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ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

'Ο ποντιακός χώρος —καί ιδιαίτερα εκείνος τής πρώην ΕΣΣΔ— εξακο
λουθεί να αποτελεί ένα από τα λιγότερο μελετημένα θέματα τής νεοελληνι
κής ιστορίας. Ή απουσία έρευνας καί ενδιαφέροντος από τήν επίσημη 
ιστοριογραφία οδήγησε στο να υπάρχει σήμερα μεγάλη άγνοια για τις πε
ρισσότερες παραμέτρους τοϋ χώρου αύτοΰ. Μόνο οί πρωτοβουλίες των προ- 
σφυγικών οργανώσεων καί ερευνητικών κέντρων, καθώς καί μεμονωμένων 
μελετητών, άποκάλυψαν μερικές ψηφίδες τής δραστηριότητας τοΰ ελληνι
σμού στις βορειοανατολικές εσχατιές του.

'Ο στόχος τής σημερινής εισήγησης είναι νά παρουσιαστεί ή υπόθεση 
συσχετισμού τοΰ κινήματος ανεξαρτησίας τών Ελλήνων στο μικρασιατικό 
Πόντο (1916-1922) μέ τήν μεσοπολεμική προσπάθεια τών Ελλήνων στήν 
πρώην Σοβιετική 'Ένωση νά ιδρύσουν δικές τους αυτόνομες περιοχές. Το 
θέμα αυτό παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες στήν προσέγγισή του, οί 
όποιες άφενός οφείλονται στή δύσκολη πρόσβαση στα μέχρι πρότινος σοβι
ετικά αρχεία καί άφετέρου στήν ολοκληρωτική εξόντωση τής έλληνοποντι- 
ακής διανόησης πού είχε πρωτοστατήσει στήν πολιτική καί πολιτιστική 
άνάπτυξη τοΰ μεσοπολέμου. Λόγω τής μεγάλης έκτασης πού έχει τό θέμα 
καθαυτό, θά άποφύγουμε νά έπεκταθοΰμε στις σχέσεις Ποντίων καί Έλλαδι- 
τών κατά τή διάρκεια τοΰ άγώνα για τήν ίδρυση άνεξάρτητου έλληνικοΰ 
κράτους στον Πόντο, όπως καί στή στάση τών μεγάλων δυνάμεων τής έπο-
χής·

Ό μικρασιατικός Πόντος

Ό ιστορικός Πόντος βρίσκεται στό βορειοανατολικό άκρο τής μικρασι
ατικής χερσονήσου. Τα πρώτα ελληνικά ευρήματα χρονολογοΰνται άπό τό
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10ο π.χ. αιώνα1. Ό Βησσαρίων, άλλα καί ό Φαλμεράϋερ άργότερα, θεωρούν 
το χώρο του άνατολικοδ Πόντου πρωτοελληνικό2. Ίο βέβαιο πάντως είναι 
ότι ή μαζική εγκατάσταση τών Ελλήνων, κυρίως άπό τήν ’Ιωνία, άρχίζει 
τον 8ο π'.Χ. αιώνα3. Ό Ξενοφώντας περιγράφοντας τάς «πόλεις έλληνίδας» 
πού συναντούν οί Μύριοι τό 400 π.Χ. στήν πορεία τους, άναφέρει τήν Τρα- 
πεζούντα, τά Κοτύωρα, τήν Κερασούντα, τήν Άμισό, τή Σινώπη. Λίγο άργό
τερα οί στρατιές τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου θά παρακάμψουν τά ποντιακά 
εδάφη. Ό ελληνικός πολιτισμός κυριαρχεί καί χαρακτηρίζει τό βασίλειο 
τού Πόντου πού δημιούργησε τό 363 π.Χ. ή περσική δυναστεία τών Μιθρι- 
δατών. Ό τελευταίος τής δυναστείας Μιθριδάτης ΣΤ' ό Εύπάτωρ, όπως γρά
φει ό μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος, «έπεσεν έν τω τεσσαρακον- 
ταετεΐ υπέρ τής άνεξαρτησίας τής καθ’ ήμάς ’Ανατολής άγώνι αύτου κατά 
τών Ρωμαίων»4.

Ή ρωμαϊκή περίοδος καί ή έπιβολή τού χριστιανισμού συνοδεύεται άπό 
τήν επικράτηση τού ονόματος «Ρωμαίος» καί τήν παράλληλη άπώλεια τού 
έθνωνύμιου «Έλλην»5. Τό όνομα «Έλλην» εξακολουθεί νά διατηρείται στά 
ποντιακά άσματα6. Τόν 11° μ.Χ. αιώνα ό Πόντος αύτονομεΐται άπό τό Βυζάν

1. Όδυσσέας Λαμψίδης, «Εισαγωγή» στο Οί οικισμοί τών 'Ελλήνων στον Μικρασιατικό 
Πόντο τό 1920, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, ’Αθήνα 1980, σ. 1.

2. Βησσαρίωνος, «Έγκώμιον είς Τραπεζοΰντα», Νέος Έλληνομνήμων, τ. 13 (1916), σ. 145. 
J. K. Falmerayer, 'Ιστορία τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζούντας, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 30-31. 
Χρ. Μαχαιρίδης, «Ή ιστορική Ελληνικότητα του Πόντου», Έλλοπία, τχ. 5 (1991), σσ. 24-25. 
Ίσως νά είναι Ενισχυτικές αύτής τής άποψης οί Ερευνες του Κόλιν Ρένφριου καί του Τόμας 
Γκαμγκρελίτζε που ύποστηρίζουν ότι ή άρχική κοιτίδα τών ίνδοευρωπαίων Εντοπίζεται στον 
Καύκασο καί τόν άνατολικό Πόντο, άπ’ όπου καί Εξαπλώθηκαν στήν Ευρώπη μέσω Μικρός 
’Ασίας καί Βαλκανίων. (C. Renfrew, L’énigme indo-européen, Παρίσι 1990, σ. 312).

3. Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, Ή εκκλησία Τραπεζοΰντος, ’Αθήνα 1931 σ. 
28. Γ. Κ. Βαλαβάνης, Σύγχρονος γενική ιστορία τού Πόντου, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 18.

4. Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, ό.π., σ. 44.
5. Νόρα Κωνσταντινίδου, «Ή Εθνική όνομασία "Ελλεν (’Έλλην)», Προσυνεδριακή έκδοση 

τού Β' Παγκοσμίου Συνεδρίου του Ποντιακού 'Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 111. Ν. Γ. 
Σβορώνος, Άνάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας καί ιστοριογραφίας, 2η εκδ., ’Αθήνα (1983), σσ. 
112,148, 150. X. Άνδρεάδης, «Σύνθετα καί παράγωγα του όνόματος Έλλην-Έλλεν», Άρχεΐον 
Πόντου, τ. 38 (1983), σσ. 576-595. ”Αλκη Κυριακίδου-Νέστορος, «Ρωμιοί, 'Έλληνες καί Φιλέλ
ληνες», Φιλόλογος, τ. 2 (1966), σσ. 84-85.

Ή άπόλυτη ταύτιση τών Εννοιών «Έλληνας» καί «Ρωμαίος» ύπάρχει καί στόν Ελληνισμό 
τής πρώην ΕΣΣΔ. Ό Κώστας Τοπχαράς στό βιβλίο του «ί ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΙ ΤΙ ΠΟΝΤΕΙΚΥ 
ΡΟΜΕ1ΚΥ ΤΙ ΓΛΟΣΑΣ» (δηλαδή: «Ή γραμματική τής ποντιακής ρωμέϊκης γλώσσας») πού 
έκδόθηκε τό 1932 στό Ροστόβ άπό τόν Ελληνικό Εκδοτικό οίκο «ΚΟΜΥΝΙΣΤΙΣ» (ΚΟΜΜΟΥ
ΝΙΣΤΗΣ) καί ήταν γραμμένο στή ποντιακή καί σέ είκοσαγράμματο άλφάβητο γράφει: «Τά 24 
γράμματα πρώτοι άπ’ όλους τούς Έλληνες μεταχειρίστηκαν οί Ίωνες καί άπό κεϊ όλοι οί άλλοι 
Ρωμαίοι», (τή μεταφορά στή δημοτική καί στό είκοσιτετραγράμματο άλφάβητο εκανε ό συγ
γραφέας του άρθρου).

6. «Ή Εθνική μας όνομασία Έλληνες Εκτοπίσθηκε άπό τούς Ρωμαίους καί τό χριστιανι-
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τιο με τήν εξέγερση των Γαβράδων, για νά ένταχθεΐ βίαια ξανά στήν αυτο
κρατορία το 1149 μ.Χ.7 Με τήν άλωση τής Πόλης άπό τούς Φράγκους το 
1204 μ.Χ. ιδρύεται ή αυτοκρατορία τής Τραπεζούντας. Το ελληνικό αυτό 
βασίλειο διατηρείται για 257 χρόνια. Επτά χρόνια μετά τήν άλωση τής 
Κωνσταντινούπολης οί ’Οθωμανοί καταλαμβάνουν καί τήν Τραπεζούντα.

Μπορούμε να χωρίσουμε τήν όθωμανική κυριαρχία στο μικρασιατικό 
Πόντο σε τρεις περιόδου. Ή πρώτη άρχίζει με τήν άλωση τής Τραπεζούντας 
καί λήγει στα μέσα τού 17ου αιώνα. Τήν περίοδο αύτή, πού μπορεί να θεωρη
θεί ώς περίοδος στερέωσης τής πλήρους κυριαρχίας τους, οί Τούρκοι κρα
τούν μάλλον ουδέτερη στάση έναντι των Ελλήνων τού Πόντου. Ή δεύτερη 
περίοδος, πού λήγει μέ τό τέλος τού πρώτου ρωσο-τουρκικοΰ πολέμου, δη
λαδή με τή συνθήκη τού Κιουτσούκ Καϊναρτζή, χαρακτηρίζεται άπό τήν 
εγκαθίδρυση τού συστήματος των τσκρλικιών καί τή θρησκευτική βία κατά 
τών χριστιανικών πληθυσμών: τότε πραγματοποιούνται οί ομαδικοί έξισλα- 
μισμοί. Ή τελευταία περίοδος, πού τελειώνει τό 1922, υποδιαιρείται σε δύο 
ύποπεριόδους. Ή πρώτη χαρακτηρίζεται άπό τήν συστηματική προσπάθεια 
τών τοπικών άρχών νά μήν εφαρμόζουν προς όφελος τών χριστιανών τούς 
φιλελεύθερους νόμους8. Ή δεύτερη ύποπερίοδος αρχίζει τό 1908 καί χαρα
κτηρίζεται άπό τήν ανάπτυξη τού τουρκικού εθνικισμού9.

Γιά όλη τήν περίοδο μέχρι καί τον 20ό αιώνα 0ά παρατηρούσαμε ότι, 
παρόλη τήν πολιτική ενοποίηση πού έπέφερε ή ρωμαϊκή κατάκτηση καθώς 
καί ή βυζαντινή περίοδος πού άκολούθησε, ή πολιτισμική διαφοροποίηση 
τών Ελλήνων τής Μαύρης Θάλασσας άπό αυτούς τού Αιγαίου δεν ξεπερά- 
στηκε ποτέ. 'Ωστόσο δεν μπορούμε νά μήν έπισημάνουμε τό γεγονός ότι,

σμό, έξαφανίσθηκε σχεδόν σ’ δλον τό μεσαίωνα καί ένώ δέν άπαντάται στα άσματα τών υπόλοι
πων μερών, άναπηδδ σχεδόν σ’ όλους τούς στίχους τών ποντιακών άσμάτων. Εκεί όλοι είναι 
Έλλενοι». (I-. Σουμελίδης, «Άκριτικά άσματα», Άρχείον Πόντου, τ. 1 (1928), σ. 48).

7. Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, ό.π., σ. 54.
8. Τήν περίοδο αύτή έχουμε μια ουσιαστική άλλαγή τής πληθυσμιακής σύνθεσης στο 

μικρασιατικό Πόντο. Ή κάθοδος τών Ρώσων στόν Καύκασο σπρώχνει προς τό νότο τίς άπειρά- 
ριθμες μικρές καί μεγάλες μουσουλμανικές όμάδες. Έτσι, ένώ ό Πόντος, λόγω τού άπρόσιτου 
τής περιοχής, είχε άποφύγει γιά έκατοντάδεςχρόνια τή μαζική μετανάστευση τουρκικών φύ
λων, βρέθηκε νά είναι άποδέκτης τών έξαθλιωμένων μουσουλμάνων προσφύγων, οί όποίόι μέ τή 
σειρά τους πίεζαν τόν χριστιανικό έλληνικό πληθυσμό. («Κεφ. 1. Γέννηση χωριού Μερτσάν», 
στο Βασικοί διοικητικοί - έδαφικοίμετασχηματισμοί στο Κουμκάν 1793-1985(ρωσ.) Κρασνον- 
τάρ 1986, σσ. 37-41. Α. Καρκαβίτσας, Ταξίδια στον Πόντο, τήν Πόλη καί τή Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη 1991, σ. 58).

9. Ο. Λαμψίδης, Οί "Ελληνες του Πόντου ΰπό τούς Τούρκους (1461-1922), ’Αθήνα 1957, σσ. 
11-32. Τήν περίοδο αύτή ύλοποιεΐται ή άπόφαση γιά έπίλυση τού εθνικού ζητήματος τής οθω
μανικής αύτοκρατορίας μέ τή φυσική έξόντωση τών χριστιανικών εθνοτήτων. Στο ίδιο διάστη
μα έξοντώνονται 353.000 χριστιανοί Έλληνες τού Πόντου, ποσοστό πού υπερβαίνει κατά τι τό 
ήμισυ τού χριστιανικού έλληνικού πληθυσμού τής περιοχής. (Γ. Βαλαβάνης, Σύγχρονος γενική 
ιστορία του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 22-24).
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δσο το εθνικό κέντρο του έλληνισμοΰ βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, 
όλες οί τοπικές ομάδες των Ελλήνων επικοινωνούσαν φυσιολογικά μέσω 
τής πόλης αυτής. Ή διακοπή των σχέσεών τους ταυτίζεται έν μέρει με τήν 
μετατόπιση τού εθνικού κέντρου τού ελληνισμού στήν ’Αθήνα10. Ή μετατό
πιση αυτή διατάραξε τις γεωμετρικές τουλάχιστον ισορροπίες, εφόσον ή 
Κωνσταντινούπολη βρισκόταν, με ένα θαυμαστό τρόπο, στο κέντρο τού τότε 
ελληνικού χώρου. Ή διαμόρφωση δύο διαφορετικών έλληνικών κόσμων 
οφείλεται σε αιτίες πού χάνονται στήν ιστορία. ’Απόδειξη πάντως αυτού τού 
φαινομένου άποτελεΐ ή μεγάλη διαφορά των έλληνικών διαλέκτων τής Μαύ
ρης Θάλασσας καί τού Πόντου άπό αυτές τού Αιγαίου καί τής ήπειρωτικής 
Ελλάδος11.

Οί Έλληνες στη Ρωσία

Ή οθωμανική κατάκτηση τού μικρασιατικού Πόντου καθόρισε τό πλαί
σιο μέσα στο όποιο εμφανίστηκε τό φαινόμενο τής μετανάστευσης τών 'Ελ
λήνων στή Ρωσία. Ελληνικός πληθυσμός όμως προϋπήρχε στις περιοχές 
τών βόρειων παραλίων τής Μαύρης Θάλασσας12. Άπό τήν άρχαιότητα ήταν

10. *0 περιορισμός στα νότια τής Βαλκανικής καί ή εσωστρέφεια του νέου ελληνικού 
κράτους, πού έκφράστηκε μέ τήν περίφημη σύγκρουση αυτοχθόνων καί έτεροχθόνων, ίσως νά 
όξυνε τό φαινόμενο. Ή έπανασύνδεση μέ τό νέο έθνικό κέντρο θά συντελεστεΐ άργότερα σέ ενα 
άλλο έπίπεδο, τό πολιτικό, μέ τήν προοπτική τής έθνικής όλοκλήρωσης.

11. «Ή ποντιακή συνέχισε τή δίκιά της πορεία άπό τήν άρχαία έποχή ώς ιωνική διάλεκτος 
καί έξακολούθησε νά είναι διαφοροποιημένη για λόγους γεωγραφικούς καί ιστορικούς καί κατά 
τήν περίοδο των έλληνιστικών καί βυζαντινών χρόνων, τότε πού διαμορφώνονταν ή ’Αλεξαν
δρινή καί Ρωμαϊκή Κοινή καί άργότερα ή Μεσαιωνική (βυζαντινή) Κοινή. Στήν περίοδο πάλι 
τής Αυτοκρατορίας τής Τραπεζούντας, για παραπάνω άπό δυόμιση αιώνες συνέχισε τή διαφο
ροποίησή της στο στόμα τών Ποντίων τής ’Ανατολής. Ήταν ή όμιλούμενη γλώσσα στο άνε- 
ξάρτητο μεσαιωνικό έλληνικό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών τής Τραπεζούντας (ένώ λόγια 
γλώσσα παρέμενε ή Κοινή, άττικίζουσα, βυζαντινή). Για 257 χρόνια, όσο κράτησε τό ποντιακό 
αυτό κράτος, ή γλώσσα τού λαού πορεύονταν σχεδόν ανεπηρέαστη άπό τήν έξέλιξη τής Κοινής 
Μεσαιωνικής...» (Χρήστος Σαμουηλίδης, «Ή ποντιακή γλώσσα», Τότε, τ. 36 (9) (1988), σσ. 
6-14. 'Ô Σαμουηλίδης καταλήγει στο συμπέρασμα δτι ή ποντιακή διάλεκτος έξελίχθηκε σέ 
αΰτόνομη γλώσσα, άδελφή τής Κοινής Νεοελληνικής, οί διάλεκτοι καί τά ιδιώματα τής όποιας 
αποτελούν έξέλιξη τής Μεσαιωνικής Κοινής. Ή τελική άπάντηση θά δοθεί άπό τούς γλωσσολό
γους. Στήν παρουσίασή μας αύτή ένδιαφέρει μόνο ή περιγραφή τών έξωτερικών συνθηκών πού 
όδήγησαν στήν ουσιαστική διακοπή τής έπικοινωνίας τού ποντιακού μέ τον αίγαιακό ελληνι
σμό. Σημαντική για τό θέμα αύτό είναι ή μελέτη τού Peter Mackridge, «The Pontic Dialect: A 
Corrupt Version of Ancient Greek?», Journal of Refugee Studies, τ. 4 (1991): The Odyssey, of the 
Pontic Greek, σσ. 335-339.

12. Ή έλληνική παρουσία είχε σημαδέψει τή φυσιογνωμία όλης τής περιοχής: «Οί φυλές 
τών Σκυθών, Σλάβων καί Γότθων άπό τις όποιες προήλθε ό πληθυσμός τής ’Ανατολικής Εύρώ- 
πης, οφείλουν μέγα μέρος τού πολιτισμού τους στις έλληνικές πόλεις τής Μαύρης Θάλασσας.
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εγκατεστημένος —αρχικά στήν Κριμαία— ό πληθυσμός πού σήμερα είναι 
γνωστός ώς «Μαριουπολίτες»13. Τα προνόμια πού παραχωρούν οί Ρώσοι 
στούς μετανάστες εύνοούν τή δημιουργία αυτόνομου καθεστώτος. ’Από τό 
1810 έως τό 1873, ή Μαριούπολις μέ τά γύρω ελληνικά χωριά άποτελεΐ 
«ελληνική διοικητική περιφέρεια» (οκρουγκ). Σ’ αυτή λειτουργεί ελληνικό 
δικαστήριο με διοικητικές, άστυνομικές καί νομικές αρμοδιότητες. Μέχρι 
τό 1859 απαγορεύεται ή έγκατάσταση άτόμων άλλης έθνικότητας στήν ελ
ληνική περιοχή τής Μαριούπολης14.

Κατά τή διάρκεια τής έπανάστασης τού 1821 καί τών τριών ρωσοτουρκι- 
κών πολέμων παρατηρεϊται μετοίκηση τών Ελλήνων άπό τόν τουρκοκρατού
μενο Πόντο στις περιοχές πού κατέχει ή ομόδοξη Ρωσία. Κατά τόν Κριμαϊ
κό πόλεμό (1856-1866) έγκαθίστανται 60.000 'Έλληνες τού Πόντου στις πε
ριφέρειες Κουμπάν καί Σταυρούπολης. Τήν ίδια περίοδο δημιουργοΰνται τά 
43 ελληνικά χωριά τής Τσάλκας στή Γεωργία καί έγκαθίστανται Έλληνες 
στο Κυβερνείο τής ’Αλεξανδρούπολης, στή σημερινή ’Αρμενία15. Μετά τό

‘Από έδώ, σύμφωνα μέ τις ευσεβείς παραδόσεις, ό άγιος Άνδρέας ξεκίνησε τήν πορεία του προς 
τόν τόπο πού θά κτιζόταν τό μελλοντικό Κίεβο. Άπό έδώ, μετά άπό μια σχεδόν χιλιετηρίδα, ό 
άγιος Βλαδίμηρος, μέγας ήγεμών του Κιέβου, έφερε τις διδαχές καί τά έθιμα τής χριστιανικής 
πίστης στό λαό του.

Στήν Κριμαία άνθιζε ήδη άπό τήν έποχή τής αρχαιότητας ή λαμπρή πόλη Θεοδοσία, τήν 
όποια οί Άλανοί καί οί Ταύριοι ονόμαζαν «πόλη τών έπτά θεών». ’Ακόμη καί οί Τούρκοι 
έκπληκτοι συνάντησαν έδώ τή «δεύτερη Κωνσταντινούπολη», δηλαδή τήν ίδια λαμπρότητα 
όπως στήν πρωτεύουσα τους. Όταν οί Γενοβέζοι άνάπτυσσαν έμπορικές σχέσεις μέ τήν Άσία, 
λέγεται ότι ή Θεοδοσία ήταν σημαντικότερη άκόμη καί άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Αύτή ή 
Θεοδοσία —ή Κάφφα— ήταν σύμφωνα μέ τις περιγραφές τού Σιλτμπέργκερ «μια ισχυρή πόλη, 
μέ κατοίκους έξι διαφορετικών θρησκευμάτων». Όσο καί αν μάς είναι δύσκολο να τό φαντα
στούμε, έδώ, για αιώνες όλόκληρους άνθιζε ό δυτικός πολιτισμός, άπό τήν άκτινοβολία τού 
όποιου φωτιζόταν μια τεράστια γύρω άπό τήν πόλη έκταση». (Sergei Golovin, «Ruslands Griech- 
ishe Seele», Essentia, τ. 41 (1991), σσ. 32-36).

13. Τό 1778 οί Έλληνες τής Κριμαίας, ή όποια τότε ήταν μέρος τού ταταρικοΰ χανάτου, 
πήραν τήν άπόφαση μέ τήν υποκίνηση τού μητροπολίτη ’Ιγνατίου, να μεταναστεύσουν στις 
ρωσοκρατούμενες περιοχές τής βόρειας Άζοφικής θάλασσας. Ή όλη έπιχείρηση τής μετανά
στευσης έγινε μέ τή συγκατάθεση τής Αικατερίνης τής Μεγάλης καί μέ τήν έποπτεία τού 
στρατηγού A. Β. Σουβόροφ. Οί χριστιανοί πού έγκατέλειψαν τήν ταταροκρατούμενη Κριμαία 
ήσαν 31.098 άτομα. Ή όλη έπιχείρηση στοίχισε στα ρωσικά ταμεία, όπως δήλωσε ό A. Β. 
Σουβόροφ σε άναφορά του στον πρίγκηπα Γ. Α. Ποτιόμκιν, περί τά δύο έκατομμύρια ρούβλια. 
( Ή έγκατάσταση τών χριστιανών 'Ελλήνων πού μετοίκησαν στήν Κριμαία, (ρωσ.), Μαριου- 
πόλσκι Κραϊβέντσεσκι Μουζέϊ, Μαριούπολις χ.έ., σ. 3).

14. I. Τζούχα, «Ή Μαριούπολη άπέκτησε πάλι τό έλληνικό της όνομα», έφημ. Νέα τής 
Μόσχας, τ. 6 (1989), σ. 22.

15. I. Λαυρεντίδης, Οί έκ Σοβιετικής 'Ενώσεως Έλληνες ποντιακής καταγωγής καί τά έκ 
τής συνθήκης τής Λωζάνης δικαιώματα των, ’Αθήνα 1986, σσ. 15-17. Οί πιέσεις τών ’Οθωμανών 
κατά τών χριστιανών άναγκάζουν πολλούς να καταφύγουν στήν όμόδοξη Ρωσία. (G. I. Gurdjef, 
Recontres avec des hommes remarquables, Παρίσι 1979, σσ. 64-65).
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ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1876 ή μετανάστευση παίρνει τό χαρακτήρα μα
ζικής φυγής από τον Πόντο. Στις περιφέρειες Τέρεκ, Σταυρούπολης, Σοχού- 
μι, Βατούμι καταφεύγουν 100.000 Πόντιοι. Τήν ίδια περίοδο δημιουργοϋνται 
τα 80 ελληνικά χωριά του Κάρς στον Καύκασο. 'Υπολογίζεται ότι κατά τή 
διάρκεια των ομαδικών μεταναστεύσεων προς τή Ρωσία τόν περασμένο αιώ
να μετακινήθηκαν περίπου 350.000 ψυχές άπό τόν Πόντο16. Τό 1914 ό ελλη
νικός πληθυσμός τής ρωσικής αυτοκρατορίας ανέρχονται σέ 650.000 άτομα, 
ενώ τό 1921 ό Αίλιανός τούς υπολογίζει σέ 700.00017.

Ή μετοίκηση των Ελλήνων, άλλα καί τών ’Αρμενίων, άπό τήν οθωμα
νική αύτοκρατορία στή Ρωσσία υπήρξε φαινόμενο ευθέως ανάλογο τής έπέ- 
κτασης τών Ρώσων προς τό νότο καί τής έπακόλουθης ανάγκης για πύκνωση 
τών συνοριακών περιοχών μέ φιλικό πληθυσμό καί συγχρόνως οικονομικής 
ανάπτυξης τών περιοχών πού έγκατέλειψαν οί μουσουλμάνοι κάτοικοί 
τους18. 'Ο Ν. Η. Βορομπιόφ, ύπεύθυνος του εποικισμού, γράφει: «7ο πρό
γραμμα συστηματικού εποικισμού άρχισε τό 1864... Στόχος ήταν νά καλυ
φθούν οί άδειες περιοχές καί νά ξαναρχίσουν οί καλλιέργειες πού διακόπη
καν όταν οί βουνίσιοι (σ.τ.σ. οί ντόπιοι μουσουλμάνοι κάτοικοι) έφυγαν 
στην Τουρκία ή εξορίστηκαν... Αυτή ή περιοχή απαιτούσε άνώτερη άγροτι- 
κή κουλτούρα καί σκέφτηκαν νά καλέσουν τούς 'Έλληνες καί τούς Αρμέ
νιους, πού ταιριάζουν σ’ αύτές τις συνθήκες»19.

Ή πολιτική τής ρωσικής κυβέρνησης άπέναντι στούς μετανάστες χαρα
κτηρίζεται άπό πανσλαβιστικές προθέσεις: επιδιώκει μέ κάθε τρόπο τόν 
έκρωσισμό τών Ελλήνων πού μεταναστεύουν άπό τόν Πόντο. Επιβάλλει 
τόν έκρωσισμό τών επιθέτων, απαγορεύει τήν 'ίδρυση ελληνικών σχολείων 
καί ναών, ενώ στις μεγάλες κοινότητες επιτρέπει μόνο μία ώρα ήμερησίως 
τή διδασκαλία τής ελληνικής ώς ξένης γλώσσας20.

16. Πανάρετος Κ. Τοπαλίδης, Ό Πόντος άνά τούς αιώνας, Δράμα 1929, σσ. 231-234. Α. 
Καρπόζηλος, «Οί 'Έλληνες τής Μαριούπολης (Ζντάνοφ) καί ή διάλεκτός τους», Άρχείον 
Πόντου, τ. 40 (1985), σσ. 97-100.

17. Πανάρετος Τοπαλίδης, ό.π. Σ. Μ. Αίλιανός, Τό εργον τής έλληνικής περιθάλψεως, 
’Αθήνα 1921, σ. 88. Για τά προβλήματα τοΰ άκριβοΰς καθορισμού τού έλληνικού πληθυσμού 
τής Ρωσίας βλ. Β. Άγτζίδης, Ή κατάρρευση τής Σοβιετικής 'Ένωσης. Οί συνέπειες γιά τόν 
έλληνισμό, 'Αθήνα 1992, σσ. 245-247.

18. Artemis Xanthopoulou-Kyriakou, «The Diaspora of Greeks of the Pontos: Historical 
Background», Journal of Refugee Studies, τ. 4 (1991), σσ. 357-363.

19. Φ. Π. Ντομπροχότοφ, Ή Μαυροθαλασσίτικη άκτή τοΰ Καύκασού, (ρωσ.) Πετρούπολη 
1916, σσ. 23-29.

20. I. Λαυρεντίδης, ό.π., σ. 21. Ε. Παυλίδης, ό.π., σ. 191. X. Σαμουηλίδης, ό.π., σ. 15. Ή 
πολιτική αυτή τών Ρώσων έπεκτείνεται σέ όλες τις μή ρωσικές εθνότητες, προκαλώντας αισθή
ματα πικρίας, τόσο πού άγόρια δεκατριών χρόνων οργανώνουν σχολικές άπεργίες γιά τήν 
υπεράσπιση τής μητρικής τους γλώσσας. Ειδικά στή Γεωργία οί σχολικές ταραχές είναι συ
χνές. Οί Ρώσοι δάσκαλοι δέχονται επιθέσεις καί ξυλοδαρμούς, ενώ οί μαθητές συχνά βάζουν
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Ή άφύπνιση

’Από τα μέσα τοϋ 19ου αιώνα οί 'Έλληνες έμποροι αρχίζουν να αποκτούν 
κυρίαρχη θέση στην οικονομική ζωή των ακτών τής Μαύρης Θάλασσας21 22. 
Οί κατάλληλες οικονομικές συνθήκες ευνοούν τήν ανάπτυξη τής ελληνικής 
κοινωνίας, καθώς καί ενός εκπληκτικού πολιτισμού καί πολιτικής23. Ό 
Πόντος είναι ή μοναδική περιοχή τής Μικρός ’Ασίας, στον όποιο μιά συμ
παγής ελληνική κοινωνία επιβιώνει άπό τούς ελληνιστικούς καί βυζαντι
νούς χρόνους. Στο χώρο τού Πόντου δεν σημειώθηκαν πληθυσμιακές μετα
τοπίσεις κατά τήν περίοδο τών βυζαντινοτουρκικών συγκρούσεων23. Τό φαι
νόμενο τής δημιουργίας μιας νέας δυναμικής αστικής τάξης, πού ή συντρι
πτική της πλειοψηφία ανήκει στις καταπιεσμένες χριστιανικές ομάδες τού 
πληθυσμού, εμφανίζεται σε όλη τήν έκταση τής οθωμανικής αυτοκρατορί
ας24. Ή σημαντική θέση τών χριστιανικών ομάδων στήν οικονομική ζωή 
δίνει στούς Έλληνες καί στούς ’Αρμένιους τό ρόλο τού ιστορικού ύποκειμέ- 
νου στήν κατεύθυνση τής υπέρβασης τών φεουδαρχικών δομών τής αύτο- 
κρατορίας25.

φωτιά στα σχολεία (’Ισαάκ Ντώυτσερ, Στάλιν, τ. 1, ’Αθήνα 1971, σ. 6). Ή 'ίδρυση κοινοτικών 
ελληνικών σχολείων επιτυγχάνεται μετά άπό υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ή σημασία πού είχε 
ή ελληνική εκπαίδευση φαίνεται άπό τό παρακάτω άπόσπασμα: «Περιττόν νά τονίσωμεν δτι 
δνευ τής συντόνου καί ταχείας συνδρομής τοϋ άνά τήν Ρωσίαν Ελληνισμού κινδυνεύομεν νά 
ίδωμεν τάς θύρας τών σχολείων ήμών κεκλεισμένας, μεταβαλλόμενα ταϋτα εις κατοικίας άρα- 
χνών, τά δε 'Ελληνόπουλα, τό μέλλον αύτό τοϋ Έθνους, περιφερόμενα εις τούς δρόμους καί 
υφιστάμενα τήν όλέθριον έπίδρασιν όλων τών κακών τοϋ περιβάλλοντος καί τής ήθικής κατα- 
πτώσεως...» («Καθήκον ιερόν», έφημ. ’Ελεύθερος Πόντος, Βατούμι (14-8-1919), σ. 1.).

21. Α. Άλεξανδρής, «Ή άνάπτυξη τοϋ έθνικοΰ πνεύματος τών Ελλήνων τοϋ Πόντου 1918- 
1922: Ελληνική έξωτερική πολιτική καί τουρκική άντίδραση», στό Θάνος Βερέμης - Όδυσσέ- 
ας Δημητρακόπουλος (έπιμ.), Μελετήματα γύρω άπό τόν Βενιζέλο καί τήν εποχή του, ’Αθήνα 
1980, σσ. 427-446. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας, ’Αθήνα, 1985, σ. 
89. Ή πληθυσμιακή σύνθεση τών έθνοτήτων στον Πόντο ήταν τό 1914 ή έξής: Μουσουλμάνοι 
1.006.000, χριστιανοί Έλληνες 696.495, ’Αρμένιοι 60.000. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εθνική 
σύνθεση τής όμάδας τών μουσουλμάνων: Τούρκοι 420.000, μουσουλμάνοι Έλληνες 190.000, 
κρυπτοχριστιανοί Έλληνες 43.000, δλλες έθνότητες (Κιρκάσιοι, Λαζοί, Σάνοι, Κούρδοι, 
Άβασγοί, Γεωργιανοί, Κιζιλπάσηδες κ.λπ.) 352.000. Παρατηρεΐται μιά σαφής υπεροχή τής 
έλληνικής εθνικής όμάδας (Κ. Fotiadis, Die islamisierung Kleinasiens und die kryptochristen des 
Pontos, Τυβίγκη 1985, σσ. 368-369).

22. Paschalis Kitromilidis, «Greek Irredentism in Asia Minor and Cyprus», Middle Eastern 
Studies, τ. 26 (1990), σ. 5.

23. Paschalis Kitromilidis, δ.π., σ. 5.
24. Β. Νότης, Εκβιομηχάνιση καί οικονομική άνάπτυξη στήν Τουρκία, ’Αθήνα 1986, σσ. 

36-37.
25. ’Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ή άποψη τής Ρόζας Λούξεμπουργκ γιά τό ζήτημα 

αύτό: « Ή Τουρκία δεν μπορεί νά άναγεννηθεί σάν σύνολο, γιατί άποτελείται άπό διαφορετικές
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Ή ελληνική αφύπνιση στον Πόντο πάντως ήταν μια διαδικασία πού είχε 
αρχίσει από τον προηγούμενο αιώνα, όταν άποκαταστάθηκαν οί επικοινωνί
ες με το νέο έλλαδικό κράτος καί το Φροντιστήριον Τραπεζοϋντος εξελί
χθηκε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα πρώτου επιπέδου26. Ή εκπαιδευτική διαδικα
σία μέ τή δημιουργία ελληνικών σχολείων καί στις πιο απόμακρες καί απρό
σιτες περιοχές, πού δεν είχαν δεσμούς μέ τό ελληνικό κράτος, ένέταξε τούς 
ελληνικούς πληθυσμούς τής ’Ανατολής στό σύστημα άξιων του άλυτρωτι- 
κού εθνικισμού. Ή φιλοσοφία τής Μεγάλης ’Ιδέας πού προσανατόλιζε τό 
ελληνικό έθνος στον άγώνα για τήν ταύτιση των κρατικών ορίων μέ τα όρια

χώρες. Κανένα υλικό συμφέρον, καμιά κοινή εξέλιξη πού θά μπορούσε να τις συνδέσει δέν είχε 
δημιουργηθεΐ. ’Αντίθετα, ή καταπίεση καί ή άθλιότητα τής κοινής υπαγωγής στό τούρκικο 
κράτος γινόταν όλο καί μεγαλύτερες! Έτσι δημιουργήθηκε μία φυσική τάση των διαφόρων 
εθνοτήτων να άποσπασθοΰν άπό τό σύνολο καί να αναζητήσουν μέσα άπό τήν αυτόνομη ύπαρξη 
τό δρόμο γιά μια καλύτερη κοινωνική εξέλιξη. Ή κρίση τής 'Ιστορίας για τήν Τουρκία είχε πια 
βγει: Βάδιζε προς τή διάλυση...» καί παρακάτω: «Γιά δσον καιρό μια χώρα μένει κάτω άπό τήν 
τουρκική κυριαρχία, δέν μπορεί να γίνεται λόγος γιά εξέλιξη σέ αύτήν. Ή σημερινή θέση μας 
στό ’Ανατολικό Ζήτημα (σ.τ.σ. έννοεΐ τής διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας) είναι να άποδεχτοΰμε 
τή διαδικασία διάλυσης τής Τουρκίας σαν μια υπαρκτή πραγματικότητα καί να μήν κάνουμε τή 
σκέψη ότι θά μπορούσε ή έπρεπε κανείς να τήν σταματήσει καί να εκδηλώσουμε στους άγώνες 
γιά αυτοδιάθεση των χριστιανικών εθνών τήν απεριόριστη συμπαράστασή μας» (Ρόζα Λούξεμ- 
πουργκ, «Οί άγώνες στήν Τουρκία καί ή σοσιαλδημοκρατία», Οί λαοί, 1 (Μάιος 1987), σσ. 
44-49). Ή σημασία αυτής τής τοποθέτησης τής Λούξεμπουργκ έγκειται στό ότι ή κατάληψη τής 
εξουσίας στή Ρωσία άπό τούς μπολσεβίκους δημιούργησε ένα άκρως φιλικό περιβάλλον γιά 
τούς Τούρκους έθνικιστές. Ή Λούξεμπουργκ είχε καταγγείλει «τήν έσωτερική κοινωνική άνω- 
ριμότητα τής νεοτουρκικής κυβέρνησης καί τον άντεπαναστατικό της χαρακτήρα» (Ή ίδια, 
«Ή δραστηριότητα τών Γερμανών ιμπεριαλιστών στήν Τουρκία», δ.π., σ. 61), ενώ ό Βλαδίμη
ρος Ίλίτς Λένιν θεωρούσε τούς νεότουρκους ώς υπόδειγμα επαναστατών, έφόσον τούς χρησι
μοποιούσε ώς σημείο αναφοράς γιά να χαρακτηρίσει τούς μπολσεβίκους. Έγραψε ότι οΐ μπολ
σεβίκοι είναι «οί νεότουρκοι τής σοβιετικής έπανάστασης...» (Κ. Παπαϊωάννου, Ή ψυχρή 
ιδεολογία, ’Αθήνα 1986, σ. 27). Ή άπεριόριστη στρατιωτική, χρηματική καί ήθική βοήθεια 
πού έδωσαν οί μπολσεβίκοι στούς κεμαλικούς καθόρισαν τις εξελίξεις στό μικρασιατικό χώρο. 
Δηλαδή ήταν ό αποφασιστικός παράγοντας πού έπέτρεψε στούς Τούρκους να νικήσουν στρατι
ωτικά τούς Έλληνες (έλληνικό στρατό καί ποντιακό άντάρτικο) καί τούς ’Αρμένιους. (Β. 
Άγτζίδης, Ποντιακός 'Ελληνισμός. Άπό τή γενοκτονία καί τό σταλινισμό στήν περεστρόικα, 
Θεσσαλονίκη 1990, σσ, 20-89). Όπως προκύπτει άπό τις πιο πρόσφατες έρευνες, στό πλευρό 
τών κεμαλικών κατά τών Ελλήνων πολεμούσαν καί Ρώσοι στρατιώτες τού Μπουντιόνι, γνω
στοί ώς Κοζάκοι.

26. Τό Φροντιστήριον Τραπεζοϋντος άναδιοργανώθηκε τό 1778 μέ επιχορήγηση τών ποντι
ακών οικογενειών τής Κωνσταντινούπολης, Ύψηλάντη καί Μουρούζη. Τό 1849 όργανώθηκε 
άκόμα καλύτερα. (Σ. Ίωαννίδης, 'Ιστορία καί στατιστική τής Τραπεζούντας καί τής γύρω 
περιοχής, Θεσσαλονίκη 1988,2η, έκδ. σ. 180). Γιά τό ρόλο τής 'Ελλάδας καί τού Πανεπιστημί
ου ’Αθηνών στις διαδικασίες αύτές βλ. A. Bryer, «The Pontic Revival and the new Greece», στό 
The Empire ofTrebizond and the Pontos, Λονδίνο 1980. Π. Κιτρομηλίδης, «Τό έλληνικό κράτος 
ώς εθνικό κέντρο», στό Δ. Τσαούσης (έπιμ.), Ελληνισμός- 'Ελληνικότητα, ’Αθήνα 1983 σσ. 
143-164. Θάνος Βερέμης, «Κράτος καί Έθνος στήν Ελλάδα: 1821-1912», δ.π., σσ. 59-67.
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των περιοχών πού κατοικούσαν 'Έλληνες, είχε μεγάλη λαϊκή αποδοχή27. 
Έξαλλου ή επιτυχία τού ιταλικού άλυτρωτικού κινήματος με τήν ενοποίηση 
τής ’Ιταλίας χρησιμοποιήθηκε ώς παράδειγμα στήν Ελλάδα28.

Παρότι στον μικρασιατικό Πόντο δ σπόρος τής ιδέας τής δημιουργίας 
ελληνικού κράτους εμφανίζεται, σύμφωνα με μιά εκτίμηση, τό 190429, εντού
τοις μέχρι τούς Βαλκανικούς πολέμους οί αυταπάτες για συνεργασία καί 
ειρηνική συμβίωση με τούς Τούρκους, παράλληλα με τή διαμόρφωση ενός 
νέου έλληνοτουρκικοΰ καθεστώτος, κυριαρχούν σε μεγάλη μερίδα τών Πον
τίων διανοουμένων. Στήν προσπάθεια επεξεργασίας προγράμματος ελληνο
τουρκικής συνεννόησης συμμετέχει ό μητροπολίτης Χρύσανθος, ό όποιος 
επηρεάζεται πιθανότατα από τις άπόψεις τού «’Ανατολικού Κόμματος» τών 
Δραγούμη-Σουλιώτη30. Μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους καί κυρίως με τήν 
έναρξη τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου, υλοποιείται ή άποφασισμένη άπό τό 
1911 άπό τούς ’Οθωμανούς οριστική λύση τού εθνικού προβλήματος τής 
αύτοκρατορίας μέ τή φυσική εξόντωση τών γηγενών εθνοτήτων. ’Έκθεση 
πού στάλθηκε στο ελληνικό Υπουργείο ’Εξωτερικών άπό τήν Κωνσταντι

27. Τό πως έννοοΰσαν οί άλύτρωτοι Έλληνες τή Μεγάλη Ιδέα φαίνεται άπό άρθρο τής 
έφημερίδας «Λαός» τής Κωνσταντινούπολης, ή όποια είχε για ένα διάστημα ώς διευθυντή τον 
Γιαννιό: «Τό πνεύμα τού αϊώνος είναι ή τάση νά μήν άνέχεται κανένα έθνος να τό κυριαρχεί 
άλλο έθνος. Τό ελληνικό έθνος τό ένοιωσε καί έκαμε άπό αιώνες Μεγάλη ’Ιδέα του τό συναί
σθημα τής άνθρωπότητας πού προοδεύει. Καί πάλι τίποτα άπό κράτος καί πολιτική δέν έχει ή 
Ελληνική ’Ιδέα, άρκεΐ νά ΐδεϊ κανείς τούς στίχους τού Ρήγα, άρκεΐ νά ίδεϊ κανείς τήν πίστη πού 
έχουνε στή Μεγάλη ’Ιδέα οί Έλληνες πού ζουνε σέ μέρη πού δέν μπορούν ποτέ νά άποτελέσουν 
κράτος μέ τά άλλα, άρκεΐ νά προσέξει κανείς τήν εκπολιτιστική, τήν άτομική άνάπτυξη τών 
Ελλήνων, παντού όπου μπροστά τους τό ένδιαφέρον τους γιά δ,τι είναι κράτος είναι ελάχιστο, 
άρκεΐ νά ίδεϊ γιά νά έννοήσει πώς καί πάλι τώρα ή Μεγάλη Ελληνική ’Ιδέα δέν είναι πολιτική 
παρά είναι άνθρωπιστική.» (έφημ. Λαός, κύριο άρθρο, Κωνσταντινούπολη 31 ’Ιανουάριου 
1909).

28. Α. Λιάκος, Ή ιταλική ενοποίηση καί ή Μεγάλη ’Ιδέα, ’Αθήνα 1985, σσ. 53-57: Είναι 
χαρακτηριστική ή άντιμετώπιση τής Μεγάλης ’Ιδέας άπό τούς ’Ιταλούς ριζοσπάστες. Ό Τζι- 
ουζέππε Μαντσίνι, ό όποιος άνήκε στούς άκραιφνεΐς δημοκρατικούς πού συνέχιζαν τήν παρά
δοση τού 1789 καί τού ιταλικού γιακωβινισμοΰ, πίστευε οτι ή Μεγάλη ’Ιδέα θά τροφοδοτούσε 
τό προοδευτικό έθνικοαπελευθερωτικό στρατόπεδο στήν Ευρώπη καί θά όδηγοΰσε σέ μιά γενι- 
κευμένη εξέγερση τών χριστιανικών λαών εναντίον τής άπολυταρχικής Τουρκίας. Ό Μαντσίνι 
θεωρούσε καθήκον τού έπαναστατικοΰ δημοκρατικού στρατοπέδου πού άγωνιζόταν γιά τήν 
άνατροπή τών αυτοκρατοριών, τήν άνάπτυξη σχέσεων μέ τό έλληνικό άλυτρωτικό κίνημα πού 
έκφραζόταν άπό τή Μεγάλη ’Ιδέα.

29. Α. Άλεξανδρής, δ.π.
30. Ο. Λαμψίδης, δ.π., σ. 84. Δέν γνωρίζουμε αν οί άπόψεις αυτές τού Χρύσανθου, οί όποιες 

καθόρισαν τήν πολιτική του κατά τήν περίοδο 1916-1918 πού ύπήρχε έλληνική διοίκηση στον 
άνατολικό Πόντο, υπαγορεύτηκαν μόνο άπό ιδεολογικούς λόγους ή καί άπό τό γεγονός δτι 
στήν ένδοχώρα τής Τραπεζούντας —στόν άνατολικό πάντα Πόντο— κατοικούσαν οί έξισλαμι- 
σμένοι έλληνικοί πληθυσμοί, οί όποιοι είχαν τό ίδιο άριθμητικό βάρος μέ τούς όρθόδοξους 
έλληνικούς πληθυσμούς, αν δχι καί μεγαλύτερο.



ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 167

νούπολη αναφέρει: «Μεταξύ των ύπό τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου ληφθει- 
σών αποφάσεων είναι καί ό έκτουρκισμός των ελληνικών πληθυσμών, ό 
όποιος δεν είναι δυνατός, εφόσον ΰπάρχουσι συμπαγείς ελληνικοί συνοικι
σμοί.»3'

Ή ένοπλη άντίσταση καί ή προσωρινή κυβέρνηση τής Τραπεζούντας

'Ως άντίδραση στήν πολιτική αυτή των Τούρκων αρχίζει ή οργάνωση 
δυναμικών άντάρτικων ομάδων. Στήν αρχή είναι ασύνδετες καί έχουν περισ
σότερο ρόλο ομάδων αύτοάμυνας τών ελληνικών χωριών31 32. Σύντομα τό κί
νημα φουντώνει. Στήν άκμή του, γύρω στό 1920, αριθμεί περισσότερους άπό 
18.000 ένοπλους. Μέχρι τό τέλος όμως θά χαρακτηρίζεται άπό τήν πολυδιά
σπαση33. Οί απόψεις ότι πρέπει να γίνει «γενική επανάσταση» τών 'Ελλήνων 
σε συνδυασμό με τήν προέλαση τών ρωσικών στρατευμάτων με στόχο τή 
δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους άρχίζουν να διατυπώνονται 
δημόσια άπό τό 191634. Οί αντάρτες προμηθεύονται τον οπλισμό τους άπό τις 
μάχες, άπό τό παράνομο δίκτυο πού έχουν δημιουργήσει στις ελληνικές 
κοινότητες τής Ρωσίας καί άπό τή ρωσική βοήθεια.

Σε κάθε περιοχή τού Πόντου ιδρύονται άπό τό 1918 άνεξάρτητες μυστι
κές οργανώσεις35. Τό ίδιο φαινόμενο παρατηρείται καί σε όλες τις έλληνικές 
κοινότητες τής Ρωσίας. 'Ο κύριος στόχος τών οργανώσεων αυτών είναι ή

31. ΥΠ.ΕΞ., ’Αθήνα 1917, ’Ανθελληνικοί έν Τουρκίμ διωγμοί, 3501.
32. Δ. Κελεκίδης, ’Απομνημονεύματα άπό τό αντάρτικο τού Πόντου, ’Αθήνα, χ.έ., σ. 25. X. 

Α. Μουρατχανίδης, «Οί άετοί τής Σάντας», Χρονικά του Πόντου, Νοέμβριος 1943, σσ. 61-62, ό 
όποιος άναφέρει ότι ή άφορμή τής οργάνωσης τών Ελλήνων τής Σάντας ήταν οί έπιθέσεις πού 
δέχονταν τα. έλληνικά χωριά άπό τις τούρκικες συμμορίες. Στις 15 Δεκεμβρίου 1917 σέ γενική 
συνέλευση τών κατοίκων τής Σάντας άποφασίστηκε ή ίδρυση άνταρτικών όμάδων για τήν 
αυτοπροστασία τους. Τό σύνθημα πού κυριάρχησε ήταν: Νά ληστέψουμε τούς ληστές. Μεγάλη 
συμμετοχή στις ένοπλες ομάδες είχαν καί οί γυναίκες. Ή σημαντικότερη άντάρτικη ομάδα τής 
περιόδου ώς τό 1918 είχε άρχηγό τήν καπετάνισσα Πελαγία, ή όποια άνέλαβε τή διοίκηση μετά 
τό θάνατο τού άντρα της, τού Άντών πασά. ’Επίσης ένα άντάρτικο τραγούδι άπό τό δυτικό 
Πόντο περιέχει τόν έξής στίχο: «Άπό τις γυναίκες τών Παφραλήδων / πήραν όπλα οί μισές / 
για νά διώξουν τούς Τούρκους. / Σκοτώθηκαν όλες.» (Γ. Θ. Γεωργιάδης, «Τραγούδι τών Ποντί
ων Παφραίων», Ποντιακή 'Εστία, τχ. 76 (1989), σσ. 48-49).

33. Δ. Κελεκίδης, δ.π., σ. 245: 'Ο συγγραφέας, καπετάνιος καί ό ίδιος σέ άντάρτικη όμάδα, 
μάς πληροφορεί ότι τήν περίοδο τής μεγάλης του άκμής τό ποντιακό άντάρτικο ήταν μοιρασμέ
νο σέ 300 όμάδες μέ ξεχωριστούς καπετάνιους.

34. Δ. Κουτσογιαννόπουλος, Ανάμεσα στους αντάρτες του Πόντου, Θεσσαλονίκη 1936, σσ. 
19-25.

35. Οί όργανώσεις αυτές ήρθαν νά προστεθούν στό πλήθος τών πνευματικών, μουσικών καί 
άθλητικών σωματείων πού είχαν δημιουργηθεΐ στις έλληνικές κοινότητες τήν πρώτη δεκαετία 
τού αιώνα μας. Ό πιό δραστήριος άπ’ αύτούς τούς συλλόγους θεωρείται ό «'Ελληνικός ‘Αθλη
τικός Σύλλογος Πόντου» στήν Μερτζιφούντα. (Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 432).
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δημιουργία άνεξάρτητης ελληνικής δημοκρατίας στον Πόντο. Επίσης εμ
φανίζεται καί μια μικρή ομάδα ενωτικών, πού θέλουν τήν ένωση τού Πόντου 
με τήν Ελλάδα36. Οί αντικειμενικές όμως συνθήκες (μεγάλη άπόσταση από 
τόν έλλαδικό χώρο) δεν ευνοούν τήν τάση αυτή.

Στον ανατολικό Πόντο, ή προέλαση τού ρωσικού στρατού διαμορφώνει 
διαφορετικές συνθήκες. Λίγες μέρες πριν από τήν είσοδο τών Ρώσων στήν 
Τραπεζούντα ό βαλής τής πόλης παραδίδει τήν εξουσία στό μητροπολίτη 
Χρύσανθο καί σέ τριμελή επιτροπή Ελλήνων μέ τα εξής λόγια: «Άπό τούς 
'Έλληνες άποσπάσαμε τά μέρη αύτά καί σέ Έλληνες τά παραδίδουμε σήμε
ρα. Σάς παραδίδουμε ακόμα καί τις εκκλησίες σας πού μετατράπηκαν σέ 
τεμένη. Μεταβάλετέ τες πάλι σέ εκκλησίες, άν τό νομίζετε καλό.»37 Οί Ρώσοι 
αποδέχονται τήν ελληνική διοίκηση, ή όποια είναι γνωστή ώς «Προσωρινή 
Κυβέρνηση Τραπεζούντας» καί συνεχώς παίρνει περισσότερο αύτόνομο χα
ρακτήρα. Ή προσωρινή κυβέρνηση αναγνωρίζεται καί άπό τις δυνάμεις τής 
Άντάντ ώς ή νόμιμη άρχή τού βιλαετιού τής Τραπεζούντας38.

Τό Μάρτιο τού 1917 γίνεται ή αστική έπανάσταση στή Ρωσία πού άνατρέ- 
πει τήν τσαρική απολυταρχία. Ή έξέλιξη αύτή έπιδρά άμεσα στό μέτωπο 
τών πολεμικών έπιχειρήσεων στον Πόντο. Ή προέλαση σταματά. Ή προ
σωρινή κυβέρνηση τού Κερένσκι φαίνεται άποφασισμένη να ανεχτεί τήν 
κατάσταση πού έχει διαμορφωθεί στήν Τραπεζούντα μέ τό ελληνικό καθε
στώς. Στις περιοχές πού έχει καταλάβει ό ρωσικός στρατός δημιουργοΰνται 
σοβιέτ, δηλαδή επαναστατικές επιτροπές, στις όποιες συμμετέχει καί ό μη
τροπολίτης Χρύσανθος39. Οί Έλληνες, κυρίως όσοι ύπηρετοΰν στό ρωσικό 
στρατό, συμμετέχουν στις διαδικασίες αύτές. 'Υπολογίζονται σέ τρία συντά
γματα40. Συμμετέχουν επίσης καί οί Έλληνες τού Καυκάσου, οί όποιοι είναι 
γνωστοί ώς Ποντοκαυκάσιοι41. Ενδεικτικό στοιχείο αύτής τής συμμετοχής 
είναι ή διακυβέρνηση τού νομού Κάρς άπό τέσσερις κομισάριους, έναν ’Αρ
μένιο, ένα μουσουλμάνο, ένα Ρώσο καί έναν Έλληνα42.

Ή αλλαγή τών συνθηκών ευνοεί τήν εκδήλωση τών δημοκρατικών διαθέ

36. Ό χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος αύτής τής τάσης είναι ό έκδοτης τής έφημερίδας 
«’Εποχή» τής Τραπεζούντας, ό όποιος έκτελέστηκε στήν Άμάσεια. Όταν ό πρόεδρος τοϋ 
τουρκικού «Δικαστηρίου Ανεξαρτησίας» στήν Άμάσεια τό 1921 τού άπάγγειλε τή θανατική 
καταδίκη γιατί ήταν μέλος τού αύτονομιστικού κινήματος τού Πόντου, ό Καπετανίδης άπάντη- 
σε: «Κάνετε λάθος. ’Εγώ δέν είμαι ύπέρ τής άνεξαρτησίας τού Πόντου, άλλα υπέρ τής ένωσης μέ 
τήν Ελλάδα.»

37. X. Σαμουηλίδης, Τό χρονικό τοϋ Κάρς, ’Αθήνα, χ.χ., σ. 133.
38. Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 430.
39. Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 430.
40. Ε. Παυλίδης, Ό 'Ελληνισμός τής Ρωσίας καί τά 33 χρόνια τοϋ έν Άθήναις Σωματείου 

τών έκ Ρωσίας 'Ελλήνων, Αθήνα 1953, σ. 92.
41. Νίτσα Γαβριηλίδου, Ό πατέρας μου Κώστας Γαβριηλίδης, Αθήνα 1987, σ. 25.
42. X. Σαμουηλίδης, δ.π., σ. 45.
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σεων των Ελλήνων τής Τραπεζούντας. Οί Πόντιοι πρόσφυγες πού επιστρέ
φουν στα υπό ελληνική διοίκηση εδάφη είναι φορείς φιλελεύθερων απόψεων 
πού αμφισβητούν τό «διέπον θεοκρατικό καθεστώς», άλλα καί τήν πολιτική 
ελληνοτουρκικής συνεργασίας του Χρύσανθου43. Αύτός είναι ό λόγος πού ό 
Χρύσανθος αντιτάσσεται στήν επάνοδο των Ελλήνων προσφύγων στήν 
Τραπεζούντα. Είναι ενδιαφέρον τό φαινόμενο τής άντικληρικής καί ταυτό
χρονα άντιτουρκικής τοποθέτησης των πιο ριζοσπαστικών στοιχείων. Με
ταξύ των Ελλήνων δασκάλων τού Καυκάσου δημιουργοΰνται δυό ισχυρές 
πολιτικές τάσεις, ή σοσιαλεπαναστατική, πού είναι ή έπικρατούσα, καί ή 
φιλελεύθερη έθνικιστική. Μια από τις βασικότερες διαφορές τους είναι ή 
στάση άπέναντι στήν Τουρκία. Οί σοσιαλεπαναστάτες 'Έλληνες, όπως καί 
οί ’Αρμένιοι ομοϊδεάτες τους καί οί μενσεβίκοι, είναι φανατικά έχθρικοί 
προς τούς Τούρκους44. Στήν Τραπεζούντα πάντως βλέπουν τό φως συνθήμα
τα τού τύπου: «Είς τήν Ρωσίαν δ,τι έγινεν καί έδώ θά γίνει. Είναι ή καλυτέρα 
λύσις γιά πολλούς δικούς μας πού γυρνούν από τά ξένα.»45

Ό αγώνας μετά τήν επανάσταση του Μαρτίου 1917

Ή άνατροπή τού τσαρικού άπολυταρχισμοΰ έπιτρέπει τήν έξάπλωση 
των ιδεών τού διαφωτισμού. ’Αρχίζουν να έμφανίζονται χωριστικά έθνικά 
κινήματα. Οί Ιδέες τής έλευθερίας καί τής ανεξαρτησίας οδηγούν τούς 'Έλ
ληνες στο δρόμο τής πολιτικής τους οργάνωσης γιά τήν κατάκτηση τών 
δικαιωμάτων τους46. Ή πρώτη κίνηση είναι ή «’Εθνική Συνέλευση» τών 
Ελλήνων τής 'Υπερκαυκασίας στήν Τιφλίδα τό Μάϊο τού 1917. ’Αποφασί
ζουν τήν έθνικοποίηση τών ελληνικών σχολείων, τή δημιουργία έθνικοΰ 
τυπογραφείου, τήν έκδοση ελληνικής έφημερίδας καί τή συμμετοχή στό 
ΙΊανελλήνιον Συνέδριον στό Ταϊγάν (Τανγκανρόκ). Σέ συμφωνία μέ τούς 
άλλους λαούς τού Καυκάσου προχωρούν στή δημιουργία αυτόνομου καθε

43. 'Ο Δ. Καθενιώτης, άντιπρόσωπος του Βενιζέλου στον Πόντο, γράφει γιά αυτήν τή 
σύγκρουση: «Έσημειώθησαν μερικαΐ φιλελεύθεροι τάσεις πού σφοδρά έτάραξαν τό διέπον 
θεοκρατικόν καθεστώς. Οϋτω συνεστήθησαν έν Τραπεζοΰντι ύπό τών έπανελθόντων προσφύγων 
άπό τήν φιλελεύθερον πλέον Ρωσίαν, σύλλογοι φιλοπρόοδοι, μέ σκοπόν άντικαταστάσεως τού 
συστήματος τών δημογεροντιών δι’ ετέρου. Ταραξίαι δέ τινες έπετέθησαν εναντίον τής μητροπό- 
λεως, ή όποια ευρισκόμενη έν τφ δικαίιρ της, άντέταξεν άμυναν, έφονεύθη είς.» (Δ. Καθενιώτης, 
«Τό ζήτημα τού Πόντου», στό Ο. Λαμψίδης, Ποντιακοί ερευναι, ’Αθήνα 1957, σ. 90.

44. X. Σαμουηλίδης, ό.π.
45. Π. Καϊσίδης, «Συνθήματα στον Πόντο», έφημ. Δεσμός, τ. 4 (Θεσσαλονίκη, Μάιος 1989), 

σ. 2.
46. Γ. Θ. Παναγιωτίδου, Ό έν Ρωσίφ 'Ελληνισμός, ’Αθήνα 1919, σ. 16.
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στώτος για τις ελληνικές περιοχές καί συγκροτούν έλληνικό στρατιωτικό 
σώμα για τήν ύλοποίηση αύτοΰ του στόχου47.

Στις αρχές ’Ιουλίου του 1917 συνέρχεται στο Ταϊγάν τό συνέδριο των 
Ελλήνων τής Ρωσίας. Στο συνέδριο συζητιούνται όλα τα μεγάλα προβλή
ματα πού άπασχολοΰν τον έλληνισμό καί άποφασίζεται ή ίδρυση του «Συνδέ
σμου των Ελλήνων τής Ρωσίας», του όποιου ή κεντρική έπιτροπή έδρεύει 
στο Ροστόβ έπί του Ντόν. Τό κεντρικό συμβούλιο παρεμβαίνει τό Σεπτέμ
βριο του 1917 στήν ιερά σύνοδο τής Ρωσίας στή Μόσχα καί πετυχαίνει τήν 
έκκλησιαστική αύτονομία των περιοχών Κάρς καί Άχταλείας. ’Επίσης τό 
κεντρικό συμβούλιο έπωμίζεται τό βάρος τής περίθαλψης τών προσφύγων 
πού καταφθάνουν συνεχώς από τόν Πόντο. Διενεργεί εράνους καί αποστέλ
λει σημαντικά ποσά στήν Τραπεζούντα, ή όποια άντιμετωπίζεται ώς πρωτεύ
ουσα τού έλληνισμού48.

Στήν περιοχή τής Μαριούπολης δρουν αρκετές οργανώσεις Ελλήνων, 
όπως ή «Ένωση του Ελληνικού Λαού τής Μαριούπολης» καί ό «Σύλλογος 
τών Ελλήνων τής Μαριούπολης πού μετοίκησαν άπό τήν Κριμαία». Ή 
πάλη πού διεξάγουν οί Έλληνες τής περιοχής αποβλέπει στήν έξασφάλιση 
τής πλειοψηφίας στά διοικητικά όργανα49. Τόν ’Οκτώβριο τού 1917 ιδρύεται 
στο Αίκατερινοντάρ τής Νότιας Ρωσίας ή «Κεντρική Εθνική Έπιτροπή 
Ποντίων» μέ στόχο τήν απελευθέρωση τού Πόντου50. Τόν ’ίδιο μήνα συναντά- 
ται μέ τόν ’Ελευθέριο Βενιζέλο ό Κ. Κωνσταντινίδης καί τόν ενημερώνει για 
τούς στόχους τού ποντιακού κινήματος. ’Απευθυνόμενος προς τούς Έλλη
νες τού Πόντου ό Κ. Κωνσταντινίδης, πρόεδρος τής δυναμικότατης ποντια
κής οργάνωσης τής Μασαλίας, διακηρύσσει: «Συμπολίτες, σέ μάς έτυχε νά 
ζητήσουμε καί νά πετύχουμε τήν εθνική μας ανεξαρτησία. ”Ας ένωθοΰμε 
λοιπόν κάτω άπό τό ιδεώδες τής έλευθερίας...»51.

Τό Νοέμβριο τού 1917 συγκαλεΐται στήν Τιφλίδα μεγάλη σύσκεψη τών 
τεσσάρων χριστιανικών έθνοτήτων τού Καυκάσου, τών Γεωργιανών, τών 
’Αρμενίων, τών Ελλήνων καί τών Ρώσων. Άποφασίζεται ή δημιουργία 
κοινού στρατού κατά έθνότητα ανάλογα μέ τόν πληθυσμό της. Στούς Έλλη
νες, πού φτάνουν τούς 200.000 κατοίκους, άντιστοιχεΐ μια μεραρχία μέ τρία 
συντάγματα. Ή «Ελληνική Μεραρχία τού Καυκάσου» έπανδρώνεται άπό 
τούς Έλληνες πού ύπηρετοΰν στό ρωσικό στρατό. Στόχος τής μεραρχίας 
είναι νά άγωνισθεΐ για τή συγκράτηση τού μετώπου σέ περίπτωση προέλα

47. Ε. Παυλίδης, δ.π., σ. 94.
48. Ε. Παυλίδης, δ.π., σσ. 98-101.
49. Ε Τζούχα, δ.π., σ. 22.
50. Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 432.
51. Ο. Λαμψίδης, δ.π., σ. 33.
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σης του τουρκικού στρατού ή νά κατέβει στον Πόντο52. Πολιτική έκφραση 
τής στρατιωτικής οργάνωσης των Ελλήνων τής Ύπερκαυκασίας είναι το 
«Εθνικό Συμβούλιο Άντικαυκάσου»53. Παρατηρούμε τήν ανάπτυξη σε όλη 
τήν έκταση τού μικρασιατικού Πόντου καί των ελληνικών κοινοτήτων τής 
Ρωσίας μιας κοινής θέλησης, πού στόχο είχε τήν πολιτική χειραφέτηση τού 
ποντιακού έλληνισμοΰ.

Ή οκτωβριανή επανάσταση καί ό φιλοτουρκισμός των μπολσεβίκων

Ή οκτωβριανή επανάσταση ανατρέπει εντελώς τό σκηνικό. Στηριζόμε- 
νη στά συνθήματα «άμεσος τερματισμός τού πολέμου», «διανομή τής γής 
στους αγρότες», «δλη ή εξουσία στά σοβιέτ» ή ομάδα των έπαγγελματιών 
επαναστατών πού διοικεί τό μπολσεβίκικο κόμμα διευρύνει τήν επιρροή της 
στον κουρασμένο πληθυσμό. ’Αποφασίζει τή βίαιη άνατροπή τής δημοκρα
τικής κυβέρνησης τήν ήμέρα τής έναρξης τού συνεδρίου τών Σοβιέτ, στο 
όποιο οί μπολσεβίκοι άποτελοΰσαν μειοψηφία. Ή νέα κυβέρνηση άκολου- 
θεΐ εξ άρχής φιλοτουρκική πολιτική. Προσπαθώντας νά προσεταιριστεί 
τούς μουσουλμανικούς καί τουρκογενείς πληθυσμούς τής ρωσικής αυτοκρα
τορίας διατυπώνει μέ τις υπογραφές τών Λένιν καί Στάλιν τούς νέους προσα
νατολισμούς τής εξωτερικής πολιτικής: « Ή Κωνσταντινούπολη πρέπει νά 
μείνει στά χέρια των ’Οθωμανών» καί « Ή συμφωνία γιά τή διανομή τής 
Τουρκίας (σ.τ.σ. ή μυστική άγγλορωσική συνθήκη τού 1915) καί τήν προ
σάρτηση τής ’Αρμενίας σκίστηκε καί άκυρώθηκε.»54

Στις 4 Φεβρουάριου 1918 συνέρχεται στή Μασαλία τό Α' Παμπόντιον 
Συνέδριον. Προσπαθώντας νά πετύχουν τήν μή επιστροφή τού ανατολικού 
Πόντου στούς Τούρκους, οί σύνεδροι στέλνουν τηλεγράφημα στον «κομισά
ριο εξωτερικών υποθέσεων Τρότσκι», μέ τό όποιο τού ζητούν τήν ύποστήρι-

52. Α.Υ.Ε., A/5/VI (4), άπό έκθεση του συνταγματάρχη πυροβολικού τοΰ τσαρικού στρατού 
Δ. Πανταζίδη πού στάλθηκε στις 28-11-1918 προς τον Έλληνα πρόξενο στο Αΐκατερινοντάρ 
Τζανέτο. X. Τσέρτικ, Στις έπάλξεις τοΰ Κάρς, Λάρισα 1985, σσ. 67-68. Δ. Ψαθάς, Ή γή τοΰ 
Πόντου, Αθήνα χ.χ., σσ. 288, 430. X. Σαμουηλίδης, δ.π., σ. 47. Τό Παμπόντιον Συνέδριον τής 
Μασαλίας άναφέρεται έπίσης στή στρατιωτική όργάνωση τών 'Ελλήνων τού Καύκασού. Στήν 
εισήγησή του ό Κ. Κωνσταντινίδης χαιρετίζει τή δημιουργία έλληνικής μεραρχίας στον Καύ
κασο μέ 12.000 δνδρες. Σέ τηλεγράφημά του «Προς τον μέραρχον τών έλληνικών μεραρχιών 
Καυκάσου» γράφει: «Απανταχού οί Πόντιοι, πλήρεις χαράς καί υπερηφάνειας, χαιρετίζουν τήν 
συγκρότησιν έλληνικών μεραρχιών Καυκάσου. Εύγνωμονοΰσι δέ δι’ έμπρακτον ύποστήριξιν 
τών έθνικών δικαιωμάτων». (K. Γ. Κωνσταντινίδης, Πραγματεία περί Πόντου, ’Αθήνα χ.έ., σσ. 
18-19).

53. Ε. Παυλίδης, δ.π., σ. σ. 95: Ή άκριβής όνομασία τοΰ Συμβουλίου είναι: «Ελληνικό 
Ύπερκαυκασιανό ’Εθνικό Συμβούλιο».

54. I. Ντώντσερ, δ.π., σ. 370.
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ξη τοΰ αιτήματος τής αυτοδιάθεσης των Ποντίων καί τής δημιουργίας ανε
ξάρτητου κράτους «...άπό τά ρωσικά σύνορα μέχρι πέρα άπό τή Σινώπη καί 
τήν ένδοχώρα»55. ’Αλλά στις 3 Μαρτίου 1918 ύπογράφεται στο Μπρέστ Λι- 
τόφσκ ή ομώνυμη συνθήκη, με τήν όποια οί μπολσεβίκοι παραχωρούν στή 
Γερμανία δλη τήν Ουκρανία καί στήν Τουρκία τις περιοχές Κάρς, Άρντα- 
χάν καί Βατούμ. Ό ρωσικός στρατός εγκαταλείπει τά εδάφη τοΰ άνατολικοΰ 
Πόντου ακολουθούμενος άπό 80.000-100.000 πρόσφυγες, στούς όποιους 
προστίθενται άλλοι 70.000 άπό τήν περιοχή τοΰ Κάρς56. Ή προσφυγοποίη
ση δεκάδων χιλιάδων Ποντίων ενεργοποιεί τις ελληνικές κοινότητες τής 
Ρωσίας, οί όποιες μέ θαυμαστό αίσθημα αλληλεγγύης αναλαμβάνουν τό βά
ρος τής συνδρομής καί τής περίθαλψης των προσφύγων57.

Τόν ’Ιούλιο τοΰ 1918 συγκαλεΐται στο Μπακού συνέδριο εκπροσώπων 
τοΰ έλληνισμοΰ άπό τή νότια Ρωσία, Ύπερκαυκασία καί Πόντο. Διακηρύσ
σει τήν άνεξαρτησία τοΰ Πόντου καί εκλέγει έφταμελές συμβούλιο, κάτω 
άπό τή διοίκηση τοΰ όποιου μπαίνουν όλα τά ποντιακά σωματεία58. Ή ήττα 
των Κεντρικών Δυνάμεων αναζωπυρώνει τις ελπίδες τοΰ ποντιακοΰ Έλλη- 
νισμοΰ για επίλυση τοΰ έλληνικοΰ ζητήματος στή Μαύρη Θάλασσα. Οί 
αντάρτες αρχίζουν νά κάνουν τήν έμφάνισή τους στις πόλεις, ενώ άρχίζουν 
να επιστρέφουν καί οί έπιζώντες τών έκτοπίσεων στα ενδότερα καί οί δεκά
δες χιλιάδες τών προσφύγων στή Ρωσία59. Οί δύο άλληλένδετοι στόχοι, ή

55. Κ. Γ. Κωνσταντινίδου, δ.π., σσ. 18-19.
56. X. Σαμουηλίδης, δ.π., σ. 48, 74. Δ. Ψαθάς, δ.π., σ. 260, 290. Γ. Βαλαβάνης, δ.π., σ. 12.
57. Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 430. I. Λαυρεντίδης, δ.π., σ. 24.
58. Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 433.
59. Δ. Ψαθάς, δ.π., σσ. 261-293. Α. Αλεξανδρής, δ.π., σ. 155. Γ. Βαλαβάνης, δ.π., σ. 251. — Β. 

Άγτζίδης, δ.π., σσ. 30-34. Ή τουρκική άποψη για τό κίνημα τών Ποντίων άναπαράγεται ώς 
έξης άπό ένα Γάλλο ιστορικό: «Οί 'Έλληνες άρχισαν νά κινούνται άπό τις πρώτες μέρες τής 
κατοχής. Επηρεασμένοι άπό τήν άλυτρωτική προπαγάνδα τής κυβέρνησης τών ’Αθηνών, δη
μιούργησαν πλήθος πατριωτικών ένώσεων καί άναγέννησαν τήν παράδοση τών κλεφτών... Μέ 
κέντρο τό Πατριαρχείο, ή Κωνσταντινούπολη είναι ένα κέντρο τής άναταραχής Ιδιαίτερα ζων
τανό. Οί άλυτρωτιστές παίρνουν τήν ευκαιρία πού ύπάρχει λόγω τής ύπαρξης στρατιωτικών 
όμάδων καί καθοδηγούν διάφορες όργανώσεις.

Μιά άπ’ αυτές, ή «Μαύρη Μοίρα», θά δημιουργήσει πολύ θόρυβο άπό τήν άρχή τού 1919. 
Καθοδηγημένη άπό τό έλληνικό προξενείο καί τό Πατριαρχείο, ή οργάνωση αύτή έμφανίζεται 
επίσημα σαν μιά επιτροπή βοήθειας στούς πρόσφυγες. ’Αλλά μερικά άπό τά μέλη της άφοσιώ- 
νονται σέ πράξεις λιγότερο ειρηνικές. ’Οργανώνουν όμάδες κομιτατζήδων καί κατά καιρούς δέν 
διστάζουν νά στήνουν ένέδρες κατά τών τούρκικων χωριών... Τά πράγματα παρουσιάζονται 
περίπου έτσι στήν ’Ανατολή, στις άκτές τής Μαύρης Θάλασσας, δπως καί στις άλλες περιοχές 
μέ μεγάλο ποσοστό έλληνικοΰ πληθυσμού. Ή κατάρρευση τής Τουρκίας είχε σαν άποτέλεσμα 
νά δημιουργηθεΐ υψηλός πυρετός. Οί συγκρούσεις μεταξύ μουσουλμάνων καί χριστιανών δημι
ούργησαν σέ λίγες βδομάδες έκατοντάδες θυμάτων. Έξω άπό τις μεγάλες πόλεις οί όθωμανικές 
άρχές άδυνατοΰσαν νά εξασφαλίσουν τάξη καί άσφάλεια. Ή ύπαιθρος καί οί δρόμοι τής ένδο- 
χώρας άνήκουν στις συμμορίες τών παρανόμων. Ή ήγεσία τών ’Ορθοδόξων, ιδιαίτερα ό μη
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δημιουργία ανεξάρτητου έλληνικοΰ κράτους στον Πόντο καί ή άπόκτηση 
δικαιωμάτων αυτονομίας στά εδάφη τής πρώην ρωσικής αυτοκρατορίας 
όπου κατοικεί συμπαγής έλληνισμός, κινητοποιούν γιά μιά άκόμα φορά τούς 
Έλληνες τής περιοχής. Στις έλληνικές περιοχές τής Γεωργίας οργανώνον
ται ένοπλα τμήματα άμυνας. Αυτό συμβαίνει στά χωριά του Σοχούμι, τής 
Τσάλκας κ.λ.π.60.

Τον Νοέμβριο του 1918 συνέρχεται στό Παρίσι ή μεγάλη διάσκεψη των 
ποντιακών οργανώσεων. Άποφασίζεται ή οργάνωση των Ελλήνων του 
Πόντου. Άποστέλλεται στις συμμαχικές κυβερνήσεις υπόμνημα μέ τό όποιο 
ζητείται ή άνεξαρτησία του Πόντου γιά τούς Έλληνες κατοίκους του, χρι
στιανούς καί μουσουλμάνους. Ό μητροπολίτης Χρύσανθος, έκπροσωπών- 
τας τις ποντιακές οργανώσεις στή συνδιάσκεψη τής ειρήνης, ζητά τήν ίδρυ
ση του «Αυτόνομου Ελληνικού Κράτους τού Πόντου»61. Τον ’Ιανουάριο τού 
1919 συνέρχεται στήν Τιφλίδα ή «Γ' Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων». Τά 
ζητήματα πού άπασχολούν τή συνέλευση είναι τό προσφυγικό των Ελλή
νων τού Καύκασού, ή εθνικοποίηση των σχολείων τής Τσάλκας καί ή άπο- 
στολή επιτροπής στήν ελληνική κυβέρνηση. Παράλληλα δημιουργεΐται τό 
«Εθνικό Συμβούλιο των Ελλήνων τής ’Αρμενίας»62.

Μεγάλο πρόβλημα προκαλεΐ στούς Έλληνες πού κατοικούν στις ελεγχό
μενες άπό τούς μπολσεβίκους περιοχές ή αποστολή τόν ’Ιανουάριο τού 1919 
ενός ελληνικού έκστρατευτικοΰ σώματος στήν Όδησό. Ή έκστρατεία αύτή 
κοστίζει βαρύτατα στις ελληνικές κοινότητες τής Ρωσίας. Ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει ή προκήρυξη τής «Ελληνικής Κομμουνιστικής Όμάδας ’Οδησ
σού» πού μοιράστηκε στούς Έλληνες στρατιώτες63. Ένα άπό τά έπιχειρή-

τροπολίτης Άμάσειας Γερμανός Καραβαγγέλης καί τής Τραπεζούντας Χρύσανθος, ένθαρύνουν 
τούς έξεγερμένους καί δικαιολογούν τόν άγώνα τους στις διεθνείς όργανώσεις. Ή «Επιτροπή 
Πόντου», μια όργάνωση πού δημιουργήθηκε στις άρχές τού αιώνα μέ τή βοήθεια ’Αμερικανών 
ιεραποστόλων καί άπό τότε δέν σταμάτησε να δρδ γιά τήν Ιδέα ένός αυτόνομου ποντιακού 
κράτους, αύτή ή «’Επιτροπή» ένορχηστρώνει όλη τήν εξέγερση καί χρησιμοποιεί ό,τι μπορεί 
άπό τις ταραχές. Δηλαδή εκδίδει έφημερίδες καί φυλλάδια προπαγάνδας, δίνει διαταγές, όργα- 
νώνει συνέδρια καί έπιτίθεται μέ αιτήσεις (τό παρακάνουν) στούς διπλωμάτες τών μεγάλων 
δυνάμεων.» (Ρ. Dumont, Mustafa Kemal, Βρυξέλλες 1983, σσ. 19-21).

60. Β. Άγτζίδης, Ποντιακός 'Ελληνισμός. Άπό τή γενοκτονία καί τό σταλινισμό στήν 
περεστρόικα, δ.π., σσ. 61-64.

61. Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 435. ’Ενδιαφέρον έχουν οί έπαφές τού Χρύσανθου μέ τούς 
ήγέτες τών χωρών τής Άντάντ. Ό ’Αμερικανός πρόεδρος Ούίλσον χαρακτηριστικά δήλωσε 
δτι «Ό Πόντος πρέπει να γίνει άνεξάρτητος».

62. Ε. Παυλίδης, δ.π., σ. 95.
63. Σημαντικές είναι οί άπόψεις τών 'Ελλήνων τής Ρωσίας πού έπηρεάστηκαν άπό τις 

άντίστοιχες σοσιαλιστικές δσο άφορά στό ’Ανατολικό Ζήτημα. Σέ άντίθεση μέ τούς έλλαδίτες 
κομμουνιστές, υποστηρίζουν τήν άποψη γιά τήν άνάγκη άπελευθέρωσης τών κατεχόμενων άπό 
τούς ’Οθωμανούς έλληνικών περιοχών. Χαρακτηριστική περίπτωση άποτελεί ό Γεώργιος
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ματα πού χρησιμοποιεί για να πείσει τούς στρατιώτες να συνταχθούν μέ τήν 
επανάσταση είναι cm ή τσαρική Ρωσία τα συμφέροντα τής όποιας υποστη
ρίζουν «...ήθελε να πάρει τήν Τραπεζούντα, τήν Μικρά ’Ασία καί τήν Κων
σταντινούπολη ακόμα». Θεωρεί αύταπόδεικτα τά ελληνικά δικαιώματα στήν 
περιοχή64.

Στις 23 Ιουνίου 1919 λαμβάνει χώρα στο κατεχόμενο άπό τούς Βρετα
νούς Βατούμι, ή πρώτη συγκέντρωση τού «Διαρκούς Γενικού Συμβουλίου 
των Ποντίων Ελλήνων», τό όποιο εκλέγει τό «Εθνικό Συμβούλιο τού Πόν
του». Τό Συμβούλιο αύτό εκδίδει τήν εφημερίδα «Ελεύθερος Πόντος» στο 
τυπογραφείο τής εφημερίδας «’Αργοναύτης»65. Ένα χρόνο αργότερα τό 
Συμβούλιο μετονομάζεται σέ «’Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων Ποντίων» μέ 
στόχο νά καταστεί κυβέρνηση εξορίας66. Ή επίσημη σοβιετική άποψη, πού 
καθορίζεται άπό τή φιλοκεμαλική τοποθέτηση των μπολσεβίκων, θεωρεί 
άποφασιστική τή στρατιωτική βοήθεια πού παρέχουν οϊ Έλληνες τής Ρω
σίας στις αντάρτικες δυνάμεις τού Πόντου67.

Στις 14 ’Ιουλίου συγκαλεΐται στο Κάρς τό Α' Συνέδριο των Ελλήνων τής 
Άρμενικής Δημοκρατίας. Τό συνέδριο άποφασίζει «νά άπαιτήσει άπό τήν 
άρμενική κυβέρνηση δικαιώματα αύτοδιοίκησης τού ελληνικού πληθυσμού 
τής ’Αρμενίας μέ διεύρυνση των δικαιωμάτων καί λειτουργιών τού ’Εθνικού 
Συμβουλίου. Οί Έλληνες τής ’Αρμενίας θά ύποστηρίξουν τήν άρμενική 
κυβέρνηση στο μέτρο πού καί ή κυβέρνηση θά υπερασπίσει τά συμφέροντα 
καί τή ζωή τής ελληνικής δημοκρατίας (σ.τ.σ. εννοεί τις αύτόνομες έλληνι-

Σκληρός άπό τήν Τραπεζούντα, ό όποιος είχε πάρει μέρος στήν άποτυχημένη έπανάσταση του 
1905 καί θεωρείται ό πρώτος εισηγητής του διαλεκτικού ϋλισμοϋ ώς μεθόδου μελέτης τής 
νεοελληνικής κοινωνίας. Διατυπώνει τήν άποψη ότι τό κοινωνικό ζήτημα στήν ’Ανατολή 
έκφράζεται άπό τή σύγκρουση των τούρκικων καί τών μή τούρκικων στοιχείων. Θεωρεί ότι τά 
μή τούρκικα στοιχεία έκφράζουν τά ριζοσπαστικά άστικοδημοκρατικά κινήματα εναντίον τού 
τουρκικού στρατιωτικοφεουδαρχικού συστήματος (Β. Άγτζίδης, δ.π., σσ. 80-99, 137).

64. Ε. Παυλίδης, δ.π., σσ. 57-60. Β. Άγτζίδης, δ.π., σσ. 80-89. Χαρακτηριστικό τής άντιμε- 
τώπισης τού ποντιακού ζητήματος άπό τούς Έλλαδίτες πολιτικούς άποτελεΐ ή δήλωση τού Ε. 
Βενιζέλου στις 14 Ίανουαρίου 1919 στήν εφημερίδα Sunday Times οτι δεχόταν μέ προθυμία νά 
συμπεριληφθεϊ ό Πόντος στήν ’Αρμενία. Ό Βενιζέλος πληροφόρησε τον πρόεδρο Ούίλσον οτι, 
παρόλο πού οί Έλληνες Πόντιοι επιθυμούσαν τή δημιουργία άνεζάρτητης δημοκρατίας, ό 
ίδιος άντιτάχθηκε άπόλυτα στήν ίδρυση μικρών καί αδύνατων ελληνικών κρατιδίων στήν Μι
κρά ’Ασία. Στό πρώτο υπόμνημα πού παρουσίασε στή Διάσκεψη τής Ειρήνης μέ ήμερομηνία 30 
Δεκεμβρίου 1918, είχε προτείνει τήν ενσωμάτωση τού Πόντου στήν ’Αρμενία. (Α. Άλεξαν- 
δρής, ο.π., σ. 400).

65. X. Σαμουηλίδης, ο.π., σ. 85.
66. Α. Άλεξανδρής, δ.π., σ. 434.
67. «Στους 'Έλληνες τής Ρωσίας έδωσαν δπλα πού πήραν άπό τόν Έμβέρ πασά. Στά όρεινά 

χωριά τών 'Ελλήνων εμφανίστηκαν άποθήκες μέ δπλα, βόμβες, πυλοβόλα, στολές καί έτσι οί 
ομάδες τού Πόντου κατέλαβαν τις διαβάσεις στά βουνά...» (Γ. Ίλιτσώφ, Τουρκικό Καραβάνι, 
(ρωσ.), Λένινγκραντ 1981, σ. 233).
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κές περιοχές στο εσωτερικό της ’Αρμενίας) καί εφόσον δεν θά παραβια- 
στοϋν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα»68. Επειδή τα ελληνικά χωριά τής 
Κιόλιας, του Χορασάν καί τής Όλτης βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου με 
τούς Κούρδους τής περιοχής, το συνέδριο αποφασίζει να μήν αποδεχτεί τήν 
επιστράτευση των Ελλήνων πού προωθεί ή άρμενική κυβέρνηση. Προτείνει 
τήν τοπική στρατιωτική οργάνωση των 'Ελλήνων μέ τή συνδρομή τής κυ
βέρνησης. Επίσης άποφασίζει τήν ύπαγωγή τής Εκκλησίας των 'Ελλήνων 
τής ’Αρμενίας στή μητρόπολη Τραπεζούντας. Μεταξύ των προτάσεων για 
τούς τρόπους ύλοποίησης των άποφάσεων άκούγεται καί ή πρόταση χρήσης 
«τρομοκρατίας». Στή μπολσεβικική εξέγερση πού ξεσπά λίγο άργότερα — 
για να κατασταλεΐ άμέσως— στό Κάρς καί στήν ’Αλεξανδρούπολη (άργότε
ρα ονομάσθηκε Λενινακάν) συμμετέχουν πολλοί 'Έλληνες, μεταξύ των 
όποιων καί μέλη του ’Εθνικού Συμβουλίου. Οί συλληφθέντες "Ελληνες γλύ
τωσαν τό θάνατο μέ τήν επέμβαση τού υπευθύνου τής ελληνικής στρατιωτι
κής οργάνωσης69.

Στή Γεωργία παρατηρεΐται επίσης πολιτική παρέμβαση των Ελλήνων. 
'Υπάρχει συγκροτημένη ελληνική ομάδα μενσεβίκων μέ κύριο έκπρόσωπό 
της τό Γιάννη Πασαλίδη, ò όποιος είναι άπό τά ιδρυτικά μέλη τής Δημοκρα
τίας τής Γεωργίας καί καταλαμβάνει καί θέση στήν κυβέρνηση70.

Ή έλλαδική στάση καί ή ήττα του ποντιακού κινήματος

Στον ίδιο τον Πόντο ή κατάσταση χειροτερεύει διαρκώς. Μετά τήν άπό- 
βαση τού Κεμάλ στις 19 Μαΐου 1919 στή Σαμψούντα οί συγκρούσεις αρχί
ζουν να πολλαπλασιάζοντας Οί εκκλήσεις των Ποντίων ανταρτών για στρα
τιωτική βοήθεια μένουν άναπάντητες άπό τήν ελληνική κυβέρνηση71. Οί

68. X. Σαμουηλίδης, δ.π., σ. 118.
69. X. Σαμουηλίδης, δ.π., σσ. 116, 125, 130. Μέ βάση τίς μαρτυρίες των Ελλήνων τής 

’Αρμενίας, οί περισσότεροι πού έντάχθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα συνελήφθηκαν καί 
θανατώθηκαν άπό τίς σταλινικές άρχές τό 1937.

70. Γ. Δ. Νισύριος, Γιάννης Πασαλίδης, Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 31.
71. Σέ επιστολή πού στέλνουν οί Πόντιοι άντάρτες τον Αύγουστο του 1919 άναφέρονται τα 

έξης: «Ενεργώντας κατόπιν εντολής τών αρχηγών των άντάρτικων όμάδων τής ιδιαιτέρας μας 
πατρίδας πού άγωνίζονται για τήν έλευθερία καί τήν άνακήρυξη τού Πόντου σέ άνεξάρτητη 
Ελληνική Δημοκρατία σάς γνωρίζουμε τά άκόλουθα: Ώς γνωστό, άπό πενταετίας ήδη, έπανα- 
στάτησαν τά τέκνα τού Πόντου καί άγωνίζονται κατά τού τουρκισμού μέ δικούς τους άρχη- 
γούς... ’Επιβάλλεται να τούς χορηγηθούν ένδύματα καί σκεπάσματα... ’Εκτός αυτών υπάρχει 
μεγάλη άνάγκη άποστολής φαρμάκων, έπιδέσμων κ.λπ. χρειωδών για τούς τραυματίες. Έχουμε 
έπίσης μεγάλη άνάγκη δπλων,. πολυβόλων καί μυδραλιοβόλων μέ δλα τους τά έξαρτήματα. Γι’ 
αυτό δηλώνουμε δτι θέλουμε να στείλουμε μέ δικές μας δαπάνες εδώ δύο άνδρες για έξάσκη- 
ση...» Δυστυχώς τό έλληνικό κράτος δέν μπόρεσε νά κατανοήσει τή δυναμική τού ποντιακού
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σύμμαχοι κρατούν άρνητική στάση άπέναντι στο ποντιακό κίνημα72. Οί εξε
λίξεις αυτές οδηγούν τούς Πόντιους στή διερεύνηση των πιθανοτήτων συμ- 
μαχίας με τα εθνικά κινήματα τής περιοχής. *0 Χρύσανθος, εκπροσωπώντας 
τις ποντιακές οργανώσεις, πηγαίνει πρώτα στήν Τιφλίδα για συνομιλίες μέ 
τούς Γεωργιανούς ήγέτες καί κατόπιν στήν άρμενική πρωτεύουσα Έριβάν. 
Εκεί υπογράφεται συμφωνία άπό τον ’Αρμένιο πρωθυπουργό Χατισιάν καί 
τό μητροπολίτη Χρύσανθο. Ή συμφωνία προβλέπει έλληνοαρμενική ομο
σπονδία καί ελληνική στρατιωτική βοήθεια προς τούς ’Αρμένιους μαχη
τές73. Τά δύο μέρη δέν καταφέρνουν να συμφωνήσουν στις λεπτομέρειες. Οί 
Έλληνες προτείνουν συνομοσπονδία Πόντου-’Αρμενίας, ένώ οί ’Αρμένιοι 
άντιπροτείνουν τήν εισδοχή τού Πόντου στό κράτος τής ’Αρμενίας74. Τό 
γεγονός αυτό, συνδυασμένο μέ τήν άρνηση των Άγγλων νά επιτρέψουν τήν 
άπόβαση ελληνικού στρατού στον Πόντο καί τή δημιουργία ποντιακού 
στρατού, άπομακρύνει τά δύο μέρη.

Σύντομα ό εθνικιστικός στρατός των Τούρκων άρχίζει τις έχθροπραξίες 
μέ τούς ’Αρμένιους. Έχοντας καλύτερα εξοπλισμένες μονάδες γρήγορα κα
ταλαμβάνει τό Κάρς καί τήν ’Αλεξανδρούπολη (Λενινακάν). Στήν ’Αρμενία 
επικρατεί ή έντύπωση ότι υπάρχει κοινό σχέδιο Τούρκων καί μπολσεβί
κων75. Λίγο πριν άπό τήν ήττα των ’Αρμενίων ό Λένιν στέλνει μιά μεγάλη 
ομάδα μπολσεβίκων, άπό τούς οποίους οί περισσότεροι είναι Άμπχάζιοι 
κομμουνιστές. Ένας άπό αυτούς θά έξομολογηθεϊ άργότερα ότι είχε πάει 
στήν Τραπεζούντα (για νά συναντηθεί μέ Τούρκους φυσικά) σέ «...ειδική 
άποστολή τού Λένιν γιά νά έκπληρώσει ένα μεγάλο σκοπό»76.

άγώνα. Καμμιά βοήθεια δεν στέλνεται στους 'Έλληνες αντάρτες του Πόντου. Στον Πειραιά 
φορτώνεται ένα πλοίο μέ όπλα καί πυρομαχικά γιά νά άποσταλεΐ στήν Άμισό, τό όποιο δμως 
δέν ξεκινά ποτέ. Τήν έγκατάλειψη αύτή οί Πόντιοι άντάρτες τήν άποτύπωσαν στά τραγούδια 
τους: «Στά βουνά τής Πάφρας / οί πληγωμένοι είναι πολλοί. / Μήν έρθεις, γιατρέ, μήν έρθεις, / 
δέν υπάρχει έλπίδα νά σωθούν. / Έκτος άπό τό Θεό / δέν έχουν κανένα άλλο προστάτη. / 
Κρίμα στους Έλληνες πού χάθηκαν άδικα!» (Β. Άγτζίδης, δ.π., σσ. 36-38).

72. Τό Νοέμβριο του 1919 0 συνταγματάρχης Δ. Καθενιώτης πρότεινε στό Βρετανό πρεσβευ
τή στήν ’Αθήνα νά άποσταλεί στό Βατούμι τό τάγμα Ποντίων πού είχε δημιουργηθεΐ στά 
πλαίσια του έλληνικοΰ στρατού. Τον ’Ιανουάριο έπανέλαβε τις προτάσεις στό Βρετανό 'Αρμο
στή του Βατούμι γιά μιά έλληνοβρετανική έπέμβαση κατά των Τούρκων έθνικιστών καί των 
μπολσεβίκων. Ή πρόταση αύτή συνάντησε τήν άρνηση τής βρετανικής πλευράς. (Α. ’Αλεξαν- 
δρής, δ.π., σ. 446).

73. Τό στρατιωτικό σκέλος τής συμφωνίας υπογράφτηκε άπό ’Αρμένιους άξιωματικούς καί 
τον συνταγματάρχη Δ. Καθενιώτη. Ή στρατιωτική συμφωνία δριζε δτι τά ελληνικά στρατεύμα
τα πού θά άποβιβάζονταν στήν Τραπεζούντα θά προχωρούσαν ως τό Έρζερούμ γιά προστασία 
τού ελληνικού στοιχείου, ένώ ό άρμενικός στρατός θά υπερασπιζόταν τά σύνορα τού Καύκα
σού. (Δ. Καθενιώτη, «Έκθεσις των ενεργειών μου σχετικώς μέ τό ζήτημα τού Πόντου», στό Ο. 
Λαμψίδης, Οί "Ελληνες τοΰ Πόντου ύπό τούς Τούρκους (1461-1922), ’Αθήνα 1957, σσ. 51-53).

74. Γ. Βαλαβάνης, δ.π., σσ. 30-35.
75. X. Ε. Κάρρ, 'Ιστορία τής Σοβιετικής Ένωσης 1917-1923, τ. 2, ’Αθήνα 1977, σ. 45.
76. Σ. Λακόπα, Ότσέρκι Πολιτίτσκαγια ίστόρια Άμπχάζιι, Σοχούμι 1990, σσ. 81-82.
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Στην Ελλάδα ή κυβέρνηση άπορρίπτει τήν αγωνιώδη πρόταση τών 
Ποντίων για επέμβαση, τή χρηματοδότηση τής οποίας θά αναλάμβαναν οί 
ίδιοι77. Λίγους μήνες άργότερα (3 ’Ιουνίου 1920) ό συνταγματάρχης Δ. Καθε- 
νιώτης προτείνει τή στρατιωτική επέμβαση του ελληνικού στρατού στον 
Πόντο με στρατηγικό στόχο τή δημιουργία ελληνικού κράτους καί τήν άπο- 
κοπή του δρόμου επικοινωνίας Τούρκων-μπολσεβίκων78. Ό Ε. Βενιζέλος 
άλλάζοντας άποψη άνακοινώνει στον Λόϋδ Τζώρτζ τό σχέδιό του για επέμ
βαση στον Πόντο μέ στόχο τή δημιουργία ελληνικού κράτους, στά όρια πού 
τού είχε περιγράψει ό Κ. Κωνσταντινίδης τό 191779.

Στις 14 Νοεμβρίου 1920 ό Βενιζέλος χάνει τις εκλογές. Ή φιλοβασιλική 
παράταξη κερδίζει τήν εξουσία δίχως νά έχει κανένα σχέδιο για τόν Πόντο, 
ούτε καν για τήν Μικρά ’Ασία. Τό καλοκαίρι τού 1921 οί ποντιακές οργανώ
σεις ζητούν για τελευταία φορά τή στρατιωτική επέμβαση στον Πόντο. 
’Έχουν συγκεντρώσει 100.000 λίρες για χρηματοδότηση τής επιχείρησης. 
Τό αίτημα τών Ποντίων δεν παίρνει καμμιά άπάντηση. Τήν ίδια περίοδο οί 
μπολσεβίκοι επεκτείνουν τήν επιρροή τους στον Καύκασο άποκόπτοντας 
τούς δρόμους εφοδιασμού τών άνταρτικών οργανώσεων. 'Υπάρχουν ακόμα 
καί καταγγελίες για παράδοση συλλαμβανομένων άνταρτών στούς Τούρ
κους80. Ή ήττα τού ελληνικού στρατού στήν Μικρά ’Ασία επικυρώνει τήν

77. X. Σαμουηλίδης, Ή ιστορία τοΰ ποντιακού 'Ελληνισμού, ’Αθήνα 1985, σ. 264. Ό I. 
Σταυριδάκης, πολιτικός εκπρόσωπος τής έλληνικής κυβέρνησης στον Πόντο καί στον Καύκα
σο, μέ υπόμνημά του άπό τήν Τιφλίδα θεωρεί ρεαλιστική καί επιβεβλημένη τήν έλληνική 
επέμβαση στον Πόντο καί προτείνει τήν αποστολή ελληνικού στρατού στήν περιοχή μέ στό
χους τήν άπελευθέρωση μιας «έλληνικής επαρχίας, οϊα ό Πόντος», τήν περικύκλωση τοΰ τουρ
κικού στρατού καί τήν επιβεβαίωση τοΰ ρόλου τής Ελλάδας στό χώρο τής 'Υπερκαυκασίας. (J. 
Κ. Hassiotis, Shared illusions: Greek-Armenian co-operation in Asia Minor and the Caucasus 
(1917-1922), Θεσσαλονίκη 1985, σ. 179-181).

78. Δ. Καθενιώτης, δ.π., σσ. 93-94.
79. Α. Άλεξανδρής, ο.π., σ. 453. Είναι πολύ περίεργο τό γεγονός τής έλλειψης σαφούς 

άποψης για τόν Πόντο άπό τήν έλλαδική πλευρά. Τό γεγονός αυτό άκύρωσε ένα μεγάλο πλεονέ
κτημα πού πιθανότατα θά όδηγοϋσε στήν έλληνική νίκη στή Μικρά ’Ασία. Γιατί οί ρεαλιστικές 
προτάσεις τών Ποντίων άποσιωπώνται καί δέν θεωρούνται συμβατές μέ τήν πολιτική τών ’Αθη
νών; Νομίζω δτι τήν άπάντηση τή δίνει ό Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ό όποιος άναλύει τήν ούσία 
τής πολιτικής τοΰ εθνικού κέντρου πού συνοψίζεται στό στρατηγικό στόχο τής ταύτισης τών 
όρίων τοΰ κράτους μέ τό έθνος μόνο μέσα άπό τή σταδιακή έπέκταση τών συνόρων τοΰ ένός καί 
μοναδικού κράτους. Κάθε άλλη προοπτική άπελευθέρωσης τών άλύτρωτων ήταν έξω άπό τήν 
όπτική τοΰ έθνικοΰ κέντρου. Αυτή ήταν καί ή περίπτωση τοΰ Πόντου. Ό Κιτρομηλίδης καταλή
γει: «Ό εθνικιστικός μεγαλοϊδεατισμός δμως, άλλα καί τό κλίμα τής έποχής πού ευνοούσε τήν 
ένοποίηση καί τή δημιουργία μεγάλων εθνικών κρατών, ένίσχυσαν τήν ένωτική κατεύθυνση. 
Ή τάση αυτή ήταν τόσο Ισχυρή, ώστε στήν περίπτωση τοΰ Πόντου ύπονόμευσε τήν έπιδίωξη 
τής άνεξαρτησίας, πού ίσως διασφάλιζε τήν επιβίωση τοΰ έλληνισμοΰ στήν άρχαία του κοιτί
δα». (Π. Κιτρομηλίδης, «Τό έλληνικό κράτος ώς έθνικό κέντρο», δ.π., σσ. 150, 161).

80. Δ. Κελεκίδης, δ.π., σσ. 215-220. Ή παράδοση τών Ποντίων άνταρτών στούς Τούρκους
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κυριαρχία των Τούρκων στο χώρο. 'Ένα χρόνο μετά τή Συνθήκη τής Λωζά- 
νης υπάρχουν άκόμα Έλληνες αντάρτες στα ποντιακά βουνά. Όσοι έπιζοΰν 
καταφεύγουν στή Σοβιετική πλέον Ένωση. Συνεχίζουν ειρηνικά τή ζωή 
τους, έχοντας όμως ζωντανές τις μνήμες τοΰ άγώνα τής άνεξαρτησίας.

Ή αναλυτική παρουσίαση τοΰ κινήματος άνεξαρτησίας του μικρασιατι
κού Πόντου είχε ώς στόχο να άναδείξει τήν πολιτική άλλά καί εθνογραφική 
ενότητα τοΰ Πόντου, τής Νότιας Ρωσίας καί τής 'Υπερκαυκασίας. Τό κέν
τρο τοΰ ποντιακοΰ κινήματος βρισκόταν μέσα στή Ρωσία. Ό μικρασιατικός 
Πόντος ήταν ή ελληνική μητρόπολη τής Μαύρης Θάλασσας, στή χειραφέ
τηση τής όποιας στόχευε ό ελληνισμός τής Ρωσίας καί τοΰ Καυκάσου. Ή 
δημιουργία τής Σοβιετικής Ένωσης καί ή βίαιη ένταξη των δημοκρατιών 
τής 'Υπερκαυκασίας στο σύστημα επιρροής τών μπολσεβίκων άπέκοψαν τό 
χώρο τοΰ μικρασιατικοΰ Πόντου άπ’ αύτόν τών Ελλήνων τής Ρωσίας, ενώ ή 
ελληνική αστική τάξη εξαφανίστηκε. Ή κληρονομιά όμως τοΰ αιτήματος 
αυτοδιάθεσης τοΰ έλληνισμοΰ στή Μαύρη Θάλασσα διαμόρφωσε τή συνεί
δηση τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ τής περιοχής.

Οί Πόντιοι στή Σοβιετική Ένωση

Οί πολιτικές καί οικονομικές συνθήκες πού διαμορφώνονται άπό τήν 
επικράτηση τών μπολσεβίκων καθορίζουν τήν πορεία τοΰ πληθυσμοΰ81. 
Στήν πολυεθνική Σοβιετική Ένωση τό ζήτημα τών εθνοτήτων βρίσκεται 
τήν πρώτη περίοδο στό έπίκεντρο τοΰ προβληματισμοΰ. Τήν περίοδο αύτή 
οί προοδευτικές άπόψεις τοΰ Λένιν για τό έθνικό ζήτημα διαμορφώνουν τήν 
ασκούμενη πολιτική82. Οί Έλληνες που παραμένουν στή Σοβιετική Ένωση

είναι απολύτως αιτιολογημένη στή σοβιετική ιστοριογραφία. Οί άντάρτικες ομάδες των Ελλή
νων τοΰ Πόντου παρουσιάζονται ώς «...στρατιωτικές ομάδες ληστών καί δολοφόνων». (Γ. Ίλι- 
τσώβ, ό.π., σ. 223).

81. Τήν περίοδο τοΰ «πολεμικού κομμουνισμού» έπιχειρήθηκε ή έφαρμογή τών μπολσεβίκι
κων άπόψεων για τήν οικονομία καί τήν όργάνωση τής κοινωνίας μέ τήν κρατικοποίηση τής 
γής καί τήν κατάργηση τής έλεύθερης άγορδς. Ή αποτυχία αυτών τών μεταρρυθμίσεων οδήγη
σε στήν υιοθέτηση τής Νέας Οικονομικής Πολιτικής (ΝΕΠ). Στα πλαίσια τής ΝΕΠ έπιτράπηκε 
ή μικρή άγροτική ιδιοκτησία καί ή λειτουργία τής άγορδς. Ή περίοδος, πού διάρκεσε ώς τό 
1928, άποτέλεσε τήν περίοδο τής άκμής καί τής εύημερίας τών Ποντίων. (Β. Άγτζίδης, ό.π., σσ. 
141-146).

82. Τήν πρώτη περίοδο τονίζεται τό στοιχείο τής «άπελευθέρωσης τών έθνοτήτων» άπό τό 
«βαρύ πόδι τής ρούσικης αύτοκρατορίας καί τών ντόπιων τσιφλικάδων». Έπισημαίνεται πώς 
στά μέρη τοΰ Καυκάσου «οί περισσότερες άγροτικές εξεγέρσεις είχαν έθνικό χαρακτήρα». 
'Υπάρχουν δρθρα πού τονίζουν: «Ή Όχτωβριανή ’Επανάσταση άπ’ τίς πρώτες μέρες τής 
ύπαρξής της διακήρυξε: 1) ’Ισότητα καί κυριαρχία τοΰ λαοΰ τής Ρωσίας, 2) Δικαίωμα λέφτερου 
αύτοκαθορισμοΰ ώς τήν ξεχωριστή δημιουργία ανεξάρτητης δημοκρατίας, 3) Να καταργηθοΰν
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μπορούν να ύπολογιστούν σέ 300.000-440.000 άτομα περίπου, των οποίων το 
80% είναι άγρότες83.

Ή ποντιακή κοινωνία τής Σοβιετικής 'Ένωσης, μετά τήν άναχώρηση 
ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού της για τήν Ελλάδα τήν περίοδο 
1919-1922, βρέθηκε άπογυμνωμένη άπό τήν παραδοσιακή πνευματική ήγε- 
σία της. Ή νέα «ελίτ» των διανοουμένων πού δημιουργήθηκε στις μετεπα- 
ναστατικές συνθήκες προσπάθησε να συνδυάσει τήν άναγκαιότητα γιά 
«μόρφωση τοϋ λαού» μέ τήν ιδεολογία πού κυριαρχούσε τότε. Έτσι διαμορ
φώνεται ή σοβιετική έλληνική εκπαίδευση, ή όποια παρουσιάζει μεγάλη 
άνάπτυξη, καθώς καί ή υπόλοιπη πολιτιστική ζωή. Ή διανόηση αύτή, πού 
άφετηρία έχει τούς Σκληρό, Πασαλίδη, Φωτιάδη84 κ.λπ., προσπαθεί να δια
τυπώσει μια μπολσεβικική έρμηνεία των ελληνικών πολιτιστικών καί πολι
τικών πραγμάτων. Ίο 1921 επιχειρεί να άποτρέψει τό ρεύμα μετανάστευσης 
προς τήν Ελλάδα «...πού υποκινούσανε διάφορα άντεπαναστατικά στοιχεία, 
ενάντια στις συκοφαντίες τού μπουρζουάδικου τύπου τής Ελλάδας»85.

Ή προσπάθεια τών Ελλήνων εκπαιδευτικών γιά συγκρότηση μιας ελ
ληνικής εκπαίδευσης έντείνεται86. Τά προβλήματα συζητιούνται σέ συνέ
δρια. Τό επίκεντρο τής όλης προσπάθειας βρίσκεται στή Νότια Ρωσία, στήν

δλα τά έθνικοθρησκευτικά προνόμια, 4) Ελεύθερη άνάπτυξη τών έθνικών μειονοτήτων καί 
έθνικογραφικών ομάδων στο ρούσικο έδαφος.» (Β. Άγτζίδης, δ.π., σσ. 150-1).

83. A. Karpozilos, «Pontic Culture in the USSR between the Wars», Journal of Refugee 
Studies, τ. 4 (1991), σσ. 364-371. Β. Άγτζίδης, δ.π., σ. 125.

84. Ό Γεώργιος Φωτιάδης άποτελεϊ μια σημαντική μορφή στο χώρο τών έλληνικών γραμμά
των. Γράφει τό 1905 τό θεατρικό έργο «Ό Λαζάραγας» ή «Τά σκοτάδια» στήν ποντιακή διάλε
κτο, τό όποιο θεωρείται ώς τό πρώτο ελληνικό άντικαπιταλιστικό έργο, πού ήταν άποτέλεσμα 
τής συμμετοχής του στήν άποτυχημένη έξέγερση του 1905.

Ή όμάδα αύτή τών Ποντίων πού έπηρρεάζεται άπό τίς νέες ιδέες άποτελεΐται άπό άνθρώ- 
πους οί όποιοι έφυγαν άπό τον Πόντο γιά σπουδές σέ ρωσικά πανεπιστήμια. Σχεδόν στήν 
πλειοψηφία τους συμμετέχουν στήν έξέγερση του 1905. Ή έπαφή τους μέ τίς νέες ιδέες γίνεται 
κυρίως μέσα άπό τό έργο τοϋ Πλεχάνωφ. (Β. Άγτζίδης, δ.π., σ. 138).

85. Τό κείμενο ήταν γραμμένο στό εϊκοσαγράμματο άλφάβητο (Β. Άγτζίδης, δ.π., σ. 147).
86. Στήν προσπάθεια αύτή εντάσσονται καί κάποιοι Έλλαδίτες διανοούμενοι, οί όποιοι 

βλέπουν τά δημοτικιστικά τους όράματα να υλοποιούνται. Ό Μανόλης Τριανταφυλλίδης καί ό 
Δημήτρης Γληνός άναφέρονται θετικά στήν προσπάθεια αύτή. Ό δάσκαλος ’Ιορδάνης Ίορδα- 
νίδης (πρόσφυγας στήν Ελλάδα τό ’22 άπό τήν Καππαδοκία), μέλος τής συντακτικής έπιτροπής 
τού δημοτικιστικού περιοδικού «Αναγέννηση» μαζί μέ τούς Γληνό, Βάρναλη, Ίμβριώτηδες 
κ.ά., κυνηγημένος άπό τήν άστυνομία γιά τίς ιδέες του καταφεύγει τό 1935 στήν ’Οδησσό. Τήν 
ίδια χρονιά πηγαίνει στό Ροστόβ δπου καί έντάσσεται στήν όμάδα τού «Κομυνιςτι» ώς ύπεύθυ- 
νος έκπαιδευτικών θεμάτων. Έκτοτε δέν υπάρχει καμμιά πληροφορία γιά τήν τύχη τού ’Ιορδά
νη Ίορδανίδη. Τό πιθανότερο είναι δτι συλλαμβάνεται καί έκτελεΐται άπό τά δργανα τού 
σταλινικού καθεστώτος δπως δλα τά υπόλοιπα μέλη τής όμάδας τού «Κομυνιςτι». (Α. Καρπόζη- 
λος, «Τό έκδοτικό “Κομυνιςτις”», Άρχεΐον Πόντου, τ. 42 (1991), σ. 66. Β. Άγτζίδης, δ.π., σσ. 
177-178).
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κοιλάδα τοϋ Κουμπάν, περιοχής τής πόλης Κρασνοντάρ87. Έδώ λειτουργεί 
τό μεγαλύτερο ελληνικό τυπογραφείο τής Σοβιετικής 'Ένωσης, ό «ΚΟΜΥ- 
ΝΙΣΤΙΣ»88, στό όποιο έκδίδεται ή ομώνυμη εφημερίδα. Ή άνάπτυξη τής 
ελληνικής εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλη89.

Στις ΙΟΜαΐου 1926 άποφασίζεται σε συνδιάσκεψη Ελλήνων διανοουμέ
νων ή καθιέρωση τής δημοτικής γλώσσας στή θέση τής καθαρεύουσας καί ή 
αντικατάσταση τού κλασικού άλφαβήτου άπό τό είκοσαγράμματο. Ή από
φαση αύτή δεν ικανοποιεί τούς ριζοσπάστες διανοούμενους λόγω τής άπο- 
σπασματικής, όπως θεωρούν, άντιμετώπισης τού γλωσσικού ζητήματος90. Ή 
ομάδα των Ποντίων διανοουμένων, πού είναι συσπειρωμένοι γύρω άπό τόν 
ελληνικό εκδοτικό οίκο τού Ροστόβ επί τού Ντόν «Κομμουνιστής», θεωρεί 
ότι οι ελληνικές γλώσσες είναι περισσότερες άπό μία καί κατά συνέπεια ή 
γλώσσα τών Ελλήνων τής ΕΣΣΔ δεν είναι ή δημοτική, άλλα ή ποντιακή91.

87. Στις πόλεις καί στα χωριά τής Νότιας Ρωσίας πού υπάρχουν Έλληνες ιδρύονται «Λέσχες 
Νατσμέντ» (άπό τό «νατσινάλνογε μεντσιστβό» πού θά πει «εθνική μειονότητα») δπου γίνεται 
συστηματική πολιτική καί επιμορφωτική δουλειά μεταξύ τών Ελλήνων. (Δ. Έρισμέσος, «Ή 
πολιτιστική δουλειά μέ τις μάζες τών έργαζόμενων Ελλήνων», (ρωσ.), έφημ. Κολχόζνοε Τσερ- 
νομόρια, άρ. 85, 14 ’Ιουνίου 1937).

88. Απόστολος καί Μάρθα Καρπόζηλου, «Έλληνοποντιακά βιβλία στή Σοβιετική Ένωση: 
Τό έκδοτικό «Κομμουνιστής», Άρχείον Πόντον, τ. 42 (1991), σ. 60. Στό 24γράμματο αλφάβητο 
ή λέξη «ΚΟΜΥΝΙΣΤΙΣ» γράφεται «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ». Βλ. παρακάτω για τήν εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση.

89. «Ή πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται άπό τήν έφαρμογή τής λενινιστικής έθνικής πολι
τικής πού προκάλεσε μια ούσιαστική άνοδο τόσο τού εθνικού πολιτισμού τών Έλληνοποντίων 
τού Καυκάσου δσο καί τών Ελλήνων άλλων περιοχών τής Σοβιετικής Ένωσης... Μεγάλωνε 
συνεχώς ό άριθμός τών έλληνικών σχολείων, καθώς καί ή κατάρτιση έκπαιδευτικών για τα 
σχολεία τής κατώτερης καί τής μέσης εκπαίδευσης.» (Θ. Κεσσίδης, «Έν άρχή ήσαν οί Έλλη
νες. Οί Έλληνοπόντιοι τού Καυκάσου καί τα προβλήματα πού άντιμετωπίζουν σήμερα», έφημ. 
Νέα τής Μόσχας, Νοέμβριος 1988, σσ. 22-3).

90. «Όλοι θυμούνται τή μεταρρύθμιση πού έκανε στή γλώσσα μας στό 1926, 10 τού Μάη, ή 
Πανσυνδεσμική σύσκεψη, δπου μαζεύτηκαν άντιπρόσωποι άπό τούς Έλληνες έργαζόμενους 
στή μόρφωση. Αύτή ή μεταρρύθμιση γκρέμισε τήν τεχνητή γλώσσα «καθαρεύουσα» καί τήν 
ιστορική όρθογραφία, πάνω στα όποια μάθαιναν μέχρι τότε στα σχολεία... Στή θέση τους ή 
σύσκεψη έβαλε τή φωνητική όρθογραφία καί τή δημοτική, δηλαδή τή γλώσσα πού μιλούν στήν 
Ελλάδα... Όπως ήσαν τότε οί συνθήκες, ή συνδιάσκεψη δέν μπόρεσε νά λύσει ριζικά τό 
γλωσσικό ζήτημα. Ή σύσκεψη έστειλε στό γκρεμό καί στον άγύριστο τήν τεχνητή, τή νεκρή 
καθαρεύουσα καί έβαλε στον τόπο της τή δημοτική, γλώσσα ζωντανή, άλλ’ δμως ζωντανή δχι 
για τις δικές μας μάζες, επειδή αύτή τή γλώσσα μιλούσαν καί μιλούνε δχι οί εργαζόμενες μάζες 
τού Σοβιετικού Συνδέσμου, άλλα οί κατωμερίτες Έλληνες κάτω στήν Ελλάδα.» (Κ. Τοπχαράς, 
Ιγραματικι τι ρομεικυ τι ποντεικυ τι γλοσας, Ροστόβ έπί τού Ντον 1932, σσ. 17-23. Ή μεταφορά 
άπό τήν ποντιακή καί τό 20γράματο άλφάβητο στή δημοτική καί στό 24γράματο έγινε άπό τόν 
συντάκτη αυτού τοϋ κειμένου).

91. Ή άποψη πού υποστήριζε τήν εισαγωγή τής ποντιακής στήν εκπαίδευση καί έκανε 
έντονο άγώνα για τρία χρόνια μέχρι νά παρθεΐ ή τελική άπόφαση, μέ άρθρα στήν εφημερίδα 
«Κομυνιςτις» περίγραψε άπόλυτα τούς στόχους της: «Ενάντια ςτο ςοβινιζμο ςτο γλοςικον
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'Ένας από τούς ένθερμους ύποστηρικτές τής εισαγωγής τής ποντιακής στην 
εκπαίδευση είναι καί ό Χριστόφορος Κατσάλοφ, πρόσφυγας άπό τό Κάρς, 
Ιδεαλιστής επαναστάτης, μέλος του Κόμματος καί αρχισυντάκτης του εκδο
τικού «Κομυνιςτις» («Κομμουνιστής»), Τήν τραγική του πορεία θά τή δούμε 
στό τέλος αυτής τής εισήγησης. Ή θέση των «ποντιϊστών» διατυπώθηκε 
ολοκληρωμένα τό 1932 μέ τήν έκδοση τής «Γραμματικής τής Ρωμέϊκης Πον
τιακής Γλώσσας» («I γραματικι τι Ρομέικυ τι Ποντεικυ τι Γλόςας») τού 
Κώστα Τοπχαρά καί συνδυάζεται μέ τά καθήκοντα για τήν «οικοδόμηση τού 
σοσιαλισμού». Παρατηρούμε ότι κατά τήν τρίχρονη περίοδο τής σκληρής 
ιδεολογικής πάλης μεταξύ των δύο τάσεων, ή ομάδα πού ήταν συσπειρωμένη 
γύρω άπό τό εκδοτικό «Κομυνιςτις» δεν συνέδεσε σε καμμιά περίπτωση τήν 
ύπαρξη πολλών, όπως πίστευε, ελληνικών γλωσσών (μαριουπολίτικα, πον
τιακά, δημοτική) μέ άντίστοιχες έθνικές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή διακή
ρυσσε δίχως καμμιά έπιφύλαξη τό ενιαίο τού ελληνικού έθνους92.

Ή οριστική άπόφαση γιά τό γλωσσικό ζήτημα πάρθηκε τόν ’Απρίλιο 
τού. 1934 σέ συνέδριο Ελλήνων άπό όλες τίς περιοχές τής ΕΣΣΔ93. Άποφα- 
σίστηκε ή καθιέρωση τής διδασκαλίας τής δημοτικής στήν εκπαίδευση, ένώ 
παράλληλα έπιτράπηκε ή χρήση τών τοπικών ελληνικών διαλέκτων στήν

ζίτιμαν», Κομυνιςτις, 15 ’Οκτωβρίου 1931, No. 114 (775). «Καταςτρεφτικον χτίπεμαν ςιν άγεντύ- 
ραν τι τακςικυ τι τυςςμάνεμυν! Αςα ρίζας ναβγάλομε το πυρζυάδικον το λιπεραλισμον», έφημ. 
Κομυνιςτις4 (788), 12 Ίανουαρίου 1932. — X. Κατςάλοφ, «Το γλοςικον ζίτιμαν», δ.π., 43 (1064), 
27 ’Απριλίου 1934.

92. Στο φύλλο τής έφημ. Κομυνιςτις 4 (788), 12 Ίανουαρίου 1932, ύπάρχει σαφέστατη 
τοποθέτηση περί του ένιαίου τοϋ έλληνικοϋ έθνους. Ή τοποθέτηση αυτή είναι πάρα πολύ 
σημαντική, γιατί ή διακηρυγμένη θέση καί πρακτική τοΰ σταλινικού καθεστώτος τήν ίδια 
περίοδο είναι να έντοπίζονται καί οί πιο ασήμαντες διαφορές σέ εθνότητες πού είχαν χώρο 
άναφοράς έκτος τών όρίων τής ΕΣΣΔ (είτε σέ άλλες πού ήταν πολυπληθείς καί έπρεπε να 
διασπαστούν), καί να άνακηρύσσονται αύτές οί διαφορές σέ καθοριστικά στοιχεία τής ταυτότη
τάς τους. Δημιουργούσαν μέ αύτό τον τρόπο νέα έθνη. Τό μοντέλο αυτό έφαρμόστηκε σέ πολλές 
περιπτώσεις, δπως στούς Μολδαβούς (οί όποιοι ήσαν Ρουμάνοι), στούς τουρκόφωνους τής 
Κεντρικής ’Ασίας, τούς Μπουρεάτες (οί όποιοι ήσαν Μογγόλοι) κ.λπ. (Β. Άγτζίδης, Ή κα
τάρρευση τής Σοβιετικής "Ενωσης. Οί συνέπειες γιά τόν έλληνισμό, ’Αθήνα 1992, σσ. 53-61).

93. Τό πώς έβλεπαν τό γλωσσικό ζήτημα οί όπαδοί τής εισαγωγής τής ποντιακής γλώσσας 
στή θέση τής δημοτικής, φαίνεται άπό τό παρακάτω άπόσπασμα τής εισαγωγής τού έκδοτικού 
οίκου «ΚΟΜΥΝΙΣΤΙΣ» στή γραμματική τοΰ Κώστα Τοπχαρά: «Για το ρομεικον το γλοςικον το 
ζίτιμαν ατορα καλατζεβνε τα πλατέα στροματα τ εργαζομενιον. Σο κεντρον τισ προσοχις εμυν 
ςτεκ το ζίτιμαν —πος να εφταμε κε ι γλοςα ντο καματιζομε να βοιθαμας, πραματικα να εν γλοςα 
τι μαζας εμυν. Να καταλαβενεμας ολ κε οχι μονο να κατακαβενεμας αλλα να καλατζεβνε κε κιν, 
να επορυν να περνε ενεργόν μέρος σιν δυλιαν εμυν —ςο χτιςιμον τι ςοςιαλιζμυ.» Δηλαδή: «Γιά 
τό έλληνικό γλωσσικό ζήτημα τώρα μιλούν τά πλατιά στρώματα τών εργαζομένων. Στό κέντρο 
τής προσοχής μας στέκει τό ζήτημα πώς θά κάνουμε καί ή γλώσσα πού θά βάλουμε στή δούλεψή 
μας να μάς βοηθά, πραγματικά να είναι γλώσσα τής μάζας μας. Να μάς καταλαβαίνουν δλοι καί 
οχι μόνο νά μάς καταλαβαίνουν άλλα να μιλούν καί έκεΐνοι, να μπορούν να παίρνουν ένεργό 
μέρος στή δουλειά μας — στό χτίσιμο τού σοσιαλισμού».
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περίπτωση πού ô πληθυσμός θά αντιμετώπιζε προβλήματα με τη διδασκαλία 
τής δημοτικής94. Σημαντικό ρόλο για τήν καθιέρωση τής δημοτικής έπαιξαν 
οι Ρώσοι ελληνιστές γλωσσολόγοι Μάρρ, Σεργκιέφσκι κ.ά., οί όποιοι εκ
προσωπώντας τό ΚΚΣΕ τάχθηκαν ύπέρ τής διδασκαλίας τής δημοτικής, 
ύποστηρίζοντας τήν ομοιογένεια τής ελληνικής γλώσσας95.

Έκτος από τήν εκπαίδευση αναπτύχθηκαν καί άλλοι τομείς τοΰ πολιτι
σμού. Τυπώνονταν πέντε ελληνικές εφημερίδες, καθώς καί περιοδικά. Δημι- 
ουργήθηκαν κρατικές ελληνικές θεατρικές σκηνές μέ άξιόλογη δραστηριό
τητα. Σημαντική ήταν καί ή άνάπτυξη τής ελληνικής λογοτεχνίας, κυρίως 
στήν ποντιακή γλώσσα96. Οί κυρίαρχες άπόψεις για τήν τέχνη, όπως αύτές 
εκφράστηκαν μέσα άπό τό κλειστό σύστημα κανόνων τοΰ σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού, καθόρισαν σέ μεγάλο βαθμό τή μορφή καί τό περιεχόμενο τής 
ποντιακής λογοτεχνίας. Αυτό δέν σήμαινε ότι ή επίσημη λογοτεχνία άντα- 
ποκρινόταν στις άνάγκες τοΰ ίδιου τοΰ λαού. Έτσι αναπτύχθηκε υπόγεια μια 
άλλη λογοτεχνία πού στηριζόταν σέ έναν αιρετικό λόγο πού σατίριζε καί 
σάρκαζε τις επιλογές τής σοβιετικής εξουσίας. Μέ κύριους άξονες τό τραγού
δι καί τά ανέκδοτα, αύτή ή «αντεργκράουντ» ποντιακή δημιουργία έδωσε 
θαυμάσια δείγματα μιας ελληνικής λαϊκής κριτικής τοΰ σταλινισμού97.

Οί Αυτόνομες Ελληνικές Περιοχές

Ή δημιουργία σημαντικού ελληνικού εκπαιδευτικού μηχανισμού, ή ενό
τητα καί ή έπικοινωνία των Ελλήνων διανοουμένων τής ΕΣΣΔ καί ή άνά
πτυξη τής πολιτιστικής δράσης υλοποίησε σέ μεγάλο βαθμό τό αίτημα γιά 
σεβασμό τής ιστορικής καί πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Στα τέλη τής δε

94 Ή επικράτηση διαφορετικής άποψης όδήγησε στή συγγραφή ένός άρθρου (πού φανερώ
νει ότι πολύ δύσκολα έγινε άποδεκτή ή απόφαση) άπό τούς X. Κατσάλοφ καί Β. Πετρίδη (ή 
συμμετοχή τού δεύτερου μόνο στό τέλος τοΰ άρθρου) στήν έφημ. Κομυνιςτις, άρ. 48 (1069), 15 
Μαΐου 1934.

95. A. Karpozilos, δ.π., σσ. 364-370. Ό Δημήτρης Γληνός γράφει γιά τήν άπόφαση: «Ή 
σημαντικότατη αύτή άπόφαση λέει πώς εθνική γλώσσα των 'Ελλήνων είναι ή κοινή δημοτική. 
Αύτή πρέπει να διδαχτούν οί Έλληνες στα σχολεία τους καί σ’ αύτήν πρέπει να είναι γραμμένα 
τά διδαχτικά τους βιβλία. Εφημερίδες δμως καί φυλλάδια προορισμένα γιά τούς εργάτες καί 
άγρότες πού δέν έμαθαν στα σχολεία τήν κοινή δημοτική μπορούνε να γράφουνε στή διάλεχτο 
τής κάθε περιφέρειας.» (Δ. Γληνός, «Ή σημερινή Σοβιετική Ρωσία», Νέος Κόσμος, 15 Δεκεμ
βρίου 1934, σ. 5).

96. A. Karpozilos, δ.π., σσ. 336-9. Β. Άγτζίδης, Ποντιακός 'Ελληνισμός..., σσ. 178-191.
97. Κάποια δείγματα είναι τά παρακάτω. Τό πρώτο άναφέρεται στον Στάλιν: «Σολντάτοι καί 

ναρότνικοι / θά χέζουν σά μουστάκια σ’» (σολντάτοι = φαντάροι, ναρότνικοι = λαϊκοί).
Τό έπόμενο άναφέρεται στά πλάνα παραγωγής πού έπέβαλε ή Μόσχα στήν ύπαιθρο: «Α’ ση 

Μόσχα, σά χωρία / ερθεν τό πρικάζ: / «Ή κοσσάρα τήν ήμέρα / τρία φοράς νά ώβάζ’. /» («’Απ’ 
τή Μόσχα στά χωριά / ήρθε ή διαταγή: / «Ή κότα τήν ήμέρα / τρεις φορές νά γεννά»: Β. 
Άγτζίδης, δ.π., σσ. 192-199).
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καετίας του ’20 άρχισε να διαμορφώνεται καί τό αίτημα τής διοικητικής-έ- 
δαφικής αυτονομίας. Είχε προηγηθεΐ ή άνακήρυξη τής ελληνικής γλώσσας 
σε κύρια γλώσσα, μαζί μέ τήν ρωσική καί τή γλώσσα τής Δημοκρατίας, στις 
περιοχές πού υπήρχε συμπαγές ελληνικό στοιχείο98. 'Ώς τό 1938 είχαν δημι- 
ουργηθεϊ τέσσερις αυτόνομες ελληνικές περιοχές μέ τάση επέκτασης καί σέ 
άλλες, όπου κατοικούσε συμπαγής ελληνικός πληθυσμός99. ’Αρχικά άνακη- 
ρύχτηκαν αυτόνομες οί περιοχές τής Νότιας Ούκρανίας, τού Ντονιέτσκ καί 
τής Μαριούπολης κατά τό πρώτο μισό τού 1928 μέ απόφαση τής Κεντρικής 
Εκτελεστικής Επιτροπής τής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 
Ουκρανίας100.

Μια από τίς περιοχές τής Σοβιετικής Ένωσης πού είχε μεγάλο ελληνικό 
πληθυσμό ήταν ή περιοχή πού βρίσκεται στήν αριστερή όχθη τού ποταμού 
Κουμπάν, στή Νότια Ρωσία. Ή κοιλάδα τού Κουμπάν χωριζόταν στις περι
φέρειες (όκρουγκ) Μαύρης Θάλασσας (Τσερνομόριε) καί Κουμπάν. Ή εγ
κατάσταση των Ελλήνων σέ πέντε χωριά τής περιοχής τού Κουμπάν χρο
νολογείται άπό τό 1864101. Τήν ίδια άκριβώς περίοδο είχαν αρχίσει να εμφα
νίζονται καί οί παραθαλάσσιοι ελληνικοί οικισμοί στήν Περιφέρεια Μαύ
ρης Θάλασσας102 103. ”0 Ρώσος μελετητής Λ. Λισάϊα γράφει: « ‘Η εγκατάσταση 
στήν άριστερή όχθη του Κουμπάν στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα 
γινόταν μέ τή μετοίκηση στήν έρημη γη ενός μέρους του ελληνικού πληθυ
σμού τής Τουρκίας. Έχοντας στόχο νά καλλιεργηθεί ή εύφορη γη, ή κυβέρ
νηση τού τσάρου μέ ευχαρίστηση δεχόταν τούς Έλληνες μετοίκους»10ί.

98. Σοβιετική ’Αμπχαζία 1922-1937, (ρωσ.), Σοχούμι 1976, σσ. 223-259.
99. Τό σύστημα διοικητικής διαίρεσης τής Σοβιετικής Ένωσης εύνοοΰσε τήν άνάδειξη 

αυτόνομων έλληνικών περιοχών. Τό σύστημα αύτό ήταν διαρθρωμένο πυραμιδωτά ώς έξής: 
Σοβιετική Ένωση, Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες, Αύτόνομες Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες, Αυτό
νομες Περιφέρειες, Αύτόνομες Περιοχές.

100. Άρ. Ούλουλιάν, «Ή πορεία του έλληνισμοδ τής ΕΣΣΔ προς τήν πολιτιστική άνάπτυξη», 
έφημ. Νέα τής Μόσχας, 18 ’Ιουνίου 1989, σ. 22.

101. Τό μεγαλύτρο έλληνικό χωριό αότής τής περιφέρειας είναι τό Μερτσάνσκ. Οί νέοι 
κάτοικοι πού έγκαθίσταντο στο χωριό αυτό έπρεπε νά έχουν τήν έγκριση τής συνέλευσης τών 
Ελλήνων του χωριού, πού πιστοποιούσαν δτι οί νεοαφιχθέντες ήταν επίσης Έλληνες, όπότε ό 
τοπικός διοικητής πού έδρευε στο χωριό Άμπίνσκ (πού άρχικά ήταν στρατόπεδο κοζάκων) 
έδινε σέ κάθε οικογένεια 7 στρέμματα, έάν βέβαια δέχονταν τή ρωσική υπηκοότητα: Κεφ. 1. 
Γέννηση τού χωριού Μερτσάν, στό Βασικοί διοικητικοί - έδαφικοί μετασχηματισμοί στο 
Κουμπάν 1793-1985, Κρασνοντάρ 1986, σσ. 37-41.

102. Σβελτάνα Γκρισκό, «Ποντίιτσι, Κτο όνι;», έφημ Πριμπόϊ, 2 Φεβρουάριου 1991. Artemis 
Xanthopoulou-Kyriakou, δ. π.

103. Λ. Λισάϊα, «Σελό Μερτσάνσκογο», έφημ. Πριζίφ, 30 Δεκεμβρίου 1982. Ένας άλλος 
λόγος πού κάλεσαν τούς Έλληνες στό Κουμπάν ήταν δτι οί Κοζάκοι τού Κουμπάν (δηλαδή οί 
Ρώσοι στρατιώτες πού κατέλαβαν τά μέρη αυτά διώχνωντας τούς ντόπιους Κιρκάσιους) σύμφω
να μέ άπόφαση τής ρωσικής διοίκησης τής Τιφλίδας (1866) δέν είχαν τήν άνώτερη άγροτική 
μόρφωση πού άπαιτούσαν οί συνθήκες τής περιοχής. (Φ. Π. Ντομπροχότοφ, δ.π., Πετρούπολη 
1916, σ. 24).
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Μέ τήν εγκατάσταση δημιουργήθηκαν οργανωμένες ελληνικές κοινότη
τες, πού ή πρώτη δουλειά τους ήταν να κτίσουν εκκλησία. Ή μεγαλύτερη 
έλληνική κοινότητα τής περιοχής βρισκόταν στήν πόλη Αίκατερινοντάρ 
(άργότερα Κρασνοντάρ), στήν όποια υπήρχε καί μια άπό τις πιο δυναμικές 
αΰτονομιστικές ποντιακές όργανώσεις104. Οι πληθυσμοί των χωριών σημεί
ωσαν μεγάλη αύξηση όταν κατέφθασαν οί πρόσφυγες άπό τόν Πόντο καί τον 
Καύκασο. Για παράδειγμα, στις 500 ελληνικές οικογένειες τού Μερτσάν 
προστέθηκαν τό 1919 άλλες 100 άπό τό Κάρς. Οί Καρσλήδες άκτήμονες θά 
είναι καί οί φορείς τών κολλεκτιβιστικών πρακτικών αργότερα105. Στό χωριό 
αύτό δημιουργήθηκε μπολσεβίκικη ομάδα, πού πολέμησε κατά τών Λευκών 
(τσαρικών). ’Οργανωτές της ήταν οί 'Έλληνες στρατιώτες πού έπέστρεψαν 
άπό τό μέτωπο. Ή δράση τών Ελλήνων συνέβαλε άποφασιστικά στήν ήττα 
τών στρατευμάτων τού Κορνίλωφ στό Κουμπάν106. Μπορούμε ίσως νά υποθέ
σουμε ότι ή άντίθεση τού ελληνικού πληθυσμού τού Κουμπάν προς τούς 
Κοζάκους τής περιοχής, οί όποιοι στήν πλειοψηφία τους υποστήριζαν τούς 
τσαρικούς, οδήγησε κάποια σημαντικά τμήματα τών Ελλήνων νά ταχθούν 
μέ τούς αντιπάλους τών Κοζάκων, ισχυροποιώντας μέ αύτό τόν τρόπο τή 
θέση τους κοντά στή νέα έξουσία.

Στις 27 Φεβρουάριου 1930 μέ διαταγή τής Εκτελεστικής Επιτροπής 
Περιοχής τού Κόμματος (Κράϊ Ις Ποκόμ), δημιουργήθηκε μέσα στα διοικη
τικά όρια τής περιφέρειας Μαύρης Θάλασσας (Τσερνομόρσκι Όκρουγκ) ή 
τέταρτη Έλληνική Περιοχή (Γκρέτσισκι Ραγιόν) μέ κέντρο τήν κωμόπολη 
Κρίμσκ107. Είχε προηγηθεΐ ένταση μεταξύ τών Ελλήνων καί τών Κοζάκων 
για τό αίτημα τών Ελλήνων νά δημιουργηθεΐ Έλληνική Περιοχή. Τό θέμα 
λύθηκε ύπέρ τών ελληνικών θέσεων άπό τα κομματικά όργανα καί αύτή ήταν 
ή άφορμή πού «...ξεσηκώθηκαν ξανά καί έκαναν φασαρίες (οί Κοζάκοι)»108. 
Μιά άπό τις ερμηνείες πού δίνουν οί άνθρωποι πού έζησαν στό καθεστώς τής 
Ελληνικής Περιοχής είναι ότι «ό ελληνικός νομός στό Κουμπάν ξεκίνησε 
άπό Έλληνες κομμουνιστές. Ό ελληνικός νομός ήταν σοβιετικός νομός μέ 
επίσημη γλώσσα τά ελληνικά. Ήταν πιό μικρός από τήν ’Αττική. Σέ ένα 
μικρό κομμάτι άπό μισό εκατομμύριο καί παραπάνω Ελλήνων έδωσαν αύ- 
τονομία για παράδειγμα. Δηλαδή νά ξέρει ό ελληνικός λαός ότι καί εμείς

104. Στό χωριό Μερτσάν ή έκκλησία χτίστηκε τό 1887 καί τό σχολείο τό 1914. Στό Κρίμσκ ή 
εκκλησία τό 1900 καί άμέσως μετά τό σχολείο, τό όποιο ήταν 7τάξιο καί τό συντηρούσε ή 
έλληνική κοινότητα. (Τ. Μαλιοΰγκα, Έλληνες στό Κουμπάν, (ρωσ.) έφημ. Πριζίφ, 1 ’Απριλίου 
1984.

105. ’Ανέκδοτες σημειώσεις του Κοσμά Ίβάνοβιτς Τσιμιάνωφ, Μερτσανσκόγε.
106. Τ. Μαλιοΰγκα, ο.π. Πάντως ό φόβος τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού του χωριού λόγω τού 

έμφύλιου κ.λπ. έκφράστηκε μέ τήν άναχώρηση για τήν Ελλάδα 200 οικογενειών άπό ένα 
σύνολο 600 μέχρι τό 1921.

107. Τ. Μαλιοΰγκα, ο.π.
108. K. I. Τσιμιάνωφ (πρβλ. παραπάνω σημ. 105).
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έχουμε αυτονομία. Αυτό ήταν πολιτική. Ότι δηλαδή το Κομμουνιστικό 
Κόμμα ύπηρετεΐ όλα τά έθνη»109.

Ή έλληνικη περιοχή δημιουργήθηκε στις 2 Απριλίου 1930 παίρνοντας 
ένα μέρος από τήν περιοχή του Άμπίνσκ (Άμπίνσκι Ραγιόν) τής περιφέρει
ας Κουμπάν καί ένα μέρος τής περιοχής του Κρίμσκ (Κρίμσκι Ραγιόν). Ίο 
χωριό Κρίμσκ (σήμερα Κρίμσκαγια) θά είναι για τέσσερα χρόνια ή κοινή 
πρωτεύουσα τής ελληνικής περιοχής καί τής περιοχής Κρίμσκ. Τό 1934 ή 
πρωτεύουσα τής ελληνικής περιοχής μεταφέρεται στο χωριό Μπακάνσκα- 
για, για να έπανέλθει λίγο άργότερα, όταν στις 10 Αύγούστου 1935, με άπό- 
φαση τής Πανενωσιακής Κεντρικής Επιτροπής (Βσεσαγιούζνι Τσεντράλνι 
Ίσπολνίτελνι Κομιτέτ), ή περιοχή Κρίμσκ παύει να υπάρχει καί εντάσσεται 
πλήρως στήν ελληνική περιοχή110.

Στήν έλληνική περιοχή ανήκουν 32 χωριά. Ή πλειοψηφία τού πληθυ
σμού είναι 'Έλληνες, οί όποιοι υπολογίζονται άπό 30.000 έως 60.000. Πρώ
τος γενικός γραμματέας τού κολχόζ είναι ό Διαμαντίδης, τόν όποιο άντικα- 
θιστδ τό 1935 ό Κουντούρης, πού θεωρείται ότι κατάφερε να πάρει τήν 
έγκριση για τήν ύλοποίηση τής Ιδέας τής ελληνικής περιοχής111. Ή ίδρυση 
τής ελληνικής περιοχής —στήν όποια επικρατεί ή έλληνική γλώσσα, ενώ οί 
επιγραφές τών δρόμων, τών δημοσίων καταστημάτων, τών σχολείων, τών 
αστυνομικών τμημάτων έχουν πινακίδες στα ελληνικά— λειτουργεί ώς μα
γνήτης για τούς 'Έλληνες, οί όποιοι συρρέουν σέ αύτήν112.

Ή έλληνική περιοχή αντιπροσωπεύεται άπό τήν "Αννα Τσιμιάνοβα στό 
15° Πανρωσικό καί στό 6° Πανενωσιασκό Συνέδριο τών Σοβιέτ. (Ό πλήρης 
τίτλος τής άντιπροσώπου στά συνέδρια ήταν «’Αντιπρόσωπος τής Ελληνι
κής Περιοχής τής Βορειοκαυκασιανής Περιφέρειας»)113. Ή Άννα Τσιμιά- 
νοβα ήταν τό 1930 πρόεδρος τής κοινότητας Μερτσάν καί άπό τό 1921 μέλος 
τού κόμματος. Κάτω άπό τή διοίκησή της έγινε ή κολεχτιβοποίηση τό 1930 
καί δημιουργήθηκε τό κολχόζ «Κράσνα Ζνάμια»114.

Στά πλαίσια τού σταχανοβικοΰ πνεύματος πού έπικρατούσε τότε στή 
σοβιετική κοινωνία, οί Περιοχές συναγωνίζονταν μεταξύ τους γιά τήν καλύ
τερη άπόδοση. Ό συναγωνισμός γινόταν μέ βάση τόν παρακάτω τύπο:

«Τό βασικό σύνθημα τής σοσιαλιστικής άμιλλας τών Περιοχών γύρω 
άπό τό όποιο πρέπει νά εξαπλωθεί ό αγώνας: «Νά κάνουμε όλα τά κολχόζ

109. Β. Άγτζίδης, δ.π., σ. 151.
110. Τ. Μαλιούγκα, δ.π., «Δίο χρόνον δούλεπςιν κε τα προβλίματα τι κοματικις οργάνοςις 

εμυν», έφημ. Για το Σοςιαλιςτικον τιν Καπνοφιτιαν, Οργανον τι ρεμικυ ραικομ ΠΚΚ (μπ.), άρ. 
14 (38), 6 ’Απριλίου 1932, σ. 1.

111. K. I. Τσιμιάνωφ. Β. ’Αγτζίδη, Ποντιακός 'Ελληνισμός..., σ. 151.
112. ’Ανέκδοτα· κείμενα Λ. Σιδηρόπουλου, Σκόδρα.
113. Ν. Ίλίνοβα, «Νά τόν θεωρήσεις κομμουνιστή μετά θάνατο», (ρωσ.), έφημ. Πριζίφ, 27 

’Ιουνίου 1989.
114. Τ. Μαλιούγκα. δ.π.
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μπολσεβίκικα καί δλους τούς κολχόζνικους νά ζοΰν καλά». ’Εμείς, άντιπρό- 
σωποι έργατών καί κολχόζνικων των Περιοχών Άνάπας, Νοβοροσίσκ, 
Πριμόρσκοε-’Αχτάρσκ, Κρίμσκ, Γελεντζίκ καί Ελληνικού, δεσμευόμαστε 
νά πετύχουμε νό είναι οί δικές μας περιοχές σε μιά άπό τις πρώτες θέσεις σε 
όλες τις αγροτικές δουλειές τό 1935 στο Άζοφο-Μαυροθαλασσίτικο 
Kpàï»"s.

Στην κωμόπολη Κρίμσκ, στήν πρωτεύουσα δηλαδή τής ελληνικής περι
οχής, βρίσκεται εγκατεστημένος —τό 1936 θά μεταφερθεΐ από τό Ροστόβ επί 
τοϋ Ντον— ό μεγαλύτερος ελληνικός εκδοτικός οίκος τής Σοβιετικής 'Ένω
σης, ό «Κομυνιςτις», ό όποιος εκδίδει καί τήν ομώνυμη εφημερίδα"6. Γύρω 
άπό τό εκδοτικό δημιουργεΐται μιά δυναμική ελληνική ομάδα, των όποιων 
τις απόψεις έκθέσαμε παραπάνω. Τό πρότυπο γιά τή δημιουργία ενός δικτύ
ου τέτοιων αυτόνομων έλληνικών περιοχών είναι μέσα στή λογική τής ομά
δας τού «Κομμουνιστή». Ή ελληνική έφημερίδα «Κόκινος Καπνάς» πού 
έκδίδεται στο Σοχούμι, τήν πρωτεύουσα τής ’Αμπχαζίας στή Γεωργία —ό
που υπήρχε σημαντική ελληνική κοινότητα μέ μεγάλη ελληνική ένδοχώ- 
ρα— μάς πληροφορεί τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1933 ότι ή έφημερίδα «Κομυνιςτις» 
άγωνίστηκε γιά τή δημιουργία ελληνικής περιφέρειας στό Σοχούμι"7.

Οί διώξεις

Τό φθινόπωρο τοϋ 1937 έρχεται τό τέλος. Μέ τό πρόσχημα τής άντεπα- 
ναστατικής δράσης των Ελλήνων καί τής συνεργασίας τους μέ ξένα κέντρα 
κορυφώνονται οί διώξεις. Οί μαζικές διώξεις είχαν άρχίσει νά έντείνονται 
μετά τό Σεπτέμβριο τοϋ 1936, όταν σέ τηλεγράφημα μέ τις ύπογραφές των 
Στάλιν καί Ζντάνοφ προς τούς Καγκανόβιτς καί Μόλοτοφ διατυπώνεται ή 
κατηγορία κατά τής μυστικής άστυνομίας NKVD ότι καθυστέρησε τέσσερα 
χρόνια στήν έξαπόλυση μαζικών διωγμών καί υποδεικνύει τή σύντομη άνα- 
πλήρωση τοϋ χαμένου χρόνου"8. 'Ο Θ. Κεσίδης γράφει; «Στό βαθμό πού 
εδραιωνόταν τό διοικητικό-γραφειοκρατικό σύστημα πού βρήκε τήν έκφρα
σή του στήν προσωπολατρεία τοϋ Στάλιν, καθώς καί στις παραβιάσεις τής 
νομιμότητας καί τούς άγριους διωγμούς πού άπλώθηκαν σ’ όλη τή χώρα, 115 116 117 118

115. «Μπορεί καί πρέπει νά πάρει τήν πρώτη θέση ή περιοχή Γελεντζίκ στήν άμιλλα των 
περιοχών» (ρωσ.), έφημ. Κολχόζ νοε Τσερναμόριε, 25 (512), 15 Μαρτίου 1935.

116. A. Karpozilos, δ.π., σσ. 336-9. Μάρθα καί ’Απόστολος Καρπόζηλος, «Έλληνοποντιακά 
βιβλία», σ. 60.

117. Β. Άγτζίδης, δ.π., σ. 152.
118. Ν. Χρουτσώφ, Ή μυστική 'έκθεση στό 20ò Συνέδριο τοΰΚΚΣΕ, ’Αθήνα 1990, σσ. 31-32.
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έφτασε ή ώρα για τήν πολιτιστική γενοκτονία μερικών μικρών λαών, μαζί 
καί τών Ελλήνων τής ΕΣΣΔ.»"9

'Ολόκληρη ή ελληνική ήγεσία καί μαζί της καί ή πλειοψηφία τών ενη
λίκων Ελλήνων συλλαμβάνεται καί εξοντώνεται119 120. Ίο ίδιο φαινόμενο επα
ναλαμβάνεται σε όλη τή Νότια Ρωσία. Πραγματοποιούνται τέσσερα διαδο
χικά κύματα μαζικών διώξεων: 30 'Οκτωβρίου 1937, 8 Φεβρουάριου 1938, 29 
’Ιουλίου 1938 καί 26 Φεβρουάριου 1939121. Ή ελληνική περιοχή ύπάρχει 
τυπικά μέχρι τήν άνοιξη του 1938. Ή πλήρης κατάργησή της ταυτίστηκε με 
τήν επανασύσταση τής περιοχής Κρίμσκ (Κρίσμκι Ραγιόν) καί τήν άπόλυτη 
κυριαρχία τών Κοζάκων.

Ή πλειοψηφία τών Ελλήνων Ποντίων θεωρεί τις σταλινικές διώξεις 
συνέχεια τής γενοκτονίας πού είχαν ύποστεΐ στον ιστορικό Πόντο από τούς 
νεότουρκους έθνικιστές. Με τις διώξεις τού 1937-1939 τίθεται έκτος νόμου 
καί ό ελληνικός πολιτισμός. Τά ελληνικά σχολεία μετατρέπονται κυρίως σέ 
ρώσικα, άλλά καί σέ γεωργιανά, άρμένικα κ.λπ., ανάλογα μέ τή δημοκρατία 
πού βρίσκονται. Τά θέατρα κλείνουν. Τά τυπογραφεία καταστρέφονται. Τά 
τυπογραφικά στοιχεία τού ελληνικού τυπογραφείου τής Μαριούπολης πετι- 
οΰνται στήν Άζοφική Θάλασσα συμβολικά, «ώστε νά μή ξανατυπωθεΐ στή 
Ρωσία ελληνικό βιβλίο»122.

Οι διώξεις κατά τών Ελλήνων Ποντίων χαρακτηρίζονται άπό εθνικά 
κριτήρια. Ειδικά στις περιοχές πού άνήκουν στή Ρώσικη Δημοκρατία, οί 
διώξεις παίρνουν τή μορφή πογκρόμ. Μεγάλες περιοχές μέ συμπαγή ελληνι
κό πληθυσμό έκκαθαρίζονται. Δέν έξαιροϋνται άπό τις διώξεις ούτε τά μέλη 
τού Κόμματος. Χιλιάδες 'Έλληνες έκτελοΰνται μέ τήν κατηγορία τού 
«έχθροΰ τού λαού» ή εξορίζονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τής Σιβη
ρίας. Τά κύρια επιχειρήματα τών κατηγόρων είναι ότι υποστηρίζουν πολιτι
κά τό «τροτσκιστικο-μπουχαρινικό κέντρο» καί ότι συμμετέχουν σέ μυστι
κές οργανώσεις μέ στόχο «τήν άνατροπή τής σοβιετικής έξουσίας καί τήν 
εγκαθίδρυση ελληνικής δημοκρατίας στά νότια παράλια τής Ρωσίας». Οί 
ομολογίες άποσπώνται μέ φρικτά βασανιστήρια. Άπό τόν ελεγχόμενο άπό

119. Θ. Κεσίδης, «Έν άρχή ήσαν οί 'Έλληνες..., σσ. 22-3.
120. Οί διώξεις κατά τών 'Ελλήνων παίρνουν τή μορφή γενοκτονίας τήν περίοδο 1937-38. Οί 

πρώτες μαζικές διώξεις άρχίζουν μέ τήν έναρξη τής κολλεχτιβοποίησης τό 1928, έπειδή ό 
ποντιακός πληθυσμός, άγροτικός στή συντριπτική του πλειοψηφία, άντέδρασε στήν ένταξή του 
σέ κρατικά άγροκτήματα. Ή άντίσταση του έλληνικοϋ πληθυσμού έδωσε στις σοβιετικές άρχές 
τή δυνατότητα να καταπιέσουν ιδιαίτερα όσους είχαν άρνηθεΐ τή σοβιετική υπηκοότητα, δια
τηρώντας τά έλληνικά διαβατήρια. Σοβιετικοί άξιωματοΰχοι παραδέχτηκαν ότι «...ό άριθμός 
τών Ελλήνων κρατουμένων είναι δυσανάλογος σέ σχέση μέ αυτόν τών άλλων εθνοτήτων». (V. 
Agtzlidis, «The Persecution of Pontic Greeks in the Soviet Union», Journal of Refugee Studies, 4 
(1991), σσ. 372-381).

121. V. Agtzidis, ό.π.
122. V. Agtzidis, «The Persecution», σσ. 372-381.
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τό Κόμμα ελληνικό τύπο του Σοχούμι πληροφορούμαστε ότι ομάδα Ελλή
νων φοιτητών του Παιδαγωγικού ’Ινστιτούτου συλλαμβάνεται με την κατη
γορία των «άντεπαναστατικών στοιχείων» καί γιά «τροτσκιστικο-μπουχαρι- 
νική δράση». Τό σύνολο σχεδόν τής έλληνικής διανόησης (άκόμα καί τα 
μέλη τού κόμματος) εξοντώνεται.

Οί 'Έλληνες πού έζησαν τις διώξεις συμφωνούν στήν ολότητά τους στήν 
παρακάτω διαπίστωση, όπως τήν διατυπώνει ένας άπό αυτούς:

«Όπως φαίνεται, είχε δημιουργηθεΐ τάση γιά δημιουργία αύτόνομων ελ
ληνικών περιοχών, γι’ αυτό ό Στάλιν έδωσε διαταγή τό 1936 να φυλακίσουν 
όλους τούς Έλληνες πού ή σαν πάνω άπό 18 ετών. Αυτό έγινε μόνο γιά τούς 
Έλληνες. Γιά τούς άλλους ήταν να καθαρίζουν τούς εχθρούς. Ένώ γιά τούς 
Έλληνες ήταν γενικό. Είτε ήσουν κομμουνιστής είτε φασίστας, σε παίρνα
νε. Δέν ήθελαν τήν οργάνωση τού ελληνικού πληθυσμού. Οί πιό πολλοί πού 
ζήτησαν αύτονομία πέθαναν στήν εξορία. Καί όσοι ζήσαν δέν μιλούν γιά 
αύτό... Προ πάντων στο Κρασνοντάρ έγιναν οί σφαγές.»123

Ή εμπειρία τών συλληφθέντων άπό τούς σταλινικούς περιγράφεται πα
ρακάτω άπό έναν άπό τούς ελάχιστους Έλληνες πού επιβίωσε μετά άπό 
δεκαετή κάθειρξη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τού Μαγκαντάν. Στή Ρω
σία είχε καταφύγει τό 1923, άφοΰ είχε πολεμήσει πέντε χρόνια συνεχώς γιά 
τή δημιουργία ελληνικής δημοκρατίας στο μικρασιατικό Πόντο. Συλλαμβά- 
νεται στις 17 Δεκεμβρίου 1937 στό Άντλερ τής Νότιας Ρωσίας: «Πρώτα 
συνέλαβαν τούς Έλληνες Πόντιους κομμουνιστές. Τούς έβαζαν τά χέρια 
στή μέγγενη καί τούς έλεγαν: εσείς κάνετε τούς κομμουνιστές γιά να δίνετε 
μυστικά στήν Ελλάδα... Εμένα μόλις μέ έπιασαν, μέ πήγαν στή φυλακή τού 
Κρασνοντάρ. Μοΰ ζητούσαν να υπογράψω ότι ανατίναξα τό γεφύρι στό 
Ταγκανρόκ124. Έγώ δέν ήξερα ούτε πού βρισκόταν αύτό... Τό πόσο ξύλο

123. Β. Άγτζίδης, ό,π., σ. 299.
124. Είναι πανομοιότυπη ή αντιμετώπιση τών κρατουμένων άπό τις σταλινικές αρχές. Σέ 

καταγγελία πού έφτασε στήν ελληνική πρεσβεία τής Μόσχας τό 1934 περιγράφεται ή μεταχεί
ριση τών συλληφθέντων 'Ελλήνων του Σότσι: «Ή κατάστασις τών συλληφθέντων εντός τών 
φυλακών είχεν ώς έξης: Κάθε φυλακισμένος ύπεβάλλετο εις βαρύτατα βασανιστήρια καί αί έν 
τοις πρωτοκόλλοις άναφερόμεναι καταθέσεις των δέν άνταποκρίνονται εις τήν άλήθειαν. Παν 
ό,τι έπεθύμει ό άνακριτής, τό έπετύγχανε διά βασανιστηρίων. Οϋτω πολλοί έξ αυτών έρρίφθη- 
σαν εις σκοτεινά, μεμονωμένα καί ύγρά υπόγεια όπου έκρατοΰντο έπί μήνα καί πλέον. Ή τροφή 
των συνίστατο εις 100 γραμμάρια ψωμί καί ήμίσειαν λίτραν βρασμένου ΰδατος. Κατόπιν τοιαύ- 
της τροφής, άνευ άέρος καί ύπό τό ζωηρόν ήλεκτρικόν φώς πολλοί έχασαν τήν όρασίν των, 
άλλα πλήν τής τιμωρίας ταύτης, οί εγκάθειρκτοι ϋπεβάλλοντο εις σωματικός κακώσεις —ύπήρ- 
ξαν περιπτώσεις μαστιγώσεως μέχρις αίματώσεως τού στόματος καί τής ρινός. Μερικοί έξ 
αυτών έχαναν τάς αισθήσεις των έπί 3-5 ήμέρας καί τούτου έπωφελούμενοι οί ένεργοΰντες τήν 
άνάκρισιν, έδιδον προς υπογραφήν προητοιμασμένα πρωτόκολλα έμπεριέχοντα έγκλήματα καί 
πράγματα τά όποια ούτε κατ’ δναρ διέπραξαν ποτέ... Δέν είναι ύπερβολή νά λεχθεί ότι οί 
συλληφθέντες ϋπεβάλλοντο εις μαρτύρια μεσαιωνικά καί άγρια, παρόμοια προς τά τής 'Ιερός 
Έξετάσεως. Μερικοί έξ αυτών έπί έννέα μήνας δέν είδον τό φώς τής ήμέρας κρατούμενοι εις τά
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έφαγα για να υπογράψω δτι χάλασα το γεφύρι δε λέγεται. Με έβαλαν γυμνό 
σε μιά μικρή κάμαρα νά στέκω όρθιος. Οί τοίχοι γύρω ήταν γεμάτοι καρφιά. 
Δεν μπορούσες νά άκουμπήσεις πουθενά. Έριχναν κρύο νερό πάνω μου. 
Πρήστηκα. Με έβγαλαν έξω νά ύπογράψω. Έγώ δεν υπόγραφα. Τότε άρχιζε 
τό ξύλο... Μέ χτύπαγε ό ένας καί μετά μέ πέταγε στον άλλο. Τά ’ίδια καί 
αύτός, μέχρι πού σωριαζόμουνα κάτω...»125 126.

Για τον τρόπο άπόσπασης τής «ομολογίας», ή μυστική έκθεση για τό 20ό 
Συνέδριο τοΰ ΚΚΣΕ τό 1956, γράφει: « Ή συμμορία του Μπέρια πού κυριαρ
χούσε στά όργανα τής κρατικής άσφάλειας κατέφευγε σε κάθε είδους μέσα 
γιά νά άποδείξει τήν ένοχή τοΰ συλληφθέντος καί τήν αξιοπιστία των υλι
κών πού ή ίδια είχε χαλκεύσει. Μέ τί άποδείξεις; Μέ τις ομολογίες των 
συλλαμβανομένων, ή άπόσπαση των όποιων ήταν έργο άνακριτών. Καί μέ τί 
τρόπο μπορεί ένας άνθρωπος νά ομολογήσει έγκλήματα πού δέν έχει διαπρά- 
ξει; Μέ ένα καί μοναδικό: τήν άσκηση μέσων βίας, τά βασανιστήρια, αποτέ
λεσμα των όποιων ήταν νά χάνει ό βασανιζόμενος τις αισθήσεις του, νά 
χάνει τά λογικά του, νά χάνει τήν άνθρώπινη άξιοπρέπειά του»'26.

Οί κρατούμενοι δέν παραπέμπονται σέ δίκη. Οί ποινές καθορίζονται άπό 
μιά τριμελή επιτροπή μέ βάση τις καταθέσεις καί απλώς άνακοινώνονται 
στούς κατηγορούμενους, πού στή συνέχεια στέλνονται στά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. Ένας άπό τούς έπιβιώσαντες Έλληνοπόντιους περιγράφει 
πώς μεταφέρθηκαν στή Βορκουτά τής Σιβηρίας: «Τό 1939 μάς φόρτωσαν 
25.000 άτομα καί μάς πήγαν στή Σιβηρία. Εκεί ήταν δάση. Μάς έβαλαν καί 
άνοίξαμε δρόμο καί φτάσαμε σέ μιά πεδιάδα. «Έδώ θά μείνετε» μάς είπαν.

υπόγεια ύπό ήλεκτρικόν φως, οϋτως ώστε νά έχωσι πλέον στερηθεί τής όράσεως. Δέν έπετρέπε- 
το δέ νά παραδοθώσι τά ύπό των οικείων προσφερόμενα τρόφιμα, πλήν εάν ύπέγραφον τό 
συνταχθέν έκ των προτέρων πρωτόκολλον...

Διά τοιούτων άνηκούστων ενεργειών τών άνακριτικών αρχών ήτο μοιραίον νά καταδικάσω- 
σι αυτούς εις 10 ετών φυλάκισιν εις τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί εργασίας, μερικούς εις 5 
ετών καταναγκαστικά έργα, άλλοι δέ δέν έδικάσθησαν ακόμη κρατούμενοι εις τά υπόγεια τής 
Γκεπεοϋ. Εις έπίμετρον, έξετόπισαν καθ’ δ ανωτέρω έλέχθη τάς οικογένειας των μετά τών 
άνηλίκων τέκνων χιλιάδας χιλιομέτρων μακράν, εις ξηρούς αμμώδεις τόπους καί άνύδρους, 
όπου καθ’ έκάστην άποθνήσκουν έκ κακουχιών» (V. Agtzidis, ό.π.).

125. Vlasis Agtzidis, «The Persecution», σσ. 372-381. Σημαντική ήταν ή τοποθέτηση τοΰ άφη- 
γητή για τήν έλληνική αυτονομία στην ΕΣΣΔ, τήν όποια θεωρούσε ώς μοναδική λύση γιά τήν 
έπιβίωση τής έλληνικής έθνότητας. Ή εμπειρία όλων τών 'Ελλήνων τής ΕΣΣΔ πού είχαν 
πολεμήσει γιά τή δημιουργία έλληνικής δημοκρατίας στο μικρασιατικό Πόντο τούς οδηγούσε 
αύτόματα στήν υιοθέτηση τοΰ οράματος τής αυτονομίας στήν ΕΣΣΔ. Μένει νά διαπιστώσουμε 
μέ μελλοντικές έρευνες τό βάρος τής παρουσίας στό έλληνικό κίνημα τής ΕΣΣΔ όσων είχαν 
συμμετάσχει στό ποντιακό κίνημα. (Οί πληροφορίες αύτές προέρχονται άπό δύο μεγάλες έρευ
νες πού έγιναν άπό τον συντάκτη τής εισήγησης άπ’ τό 1986 έως τό 1991 στις περιοχές πού 
έδρασε τό έλληνοποντιακό κίνημα στήν πρώην ΕΣΣΔ, στούς χώρους έγκατάστασης τών προ
σφύγων άπό τήν ΕΣΣΔ στήν 'Ελλάδα καί στούς τόπους εξορίας στήν Κεντρική ’Ασία.)

126. Ν. Χρουτσώφ, δ.π.
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Μέσα στο δάσος, δίχως σπίτια, δίχως τίποτα, μέσα στο χιόνι... ’Έτσι σέ έξι 
μήνες από 25.000 μείναμε 600... Μάς πήγαιναν για δουλειά τέσσερις-τέσσε- 
ρις. Γύρω ήταν φαντάροι με όπλα καί σκυλιά. "Αν έκανες ένα βήμα δεξιά ή 
ένα βήμα άριστερά πυροβολούσαν χωρίς προειδοποίηση.»127

Ή τύχη των ηγετών τής 'Ελληνικής Περιοχής

Όπως άναφέραμε καί πρίν, κανένα άπό τά στελέχη τής Ελληνικής Πε
ριοχής δεν έπέζησε των διώξεων128. Ή έκτόπιση τού έλληνικοΰ πληθυσμού 
στή Σιβηρία καί στήν Κεντρική Άσία πού ακολούθησε λίγα χρόνια άργό- 
τερα καί οί φοβερές συγκρούσεις των γερμανικών καί σοβιετικών στρατευμά
των στήν περιοχή κατά τή διάρκεια τού Β' Παγκόσμιου Πολέμου, άποδιάρ- 
θρωσαν πλήρως τις έλληνικές κοινότητες καί έσβησαν τά ίχνη τού εγκλή
ματος.

Οί μεγαλύτερες σε έκταση συλλήψεις Ελλήνων γίνονται στήν κοιλάδα 
τού Κουμπάν129. Οί άρχές γυρίζουν σπίτι-σπίτι στις έλληνικές κοινότητες 
καί κάνουν κατάσχεση στα πάντα, έλληνικά διαβατήρια, φωτογραφίες καί 
γράμματα άπό τήν Ελλάδα. Οί 'Έλληνες κάτοικοι τής περιφέρειας Κρα- 
σνοντάρ, όπου έγιναν οί περισσότερες συλλήψεις, εγκαταλείπουν τά σπίτια 
τους τρομοκρατημένοι καί καταφεύγουν σέ σπίτια ντόπιων για να σωθούν. 
Ή κύρια κατηγορία πού άπαγγέλεται στούς κατοίκους τής έλληνικής περι
οχής είναι ότι άνήκουν σέ παράνομες έλληνικές εθνικιστικές οργανώσεις 
πού στοχεύουν στή διάλυση τής Σοβιετικής 'Ένωσης καί στή δημιουργία 
Έλληνικής Δημοκρατίας στή Νότια Ρωσία.

Μια άπό τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν αύτή τού Χριστόφορου 
Κατσάλοφ. Ό Κατσάλοφ, πρόσφυγας στή Ρωσία άπό τό Κάρς, ήταν άπό 
τούς Έλληνες ήγέτες τής «Έλληνικής Περιοχής»130. Ή γυναίκα του Μαρία,

127. Β. Άγτζίδης, δ.π., σ. 236.
128. Ή ερευνά πού άναφέραμε κράτησε περισσότερο άπό πέντε χρόνια. Δέν έγινε κατορθωτό 

νά βρεθεί κανείς άπό τούς πρωταγωνιστές πού έδρασαν στήν κοιλάδα τού Κουμπάν. Οί πληρο
φορίες άπ’ όλες τις πηγές όδηγούσαν στό συμπέρασμα δτι έξοντώθηκαν όλοι. Έτσι οί μόνες 
πηγές, δσον άφορά στήν προφορική ιστορία, ήσαν ό συγγενικός κύκλος αύτών τών προσώπων. 
Οί τυποποιημένες κατηγορίες μέ τίς όποιες όδηγήθηκαν στό έκτελεστικό άπόσπασμα προκύ
πτουν άπό πλήθος άπαλλακτικών βουλευμάτων, δπως αύτά πού παραθέτουμε στή συνέχεια.

129. Κ. Γ. Δημήτριεφ, 'Εθνικά προβλήματα στήν ιστορία τών έλλήνων τού Καυκάσου (ρωσ.), 
Κρασνοντάρ 1991, σσ. 61-63.

130. Ό Χριστόφορος Κατσάλοφ ήταν μέλος τού Κομμουνιστικού Κόμματος άπό τό 1931. 
Ήταν καθηγητής τής έλληνικής γλώσσας καί διευθυντής τής παιδαγωγικής σχολής τού Κρα
σνοντάρ, ή όποια είχε έλληνικό καί ρωσικό τμήμα. Μπορεί νά καταταχθεί στήν όμάδα τών 
ρομαντικών κομμουνιστών. Ή πίστη του στά νέα ιδεώδη ήταν τόση, ώστε τήν μοναδική του 
κόρη τήν όνόμασε Όκτωμπρίνα (Ίνα), προς τιμή τής ’Οκτωβριανής ’Επανάστασης.
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81 χρόνων σήμερα, κάτοικος Γελεντζίκ, περιέγραψε ώς έξης τήν τύχη τοϋ 
άνδρα της: « Ό Χριστόφορος ήταν διευθυντής στον έλληνικό έκδοτικό οίκο 
καί στήν εφημερίδα “Κομμουνιστής”. Φυσικά ήταν μέλος του Κόμματος. 
Τον συνέλαβαν τον ’Ιανουάριο του 1938. "Έτσι ξαφνικά. Τον έψαξα παντού. 
Λεν μπόρεσα να μάθω τίποτα. Μόνο τό 1957μάς έστειλαν ένα γράμμα με τό 
όποιο μάς άνακοίνωναν ότι πέθανε στήν εξορία. "Ομως τότε μάς έλεγαν 
ψέματα. Πριν άπό λίγο καιρό μάθαμε τήν άλήθεια.»

Στο κομματικό έγγραφο άποκατάστασης του X. Κατσάλοφ γράφονται 
μεταξύ άλλων τα έξης:

«...Στήν περίοδο τής σύλληψής του δούλευε ώς άρχισυντάκτης καί διευ
θυντής τής έκδοσης “Κομμουνιστής” τής 'Ελληνικής Περιοχής. Στις 13 
Ίανουαρίου 1938 ή κομματική περιφερειακή όργάνωση τού ΚΚ(μπ)ιίί διέ
γραψε τον Κατσάλοφ X. Μ. άπό μέλος τοϋ ΚΚ(μπ) σάν δραστήριο μέλος 
άντεπαναστατικής κεφαλαιοκρατικής εθνικιστικής ομάδας. Σάν εχθρός τού 
λαού, συνελήφθη άπό τά όργανα τής Ν.Κ. V.D. Με τη διαγραφή του άπό τό 
Κόμμα, τον κατηγόρησαν μή τεκμηριωμένα ότι δήθεν είχε σχέσεις με τούς 

’Ιταλούς Γιαπωνεζο-γερμανούς κατασκόπους. Ότι προσέλαβε στη δουλειά 
τόν κατάσκοπο Γρηγόριεφ κ.α. καί μαζί με αυτούς χρησιμοποιούσε τό τυπο
γραφείο γιά άντεπαναστατικούς σκοπούς. ’Επίσης ότι αυτός δήθεν μαζί με 
τούς εχθρούς τού λαού Ζαράβωφ, Άντωνιάδη, Άμανάτωφ κ.α. έκανε έχθρι- 
κή δουλειά στήν Περιοχή. Με άπόφαση τής πρώην επιτροπής τής Ν.Κ. V.D. 
καί τού εισαγγελέα τής ΕΣΣΔ στις 21 Φεβρουάριου 1938, έκτελέστηκε στις 
19 Μαρτίου 1938»131 132.

Ή εκτέλεση τοΰ Χριστόφορου δέν ήταν άρκετή γιά τό ολοκληρωτικό 
καθεστώς. Όπως άναφέρει ή Μαρία Κατσάλοφ, «Εμένα πάντα με θεωρού
σαν γυναίκα του εχθρού τοΰ λαού. Μάς έβγαλαν άπό τό διαμέρισμα πού 
ζούσαμε. Τά πράγματα τά πέταξαν έξω στο δρόμο. Τήν κόρη μου τήν έδιω
ξαν άπό τό σχολείο σάν παιδί τοΰ εχθρού τοΰ λαού. Με τό παραμικρό με 
συνελάμβαναν. Πέντε χρόνια με έστειλαν σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης στή 
Σιβηρία. Έπέζησα μόνο γιατί ήμουν γιατρός. ’Ακόμα φοβόμαστε. Μιά ζωή 
ζήσαμε μέ τό φόβο. ’Εγώ ήμουνα ή γυναίκα τοΰ εχθρού τοΰ λαού, τό παιδί 
μου τό ’ίδιο»133.

Μιά άλλη επίσης συγκλονιστική περίπτωση είναι αύτή τής ’Άννας Τσι- 
μιάνοβα, δημάρχου στο έλληνικό χωριό Μερτσάν πού βρισκόταν στήν ελ
ληνική Περιοχή καί ύπεύθυνης γιά τήν κολεχτιβοποίηση τό 1930. Ή Κα. 
Γκε. Μπέ. σέ έγγραφό της άναφέρεται στήν περίπτωση ώς έξης: «... Ή ‘Άννα 
Τσιμιάνοβα ήταν Έλληνίδα καί είχε τήν ιθαγένεια τής ΕΣΣΔ. Ήταν μέλος

131. Κομμουνιστικό Κόμμα (μπολσεβίκοι).
132. ΚΚΣΕ, Ελεγκτική επιτροπή ΚΚΡ περιοχ. Κρασνοντάρ, άρ. 2/Κ-576, 8 ’Ιουλίου 1991.
133. Βλάσης ’Αγτζίδης, Ή κατάρρευση τής Σοβιετικής Ένωσης..., σσ. 69-75.
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τού Κομμουνιστικού Κόμματος άπό το 1929μέχρι την ημέρα τής σύλληψής 
της. Διεγράφη άπό το Κόμμα γιά τήν άντεπαναστατική της δραστηριότητα... 
Την συνέλαβαν τά όργανα τής Ν.Κ. V.D. στις 5 ’Ιανουάριου του 1938.... Τήν 
κατηγόρησαν ότι υπήρξε μέλος ελληνικής έθνικιστικής, κατασκοπευτικής, 
σαμποταριστικής καί τρομοκρατικής οργάνωσης καί ξεσήκωνε τόν κόσμο. 
Με τήν άπόφαση τής πρώην επιτροπής τής Ν.Κ. V.D. καί τής εισαγγελίας 
τής Μόσχας άπό 31-1-1938 (πρωτόκολλο άριθ. 26), ή Τσιμιάνοβα 'Αννα του 

’Αναστασίου ώς ειδική κατηγορούμενη καταδικάστηκε στην άνώτατη μορ
φή κατηγορίας, τήν εκτέλεση. Ή άπόφαση έκτελέστηκε στις 15 Φεβρουά
ριου 1938 στήν πόλη Κρασνοντάρ.»'Μ

Οί διώξεις στήν έλληνική περιοχή βασίζονται στήν κατηγορία ότι οί 
'Έλληνες είχαν συστήσει παράνομες εθνικιστικές οργανώσεις. Τά στοιχεία 
για τά περισσότερα άπό τά 77 μέλη μιας άπό τις ομάδες αυτές, έχουν έρθει 
ήδη στο φώς. Όλοι καταδικάζονται σε θάνατο, έκτος άπό δύο οί όποιοι 
καταδικάζονται σέ δεκαετή κάθειρξη σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ή κα
τηγορία είναι ότι 'ίδρυσαν μια « Ελληνική, άντεπαναστατική, εθνικιστική, 
άποσχιστική, τρομοκρατική, κατασκοπευτική όργάνωση»ίί5. Οί ήγέτες τής 
έλληνικής περιοχής, καθώς καί οί Κατσάλοφ καί Τσιμιάνοφ, δέν συμπερι- 
λαμβάνονται στή συγκεκριμένη ομάδα. Οί συλληφθέντες βασανίζονται γιά 
νά ομολογήσουν. Οί ομολογίες πού άποσπώνται μέ βασανιστήρια είναι ένα 
σύνολο αύτοκατηγοριών καί κατηγοριών κατά των άλλων συγκρατουμένων. 
Όλοι ομολογούν ότι μέ κάθε τρόπο προσπαθούσαν νά σαμποτάρουν καί νά 
διαλύσουν τό σοβιετικό κράτος καί ότι έπιθυμοΰσαν τήν 'ίδρυση έλληνικής 
δημοκρατίας στή Νότια Ρωσία134 135 136.

Άπό τή συγκεκριμένη ομάδα, τό 33% κατάγεται άπό τόν Πόντο καί τό 
40% άπό χωριά τής «Έλληνικής Περιοχής». Οί υπόλοιποι άπό άλλα μέρη 
τής Σοβιετικής Ένωσης, έκτος άπό τρεις πού προέρχονται άπό τήν Ελλά
δα137. Άπό τούς συλληφθέντες τό 76% έχει μόρφωση δημοτικού, τό 13% 
μέση καί τό 4% άνώτατη. Οί άγράμματοι είναι έπίσης 4%. Όσο άφορά στήν 
έπαγγελματική τους κατάσταση, τό 32% είναι κολχόζνικοι, τό 27% βρίσκε
ται σέ έξειδικευμένες θέσεις, τό 13% κατέχει διευθυντικές θέσεις, τό 10% 
είναι υπάλληλοι, τό 6% έκπαιδευτικοί καί μόνο τό 3% εργάτες. Μεταξύ των 
έκτελεσμένων βρίσκονται δύο γυναίκες. Τό 30% των έκτελεσμένων είναι άπό 
30 έως 40 έτών, τό 33% άπό 40 έως 50 έτών, τό 20% άπό 20 έως 30 έτών κ.λπ. 
Όσον άφορά στό χρόνο έκτέλεσης, τό 26% έκτελεΐται 70-80 ήμέρες μετά τή

134. Κα. Γκε. Μπε., Διοίκηση περιοχής Κρασνοντάρ, άρ. 2/1382 4/ Νοεμβρίου/ 54.
135. «Gretseskoi Kontrrevoloutsioni Natsionalistitseski Pofstatsenski Ntiversion-Spionski i Ter- 

roristitseski Organizatsii».
136. «Θύματα Καταδίωξης» (ρωσ.), έφημ. Πόντος, άρ. 2, Άνάπα ’Ιούλιος 1992, σ. 7.
137. Γιά τούς δύο άπό τούς τρεις δηλώνονται ώς χώροι προέλευσης ή Νεάπολη καί ή Θάσος 

άντίστοιχα.
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σύλληψη, το 23% 30-40 ήμέρες, τό 13% 40-50 ήμέρες, τό 12% 50-60 ήμέρες. 
'Ένας έκτελεΐται 16 ήμέρες μετά τή σύλληψή του καί ό τελευταίος έντεκα 
μήνες μετά.

Οί διώξεις κατά των Ποντίων ολοκληρώθηκαν μέσα στο Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο όταν εκατοντάδες χιλιάδες μεταφέρθηκαν στις άγονες στέπες τής 
Κεντρικής ’Ασίας καί τής Σιβηρίας138. Ό Ρώσος ιστορικός Ν. Μπουκάϊ 
υποστηρίζει ότι ή έκτόπιση του ελληνικού πληθυσμού έγινε μέ άπόφαση τού 
ίδιου τού Στάλιν, γιά να εκτονώσει τήν εθνικιστική ένταση πού επικρατούσε 
στό Βόρειο Καύκασο καί στήν Κριμαία, όπως επίσης καί να άπομακρύνει 
άπό τις συνοριακές περιοχές τούς εκπροσώπους των «μή έμπιστων» εθνοτή
των139.

’Αντί Επιλόγου

’Απ’ όλα τά παραπάνω άποδεικνύεται ότι ή πορεία τού ποντιακού ελλη
νισμού συνιστά μια σημαντική καί τραγική μαζί πτυχή τής νεοελληνικής 
Ιστορίας. ’Ακριβώς γι’ αύτό ή παραδοσιακή έλλειψη ενδιαφέροντος άφήνει 
έκπληκτο τό σημερινό ερευνητή. Γιατί ή ενασχόληση μέ τήν ιστορία τού 
ποντιακού ελληνισμού οδηγεί στήν αποκάλυψη ενός απίστευτου ελληνικού 
κόσμου, ό όποιος άκολουθώντας τή μοναχική του πορεία δημιούργησε δικό 
του πολιτισμό καί διαμόρφωσε πολιτικές μορφές παρέμβασης, όχι πάντα 
συμβατές μέ τίς άντίστοιχες κυρίαρχες στον υπόλοιπο ελληνισμό.

Νέα δεδομένα έρχονται να προστεθούν σ’ αύτήν τήν ένδιαφέρουσα παλιά 
ιστορία. Παρατηρούμε τήν τελευταία περίοδο μια έντονη κινητικότητα στό 
χώρο τού ποντιακού ελληνισμού στήν Ελλάδα, τήν πρώην ΕΣΣΔ, ακόμα καί 
στό χώρο τών εξισλαμισμένων τού ιστορικού Πόντου. Οί «Έλλαδίτες» Πόν
τιοι διατυπώνουν πολιτικές προτάσεις140, ένώ ένα νέο προσφυγικό κύμα άπό

138. Οί πρώτες μαζικές μετατοπίσεις πληθυσμών γίνονται στις άρχές τής δεκαετίας του ’30. 
Οί Κορεάτες καί οί Κινέζοι τής ’Άπω ’Ανατολής καί τών κεντρικών περιοχών τής Ρωσίας 
μετσφέρυνται στή Κεντρική ’Ασία μέ τήν κατηγορία δτι είναι «πράκτορες τών ’Ιαπώνων». Σέ 
200.000 υπολογίζονται οί 'Έλληνες Πόντιοι πού μεταφέρθηκαν ανατολικά. (Β. Άγτζίδης, Πον
τιακός 'Ελληνισμός..., σ. 248).

139. Εισήγηση του Ν. Μπουκάϊ στό Συνέδριο πού όργάνωσε στή Μόσχα στις 22-23 Μαΐου 
1990 ό «Πανσοβιετικός Σύνδεσμος Ελλήνων».

140. Πριν άπό έξι χρόνια ένας ποντιακός σύλλογος (ή «’Αργώ» στήν Καλλιθέα ’Αττικής) πού 
συσπείρωνε τά πιο προωθημένα άτομα τής τρίτης γενιάς καί τών νέων Ποντίων «μεταναστών» 
άπό τήν ΕΣΣΔ, έκρουε τον κώδωνα τού κινδύνου μέ μια άφίσα πού είχε τό πικρό σύνθημα: 
«Πόντος. Γενοκτονία, Προσφυγιά, ’Αλλοτρίωση!». Έξι χρόνια άργότερα οί τότε θεωρούμενες 
περιθωριακές άπόψεις τής «Άργώς» γίνονται κυρίαρχες στό Γ ' Παγκόσμιο Συνέδριο του Πον
τιακού Ελληνισμού τόν Μάϊο τού 1992, δταν τό αίτημα τής άναγνώρισης τής Γενοκτονίας άπό
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τίς χώρες τής πρώην ΕΣΣΔ τροφοδοτεί τον παλιό ποντιακό πληθυσμό. Επί
σης στο χώρο τής πρώην ΕΣΣΔ εμφανίζεται έντονη οργανωτική καί πολιτι
κή ενεργοποίηση τών Ποντίων, ενώ προτάσσεται τό αίτημα τής ανασύστα
σης τών Αυτόνομων Ελληνικών Περιοχών πού ύπήρχαν μέχρι τό 1938141. 
Καί τέλος εμφανίζονται, γιά πρώτη φορά, έθνογενετικές διαδικασίες στους 
εξισλαμισμένους ρωμέϊκους πληθυσμούς τού τουρκοκρατούμενου Πόντου.

Όλα αύτά κάνουν τό παρακάτω ερώτημα άρκετά επίκαιρο: Οί Πόντιοι 
άνήκουν μόνο στήν ιστορία ή τό μέλλον θά μάς χαρίσει τό φαινόμενο τής 
πολιτικής τους επανεμφάνισης; Κανείς φυσικά δεν μπορεί νά δώσει άπό 
τώρα τήν απάντηση, ούτε νά προβλέψει τήν έκταση πού μπορεί νά πάρει, σε 
μια περίοδο άνάπτυξης τών έθνισμών, ή έπανάκαμψη τού ποντιακού ελληνι
σμού στό προσκήνιο.

τούς Τούρκους γίνεται όμόφωνα δεκτό. Τήν ίδια περίοδο ιδρύονται πλήθος νέων συλλόγων μέ 
εντονότερους πολιτικούς στόχους, ένώ οί προσπάθειες γιά κεντρική όργανωτική συγκρότηση 
έντείνονται. Οί τίτλοι τών τριών νεότερων έφημερίδων, τών όποιων ή έκδοση ξεκίνησε στή 
Θεσσαλονίκη μέσα στο ’92 («’Αδέσμευτος Πόντος», «’Ελεύθερος Πόντος» καί «'Ελληνικός 
Πόντος»), προβάλλουν ώς στόχο τή διάλυση τής Τουρκίας καί τήν άνεξαρτητοποίηση τής 
βόρειας περιοχής της. Ριζοσπαστικοποίηση παρατηρεΐται καί σε δλο τον ύπόλοιπο ποντιακό 
τύπο. (Β. Άγτζίδη, «Τ' Παγκόσμιο Ποντιακό Συνέδριο. Ή πολιτική άφύπνιση του Ελληνι
σμού τής ’Ανατολής», περ. Έλλοπία, τχ. 11, Καλοκαίρι 92).

141. «’Απόφαση», άπό τά Πρακτικά τού Iου ΠανενωσιακοΟ 'Ιδρυτικού Συνεδρίου 'Ελλήνων 
ΕΣΣΔ (ρωσ.), Γελεντζίκ, 1991. Ό πρόεδρος τού Κυβερνητικού Συμβουλίου τών Ελλήνων τής 
ΕΣΣΔ ’Ιάκωβος Ματσουκάτοφ δήλωσε: «’Εμείς πρόκειται νά ζητήσουμε άπό τή Βουλή τής 
Ρωσίας νά μάς άναγνωρίσει τό δικαίωμα άναδημιουργίας τής «Ελληνικής Περιοχής» τού 
Κρίμσκ. Παλιότερα ό Γιέλτσιν είχε ταχθεί υπέρ τής έθνικής άποκατάστασης καί ιστορικής 
δικαίωσης τών Ελλήνων. ’Εάν άπορριφθεί τό αίτημά μας, θά διακηρύξουμε παντού δτι είμαστε 
«λαός ύπδ καταδίωξη», λαός δηλαδή πού ύποχρεώνεται σέ προσφυγοποίηση. Θά ζητήσουμε τή 
μαζική μεταφορά μας στήν Ελλάδα μέ τήν έπίβλεψη τών διεθνών όργανισμών. Γιατί ή μή 
άναγνώριση τού δικαιώματος νά έχουμε δίκιά μας περιοχή όδηγεΐ τό έθνος μας στήν πλήρη 
άφομοίωση καί αυτό είναι ωμή βία.»
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