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ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΓΕΤΗ

Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

'Οροθέτηση τής ποντιακής ταυτότητας

Στή δεκαετία του 1920 τό ελληνικό κράτος των πέντε περίπου εκατομμυ
ρίων κατοίκων αντιμετωπίζει πρόβλημα ένταξης στην κοινωνική του δομή 
περισσότερων από 1.250.000 προσφύγων1. Στήν άπογραφή του πληθυσμού 
κατά τό 1928 ό αριθμός των προσφύγων παρουσιάζεται κάπως μικρότερος2, 
γιατί παρατηρήθηκε Ιδιαίτερα ύψηλή θνησιμότητα στή διάρκεια των πρώ
των μετά τόν εκπατρισμό χρόνων3. Παράλληλα άρκετοί πρόσφυγες στήν 
περίοδο 1922-1928 μετανάστευσαν από τήν Ελλάδα προς άλλες χώρες, όπως 
ή Αίγυπτος, ή Γαλλία καί οί Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον κάποιες άπό 
τις οικογένειες εκείνες είχαν κατορθώσει να μεταφέρουν τμήμα τής περιου
σίας τους στήν Ελλάδα καί δεν κατοικούσαν σε συνοικισμούς προσφύγων, 
γι’ αυτό καί δεν άπογράφηκαν ώς πρόσφυγες4. Οί πρόσφυγες άποτελοΰν 
πληθυσμούς με ελληνική εθνική ταυτότητα, οί όποιοι κατά τήν περίοδο 
1912-1924 μεταναστεύουν εθελουσίως ή βιαίως άπό τόν εκτός των συνόρων 
τού ελληνικού κράτους γεωγραφικό χώρο καταγωγής τους καί δεν τούς επι
τρέπεται πλέον να επιστρέφουν μαζικά σ’ αυτόν.

Τό κράτος στήν προσπάθειά του ν’ άνταποκριθεΐ στις πρακτικές άπαιτή- 
σεις άδυνατεΐ να έγκαταστήσει τούς πρόσφυγες σύμφωνα με τόν τόπο κατα
γωγής τους, παρά τήν άρχική του πρόθεση καί προγραμματισμό5. Τό άποτέ-

1. 'Ο αριθμός των προσφύγων πού καταφεύγει στήν έλληνική επικράτεια κατά τή δεκαετία 
του 1920 υπολογίζεται μεταξύ 1.250.000 καί 1.400.000 άτόμων. Βλ. Renée Hirschon, Heirs of the 
Greek Catastrophe: The Social Life of Asia Minor Refugees in Piraeus, ’Οξφόρδη 1989, ·σ. 37.

2. Παρουσιάζεται ό άριθμός των 1.221.849 προσφύγων.
3. Τήν περίοδο 1923 μέ 1925 άντιστοιχοΰσαν τρεις θάνατοι πρός μία γέννηση. Σύμφωνα μέ 

στοιχεία τής Κοινωνίας των ’Εθνών τό 1926, σέ ορισμένες περιοχές τής χώρας τό 20% των 
προσφύγων πέθανε τόν πρώτο χρόνο. Βλ. Renée Hirschon, ό.π., σ. 37.

4. Πληροφορία πού έπιβεβαιώθηκε άπό ερευνά τής γράφουσας για τόν ποντιακό ελληνισμό 
τής περιοχής Άθήνας-Πειραιά, ή οποία πραγματοποιήθηκε τό 1989.

5. Βλ. Dimitri Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Minorities and its Impact Upon 
Greece, ’Αθήνα 1962, σσ. 107-108.
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λεσμα είναι ή ανυπαρξία, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, νέου κοινού γεωγρα
φικού χώρου αναφοράς, όπου θά μπορούσαν να μετεξελιχθοϋν τά διακριτικά 
τοπικά πολιτισμικά πρότυπα χωρίς τήν παρέμβαση διαδικασιών άφομοίω- 
σης από τήν περιβάλλουσα κοινωνία. Παρουσιάζεται επομένως ή ιδιαιτερό
τητα να υπάρχουν στον έλλαδικό χώρο ομάδες μέ ελληνική εθνική ταυτότη
τα πού χαρακτηρίζονται άπό ιδιαίτερα τοπικά πολιτισμικά πρότυπα, χωρίς 
όμως νά έχουν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο αναφοράς. Ή συλλογική 
ταυτότητα πού διακρίνει αυτούς τούς ελληνικούς πληθυσμούς δεν είναι 
εθνική ή έθνοτική, γιατί ή ομάδα αποτελεί τμήμα εύρύτερου έθνους καί δέν 
είναι απλά τοπική, γιατί έχει χαθεί ό γεωγραφικός χώρος άναφοράς.

Δημιουργεΐται λοιπόν μια σειρά άπό ερωτήματα πού άφοροϋν στις αιτίες 
καί συνθήκες διαμόρφωσης καί μετεξέλιξης αύτής τής ιδιαίτερης συλλογι
κής ταυτότητας στον έλλαδικό χώρο κατά τό χρονικό διάστημα πού άκο- 
λουθεΐ τή μετανάστευση, τό περιεχόμενό της, τήν πορεία εξέλιξής της στά 
τελευταία εβδομήντα χρόνια, τούς παράγοντες δημιουργίας καί ισχυροποί
ησής της στις νεότερες γενιές πού έχουν γεννηθεί στό έλληνικό κράτος καί 
τή σχέση της μέ τήν ευρύτερη εθνική ταυτότητα. Ή προσπάθεια νά δοθεί 
άπάντηση στά παραπάνω ερωτήματα, παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί δέν 
έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες μελέτες. 'Υπάρχει ένας περιορισμένος 
αριθμός εργασιών γύρω άπό τις διαδικασίες άφομοίωσης καί τήν κοινωνική 
κινητικότητα τών πληθυσμών πού κατάγονται άπό τις πατρίδες τού έλληνι- 
σμοΰ τής ’Ανατολής, αλλά δέν έχουν μελετηθεί θέματα διαμόρφωσης καί 
μετεξέλιξης τής ένδοεθνικής ιδιαιτερότητας πού συνιστά τή συλλογική ταυ
τότητα αύτών τών πληθυσμών. Ειδικότερα ύπάρχουν μελέτες γιά τήν έπιρ- 
ροή τών έλληνικών προσφυγικών πληθυσμών στον έλλαδικό χώρο σέ έπίπε- 
δο εθνολογικό, οικονομικό, πολιτικό καί πολιτισμικό, άλλά γιά τήν επίδρα
ση τής έλλαδικής κοινωνίας στή διαμόρφωση τής ιδιαίτερης συλλογικής 
ταυτότητάς τους οί γνώσεις μας είναι πολύ περιορισμένες. Λίγα μόνο στοι
χεία γιά τό ζήτημα περιέχονται στή διατριβή τής Renée Hirschon, πού άναφέ- 
ρεται στήν κοινωνική ζωή τών Μικρασιατικών προσφύγων στον Πειραιά6.

Στήν κατηγορία τών παραπάνω ομάδων άνήκει καί ό ποντιακός έλληνι- 
σμός, ό όποιος μετανάστευσε βίαια άπό τόν ιστορικό Πόντο στό έλληνικό 
κράτος κατά τήν περίοδο 1918-1924. Ή μετανάστευση μέσω τών πρώην 
σοβιετικών παραλίων τής Μαύρης Θάλασσας συνεχίστηκε μέχρι τά τέλη 
τής δεκαετίας τού ’20.

Στό κείμενο πού άκολουθεΐ παρουσιάζονται λίγα δημογραφικά καί ιστο
ρικά στοιχεία γιά τόν ποντιακό έλληνισμό καί γίνεται μία άναφορά στις 
αιτίες καί συνθήκες διαμόρφωσης καί έξέλιξης τής ποντιακής ταυτότητας

6. Βλ. Renée Hirschon, δ.π. ’Επίσης ορισμένα στοιχεία, άλλα καί μία σειρά ερωτημάτων 
γιά θέματα ταυτότητας παρουσιάζεται άπό τήν "Αλκή Κυριακίδου-Νέστορος κ.ά., «Λαογραφία 
καί προφορική ιστορία», ’Εντευκτήριο, 8 (’Οκτώβριος 1989), σσ. 39-57.
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στον έλλαδικό χώρο τά τελευταία εβδομήντα χρόνια. Ίο κείμενο επικεντρώ
νεται κυρίως στην παρουσίαση τής ποντιακής ταυτότητας, όπως αυτή εκφρά
ζεται σήμερα άπό τήν τρίτη γενιά. Οί πληροφορίες προέρχονται άπό εμπει
ρική ερευνά πού πραγματοποίησα για τή συγγραφή διδακτορικής διατρι
βής7. Τό ερευνητικό υλικό άντλήθηκε άπό τήν περιοχή τής πρωτεύουσας. Ή 
επιλογή της οφείλεται στό ότι ή μελέτη των μηχανισμών διατήρησης τής 
ταυτότητας μέσα άπό συνεχείς επί δεκαετίες άναπροσαρμογές παρουσιάζει 
περισσότερο ενδιαφέρον στον πιό ευνοϊκό χώρο γιά τίς διαδικασίες αφο
μοίωσης. Άπό τίς μεγάλες πόλεις όπου εγκαταστάθηκαν Έλληνες του Πόν
του ή περιοχή Άθήνας-Πειραιά είναι ό χώρος στον όποιο λειτουργούν άπο- 
τελεσματικότερα οί διαδικασίες άφομοίωσης, γιατί τό ποσοστό ποντιακού 
πληθυσμού είναι μικρότερο καί πιό διασπαρμένο σε έπιμέρους δήμους καί 
κοινότητες άπ’ ο,τι στις πόλεις τής Βόρειας Ελλάδας. Επιπλέον ή ’Αθήνα 
είναι ό χώρος πού συγκεντρώνει τίς περισσότερες κατηγορίες τού πληθυ
σμού, όπως άτομα πού γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν σε άμιγώς ποντιακά χω
ριά τής βόρειας Ελλάδας καί μετανάστευσαν στήν πρωτεύουσα κατά τή 
μεταπολεμική περίοδο, καθώς καί τήν πλειονότητα τών Ποντίων μετανα
στών άπό τή Σοβιετική Ένωση τής περιόδου 1965-1987, οί όποιοι προτίμη
σαν νά εγκατασταθούν στήν πρωτεύουσα, όπου οί δυνατότητες εύρεσης ερ
γασίας είναι μεγαλύτερες.

Πραγματοποιήθηκαν 92 συνεντεύξεις, άπό τις όποιες 17 μέ άτομα πρώτης 
γενιάς άπό τό Μικρασιατικό Πόντο, 21 μέ άτομα δεύτερης γενιάς, 21 μέ 
άτομα τρίτης γενιάς καί 33 μέ άτομα πρώτης γενιάς άπό τήν πρώην Σοβιετι
κή Ένωση. Στήν έρευνα χρησιμοποιήθηκε ή βιογραφική προσέγγιση, ή 
όποια κρίνεται ώς ή καταλληλότερη γιά τήν άνάλυση τού περιεχομένου τών 
συνεντεύξεων καί τήν παρουσίαση τών συμπερασμάτων μέ βάση τήν κοινή 
εμπειρία σέ θέματα ταυτότητας. Άπό αύτές άντλήθηκαν κυρίως τά συμπερά
σματα πού παρουσιάζονται, αλλά χρησιμοποιήθηκαν καί άλλες μέθοδοι, 
όπως συμμετοχική παρατήρηση κατά τήν περίοδο 1986-1992, συνεντεύξεις 
μέ εκπροσώπους κρατικών φορέων γιά τή συλλογή πληροφοριών σχετικά μέ 
τίς συνθήκες άποκατάστασης άστών καί άγροτών Ποντίων προσφύγων καί 
εμπειρική έρευνα σέ έπίπεδο ποντιακών συλλόγων στήν περιοχή τού πολεο- 
δομικού συγκροτήματος τής πρωτεύουσας.

'Ιστορικά στοιχεία γιά τον Ποντιακό Ελληνισμό

Πριν άπό τήν έναρξη τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα μέ 
τήν έκθεση Άργυροπούλου τού 'Υπουργείου Εξωτερικών ό ελληνικός

7. Βλ. Μαρία Βεργέτη, «Έθνοτοπική ταυτότητα: Ή περίπτωση των Ελλήνων του Πόν
του», Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 1993.
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πληθυσμός στον Πόντο ήταν 700.000. Όπως άναφέρει ό Γ. Βαλαβάνης, «Ό 
αριθμός ούτος εϊχεν άναγνωρισθή έπισήμως υπό τής Κυβερνήσεως Κιαμήλ 
πασσδ κατά τό 1912, δτε κατόπιν έπελθούσης συμφωνίας μετά των Πατριαρ
χείων ώρίσθη ό αριθμός των βουλευτικών εδρών του Πόντου έν πρωτοκολλώ 
είς επτά. ’Ήτοι είς βουλευτής επί 100.000 κατοίκων.»8 Τα θύματα τών διωγ
μών τών Νεοτούρκων άπό τήν έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τό 
1914 μέχρι τό Μάρτιο του 1924 υπολογίζονται σέ 353.000 άτομα9. Όσοι 
κατορθώνουν να επιβιώσουν άκολουθοΰν τό δρόμο τής διασποράς μέ κύρια 
κατεύθυνση τήν 'Ελλάδα καί τήν πρώην Σοβιετική Ένωση, άλλα καί τήν 
’Αμερική, τήν υπόλοιπη Ευρώπη καί τήν Περσία (’Ιράν). ’Απ’ όσους έρχον
ται μέσω Συρίας στήν Ελλάδα, κάποιοι σταματούν καί εγκαθίστανται στήν 
Κύπρο. Χαρακτηριστική είναι ή κατανομή κατά χώρα εγκατάστασης τών 
566 οικογενειών άπό τό Σταυρί του Πόντου, τήν όποια παρουσιάζει ό Δ. 
Παπαδόπουλος: 359 εγκαθίστανται στή Μακεδονία, 102 στήν υπόλοιπη Ελ
λάδα, 100 στή Ρωσία, 3 στήν Περσία καί 2 στήν ’Αμερική10 11.

Τό σύνολο όσων μεταναστεύουν άπό τόν Πόντο στόν Καύκασο καί τήν 
υπόλοιπη Ρωσία σ’ όλη τή διάρκεια τών διωγμών ύπολογίζεται σέ 150.000" 
-250.00012. Ό πληθυσμός αυτός προστίθεται στον ήδη υπάρχοντα εκεί πον
τιακό πληθυσμό, μέ άποτέλεσμα τό 1918 ό πληθυσμός τών Ελλήνων τού 
Πόντου στήν πρώην Σοβιετική Ένωση να ανέρχεται σέ 700.000 σύμφωνα μέ 
τόν Μ. Αίλιανό13 14, ό όποιος παρουσιάζει τό 1921 τήν πληθυσμιακή καί εδα
φική κατανομή τού ελληνικού πληθυσμού. Στό χάρτη τής διασποράς τών 
Ελλήνων τού Πόντου παρουσιάζονται καί οί μεταγενέστερες μετακινήσεις 
άπό τις δημοκρατίες τής Γεωργίας, Ρωσίας καί Ουκρανίας προς τις δημο
κρατίες τού Ουζμπεκιστάν, Καζαχστάν καί Κιργισίας, οί όποιες πραγματο
ποιούνται στή δεκαετία τού ’40.

Τό πρώτο κύμα μαζικής μετανάστευσης άπό τήν πρώην Σοβιετική Ένω
ση προς τήν Ελλάδα παρατηρεΐται άπό τό 1918 μέχρι τά τέλη τής δεκαετίας 
τού ’20, καί κυρίως άπό τό 1921 μέχρι τό 1923|4. Άποτελεΐται άπό τούς 
πρόσφυγες τού Μικρασιατικού Πόντου πού έχουν καταφύγει στήν πρώην 
Σοβιετική Ένωση λόγω τών διωγμών τής περιόδου 1914-1924, άλλα καί άπό 
Πόντιους μόνιμα εγκατεστημένους στις περιοχές τής 'Υπερκαυκασίας (ση

8. Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, Σύγχρονος γενική ιστορία του Πόντου, 2η έκδ., Θεσσαλονίκη 
1986, σ. 15.

9. Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, δ.π., σ. 24.
10. Βλ. Anthony A. Μ. Bryer, The Empire of Trebizond and the Pontos, Λονδίνο 1980, σσ. 

189-190.
11. Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, δ.π., σσ. 12-13.
12. Ίσ. Ν. Λαυρεντίδης, «Ή έν Έλλάδι έγκατάστασις τών έκ Πόντου Ελλήνων: Α’. Νομός 

Σερρών», Άρχεΐον Πόντου, τ. 29 (1968-1969), σ. 342.
13. Μιχ. Χρ. Αΐλιανός, Τό εργον τής 'Ελληνικής Περιθάλψεως, Αθήνα 1921, σ. 88.
14. Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού προέρχονται άπό τήν έρευνα πού άνέφερα.
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μερινές δημοκρατίες τής Γεωργίας, ’Αρμενίας καί ’Αζερμπαϊτζάν), τής Ου
κρανίας καί τής Ρωσίας, πού καταφεύγουν στον έλλαδικό χώρο κάτω από 
τήν πίεση των ιστορικών γεγονότων, όπως ή ’Οκτωβριανή επανάσταση τοϋ 
1917, ή εθνικιστική πολιτική πού άσκεΐται από τούς μενσεβίκους στή Γεωρ
γία15, ή προέλαση τού τουρκικού στρατού στον Καύκασο το 191816, ή βία, 
τήν όποια ή αρμένική κυβέρνηση άσκεΐ στή στρατολόγησή τους17 καί ή 
αποτυχημένη εκστρατεία τής Άντάντ στήν Ούκρανία έναντίον τών μπολσε
βίκικων στρατευμάτων το 191918. Τά μεταναστευτικά κύματα Ποντίων άπό τή 
Σοβιετική 'Ένωση προς τήν Ελλάδα συνεχίζονται καί μετά τή δεκαετία τού 
’20. Τά μεγαλύτερα παρατηρούνται το 1939, κατά τήν περίοδο 1965-1967 καί 
άπό το 1988 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τήν πληθυσμιακή άπογραφή τού 1928, ή οποία παρουσιάζε
ται στή Στατιστική ’Επετηρίδα τής Ελλάδας τού 1930, ό αριθμός τών Πον
τίων προσφύγων ανέρχεται σε 182.169. Σ’ αύτόν πρέπει να προστεθεί καί ό 
αριθμός τών 47.091 προσφύγων πού δηλώνουν τόπο καταγωγής τον Καύκα
σο. Οί Καυκάσιοι είναι 'Έλληνες ποντιακής καταγωγής, οί όποιοι είχαν 
μεταναστεύσει οί ίδιοι ή οί πρόγονοί τους στον Καύκασο καί είχαν μόνιμη ή 
προσωρινή εγκατάσταση στήν περιοχή. Τό ότι οί πρόσφυγες άπό τον Καύ
κασο είναι Πόντιοι τεκμηριώνεται καί άπό τή σημαντική μελέτη τών Μ. 
Μαραβελάκη καί Α. Βακαλόπουλου γιά τις προσφυγικές εγκαταστάσεις τής 
περιοχής Θεσσαλονίκης19, όπου παρουσιάζεται διεξοδική καταγραφή τού 
χώρου καί τών προσφυγικών οικισμών γύρω άπό τή Θεσσαλονίκη. Σ’ αύτή 
τή μελέτη οί 554 οικογένειες πού χαρακτηρίζονται «οίκογένειαι έκ Καυκά- 
σου» άπό τή Στατιστική 'Υπηρεσία τού ’Εποικισμού μιλούν τήν ποντιακή

15. Αύτό άφορά σε σημαντικό τμήμα τοϋ έλληνοποντιακοϋ πληθυσμού τής Τσάλκας, περιο
χής τής όρεινής Γεωργίας. (Θ. Κεσίδης, «Ή έδαφική διάταξη τών Ελλήνων τής ΕΣΣΔ», Νέοι 
Καιροί: Σοβιετικό Πολιτικό Περιοδικό, 3 (Μάρτης 1989), σ. 38).

16. Ή προσάρτηση τής περιοχής τοϋ Κάρς στήν τουρκική επικράτεια πραγματοποιείται τό 
1918. Γιά τήν ιστορία τής περιοχής βλ. Χρήστος Σαμουηλίδης, Τό χρονικό τοϋ Κάρς, ’Αθήνα 
XX-

17. Γαβριήλ Καραπατάκης, «'Υπόμνημα περί τών Καυκάσιων μεταναστών καί τών προσφύ
γων τοϋ Πόντου», Ποντιακή 'Εστία, 3 (Μάιος-Ιούνιος 1975), σ. 29.

18. Ή συμμετοχή τής Ελλάδας μέ 23.000 στρατιώτες στήν άποτυχημένη άντιμπολσεβικική 
εκστρατεία τής Άντάντ (Ίανουάριος-Μάιος 1919) έχει καταστροφικές συνέπειες γιά τίς ελλη
νικές κοινότητες, καθώς χιλιάδες 'Έλληνες εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τά σπίτια τους άκο- 
λουθώντας τήν υποχώρηση τοϋ έλληνικοϋ στρατοΰ. Γιά τις συνέπειες τής εκστρατείας στις 
έλληνοποντιακές κοινότητες τής περιοχής, βλ. Άλέξης Άλεξανδρής, «Ή άνάπτυξη τοϋ έθνι- 
κοϋ πνεύματος τών 'Ελλήνων τοϋ Πόντου 1918-1922: Ελληνική έξωτερική πολιτική καί τουρ
κική άντίδραση», στο Θάνος Βερέμης - Όδυσσέας Δημητρακόπουλος (έπιμ.), Μελετήματα 
γύρω άπό τόν Βενιζέλο καί τήν εποχή τον, Αθήνα 1980, σσ. 440-441, καί Γεώργιος Η. Σακκάς, 
Ή 'Ιστορία τών 'Ελλήνων τής Τριπόλεως τον Πόντον, 2η έκδ., ’Αθήνα 1979, σ. 218.

19. Μ. Μαραβελάκης καί Α. Βακαλόπουλος, Ai προσφνγικαι έγκαταστάσεις εν τή περιοχή 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1955.
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διάλεκτο, έχουν ποντιακά ήθη καί έθιμα καί τα μέλη τους έχουν γεννηθεί 
στο Μικρασιατικό Πόντο ή είναι ποντιακής καταγωγής. Επομένως αν στον 
άριθμό των Ποντίων προσφύγων προστεθεί ό άριθμός των προσφύγων άπό 
τον Καύκασο, τό σύνολο άνέρχεται σε 229.260 άτομα, δηλαδή ποσοστό 
18,76% επί τοΰ όλικοΰ άριθμοϋ τών προσφύγων. Επιπλέον, όπως αναφέρει ό 
I. Λαυρεντίδης, σημαντικός αριθμός Ποντίων από τον Καύκασο στην άπο- 
γραφή τοΰ 1928 παρουσιάζεται ώς άριθμός προσφύγων άπό τή Μικρά ’Ασία 
καί τή Θράκη. Παραδείγματος χάρη, Πόντιοι πρόσφυγες, οί όποιοι μετανα
στεύουν άπό τόν Καύκασο στήν 'Ελλάδα τό 1919-1920, προωθούνται στήν 
’Ανατολική Θράκη καί επιστρέφουν στήν ελληνική επικράτεια μετά τή Μι
κρασιατική Καταστροφή, καταγράφονται σαν πρόσφυγες άπό τή Θράκη20. 
Για να συνοψίσουμε, ό παρουσιαζόμενος σε συγκεκριμένες πηγές21 άριθμός 
τών 400.000 Ποντίων προσφύγων πού ήρθαν στήν Ελλάδα άπό τό Μικρασι
ατικό Πόντο καί άπό τή Σοβιετική 'Ένωση στή δεκαετία τοΰ ’20 δεν μπορεί 
νά θεωρηθεί ύπερβολικός, κυρίως λόγω τοΰ μεγάλου ποσοστοΰ θνησιμότη
τας τών προσφύγων στα χρόνια πού άκολουθοΰν τόν εκπατρισμό.

Ό ελληνισμός τοΰ Πόντου, ώς πληθυσμός αγροτικός στό μεγαλύτερο 
ποσοστό του, άποκαθίσταται κυρίως αγροτικά22. Οί περισσότεροι εγκαθί
στανται στή Βόρεια Ελλάδα, με μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση 
στις περιοχές Μακεδονίας καί Θράκης23. ’Αστική άποκατάσταση πραγμα
τοποιείται στή Θεσσαλονίκη24, στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά25, στήν Καβά
λα, τή Δράμα, τό Κιλκίς, τήν Κοζάνη καί άλλοΰ.

20. Βλ. Ίσ. Ν. Λαυρεντίδης, ο.π., σ. 344.
21. Βλ. Χρηστός Σαμουηλίδης, 'Ιστορία τοΰ ποντιακού έλληνισμοΰ, ’Αθήνα χ.χ., σ. 272. 

’Επίσης Όδ. Λαμψίδης, «Οί έκ τοΰ Πόντου Έλληνες κατά τήν πεντηκονταετίαν 1922-1972», 
Άρχεΐον Πόντου, τ. 32 (1973-1974), σσ. 16-17. Οί πηγές αυτές άναφέρουν τόν άριθμό τών 

400.000 μόνο για τούς πρόσφυγες άπό τό Μικρασιατικό Πόντο.
22. Στο περιοδικό Άρχεΐον Ποντου παρουσιάζονται έργασίες γιά τούς τόπους εγκατάστα

σης τών Ελλήνων τού Πόντου, στις όποιες περιλαμβάνονται οί άκόλουθες: α) Δίκαιος Β. 
Βαγιακάκος, «Έγκατάστασις Ποντίων εις Λακωνίαν», ό'.π., τ. 29 (1968-1969), σσ. 422-430, β) 
’Αλέξανδρος Μ. Κοντοειδής, «’Εγκαταστάσεις Ποντίων προσφύγων στήν Αιτωλοακαρνανία 
καί ιδιαίτερα στήν Παραχελωίτιδα», δ.π., τ. 36 (1980), σσ. 253-255, γ) Ίσ. Ν. Λαυρεντίδης, «Ή 
έν Έλλάδι έγκατάστασις, δ.π., τ. 29 (1968-1969), σσ. 341-382 καί δ) Παύλος Χαρ. Τσακιρίδης, 
«Ή έν Έλλάδι έγκατάστασις τών έκ Πόντου Ελλήνων. Β' Νομός Κοζάνης», δ.π., τ. 32 (1973- 
1974), σσ. 337-349.

23. Παραδείγματος χάρη, στό νομό Κοζάνης ή ποσοστιαία άναλογία του προσφυγικού προς 
τόν όλικό πληθυσμό είναι 45%. Άπό τούς πρόσφυγες τό 70% είναι Πόντιοι, βλ. Παύλος Χαρ. 
Τσακιρίδης, δ.π., σ. 339. ’Επίσης στό νομό Σερρών τό 48% είναι πρόσφυγες καί άπό αυτούς τό 
1/3 Ποντοκαυκάσιοι, βλ. Ίσ. Ν. Λαυρεντίδης, δ.π., σ. 381. Στό νομό Δράμας δημιουργοΰνται 
πολλά ποντιακά χωριά, βλ. Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, δ.π., σ. 299. Οί περιοχές τής Μακεδονίας 
πού συνορεύουν μέ τή Βουλγαρία γεμίζουν άπό ποντιακά χωριά λόγω τής όμοιότητας τοΰ 
κλίματος καί τοΰ έδάφους μέ τόν Πόντο, βλ. Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, δ.π., σ. 300.

24. Στήν πόλη τής Θεσσαλονίκης έγκαθίσταται 30.000 άστοί Πόντιοι, βλ. Άρχεΐον Πόντου, 
τ. 3 (1931), σσ. 236-237.
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Το ύψος του πληθυσμού τών Ποντίων μεταναστών άπό τήν πρώην Σοβιε
τική 'Ένωση, οί όποιοι εγκαθίστανται στο ελληνικό κράτος μετά τή δεκαε
τία τοϋ 1920, είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Για τούς Έλληνες τού Πόντου 
πού έρχονται τό 1939, τα στοιχεία είναι επίσης ελάχιστα. Σύμφωνα με τον Α. 
Ζαπάντη 20.000 περίπου Έλληνίδες καί παιδιά μεταναστεύουν άπό τήν 
πρώην Σοβιετική Ένωση στήν Ελλάδα τό 193825 26. Δέν άναφέρεται πόσα άπό 
τά άτομα αύτά είναι Πόντιοι. Οί μετανάστες άπό τις κεντροασιατικές μου
σουλμανικές δημοκρατίες τής περιόδου 1965-1988 υπολογίζονται σέ 
30.00027. Τό 1988 εγκαθίστανται στήν Ελλάδα 1.365 Πόντιοι άπό τήν πρώην 
Σοβιετική Ένωση. Τό 1989 ό άριθμός τους άνέρχεται σέ 6.791, τό 1990 σέ 
13.863, τό 1991 σέ 11.420 καί τό 1992 σέ 8.563 άτομα28.

Ή ποντιακή ταυτότητα τής τρίτης γενιάς

Ή συλλογική ταυτότητα του ελληνισμού στον Πόντο ήταν φυσικά ελ
ληνική. Τό ιστορικό πλαίσιο τήν εύνοοϋσε. Τό 19° αιώνα καί στις άρχές τού 
20ο° έπικρατοϋσε τό αίτημα για εθνική ολοκλήρωση, δηλαδή για ενσωμάτω
ση στό έθνικό κράτος τού συνόλου τού έδάφους επάνω στό όποιο κατοικού
σαν συμπαγείς ομοεθνείς πληθυσμοί. Στήν περίπτωση τής Ελλάδας ή κυρί
αρχη Ιδεολογία εκφράστηκε άπό τή «Μεγάλη ’Ιδέα». Ή εθνική ταυτότητα 
ώς παράγοντας ταύτισης καί κοινής δράσης αποτελούσε στοιχείο σημαντικό
τερο άπό τήν τοπική. ’Ισχυρή έθνική ταυτότητα ήταν απαραίτητη για τήν 
υλοποίηση τού πολιτικού προγράμματος τής Μεγάλης ’Ιδέας, πού αποτελού
σε τή μεγάλη συνεκτική δύναμη τού έλλαδικοΰ καί έξωελλαδικοΰ ελληνι
σμού τής εποχής. ’Ακόμη καί οί προσπάθειες δημιουργίας τής Δημοκρατίας 
τού Πόντου, ενός δηλαδή ξεχωριστού ελληνικού κράτους, δέν άντιστρατεύ- 
ονταν στό αίτημα για έθνική ολοκλήρωση τού νεοσύστατου ελληνικού κρά
τους, άλλα προέκυπταν ώς ή μόνη δυνατή λύση λόγω τής γεωγραφικής άπο- 
μόνωσης τού ποντιακού ελληνισμού καί τής άπροθυμίας τού ελληνικού κρά
τους γιά στρατιωτική επέμβαση στήν περιοχή.

Ό ιδιαίτερος πολιτισμός τών Ποντίων βιωνόταν ώς ελληνικός καί οριο
θετούσε κοινωνικά τήν ταυτότητα, διαφοροποιώντας καί άντιδιαστέλλοντας 
τούς Έλληνες τής περιοχής άπό τόν περιβάλλοντα αλλοεθνή κοινωνικό

25. Στήν ’Αθήνα καί τον Πειραιά εγκαθίστανται 35.000 άστοί Πόντιοι, βλ. Γεώργιος Κ. 
Βαλαβάνης, ο.π., σ. 300.

26. Βλ. Άνδρέας Η. Ζαπάντης, Έλλη νο-σοβιετικές σχέσεις 1917-1941, (μτφρ. "Αγγελος Σ. 
Βλάχος), ’Αθήνα 1989, σ. 341.

27. Ό άριθμός πρωτοπαρουσιάστηκε τό 1988 άπό εκπροσώπους συλλόγων Ποντίων άπό τήν 
πρώην Σοβιετική 'Ένωση, τής περιοχής Άθήνας-Πειραιά.

28. Στοιχεία του ’Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής καί ’Αποκατάστασης Παλιννοστούντων 
'Ομογενών Ελλήνων.
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χώρο μέ τή θρησκεία, τή γλώσσα (στις περισσότερες περιοχές) καί γενικό
τερα με τόν τρόπο ζωής. Ή λειτουργία τής παράδοσης ήταν διπλή: καί τόν 
ελληνικό πληθυσμό εμπόδιζε να κινηθεί προς άλλα κοινωνικά σύνολα, πε
ριορίζοντας έτσι τις δυνατότητες άλληλεπίδρασης μόνο μεταξύ των Ελλή
νων, καί λειτουργούσε ώς άνασχετικός παράγοντας στις προσπάθειες διείσ
δυσης άλλοεθνών. Μ’ αυτό τόν τρόπο ίσχυροποιόταν ή κοινωνική συνοχή 
καί συνακόλουθα ή ελληνική εθνική ταυτότητα.

Στον έλλαδικό χώρο ό τόπος καταγωγής για τούς Έλληνες άπό τόν 
Πόντο λειτουργεί ώς στοιχείο αύτοαναγνώρισης καί έτεροαναγνώρισης, 
χορηγεί ταυτότητα. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται στό κάθε μέλος τής κοινωνι
κής ομάδας ή συνείδηση ότι ή άτομική του ταυτότητα διαμορφώνεται άπό τό 
κοινό παρελθόν τής ζωής στον Πόντο, τις συνθήκες βίαιης μετανάστευσης 
καί εγκατάστασης καί άπό τά Ιδιαίτερα προβλήματα ένταξης στήν έλλαδική 
κοινωνία. Τά διακριτικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά πού διαφοροποιούν 
τήν ομάδα άπό τό υπόλοιπο έθνος αποτελούν έναν άπό τούς σημαντικότε
ρους παράγοντες κοινωνικής συνοχής, πού εκδηλώνεται μέ τήν ύποστήριξη 
καί αλληλεγγύη τών μελών στήν προσπάθεια για έπιτυχημένη συμβίωσή 
τους μέ τόν περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο.

Οι διαδικασίες ένταξης τής πρώτης γενιάς στήν έλλαδική κοινωνία πα
ρουσιάζονται διαφορετικές στό οικονομικό, ιδεολογικό καί πολιτισμικό 
επίπεδο. Στό οικονομικό ή πρώτη γενιά γνωρίζει σταθερή σταδιακή βελτίω
ση, παρόλο πού αύτή τελικά έπιτυγχάνεται μετά άπό επίπονες προσπάθειες 
πολλών έτών. Στό ιδεολογικό επίπεδο οί διαδικασίες ένταξης υποστηρίζον
ται άπό τήν πανομοιότυπη παιδεία. Στον Πόντο ή παιδεία τού ελληνορθόδο
ξου πληθυσμού παρεχόταν μέ μεθόδους καί προγράμματα πού εκπορεύονταν 
άπό τό εθνικό κέντρο τής ’Αθήνας29. Ή ύπαρξη κοινού συστήματος άξιών 
μέσω τής έκπαίδευσης ένίσχυσε άποτελεσματικά τήν προσπάθεια ένσωμά- 
τωσης στήν έλλαδική κοινωνία. Παράλληλα τό ότι ή διδασκαλία τών μαθη
μάτων στα σχολεία τού Πόντου γινόταν στή νεοελληνική βοηθά όσους πρό

29. Τήν εκπαίδευση στον Πόντο είχαν άναλάβει στελέχη πού εκπαιδεύονταν στό Φροντιστή
ριο Τραπεζούντας κα' σέ ανώτατα έλληνικά ιδρύματα έξω άπό τό μικρασιατικό Πόντο, όπως 
στις θεολογικές σχολές Χάλκης καί Σταυρού Ιεροσολύμων καί στό ’Εθνικό Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών. Τό τελευταίο άπό τήν ίδρυσή του τό 1837 έγινε ό βασικός φορέας διάδοσης τής 
«Μεγάλης ’Ιδέας» στούς έλληνικούς πληθυσμούς τού έξωελλαδικοϋ χώρου. Ή άποστολή του, 
τήν όποια έπιτέλεσε μέ άποτελεσματικότατο τρόπο, συνίστατο στήν έξαγωγή εκπαιδευτικών 
στελεχών καί στήν έκπαίδευση τών ήγετικών στοιχείων τού άλύτρωτου καί παροικιακού έλλη- 
νισμού. Τά έκπαιδευτικά αυτά στελέχη, έχοντας τόν έλεγχο τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος τού 
ελληνισμού τής ’Ανατολής, κατόρθωσαν εργαζόμενα συστηματικά για δεκαετίες νά μεταδώ
σουν τήν ιδεολογία πού έθετε τά θεμέλια τής δημιουργίας κινημάτων μέ αίτημα τήν έλευθερία, 
αυτοδιάθεση ή ένωση τών έλληνικών πληθυσμών μέ τό έλληνικό κράτος. Γιά τό ρόλο τού 
’Εθνικού Πανεπιστημίου στις άρχές τού αιώνα βλ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Τό 'Ελληνικό 
Κράτος ώς ’Εθνικό Κέντρο», στό Δ. Γ. Τσαούσης (έπιμ.), 'Ελληνισμός - 'Ελληνικότητα: ’Ιδεο
λογικοί καί Βιωματικοί *Αξονες τής Νεοελληνικής Κοινωνίας, ’Αθήνα 1983, σσ. 152-153.
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σφυγες είχαν παρακολουθήσει τουλάχιστον κάποια χρόνια πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην επικοινωνία με τούς ντόπιους.

Στό πολιτισμικό επίπεδο ό ρυθμός ένταξης είναι εξαιρετικά βραδύς. ’Έν
ταξη στό επίπεδο αυτό σημαίνει άφομοίωση στοιχείων του τρόπου ζωής τής 
περιβάλλουσας κοινωνίας, τά όποια θεωρούνται καθοριστικά για τήν υπο
στήριξη των σχετικών διαδικασιών, όπως παράδειγματος χάρη ή ικανότητα 
επικοινωνίας στή νεοελληνική γλώσσα. Είναι προφανές ότι, όταν πρόκειται 
για κοινωνική ομάδα μέ κάποια διακριτικά πολιτισμικά πρότυπα πού προ
σπαθεί να ένταχθεΐ σε ομοεθνή κοινωνία μέ τήν όποια έχει σημαντικά πολι
τισμικά στοιχεία κοινά, όπως τή θρησκεία, τήν οικογενειακή δομή κ.ά., ή 
ένταξη συνεπιφέρει άπάμβλυνση τών ιδιαιτεροτήτων τής εντασσόμενης κοι
νωνικής ομάδας, όχι όμως καί απώλεια τής ειδοποιού διαφοράς της. Ή 
ένταξη μπορεί νά επιτευχθεί μέ σεβασμό στήν πολιτισμική καί ιστορική 
ιδιαιτερότητα τής ομάδας, ή οποία άποτελεΐ αναπόσπαστο τμήμα τής ατομι
κής ταυτότητας κάθε μέλους της. Στή συγκεκριμένη περίπτωση ή προστασία 
τής ιδιαιτερότητας τής ομάδας δέν διασφαλίζεται. Δημιουργοΰνται αμιγή 
καί μικτά ποντιακά χωριά καί ποντιακοί οικισμοί καί γειτονιές στις μεγάλες 
πόλεις, αλλά παρουσιάζεται διασπορά τους σέ όλο τον έλλαδικό χώρο. ’Από 
τά ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ή χωροταξική διασπορά θίγει 
περισσότερο τήν ποντιακή διάλεκτο. Παράλληλα τό ελληνικό κράτος, πι
στό για δεκαετίες στό ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας τού 1930, δέν υπο
στηρίζει τήν ιστορική μνήμη τών Ελλήνων τού Πόντου, στοιχείο επίσης 
απαραίτητο γιά τή διατήρηση τής ίδιαιτερότητάς τους. Είναι χαρακτηριστι
κό ότι ή ιστορία τού ποντιακού ελληνισμού αποτελεί γιά πρώτη φορά μέρος 
τής ιστορίας τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τό 1982.

Οί διαδικασίες ένταξης τής πρώτης γενιάς σέ οικονομικό, ιδεολογικό καί 
πολιτισμικό έπίπεδο άλληλοεπηρρεάζονται όχι μόνο γιατί τά τρία επίπεδα 
συνδέονται μεταξύ τους, άλλα καί γιατί ή προσφυγική ιδιότητα τής ποντια
κής ταυτότητας τών αρχών τού αιώνα καθορίζει τήν ταχύτητα τού ρυθμού 
ένταξης. Τό ιστορικό πλαίσιο τής εποχής χαρακτηρίζεται από τό διχασμό 
μεταξύ γηγενών καί προσφύγων. Ή προσφυγική ιδιότητα τής ποντιακής 
ταυτότητας άποτελεΐ ανασταλτικό στοιχείο στήν προσπάθεια ένταξης, γιατί 
ό άδιάφορος μέχρι εχθρικός κοινωνικός περίγυρος εμποδίζει τούς Πόντιους 
νά είσδύσουν στις δουλειές καί στις οικογένειες τών ντόπιων. Ή συμπερι
φορά αύτή τού κοινωνικού περίγυρου προκαλεΐ τήν ισχυροποίηση τής κοι
νωνικής συνοχής τής ομάδας, ώς αποτέλεσμα τής άντιδιαστολής. Ταυτό
χρονα όμως ή προσφυγική ιδιότητα οδηγεί τμήμα τού πληθυσμού, τού όποι
ου τό μέγεθος είναι άγνωστο, στήν προσπάθεια νά άποβάλει τήν ίδιαιτερό- 
τητά του μέ στόχο τήν πλήρη ταύτιση μέ τον κοινωνικό περίγυρο. Γιά τό 
τμήμα αυτό ή ποντιακή ταυτότητα συνδέεται μέ τήν προσφυγική ιδιότητα 
καί ή κοινωνική άνοδος θεωρείται ότι προϋποθέτει τήν άπώλειά της. Είναι 
άγνωστο πόσα άπό τά άτομα αυτά αποφασίζουν αργότερα, όταν θά έχουν 
απαλλαγεί άπό όσα τούς διαφοροποιούσαν πολιτισμικά καί παράλληλα θά
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έχουν ξεπεράσει το σύνδρομο του στερημένου πρόσφυγα, να διατηρήσουν 
καί να διαδώσουν στη νεότερη γενιά τήν ιστορική τους μνήμη. Σύμφωνα με 
τις αφηγήσεις ατόμων πρώτης γενιάς πού παρουσίασαν αύτή τήν τάση, ή 
επιστροφή τους άργότερά στήν ιδιαιτερότητα οφείλεται στο δτι ή τελευταία 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τής άτομικής τους ταυτότητας. Ή άπάρνη- 
σή της τούς προκαλοΰσε δυσάρεστα συναισθήματα, γιατί σήμαινε αποδοκι
μασία άφενός τής ίδιας τής ύπόστασής τους καί αφετέρου του παρελθόντος 
καί του παρόντος «των δικών τους άνθρώπων».

Παρά τήν προσπάθεια για ένταξη τής πρώτης γενιάς μέσω τής αφομοίω
σης πολιτισμικών στοιχείων του κοινωνικού περίγυρου, ή ιδιαιτερότητα δέ 
χάνεται. 'Η οικογένεια είναι ό καθοριστικός παράγοντας διατήρησης καί 
ισχυροποίησης τής ταυτότητας στή δεύτερη καί τρίτη γενιά, άκόμη καί 
στήν περίπτωση τών μικτών γάμων. ’Άλλοι παράγοντες είναι ή ευρύτερη 
συγγένεια, τό κοινοτικό περιβάλλον στους ποντιακούς χώρους καί ô έθνο- 
τοπικός σύλλογος. Ή συλλογική ταυτότητα τού ποντιακού ελληνισμού 
στον έλλαδικό χώρο εκφράζει μια κοινωνικοψυχολογική αίσθηση ταύτισης 
πού πηγάζει όχι μόνο από τό κοινό παρελθόν, άλλα καί άπό τόν ιδιαίτερο 
τρόπο ένταξης καί σχέσης τής ομάδας σε επίπεδο οικονομικό, πολιτισμικό 
καί ιδεολογικό μέ τήν εύρύτερη έλληνική εθνική ομάδα. Ή ταυτότητα άπο- 
τελεί δυναμικό φαινόμενο πού άναπροσαρμόζεται συνεχώς στό πλαίσιο τής 
σχέσης τής ομάδας μέ τόν κοινωνικό της περίγυρο. Ή άναπροσαρμογή 
μπορεί νά αφορά στή μετεξέλιξη τών πολιτισμικών προτύπων ή στόν επανα
προσδιορισμό τών κοινωνικών ορίων τής ομάδας ή καί στα δύο. Ή μετεξέ
λιξη τού περιεχομένου τής συλλογικής ταυτότητας οφείλεται στήν επικρά
τηση διαφορετικών κριτηρίων σε διαφορετικές εποχές. Τό ιστορικό πλαίσιο 
καί ή κρατούσα ιδεολογία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετασχημα
τισμού τής ταυτότητας.

Ή πρώτη σημαντική άναπροσαρμογή τής ποντιακής ταυτότητας μέσω 
τού έπαναπροσδιορισμοΰ τών κοινωνικών ορίων της πραγματοποιείται στή 
δεκαετία τού 1940. Ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος οριοθετεί μιά καινούρ
για εποχή, καθώς ή κρατούσα ιδεολογία τόν καιρό τού πολέμου καί τής 
γερμανικής κατοχής εκφράζει τάση συσπείρωσης όλου τού έθνους. Μετά 
τήν κατοχή τή διάσταση μεταξύ ντόπιων καί προσφύγων διαδέχεται ή διά
σταση μεταξύ δεξιάς καί άριστεράς καί οί Πόντιοι πλαισιώνουν καί τις δύο 
παρατάξεις. Λόγω τών ιστορικών γεγονότων τής δεκαετίας τού 1940 παρου
σιάζονται οί άκόλουθες καταστάσεις: Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, τά παιδιά τών 
προσφύγων δέν γνωρίζουν τραυματικές εμπειρίες παρόμοιες μ’ αύτές τών 
γονιών τους. Αύτό σέ συνδυασμό μέ τήν άπομάκρυνση άπό τό σύνδρομο τού 
στερημένου πρόσφυγα οδηγεί σέ έκδήλωση τής ταυτότητας. 'Υπάρχουν 
όμως περιπτώσεις κατά τις όποιες τά παιδιά βιώνουν τήν προσφυγική ιδιό
τητα τής ποντιακής ταυτότητας ακριβώς λόγω τών άναταραχών πού επικρα
τούν στήν περίοδο μετά τήν κατοχή. Στις περιοχές πού ζοΰν ό διχασμός 
μεταξύ άριστερών καί δεξιών ενσωματώνει τό διχασμό μεταξύ προσφύγων
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καί γηγενών. Οί γηγενείς τής αντίπαλης παράταξης θυμούνται άμέσως τον 
παλιό διαχωρισμό, παρά τό ότι έχουν οί ίδιοι Πόντιους στις γραμμές τους. Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις ό χαρακτηρισμός «άούτης» μπορεί να άπευθύνεται καί 
προς άτομο πού δεν έχει την ικανότητα να επικοινωνεί στα ποντιακά. Τώρα 
πια έχει τήν έννοια τού διαφορετικού καί κατώτερου, τού γόνου προσφύγων. 
'Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις μετατοπίσεων τού πληθυσμού ποντιακών 
χωριών σε χωριά ντόπιων, όπου για πρώτη φορά ή δεύτερη γενιά βιώνει τήν 
προσφυγική ιδιότητα.

Οί επιπτώσεις τών γεγονότων τής δεκαετίας τού 1940 επηρεάζουν περισ
σότερο τήν ταυτότητα τής δεύτερης γενιάς παρά τής πρώτης, γιατί λόγω 
ήλικίας ή πλειονότητα τής δεύτερης βιώνει, στις δεκαετίες πού άκολουθοΰν 
τόν πόλεμο, τή σταδιακή άλλαγή τού κοινωνικού περίγυρου άπέναντί της. 
Ή θετική άλλαγή τής συμπεριφοράς τού κοινωνικού περίγυρου οφείλεται 
στον κοινό άγώνα εναντίον τής γερμανικής εισβολής καί κατοχής καί στήν 
άνοδική κοινωνική κινητικότητα τού ποντιακού ελληνισμού, ή όποια τόν 
άποσυνδέει άπό τήν εικόνα τών στερημένων προσφύγων.

Γιά νά συνοψίσουμε, στή δεκαετία τού 1940 ό μετασχηματισμός τής 
ποντιακής ταυτότητας έγκειται στον επαναπροσδιορισμό τών κοινωνικών 
όρίων της. Δεν ύφίσταται πλέον ή προσφυγική ιδιότητα ώς στοιχείο τής 
ταυτότητας. Αύτό σημαίνει τήν έξοδο άπό τήν κατάσταση τής κοινωνικής 
περιθωριοποίησης, ή όποια δεν υπήρξε μόνο οικονομική. Ταυτόχρονα όμως 
σημαίνει καί τήν άρχή μιας νέας κρίσης. Καθώς ή πολιτισμική καί ιστορική 
ποντιακή ιδιαιτερότητα δεν προστατεύονται άπό τήν κρατική πολιτική, άρ- 
χίζει ή σταδιακή άπώλεια πολιτισμικών χαρακτηριστικών, π.χ. τής ποντια
κής διαλέκτου, σε χώρους μέ λίγο καί διεσπαρμένο ποντιακό πληθυσμό, 
όπως τά άστικά κέντρα.

Στά τέλη τής δεκαετίας τού 1980 παρατηρεΐται νέα σημαντική άναπρο- 
σαρμογή τής ταυτότητας στήν τρίτη γενιά. Ή γενιά αύτή διαμορφώνει μιά 
ιδεολογία «γιά τό δικαίωμα στήν ιδιαιτερότητα», ή όποια στήν προκειμένη 
περίπτωση είναι ιστορική καί όχι μόνο πολιτισμική30 ένδοεθνική διαφορο
ποίηση. Μέσω τής άναζήτησης τού ιδιαίτερου ιστορικού παρελθόντος δια
μορφώνεται μία ιδεολογία εθνισμού, πού άφορά στήν ευρύτερη ελληνική 
εθνική ομάδα. Τό περιεχόμενο τής ταυτότητας, δηλαδή τό ποιοι καί τί είναι 
οί Πόντιοι τής γενιάς αύτής, δεν άναφέρεται κυρίως ή μόνο στά πολιτισμικά 
πρότυπα. "Ενα τμήμα της τό όποιο έχει μεγαλώσει σε ποντιακούς χώρους, 
βιώνει συνολικά τήν ποντιακή παράδοση, άλλά τά ύπόλοιπα μέλη δείχνουν 
προσήλωση μόνο στή μουσική καί τό χορό. Ό ιδιαίτερος πολιτισμός δια

30. Ή δεύτερη γενιά άντιμετωπίζει τήν ποντιακή ταυτότητα κυρίως ώς πολιτισμική ιδιαιτε
ρότητα. 'Η κρατούσα ιδεολογία τών δεκαετιών 1960 καί 1970, ή όποια υποστήριζε τή διάσωση 
καί προβολή τής λαϊκής παράδοσης, ευνόησε αυτή τήν άντιμετώπιση.



90 ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΓΕΤΗ

τηρείται μονάχα στο βαθμό πού μεταδόθηκε καί εκδηλώνεται όχι μόνο επει
δή άποτελεΐ στοιχείο τής ατομικής υπόστασης, άλλα καί για να επιβεβαιώ
σει τήν ένταξη στήν ομάδα. Ή εκδήλωση των πολιτισμικών προτύπων άπο
τελεΐ μορφή δράσης, ή όποια εκφράζει καί ενισχύει τό συναίσθημα θετικής 
ταύτισης με τά υπόλοιπα μέλη. Παραδείγματος χάρη, άτομα τά όποια δεν 
μπορούν να έπικοινωνήσουν στά ποντιακά, όταν μιλούν με άλλους Πόντιους 
δίνουν τό μήνυμα τής καταγωγής παρεμβάλλοντας ποντιακές λέξεις στή 
σύζητηση. Ή άκόλουθη δήλωση είναι χαρακτηριστική:

«Πάντα μου άρεσε να άκούω λύρα καί να χορεύω ποντιακά. Όταν ήμουν μικρή, 
πήγαινα μέ τούς γονείς μου σέ έκδρομές τού συλλόγου, συμμετείχα στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις πού έκανε ό σύλλογος. Ποντιακά δε μιλώ, γνωρίζω μόνο λίγες λέξεις. 
Τόσο όμως εγώ, όσο καί οί φίλοι μου, όταν είμαστε μόνο Πόντιοι ή σέ κάποιο χώρο 
όπου οί περισσότεροι είναι Πόντιοι, παρεμβάλλουμε στή συζήτηση όσες ποντιακές 
λέξεις ξέρουμε.»

Ή ιστορική μνήμη έχει χαθεί για ένα τμήμα τής γενιάς αύτής. 'Υπάρχει 
μόνο ή γνώση τού ονόματος τής ιδιαίτερης πατρίδας τών παππούδων καί 
γιαγιάδων στον Πόντο καί άναμνήσεις από τις διώξεις τής οικογένειας, οί 
όποιες όμως πολλές φορές στερούνται χρονολογικής ακρίβειας. 'Ένα άλλο 
τμήμα τής γενιάς αύτής σέ κάποια στιγμή τής ζωής του αισθάνεται τήν 
άνάγκη εμπλουτισμού καί ενίσχυσης τής ιστορικής μνήμης, γιατί τόσο τά 
πολιτισμικά πρότυπα όσο καί ή συλλογική μνήμη μέ τήν πάροδο τού χρό
νου, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, ξεθώριασαν. Ή βασική αιτία αύτής τής 
αναδρομής κατά τήν μαρτυρία μεγάλου άριθμοΰ έρωτωμένων ήταν ό θάνατος 
τού παππού ή τής γιαγιάς ή τό πρώτο ταξίδι στον Πόντο, σημεΐο-τομή στή 
ζωή τους. Οί ακόλουθες δύο δηλώσεις είναι άντιπροσωπευτικές. Ή πρώτη 
άναφέρεται στις συνέπειες τού θανάτου τής πρώτης γενιάς καί ή δεύτερη 
στις συνέπειες τού ταξιδιού στον Πόντο:

«Ή γιαγιά μου ήταν πάντα στό σπίτι. Μιλούσε ποντιακά, συνήθιζε νά μοϋ διηγεί
ται όσα είχε ζήσει στον Πόντο. Έγώ καί ή άδερφή μου είμαστε πολύ δεμένες μαζί 
της. Μιλούσαμε έλληνικά, από τή γιαγιά είχαμε μάθει μόνο λίγες ποντιακές φράσεις. 
Όταν πέθανε ήμουν δεκαεννιά χρονών. Τότε άρχισε νά μοϋ είναι πολύ άπαραίτητο 
ότιδήποτε τή θύμιζε. ’Άρχισα νά νιώθω τήν άνάγκη νά μπορώ νά έπικοινωνήσω στά 
ποντιακά. Άλλα τόσο έγώ, όσο καί όσοι άπό τούς φίλους μου είναι Πόντιοι, γνωρί
ζουμε μόνο λίγες ποντιακές λέξεις. Άλλα χορεύουμε ποντιακά καί μιλάμε γιά τις 
πορείες τών οικογενειών μας άπό τον Πόντο μέχρι τήν Ελλάδα. Βιβλία ιστορίας 
υπήρχαν πάντα στό σπίτι, άλλά άφότου πέθανε ή γιαγιά άρχισα νά ένδιαφέρομαι 
περισσότερο καί γιά τήν ιστορία.»

«Άπό μικρός ήθελα νά γνωρίσω τον Πόντο. Αισθανόμουν δεμένος μέ τήν περι
οχή, συζητούσα γιά τό ταξίδι μέ τον παππού μου, ό όποιος μοΰ είχε διηγηθεΐ τά 
ιστορικά γεγονότα τής έποχής του. Τελικά τό ταξίδι δέν τό πραγματοποίησα μέ τον 
παππού μου γιατί πέθανε, άλλά μέ τό θείο μου, ό όποιος είχε άναγκαστεΐ νά φύγει άπό 
εκεί σέ ήλικία οκτώ χρόνων. Πήγαμε στό χωριό καί βρήκαμε τό πατρικό σπίτι. Ό 
θείος μου ήταν σάν χαμένος, άλλά καί έγώ ήμουν σέ μία πολύ έντονη συναισθηματι
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κή κατάσταση, γιατί γνώριζα το χώρο μέσω των περιγραφών. Όταν γύρισα στην 
Ελλάδα άρχισε να με απασχολεί μια σειρά άπό έρωτήματα, όπως ποια είναι ή 
ιστορία τοΰ ευρύτερου Πόντου καί όχι μόνο τοΰ συγκεκριμένου χωριού, γιατί δέν 
γνωρίζω αύτή τήν ιστορία, γιατί ή ιστορία τού ποντιακού ελληνισμού δέν είναι 
εύρύτερα γνωστή, τί μπορώ να κάνω εγώ, ώστε νά μην υπάρχει αύτή ή αίσθηση τής 
άπώλειας ή έστω τοΰ άδικου, τής μή δικαίωσης τής άπώλειας τής πατρίδας. Τί καί 
πώς μπορεί νά διατηρηθεί καί νά διεκδικηθεΐ κάτι τώρα.»

Ή αναζήτηση τοΰ ιστορικού παρελθόντος προκαλεΐ ισχυροποίηση τής 
ταυτότητας, γιατί παρέχει στα μέλη τη συλλογική δυνατότητα τής αύτοεπι- 
βεβαίωσής τους ώς ατόμων πού δρουν καί συνεχώς διαμορφώνουν τήν ταυτό
τητα άπό τή μια καί άπό τήν άλλη τής ισορροπίας τους ανάμεσα στήν 
αύτοαναγνώριση καί έτεροαναγνώριση. Οί ακόλουθες δηλώσεις είναι χαρα
κτηριστικές:

«Για τήν ιστορία γνώριζα ελάχιστα στοιχεία άπό τήν οικογένεια. Μόνος μου 
άρχισα νά διαβάζω βιβλία για τον ποντιακό ελληνισμό. Όσο περισσότερο διάβαζα, 
τόσο καλύτερα αισθανόμουν γιά τον εαυτό μου. Επιπλέον μπορούσα νά πώ στούς 
άλλους ποιοι είμαστε εμείς οί Πόντιοι. Είμαι μέλος ποντιακού συλλόγου όχι γιά νά 
μάθω τούς χορούς ή τήν ιστορία, αύτά τά γνωρίζω επειδή μεγάλωσα σέ ποντιακό 
χωριό καί άπό τό προσωπικό διάβασμα, άλλα γιατί θέλω νά έχω κοινές δραστηριότη
τες μέ τούς άλλους Πόντιους, οί όποιες νά στοχεύουν στήν προβολή τοΰ ποντιακού 
στοιχείου. Νά ένημερωθοΰν οί άλλοι γιά τό ποιοι είμαστε. Νά γίνει γνωστή ή παρου
σία, ό πολιτισμός, ή ιστορία, τά προβλήματά μας.»

«Γιά τήν ιστορία γνώριζα άπό τίς αφηγήσεις τής οικογένειας. Όταν ήμουν φοι
τητής διάβαζα βιβλία ποντιακής ιστορίας. ’Ανήκω στούς φοιτητές τής περιόδου 
άνάμεσα στο τέλος τής δεκαετίας τοΰ 1970 καί τις άρχές τής δεκαετίας τοΰ 1980. Τήν 
περίοδο αύτή υπήρχε στα πανεπιστήμια έντονη πολιτικοποίηση. ’Ανήκα σέ ένα 
πολιτικό χώρο 6 όποιος χαρακτηριζόταν άπό εύαισθησία άπένανι σέ λαούς πού είχαν 
αιτήματα καί κινήματα αύτοδιάθεσης. Ό ίδιος όμως αύτός πολιτικός χώρος, ό όποι
ος έβλεπε μέ άλληλεγγύη τά αιτήματα διεκδίκησης τής ιδιαιτερότητας ξένων λαών, 
δέν έδειχνε κανένα ένδιαφέρον γιά τούς διωγμούς πού είχε ύποστεΐ ό δικός μας λαός 
ή κινδυνεύαμε νά ύποστούμε πάλι εμείς οί ίδιοι σέ μιά εποχή έντασης τών σχέσεών 
μας μέ τό τουρκικό κράτος. Όσο περισσότερο διάβαζα βιβλία γιά τήν ιστορία τών 
άρχών τοΰ αιώνα, τόσο περισσότερο καταλάβαινα τήν ομοιότητα τής ιστορίας τοΰ 
ποντιακού ελληνισμού μέ τήν ιστορία άλλων λαών τούς όποιους υπερασπιζόμουν γιά 
χρόνια. Οί Πόντιοι στήν προσπάθεια νά άντισταθοΰν στή συστηματική έξόντωσή 
τους άπό τό νεοτουρκικό κράτος είχαν αναπτύξει, χωρίς καμιά βοήθεια άπό τό ελλη
νικό κράτος, έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. ’Άρχισα νά σκέφτομαι ότι άφοΰ οί δικοί 
μου άνθρωποι είχαν μιά τέτοια ιστορία, ίσως θά έπρεπε, άντί νά άσχολοΰμαι μέ τούς 
Λατινοαμερικανούς, νά άσχοληθώ μέ τούς 'Έλληνες. Παράλληλα, δέν μπορούσα νά 
εξηγήσω γιατί δέν είχα πληροφορηθεΐ γιά τήν ιστορία τοΰ ποντιακού έλληνισμοΰ 
μέσα άπό τό κρατικό σύστημα παιδείας καί άναρωτιόμουν τί θά μπορούσα νά κάνω 
τώρα έγώ σάν άτομο, ώστε νά ένημερωθοΰν καί άλλοι γιά τήν ιστορία τών Ποντίων. 
Οί ’Αρμένιοι θυμούνται καί θυμίζουν σ’ όλο τον κόσμο τή γενοκτονία πού ύπέστη- 
σαν, έμεΐς δέν πρέπει νά τή θυμόμαστε; Δέν γνώριζα τίποτα γιά τον οργανωμένο 
ποντιακό χώρο. Μόνος μου άποφάσισα νά παρακολουθήσω τό 1985 τίς εργασίες τοΰ
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πρώτου παγκοσμίου συνεδρίου του ποντιακού έλληνισμοϋ. ‘Από τότε άρχισα να 
μετέχω σ’ όλες τις συλλογικές έκδηλώσεις για τήν προβολή τής ιστορίας. Προκάλε- 
σα συζητήσεις όπου άνακοίνωσα τον προβληματισμό μου καί είδα ότι καί άλλοι, νέοι 
κυρίως Πόντιοι, είχαν τις ίδιες ανησυχίες. Σήμερα ό άριθμός των άτόμων πού θέλουν 
τουλάχιστον στον κύκλο των γνωστών μου, να γνωρίσουν καλύτερα καί να προβά
λουν τήν ιστορία μ’ αυτή τήν οπτική είναι πολύ μεγαλύτερος άπό ό,τι τρία-τέσσερα 
χρόνια πρωτύτερα.»

Ή ποντιακή ταυτότητα δέν άντιμετωπίζεται μόνο ώς πολιτισμική ιδιαι
τερότητα, άλλα καί ώς σύνδεση μέ τό ιστορικό παρελθόν, πού είναι καθορι
στική για τή σημερινή υπόσταση των μελών τής ομάδας. Παρουσιάζεται 
δηλαδή τό φαινόμενο άτομα πού δέν διαφέρουν άπό τόν υπόλοιπο ελληνισμό 
στό οικονομικό, εκπαιδευτικό καί πολιτισμικό επίπεδο (μέ τήν έννοια τού 
μή εύδιάκριτου τής πολιτισμικής ιδιαιτερότητας καί τής εύρείας άποδοχής 
τής λαϊκής παράδοσης) νά δηλώνουν ότι τά ιστορικά γεγονότα πού συνέβη- 
σαν πριν άπό εξήντα καί εβδομήντα χρόνια σε έναν τόπο άπό τόν όποιο δέν 
έχουν προσωπικά βιώματα είναι καθοριστικά γιά τήν υπόστασή τους. Εκ
φράστηκαν αιτήματα προς τό κράτος γιά υποστήριξη τής Ιστορικής καί 
πολιτισμικής ποντιακής ιδιαιτερότητας. Επανειλημμένα διατυπώθηκε ή θέ
ση ότι αν τό ελληνικό κράτος λειτουργούσε σύμφωνα μέ τόν έθνικό του 
ρόλο, έδειχνε δηλαδή τήν ίδια άγάπη γιά τό μικρασιατικό ελληνισμό όπως 
γιά τόν παλαιοελλαδικό, θά είχε φροντίσει δεκαετίες πριν γιά όσα σήμερα 
διατυπώνονται μέ μορφή αιτημάτων γιά γνωστοποίηση καί προβολή τής 
ιστορίας καί τού πολιτισμού.

'Ένας άριθμός έρωτωμένων χαρακτήρισε τήν προσωπική άναζήτηση γιά 
τό ιστορικό παρελθόν ώς «έπαναποντιοποίηση». Τά άτομα αύτά τόνισαν ότι 
οί γονείς τους δέν δήλωναν τήν καταγωγή τους ούτε τηρούσαν κάποια πον
τιακά έθιμα, τά άδέρφια τους δέν δηλώνουν ότι είναι Πόντιοι, καί μόνο οί 
ίδιοι άπέκτησαν μέσω συναναστροφών μέ άλλους Πόντιους καί έπειτα άπό 
μελέτη τής ιστορίας τό συναίσθημα τής υπερηφάνειας γιά τήν καταγωγή 
τους, τό όποιο τώρα έπιθυμοΰν νά διατηρήσουν καί νά μεταδώσουν στά 
παιδιά τους. Τήν ίδια εποχή ό όρος «έπαναποντιοποίηση» παρουσιαζόταν σέ 
ορισμένα ποντιακά έντυπα καί έφημερίδες καί είχε άρχίσει νά προωθείται 
λίγα χρόνια πριν άπό τήν ιδεολογία συγκεκριμένων συλλόγων, οί όποιοι 
μιλούσαν γιά «στροφή τής νεολαίας προς τά ποντιακά». Πρέπει νά τονιστεί 
ότι στήν παρούσα έρευνα κανείς άπό τούς έρωτώμενους, συμπεριλαμβανομέ
νων καί όσων μιλούσαν γιά «έπαναποντιοποίηση», δέν είχε στερηθεί άπό 
τήν οικογένεια τό έρέθισμα ώστε νά εκδηλώσει άργότερα προσωπικό ένδια- 
φέρον γιά τόν ποντιακό ελληνισμό. Ή ταυτότητα σ’ όλες τις περιπτώσεις 
έκδηλώθηκε άπό μέλη οικογενειών στά όποια, άν όχι ή δεύτερη γενιά, ή 
πρώτη τουλάχιστο φρόντισε νά μεταδώσει στά έγγόνια στοιχεία ιστορίας 
καί οικογενειακές στιγμές πού χαρακτηρίζονταν άπό τά ποντιακά πολιτι
σμικά πρότυπα. Ή οικογένεια παραμένει ό καθοριστικός παράγοντας διατή
ρησης καί διάδοσης τής ταυτότητας καί στήν τρίτη γενιά. Επίσης, αύτή ή
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«έπαναποντιοποίηση» σέ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων οφείλεται σέ 
προτροπές συγγενών για συναναστροφή με άλλους Πόντιους καί γνωριμία 
με ποντιακούς κοινωνικούς χώρους, όπως π.χ. ποντιακά κέντρα διασκέδασης 
καί ποντιακούς συλλόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη καί σέ περι
πτώσεις δεύτερης γενιάς, ή όποια προσπαθούσε να κρύψει τήν ποντιακή 
καταγωγή, τά παιδιά μπορούσαν νά αντλήσουν πληροφορίες γιά τον πολιτι
σμό καί τήν ιστορία άπό τον παππού ή τή γιαγιά.

'Ο ιδιαίτερος δεσμός των μελών τού ποντιακού ελληνισμού δέν δηλώνει 
τάση άπόσχισης άπό τήν εύρύτερη ελληνική όμάδα. Παρά τό ότι ή ψυχολο
γική ταύτιση πού εκφράζει τήν ποντιακή ταυτότητα άφορά στούς Έλληνες 
άπό τον Πόντο καί δχι σέ όλους τούς Έλληνες γενικά, καί στις τρεις γενιές 
παραμένει ή άναφορά στήν εύρύτερη ελληνική ομάδα ώς «τό έθνος μας» καί 
«οί δικοί μας».

Ή ποντιακή ταυτότητα στά τέλη τής δεκαετίας τού 1980 εκφράζεται ώς 
δικαίωμα στήν πολιτισμική καί ιστορική ιδιαιτερότητα. Τό αίτημα αύτό δέν 
δηλώνει τάση άπόσχισης, άντίθετα ή διεκδίκησή του άποτελεΐ παράγοντα 
ισχυροποίησης τής κοινής έθνικής ταυτότητας. Ή ενότητα εξασφαλίζεται 
μέσα άπό τήν ιδιαιτερότητα, γιατί ή τελευταία άντιμετωπίζεται ώς ή μετεξέ
λιξη τής κοινής άρχικής συλλογικής ταυτότητας σέ διαφορετικούς γεωγρα
φικούς χώρους. Μέ τή διεκδίκηση τού δικαιώματος στήν ιδιαιτερότητα δη
λώνεται ταυτόχρονα ή επιθυμία γιά τό κοινό μέ τήν εύρύτερη εθνική όμάδα 
μέλλον. Διαμορφώνεται μ’ αυτό τόν τρόπο μιά ιδεολογία εθνισμού καί όχι 
τοπικισμού. Ή άκόλουθη δήλωση είναι άντιπροσωπευτική:

«Είμαι Έλληνας, πού αισθάνομαι δεμένος μέ τό τμήμα τού έλληνισμοΰ πού είναι 
ό ποντιακός έλληνισμός. Μέσω τής γνώσης τής ιστορίας πού μόνος μου άπόκτησα 
—τό κράτος μέχρι πρόσφατα αδιαφορούσε τελείως γιά τή διατήρηση τής ιστορικής 
μας μνήμης— έχω τήν αίσθηση τού άδικαίωτου αύτοΰ τού πληθυσμού. Οί δικοί μας 
ύπέστησαν γενοκτονία καί εμείς δέν τό ξέρουμε. Μέ τό “εμείς” εννοώ τούς Έλληνες, 
αν καί υπάρχουν καί Πόντιοι πού τό άγνοοΰν καί απλώς τούς έχει μεταδοθεί ή πορεία 
τής οικογένειας. Σήμερα έρχονται νέοι πρόσφυγες, οί Ιΐόντιοι άπό τή Σοβιετική 
Ένωση. Είναι ό ίδιος πληθυσμός πού ύπέστη καί τις σταλινικές διώξεις καί τώρα 
περιθωριοποιείται στήν πατρίδα, στήν όποια επιθυμούσε νά καταφύγει. Πόσοι ξέ
ρουν τήν Ιστορία αυτού τού πληθυσμού; Στή σημερινή εποχή, πού άντιμετωπίζουμε 
τόσο σοβαρά έθνικά προβλήματα —άμφισβητεΐται ή ελληνικότητα τού Αιγαίου, ή 
Κύπρος είναι άκόμη ΰπό τουρκική κατοχή— επιβάλλεται νά γνωρίζουμε τήν ιστορία 
μας. Τό αίτημα άναγνώρισης άπό τή διεθνή κοινότητα τής γενοκτονίας τού ποντια
κού έλληνισμοΰ άπό τήν κυβέρνηση τών Νεοτούρκων πρέπει νά γίνει αίτημα όλων 
τών Ελλήνων, γιατί άφορά σέ όλους τούς Έλληνες.»

Όπως ήδη άναφέραμε, ή άναζήτηση καί γνωστοποίηση στήν εύρύτερη 
κοινωνία τής Ιδιαίτερης ιστορίας άποτελεΐ μορφή δράσης, ή όποια προκαλεΐ 
στά άτομα τρίτης γενιάς ικανοποίηση καί προσδίδει προσωπική άξια. Πα
ράλληλα, καθώς ό ιδιαίτερος πολιτισμός φθίνει καί ή πρώτη γενιά χάνεται, 
ή τρίτη γενιά αισθάνεται ότι αν χαθεί ή ιστορική μνήμη, κινδυνεύει ή ίδια ή
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υπόσταση του ποντιακού έλληνισμοΰ. Το ότι όμως αυτή ή άναπροσαρμογή 
τής ταυτότητας παρουσιάζεται τή συγκεκριμένη δεκαετία δεν θά πρέπει να 
αποδοθεί μόνο στο ότι ή πλειονότητα τής πρώτης γενιάς δεν ζεΐ πιά. Θά 
πρέπει νά άποδοθεΐ κυρίως στό ιστορικό πλαίσιο, τό όποιο χαρακτηρίζεται 
από ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καί άπό τή σχέση τής ομάδας μέ 
τούς Πόντιους μετανάστες άπό τή Σοβιετική 'Ένωση. Όσον άφορά στό 
πρώτο, τόσο ή πολιτική εξουσία όσο καί ή κοινωνία μετά τήν τουρκική 
εισβολή καί κατοχή τοΰ 40% τής άνεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας τό 
1974 είναι δύσπιστες ώς προς τήν ελληνοτουρκική φιλία. Τό σύμφωνο φιλί
ας καί συνεργασίας μεταξύ τοΰ ελληνικού καί τοΰ τουρκικοΰ κράτους τοΰ 
1930 έχει χάσει τήν αξιοπιστία του. Οί κατά καιρούς προσπάθειες τις δεκαε
τίες τοΰ 1970 καί τοΰ 1980 γιά ουσιαστική επίλυση των διαφορών άποτυγχά- 
νουν. Σ’ αύτό τό ιστορικό πλαίσιο οί Πόντιοι υποστηρίζουν τις εκδηλώσεις 
συλλογικών φορέων, στις όποιες καταγγέλλεται ή πολιτική του τουρκικοΰ 
κράτους τών αρχών τοΰ αιώνα καί οί μετέπειτα ένέργειές του σέ βάρος τοΰ 
έλληνισμοΰ. Σχεδόν όλα τά μέλη τής τρίτης γενιάς δήλωσαν περίπου τά 
ακόλουθα:

«Ή γνώση τής ιστορίας μοϋ έδωσε ένα πρόσθετο συναίσθημα υπερηφάνειας. 
Μπορούσα νά έξηγήσω στούς άλλους ποιοί είμαστε, όχι μόνο άναφέροντας τή δια
φορετική μουσική καί τούς χορούς. Οί άλλοι 'Έλληνες εντυπωσιάζονταν μέ αυτά πού 
άκουγαν. Γενικά σήμερα ύπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γιά οτιδήποτε αφορά στις έλ- 
ληνοτουρκικές σχέσεις. Ή ιστορική μας πορεία σέ μια εποχή έπικίνδυνη γιά τά 
εθνικά μας θέματα προκαλεϊ τό συναίσθημα τής άνάγκης γιά συσπείρωση όλων μας. 
Στις ανοικτές εκδηλώσεις γιά τήν ιστορία μας σέ πλατείες καί σέ θέατρα έρχονται 
Έλληνες πού δέν είναι Πόντιοι, οί όποιοι θέλουν νά ενημερωθούν. ’Ακόμη καί τό 
κράτος, τό όποιο μόλις πρόσφατα, στις άρχές τής δεκαετίας τοΰ 1980, άρχισε νά 
παρέχει σ’ όλους τούς Έλληνες κάποιες πληροφορίες γιά τήν ιστορία τοΰ ποντιακού 
έλληνισμοΰ μέσω τών σχολικών βιβλίων, δείχνει τελευταία τό ενδιαφέρον του γιά 
τήν προώθηση παρόμοιων έκδηλώσεων. Παράδειγμα είναι ή κήρυξη τής έναρξης 
τών παγκόσμιων συνεδρίων μας άπό τον πρωθυπουργό.»

Όσον άφορά στούς Πόντιους μετανάστες άπό τήν πρώην Σοβιετική 
'Ένωση, τά μετά τό 1965 μεταναστευτικά κύματα φανερώνουν τήν ύπαρξη 
τμήματος τής ομάδας πού συνεχίζει νά καταφεύγει στό ελληνικό κράτος. Τό 
1989 πού πραγματοποιήθηκε ή έμπειρική έρευνα, ό έλλαδικός ποντιακός 
ελληνισμός μόλις είχε άρχίσει νά άναζητά τήν ιστορική συγγένεια καί νά 
άναρωτιέται γιά τό «πόσοι είναι» καί «πόσοι άπό αύτούς κατάγονται άπό 
άτομα πού κατέφυγαν στή Σοβιετική 'Ένωση άπό τόν 'Ιστορικό Πόντο τήν 
έποχή τών διωγμών». Στα τρία τελευταία χρόνια τό ιστορικό πλαίσιο χαρα
κτηρίστηκε άπό τήν κατάρρευση τοΰ ύπαρκτοΰ σοσιαλισμοΰ καί τήν έξαρση 
τοΰ έθνισμοΰ στά Βαλκάνια. Μετά τό 1991 άρχισε νά γίνεται έμφανές αύτό 
πού μόλις διακρινόταν δύο χρόνια πρίν, ότι δηλαδή, όπως δηλώνουν άτομα 
τρίτης γενιάς, «ό ερχομός τών μεταναστών διατηρεί άνοικτό τό Μικρασιατι
κό». Ή ιστορική καί πολιτισμική σύνδεση τών Ποντίων τοΰ έλληνικοΰ
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κράτους μέ Πόντιους μετανάστες πρώτης γενιάς οί όποιοι προέρχονται άπό 
γεωγραφικό χώρο πού είναι ή φυσική προέκταση τοΰ 'Ιστορικού Πόντου 
—άκόμη καί οί μετανάστες άπό τήν κεντρική ’Ασία κατάγονται άπό τά 
σοβιετικά παράλια τής Μαύρης Θάλασσας— άνανεώνει τό δεσμό μέ τον 
'Ιστορικό Πόντο.

Ίσως ή Ιδιαιτερότητα τού ποντιακού ελληνισμού σε σχέση μέ τίς άλλες 
ελληνικές ομάδες προσφύγων των άρχών τοΰ αιώνα να συνίσταται στο ότι 
παρά τήν κοινή πίστη για τό άντίθετο, ό γεωγραφικός χώρος άναφοράς δέν 
είχε χαθεί ολοκληρωτικά. Τά μεγάλα μεταναστευτικά κύματα άπό τήν πρώην 
Σοβιετική 'Ένωση τού 1939, τοΰ 1965 καί τοΰ 1988 (τό όποιο συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα) κρατούν ζωντανή τήν άνάμνηση τοΰ Ιστορικού Πόντου καί 
παράλληλα πλαισιώνουν τό έλλαδικό ποντιακό στοιχείο μέ φορείς τοΰ ιδι
αίτερου πολιτισμού, όπως αυτός έχει εξελιχθεί άπό συμπαγείς ομάδες σέ 
διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους. Πρέπει να τονιστεί ότι οί μετανάστες 
άπό τήν πρώην Σοβιετική 'Ένωση άποτελοΰν άνομοιογενή πληθυσμό, επει
δή ή συλλογική ταυτότητα διαμορφώνεται άπό τή σχέση τής ομάδας μέ τον 
κοινωνικό περίγυρο. Στήν προκειμένη περίπτωση ό κοινωνικός περίγυρος 
είναι πολύ διαφορετικός στά παράλια τής Μαύρης Θάλασσας άπ’ δ,τι στήν 
Κεντρική ’Ασία. Οί μετανάστες τής περιόδου 1965-1987, δέ γνωρίζουν σέ 
σημαντικό ποσοστό τήν ιστορική σχέση μέ τον Μικρασιατικό Πόντο. Στή 
διαμόρφωση τής συλλογικής ταυτότητας τών Ποντίων αυτών στήν Ελλάδα 
συμβάλλουν άποφασιστικά δύο παράγοντες: ή δημιουργία βαθύτερης ιστο
ρικής συνείδησης πού τούς συνδέει μέ τούς υπόλοιπους Πόντιους τού έλλα- 
δικοΰ χώρου καί οί μεγάλες αλλαγές πού συνεπάγεται ή μετανάστευση. Ταυ
τόχρονα ό ίδιος πληθυσμός είναι φορέας ποντιακών πολιτισμικών προτύ
πων. Οί γάμοι μέ μέλη τής τρίτης γενιάς είναι συνηθισμένο φαινόμενο σέ 
περιοχές οί όποιες παρουσιάζουν σημαντική πληθυσμιακή συγκέντρωση 
νέων μεταναστών. Τά άτομα τρίτης γενιάς μαθαίνουν μέ τή βοήθεια τών 
συζύγων τους να μιλούν ποντιακά καί στή συνέχεια προσπαθούν να μεταδώ
σουν αύτήν τήν ικανότητα έπικοινωνίας καί στά παιδιά τους. Ή άκόλουθη 
δήλωση είναι αντιπροσωπευτική:

«Έχω παντρευτεί Πόντια άπό τή Σοβιετική Ένωση. Έγώ δέ γνώριζα τά ποντια
κά. Οί γονείς μου δέ μιλούσαν ποντιακά στο σπίτι. 'Η γυναίκα μου ήρθε στήν 
Ελλάδα μέ τούς γονείς της τό 1965. Μόνο ποντιακά μιλούσαν. Κοντά τους τά έμαθα 
κι έγώ. Νοιώθω πολύ τυχερός πού τά παιδιά μου μεγαλώνουν μέ τή βοήθεια τής 
πεθεράς μου καί μαθαίνουν κι αύτά νά επικοινωνούν στά ποντιακά.»

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θά ήσαν δύο μελλοντικές έρευνες πού θά 
μπορούσαν νά διεξαχθοΰν στά μέσα τής δεκαετίας τοΰ 1990. Ή πρώτη θά 
μπορούσε, θέτοντας στούς ίδιους Πόντιους δεύτερης καί τρίτης γενιάς τά 
ίδια ερωτήματα σχετικά μέ τήν ποντιακή ταυτότητα, νά άναλύσει μετά άπό 
μιά περίοδο ιστορικών άλλαγών καθοριστικών γιά τό μέλλον τής Εύρώπης 
τήν έπίδραση τών γεγονότων αύτών στή μετεξέλιξη τής ταυτότητας. Ή
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δεύτερη θά μπορούσε να εξετάσει τις συνέπειες της κοινωνικής αλληλεπί
δρασης τής έλλαδικής ποντιακής νεολαίας (τρίτη καί τέταρτη γενιά) με τούς 
Πόντιους άπό τήν πρώην Σοβιετική 'Ένωση, σε μια εποχή όπου οί τελευταί
οι καί θά είναι σημαντικά περισσότεροι άπό τό 1989 καί θά προέρχονται άπό 
περισσότερες δημοκρατίες τής πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
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