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Μια ιστορία από τον μικρασιατικό Βορρά



Η ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΝΖΙΜΑΤ,
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ,

Η ΗΤΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Απόσπασμα δημοσίευσης για το Συνέδριο των Νεότουρκων στην οθωμανική 
Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 1911, όπου αποφασίστηκε η καταπίεση 

και η αφομοίωση των χριστιανών της Αυτοκρατορίας.

Το περιοδικό Εύξεινος Πόντος εκδόθηκε στην Τραπεζούντα το 1881 
και το περιοδικό Οι Κομνηνοί το 1916 από τον μητροπολίτη Χρύσανθο.



Χαρακτηριστικοί χάρτες από το κίνημα ανεξαρτησίας του Πόντου, 
που εκδόθηκαν στη Μασσαλία της Γαλλίας. Στη λεζάντα αναγράφεται: 
Πολίτες του Εύξεινου Πόντου, εγερθείτε! Υπενθυμίστε στα ελεύθερα έθνη 

τα υπέρτατα δικαιώματά σας στη Ζωή και στην Ανεξαρτησία.



Και μη μου πεις για προσφυγιά «Δεν άκουσα, δεν είδα».

Ρωτήστε εμάς που χάσαμε αναίτια πατρίδα.

Αχ, να ’χα απ’ το χώμα σου μια χούφτα, μάνα Σμύρνη,

να τ’ άλειφα στο σώμα μου και βάλσαμο να γίνει.

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Το «αχ» το υστερ’νόν



Με τους στίχους της προηγούμενης σελίδας ξεκινά ο Κώστας Διαμαντίδης την ποιητική 
του συλλογή Το «αχ» το υστερ’νόν (Θεσσαλονίκη 2011, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη) για 
να τονίσει το ενιαίο της προσφυγικής εμπειρίας τόσο στον Πόντο όσο και στην Ιωνία, 
στην Καππαδοκία, στην Ανατολική Θράκη και αλλού. Ο Διαμαντίδης ανήκει στην τρίτη 
προσφυγική γενιά, είναι πολιτικά ενεργός και έντονα στρατευμένος σε κινήματα πολιτι-
κής κριτικής. Είναι ο σημαντικότερος σύγχρονος Πόντιος ποιητής.
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ακόμα και σήμερα δεν έχει σιγάσει η διαμάχη γύρω από 
το ζήτημα γιατί οι ελληνικές δυνάμεις, που υπερτερούσαν 
αριθμητικά και δεν ήταν πολύ χειρότερα εξοπλισμένες από 
τα στρατεύματα του Κεμάλ, οδηγήθηκαν σ’ αυτή την κα-
ταστρoφική ήττα.

DOUGLAS DAKIN

H ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923

Ο Πόντος έχει επανέλθει στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης 
από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν συνέβησαν δύο παράλ-
ληλες και ασύμβατες σε πρώτη ανάγνωση διαδικασίες. Η πρώτη 
αφορούσε στην εμφάνιση ενός ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου που 
αναδείκνυε όσα για δεκαετίες επιχειρήθηκε να ξεχαστούν. Δηλαδή 
τις διαδικασίες διαμόρφωσης του μεταοθωμανικού κόσμου που εί-
χαν ως μηχανισμό ολοκλήρωσης τις γενοκτονίες των μη μουσουλ-
μανικών λαών, αλλά και την ήττα των Ελλήνων από τους κεμαλι-
κούς εθνικιστές κατά την τελευταία περίοδο αυτής της διαδικασίας. 
Η δεύτερη σχετιζόταν με την επανεμφάνιση ενός διακριτού ρεύ-
ματος μετανάστευσης Ποντίων ομογενών από τις χώρες της τότε 
Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή Μικρασιατών προσφύγων που είχαν 
εγκλωβιστεί στον σοβιετικό χώρο και παρακολούθησαν τις διάφο-
ρες φάσεις του εγχειρήματος έως την εποχή που έπεσαν θύματα της 
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αντιμειονοτικής πολιτικής του σταλινισμού. Έκτοτε ξανάνοιξε η 
συζήτηση για το τι συνέβη και πώς πρέπει να προσεγγίζεται ιστο-
ριογραφικά η περίοδος 1908-1923. Σε πολιτικό επίπεδο οι προσφυ-
γικές ομάδες που γέννησε η Μικρασιατική Καταστροφή έκλεισαν 
τον κύκλο των εκκρεμοτήτων με το ελλαδικό πολιτικό σύστημα με 
την αναγνώριση της Γενοκτονίας του ελληνισμού στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία από τους Νεότουρκους και τους κεμαλιστές, με την 
καθιέρωση δύο επίσημων Ημερών Μνήμης, τη 19η Μαΐου για τον 
Πόντο και τη 14η Σεπτεμβρίου για το σύνολο της Μικράς Ασίας. 

Με το βιβλίο αυτό, που συμπυκνώνει τη δική μου ιστοριογρα-
φική αντίληψη, επιχειρώ να ολοκληρώσω τη μελέτη του συγκεκρι-
μένου θέματος τοποθετώντας το Ποντιακό Ζήτημα στο πραγματικό 
του πλαίσιο, αυτό του ευρύτερου Μικρασιατικού Ζητήματος, ή κα-
λύτερα του Ελληνικού Ζητήματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
που αποχωρούσε πλέον από την ιστορία. Επίσης αναπόφευκτα συν-
δέεται και με τη μετανάστευση στη Ρωσία, καθώς και με τη συμμε-
τοχή των Ελλήνων στα ρωσικά κινήματα, όπως και με τις πολιτικές 
εξελίξεις στη Ρωσία, οι οποίες επιδρούν άμεσα στην κατάσταση 
που διαμορφωνόταν στον Πόντο.

 Ο Πόντος βρισκόταν στη βορειοανατολική Μικρά Ασία. Παρ’ 
όλη τη μεγάλη μετανάστευση προς τη Ρωσία που είχε αρχίσει από 
τον 19ο αιώνα, οι Έλληνες υπήρχαν σε αξιοσημείωτα μεγέθη με-
ταξύ των σύνοικων μουσουλμανικών πληθυσμών. Ενδιαφέρον επί-
σης έχει το γεγονός –αν και είχε μικρή σημασία στις συγκεκριμένες 
συνθήκες, όπου το κύριο κριτήριο της ένταξης ήταν η θρησκευτι-
κή τοποθέτηση– ότι μεγάλο μέρος των μουσουλμάνων του Πόντου 
ήταν ελληνογενείς και ελληνόφωνοι. 

Η πιθανότητα επίλυσης του Ποντιακού Ζητήματος χάθηκε κυ-
ρίως ως αποτέλεσμα της ανορθολογικής πολιτικής που ακολουθή-
θηκε μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του ’19-’20 όταν οι φιλομο-
ναρχικοί νικητές των εκλογών επέλεξαν να διαρρήξουν τις σχέσεις 
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με τους συμμάχους σε μια στιγμή πολύ κρίσιμη για το Ποντιακό 
Ζήτημα. Τη στιγμή ακριβώς που το αίτημα για δημιουργία της Δη-
μοκρατίας του Πόντου είχε ενσωματωθεί στην ατζέντα της ελλη-
νικής κυβέρνησης των Φιλελευθέρων και οι Βρετανοί φάνηκε ότι 
αποδέχονταν την τολμηρή αυτή πρόταση. Εντέλει οι Πόντιοι, όπως 
και οι υπόλοιποι Μικρασιάτες και Ανατολικοθρακιώτες συντοπίτες 
τους, θα υποστούν την Καταστροφή και οι επιζήσαντες θα καταφύ-
γουν πρόσφυγες στην Ελλάδα και στη Σοβιετική Ένωση.

Ο χώρος του Πόντου, όπως και της Ιωνίας, της Βιθυνίας, της 
Καππαδοκίας, της Ανατολικής Θράκης κ.ά., είχε αντιμετωπίσει 
ήδη από το 1914 την πολιτική εθνοκάθαρσης που ακολούθησαν οι 
Νεότουρκοι στο πλαίσιο του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου και νομικά 
σήμερα περιγράφεται με τον όρο «γενοκτονία». Η όξυνση των εν-
δοοθωμανικών αντιθέσεων και η διαφαινόμενη κατάρρευση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας – η οποία από το 1908 είχε βρεθεί πρα-
ξικοπηματικά υπό τον έλεγχο των εθνικιστών– ενεργοποίησαν τους 
Πόντιους διανοούμενους. Διατυπώθηκε τότε το αίτημα δημιουργίας 
δεύτερου ελληνικού κράτους στις νότιες παραλίες της Μαύρης Θά-
λασσας, ως μοναδικής δυνατότητας επιβίωσης του ελληνισμού στη 
γενέθλια γη. 

Με το τέλος του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα βρέθηκε 
στον κύκλο των νικητών που αποφάσισαν για τη διάλυση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Το σύνθετο διεθνές πλαίσιο, τα αντικρουό-
μενα συμφέροντα των συμμάχων και η άρνηση των Βρετανών 
να αποδεχτούν σε πρώτη φάση τη συμπερίληψη του Πόντου στις 
μεταπολεμικές διευθετήσεις, οδήγησαν την κυβέρνηση των Φιλε-
λευθέρων –παρότι αρχικά αμφιταλαντεύτηκε– να αγνοήσει τα αι-
τήματα των Ποντίων και να υποστηρίξει στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης 
στο Παρίσι, τον Δεκέμβριο του 1919, την ενσωμάτωση του Πόντου 
στην Αρμενία. Μια θέση που εξόργισε τους Έλληνες του Πόντου 
και τις ποντιακές οργανώσεις, οι οποίες με επικεφαλής τον μητρο-
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πολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο προσπάθησαν να παρέμβουν αυ-
τοτελώς, χωρίς κάποιο έμπρακτο αποτέλεσμα, στις Συνδιασκέψεις 
Ειρήνης, προωθώντας το αίτημα δημιουργίας ελληνικού κράτους 
στον Πόντο. Οι Πόντιοι συνέχισαν να επιζητούν την ελλαδική βοή-
θεια και να απαιτούν την αποστολή ελληνικού στρατού στον Πό-
ντο. Η γενικότερη όμως στάση των συμμάχων έως εκείνη τη στιγμή 
ήταν αρνητική. 

Η στάση των Βρετανών άλλαξε με την ισχυροποίηση του κεμα-
λικού κινήματος. Ο Βενιζέλος, αντιλαμβανόμενος τη μεταβολή της 
βρετανικής στάσης, λίγο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 
αποφάσισε να αποστείλει ελληνικά στρατεύματα στον Πόντο και 
ενημέρωσε τον Βρετανό πρωθυπουργό Λόυντ Τζωρτζ για το σχέδιο 
επέμβασης με στόχο τη δημιουργία ελληνικού κράτους εκεί. Η αλ-
λαγή αυτή εκφράστηκε με τη σύνταξη ενός τολμηρού υπομνήματος 
προς τον Λόυντ Τζωρτζ στις 5 Οκτωβρίου 1920, ώστε να ληφθούν 
από κοινού στρατιωτικά μέτρα κατά του κεμαλικού κινήματος, το 
οποίο είχε αρχίσει να προκαλεί πονοκέφαλο στους συμμάχους. Με 
το υπόμνημα ζητήθηκε η οριστική εκδίωξη των Τούρκων από την 
Κωνσταντινούπολη και η δημιουργία ενός νέου κράτους στον Πό-
ντο από τους Έλληνες γηγενείς, στο οποίο θα επέστρεφαν και όσοι 
είχαν εκδιωχθεί και εγκατασταθεί στη νότια Ρωσία. Με το υπόμνη-
μα αυτό ο Βενιζέλος μετακύλιε το βάρος εφαρμογής της Συνθήκης 
των Σεβρών από τους ελληνικούς ώμους στους συμμάχους. Η πρό-
ταση για αναθεώρηση της Συνθήκης εις βάρος των Τούρκων με τη 
δημιουργία δύο νέων κρατών, του Πόντου και της Κωνσταντινού-
πολης, που αρχικά δημιούργησε αμηχανία στο βρετανικό επιτελείο, 
φάνηκε ότι τελικά θα υιοθετούνταν από τους Βρετανούς.

Οι ραγδαίες εξελίξεις με το αρνητικό αποτέλεσμα των εκλογών 
της 1ης Νοεμβρίου του 1920, τα μεγάλα λάθη της νέας μοναρχικής 
ελληνικής κυβέρνησης στον πολιτικό, στρατιωτικό και διπλωματι-
κό τομέα, τα αποκλίνοντα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και 
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η μεγάλη στρατιωτική υποστήριξη του κεμαλικού κινήματος από 
τους Σοβιετικούς (αλλά και τους Ιταλούς με τους Γάλλους) είχαν ως 
πρώτο θύμα τον Πόντο, ο οποίος εγκαταλείφθηκε οριστικά. 

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται να προσεγγιστούν αναλυτικά τα θέ-
ματα αυτά και μεταξύ άλλων να απαντηθεί το ερώτημα που έθεσε ο 
Douglas Dakin. Σε οκτώ κεφάλαια παρουσιάζονται τα γεγονότα της 
σύγχρονης περιόδου που αφορούσαν στις συνθήκες που είχαν δια-
μορφωθεί κατά την τελευταία περίοδο του Ανατολικού Ζητήματος, 
την έξοδο μεγάλου μέρους των Ελλήνων του Πόντου στη Ρωσία κυ-
ρίως κατά τον 19ο αιώνα, τις ευεργετικές επιπτώσεις του Τανζιμάτ, 
το πραξικόπημα των Νεότουρκων, την εμπλοκή των Γερμανών, την 
απόφαση και την υλοποίηση των γενοκτονιών, τις συνθήκες που 
διαμόρφωσε ο Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος, τον Εθνικό Διχασμό, τις 
προσπάθειες διαμόρφωσης ενός μεταοθωμανικού κόσμου στο δύ-
σκολο περιβάλλον με την εμφάνιση της σοβιετικής Ρωσίας, τα απο-
κλίνοντα συμφέροντα των συμμάχων, τη μικρασιατική εκστρατεία 
και εντέλει την Καταστροφή και την προσφυγοποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ

Έξοδος προς τη Ρωσία

Στα μέσα του 19ου αιώνα η Ρωσία είχε καταφέρει να εδραιώσει την 
κυριαρχία της στον Καύκασο, υποχρεώνοντας τους ιθαγενείς λαούς 
σε συνθηκολόγηση. Τότε θα ξεκινήσει και μαζική μετοίκηση των Ελ-
λήνων, αλλά και των Αρμενίων, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
στη Ρωσία. Η μετανάστευση υπήρξε φαινόμενο ευθέως ανάλογο της 
επέκτασης των Ρώσων προς τον Νότο, της συνεπακόλουθης ανά-
γκης επάνδρωσης των συνοριακών περιοχών από φιλικό πληθυσμό 
και συγχρόνως της οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών που εγκα-
τέλειψαν οι μουσουλμάνοι κάτοικοί τους. Οι δεκάδες χιλιάδες μου-
σουλμάνοι πρόσφυγες από τον Καύκασο κατέφυγαν στην οθωμανική 
επικράτεια. Έτσι δημιουργήθηκε μια μεγάλη κοινωνική αναστάτωση 
στις περιοχές που γειτνίαζαν με τις πολεμικές συγκρούσεις. Η άφι-
ξη των εξαθλιωμένων προσφύγων μουσουλμάνων από τον Καύκασο 
επέτεινε την ανασφάλεια και ενίσχυσε τις τάσεις φυγής των μη μου-
σουλμάνων.1 Παράλληλα ξεκίνησε και το εποικιστικό ρωσικό πρό-
γραμμα, που διήρκεσε από την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα έως 
τις παραμονές του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου.2 Ο Ν. Βορομπιόφ, που 
ήταν ο υπεύθυνος του προγράμματος αυτού, γράφει: «Στόχος ήταν 
να καλυφθούν οι άδειες περιοχές και να ξαναρχίσουν οι καλλιέργειες, 
που διακόπηκαν όταν οι βουνίσιοι3 έφυγαν στην Τουρκία ή εξορίστη-
καν [...]. Αυτή η περιοχή απαιτούσε ανώτερη αγροτική κουλτούρα 
και σκέφτηκαν να καλέσουν τους Έλληνες και τους Αρμένιους που 
ταιριάζουν σ’ αυτές τις συνθήκες».4 
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Η παρούσα μελέτη τοποθετεί το Ποντιακό Ζήτημα στο πραγ-
ματικό του πλαίσιο, αυτό του ευρύτερου Μικρασιατικού Ζη-
τήματος. Αναφέρεται στο ποντιακό αντάρτικο στη βόρεια 
Μικρά Ασία, το οποίο συγκροτεί μια συγκλονιστική σελίδα 
αντίστασης ενός λαού απέναντι σε μια σκληρή, απολυταρχική 
εξουσία, υπενθυμίζοντας ότι η μετάβαση από την πολυεθνική 
Οθωμανική Αυτοκρατορία στην εποχή του εθνικού τουρκικού 
κράτους δεν ήταν ούτε αναίμακτη ούτε και ευθύγραμμη.

Aναλύεται εδώ η πολιτική της γενοκτονίας την οποία εμπνεύ-
στηκε και υλοποίησε ο ακραίος εθνικισμός των Νεότουρκων, 
καθώς και οι διεθνοτικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν στην πε-
ριοχή με τα αντίστοιχα κινήματα, όπως αυτό των Αρμενίων.

Τέλος, παρουσιάζεται η εξέλιξη της καταληκτήριας φάσης της 
ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης 1919-1922, που θα κορυφωθεί 
με την ελληνική ήττα και την οριστική πλέον έξοδο των ελληνι-
κών πληθυσμών από τον Πόντο και την υπόλοιπη Μικρά Ασία.
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