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Ηδιαχείριση µίας λιγοστής ιστο-
ριογραφικής ύλης, πού αφορά
στούς βασανισµένους Έλληνες

συµπατριώτες µας, καταγόµενους α-
πό τα παράλια τού Ευξείνου Πόντου,
είναι εξ αντικειµένου δύσκολη, αν λη-
φθεί υπόψιν τού αναγνώστη, η δυσχέ-
ρεια στην εξεύρεση σχετικών τεκµη-
ρίων, εγγράφων, λόγω τών µετακινή-
σεων, αποστάσεων, ακόµη και τής εκ-
δηµίας τών αρχικών πρωταγωνιστών,
πού δικαιολογηµένα, έδιναν προτεραι-
ότητα, στην οικογενειακή επιβίωση και
όχι στην διατήρηση αρχείων. Παρά
ταύτα, µπορεί µε αυτά τα ολίγα, να
συντεθεί ένα περίγραµµα κατανόησης,
καταγράφοντας τα διαθέσιµα στοι-
χεία, για τους αγαπητούς και ενάρε-
τους αυτούς συµπατριώτες µας, πού
εντάχθηκαν οµαλά, στον κοινωνικό ι-
στό, εργάστηκαν σκληρά και προσέφε-
ραν στον τόπο, µε τις γνώσεις και την
ικανότητά τους. Τα δύσκολα χρόνια,
πού πέρασαν από τους διωγµούς και
τις σφαγές τών Τούρκων, κατά την Γε-
νοκτονία τών Χριστιανικών πληθυ-
σµών τής Μικράς Ασίας (Φωτο 1), α-
κολούθησε η εγκατάσταση, στα παρά-
λια κυρίως τής µυθικής Κολχίδας, αλ-
λά και τής Κριµαίας, Οδησσού, Χερ-
σώνας, Τοάψε, Μαριούπολης, Ρο-
στώφ, Μελιτούπολης, Μπατούµ, Σο-
χούµ, Νοβοροσίσκ αλλά και τού εσω-
τερικού, όπου η πλούσια γή, από τα
αρχαιότατα χρόνια, ήταν διάσπαρτη
από ευηµερούσες Ελληνικές κοινότη-
τες.

Ένας πλούτος ειδήσεων, πληροφο-
ριών, καταγραφών ιστορικών γεγονό-
των, από άξιους ιστορικούς ερευνητές,
έχει δηµοσιευθεί, σχολιασθεί, σχετικά
µε τις ωδίνες και περιπέτειες τού Ελλη-
νικού πληθυσµού τού Ποντου, ώστε
παρέλκει να θεωρηθεί οτι η παρούσα
εργασία, ολοκληρώνει την µαρτυρική
τους πορεία. Η παρουσίαση όµως τής
διαδροµής, ενός συµπατριώτη µας,
πού έζησε, κι εκεί και δώ, τα πενιχρά
στοιχεία, πού την συνοδεύουν, µπορεί
να χρησιµεύσει συµπληρωµατικά, από
τους ερευνητές, για την δύναµη και
την ικµάδα των Ελλήνων αυτών, πού
αφού διήλθαν, σε µικρό διάστηµα, α-
πό τις χώρες τών Κυκλώπων και τών
Λαιστρυγόνων, κατέληξαν στην αγα-
πηµένη Ρωµανία, πού τα µακρά χρό-
νια τής δουλείας, δεν λησµόνησαν οι
αδάµαστες Πόντιες µητέρες, διδάσκο-
ντας τα παιδιά τους.

Οι καινούριοι όµως πρό-
σφυγες, έπρεπε για να εντα-
χθούν, να εργαστούν στις
προσφερόµενες θέσεις, όπως
τις εκτεταµένες "πλαντάτσιες"
(καπνοκαλλιέργειες), ώς ικα-
νοί καπνοκαλλιεργητές. Μά-
λιστα είχαν εκδώσει και την
εφηµερίδα "ΚOΚΙΝΟΣ ΚΑ-
ΠΝΑΣ" και "ΚΟΜYΝΙΣΤΙΣ"
(Φωτο 2-3) και οι ίδιοι, αρ-
γότερα στην Ελλάδα, ήταν οι
καπνεργάτες, πού θεµελίω-
σαν την Ελληνική καπνοβιο-
µηχανία και καλλιέργεια. Αυτοί ήσαν οι εργάτες γης, αλλά
υπήρχαν και άλλοι, αστοί και έµποροι και διανοούµενοι, µε
ανθηρή πνευµατική παραγωγή, πού αποτυπώνεται σε
πλήθος τίτλων εφηµερίδων και συγγραµµάτων, δείγµατα
τών οποίων παρατίθενται (φωτο 4-5-6). Οι καιροί όµως αλ-
λάζουν, οι εσωτερικές καθεστωτικές συγκρούσεις στην ΕΣ-
Σ∆ κορυφώνονται, η ατµόσφαιρα γίνεται τοξική, αρχίζουν
οι διώξεις τών κουλάκων κι όπως συµβαίνει συνήθως, αρχί-
ζουν οι διώξεις επί δικαίων και αδίκων. Σ' αυτό το σκηνικό,
όπου άρχισαν να κατηγορούνται ώς απάτριδες κοσµοπολί-
τες, πολλοί αποφασίζουν να γυρίσουν στην πατρίδα, µε τα
πλοία και µία οµάδα φθάνει στην Ελάτεια.

Παραµένουν ένα διάστηµα φιλοξενούµενοι σε ∆ηµοτικό
Σχολείο, και, µετά αρχίζουν να φεύγουν προς την Μακεδο-
νία, όπου τούς παραχωρήθηκε γή. Αµυδρά θυµάµαι τα φι-
λικά παιδιά, πού γράφτηκαν στο ∆ηµοτικό σχολείο, µε την
Ελληνική παράξενη λαλιά, πού αποχώρησαν όµως σύντο-
µα. Τελικά παρέµειναν οι οικογένειες, Τσανίδη Αδελφόπου-
λου και Σωτηριάδη, τών οποίων κατιόντες, υπάρχουν µέχρι
σήµερα. Ώς δείγµα θα παρακολουθήσουµε, τον Ανέστη
Τσανίδη, στην επίπονη περιπλάνησή του, µε τα λιγοστά επί
τού παρόντος στοιχεία. Η Τραπεζούντα υπήρξε η πρωτεύ-
ουσα πόλη, τού Ελληνικού Πόντου, (φωτο 7) µε υψηλούς
δείκτες παραγωγής, υψηλό µορφωτικό επίπεδο πληθυσµού,
Πολιτισµού και οικονοµικής ισχύος. Ο Ανέστης Τσανίδης
και η γυναίκα του Θεοδοσία Ιωακειµίδη, γεννήθηκαν εκεί, σ
ένα περιβάλλον, υψηλού επιπέδου, όπως διαφαίνεται, από
την γαµήλια φωτογραφία τής εποχής, (Φωτο 8) πού αποτε-
λεί ένα πολύτιµο ιστορικό τεκµήριο, µε την άψογη, καλο-
ραµµένη ευρωπαϊκή ενδυµασία τού γαµπρού, αλλά κυρίως

για το εξαίρετο, χειροκεντηµένο νυφικό,
και, το ευρηµατικό νυφικό πέπλο, πού ανακαλεί, τα αντίστοιχα καλύµµα-
τα κεφαλής των Ποντίων, τα οποία πιθανώς θα είχαν και αποτροπαική
σηµασία, στην µυστική γλώσσα των συµβόλων. Περίτεχνα τελειώµατα
δια χειρός, πού διατρέχουν την επιφάνεια τού νυφικού, συµπληρώνουν
την παρουσία της νύφης. Το ζευγάρι αυτό, µε το κύµα τών συνεχών πιέ-
σεων και διωγµών, βρέθηκε στο Σοχούµ της Γεωργίας.

Φαίνεται όµως όχι για πολύ, αφού νέες διώξεις, από την εντολή της κυ-
βέρνησης, να διαλυθούν οι συγκροτηµένες εθνοτικές µειονοτικές οµάδες,
πού ξεχώριζαν από τον τοπικό πληθυσµό, για να επιτευχθεί ένα είδος ο-
µογενοποίησης, πράγµα πού οι Πόντιοι, γνώριζαν πολύ καλά, από πρώ-
το χέρι. Έτσι έφθασαν στην Ελλάδα, πριν ξεσπάσει, µε την άνοδο του Φα-
σισµού, ο β' παγκόσµιος πόλεµος. Εργάστηκαν σκληρά σ αυτά πού γνώ-
ριζαν, κηπευτικά και καπνοκαλλιέργεια, έκαµαν, όπως συνήθιζαν πολλά
παιδιά, (Φωτο 9), αγόρασαν το µεγάλο κτήµα του φαρµακοποιού Κοτο-
πούλη, εντάχθηκαν απολύτως στον κοινωνικό ιστό και απεβίωσαν, εν τι-
µή, ώς αξιοσέβαστα µέλη τής τοπικής κοινότητας.

Γράφει ο Παν. Γεωρ. ∆ηµάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Αµφικλείας-Ελατείας - Email: pgdimakis@gmail.com

ΈΈΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  11993366--11993388
......ΥΥιιεε  µµ''  αανν  ζζήήςς  κκααιι  γγεεννεεσσααιι,,  σσ''  σσηηνν  ΡΡωωµµααννίίαανν  φφύύγγοονν......

Ζαλώθηκα το σπίτι µου, το  έζεψα στην πλάτη
µου, το έδεσα µε το δεξί, φωνή µεγάλη λάλη-
σα... Άγε ούν ανάγκη και καθήκον

Φωτό 6.
Οι διωγµοί, οι καταπιέσεις, οι δηµεύσεις είχαν υ-
ποχρεώσει πολλούς να αλλαξοπιστήσουν και να
απωλέσουν, µέρος τού γλωσσικού τους ιδιώµατος,
ιδιαίτερα στο εσωτερικό, µακριά από τα δηµοσιο-
γραφικά παρατηρητήρια, στο έλεος των θηρίων.
∆ιατήρησαν όµως την Εθνική τους ταυτότητα. Σε
κρύπτες, µυστικά σπήλαια και υπόγεια, διατηρού-
σαν πρόχειρα εικονοστάσια και οίκους προσευχής,
όπου οι πλέον εγγράµµατοι τελούσαν τα στοιχειώ-
δη µυστήρια τής Χριστιανικής Ορθοδοξίας. Αυτό
συνέβαινε γενικώς στην Ανατολία, στο Πόντο τούς ονόµαζαν "Κλωστούς" (διπιστους),
ήσαν και είναι µέχρι σήµερα οι κρυπτοχριστιανοι λεγόµενοι. Χάριν αυτών στην Αθήνα,
εξεδόθη στην Αθήνα, η εφηµερίδα αυτή, µε ελληνική γραφή σε τουρκική γλώσσα.

Φωτό 7. 
Άγιος Ευγέ-
νιος πολιού-
χος Τραπεζού-
ντας έζησε και
µαρτύρησε ε-
κεί, σήµερα έ-
χει µεταβληθεί
σε τζαµί, ο τό-
πος τού µαρ-
τυρικού του
θανάτου.

Φωτό 1. 
Πλάνητες τότε
οι Έλληνες κά-
τοικοι τού Πό-
ντου, γνώρι-
σαν την Γενο-
κτονία, αλλά
και τον ξερι-
ζωµό, από τις
εστίες των, µε
την εγκαρτέ-
ρηση και υπο-
µονή, πού
τους διακρίνει.
Τα λάθη, οι
κακοί σχεδια-
σµοί πολιτικοί
& στρατιωτι-
κοί, κατάδίκασαν τούς Ελληνικούς χριστιανι-
κούς πληθυσµούς της Μικράς Ασίας, να απω-
λέσουν τις πατρογονικές εστίες και τους τά-
φους των προγόνων των, σε µια θηριώδη,
βάρβαρη, απάνθρωπη επιχείρηση εθνοκάθαρ-
σης, πού επέβαλαν οι Νεότουρκοι, µε την ανο-
χή, ίσως και σιωπηρή συµφωνία, των λεγόµε-
νων Μεγάλων ∆υνάµεων.

Φωτό 2-3

Φωτό 4-5. 
Η εφηµερίδα ΕΛΛΗ-
ΕΣ ΤΗΣ ΑΖΟΦΙΚΗΣ,
µε τον υπέροχο ω-
ραίο τίτλο Χαίρετε Α-
δέλφια, αυτό δεν ά-
ρεσε καθόλου στις
Αρχές, θυµίζοντας
τον ανυπότακτο χα-
ρακτήρα τών Ελλή-
νων, πού διαχώριζαν
την θέση τους, από
τις τρέχουσες πολιτι-
κές κατευθύνσεις,
τού καιρού εκείνου.


