνο τής άπογραφής 105.169 Έλληνες, πού άποτελοϋσαν τό 
μισό σχεδόν του συνολικού έλληνικοΰ πληθυσμού ολόκληρης τής ρωσικής 
επικράτειας, ό όποιος όμως δέν ξεπερνοΰσε τις 207.536 ψυχές. Θά πρέπει 
βέβαια νά σημειωθεί έδώ ότι καί οί άριθμοί αυτοί άμφισβητήθηκαν άπό 
μερικούς έρευνητές, επειδή κατά τήν άπογραφή δέν έλήφθησαν μερικά ιδιό
μορφα κατά περίπτωση κριτήρια, πού θά εξασφάλιζαν ένδεχομένως περισσό
τερη άντιστοιχία τών δεδομένων τής άπογραφής με τά πραγματικά έθνολο- 
γικά δεδομένα (όπως π.χ. ή χρήση τής ρωσικής γλώσσας άπό υπηκόους τής 
αύτοκρατορίας πού δέν ήταν ρωσικής καταγωγής κ.λπ.)138. Παρά τίς άμφι- 
σβητήσεις, ώστόσο, αύτές, τά συνολικά δεδομένα τής άπογραφής τού 1897 
δέν άλλάζουν τή γενική εικόνα, πού οπωσδήποτε απέχει κατά πολύ άπό 
εκείνη τών έλληνικών έκτιμήσεων. Ή διαφορά αυτή θά μπορούσε, άλλα ως 
ένα μόνο βαθμό, νά άποδοθεΐ καί στις διαφορές ανάμεσα στις διοικητικές 
υποδιαιρέσεις τής έποχής τής άπογραφής μέ έκεΐνες πού προηγήθηκαν καί 
άκολούθησαν τό 1897. Γι’ αύτό καί παρουσιάζονται σέ άλλες εργασίες τής 
ίδιας έποχής άλλα δεδομένα, έπειδή προφανώς οί συντάκτες τους άντιλαμβά- 
νονταν διαφορετικά είτε τό σύνολο τών γεωγραφικών ένοτήτων τού Καυκά- 
σου είτε τήν έθνολογική ταυτότητα τών έπιμέρους λαών τής περιοχής. 'Ο 
Γερμανός π.χ. γυμνασιάρχης τής Τιφλίδας C. von Hahn, άν καί γνωρίζει τά 
άποτελέσματα τής άπογραφής τού 1897, άναγράφει, σέ ένα έγκυρο έργο του, 
ότι οί έλληνικής καταγωγής κάτοικοι τού «Καυκάσου» άνέρχονταν σέ 55.707 
μόνο ψυχές139. Άπό τό σύνολο, τέλος, τών Ελλήνων τής 'Υπερκαυκασίας,

137. Τίς πηγές αυτές, μαζί μέ τούς άναγραφόμενους άριθμούς των Ελλήνων μετοίκων, παραθέ
τει στήν έξαιρετικά προσεκτική μελέτη του ό Ν. Petsalis-Diomidis, «Hellenism in Southern 
Russia and the Ukrainian Campaign: Their Effect on the Pontus Question (1919)», Balkan Studies 
13/2, 1972, σσ. 222-223 σημ. 2.

138. Άνδρέας Ζαπάντης, Έλληνο-σοβιετικές σχέσεις, 1917-1941, ’Αθήνα 1989, σ. 24.
139. C. von Hahn, Bilder aus dem Kaukasus, Λειψία 1900, σ. 333, όπου καί ένταξη τών 

'Ελλήνων σέ ειδική έθνολογική όμάδα, στήν «Pelasgischer Stamm». Λείπουν προφανώς τά 
δεδομένα τών διοικήσεων (guberniia) τού Έριβάν, τής Έλισαβετούπολης, τού Τερέκ κ.λπ., για 
τά όποια δέν διαθέτω τούς άντίστοιχους άριθμούς τής περιόδου πού μάς άπασχολεΐ έδώ. (Τόν 
πλήρη κατάλογο τών διοικήσεων αύτών μέ τό άντίστοιχο έλληνικό τους πληθυσμό, άλλά κατά 
τίς παραμονές τού Λ' Παγκοσμίου Πολέμου, δίνω στούς Πίν. 5 καί 6 τοϋ Παραρτήματος). Οί 
άριθμοί πάντως γιά τίς σημαντικότερες διοικητικές ένότητες γιά τήν περίοδο πού μάς άπασχο-
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στα όρια περίπου τής σημερινής Γεωργίας άπογράφηκαν στα 1897 μόνο 
38.540 'Έλληνες, πού αντιστοιχούσαν στο 2% τού συνολικού πληθυσμού τής 
χώρας αυτής (πού τότε άνερχόταν σε 1.919.423 ψυχές)140.

Μεγάλες επίσης δυσκολίες στήν καταμέτρηση των Ελλήνων τής περιο
χής δημιουργεί καί τό γεγονός ότι στήν Ύπερκαυκασία προκαλοΰνταν άλ- 
λεπάλληλες, όπως είδαμε καί πιο πάνω, δημογραφικές άνακατατάξεις έξαι- 
τίας τής εκροής αφενός των μουσουλμάνων καί τής παράλληλης σχεδόν 
άντικατάστασής τους με κυμαινόμενες επίσης μάζες χριστιανικού πληθυ
σμού. Τό ίδιο ισχύει καί για τόν Πόντο καί γενικότερα για τις περιοχές τής 
’Οθωμανικής αύτοκρατορίας από όπου έφευγαν οί μετανάστες καί όπου έρ
χονταν οί νέοι μέτοικοι141. Οί πληροφορίες εξάλλου, πού έχουμε στή διάθε
σή μας για τά δημογραφικά μεγέθη τής οθωμανικής επικράτειας, μολονότι 
καθόλου εύκαταφρόνητες σέ αριθμό, δεν διακρίνονται για τις σταθερές τους 
παραμέτρους: Στις επίσημες π.χ. οθωμανικές άπογραφές καταγράφονταν μό
νον οί άρρενες ενήλικοι (χωρισμένοι σέ μουσουλμάνους καί μή μουσουλμά
νους), ενώ στις διπλωματικές πηγές δέν προσδιορίζονταν πάντοτε μέ άκρί- 
βεια οί περιοχές προς τις όποιες αντιστοιχούσαν τά στατιστικά δεδομένα. 
Παρόμοιο είναι καί τό πρόβλημα μέ τίς άπογραφές πού πραγματοποιήθηκαν 
μέ τήν έποπτεία των Ελλήνων μητροπολιτών, δεδομένου ότι τά όρια μιας 
εκκλησιαστικής περιοχής δέν είχαν άντιστοιχία μέ τή διοικητική διαίρεση 
τού Πόντου142. Τό πρόβλημα επιτείνεται καί από τό γεγονός ότι ό σύγχρονος

λεΐ έχουν ώς έξης: για τό Κάρς 32.593 Έλληνες, για τήν Τιφλίδα 27.118, για τήν Κουταΐδα 
14.482 καί γιά τό Κουμπάν 20.137 (Ζαπάντης, δ.π.).

140. Σύμφωνα με γεωργιανικές στατιστικές, στις όποιες παραπέμπει ό Richard Β. Dobson, 
«Georgia and the Georgians», στο συλλογικό έργο Handbook of Major Soviet Nationalities 
(έπιμ. Zev. Katz), Νέα Ύόρκη 1975, σ. 168, πίν. 8.1.

141. Ό Karpat, Ottoman Population, σ. 11, υπολογίζει ότι μεταξύ του 1854 καί του 1918 
5.000.000 περίπου μουσουλμάνοι μετανάστευσαν άπό τή Ρωσία καί τά Βαλκάνια προς τήν 
’Οθωμανική αυτοκρατορία καί ότι τήν ίδια περίοδο 500.000-800.000 Έλληνες, ’Αρμένιοι καί 
"Αραβες έγκατέλειψαν, άντίστροφα, τά όθωμανικά έδάφη γιά να καταφύγουν κυρίως στή Ρωσία 
καί τήν ’Αμερική.

142. Γιά τά εύρύτερα άποδεκτά δημογραφικά στοιχεία τού 19ου αιώνα βλ. Cuinet, La Turquie 
d’Asie, τόμ. 1-4, Παρίσι 1892-1894 (γιά τό βιλαέτι τής Τραπεζοΰντας: τόμ. 1, σσ. 1-129). Ενδια
φέροντες προβληματισμοί άναπτύσσονται στις έργασίες των Anth. Bryer, «The Tourkokratia in 
the Pontos: Some Problems and Preliminary Conclusions», Neo-Hellenika 1, 1970, σσ. 30-54 
(=τοϋ ίδιου, The Empire of Trebizond and the Pontos, Λονδίνο 1980, εργασία άριθ. XI), Xp. Γ. 
Πατρινέλη, Οί έλληνικοί πληθυσμοί κατά τήν περίοδο 1453-1821. Προβλήματα ιστορικής δη
μογραφίας, Θεσσαλονίκη 1982, καί Paschalis Μ. Kitromilides - Alexis Alexandris, «Ethnic Survi
val, Nationalism and Forced Migration. The historical demography of the Greek community of 
Asia Minor at the close of the Ottoman era», ΔΚΜΣ 5,1984-1985, σσ. 9-44. Τίς τουρκικές θέσεις 
γιά τό δημογραφικά πρόβλημα τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας άναλύουν στίς πρόσφατες 
σχετικά μελέτες τους ό Kemal Karpat, δ. π., καί, μέ άμφισβητήσιμες έκτιμήσεις, ό J. MacCarthy, 
Muslims and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire, N. 
Ύόρκη-Λονδίνο 1983.



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ (19ος αί.) 133

ερευνητής άναζητά στα άπογραφικά δεδομένα παρωχημένων έποχών στοι
χεία τα όποια δεν περιλαμβάνονταν στους στόχους των άπογραφέων. Αισθη
τή είναι λ.χ. ή έλλειψη συγκεκριμένης αναφοράς στή σύνθεση τοΰ πληθυ
σμού τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά εθνότητα. Είναι άλλωστε γενικά 
γνωστό ότι οί οθωμανικές άπογραφές (όπως π.χ. ή συνολική οθωμανική 
άπογραφή τοΰ 1830-1831) άπέβλεπαν στήν καταγραφή όσων ήταν υπόχρεοι 
σε φορολόγηση, σε στρατολόγηση ή σε εξαγορά τής στρατιωτικής τους 
θητείας. Με τόν τρόπο όμως αυτόν έμεναν εκτός άπογραφής οί γυναίκες, τα 
άνήλικα παιδιά, οί πνευματικά καί φυσικά άνίκανοι, καθώς καί οί διάφοροι 
άξιωματοΰχοι. Μόλις κατά τις τελευταίες δεκαετίες τοΰ 19ου αιώνα (οθωμα
νική άπογραφή 1881/1882-1893) άπογράφηκαν κατά εθνότητα ορισμένοι 
χριστιανικοί-πληθυσμοί, ενώ οί μουσουλμάνοι εξακολούθησαν να έμφανί- 
ζονται ώς όμάδα ομοιογενής. 'Ωστόσο, ακόμη καί τότε, φαίνεται ότι οί 
έλληνικές κοινότητες φρόντιζαν νά παρουσιάζουν μειωμένο τόν άριθμό των 
μελών τους, για νά άποφύγουν τή στράτευση καί νά ελαχιστοποιήσουν τις 
φορολογικές τους επιβαρύνσεις143.

’Άσχετα άπό τήν άκρίβεια τών στατιστικών δεδομένων, πού άφοροΰν τα 
δημογραφικά μεγέθη είτε τοΰ Πόντου ε’ίτε τών περιοχών υποδοχής τών με- 
τοίκων, τό γεγονός είναι ότι οί έλληνικές μετοικεσίες συνεχίστηκαν καί στα 
έπόμενα χρόνια. 'Ωστόσο, ή έκταση καί ό χαρακτήρας τους ήταν τώρα 
διαφορετικός: "Ως τις παραμονές τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου (όπότε έχου
με ένα νέο καί πάλι κύμα έλληνικών εκπατρισμών) δέν ήταν, εκτός άπό 
μερικές έξαιρέσεις, μαζικές καί δέν πραγματοποιούνταν υπό συνθήκες πανι
κού. Σέ πολλές περιπτώσεις οί μετοικεσίες ήταν περιστασιακές καί άφοροΰ- 
σαν έποχιακούς εργάτες, κυρίως κτίστες άπό τίς ορεινές καί άγονες περιο
χές, ιδίως τής Κρώμνης καί τής Σάντας. 'Υπολογίζεται π.χ. ότι 300 κατά 
μέσον όρο Σανταΐοι άποδημοΰσαν κάθε χρόνο στή Ρωσία144. Ή εποχιακή 
αύτή άποδημία, ή όποια όμως συχνά κατέληγε σέ μόνιμη εγκατάσταση, 
όδήγησε σταδιακά στήν παραπέρα αύξηση τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου σέ όλό- 
κληρη σχεδόν τήν έκταση τών 11 διοικητικών περιφερειών (Κυβερνείων) 
τοΰ Καυκάσου, δηλαδή τοΰ Κάρς, τής Τιφλίδας, τής Μαύρης Θάλασσας, τοΰ

143. Karpat, Ottoman Population, σ. 9. Πρβλ. καί δσα έπισημαίνει ό Cuinet, La Turquie 
d’Asie, τόμ. 1, σσ. v-viii, γιά τήν έλλειψη έπαρκών στατιστικών δεδομένων. 'Ο Cuinet, πού δέν 
είχε λάβει ύπόψη του τήν έπίσημη τουρκική άπογραφή του 1881/1882-1893, άναφέρεται στήν 
άποσπασματική δημοσίευση στοιχείων, πού άφοροΰσαν τόν άριθμό των άνδρων καί των γυναι
κών κατά περιοχή, χωρίς ένδείξεις έθνότητας καί θρησκεύματος. Έτσι τό υλικό του βασίστηκε 
κυρίως σέ έπιτόπιες άναζητήσεις δικές του, φίλων του καί άλλων άνταποκριτών, οί όποιοι ήταν 
έγκατεστημένοι σέ σημαντικά άστικά κέντρα τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας καί (λόγω τών 
είδικότερων άσχολιών τους) ήταν σέ θέση νά συγκεντρώσουν άρκετές άκριβεϊς πληροφορίες. 
Μετά τό 1868, ώστόσο, άρχισε νά άναγράφεται στα salname όρισμένων τουλάχιστον έπαρχιών 
καί ή έθνολογική σύνθεση τών πληθυσμών τους (Karpat, δ.π., σ. 45).

144. Πρβλ. Κρωμναίος, «Ή Κρώμνα», Ξενοφάνης5, 1907-1908 σ. 345, καί 'Ανώνυμος, «Περί 
Σάντας», Ξενοφάνης 5, 907-1908 σ. 364.
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Έριβάν, τής Έλισαβετούπολης, του Κουμπάν, τής Κουταΐδας (με τις επαρ
χίες Σοχούμ καί Βατούμ, το όποιο άποτέλεσε άργότερα χωριστή διοίκηση), 
τοΰ Τερέκ, τής Σταυρούπολης, του Μπακού καί του Νταγκεστάν145. ’Ιδιαίτε
ρα αισθητή θά είναι στα επόμενα χρόνια ή ελληνική παρουσία στά άνατολι- 
κά παράλια τού Εΰξείνου, στα άστικά κέντρα καί στήν ένδοχώρα τής Γεωρ
γίας καί τής ’Αρμενίας (στις περιοχές τοΰ Κουμπάν, τής Κουταΐδας, τής 
Τιφλίδας, του Άρδαχάν, τοΰ Σαρικαμίς καί τοΰ Κάρς).

Ή υποχώρηση αύτή τοΰ δραματικοΰ χαρακτήρα των μεταναστεύσεων άπό 
τόν Πόντο προς τον Καύκασο θά πρέπει να αποδοθεί κατά ένα μέρος βέβαια 
στήν παγίωση των ρωσοτουρκικών συνόρων καί τής ειρήνης πού επικράτη
σε στήν περιοχή, μιας ειρήνης πού θά διαρκέσει ως τό 1915. Ή μείωση των 
εκπατρισμών οφείλεται ενδεχομένως καί στή βελτίωση τών συνθηκών ζωής 
τών χριστιανών καί στήν επιβολή στοιχειώδους τάξης στήν οθωμανική επι
κράτεια. Γι’ αύτό καί τό έπόμενο κύμα φυγής τοΰ 19ου αιώνα παρουσιάστηκε 
στή διάρκεια μιας άκόμα κρίσης τοΰ Άνατολικοΰ Ζητήματος: κατά τήν 
περίοδο τών άρμενικών σφαγών τοΰ 1894-1895, οί όποιες όμως δεν οδήγησαν 
σε ένοπλη τουρκορωσική άναμέτρηση146. Οί σοβαρότεροι, ώστόσο, παρά
γοντες τής άλλαγής τοΰ κλίματος θά πρέπει να άναζητηθοΰν στήν πλευρά 
τής χώρας υποδοχής.

Τά έκρωσιστικά σχέδια, πού, όπως είπαμε, είχαν προκαλέσει σοβαρές 
αντιδράσεις στό πολυπληθέστερο άρμενικό στοιχείο τής 'Υπερκαυκασίας, 
δέν περιορίστηκαν μόνο στούς μή ’Ορθόδοξους έποίκους. Προς τά τέλη τοΰ 
19ου αιώνα έπεκτάθηκαν καί στό έλληνικό στοιχείο, μέ τήν έπιβολή καί 
σ’ αυτό άνάλογων διατάξεων πού περιόριζαν τήν καθιερωμένη έκκλησιαστι- 
κή καί πολιτιστική αυτονομία τών άλλοεθνών κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, ή 
ρωσική κυβέρνηση, έχοντας σαφή πρόθεση να ένισχύσει τό ρωσικό στοι
χείο στήν Ύπερκαυκασία, θεσμοθέτησε κατά τά τέλη τοΰ 19ου αιώνα ση
μαντικούς περιορισμούς στή δυνατότητα άπόκτησης ακίνητης περιουσίας 
στις περισσότερες έπαρχίες τοΰ νοτίου καί δυτικοΰ Καυκάσου, δηλαδή στις 
περιοχές άκριβώς έκεΐνες όπου είχαν σχηματιστεί συμπαγείς έλληνικοί οι
κισμοί147.

Μέ τή σειρά τους οί 'Έλληνες τοΰ ρωσοκρατούμενου Καυκάσου άναγκά- 
στηκαν νά συντηροΰν, δίπλα στά «κυβερνητικά» σχολεία (πού υπάγονταν 
στό ρωσικό 'Υπουργείο Παιδείας) καί στά «έκκλησιαστικά» (πού υπάγονταν 
στή δικαιοδοσία τής ρωσικής Εκκλησίας), τά δικά τους, ιδιωτικά καί κοι

145. Γιά μια σύντομη εκθεση τών διοικητικών άλλαγών στή ρωσοκρατούμενη Ύπερκαυκα
σία κατά τον 19ο αΙώνα, βλ. Hovannisian, δ.π., σσ. 9-15, όπου καί χάρτες.

146. Πρβλ. Hassiotis, «The Greeks», σσ. 77-79, δπου άναφορά στή φυγή χριστιανών (κυρίως 
’Αρμενίων) τής βορειοανατολικής Μικρός ’Ασίας πρός τόν Καύκασο έξαιτίας τών άρμενικών 
σφαγών τοΰ 1890-1894.

147. Τοπαλίδης, Ό Πόντος, σ. 239-241. Πρβλ. καί Παναγιωτίδης, Ό έν Ρωσσίςι 'Ελληνι
σμός, σσ. 12-14.
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νοτικά σχολεία, να έχουν τις δικές τους (ιδιόκτητες) εκκλησίες καί νά χρη
σιμοποιούν τούς δικούς τους έλληνοδιδασκάλους καί ιερείς (τούς όποιους 
’έφερναν άπό τον Πόντο καί άλλες περιοχές τής Μικρός ’Ασίας, ώστε νά 
ύπάγονται στό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί όχι στή δικαιοδοσία τής ρω
σικής 'Ιερός Συνόδου)148.

Άπό-μιά άποψη, οί δυσκολίες πού άντιμετώπιζαν οί Έλληνες τοΰ Καύκα
σού γιά τή διατήρηση τής εθνικής καί πολιτιστικής τους ιδιαιτερότητας 
τούς έκαναν νά συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις ιδιόμορφες σχέσεις τους με 
τις νέες καί τις παλιές τους πατρίδες, άλλα καί με τό ελληνικό εθνικό κέντρο. 
Όσα σημείωνε βέβαια στα 1883 ό πρόξενος Φουντούλης, ότι δηλαδή ό 
άγώνας των «πεφωτισμένων ομογενών» καί τοΰ προξενείου είχε ως άποτέλε- 
σμα νά μειωθεί ή προς τούς Ρώσους «τυφλή πίστη καί ύπακοή... ένεκεν τοΰ 
όμοδόξου», νά γίνει συνειδητή στήν κοινή γνώμη ή άπειλή «τών πανσλαβι- 
στικών σχεδίων» καί νά μεταστραφεί τό μεταναστευτικό ρεΰμα άπό τή Ρωσία 
προς τήν Ελλάδα149, ήταν μάλλον υπερβολικά. Ή εξάρτηση, ώστόσο, άπό 
τρεις ιδεολογικούς πόλους ήταν μιά συνεχής πραγματικότητα γιά τήν ήγε- 
σία τουλάχιστον τών Ελλήνων τοΰ Καυκάσου.

Τό γεγονός, πάντως, αύτό, πού βοήθησε τό έλληνικό στοιχείο τοΰ Καυκά
σου νά άποφύγει τήν άφομοίωση άπό τό άλλογενές περιβάλλον, δεν τό εμπό
δισε επίσης νά σταδιοδρομήσει σε ποικίλους τομείς τής ρωσικής κοινωνί
ας150. Καί πραγματικά: Οί Έλληνες τοΰ Καυκάσου, άφοΰ ξεπέρασαν, σε 
σχετικά σύντομο διάστημα, τά προβλήματα εγκατάστασης, προσαρμογής 
καί εργασίας, καί άφοΰ εξουδετέρωσαν τούς κινδύνους άπό τήν έκρωσιστική 
πολιτική τών κυριάρχων, κατάφεραν νά άναπτυχθοΰν οικονομικά, κοινωνι
κά καί πολιτιστικά. ’Οργανωμένοι σέ άνθηρές έλληνικές κοινότητες, διατή
ρησαν καί τήν έθνική τους συνείδηση καί τούς δεσμούς τους με τις γενέτει
ρες τοΰ Πόντου, άλλά καί τήν ιδεολογική τουλάχιστον επαφή με τή μακρινή 
καί έξιδανικευμένη πατρίδα τους, τήν Ελλάδα. Έτσι, διέψευσαν τις δυσοί
ωνες προβλέψεις εκείνων, πού θεωροΰσαν τις μετεγκαταστάσεις τους στον 
Καύκασο ώς προστάδιο τοΰ σύντομου έκσλαβισμοΰ τους. Επιπλέον, κατά
φεραν νά περάσουν μέ εντυπωσιακή άντοχή όλες τις θύελλες πού προκάλε- 
σαν ό Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, ή κατάρρευση τοΰ τσαρικοΰ καθεστώτος καί 
οί δραματικές περιπέτειες τής μετεπαναστατικής 'Υπερκαυκασίας. Τό γεγο

148. Βλ. τίς έκτιμήσεις τοΰ Τοπαλίδη, «01 Έλληνες τοΰ Καυκάσου», σσ. 262, 295, καί Ό 
Πόντος, σσ. 234-235. Πρβλ. Ε. Μουραταχανίδης, «Οί έν Κάρς Έλληνες», Ξενοφάνης 5, 1907- 
1908 σσ. 360-362, Παναγιωτίδης, δ.π., σ. 11, καί Μιχαήλ Α. Δένδιας, ’Ελληνικοί παροικίαί άνά 
τόν κόσμον, ’Αθήνα 1919, σ. 19.

149. Α.Υ.Ε./Π.Κ./1883: Προξενικοί Άρχαί, εγγρ. τής 19ης Μαΐου 1883, άριθ. πρωτ. 235. 'Ο 
τρόπος μέ τόν όποιο ό Φουντούλης παρουσιάζει τήν κατάσταση στόν Πόντο στίς έκθέσεις του 
αύτές άποσκοπεΐ, νομίζουμε, στό νά εύαισθητοποιήσει καί τήν έλληνική Κυβέρνηση γιά τό 
πρόβλημα.

150. Πρβλ. Vasyukov, δ.π., passim, καί Dobrokhotov, δ.π., σσ. x-xi.
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νός ότι ή πετυχημένη άντίσταση τών Ελλήνων τοΰ Καύκασού στήν εθνική 
άλλοτρίωση εξαγοράστηκε με αιματηρές εκατόμβες καί μέ άλλεπάλληλες 
άτομικές καί όμαδικές τραγωδίες, δχι μόνο δέν μειώνει, άλλα ενισχύει μάλ
λον τή σημασία τών επιτευγμάτων του δυναμικού αύτοΰ τμήματος τοΰ Ελ
ληνισμού τής Διασποράς.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Στατιστικά δεδομένα γιά τον ’Ελληνισμό τον Καυκάσου 

(Πρβλ. Παράρτημα Β Πίν. 1-8)

Σέ άντίθεση μέ τήν ευεξήγητη, ώς ένα βαθμό, ένδεια των στατιστικών 
δεδομένων των μεταναστεύσεων των 'Ελλήνων από τον Πόντο, πλούσιο 
σχετικά είναι τό άντίστοιχο υλικό για τις ελληνικές εγκαταστάσεις στον 
Καύκασο, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20οδ αιώνα, δηλαδή κατά 
τήν περίοδο κατά τήν όποια φαίνεται δτι όριστικοποιεΐται ή διαμόρφωση 
τοΰ γεωγραφικού χάρτη τών έλληνικών χωριών τής περιοχής. Ή δημογρα- 
φική, ώστόσο, εικόνα τών έλληνικών οικισμών εξακολουθεί —όπως υπο
γραμμίστηκε καί πιά πάνω— να είναι άρκετά συγκεχυμένη, γεγονός πού 
καθιστά έξαιρετικά δύσκολη (ώς τό τέλος τού 19ου αιώνα τουλάχιστον) τήν 
ακριβή άριθμητική άποτίμηση τών Ελλήνων τής 'Ϋπερκαυκασίας. Άπό 
τήν άποψη αυτή ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οί έπίσημες, άναλυτικές στατιστι
κές τών κρατικών Ημερολογίων τοΰ Καυκάσου (έστω καί άν τά δεδομένα 
τους τίθενται ύπό συνεχή άμφισβήτηση) γιά τά έτη 1907, 1913, 1914151.

'Ένα μέρος τών δεδομένων αύτών, μαζί μέ άλλες πληροφορίες άπό διά
σπαρτες πηγές, έχουν συλλέξει καί ταξινομήσει οί Ρώσοι, Γεωργιανοί καί 
'Έλληνες ερευνητές τής Γεωργίας, στούς όποιους έχουμε καταφύγει ώς τώρα 
άρκετές φορές. Στά στοιχεία λοιπόν αυτά στηρίζονται καί οί πίνακες γιά 
μερικές έπιμέρους πληθυσμιακές όμάδες έποίκων τής Γεωργίας, τούς όποι
ους παραθέτουμε στο Παράρτημα Β' τής εργασίας αυτής (βλ. Πίν. 1, 2 καί 
3). Ή παράθεση γίνεται γιά να βοηθήσει τη σύγκριση μέ τά δεδομένα πού 
συναντήσαμε κατά τον 19ο αιώνα, άλλά καί γιά να υπογραμμίσει τις δραμα
τικές άλλαγές στά μεγέθη τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου τής * Ϋπερκαυκασίας 
στις άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα, άλλαγές πού θά χαρακτηρίζουν έπί άρκετές 
δεκαετίες τή δημογραφική εικόνα τοΰ Ελληνισμού τής Ρωσίας καί τής 
μετέπειτα Σοβιετικής Ένωσης.

151. Για τό πρόβλημα: Τηλικίδης, «Ό έν Καυκάσφ Ελληνισμός», Ποντιακά Φύλλα, έτος Β ', 
άριθ. 19, Σεπτέμβριος 1937, σσ. 274-275,20, ’Οκτώβριος 1937, σσ. 306-312,21, Νοέμβριος 1937, 
σσ. 358-361, 23, Ιανουάριος 1938, σσ. 438-442, 24, Φεβρουάριος 1938, σσ. 478-480. Πρβλ. καί 
Μαυρογένης, Τό Κυβερνεΐον Κάρς, passim. Ή παλαιότερη άπογραφή τοϋ πληθυσμού τοΰ Καυ
κάσου άπό τούς Ρώσους άνάγεται στό 1886 καί βασίστηκε σέ στοιχεία πού συγκέντρωσαν οί 
κατά τόπους άστυνομικές άρχές κάθε ύποδιοίκησής του. Τά στοιχεία αύτά έγιναν γνωστά μέ τήν 
έκδοσή τους τό 1893. Ή πρώτη, ώστόσο, πανρωσική άπογραφή έγινε (όπως άναφέρθηκε καί 
άλλου) τό 1897: βλ. Vachtang Dzaoshvili, Sakartvelos mosachlesba XVIII-XXsaukuneebschi (Ό 
πληθυσμός τής Γεωργίας άπό τόν 18ο-20ό αιώνα), Τιφλίδα 1984, σσ. 16-17. Είδικότερα γιά τούς 
'Έλληνες τής Άτζαρίας (περιοχή Βατούμ), βλ. όσα καταγράφονται στό Statìsticheskij Sbornik, 
δ.π. (βλ. τήν πιό πάνω σημ. 122).
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Λεπτομερές εξάλλου άπογραφικό ύλικό, βασισμένο στήν έπίσημη στα
τιστική του «Ημερολογίου του Καύκασού» (1907), άλλα καί σε έπιτόπιες 
έρευνες, έχει καταχωρίσει ό Κάλφογλου στή σημαντική του μονογραφία για 
τούς Έλληνες του Καυκάσου, στήν όποια άναφερθήκαμε επίσης επανειλημ
μένα152. Ειδικά μάλιστα για τήν περιοχή τοΰ Κυβερνείου Κάρς ό Κάλφογλου 
παραθέτει τρεις στατιστικές εκδοχές: τήν έπίσημη (Ημερολόγιο τοΰ Κυ
βερνείου τοΰ 1907) (Η), τή δική του (Κ), καί μια τρίτη, τοΰ γνωστοΰ μέ τό 
ψευδώνυμο «Μαρκήσιος» θεατρικοΰ συγγραφέα Παναγιώτη Φωτιάδη (Φ). 
Ή στατιστική τοΰ Φωτιάδη δημοσιεύθηκε στήν έφημερίδα τής Όδησσοΰ 
«Κόσμος» στά 1907-1908. Παρόλο πού οι τρεις στατιστικές δέν παρουσιά
ζουν μεγάλες άποκλίσεις στο τελικό τους αποτέλεσμα (Η: 36.815, Κ: 39.301, 
Φ: 37.456), ώστόσο διαφέρουν καί ώς προς τόν άριθμό των καταγραφόμενων 
χωριών μέ Έλληνες κατοίκους (Η: 45 χωριά, Κ: 74, Φ: 76) καί ώς προς τόν 
πληθυσμό τους (π.χ. Όλουχλί: Η: 1.726, Κ: 626, Φ: 626' Ίσλαμσόρ: Η: 
1.201, Κ: 626, Φ: 406).

Τά «Ημερολόγια» επίσης τοΰ Καυκάσου τοΰ 1907 καί τοΰ 1913 χρησιμο
ποιεί ώς πηγή του καί ό Στυλιανός Μαυρογένης γιά να συντάξει τούς πίνακες 
XVIII καί XXI άντίστοιχα τής σχετικής μέ τούς Έλληνες τοΰ Κάρς μονο
γραφίας του153. Παρόλο, ώστόσο, πού τόσο ό πίνακας XVIII (1907) τοΰ Μαυ- 
ρογένη, όσο καί ό πίνακας Η τοΰ Κάλφογλου στηρίζονται σέ στοιχεία τής 
ίδιας πηγής, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές α) ώς προς τόν άριθμό των 
χωριών (Κάλφογλου Η = 45, Μαυρογένης 73), β) ώς προς τόν πληθυσμό κάθε 
χωριού, καί γ) ώς προς τό σύνολο τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ Κυβερνείου (Κάλφο
γλου Η = 36.815' Μαυρογένης 39.331)154. Πλησιέστερα, άντίθετα, στά στοι
χεία τοΰ πίνακα XVIII τοΰ Μαυρογένη (καί ώς προς τόν άριθμό τών χωριών, 
τόν πληθυσμό καθενός ξεχωριστά καί τό τελικό αποτέλεσμα) φαίνεται ότι 
είναι ό πίνακας Κ τοΰ Κάλφογλου, πού, όπως προαναφέρθηκε, στηρίζεται σέ 
υλικό πού (κατά τή δήλωσή του) τό συνέλεξε ό ίδιος ό συγγραφέας. Τήν 
άπάντηση στό πρόβλημα θά μάς τήν έδινε ή ίδια ή πηγή (δηλαδή τό «Ημε
ρολόγιο» τών Κυβερνείων τοΰ Καυκάσου), τήν όποια όμως δυστυχώς δέν 
κατόρθωσα να έντοπίσω. Παρ’ όλα αύτά κρίνω ότι ορθότερη είναι ή κατα
γραφή τοΰ Μαυρογένη, ό όποιος χρησιμοποίησε συστηματικά καί μάλιστα 
συγκριτικά τά δημογραφικά δεδομένα τής πηγής του.

Μέ τό υλικό τόσο τοΰ Κάλφογλου, όσο καί τοΰ Μαυρογένη, θά πρέπει 
μάλλον να συσχετιστοΰν καί οί χειρόγραφοι στατιστικοί πίνακες πού βρί
σκονται στό φάκελλο Α.Υ.Ε./Κ.Υ./1919/Β/ΑΑΚ (4) τοΰ 'Ιστορικοΰ Άρ-

152. Κάλφογλου, δ.π., σσ. 110-126.
153. Μαυρογένης, Τό Κυβερνεΐον Κάρς, σσ. 191-194 καί 197-199, όπου συγκρπ πίνακας 

(XXI) για τήν ίδια περιοχή μέ στοιχεία άπό τό «Ημερολόγιο» τοΰ Κυβερνείου τοΰ Καυκάσου 
του 1913 καί τοΰ 1918.

154. Στό κείμενο άναγράφεται ό άριθμός 40.938, προφανές έξαιτίας άθροιστικοΰ λάθους 
(Μαυρογένης, δ.π., σ. 194).
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χείου του 'Υπουργείου των Εξωτερικών καί οί όποιοι καταρτίστηκαν με 
βάση πληροφορίες προξενικών κυρίως πηγών155. Οί πίνακες αυτοί δεν ήταν 
όλοι τους εντελώς άγνωστοι156. Παρ’ δλα αυτά τούς εκδίδουμε στο Παράρτη
μα Β' τής εργασίας αυτής (Πίν. 5-8) για δύο λόγους: Επειδή μάς βοηθούν να 
εκτιμήσουμε τά ως τώρα δεδομένα τών πηγών μας για τήν τελευταία τουλά
χιστον φάση τών ελληνικών μεταναστεύσεων (πρίν άπό τήν έκρηξη τού Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου), καί έπειδή ή ώς τώρα χρήση τους έγινε άποσπασμα- 
τικά, χωρίς σχολιασμό, χωρίς ακριβείς αρχειακές παραπομπές καί κάποτε 
καί μέ λάθη.

Εκδίδουμε έπίσης τρεις πίνακες (Πίν. 1-3), πού καταρτίστηκαν άπό τούς 
ερευνητές τής Γεωργίας Kaukhchishvili καί Angelov (Άγγελίδης), οί όποιοι 
χρησιμοποίησαν, όπως είδαμε καί πιο πάνω, στοιχεία ρωσικών καί γεωργια- 
νικών πηγών. Εκδίδουμε, τέλος, καί έναν πίνακα (άριθ. 4), πού καταρτίστη
κε άπό τον Έλληνα πρόξενο στήν Τραπεζούντα Νικόλαο Φουντούλη.

Στον Πίνακα 1 δίνονται οί πρώτες μετοικεσίες τών Ελλήνων στήν άμέ- 
σως μετά τό Ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1828-1829 διετία. Σημειώνονται οί 
τόποι προέλευσης, ή χρονολογία εγκατάστασης καί τά επαγγέλματα τών 
μεταναστών. Σύμφωνα μέ τον πίνακα αύτόν, πού τον οφείλουμε σέ στοιχεία 
τού Kaukhchishvili157, πέρασαν σέ ρωσικό έδαφος σέ διάστημα εννέα μηνών 
περισσότερες άπό 283 οικογένειες ή 1.320 άτομα (στον πίνακα δέν άναγρά- 
φεται ό αριθμός τών άτόμων πού άντιστοιχεΐ σέ 4 οικογένειες άπό τό Έρζε- 
ρούμ, ενώ σέ άλλη περίπτωση δέν ξέρουμε σέ πόσες οικογένειες άνήκαν 12 
άτομα άπό τήν ’Αργυρούπολη). Οί μέτοικοι προέρχονταν άπό χωριά τών 
περιοχών Άργυρούπολης, Έρζερούμ καί Πασέν. Συνεπώς, οί άριθμοί (γύρω 
στούς 42.000), τούς όποιους αναφέρει αρκετά χρόνια άργότερα (1883) για τήν 
περίοδο αυτή ό πρόξενος Φουντούλης, είναι, όπως υπογραμμίσαμε καί πιο 
πάνω, υπερβολικοί158.

Στον Πίνακα 2, τον όποιο οφείλουμε έπίσης στον Kaukhchishvili159, κα
ταγράφονται τά χωριά τής περιοχής τής Τσάλκας, όπου έγκαταστάθηκαν 
Έλληνες μετανάστες στήν άμέσως μετά τον πόλεμο τού 1828-1829 περίοδο. 
Είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε εδώ τά στοιχεία δύο άπανωτών άπογραφών τού

155. Α.Υ.Ε./Π.Κ./1919/Β/ΑΑΚ (4).
156. Χρησιμοποιήθηκαν έν μέρει άπό τον Κώστα Τσαλαχούρη, Ό 'Ελληνισμός τής Σοβιετι

κής Ενωσης, 1750-1939, ’Αθήνα, χ.χ. (1992), σσ. 17-24.
157. Kaukhchishvili, δ. π., σσ. 6-7.
158. Βλ. καί Παράρτημα Α', έγγρ. 8. Πολύ άργότερα, στά 1898, τό περιοδικό Meditsinskiy 

Sbornik τής Τιφλίδας, άρ. 61 έκτιμοΰσε τούς Έλληνες πού κατοικούσαν στά 24 έλληνικά χωριά 
τής Τσάλκας σέ 10.799 άτομα. Θά πρέπει όμως νά λαμβάνουμε ύπόψη δτι ένα μέρος τού έλληνι- 
κού πληθυσμού τής άγονης Τσάλκας είτε είχε μετακινηθεί προς τήν περιοχή τού Κάρς μετά τήν 
προσάρτησή του (1878) στή Ρωσία είτε καί σέ άλλες περιοχές τής αύτοκρατορίας. Τό γεγονός 
αύτό μάς έπιτρέπει νά υποθέσουμε βάσιμα δτι πριν άπό αύτή τή χρονιά οί Έλληνες κάτοικοι 
τής Τσάλκας ήταν άσφαλώς περισσότεροι.

159. Kaukhchishvili, δ.π., σ. 9.
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πληθυσμού (19.12.1830 καί 30.1.1831), καθώς επίσης καί τό γεγονός δτι οί 
έποικοι δίνουν στούς νέους τόπους τής εγκατάστασής τους ώς ένα βαθμό τις 
ονομασίες των πατρίδων τους πού άφησαν στον Πόντο. Οί ελαφρές αυξο
μειώσεις τού ελληνικού πληθυσμού, πού σημειώνονται στον πίνακα αυτόν 
άνάμεσα στις δύο άπογραφές του, οφείλονται ασφαλώς σε βιολογικούς λό
γους, με τήν εξαίρεση μάλλον τού χωριού Kyaryak, όπου ή αύξηση θά πρέ
πει μάλλον να αποδοθεί σε νέες άφίξεις οικογενειών.

Στον Πίνακα 3 καταγράφονται επίσης τά χωριά τής περιοχής τής Τσάλ- 
κας όπου εγκαταστάθηκαν 'Έλληνες καί ’Αρμένιοι εποικοι στήν περίοδο 
1813-1840. Πάντως, οί άριθμοί τού πίνακα αύτοΰ δεν ΐσχυαν για τις επόμενες 
δεκαετίες, επειδή άρκετοί άπό τούς 'Έλληνες τών χωριών αύτών αναγκάστη
καν να απομακρυνθούν άπό τον τόπο τής άρχικής τους εγκατάστασης λόγω 
έλλειψης γής. Στό μεταξύ νεότεροι μετανάστες άπό τήν περιοχή τής Σάντας 
κ.ά. δημιούργησαν νέους ελληνικούς οικισμούς στήν Τσάλκα (Edikilise, Ty- 
ak-Kilise, Menevik, Livad, Sanda, Imerà, Karakom, Saparkharaba κ.ά.).

Ό Πίνακας 4 έχει συνταχθεΐ άπό τόν Έλληνα πρόξενο στήν Τραπεζούν- 
τα Νικόλαο Φουντούλη στά 1883 καί περιλαμβάνει, όπως άναφέρθηκε καί 
πιό πάνω, τούς υπολογισμούς του για τόν ελληνικό πληθυσμό πού έγκατέ- 
λειψε τις εστίες του στον Πόντο γιά τόν Καύκασο στήν πενταετία αμέσως 
μετά τό τέλος τού Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου τού 1877-1878. Δηλώνεται ή 
περιοχή προέλευσης, ô άριθμός τών έκπατριζόμενων οικογενειών (καί τών 
αντίστοιχων άριθμών τών ατόμων με συντελεστή τά 6 μέλη γιά κάθε οικογέ
νεια) καί ό τρόπος τής μετακίνησής τους.

Οί πίνακες τού 'Υπουργείου Εξωτερικών είναι οί περισσότεροι άχρονο- 
λόγητοι. Άπό τά στοιχεία τού φακέλου, στον όποιο περιέχονται, δεν είναι 
δυνατόν να προσδιορισθεΐ επακριβώς ούτε ό χρόνος κατά τόν όποιο συγκεν
τρώθηκαν τά άναγραφόμενα στοιχεία, ούτε καν ό χρόνος τής σύνταξης τών 
πινάκων. Πιστεύω όμως ότι άνήκουν στήν περίοδο κατά τήν όποια χρειά
στηκε να γίνει ή χρήση τους, όταν δηλαδή ή ελληνική κυβέρνηση (καί ό 
Ελευθέριος Βενιζέλος προσωπικά) ένδιαφέρθηκε γιά τόν Ελληνισμό τής 
περιοχής τού Καυκάσου καί τής νότιας Ρωσίας γενικότερα. Είναι γνωστό ότι 
τό ενδιαφέρον αύτό είχε κίνητρα πολιτικά καί άνθρωπιστικά: Όπως έπιση- 
μάναμε καί πιό πάνω, άπό τις τελευταίες ήδη δεκαετίες τού 19ου αιώνα είχε 
διατυπωθεί άπό επίσημους καί άνεπίσημους φορείς στήν Ελλάδα τό αίτημα 
να άναπροσανατολισθεΐ τό μεταναστευτικό ρεύμα τών Ελλήνων τού Πόν
του άπό τή Ρωσία προς τήν ελληνική επικράτεια160. Ή ανάγκη αυτή έγινε 
αισθητή καί άπό τούς ίδιους τούς 'Έλληνες έποίκους, κυρίως τού Καυκάσου, 
μετά τή διάψευση τών προσδοκιών τους άπό τή ρωσική πολιτική. Πολλοί 
άπό αύτούς, άκτήμονες γεωργοί, ήταν υποχρεωμένοι να ζοΰν σε άφιλόξενα 
ορεινά χωριά, απομονωμένοι άπό τόν υπόλοιπο κόσμο. Στά τμήματα λοιπόν

160. Βλ. σχετικά στις σελ. 119-120.
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εκείνα τοΰ ελληνικού στοιχείου φαίνεται οτι έβρισκε ιδιαίτερη άπήχηση ή 
προπαγάνδα για τή λύση τής μετοικεσίας στις νέες έλληνικές χώρες. Δεν 
έχει δυστυχώς άκόμη μελετηθεί έπαρκώς ή έποικιστική πολιτική τοΰ Έλ. 
Βενιζέλου στη Μακεδονία μετά τό τέλος τών Βαλκανικών πολέμων161. 'Ωστό
σο, είναι γενικά γνωστό ότι υπήρξε πρόβλεψη καί σχεδιασμός για τήν οικο
νομική άνάπτυξη τής περιοχής162. Στο πλαίσιο προφανώς αύτοΰ τοΰ σχεδια- 
σμοΰ θά πρέπει να ένταχθεΐ καί ή άποστολή (Μάιος-’Ιούλιος 1914) τοΰ για- 
τροΰ I. Ε. Κουτσοδημήτρη στή Ρωσία, στήν όποια άναφερθήκαμε καί άλ- 
λοΰ163. Ή άποστολή αυτή είχε ώς στόχο: α) να σχηματίσει σαφή εικόνα για 
τό άριθμητικό δυναμικό καί τις επαγγελματικές άσχολίες τών Ελλήνων 
έποίκων στή Νότια Ρωσία καί στον Καύκασο κυρίως, β) νά άνιχνεύσει τις 
διαθέσεις τους γιά ενδεχόμενη μετεγκατάστασή τους στή Μακεδονία164, καί 
γ) νά καταρτίσει καταστάσεις μέ τά όνόματα τών έλληνικών οικογενειών πού 
θά ήταν έτοιμες νά μεταναστεύσουν165.

161. Πρβλ. Γιάννης Μουρέλος, «Πληθυσμιακές άνακατατάξεις τήν έπομένη τών Βαλκανικών 
Πολέμων: Ή πρώτη άπόπειρα άνταλλαγής τών πληθυσμών άνάμεσα στήν 'Ελλάδα καί τήν 
Τουρκία», στό: Ή Συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου καί ή Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 175- 
190, καί, άναλυτικότερα: «The 1914 Persecutions and the First Attempt at an Exchange of Minori
ties between Greece and Turkey», Balkan Studies 26, 1985 σσ. 389-413, όπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία. Γιά άνάλογα ζητήματα πρβλ. καί τήν άνέκδοτη άνακοίνωση τής Έλσας Κοντο- 
γιώργη, «Πληθυσμιακές μεταβολές στήν ’Ανατολική Θράκη (1911-1923): Ελληνικές κοινότη
τες τών έκκλησιαστικών έπαρχιών Γάνου-Χώρας καί Μυριοφύτου-Περιστάσεως» στά ύπό έκ
δοση Πρακτικά τής Διημερίδας γιά τά 70χρόνια τής Μικρασιατικής Καταστροφής (Θεσσαλο
νίκη 16-17 ’Οκτωβρίου 1992).

162. Γιά τήν κατάσταση στή Μακεδονία καί τις οίκονομικές της προοπτικές κατά τήν περίο
δο αύτή: Βασίλης Κ. Γούναρης, «Ή οίκονομική ζωή στή Μακεδονία πριν άπό τήν ύπογραφή 
τής Συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου», Ή Συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου, σσ. 127-141.

163. Βλ. τήν πιό πάνω σημ. 13.
164. Ό ϊδιος έκτιμοΰσε δτι «ή έθνική αδτη μετανάστευσις τών άριστων γεωργών καί κτηνο

τροφών, άκραιφνών πατριωτών» θά άρκοϋσε γιά «νά έξελληνίση τήν Μακεδονίαν καί νά μεταβά- 
λη ταύτην είς χώραν γεωργικήν καί κτηνοτροφικήν» (Παπουλίδης, «Ό Έλ. Βενιζέλος καί ό 
Ελληνισμός τοΰ Καυκάσου», σ. 165).

165. Είναι πάντως γεγονός δτι πρίν άπό τήν άποστολή τοΰ Κουτσοδημήτρη όρισμένες οίκογέ- 
νειες άπό τά χωριά τής Τσάλκας Χαντό καί Μεγκλίς είχαν ήδη δοκιμάσει τήν έμπειρία τής 
μετανάστευσης στή Μακεδονία. Μερικές μάλιστα, άπογοητευμένες άπό τις έκεί συνθήκες, έπέ- 
στρεψαν καί πάλι στό χωριό τους (Παπουλίδης, δ.π., σσ. 147-148). Πρβλ. καί δσα άναφέρει ό Π. 
Τανιμανίδης, Ποντιακοί Οικισμοί στήν 'Ελλάδα, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 248-251, γιά 
τήν έγκατάσταση, κατά τά 1913-1914, 52 οίκογενειών άπό τό χωριό Πεπερέκ (περιοχή'Κυβερ- 
νείου Κάρς) στή Μακεδονία, τήν περιπετειώδη έπιστροφή τών περισσότερων άπό αύτές στό 
χωριό τους (πρίν άπό τήν έκρηξη τοΰ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου), τήν προσφυγοποίησή τους στά 
τέλη τοΰ 1914, μετά τήν καταστροφή τοΰ Πεπερέκ (πρβλ. καί Παράρτημα Β ', πίν. 8) καί, τέλος, 
τήν όριστική τους έγκατάσταση στήν Ελλάδα στά 1922. Τήν ίδια περίπου περίοδο (Μάρτιος- 
Μάιος 1914) είχαν έγκατασταθεΐ στό Φίληρο (περίχωρα Θεσσαλονίκης) όρισμένες οίκογένειες 
άπό τά χωριά Τσιπλαχλή καί Κιουλεπέρτ (τό Τικλιαμπέρτ τοΰ πίν, 6) τής περιοχής Κάρς 
(Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, Προσφυγικαί έγκαταστάσεις, σ. 38). Σύντομη άναφορά στις
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Είναι πάντως γεγονός ότι έντονότερο καί διαρκέστερο υπήρξε τό ενδιαφέ
ρον τής ελληνικής κυβέρνησης για τούς ελληνικούς πληθυσμούς τού Καυκά- 
σου μετά τό τέλος τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου: Ή ελληνική κυβέρνηση 
χρειαζόταν τα πληθυσμιακά δεδομένα, άπό τό ένα μέρος, για να σταθμίσει τή 
στάση πού θά άκολουθοΰσε στο ζήτημα τής Δημοκρατίας τού Πόντου καί 
των έλληνοαρμενικών διαπραγματεύσεων, καί, άπό τό άλλο, για να οργανώ
σει καλύτερα τήν περίθαλψη τού έλληνικοΰ στοιχείου τής Ύπερκαυκασίας 
καί, σε περίπτωση πού απειλούνταν άπό τις πολεμικές συγκρούσεις, τήν 
ενδεχόμενη μεταφορά του στήν Ελλάδα166. "Αλλωστε, ό φάκελος τού 
'Υπουργείου των Εξωτερικών στον όποιο άναφερόμαστε περιέχει τήν άλ- 
ληλογραφία μιας όλόκληρης έξαετίας (1914-1919). Πιστεύω λοιπόν ότι οί 
πίνακες τού φακέλου, άκόμη καί άν συντάχθηκαν στις άρχές τού 1918 (εκτός 
άπό τον πίνακα άριθ. 8, για τόν όποιο θά μιλήσουμε πιο κάτω), καταστρώθη
καν με βάση τά προπολεμικά στοιχεία. Δεν υπολογίστηκαν δηλαδή οί νέες 
Καί δραματικές σέ έκταση δημογραφικές άνακατατάξεις πού είχαν ήδη άρ- 
χίσει να προκαλοΰνται άπό τή νέα έξοδο προς τόν Καύκασο χιλιάδων Ελλή
νων τού Πόντου — μετά τήν άποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων άπό τή 
βορειοανατολική Μικρά Άσία (χειμώνας τού 1917-1918). Ούτε συνεκτιμή- 
θηκαν επίσης καί οί άλλεπάλληλες μετακινήσεις τού έλληνικοΰ πληθυσμού 
άπό τό ένα μέρος τής 'Υπερκαυκασίας στο άλλο έξαιτίας τών αιματηρών 
άναμετρήσεων τών μπολσεβίκων μέ τούς έθνικιστές, άλλα καί έξαιτίας τών 
συγκρούσεων μεταξύ τών τριών μεγάλων λαών τής περιοχής (Γεωργιανών, 
’Αρμενίων, Άζέρων) άμέσως σχεδόν μετά τήν άνακήρυξη τής άνεξαρτησίας 
τους167.

Στον Πίνακα 5 καταγράφηκε τό γενικό σύνολο τού πληθυσμού (τού μει
κτού καί τού έλληνικοΰ χωριστά) τών Διοικήσεων τού ’Αντιβασιλέα τού 
Καυκάσου. Δίνονται έπίσης τά γενικά άριθμητικά δεδομένα γιά τις έλληνι- 
κές έκκλησίες, τούς ιερείς, τά σχολεία καί τούς δασκάλους τών έλληνικών 
κοινοτήτων τών Διοικήσεων.

Στον Πίνακα 6 έχουν καταχωριστεί οί έλληνικοί οικισμοί τών Διοική
σεων τού ’Αντιβασιλέα τού Καυκάσου κατά διοικητικές περιφέρειες καί 
κατά άλφαβητική σειρά (μέ βάση τήν άπόδοσή τους στά έλληνικά άπό τούς 
συντάκτες τών πινάκων): ’Αναγράφεται τό όνομα τού χωριού ή τής πόλης, ό

μετακινήσεις Ελλήνων Καυκάσιων στή Μακεδονία κατά τήν περίοδο αύτή βλ. καί στοϋ Λαυ- 
ρεντίδη, «Ή κατά τό 1895-1907 μετοικεσία», σ. 432.

166. Γιά τά ζητήματα αύτά: Α. Άλεξανδρής, «Ή άνάπτυξη του έθνικοδ πνεύματος τών 
Ελλήνων του Πόντου, 1918-1922», Μελετήματα γύρω άπό τόν Βενιζέλο καί τήν έποχή του, 
έπιμ. Θ. Βερέμης - Όδ. Δημητρακόπουλος, ’Αθήνα 1980, σσ. 432 κ.έ., όπου καί ή προηγούμενη 
βιβλιογραφία. Γιά τίς έλληνοαρμενικές διαπραγματεύσεις, βλ. Hassiotis, «Shared Illusions», σσ. 
146 κ.έ., όπου καί ή άντίστοιχη άρμενική βιβλιογραφία.

167. Γιά τίς δραματικές έπιπτώσεις τής στρατιωτικής κατάρρευσης του ρωσικού μετώπου 
στόν Πόντο, βλ. Hassiotis, δ.π., σσ. 162 κέ.
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άριθμός των κατοίκων του, των εκκλησιών, των Ιερέων, των σχολείων με τήν 
ένδειξη «εκκλησιαστικό» (εφόσον έξαρτάται άπό τή ρωσική εκκλησιαστική 
άρχή) ή «κυβερνητικό» (εφόσον έξαρτάται άπό τό ρωσικό 'Υπουργείο Παι
δείας) καί των δασκάλων (χωριστά τής ελληνικής καί τής ρωσικής γλώσ
σας). Είναι, νομίζω, ό πληρέστερος πίνακας άπό όσους ήδη προαναφέρθη- 
καν σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τον αριθμό των άναγραφόμενων έλληνοκα- 
τοικημένων χωριών: για τό Κυβερνείο του Κάρς π.χ. έχουμε 85 όνόματα 
πόλεων καί χωριών έναντι 74 του Κάλφογλου καί 76 του Φωτιάδη (1907) καί 
του Μαυρογένη (1913)168. Άπό τήν άποψη λοιπόν τής πληρότητας είναι 
σκόπιμο νά συγκριθεΐ με τον κατάλογο τών 83 έλληνικών οικισμών του 
Κυβερνείου Κάρς, πού παραθέτει ό 'Ισαάκ Λαυρεντίδης στήν έργασία του 
για τήν μετοικεσία τών Ελλήνων του Καυκάσου στήν Ελλάδα169.

’Ανάλογα στοιχεία με εκείνα τού Πίνακα 6 μάς προσφέρει ένας άκόμη 
πίνακας χωριών καί μεταναστών, πού σώζεται στον ίδιο φάκελο τοΰ 'Υπουρ
γείου Εξωτερικών. Θά πρέπει καί αύτός νά συντάχθηκε στα τέλη τοΰ 1917 η 
μάλλον στις άρχές τοΰ 1918. Σ’ αύτό συνηγορεί, ειδικά για τόν πίνακα αυτόν, 
καί ή ευκαιριακή άναγραφή τής ίδρυσης Γυμνασίου στήν Τιφλίδα «κατά τόν 
παρελθόντα Σεπτέμβριον 1917». Έχω, ώστόσο, τήν εντύπωση ότι τά πληθυ- 
σμιακά στοιχεία πού άναγράφονται στον πίνακα αυτόν άναφέρονται σέ κά
πως προγενέστερη περίοδο. Σέ πολλά σημεία (τουλάχιστον σέ ό,τι άφορά τό 
Κυβερνείο Κάρς, πού είναι καί τό πληρέστερο κομμάτι του), πλησιάζει τούς 
υπολογισμούς τοΰ Φωτιάδη τοΰ 1907-1908. ’Αναγράφεται συγκεκριμένα 
στον πίνακα ό ίδιος άριθμός χωριών (76), μέ τήν ίδια σειρά (έκτος μιας ή δύο 
έξαιρέσεων), μέ τά ίδια πληθυσμιακά δεδομένα μέ έλάχιστες άποκλίσεις μιας 
ή δύο μονάδων (π.χ. χωριό Φαχρέλ: 360, Φωτιάδης: 361), μέ τά ίδια στοιχεία 
γιά τήν προέλευση τών μετοίκων σέ κάθε χωριό κ.λπ. 'Υπάρχουν ώστόσο 
διαφορές ώς προς τόν άριθμό ή τήν ύπαρξη δασκάλων τής έλληνικής ή τής 
ρωσικής γλώσσας. 'Ο πίνακας (ό όποιος χρησιμοποιείται έπιλεκτικά άπό 
τόν Τσαλαχούρη) δέν παρουσιάζει τήν ίδια πληρότητα στοιχείων γιά όλες 
τις διοικητικές περιφέρειες τής Άντιβασιλείας του Καυκάσου.

168. Βλ. σχετικά σχόλια στή σελ. 138 τής έργασίας αύτής. Πρβλ. καί Μαυρογένης, δ.π., σσ. 
197-199, όπου στοιχεία άπό τό «Ημερολόγιο» τοΰ Κυβερνείου τοΰ Καυκάσου τοΰ έτους 1913.

169. Λαυρεντίδης, «Ή κατά τό 1895-1907 μετοικεσία», σσ. 411-450, όπου, έκτός άπό τά 
δημογραφικά δεδομένα πού άντλοΰνται άπό τό «Ημερολόγιο» τοΰ Κυβερνείου Κάρς τών έτών 
1907 καί 1913, δίνονται καί τά όνόματα τών χωριών τοΰ Πόντου άπό τά όποια οί Έλληνες 
μετανάστευσαν στον Καύκασο, τά όνόματα τών ιερέων καί τών δασκάλων πού δίδασκαν σέ κάθε 
έλληνικό οίκισμό στο Κάρς, καί, τέλος, ό χώρος έγκατάστασής τους στήν Ελλάδα. Γιά τίς 
συνθήκες μεταφοράς τών προσφύγων άπό τό Κάρς στήν Ελλάδα βλ. κυρίως Καζταρίδης, Ή 
«"Έξοδος» τών ψλλήνων τοΰ Κάρς, σσ. 28 κ.έ. Γιά τίς έγκαταστάσεις τών Καυκάσιων στήν 
Μακεδονία καί τήν Ελλάδα γενικότερα βλ. Μαραβελάκης - Βακαλόπουλος, Al προσφυγικαί 
έγκαταστάσεις, passim. Πρβλ. καί Τανιμανίδης, δ.π., τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1988, καί 2, Θεσσα
λονίκη 1992, passim. Σέ 92 άνεβάζει (χωρίς όμως νά τά άπαριθμεϊ) τά έλληνικά χωριά τής 
Γενικής Διοίκησης Κάρς ό γιατρός Κουτσοδημήτρης (Παπουλίδης, δ.π., σ. 143).
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Παρ’ όλα αυτά, έκρινα σκόπιμο να τόν χρησιμοποιήσω εδώ, να κάνω τις 
συγκρίσεις των δεδομένων του με εκείνα του άλλου Πίνακα του ίδιου φακέλ- 
λου (βλ. Πίν. 6), καί να προχωρήσω στις απαραίτητες έπιόήμάνσεις. Τα 
στοιχεία λοιπόν του πίνακα αυτού, τον όποιο ονομάζω συμβατικά Β', τα 
παραθέτω σέ αντιπαραβολή με τόν Πίνακα 6 σε έναν νέο Πίνακα, πού κατάρ
τισα, τόν Πίνακα 7. Στον Πίνακα αυτόν (Παράρτημα Β', Πίν. 7) τά μεγέθη 
του Πίνακα 6 τά καταχώρισα στήν άριστερή στήλη καί τά δεδομένα τού Β ' 
στή μεσαία στήλη. Σέ μια τρίτη στήλη στα άριστερά (Παρατηρήσεις) συζη
τώ τις έπιμέρους διαφορές καί τά άνακύπτοντα προβλήματα.

Ό Πίνακας 8 καταρτίστηκε μέ στοιχεία πού υπήρχαν σέ χωριστή κατά
σταση, πού άνήκει επίσης στον ίδιο φάκελο τού ’Αρχείου τού 'Υπουργείου 
Εξωτερικών καί βρέθηκε συνημμένη σέ άναφορά τού ύποπροξένου Τιφλί
δας Δ. Στρ. Σπαθάρη τής 12ης Ίανουαρίου 1915 (άριθ. πρωτ. 28) προς τήν 
ελληνική Πρεσβεία στήν Πετρούπολη. Ή κατάσταση αυτή συντάχθηκε 
συνεπώς λίγο μετά τήν κήρυξη τού πολέμου τής Τουρκίας εναντίον τής 
Ρωσίας (’Οκτώβριος 1914) καί τήν τουρκική εισβολή στο νοτιοδυτικό Καύ
κασο (χειμώνας 1914-1915). Ό Πίνακας περιλαμβάνει τά ονόματα τών 51 
ελληνικών χωριών τού Κυβερνείου Κάρς, τών όποιων οί κάτοικοι έπεσαν 
θύματα φόνων καί βιαιοπραγιών μετά τήν είσοδο τών τουρκικών στρατευμά
των στήν περιοχή τού Κάρς. Στον Πίνακα καταγράφω τά άριθμητικά στοι
χεία πού περιέχει ή κατάσταση του Σπαθάρη για τά σπίτια (οικογένειες) τών 
χωριών, άντιπαραβάλλοντάς τα στή διπλανή στήλη μέ τά στοιχεία τού Πί
νακα 6 για τόν αριθμό τών κατοίκων τους πριν άπό τόν πόλεμο. Τά έπιμέρους 
επεισόδια τά περνώ σέ χωριστή στήλη, παρεμβαίνοντας μόνο, γιά λόγους 
οικονομίας χώρου, στή γλώσσα. Πέρα άπό τά στοιχεία γιά τόν άριθμό τών 
σπιτιών τών χωριών αύτών (πού, όπως είπα, είναι ενδεικτικά γιά τόν άριθμό 
τών κατοίκων τους στα τέλη τού 19ου καί στήν πρώτη δεκαετία τού 20οΰ 
αιώνα), ό Πίνακας 8 είναι εύγλωττο δείγμα τών μελλοντικών περιπετειών τού 
ελληνικού στοιχείου τής περιοχής. Καί πραγματικά, τά γεγονότα πού άκο- 
λούθησαν τήν άνακατάληψη τού Κάρς άπό τούς Τούρκους, προκάλεσαν, 
όπως είναι γνωστό, τήν όριστική εξαφάνιση όλων τών εκεί έλληνικών κοι
νοτήτων καί το κλείσιμο ένός άκόμη δραματικού κεφαλαίου τής ιστορίας 
τού ποντιακού Ελληνισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΕΓΓΡΑΦΑ

1

Ό Γάλλος πρόξενος τής Τραπεζούντας A. Prus 
προς τον Υπουργό των Εξωτερικών Α.-Ε. Thouvenel

Τραπεζούντα, 6 ’Ιουλίου 1861

[A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 3 (1860-1866).
Άριθ. πρωτ. 10. Ημερομηνία λήψης: 19 Ιουλίου 1861]

Monsieur le Ministre,
La nouvelle de la mort du Sultan et de l’avènement de Sa Majesté Abd-ul- 

Aziz, transmise par le télégraphe électrique à Sivas, et de là par des courriers 
aux principales villes du littoral et de l’ntérieur, a été annoncée le 30 juin, au 
matin, à Trébizonde par les crieus publics et par les saluts d’artillerie.

Ce double événement, à l’occasion duquel le corps consulaire est allé com
plimenter le Gouverneur Général Djemal Pacha, a vivement impressionné 
toutes les classes de la population et surtout de la population musulmane. 
Cette dernière, qui n ’a pas moins eu à souffrir que les rayas des fautes du règne 
qui vient de finir, en parle sans aucun ménagement et voit avec la satisfaction la 
plus entière le pouvoir passer entre les mains d’un souverain, que ses premiers 
actes ont déjà rendu populaire, et dont l’énergie personnelle et les opinions 
religieuses bien connues, lui promettent tout au moins, dit-elle, «un gouverneur 
national».

L’ordre n’a pas été un seul instant troublé à Trébizonde ni aux environs, 
mais à Samsoun une bande de Turcs fanatiques, réunis dans les cafés, a montré 
à l’égard des Chrétiens des dispositions assez inquiétantes, pour que le gouver
neur Kiamil-Pacha envoyât ses cavas les disperser et défendre tout rassemble
ment sous peine d’arrestation.

De pareils faits, Monsieur le Ministre, sont d’autant plus regrettables, que 
des centaines de familles grecques et arméniennes de ces contrées, lasses d’un 
joug intolérable, sont à la veille d’émigrer en Crimée, où le gouvernement russe 
songe sérieusement à repeupler le sol abandonné par les Tartares.

D’après des informations que j’ai lieu de croire exactes, les conditions 
arrêtées récemment entre les autorités de la Crimée et une députation des Grecs 
d’Ordou seraient des plus encourageantes. Chaque émigrant, quel que soit son 
âge et son sexe, recevra 5 roubles d’argent (20 francs) en débarquant du bâti
ment russe, qui doit venirle prendre, et vigt cinq kilogrammes de blé par mois 
pendant la première année. Un cheval, une vache et deuk boeufs de labour
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seront donnés à toute famille de cinq personnes. Une exemption d’impôts 
pendant dix ans sera, en outre, accordée à tout individu faisant partie de cette 
émigration, qu ’il faut attribuer aux exactions et aux avanies de tout genre dont 
les cultivateurs principalement sont victimes. C’est ainsi qu ’à Ordou et à Ké- 
rassunde, après avoir reçu, il y a vingt cinq ans, des terres de l’État, qu’ils ont 
défrichées et mises en valeur, sous la promesse qu ’ils en deviendraient ensuite 
propriétaires, à la charge de payer les impôts, de pauvres paysans Grecs se sont 
vus forcés de payer des taxes arbitraires et exorbitantes, pour éviter une expul
sion immédiate.

Il est grand temps que l’initiative du Souverain apporte un remède à un état 
de choses que menace de convertir en un vaste désert une des plus belles et des 
plus fertiles provinces de l’Empire.

Agréer l’hommage du respect avec lequel j’ai l’honneur d’être, Monsieur le 
Ministre,

de Votre Excellence
Le très humble et très obéissant Serviteur 

A. Prus

2
Ό Γάλλος πρόξενος τής Τραπεζούντας A. Prus 

προς τον Υπουργό Εξωτερικών A. E. Thouvenel

Τραπεζούντα, 25 ’Οκτωβρίου 1862

[A.M.A.E./C.P.C./Turquie-Trébizonde, τόμ. 3 (1860-1866).
Άριθ. πρωτ. 19. Ημερομηνία λήψης: 8 Νοεμβρίου]

Monsieur le Ministre,
Le Vali de cet eyalet vient de faire une excursion de trois semaines dans 

l’intérieur de la province jusqu’à Gumuch-Khané, à une distance de vingt- 
quatre heures de caravane de Trébizonde. Le motif avoué de ce voyage était 
l’examen de viser des obstacles qu’offre la construction toujours différée de la 
grande route de la Perse, mais, d’après une source digne de foi, son but réel 
était d’arrêter par tous les moyens possibles, au besoin par la force, le flot des 
émigrants Grecs et Arméniens, qui vont combler en Géorgie et en Crimée les 
vides laissés par l’émigration tartare. Des milliers de familles ont ainsi quitté, 
depuis trois ans, le seul district de Gumuch-Khané, abandonnant leurs maisons 
et leurs cultures, dont le produit net ne suffisait pas à leurs premiers besoins. 
Ces malheureuses populations, découragées en Anatolie parle déplorable état 
des voies de communication, qui, en formant les débouchés, les prive du fruit 
de leur travail, exaspérées par la rapacité des agents du fisc, qui exigent la dime 
sur la botte d’herbe que de pauvres femmes rapportent des vaines pâtures des
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montagnes, sont irrésistiblement attirées vers la Russie par des concessions de 
terres, des distributions de vivres et de bétail et des exemptions d’impôts.

Monsieur Malsiniotis, Vice Consul de Grèce à Trébizonde, vient d’être 
appelé à Ismail et remplacé par Monsieur Vratzanos, Vice Consul hellène à 
Serès. J’ai lieu de croire que la Légation Russe à Athènes n ’est pas étrangère à 
cette mutation, provoquée par mon collègue de Russie, qui n’avait pas trouvé 
en Monsieur Malsiniotis un instrument aussi docile que dans ses prédécesseurs.

Agréez l’hommage du respectance lequel j’ai l’honneur d’être Monsieur le 
Ministre, de Votre Excellence,

Le très humble et très obéissant Serviteur

A. Prus

3

Ό Βρετανός πρόξενος στήν Τραπεζούντα Francis Stevens 
προς τον πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη Sir Henry Lytton Bulwer

Τραπεζούντα, 1 Ιουλίου 1863 

[P.R.O./F.O. 195/762 (1863)]

Sir,
As far back as July 1861, in my despatch no 13, I had the honour of 

bringing to Your Excellency’s notice an intention then entertained by a number 
of Christian families, chiefly Greeks, to emigrate to Russia. The Porte did not 
allow them to carry out their plans. Recently the Russian Consul, who has 
never ceased to encourage the Christians of this coast to change their nationali
ty, has revived the question relating to the Christians of Ordoo and Lazistan 
and, within the last few weeks, obtained viziriel letter to the pasha authorizing 
the emigration under special conditions among and other the sale of the landed 
property of the emigrants, of some four hundred families but His Excellency 
has refused to execute the Vizir’s orders, because the Consul will not admit of 
the terms laid down by the Porte, which fact has produced a sharp discussion 
between the pasha and the Consul.

The latter I learn is on the eve of proceeding to Constantinople to engage 
the Russian Ministry to cause the Porte to enforce the viziriel orders above 
stated. If the Consul gains the case, and the families are allowed to emigrate, 
other would be ame to follow the example to the detriment of the Turkish 
government.

4

'Ο Έλληνας πρόξενος στήν Τραπεζούντα Παναγιώτης Ματαράγκας προς
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τον Ιωάννη Δελιγιάννη, Πληρεξούσιο 'Υπουργό στην Κωνσταντινούπολη

Τραπεζούντα, 30 Σεπτεμβρίου 1868

[Α.Υ.Ε./Π.Κ./1868: Προξενεία Τ.Φ.Χ., Άριθ. πρωτ. 249.
Ημερομηνία λήψης: 4 ’Οκτωβρίου, άριθ. πρωτ. 2799]

Έξοχώτατε,
Τόν παρελθόντα Μάρτιον μεταβάς προς διενέργειαν άνακρίσεών τινων 

εις Άμισόν καί προ πάντων όπως εκ τοΰ σύνεγγυς πληροφορηθώ πόθεν 
παρακινούνται οί έντοϊς περιχώροις τής πόλεως εκείνης χριστιανοί νό ζη- 
τωσι νά μεταναστεύσουν εις Ρωσσίαν, εξέθεσα Ύμϊν δι ’ άναφορών μου τά 
συμβάντα.

Γινώσκων δτι ή εις Ρωσσίαν μετανάστευσις ομογενών είναι αυτόχρημα 
άπώλεια αυτών, άναγκαζομένων σύν τω χρόνφ, εν μέσω λαού θρησκευτικώς 
μετ’ αυτών συνδεομένου καί υπό κυβέρνησιν γινώσκουσαν καλώς τούς τρό
πους τής άπορροφήσεως, ν’ άποβάλωσι καί τό τελευταϊον σημεΐον τής ελλη
νικής αυτών έθνότητος, ήν υπό τούς τέσσαρας ήδη αιώνας μετά πολλών 
άγώνων καί θυσιών μόλις ήδυνήθησαν νά διατηρήσωσιν, έπροσπάθησα, συν- 
εννοηθείς μετά του εκεί Άρχιερέως καί μετά πάντων τών έχόντων επ’ αυτού 
επιρροήν τινα, όπως, εί δυνατόν, άποτραπώσι τοΰ σκοπού αυτών, μεταναστεύ- 
οντες επ’ άδήλω μέλλοντι εις χώραν υπό άλλογενών κατοικουμένην καί εις 
ήν ούδείς τών προμεταναστευσάντων ηύτύχησεν.

Δυστυχώς όμως ή άβελτηρία τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως, διατηρού- 
σης εν μέσω αυτών, πτωχών καί άθλιων ανθρώπων, όρδάς ληστρικός Κιρκα
σιών ούδέν σεβομένων ή φοβουμένων, άλλ ’ έπιρρεπών εις παν είδος κακουρ- 
γίας καί αίσχρότητος, ήνάγκασεν αυτούς εν τέλει νά λάβωσι την προςμετα- 
νάστευσιν τελείαν καί άκλόνητον άπόφασιν, καί διά τών ενεργειών τών εν 
Άμισφ καί ενταύθα ρωσσικών προξενείων προ δεκαπέντε περίπου ημερών 
πλοϊον ελληνικόν, ναυλωθεν επί τούτω, παρέλαβεν 650, ώς εμαθον, ψυχάς, 
όπως μετακόμιση αύτάς εις τά παρά τόν Καύκασον υπό τών Κιρκασιών 
έγκαταλειφθέντα μέρη. ’Ώστε, ώς βλέπετε, ή Ρωσσία, ώφελουμένη έκ τής 
κακής καί προς τά ελληνικά συμφέροντα ολέθριας διαγωγής τής ’Οθωμανι
κής Κυβερνήσεως, άναπληροΐ τά υπό τών έτεροθρήσκων καί άτιθάσσων 
Κιρκασιών έγκαταλειφθέντα κενά, δι ’ εύαγώγων καί ομοθρήσκων δυστυχώς 
'Ελλήνων. ’Επειδή δέ, μη μεταβαλλούσης τής οθωμανικής κυβερνήσεως 
διαγωγήν, ίσως, εκ προθέσεως όπως έξαλειφθή παν εν τοϊς τόποις τούτοις 
στοιχειον ’Ελληνισμού, δεν είναι απίθανον νά έξακολουθήσωσιν ai μετανα
στεύσεις, νομίζω άναγκαΐονχάριν τών πανελληνίων έθνικών συμφερόντων, 
νά παρακαλέσω την Ύμετέραν Εξοχότητα νά σπεύση νά ένεργήση ο,τι 
δέον, όπως σταματήση τουλάχιστον μέχρι τοΰ σημείου τούτου τό κακόν, 
ύποχρεουμένης τής Υψηλής Πύλης νά προβή εις την έκ τών μερών τούτων 
άπέλασιν τών Κιρκασιών, βοηθήση δε τούς παθόντας έξ αυτών ομογενείς δι’ 
άναλόγου συνδρομής, διότι πολλοί έξ αυτών ουδέ στέγην νά κατοικήσωσιν
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εχουσι, καί αυτών ήδη των στεγών των υπό των βαρβάρων πυρποληθέντων.

Ύποσημειοΰμαι εύσεβάστως 
Ευπειθέστατος 
Π. Ματαράγκας

5
'Ο Βρετανός πρόξενος στην Τραπεζούντα W. G. Palgrave 

προς τον πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη Sir Henry Elliot

Τραπεζούντα, 31 Μαρτίου 1869 

[P.R.O./F.O. 195/953 (1869-1872), άριθ. πρωτ. 19]

Sir,
It is my duty to report that a scheme for emigration from Turkey to Russia 

is now being actively carried out among the inhabitants of this neighbourhood 
on a serious scale. The proposed emigrants are the so-called «Kroomlees», a 
race tenanting several villages to the East and South East of Trebizond. The 
«Kroomlees» thus denominated from the hamlet of «Kroom», their headquar
ters, are folk of Byzantine extraction. They professed mahometanism for 
upwards of three centuries and a half, but have within the last ten years availed 
themselves of the ever-growing Russian influence in these parts, to proclaim 
themselves Greek Christians. The motive they now assign for wishing to emi
grate is the military conscription, which the Ottoman Government continues 
to enforce amongst them, in spite of their change of creed; the motor is the 
Russian Consul-General of Trebizond.

These «Kroomlees», who are from three to four thousand souls in number, 
have this week addressed a petition to all the Consulates, the British included, 
at Trebizond, requesting their joint support, and the Russian Consul-General 
has begged my co-operation in favour of these «persecuted Christians».

That the Kroomlees grievance is merely a pretext, and a very poor one, 
needs no explanation. But even were the reverse the case, the British Consulate 
would, it seems to me, have no good ground for interfering in an affair of 
purely internal Ottoman administration, either officially or officiously; unless 
of course under superior orders. Some of my colleagues will however, I am 
informed, act otherwise; indeed the Russian Consul-General has already done 
so; on the title that some of the «Kroomlees» are furnished with Russian 
passports; documents of easy purchase.

Indeed I should not have thought it right to trouble Your Excellency with a 
despatch on a topic of so little concern, had I not been expressly requested by 
the local government to communicate these facts; a request with which, after 
due delay, it seemed to me my duty to comply.
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I add on this occasion, and quoting as near as possible, the very words, 
some statements made me by the local government, as follows:

«There are two centres of Russian action for emigration and other purposes 
on this coast, namely Samsoon and Trebizond. But the Russian agent at the 
latter has better success; partly because he deals with a population of artisans, 
stone-cutters and the like, who, on emigration to Russia, find ready work and 
high wages; partly from his own rank of Consul-General, complied with about 
eight thousand roubles of Secret Service money per annum over and above his 
regular salary. Whereas he of Samsoon has a less enterprising race and poorer 
materials to work on; besides being himself merely a Consul, nor highly paid».

«The third centre of russianising action, namely Batoom, may be looked on 
as already virtually lost to Turkey».

Thus far my informants. Taking their information at its own value, and 
neither confirming nor impugning it, I respectfully subjoin.

That Russian action and intrigue, however, skilful and well supported, 
would have less effect, but for the fiscal system, the over-taxation and the other 
faults of Ottoman Provincial Administration, noted in the Appendix on that 
subject, which I had the honour of sending in with the general report last year, 
causes which nowise excuse disaffection and treason, but which unfailingly 
produce them, while they loosen the attachment of the subjects in general, 
especially the Christian, to their rulers and facilitate intrigue, perhaps prepare 
a crisis.

I have the honour to be, with profound respect, Your Excellency’s most 
obedient, humble servant,

W. Gifford Paigrave

6
Ό πρόξενος τής Ελλάδας στήν Τραπεζούντα Ν. Μπέτσος 

προς τον Έλληνα πρεσβευτή'Α. Κουντουριώτη

Τραπεζούντα, 8 Μαΐου 1880

[Α.Υ.Ε./Π.Κ./1880, 45/1: Άποικισμός-Μετανάστευσις.
Άριθ. πρωτ. 61. Ήμερομ. λήψης: 16 Μαΐου 1880]

Έξοχώτατε,
Συνεχίζων την άπό 26 ’Απριλίου έ.ε. καί ύπ’ άριθ. 56 άναφοράν μου, 

λαμβάνω την τιμήν νά πληροφορήσω τήν Y. Ε. δτι ή εις Ρωσίαν μετανά- 
στευσις των χριστιανών ήρξατο πραγματοποιουμένη. Έκ των περί τήν Κε- 
ρασούντα χωρίων Μπουλαντσάκιοϊ, Δεμιρτζίκιοϊ καί Μπαζάρσουι άπό τής 
πρώτης μέχρι τής πέμπτης Μαΐου άπήλθον περί τάς 150 οικογένειας Όρθο-
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δόξων. ’Επίσης ήρξαντο κρυφίως νά φεύγωσι διά πλοιαρίων καί εκ των 
χωρίων Οίνόης, Φάτσας καί Όρδούς (Κοτυώρων), διότι ή θέσις αύτών, ώς 
προέγραφον, κατέστη άφόρητος. Έπιστέλλουσίμοι την 5ην Μαΐου εξ Όρ
δούς, δτι ούδείς χωρικός έσπειρεν, ότι πουλοΰσι τα ζώα των έν σπουδή καί 
εις τιμάς ευτελείς, καί άποστέλλουσιν εις Ρωσίαν άντιπροσώπους, όπως 
έτοιμάσωσι τά προς μετοίκησιν μέρη. Κατά την αυτήν εξ Όρδούς έπιστο- 
λήν, ήσαν έτοιμοι προς άναχώρησιν κατά την παρούσαν έβδομάδα 75 οίκογέ- 
νειαι άπό Τεπε-Κιοϊ, άπό Τσαουλάρ 520, άπό Κερέν Λερέ 70, άπό Καρά-δερε 
300, έν οϊς καί τινες οίκογένειαι όθωμανικαί. Άν δέ δεν ληφθή πρόνοια καί 
δεν διαταχθή ό Γενικός Διοικητής νά μεταβή αυτοπροσώπως καί διά συντό
νων μέτρων προλάβη τάς τρομερός καί άνηκούστους καταπιέσεις των βέη- 
δων, των μεταναστών Λαζών καί αύτών είσέτι τών οργάνων τής Κυβερνήσε- 
ως, πάντες οί χριστιανοί κακώς εχοντες θά μεταναστεύσωσιν, ίσως δε καί 
συμβώσι σκηναί αίματηραί, διότι καί φεύγοντας τούς δυστυχείς χριστιανούς 
καθ’ οδόν γυμνώνουσιν οί άνθρωποι τής έξουσίας καί διαρπάζουσιν οίμετα- 
νάσται Λαζοί. ’Απέναντι δέ τοιαύτης καταστάσεως πραγμάτων ai Διοικητι
κοί Άρχαί ουδέ πράττουσιν ή μάλλον δ,τι πράττουσι μαρτυρεί δτι ολίγον 
μέλλει αύταΐς, άν φεύγωσιν οί χριστιανοί, άφ’ ου τούτους φεύγοντας θ’ άντι- 
καταστήσωσιν διά τών μουσουλμάνων μεταναστών. Ούχί μόνον δέ τό έθνι- 
κόν συμφέρον, άλλά καί αύτή ή φιλανθρωπία άπαιτεϊ νά ληφθή, εί δυνατόν, 
έντονος καί τάχιστη πρόνοια, δπως προληφθή τό κακόν καί έπέλθη μικρά 
τις άνακούφισις εις τά δεινοπαθήματα τών δυστυχών κατοίκων τών μερών 
τούτων. Προπαντός δ’ άνάγκη νά διαταχθή παρά τής Υ. Π. ό Γενικός Διοι
κητής Τραπεζουντος νά μεταβή εις τά εις άναστάτωσιν άπό τίνος ευρισκόμε
να ταύτα μέρη. Άλλ’ δπως ή μετάβασίς του φέρει άποτέλεσμα πρέπει ή 
όθωμανική κυβέρνησις, καθιστώσα αύτόν υπεύθυνον διά τά συμβαίνοντα, νά 
τον έφοδιάση με έκτακτον έξουσίαν καί δύναμιν, δπως δυνηθή, έστω καί 
κατά μικρόν, νά έπαναφέρη τήν δλως έκλιποϋσαν ίσχύν του νόμου. Προ 
πάσης δμως άλλης ένεργείας οφείλει ή όθωμανική κυβέρνησις νά παραιτηθή 
τής άποφάσεως νά έγκαταστήση Δαζούς μετανάστας, καί τήν ύπόσχεσιν 
ταύτην έπισήμως νά μεταδώση αύτοΐς ό Διοικητής έκεϊμεταβαίνων.

Ενεκα κακής έκκλησιαστικής διαιρέσεως τά χωρία, ένθα ή μετανάστευ- 
σις τών χριστιανών γίνεται, υπάγονται άλλα μεν εις τόν Άγιον Χαλδίας, 
άλλα δέ εις τόν Νεοκαισαρείας, άλλά τού μέν έδρα είναι ή Άργυρούπολις, 
όπόθεν ούδεμίαν δύναται νά παράσχη άρωγήν εις τούς ύπ’ αύτόν ύπαγομέ- 
νουςχριστιανούς, ό δ’έτερος εύρίσκεται ένΚωνσταντινουπόλει. Ούχ’ ήττον 
τά πάντα έγένοντο έν καιρφ γνωστά είς τό Πατριαρχεϊον παρά τού Αγίου 
Τραπεζουντος, δστις, οφείλω νά όμολογήσω, καί έν τή περιστάσει ταύτη 
άπαύστως καί άκαμάτως έργάζεται προς τό συμφέρον τού Εθνους καί τής 
Εκκλησίας, καίτοι οί πάσχοντες καί οί μεταναστεύοντες χριστιανοί δέν 
υπάγονται, ώς προεϊπον, είς τήν έκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τήςμητροπό- 
λεως Τραπεζουντος. Άγνοοΰμεν τάς ένεργείας τής Α. Θ. Παναγιότητος τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου. Ούχ ήττον λυπηρόν είναι δτι αύται δέν έγένοντο
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είσέτι γνωστοί εις τον "Αγιον Τραπεζοΰντος, δστις μάτην άπό ημέρας εις 
ημέραν άναμένει ας έζήτησεν επί του αντικειμένου τούτου οδηγίας καί ών 
βεβαίως μεγίστην έχει χρείαν. Άν το Πατριαρχεΐον έλπίζη εις τον "Αγιον 
Χαλδίας καί Νεοκαισαρείας, μάτην προσδοκά, διότι ουτοι ουδέποτε σπου- 
δαίως ήδυνήθησαν νά έργασθώσιν υπέρ του ποιμνίου αυτών.

Πριν περάνω την παρούσαν, σκόπιμον θεωρώ νά πληροφορήσω την Y. Ε. 
δτι καί εν τω ζητήματι τούτω ό άξιότιμος συνάδελφός μου κ. Αλφρέδος 
Μπηλιώττης, πρόξενος τής Αγγλίας, συνεργάζεται μετ’έμοΰ είλικρινώς καί 
μετά προθυμίας, τά δέοντα συμβουλεύων τον γενικόν Διοικητήν καί τά πάντα 
εν λεπτομέρεια καί άξιεπαίνω εύθύτητι εκθέτων προς τήν εν Κωνσταντινου- 
πόλει άγγλικήν πρεσβείαν. Δυστυχώς δμως ό γενικός Διοικητής, δι’ οΰς 
λόγους άνέφερον έν τή προηγουμένη εκθέσει μου, δεικνύει άδράνειαν καί 
άβελτηρίαν άσυγχώρητον.

’Επικαλούμενος καί πάλιν τάς οδηγίας τής Υ.Ε. δια τελώ μεθ’ δλου του 
προσήκοντος σεβασμού

Ευπειθέστατος 
Ό υποπρόξενος Ν. Μπέτσος

7
Ό Βρετανός πρόξενος στήν Τραπεζούντα Alfred Biliotti 

προς τον πρεσβευτή λόρδο Dufferin

Τραπεζούντα, 17 Δεκεμβρίου 1881 

[P.R.O./F.O. 195/1381 (1881), άριθ. πρωτ. 72]

My Lord,
I have the honour to inform Your Lordship, with reference to my despatch

es no 65 of the 29th ultimo and no 68 of the 3rd instant, that the Greek Consul 
has not yet received the slightest instruction from his Government with regard 
to Greek emigrants, and that the movement of emigration is as strong as 
before.

The 50 Greek families, which were waiting at Ordoo, receiving no informa
tion from the Greek Consul at Trebizond, lately removed to Batoom.

It is reported from Ordoo that many emigrants, who have lately arrived 
from the interior, with a view to remove to Greece, are greatly sufferig from 
privations. Their number is not given, but they seem to be part of the 500 
families from Sivas, which were expected at Samsoon. They state that should 
they fail to soon obtain an answer as to whether they may be sent to Greece, 
they will End themselves under the necessity, much against their will, to proce
ed to Russia.

The Greek Consular Agent at Samsoon reports that upwards of1.000 souls
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have given him information of their intention to emigrate at the end of Februa
ry next from Tach Ova, vilayet of Sivas. And a delegate from Niksar has 
informed the Greek Consul here that 300 families from that locality are ready 
to depart in March next.

In both cases the intended emigrants give notice that they are willing to go 
to Greece, but should they obtain no answer before the forementioned dates, 
as they made up their mind to leave Turkey, they will proceed to Russia.

Iam informed from Batoom that the emigration in that town have not been 
removed to the interior, but that convenient lodging has been provided to them 
by the local authorities and that many have found employment in the new 
constructions, which are erected there, but that there are still numbers of 
women and children entirely depending on public charity.

The 40 Greek families which on their return from Batoom to Ordoo had 
been locked up in a han, in order to be sent back to Russia, have been allowed 
by the local authorities to remain in Turkey.

I have the honour to be with the greatest respect, My Lord,
Your Lordship’s most obedient, humble servant 

Alfred Biliotti

8
Ό 'Έλληνας πρόξενος στήν Τραπεζούντα Νικόλαος Φουντούλης 

προς τον Χαρίλαο Τρικούπη

Τραπεζούντα, 21 Φεβρουάριου 1883 

[Α.Υ.Ε./Π.Κ./1883: Προξενικοί Άρχαί, άριθ. πρωτ. 94]

Κύριε Πρόεδρε,
Ό χείμαρρος των μεταναστεύσεων των ομογενών κατοίκων του θέματος 

τούτου Ακολουθεί τον προ πολλοΰ διαγεγραμμένον ροΰν αύτοΰ, διοχετευό
μενος εις Ρωσσίαν υπό καταλλήλων καί πεπειραμένων Αποστόλων τήςΔυνά- 
μεως ταύτης. Άφραστον λύπην αισθάνεται πας τις, καί ίδίμ ό 'Έλλην, θεώ- 
μενος τούς όμογενεϊς αυτού συρομένους Αγεληδόν εις την ρωσσικήν γην, 
ένθα ή έπομένη γενεά, τά τέκνα των δηλονότι, θέλουσιν άποτελέσει τάς 
ίεράς παρακαταθήκας τού εθνισμού καί την γλώσσαν, &ς τό βάρος τών αιώ
νων ούκ ΐσχυσε ν’ άφαιρέση. Λεν περιτρέχουσι μόνον Απόστολοι τής Ρωσ- 
σίας προς τον σκοπόν τούτον την χώραν, άλλα δυστυχώς καί ’Έλλην ιεράρ
χης, διαφθαρείς υπό ρωσσικοΰ χρήματος συμπράττει τοΐς άποστόλοις προς 
έξόντωσιν τού ποιμνίου του, ώθών αυτό διά τής ποιμαντορικής του ράβδου 
νά μεταναστεύση εις Ρωσσίαν. Ό ιεράρχης ούτος έστιν ό μητροπολίτης 
Θεοδοσιουπόλεως (Έρζερούμ), όστις, καθ’ ά ό Μητροπολίτης Τραπεζούν- 
τος μοί είπεν, άπέστειλε πρό τινων ήμερών έπιστολήν προς τον ένταΰθα 
Γενικόν Διοικητήν, δι’ ής λέγει αύτφ ότι: «’Επειδή ό στρατιωτικός Διοικη
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τής Κάρς μοί έγραψε περί μεταναστευόντων έκ τής Μητροπόλεώς μου εις 
την ύπ’ αυτόν διοίκησιν ανευ προηγουμένης είδοποιήσεως καί με παρεκάλε- 
σε νά τον προειδοποιώ περί του άριθμοΰ των οικογενειών, αϊτινες άποφασί- 
ζουσι νά μεταναστεύσωσιν, ΐνα προετοιμάζη τάς προς άποκατάστασίν των 
άπολύτως άναγκαϊα καί ουτω μή ύποφέρωσιν οί εις το ρωσσικόν έδαφος 
μεταναστεύοντες χριστιανοί τής Μητροπόλεώς μου, καί δτι έπειδή πολλοί 
τών έπιθυμούντων νά μεταναστεύσωσιν δεν υπάγονται εις την ήμετέραν δι
καιοδοσίαν, ούτε εις την υπό του Βιλαετιού Θεοδοσιουπόλεως, άλλ’ εις άλ
λον πνευματικόν άρχηγόν τοΰ ήμετέρου Βιλαετιού, παρακαλώ νά συστήσητε 
αότοΐς την επιθυμίαν ταύτην τοΰ στρατιωτικού Διοικητοΰ Κάρς προς όφελος 
τών χριστιανών». Οί ’Οθωμανοί δεν δυσαρεστοΰνται τόσον διά τάς μετανα
στεύσεις, διότι οί μεταναστεύοντες είσι χριστιανοί, ούχ ήττον όμως ό Βαλής 
άπήντησε τω Μητροπολίτη, ότι θαυμάζει πώς έτόλμησε νά τω γράψη μίαν 
τοιαύτην έπιστολήν καί τον παρήνεσε ν’ άπόσχη τοΰ λοιπού άναμιγνυόμε- 
νος εις πράγματα άλλότρια τοΰ κύκλου του.

"Αν καί τηλικαΰται ενέργειαι καταβάλλονται διά τάς μεταναστεύσεις πα
ρά τών ρωσσικών όργάνων καί μετ’ έπιτάσεως αύται γίνονται, έν τούτοις οί 
μή έπιλήσμονες τοΰ έθνισμοΰ των όμογενεϊς καθεκάστη ν'αυθόρμητοι προ
σέρχονται εις τό προξενεϊον, παρακαλοΰντες νά μεταναστεύσωσιν εις την 
μητέρα των Ελλάδα. Τάς εις Ρωσσίαν μεταναστεύσεις, λέγουσι, δεν έπιθυ- 
μοΰσιν, άλλ’ ή ελλειψις άσφαλείας, ή κατατρέχουσα αύτοΐς πείνα καί ai 
διαδόσεις τώνΡώσσων πρακτόρων, ότι δέον νά παύσωσιν άναμένοντες άρω- 
γήν έξ Ελλάδος, έξαναγκάζουσιν αυτούς ν’ άκολουθώσι τόν ροΰν τής ει
μαρμένης, καί, λαμβάνοντες τριάκοντα ρούβλια παρά τών πρακτόρων καί 
ύπόσχεσιν έκτάσεως γής, μεταναστεύσουσι πανοικεΐεις Ρωσσίαν. Ενθαρρύ
νω αυτούς καί τούς προτρέπω νά μή πιστεύωσι τά θρυλήματα τών άποστόλων 
τής Ρωσσίας, διότι ή Ελληνική Κυβέρνησις ούδέποτε έπαύσατο μεριμνώσα 
καί σκεπτομένη περί αύτών πατρικώς, άλλ’ ότι ένα τών σπουδαίωνμελημά- 
των της είναι καί αύτοί. Οί δυστυχείς άπέρχονται εύχόμενοι νά μή παριδο- 
θώσιν οί πόθοι των.

Έμελέτησα έπισταμένως την γένεσιν τής τάσεως ταύτης τών κατοίκων 
περί τής μεταναστεύσεως καί άνεΰρον, ότι άφ’ ότου έπαυσαν έκμεταλλευό- 
μενα τά έν Άργυρουπόλει (Κιουμουσχανέ) μεταλλεία τοΰ άργύρου, έξ ών 
έζων απειράριθμοι έργάται, οί έργατικοί εύρεθέντες έν άπογνώσει, καθ’ δ μή 
δυνάμενοι νά εΰρωσι πόρον ζωής εις τάς πατρίδας των, έτράπησαν τό πρώτον 
μόνοι τήν είς Ρωσσίαν άγουσαν, ένθα ευράντες έργασίαν καί όμοθρήσκους 
είργάζοντο άπό τής άνοίξεως μέχρι τέλους τοΰ φθινοπώρου, καί τόν χειμώ
να, καταπαύοντες τά έργα ένεκα τών παγετών, έπανέκαμπτον είς τάς έστίας 
των. Προϊόντος όμως τοΰ χρόνου οί πλεΐστοι τούτων παρέλαβονμεθ’ έαυτών 
καί τάς οικογένειας των είς Ρωσσίαν, θεωρήσαντες άσύμφορον ν’ άφίνωσιν 
αύτάς έν τόπφ, παρ ’ ώ ούδεν άνέμενον. Οί άρχήθεν μεταναστεύσαντες έργα- 
τικοί μετεκάλεσαν καί άλλους καί ούτως άπετελέσθη ό πρόδρομος ούτως 
είπειν τών μεταναστεύσεων είς Ρωσσίαν τών όμοεθνών κατοίκων τών μερών
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τούτων. Κατ’ άρχάς οί μεταναστεύοντες έγένοντο άπλώς άνεκτοί παρά των 
ρωσσικών άρχών καί ούδεμίαν κυβερνητικήν άρωγήν έλάμβανον. Άφ’ δτου 
δμως τ’ άγρια στίφη των Κιρκασιών το πρώτον καί των Λάζων μεταγενεστέ- 
ρως κατεπλημμύρισαν την χώραν των καί ύφίστανται παρ’ αυτών άκατονομά- 
στους βιαιοπραγίας, δηώσεις καί λεηλασίας, καί κατ’ άκολουθίαν ύπερηύ- 
ξησεν ή δυστυχία των, ή ρωσσική κυβέρνησις διωργάνωσεμεταναστευτικήν 
προπαγάνδα, ήτις έκμεταλλευομένη έπιτηδείως τάς συμφοράς των προτρέπει 
αύτοις νά μεταναστεύωσι, δίδουσα έκάστη οίκογενείφ 30 ρούβλια καί ύπο- 
σχομένη εκτασίν τινα γης. Ή τοποθέτησις τών μεταναστευόντων τά νυν 
γίνεται, ούχί δπως το πάλαι κατά τηνέπιθυμίαν των, άλλ ’ επί τών τελευταίως 
καθορισθέντων συνόρων μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρκίας, δποι ύπάρχουσιν 

’Αρμένιοι, ΐνα οί ομογενείς άποτελέσωσιν οίονεί μεσότοιχον τών ’Αρμενίων 
τής Ρωσσίας καί τών τής Τουρκίας. Πολλοί τών έργατικών άκολουθοΰσιν 
άπαραλλάκτως τήν παλαιόν έξιν τών πατέρων των νά μεταβαίνωσιν είς Ρωσ- 
σι'αν τήν άνοιξιν καί νά έπανακάμπτωσι τον χειμώνα είς τάς πατρίδας των. 
Ειδήμονες όμογενεϊς περί τών έργατικών τούτων μοί είπον, δτι εΐσί φίλερ
γοι, κάλλιστοι κτϊσται καί γεφυροποιοί, δτι τά ήμερομίσθια ένΡωσσίφ είσίν 
ούχί άνώτερα τών έν Έλλάδι, δτι τά έξοδα τών πρώτων άναγκών σχετικώς 
είσί εύθυνότερα έν τή ήμεδαπή ή ένΡωσσίςι, δτι συμφέρει αύτοις πλειότερον 
νά έργάζωνται έν Έλλάδι, διότι έν Ρωσσίςι εξ μόνον μήνας έργάζονται καί 
τούς λοιπούς άργοΰσιν ένεκα τών παγετών. Παρεκάλεσα τον άναπληρωτήν 
μου κ. Α. Τριανταφυλλίδην νά έρωτήση άρχιτεχνίτας, οϊτινες στρατολογοΰ- 
σιν έργάτας καί διά προκαταβολών των μεταφέρουσιν αυτούς είς Ρωσσίαν, 
έάν έχωσι τήν διάθεσιν νά μεταβώσιν είς Ελλάδα, καί έπληροφορήθην δτι 
έπιθυμοΰσιν, άλλ’έπειδή άγνοοΰσι τόν τόπον, πρόσωπα προς ä νά καταφύ- 
γωσιν άμα τή άφίξει των προς άνεύρεσιν έργασίας καί του άκριβοΰ ναύλου 
ένεκεν τής μεγάλης άποστάσεως, δέν τοϊς είναι δυνατόν ν’ άναλάβωσι μίαν 
τοιαύτην έπιχείρησιν. Ούχ ήττον δέ, έάν άλλος άναλάβη τά έξοδα τής καθό
δου των τοϊς χορηγήση έλάχιστα χρηματικά έφόδια καί τοϊς ύποσχεθή έρ- 
γασίαν, πολλοί προθύμως θά μεταβώσιν.

Ή Ύμετέρα Έξοχότης, ή γινώσκουσα κάλλιστα τάς ένεργείας τών προ- 
κατόχων μου, οϊτινες πάνυ φιλοτίμως είργάσθησαν περί τών μεταναστεύσε
ων είς 'Ελλάδα τών όμοεθνών οίκογενειακώς, άς έπιτρέψη καί έμοί, έχοντα 
άφετηρίαν τά έν τή παρούση μου έκτεθέντα περί τής άρχής, ήτις έγένετο 
άφορμή πρώτη νά μεταναστεύσωσιν οί όμογενεϊς τών μερών τούτων είς 
Ρωσσίαν, νά υποβάλλω τάς άκολούθους σκέψεις:

“Οπως διά τάς είς Ρωσσίαν μεταναστεύσεις πρόδρομοι έγένοντο οί έργα- 
τικοί, καλόν ήθελεν εϊσθαι, έάν πριν ή ληφθή γενικόν μέτρον περί τών 
μεταναστευόντων είς τό ρωσσικόν έδαφος δυστυχών όμογενών, ών ή κατά- 
στασις έστίν ούτως σπαραξικάρδιος, καταρξώμεθα τού έργου άπό τούτους, 
οϊτινες άναχωρήσαντες έντεΰθεν δέν θά φέρωσι μεθ’ έαυτών οικογένειας, 
αΐτινες παρέχουσι προσκόμματα καί μεγάλα έξοδα μεταφοράς καί έγκαταστά- 
σεως, άλλά θά ώσιν άπαντες άνδρες, άπηλλαγμένοι οικογενειακών βαρών.
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Τά νυν μάλιστα, δτε εν Έλλάδι γίνονται τόσα μεγάλα έργα καί οί τεχνΐται 
σπανίζουσιν, εάν χορηγηθή αύτοϊς ό ναύλος τής καθόδου καί ελάχιστον 
χρηματικόν ποσόν καί προς τής άφίξεώς των προβλεφθή εργασία, ώστε 
άμέσως νά εύρωσι πόρον ζωής, ταΰτα εσονται άρκετά ελατήρια, ιν’ άρχίσω- 
σινοί τεχνΐται νά μεταβαίνωσιν εις ’Ελλάδα, αυτοί δε οί ίδιοι, φρονώ, δι ’ ούς 
θά καταβληθώσι τό πρώτον τά έξοδα τής καθόδου των, άφοΰ διαμείνωσιν επί 
τινα χρόνον αύτόσε καί συγχρωτισθώσι μετά τών ομοεθνών των καί θερμαν- 
θή ή εκ τής επαράτου δουλείας καί τών στερήσεων κατάψυχρος καρδία των 
υπό ήλιου άνατέλλοντος έπί ομογενούς ελευθέρου εδάφους, θά επανακάμ- 
ψωσιν είς τάς εστίας των καί θά προσλάβωσι μεθ’ εαυτών τάς οικογένειας 
των καί δι’ ιδίων των πλέον έξόδων θά μεταναστεύσωσιν πανοικεϊ είς τήν 
ημεδαπήν, καί ούτω γενήσεται ή αρχή τών μεταναστεύσεων είς Ελλάδα έκ 
τών έργατικών, όπως άπαραλλάκτως έγένετο διά τάς είς Ρωσσίαν, καί πολύ 
εύκολώτερον, διότι έκεΐ έργάζονται εξ μόνον μήνας, ένώ παρ’ ήμϊν απαν τό 
έτος.

’Επικαλούμενος τάς ύμετέρας διαταγάς, διατελώ μεθ’ όλου τού προσήκον
τος σεβασμού.

Ευπειθέστατος
Νικόλαος Φουντούλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΠΙΝΑΚΕΣ

1
ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ (1829-1830) 

[Πηγή: S. Kaukhchishvili, «Istoriya poseleniya grekov v Gruzii», σ. 6-7]

α/α προέλευση οίκογένειες άτομα χρονολ. έγκατάστ. επάγγελμα

1. Gümushane 85 517 Ιούλιος 1829 μεταλλωρύχοι
» 12 7.5.1830 »
» 46 121 7.5.1830 »
» 2 10 Μάιος 1830 »
» 3 6 Ιούνιος 1830 »

2. Erzurum 26 96 Μάιος 1830 τεχνίτες
» 4 Μάιος 1830 κτηνοτρόφοι
» 43 143 Μάιος 1830 τεχνίτες

3. Kyaryak 20 22 22 Μαΐου 1830 γεωργοκτηνοτρόφοι
4. Sanamer 11 89 » γεωργοί

» 9 63 » »
5. Akhalykh 3 42 » »

» 4 20 » »
6. Dzhinisi 22 153 » »
7. Khadyk κ.ά. 5 26 » »

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΣΑΛΚΑΣ 
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ 

[Πηγή: Kaukhchishvili, δ.π., σ. 9]

νέο όνομα χωριού παλιό όνομα χωριού άριθμός κατοίκων

1. Beshtasheni Beshkenashen
19.12.1830

200
30.1.1831

200
2. Shipiakli (Shipiak) Edzeni Sopeli 130 132
3. Kyaryak Nizhni Halsheny 205 249
4. Bashkoi-Kendigi 240 240
5. Khadyk-Sanamer-Akhalyk Kochti 265 265
6. Barmaksiz 401 401
7. Dzhinisi Karusheti 194 190
8. Avranli Tezi 173 180
9. Guniya Chanchkabezha 159 160
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3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΑΛΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 

[Πηγή: Angelov, δ.π., passim]

έτος
έγκατ.

Τόπος έγκατάστασης άριθ. προέλευση 
οίκογ.

παρατηρήσεις

1813 Tsintskaro 19 περ. Πασέν μεταξύ Κάρς- 
Έρζερούμ

1814 » 76 » συγγενείς των 18 
προηγούμενων

1822-3 » 100 Gümushane
1825 Demir Bulakh 15 Erzerum γνωστό καί ώς Gre- 

cheskie Gomareti. 
Άρχ. άποστ. Θεόδ. 
Ούρούμωφ.

1825-7 Keivan Bulgason — Antarli καί Okha περιοχή Έρζερούμ
1829-40 Ambarlo — Erzerum καί Okha
1830 Beshtashen (Beshkenashen) 85 Gümushane μεταλλωρύχοι
1830 Bashkoi

(Berkhnii Akhalsheni)
34 Bashkoi περιοχή Έρζερούμ

1830 Koteliya (Rekha) — Koteliya περιοχή Artvin
1830 Mamula Sopeli 16
1830 Evreni ή Avranli (Tezi) 49 — Άνάμεσά τους καί 

τρεις άρμενικές οι
κογένειες, πού μαζί 
μέ 15 έλληνικές με
τακινήθηκαν τό 
1835 στήν ’Αλεξαν
δρούπολη (Lenina- 
kan, σημ. Gumri)

1830 Barmaksiz (Edzani) — Erzerum —

1830 Dzhinis

•

Μαζί μέ τούς Έλ
ληνες έγκαταστά- 
θηκαν καί Αρμέ
νιοι πού άργότερα 
ίδρυσαν δικό τους, 
τό Bumaèhet

1830 Khadyk-Sanamer-Akhalyk 
(Kokhta ή Kokhti)

"Ως τό 1885 νοίκια
ζαν γή άπό τή γερ
μανική κοινότητα

1830 Goryak ή Kyaryak 
(Nizniy Akhalshen)

-- -- Έλληνες μετανά
στες άρμενόφωνοι

1830 Shepyak ή Shipyak 
(Edvena Sopeli)

1 ΟΙκογένεια ένός 
μοναγοϋ
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έτος
έγκατ.

Τόπος έγκατάστασης άριθ. προέλευση 
οίκογ.

παρατηρήσεις

1830 Guniya-Kala
(Chin Khabezha ή 
Chanchkabezha) 

1830-40 Kumbet (Kakhadum) 
1830-40 Olyank (Ayazmadar)

4

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ
(1878-1882)

[Πηγή: Α.Υ.Ε./Π.Κ./1883: Προξενικοί Άρχαί, 19 Μαίου 1883, άριθ. πριοτ. 235]

Προέλευση άριθ. οΐκογ. άτομα Τρόπος έκπατρισμοΰ

Έρζερούμ 300 1.800 Διά ξηρδς
Άμάσεια 300 1.800 Διά θαλάσσης άπό τά λιμάνια Άμισοϋ
Κερασούντα 200 1.200 καί Κερασούντας

’Αργυρούπολη 300 1.800 Διά ξηρός
Νεοκαισάρεια 400 2.400 Διά θαλάσσης άπό τό λιμάνι Κοτυώρων
Σεβάστεια 650 3.900 Διά ξηρός. ’Ορθόδοξοι Άσσυροχαλδαΐοι
Τραπεζούντα 700 4.200 Διά θαλάσσης. Προέρχονταν άπό τά περίχωρα. 

’Ελάχιστοι άπό την πόλη τής Τραπεζούντας

Σύνολα 2.850 17.100

5

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

[Πηγή: Α.Υ.Ε./Κ.Υ./1919, Β/ΑΑΚ (4)]

Διοικητική περιφέρεια Έλληνες έκκλη- 
σίες

Ιερείς σχολεία δάσκαλοι σύνολο
πληθ.

Κυβερνείο Κάρς 48.994 67 67 78 123 370.000
Κυβερνείο Τιφλίδας 50.306 26 27 24 29 1.150.000
Κυβερνείο Μ. Θάλασσας 16.682 3 3 7 11 150.000
Κυβερνείο Κουμπάν 
Κυβερνείο Κουταΐδας

28.300 6 6 14 26 2.500.000

Διοίκηση Σοχούμ 20.095 14 14 18 25 1.125.000
Διοίκηση Βατούμ 7.469 2 4 2 10 170.000
Κυβερνείο Σταυρούπολης 2.801 1 2 1 2 1.200.000
Κυβερνείο Βακού 1.500 — — — — 1.000.000



160 A. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Διοικητική περιφέρεια 'Έλληνες έκκλη- ιερείς σχολεία δάσκαλοι 
σίες

σύνολο
πληθ.

Κυβερνείο Έριβάν 2.210
Κυβερνείο Έλισαβετούπολης 661 
Κυβερνείο Τερέκ 950
Κυβερνείο Νταγεστάν 155

Σύνολα 180.123

3 3 3 6 1.000.000-
— — — 1.000.000

1 1 1 2 1.150.000
τ — — — 670.000

123 127 148 234 11.460.000

6

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 
[Πηγή: Α.Υ.Ε./Π.Κ. 1919/Β/ΑΑΚ (4)]

α/α όνομα πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία είδος σχολείου δάσκαλοι

α) Κυβερνείο Κάρς (πληθ. 370.000)

1. Άρτός 858 1 1 1 Εκκλησιαστικό 3
2. Άρσενέκ 247 1 1 1 » 1
3. Άρδαχάν 325 1 1 — — —

4. Άλή Σοφή 582 1 1 1 » 2
5. Άτκόζ 631
6. Άπουλβάρτ 662 1 1 1 Κυβερνητικό 2
7. Άζάτ 824 1 1 1 Εκκλησιαστικό 3
8. Βαργκενίς 525 1 1 1 » 1
9. Βερισσάν 484 1 1 1 » 1

10. Βεζίν-κιοϊ 850 1 1 1 » 3
11. Γιηλιαμπέρτ 970 — — 1 Κυβερνητικό 3
12. Γελκετσμές 860 1 1 1 » 2
13. Γενίκιοϊ 830 1 1 1 Εκκλησιαστικό 3
14. Γ ιαγμπασάν 578 1 1 1 » 2
15. Γέϊτζε 650 — — 1 » 1
16. Γ ιαλαούζ-τσάμ 550 1 1 1 » 3
17. Έμίρ-Χάν 570 1 1 1 » 1
18. Ζέλετζε 852 ■ — — 1 » I
19. Ζεμζελέκ 352 1 1 1 Κυβερνητικό 1
20. Ίσλαμσόρ 660 1 1 1 » 1
21. Ίβάν-μπολ 792 1 1 1 Εκκλησιαστικό 1
22. Κάγισμαν 85 — — — — —23. Κετσεβάν 335 1 1 — — —24. Κιόρογλου 500 — 1 Εκκλησιαστικό 2
25. Καραουργάν 650 1 1 1 » 3
26. Καρακούρτ 630 1 1 1 » 2
27. Κηζήλ-κλησέ 611 1 1 1 » 1
28. Κεσέρ 522 1 1 1 » 1
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α/α όνομα πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία είδος σχολείου δάσκαλοι

29. Κόγκ
30. Καμισλή
31. Καρακηλισά
32. Κάρς
33. Λάλογλη
34. Μερτενέκ
35. Μεζερέτ
36. Μετζιγγερτ
37. Μπαρτούς
38. Μπεμπερεκ
39. Μασουρτζούχ
40. Μπαγδάτ
41. Μαγαρατζήκ
42. Μερινέζ
43. Μετσιτλή
44. Ναρεμάν
45. Νδεμίρ-καπού
46. Ντόρτ-κιλισε
47. Όριάκιοϊ
48. Οΰστ-κιλισέ
49. Όλουγλή
50. Όλτυ
51. Ποσέκ
52. Πελικμπάς
53. Πεζιργκιάν-κετσίτ
54. Πατσουρέρ
55. Σουρπασάν
56. Σαράφ
57. Σαλούτ
58. Σαλιούτ
59. Σιματέν
60. Σιντιζκώμ
61. Σαρικαμίς
62. Σουπατάν
63. Σιραχανά
64. Τσιλαχανά
65. Τσορμίκ "Ανω
66. Τσορμίκ Κάτω
67. Τνβίκ
68. Τσατάχ
69. Τσαπίκ "Ανω
70. Τσαπίκ Κάτω
71. Ταχτά-κηράν

535 1 1 1
650 1 1 1
986 1 1 1

1.589 2 2 1
757 1 1 1
305 1 1 1
583 1 1 1
794 1 1 1
730 — — 1
800 1 1 1
485 1 1 1
326 1 1 1

1.600 1 1 1
600 — — 1
795 1 1 1
679 — — 1
312 1 1 1
320 1 1 1
588 1 1 1
263 1 1 1
708 1 1 1
400 — — 1
344 — — 1
670 1 1 1
623 — — 1
480 — — 1
360 1 1 1
511 1 1 1
543 1 1 1
225 1 1 1
478 1 1 1
878 — — 1

73 — — —
703 1 1 1
300 1 1 1
250 — — —
390 — — 1
417 — — 1
698 1 1 1
500 1 1 1
512 1 1 1
515 1 1 1
543 1 1 1

Κυβερνητικό 1

» 1
Εκκλησιαστικό 3
Κυβερνητικό 1

Εκκλησιαστικό 3
» 1
» 1
» 2
» 1

Κυβερνητικό 3
Εκκλησιαστικό 1

» 1
» 3
» 1

Κυβερνητικό 1
Εκκλησιαστικό 1

» 1
» 1
» 1
» 1

Κυβερνητικό 2
Εκκλησιαστικό 1

» 1
» 2
» 1
» 1

» 1
» 1
» 2
» 1
» 2
» 3

Εκκλησιαστικό 1
» 1

Εκκλησιαστικό 1
» 1

Κυβερνητικό 2
Εκκλησιαστικό 1

» 1
» « . 2

Κυβερνητικό 1



162 A. Ξ ΑΝΘΟΠΟ Y ΛΟΥ-ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ

α/α όνομα πληθ. ναοί ιερείς σχολεία είδος σχολείου δάσκαλοι

72. Τσιπλαχλή 355 1 1 1 Εκκλησιαστικό 1
73. Τορεσχιέφ 685 1 1 1 » 2
74. Τουρκασέν 650 1 1 1 » 3
75. Τουϊγούν 500 1 1 1 » 1
76. Φαχρέλ 470 1 1 1 » 1
77. Χιντζιρίκ 285 1 1 1 » 1
78. Χαζνατάρ 231
79. Χάνδερε 600 1 1 1 » 1
80. Χανάχ 599 1 1 1 Κυβερνητικό 3
81. Χαραμή βαρτάν 1.197 1 1 1 Εκκλησιαστικό 4
82. Χάσκιοϊ 482 1 1 1 » 1
83. Χαλήφ-όγλού 207 1 1 1 » 1
84. Χατζή-βελή 650 1 1 1 » 1
85. Τεκνελή 280 1 1 1 » 1

Σύνολα 48.994 67 67 78 123

β) Κυβερνείο Τιφλίδας (πληθ. 1.150.000)

α/α όνομα πόλης 
ή χωρίου

πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία μαθητές δάσκαλοι

1. "Αγιος Μιχαήλ 122 1 1 1 . 1
2. Άχαλτσήκ 350 1 1 1 1
3. Άχαλιέκ (Πόστ) 600 — — — —

4. Άβρανλή 828 1 1 1 65 μαθητές 1
5. "Αχτελε 2.500
6. Άδιγιάνσκοε 10
7. Άλαβέρτσκοε 3.290
8. Άσκαλίν 2.205
9. Βεζίρωφ 58

10. Βαρεβάνσκοε 45
11. Γιαϊλά ή "Ιμερα 704 1 1
12. Γεδή-κλησέ 850 1 1 1 55 μαθητές 1
13. Γουνή-καλέ 600 1 1 1 45 μαθητές 1
14. Γκιουμπέτ 985
15. Γομαρέτ καί περ. 1.235
16. Δελή-Μουράτ 570
17. Έλένκ έπάνω 620 1 1
18. Έλένκ 400 1 1 1 40 μαθητές 1
19. Έλισαβετάς 2
20. Ήρακά μεσαία 260
21. Ήρακά "Ανω 515



ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ (19ος αϊ.) 163

α/α όνομα πόλης 
ή χωρίου

πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία μαθητές δάσκαλοι

22. Ήρακά Κάτω 299
23. Ίβανώφσκα 409 1 1
24. Καρακόμ 589 1 1 1 40 μαθητές 1
25. Κερέκ 750 1 1 1 35 μαθητές 1
26. Κογός 1.017
27. Κοτέλια 900
28. Κλήνδσκοε 150
29. Κων/νόβσκοε 32
30. Λειβάδι 900
31. Λοκαλά 150
32. Μπεστάση 1.585 2 3 2 125 μαθητές 3
33. Μπάσκιοϊ 1.100 1 1 1 56 μαθητές 1
34. Μπαϊμπούρτ 389
35. Μιχαήλοβον 147
36. Μπορζόμ 950 1 1 1 1
37. Μπαρμαξίς 1.750 1 1 1 45 μαθητές 1
38. Μίσματ 100
39. Μαγκλής 5
40. Μτζχέτ 5
41. Νέον 420
42. Όπρέτι 1.100
43. Οϋδήνσκοε 15
44. Πορζόμ καί περ. 950
45. Ρέχα 528
46. Σαναμέρ 850 1 1 1 55 μαθητές 1
47. Σάντα 626 1 1 1 40 μαθητές 1
48. Σιπέκ 594 1 1 1 45 μαθητές 1
49. Σογουτλού 200
50. Σουράμ 40
51. Σακριάν 2
52. Σαρτατζάλ 15
53. Σεργιέβσκοε 15
54. Τέκ-κλησια 609 1 1
55. Τσινκαρό "Ανω 690 1 1 1 60 μαθητές 2
56. Τσιχισβάρ 1.080 1 1 1 1
57. Τσινκαρό Κάτω 1.500
58. Τζινίς 850 1 1 1 48 μαθητές 1
59. Ταρσόν 320
60. Τσινβάλ 15
61. Τσαβκήσκοε 6
62. Τσανδάρσκοε 2.120
63. Τυφλίς 1.500
64. Χαραπά ή Γενίκιοϊ 625
65. Χάσκιοϊ 390



164 A. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

α/α όνομα πόλης 
ή χωρίου

πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία μαθητές δάσκαλοι

66. Χωρίον Οικονόμου 480
67. Χαδήκ 500
68. Χαμαμλή 420
69. Χητηστάβ 40
70. Τσιατούρ 650
71. Κουμαρέτ 2.100 1 1 1 2
72. Τζάν-μπαχτσέ 980 1 1 1 1
73. Τσιατούρ 700 1 1 1 1
74. Χαντό 70
75. Σανάκ 1.050 1 1 1 3
76. Γιαγτάν 280

Σύνολα 50.306 26 27 24 29

γ) Κυβερνείο Μαύρης Θάλασσας (πληθ. 125.000)

α/α όνομα πόλης 
ή χωριού

πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία είδος
σχολείου

δάσκαλοι

1. Άδλέρσκη 180 1 1 1 έξατάξιο 1
2. Άδερπιέβσκοε 750
3. Βασιλέβσκοε 600
4. Καπαρδήνσκοε 650
5. Κράσναγια Πολιάνα 600 1 1 1 1
6. Νοβορωσσίσκη 1.400 1 έξατάξιο 3
7. Πρασκόβσκοε 750
8. Περεγόβσκοε 150
9. Πσάτσκοε 200

10. Σότζη 150 1 1 1 1
11. Τουαψέ καί περ. 2.300
12. διεσπαρμένοι 4.500
13. Γκελεντζίκ 532 1 2
14. Λαζαρόφσκη 1.050 1 (μεικτό) 2
15. Τζούμπρη 350 1 1
16. Βισόκο 350
17. Βαρτάν 560
18. Γερέβιτς 700
19. Περβένκα 210
20. Ψάθα 700

16.682 3 3 7 11Σύνολα
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S) Κυβερνείο Έριβάν (πληθ. 1.000.000)

α/α όνομα πόλης πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία
ή χωριού

είδος
σχολείου

δάσκαλοι

1. Άλεξανδροπόλ 270 1 1 1 Κυβερνητικό 2
2. ’Αλεξανδροπόλ περ. 850
3. Έριβάν 35
4. Έτζμιατζίν 20
5. Ναχητζεβάν 45
6. Νοβοπαγιατζήτ 215
7. Όρτουπάτ 5
8. Σουρμαλίν 5
9. Σαρουρο-δαριλέβσκη 5

10. Παγιαντούρ 480 1 1 1 Ίερατ. Κυβερν. 3
11. Παϊτάρ 280 1 1 1 ’Εκκλησιαστικό 1

Σύνολα 2.210 3 3 3 6

ε) Κυβερνείο Έλισαβετούπολης (πληθ. 1.000.000)

α/α όνομα πόλης πληθυσμός
ή χωριού

1. Άρέσκη 24
2. Δζεπραήλ 10
3. Δζεβανσήρ 100
4. Ζαγγεζούρ 220
5. Καζάχσκη 280
6. Νούχα 12
7. Σούσα 15

Σύνολο 661

στ) Κυβερνείο Κουμπάν μέ τήν έπαρχία Γέϊσκ (πληθ. 2.500.000)

α/α όνομα πόλης πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία είδος δάσκαλοι
ή χωριού σχολείου

1. Αίκατερινοδάρ 2.500 1 1 1 πεντατάξιο
145 μαθητές

7

2. Άρμαβήρ καί περ. 1.030
3. Αίκατερινοδάρ περ. 10.500
4. Άνάπα 1.540 1 πεντατάξιο 3
5. Άφίπσκαγια 180 1 1
6. Άπίνσκαγια 450 1 1



166 A. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

α/α όνομα πόλης 
ή χωρίου

πληθ. ναοί ιερείς σχολεία είδος
σχολείου

δάσκαλοι

7. Βιτιζώφ 1.400 1 1 1 1
8. Ίλσκαγια 80 1 1
9. Κουτακό 910 1 1 1 110 μαθητές 3

10. Κρίμσκαγια 2.100 1 1 1 100 μαθητές 2
11. Μερτζάν 2.100 1 1 1 τετρατάξΐο 2
12. Μαϊκώπ 680 1 1
13. Μαϊκώπ περ. 2.800
14. Πακάνσκαγια 100 1 1
15. Σταυροπόλκα 450
16. Σεβέρσκαγια 250 1 1
17. Φαναγόροια 350
18. Χασαγούτ 700 1 1 1 1
19. Χόλμσκαγια 180 1 1

Σύνολα 28.300 6 6 14 26

ζ) Κυβερνείο Κουταΐδας μέ τήν έπαρχία Σοχούμ (πληθ. 1.125.000)

α/α όνομα πόλης πληθ. ναοί ίερεΐς σχολεία είδος δάσκαλοι
ή χωριού σχολείου

1. Άνδρεέφσκοε 364 1 1 1 1
2. Άλεξανδρόφσκοε 420 1 1 1 1
3. Αίκατερίνσκοε 301 1 1 1 1
4. Άζάντα 1.680 1 1 1 2
5. Γεωργιέφσκη 329 1 1 1 1
6. Δημητριέφσκη 210
7. Δράνδα 270
8. Ζογδίτ 50
9. Κουταΐς 220 1 1

10. Κουταΐδος περ. 185
11. Κωνσταντινόφσκη 1.050 1 1 1 1
12. Κουτόρσκα 1.190 1 1 1 2
13. Μιχαηλόφσκη 910 1 1 1 1
14. Μαρίνσκη 196 1 1 1 1
15. Μανέα 940 1 1 1 1
16. Όζουργέτι 15
17. Όλγίνσκη 1.230 1 1 1 2
18. Πότι 350 1 1
19. Παυλόφσκη 371
20. Πετρόφσκη 294
21. Πολτάφσκα 490 1 1 1 1
22. Πήρτσχ 400
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α/α όνομα πόλης 
ή χωριού

πληθ. ναοί ιερείς σχολεία είδος
σχολείου

δάσκαλοι

23. Ρεδούτ-καλέ 15
24. Ράτζα 15
25. Σαραπάν-Πελογόρι 500
26. Σοχούμ 2.100 1 1 1 πεντατάξιο 3
27. Τσιατούρα 200 1 1
28. Μπούρτς 1.260 1 1 1 3
29. διεσπαρμένοι 3.000
30. Ότσεμτσήρ 350
31. Γκουνταούτ 490 1 1
32. Γκάγγρη 700

Σύνολα 20.095 14 14 18 25

η) Κυβερνείο Βατούμ (πληθ. 170.000)

α/α όνομα πόλης πληθ. ναοί Ιερείς σχολεία είδος δάσκαλοι
η χωριού σχολείου

1. Άχαλσεν 735 1 1 1 τριτάξιο 2
2. "Ατοκοβα 490
3. Άρτβήν 25
4. Άρτβήν περ. 470
5. Βατούμ 3.500 1 3 1 έπτατάξιο 6
6. Δάγβα 602
7. Κβήρηκε 420
8. Κορολιστάβ 105
9. Όρταπατώμ 140

10. Σάρπ 30
11. Τάκβα (Τσάκβα) 700
12. Τσιρούκ-Ούισέ 112

(Τσορούκ-Σού)
13. Χούλα 140

Σύνολα 7.469 2 4 2 8



168 Α. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

θ) Κυβερνείο Τέρσκ (Τερεκ) (πληθ. 1.150.000)

α/α όνομα πόλης 
ή χωρίου

πληθ. ναοί ιερείς σχολεία είδος
σχολείου

δάσκαλοι

1. Βλαδικαυκάς
2. Γρόσναγια Κασα- 

βούρτ
3. Πιατηγόρσκη

350 1 1 1
250

350

2

Σύνολα 950 1 1 1 2

ι) Κυβερνείο Σταυροΰπολης (πληθ. 1.200.000)

α/α όνομα πόλης 
ή χωρίου

πληθ. ναοί ιερείς σχολεία είδος
σχολείου

δάσκαλοι

1. Δουπόβοϊ (Τουπόβα)
2. Κασαούτι
3. Νοχούτ (Γκρετσέ- 

σκοε Σελό)
4. Νοχούτ περ.

856
300

1.575 1 2 1

70

2

Σύνολα 2.801 1 2 1 2

ια) Κυβερνείο Βακού (Μπακού) (πληθ. 1.000.000)
1. Βακού καί περ. 1.500

ιβ) Κυβερνείο Δαγκεστάν (Νταγκεστάν) (πληθ. 670.000)
1. Δεμίρ-χάν σούρα 15
2. Πετρόβσκυ 140

Σύνολο 155

7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΥΚΑΣΟΥ
Συγκριτικός πίνακας 

[Πηγή: Α.Υ.Ε./Κ.Υ. 1919/Β/ΑΑΚ (4)]

Διοικητική Περιοχή A' Β' Παρατηρήσεις

Κυβερνείο Κάρς 48.994 37.200 A': Καταγράφονται. 85 πόλεις καί
χωριά του Κυβερνείου καί ή πρωτεύ-
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Διοικητική Περιοχή Α' Β' Παρατηρήσεις

Κυβερνείο Τιφλίδας 50.306

Κυβερνείο Μαύρης Θαλάσσης 16.682

Κυβερνείο Κουμπάν 28.300

Κυβερνείο Κουταΐδας 20.095

Διοίκηση Σοχούμ

ουσα Κάρς μέ 1.589 Έλληνες. Στον 
πίνακα Β' 76 χωριά μέ μικρότερο 
γενικά άριθμό κατοίκων άπό του Α'. 
Σέ δύο περιπτώσεις δίνεται ό συνο
λικός άριθμός όμάδας χωριών.

43.162 Στον πίνακα Α' συμπεριλαμβάνον- 
ται 76 πόλεις καί χωριά. Στόν Β': 
61. Ό συντάκτης τοϋ Β' επισημαί
νει ότι σύμφωνα μέ άλλες άξιόπι- 
στες πληροφορίες ό έλληνικός πλη
θυσμός ύπολογίζεται σέ 57.500- 
60.000.

13.030 Α': 19 πόλεις καί χωριά μέ τον πλη
θυσμό τους άναλυτικά- άλλες περιο
χές, πού δέν κατονομάζονται: 4.500. 
Β': 11 πόλεις καί χωριά άναλυτικά- 
λοιπά μέρη 4.500. Μέ έξαίρεση το 
Νοβορωσίσκ, τοϋ όποιου ό έλληνι
κός πληθυσμός κατά τον πίνακα Α' 
άνερχόταν σέ 1.400 άτομα καί κατά 
τόν Β ' σέ 2.200. Στους ύπόλοιπους 
10 οικισμούς πού συμπίπτουν δέν 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές.

40.000 Α': 19 πόλεις καί χωριά. Β': Ό άρι
θμός μάλλον κατ’ έκτίμηση, καθώς 
ύπάρχει μεγάλη διασπορά τοϋ έκεΐ 
έλληνικοϋ στοιχείου: Πολλοί κα- 
πνοκαλλιεργητές έχουν τά σπίτια 
τους δίπλα στά χωράφια τους άνά- 
μεσα στήν Άνάπα καί το Μαϊκόπ. 
Πολλοί Έλληνες σιτέμποροι κα- 
τοικοΰν κατά μήκος τής σιδηρο
δρομικής γραμμής Βλαδικαυκάς- 
Νοβορωσίσκ.

4.750 Α': συμπεριλαμβάνεται καί ή περι
οχή Σοχούμ.
Άναφέρονται 31 πόλεις καί χωριά, 
ένώ ύπολογίζονται σέ 3.000 οί 
σκόρπιοι σέ διάφορους άλλους οι
κισμούς. Β ': 8 πόλεις καί χωριά τής 
διοίκησης Κουταΐδος + 3.000 σέ 
λοιπά μέρη + 12 πόλεις καί χωριά 
διοίκησης Σοχούμ. Σημαντικές δι
αφορές στον άριθμό των κατοίκων 
τοϋ ίδιου χώρου.
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Διοικητική Περιοχή Α' Β' Παρατηρήσεις

Διοίκηση Βατούμ 7.469 12.800 Α': 13 πόλεις καί χωριά. Οί Έλλη-
νες κάτοικοι της πόλης τοΰ Βατούμ 
υπολογίζονται σέ 3.500. Β': 9 πό
λεις καί χωριά. Έπισημαίνεται ότι 
άλλοτε οΐ Έλληνες στήν πόλη τοΰ 
Βατούμ ήταν 3.500, άλλα σύμφωνα 
με νεότερες πηγές άνέρχονται σέ 
10.000. [Στή ρωσική άπογραφή τοΰ 
1917 καταγράφονται 4.008 Έλλη
νες στο Βατούμ (11,4% τοΰ συνό
λου), ένώ στά 1918 4.878 (31,7% τοΰ 
συνόλου): Statisticheski Sbornik, 
1913-1923, Βατούμ 1924, σ. 3],

Κυβερνείο Έριβάν 2.210 1.388 Α': 11 οικισμοί. Β': 9. Μικρές οί 
διαφορές στούς άναγραφόμενους 
πληθυσμούς τών ίδιων χωριών.

Κυβερνείο Έλισαβετούπολης 661 661 στον Β' 671, λόγω άθροιστικοΰ λά
θους.

Κυβερνείο Τερέκ 950 1.150
Κυβερνείο Σταυρούπολης 2.801 1.550
Κυβερνείο Μπακού
Κυβερνείο Νταγκεστάν

1.500
155

1.500

Σύνολο 180.123 163.386

8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ ΚΑΡΣ 
ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

(τέλη 1914-Ίαν. 1915)
[Πηγή: Α.Τ.Ε./Κ.Υ. 1919/Β/ΑΑΚ (4)]

α/α Όνομα χωριού άριθ.
σπιτιών

κάτοικοι 
(Πίν. 6)

1. Παρτούς ή Μπαρτούς 150 730

2. Νορμάν ή Ναρεμάν 120 679

Πληροφορίες 
καί παρατηρήσεις

Οί κάτοικοι έφυγαν· καταστρά
φηκαν οίκονομικά- ή έκκλησία 
λεηλατήθηκε.
Τό ίδιο μέ τό προηγούμενο ’Από 
τά λίγα έλληνικά χωριά μέ Έλ
ληνες κατοίκους, κρυπτοχριστι- 
ανούς (50 σπίτια) πριν άπό τήν 
προσάρτηση τοΰ Κάρς στή Ρω
σία (Τριανταφυλλίδη, Ποντικά, 
σ. 127).
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α/α Όνομα χωριού άριθ.
σπιτιών

κάτοικοι Πληροφορίες 
(Πίν. 6) καί παρατηρήσεις

3. Παντζερότ ή Πατσουρέτ 60 480 Σκοτώθηκαν 5· πρόβαλαν ένο
πλη άντίσταση.

4. Ποσίκ 50 344 Άγνωστος άριθμός των νεκρών.
5. Έρσενέκ ή Άρσενέκ ή 

Άρσενάκ
80 247 Σκοτώθηκε ό ίερέας.

6. Μερενές ή Μερενέζ η 
Μερινέζ

50 600 Οί κάτοικοι τών χωριών άριθ. Ι
ό κατέφυγαν στο Κάρς.

7. Άνω Τσερμίκ ή Τσορμίκ 50 390 Έφυγαν γυμνοί- ή έκκλησία λεη
λατήθηκε.

8. Κάτω Τσερμίκ ή Τσορμίκ 40 417 TÒ ίδιο μέ το προηγούμενο.
9. Καράοργαν ή Καραουργάν 70 650 Διέσωσαν έλάχιστα.

10. Σουρπασάν 50 360 Το ίδιο -μέ το προηγούμενο.
11. Γενί-Κιοϊ 80 830 Το ίδιο μέ το προηγούμενο.
12. Κιόρογλου 50 500 TÒ ίδιο μέ το προηγούμενο.
13. Χανδερέ ή Χάνδερε 55 600 Τό ίδιο μέ το προηγούμενο. Οί 

κάτοικοι τών χωριών άριθ. 7-13 
κατέφυγαν στήν Αλεξανδρού
πολη (σημ. Λενινακάν) Ροστώφ, 
Σταυρούπολη κ.ά.

14. Χάσκιοϊ 60 482 Οί κάτοικοι τών χωριών άριθ. 
14-21 έφυγαν 5 ώρες πριν άπό 
τήν είσβολή τών Τούρκων. Τά 
σπίτια τους λεηλατήθηκαν άπό 
τούς γείτονες.

15. Σιντισγόν ή Σιντιζκώμ 90 878
16. Πεπερέκ η Μπεμπερέκ 180 800
17. Βαγδάτ ή Μπαγδάτ 50 326
18. Τορεσχόβ ή Τοροσκόβ 70 685
19. Φαχρέβ ή Φαχρέλ 45 470
20. Χανάχ 50 599
21. Κιουλιαπέρτ ή Γουλιαμ- 

πέρτ ή Γκιουλεμπέρτ
220 970

22. Τουρκασόν ή Τουρκασέν 130 650 Άπό τά χωριά τών άριθ. 22-34 
κατέφυγαν στις γειτονικές πό
λεις μέ λίγα πράγματα. Ή έκ
κλησία τους λεηλατήθηκε.

23. Κόγκ 80 535
24. Σεμσελέκ ή Ζεμζελέκ 70 352
25. Κεσέρ 60 522
26. Μουζερέτ η Μεζερέτ 70 583
27. Μερτινίκ 65 305
28. Βαρκενές ή Βαργκενές 85 525
29. Ταχταουράν ή Ταχτακηράν 110 543
30. Δεμίρ-Καπού ή 

Ντεμίρ-Καπού
90 312
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α/α Όνομα χωριού άριθ.
σπιτιών

κάτοικοι 
(Πίν. 6)

Πληροφορίες 
καί παρατηρήσεις

31. Οϋτς-Κιλισέ 70 263
32. Σαλούτ 115 543
33. Σαράφ 45 511
34. Διόρτ-Κιλισέ ή 75 320

35.
Ντόρτ Κιλισέ
Βερισάν 100 484 Οί κάτοικοι έμειναν. TÒ χωριό

36. Λάλογλη 120 757

λεηλατήθηκε άπό τον τουρκικό 
στρατό. Σκοτώθηκαν 2 δάσκα
λοι καί 11 χωρικοί.
Έμειναν. Σκοτώθηκαν 10 Έλ-

37. Σαλούτ 50 225

ληνες άπό τούς γείτονες Τούρ
κους καί τον τουρκικό στρατό. 
Βιάσθηκαν κορίτσια.
Βιάσθηκαν γυναίκες καί κορί-

38. Τσιπλαχλή ή Τζηπλαχλή 80 355

τσια άπό τούς γείτονες Τούρ
κους καί τον τουρκικό στρατό. 
Τα ίδια μέ τό προηγούμενο.

39. Πελιηπήσκιοϊ 90 670 Σκοτώθηκαν 2 γυναίκες. Πιά-

40. Δεμιρχάν 70

στηκαν 200 χωρικοί· άγνοεΐται ή 
τύχη τους.
Σκοτώθηκαν 4 χωρικοί. Βιά-

41. Γέϊτσε ή Γέϊτζε 70 650
σθηκαν γυναίκες.
Οί κάτοικοι τών χωριών άριθ.

42. Καμισλή 70 650

41-51 τά έγκατέλειψαν. Τά σπί
τια τους λεηλατήθηκαν. Οί έκ- 
κλησίες τους έρημώθηκαν. Ό 
πληθυσμός τών χωριών άριθ. 1- 
8, 41, 43 καί 50 άνερχόταν συνο
λικά (1918) σέ 3.395 άτομα.

43. Πεζιρκέν κετσίτ ή 90 623

44.
Πεζιργκιάν κετσίτ
Διβίκ ή Τιβίκ 110 698

45. Τσαδάχ ή Τσατάχ 70 500
46. Γιαγπασάν ή Γιαγμπασάν 60 578
47. Άλή Σοφή 85 582
48. Άμιρχάν ή Έμίρ-χάν 60 570
49. Γέϊτσα 75 Δέν δηλώνεται άν είναι διάφορε-

50.
51.

Ζέλετσε ή Ζέλετζε 
Γιαλαούζ τζαμί

80
75 550

τικό μέ τό χωριό άριθ. 41.

Σύνολα 4.090 26.755
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