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Εκνευρίστηκαν οι ντόπιοι  
και τους αντιμετώπισαν εχθρικά...
ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ

Σ
την Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 
περί τους 1.500.000 πρόσφυ-
γες. Οι 400.000 περίπου προ-
έρχονταν από το μικρασιατικό 

Πόντο, οι 250.000 από την Ανατολική 
Θράκη και οι υπόλοιποι από τη Δυτική 
Μικρά Ασία και την Καππαδοκία. Πε-
ρίπου 70.000 πρόσφυγες εγκαταστά-
θηκαν στη Σοβιετική Ένωση, στις ήδη 
υπάρχουσες ελληνικές κοινότητες. Στην 
Ελλάδα οι πρόσφυγες πέρασαν από τις 
εξευτελιστικές διαδικασίες των λοιμοκα-
θαρτηρίων της Μακρονήσου, του Χαρ-
μάν Κιοϊ κ.ά. Με βάση τα στοιχεία της 
Κοινωνίας των Εθνών, σε πολλές περι-
οχές της νέας τους εγκατάστασης κατά τα 
πρώτα χρόνια πέθανε από τις κακουχίες 
το 20% των προσφύγων, ενώ αντιστοι-
χούσε 1 γέννηση σε 3 θανάτους.
Η άφιξη των προσφύγων στη Ελλάδα 
προκάλεσε γενική κρίση. Ο αρχικός 
εκνευρισμός που ένοιωσαν οι ντόπιοι 
για τους πρόσφυγες πήρε σύντομα τη 
μορφή εχθρότητας. Οι πρόσφυγες αντι-
μετώπισαν πραγματικό μίσος από τους 
ντόπιους. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, Σκυ-
ριανός στην καταγωγή, περιέγραψε θαυ-
μάσια την κατάσταση αυτή: 
«Έμενε ο κόσμος στα βαγόνια των σιδη-
ροδρόμων. Έμενε εκεί που είχε καμιά 
αποθήκη εγκαταλειμμένη. Τσαντήρια 
κάνανε. Καταστροφή, μεγάλη καταστρο-
φή. Να μην ξαναδούν τα μάτια μας τέτοια 
πράγματα. Το τι τραβήξανε αυτοί οι άν-
θρωποι δεν λέγεται. Ατιμαστήκανε. Γίνα-
νε χάλια, χάλια, χάλια. ’σε που ήταν ατι-
μασμένοι από κει με τους Τούρκους που 
τους καταδιώκανε. Και κατόπιν εδώ που 
ήρθανε τα ίδια. Προσπαθήσανε, κάνανε 
χίλια δυό να βρίσκουνε το ψωμί τους, μέ-
χρι να βρουν ένα σπίτι να κάτσουνε. Αν 
ένας πατέρας είχε πέντε-έξη παιδιά και 
κορίτσια, άλλα άρπαγε ο ένας από δω, 
άλλα ο άλλος από κει. Καταστροφή μάνα 
μου... Και οι ντόπιοι δεν τους έβλεπαν με 
καλό μάτι. Αλλά τους βρίζανε. Χίλια δυό. 

Φύγετε από δω ρε! Πηγαίνετε παρά πέρα. 
Δεν τους κοιτάζανε. Δεν είχαν την αγάπη 
να πουν για στάσου, συγγενείς μας είναι, 
Έλληνες πραγματικοί. Να τους αγκαλιά-
σουμε. Δεν έγινε αυτό το πράμα, εγώ δη-
λαδή τι είδα. Μπορεί αλλού. Ήθελαν να 
τους κλέψουνε οι κλεφταράδες που ήταν 
εδώ πέρα. Ν’ αρπάξουν ό,τι είχαν. Να 
τους κλέψουνε, να τους γελάσουνε. Απα-
τεώνες.»
Η σύγκρουση ντόπιων και προσφύ-
γων, θέτει τη σφραγίδα της σ’ όλη την 
επόμενη περίοδο. Οι γηγενείς αμφι-
σβητούν την ίδια την ελληνικότητα των 
προσφύγων. Ο τότε εισαγγελέας Βαζού-
ρας έγραψε: «Η βρισιά τουρκόσπορος 
μαζί με σωρό ανάλογες βρισιές, όπως 
σκατοουγλούδες, παληοαούτηδες κ.λπ. 
ήταν στην ημερήσια διάταξη, από ανώ-
τερα και κατώτερα κυβερνητικά όργα-
να...» Το χάσμα ενισχύθηκε και συ-
ντηρήθηκε από τον άγριο οικονομικό 
ανταγωνισμό, τόσο στην ιδιοποίηση 
της γης, όσο και στις εμπορικές δρα-
στηριότητες.»
Επιβίωση και εξέλιξη αυτής της αρχι-
κής στάσης αποτελούν σήμερα τα λεγό-
μενα ποντιακά ανέκδοτα, για τα οποία 
ο Ηλίας Πετρόπουλος: «Οι Ελλαδικοί 
νεοέλληνες δεν συμπαθούν τους πρό-
σφυγες. Και ακριβώς τα αντιποντιακά 
ανέκδοτα, που σήμερα κυκλοφορούν, 
εκφράζουν (σε τελική ανάλυση) την 
αντιπάθεια των γηγενών κατά της πο-

λυπληθέστερης προσφυγικής ομάδας 
που εγκαταστάθηκε στη χώρα μας».

Συνομωσία σιωπής
Η εγκατάσταση των προσφύγων στην 
Ελλάδα σήμαινει την μαζική προλετα-
ριοποίησή τους και κατά συνέπεια την 
πολιτική τους περιθωριοποίηση. Το 
αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν 
η επικράτηση της βούλησης όλων των 
Ελλαδικών κομμάτων (από την άκρα 
Δεξιά έως την άκρα Αριστερά) για απο-
σιώπηση των τραγικών γεγονότων, 
εξαφάνιση της προσφυγικής ιστορικής 
μνήμης και βαλκανιοποίησης των προ-
σφύγων. Οποιοσδήποτε νηφάλιος πα-
ρατηρητής των γεγονότων θα περίμενε 
να έχουν τα μικρασιατικά ιδαίτερη θέση 
στη συλλογική μνήμη των νεοελλήνων, 
καθώς και στη γνώση που αναπαράγε-
ται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στη σύγχρονη Ελλάδα. Συμβαίνει όμως 
ακριβώς το αντίθετο, δημιουργούντας 
εύλογα ερωτήματα για τα βαθύτερα αί-
τια. Μερικά συμπεράσματα αυτής της 
αναζήτησης είναι ότι η αποσιώπηση 
υπήρξε το αποτέλεσμα της οριστικής 
κυριαρχίας των ελλαδικών ομάδων στο 
έθνος-κράτος των Ελλήνων. Οι πολυά-
ριθμοι Έλληνες από το μικρασιατικό και 
τον ανατολικοθρακικό χώρο, που ανέρ-
χονταν στο 35% περίπου του συνολικού 
πληθυσμού της Ελλάδας, ενσωματώ-
θηκαν ως πρόσφυγες στην κοινωνική 
δομή. Κατά συνέπεια, ήταν αδύνατο να 

διεκδικήσουν ειρηνικά οποιοδήποτε 
μερίδιο συμμετοχής στο έθνος-κράτος, 
ως ομάδες με σαφή συνείδηση της κατα-
γωγής τους. Από την άλλη, οι ελλαδικές 
ομάδες εξουσίας, οι οποίες είχαν απο-
τύχει στον αποτελεσματικό χειρισμό της 
μικρασιατικής κρίσης, αντιμετώπισαν 
την πρόκληση της στερέωσης της εξου-
σίας τους, που αμφισβητούνταν έντονα 
εκ των πραγμάτων. Εξ άλλου είχαν βγει 
κερδισμένες από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, με την ανάθεση σ΄ αυτές, με τη 
συνθήκη της Λωζάννης, της διαχείρισης 
των ανταλλάξιμων μουσουλμανικών 
περιουσιών. Έτσι, οι κυρίαρχες ομάδες 
και τα κόμματα εξουσίας, βρέθηκαν να 
ελέγχουν μια τεράστια περιουσία.
Στα κίνητρα που οδήγησαν στην αποσι-
ώπηση, μπορούν να συμπεριληφθούν 
οι πολιτικές αποφάσεις για κλείσιμο του 
μικρασιατικού ζητήματος, μια απόφαση 
με την οποία οι μικρασιάτες πρόσφυ-
γες διαφωνούσαν ριζικά και μαχητικά 
και η αλλαγή των προτεραιοτήτων στην 
εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία γινό-
ταν πλέον ο απαιραίτητος σύμμαχος 
στην περιοχή, με τη μεσολάβηση του 
Μουσολίνι κατ’ αρχάς. Στη συνέχεια, 
όταν ο εξωτερικός εχθρός εντοπίστηκε 
στο Βορρά, η Τουρκία έγινε πολύτιμος 
σύμμαχος στα νατοϊκά πλαίσια. Έτσι, 
η ιστορική μνήμη των προσφύγων θα 
έπρεπε να εξοβελιστεί. Οι ίδιοι οι πρό-
σφυγες θα έπρεπε να αλλοτριωθούν και 
να ελλαδιτοποιηθούν. Σε μεγάλο βαθμό 
το μοντέλο αυτό πέτυχε. Πέτυχε με την 
απόλυτη σύμπραξη της ελλαδικής αρι-
στεράς, η οποία ακολούθησε μια αντί-
στοιχη στάση. Μια υπόθεση εργασίας 
που πρέπει να διερευνηθεί, είναι κατά 
πόσο η ένταξή μεγάλου μέρους των 
προσφύγων στην Αριστερά, εξέφραζε τη 
ρήξη με το κράτος, μια ρήξη που ήταν 
αποτέλεσμα της προσφυγικής τους ιδι-
ότητας. Η ανάδυση της προσφυγικής 
μνήμης συνέβη και πάλι στη δεκαετία 
του ‘80, σαν αποτέλεσμα μιας απραγμα-
τοποίητης μέχρι σήμερα κάθαρσης από 
το μικρασιατικό δράμα.
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Η γιαγιά μας η Μυροφόρα!
Γράφει ο Γιώργος Αθανασιάδης

Συνέχεια από την προηγούμενη έκδο-
ση του Κόσμου της Τρίτης Ηλικίας

O 
κύβος είχε ήδη ριφθεί 
και η κλήρωση είχε γίνει. 
Η ανατολική Μακεδονία 
και η μισή Θράκη θα δι-

οικούνταν και θα ήταν υπό την 
κατοχή των Βουλγάρων και αυτό 
έκοβε την ανάσα των  κατοίκων 
των χωριών της Δράμας που ήταν 
στα βόρεια του νομού και κοντά 
στα σύνορα με τους Βουλγάρους. 
Νωπές οι μνήμες από τις σφαγές 
και τους διωγμούς που είχαν βι-
ώσει οι ντόπιοι πληθυσμοί αλλά 
και οι πρόσφυγες που αργότερα 
εγκαταστάθηκαν στα χωριά εκεί-
να.  Στα πλαίσια της ανταλλαγής 
των πληθυσμών, πολλοί πρόσφυ-
γες απο τον Πόντο, εγκαταστάθη-
καν σε σπίτια που πρώτα ανήκαν 
σε βουλγάρικες ή τουρκικες οικο-
γένειες στα χωριά αυτά. Σε τέτοιο 
σπίτι βουλγάρικο εγκαταστάθηκε 
και η οικογένεια της Μυροφόρας  
και ζούσε μαζί με τον άντρα της 
τον Ισαάκ Βασιλειάδη και την μη-
τέρα της Ελένη Κιτμιρίδου. Αυτά 
άκουγε και η Μυροφόρα και ενώ 
ήταν στον κάμπο προσπαθώντας 
να καλλιεργήσει εκείνα, που ήξε-
ρε καλά ότι θα εγκατέλειπε αθέρι-
στα, κάθε τόσο έστρεφε το βλέμμα 
της βόρεια, βορειοδυτικά εκεί στο 
άλλο χωριό στο Περιθώρι που 
είχε παντρευτεί η αδελφή της η 
Μαρία.

Η Μαρία Κιτμιρίδου παντρεμένη 
ήρθε και εκείνη όταν η οικογένεια 
έφυγαν απο τη Ρωσία, όπου είχαν 
καταφύγει πρόσφυγες απο τη Σά-
ντα του Πόντου, απο την περιοχή 
της Τραπεζούντας.  Μια ζωή κατα-
ραμένη, χωρίς τόπο να στεριώσει 
κανείς. Η Μαρία ήταν και εκείνη 
παντρεμένη με τον άλλο τον Ισα-

άκ τον Αϊδονίδη.  Οταν έρχονταν 
απο την Ρωσία απο το Τουαψέ 
είχε ήδη δύο παιδιά. Δύο κορί-
τσια το ένα ήταν η Κυριακή της (η 
θεία μου η Κίτσα) και το άλλο ένα 
κορίτσι που δεν πρόλαβε να πά-
ρει και όνομα. Το βαπτίσανε στον 
αέρα μέσα στο καράβι  και το βγά-
λανε το όνομα της Παναγίας, μή-
πως και το σώσει η χάρη της αλλά 
η Μαύρη Θάλασσα  δέχτηκε το 
αψυχο κορμάκι του μωρού, μαζί 
με πολλά άλλα που αρρώστησαν 
και πέθαναν πάνω στο καράβι 
της προσφυγιάς. Μαύρη Θάλασσα 
λένε τον Ευξεινο Πόντο και έφερε 
την οικογένεια στην Ελλάδα, για 
να καταλήξει στα δύο χωριά του 
κάμπου του Νευροκοπίου. Στην 
ουσία όλοι όσοι έμεναν στα δύο 
χωριά το Οχυρό και το Περιθώρι 
ήταν όλοι συγγενείς είτε κοντυνοί 
είτε μακρυνότεροι.

Εκεί λοιπόν, στο Περιθώρι η 
Μαρία Αϊδονίδου (το γένος Κι-
τμιρίδου, όπως είπαμε παραπά-
νω) έστησε το σπιτικό της στο 
κέντρο του χωριού, ένα δίπατο 
παλιό τούρκικο σπίτι γωνιακό 
πάνω στην πλατεία και εκεί γέν-
νησε τα υπόλοιπα παιδιά τους τον 
Παρασκευά της, τη Ειρήνη, την 
Ελένη και τελευταία την Ευμορ-
φίλη (Φούλα, την μητέρα μου). 
Δεν είχε προλάβει να σαραντήσει 
καλά καλά η λεχώνα  απο τη γέν-
να του τελευταίου της κοριτσιού  
της  Φούλης της  και ήρθε το πρώ-
το χτύπημα. Τριάντα έξι χρονών 
παλληκάρι, εφτά χρόνια πρίν τον 
πόλεμο του ΄40,  ο άντρας της ο 
Ισαάκ Αϊδονίδης κάποιες μέρες 
πάλεψε με τον Χάρο.  Και η αρρώ-
στια και το κακό χτηκιό τον έκαιγε 
και πυρωμένα βέλη πυρετού του 
έριχνε και βήχα στο στήθος και 
τελικά κέρδισε τη μάχη ο μαυρο-
χάροντας και τον πήρε μαζί του 

στο σκοτεινό βασίλειο του Αδη. 
Τον θάψανε τον παππού μου τον 
Ισαάκ πέρα ψηλά στα μνήματα και 
ακόμη υπάρχει στο νεκροταφείο 
του Περιθωρίου Δράμας, ο τάφος 
του παππού μου. 
Μόνη τώρα η Μαρία, έπρεπε να 
παλέψει να ζήσει τα παιδιά της 
που στο μεταξύ μεγάλωναν. Η με-
γάλη της η Κίτσα της γρήγορα μι-
κροπαντρεύτηκε σαν τη μάνα της 
και τη θειά της την Μυροφόρα,  
τον Θεόφιλο Καρυπίδη (καλός εί-
παν τότε ότι ήταν), μα παλληκά-
ρι μικρό και εκείνος θάταν καμιά 
εικοσαριά ούτε και εκείνη 14 και 
σ ένα χρόνο έγινε μάνα κι αυτή. 
Η Μαρία Αϊδονίδου πρόλαβε 
και  είδε εγγόνι πριν κλείσει και 
κείνη για πάντα τα μάτια της σε 
ηλικία τριάντα οκτώ χρονών στο 
νοσοκομείο της Δράμας εκεί στο 
‘38 «τη χρονίας» τρία χρόνια πριν 
τον πόλεμο. Εκεί την θάψανε και 
κανεις δε ξέρει που είναι ο τάφος 
της.  Αλλωστε ποιός θα μπορούσε 
να ενδιαφερθεί πραγματικά ζώ-
ντας μια σκληρή πραγματικότητα 
σε καιρούς που δε χωρούσαν τέ-
τοιους συναισθηματικούς ρομα-
ντισμούς. Δύο χρόνια πρίν είχε 
γίνει στην Ελλάδα, η δικτατορία 
του Μεταξά, σε μια Ελλάδα πτω-
χευμένη, με τεράστιο εξωτερικό 
χρέος. Το μικρότερο παιδί της, 
η  μητέρα μου, η Φούλη της, ήταν 
δεν ήταν συμπληρωμένα τα  πέντε 
της, όταν γνώρισε την ορφάνια 
και απο τους δύο γονείς της.  

Ολα αυτά γυρίζαν στο μυαλό της 
Μυροφόρας καθώς δούλευε στο 
χωράφι φυτεύοντας φασόλια στο 
μεγάλο μπαξέ για νάχουνε να ταϊ-
σουν τα παιδιά της, αλλά σκεπτό-
ταν και τα ορφανά της αδελφής 
της, της Μαρίας, στο άλλο χωριό 
στο Περιθώρι. Είχε στο σπίτι και 
τη μάνα της την Ελένη Κιτμιρίδου, 

που άν και δεν ήταν πολύ μεγάλη 
σε ηλικία, όλα όσα έπαθε στη ζωή 
της ήταν αρκετά να την κάνουν να 
«τα χάσει» πριν την ώρα της. Ο θά-
νατος της είχε χαράξει τη ζωή απο 
μικρό παιδί όταν προσφυγόπουλο 
στα τέλη του 19ου  αιώνα βρέθη-
κε στη Ρωσία απο τη Σάντα της 
Τραπεζούντας μετά το ρωσοτουρ-
κικό πόλεμο και τις σφαγές που 
ακολούθησαν.  Τούρκοι, Κούρδοι 
και Τσέτες είχαν ξαμολυθεί πίσω 
απο τους Ελληνες του Πόντου και 
έσφαζαν, όπως γράφτηκε και πα-
ραπάνω. Η Ρωσία ήταν η λύση και 
αυτή ακολουθησε η οικογένεια. 
Η προγιαγιά Ελένη Πιστοφίδου, 
γνώρισε και το θάνατο της κόρης 
της Μαρίας και έθαψε και δύο 
τρία εγγόνια της...  ποιός μπορεί 
να θυμηθεί πιά αριθμούς... 

Ηταν χρήσιμο και φρόνιμο  η 
γριά Ελένη να μένει πότε με τη   
Μυροφόρα στο Οχυρό και πότε με 
τα ορφανά της κόρης της Μαρίας 
στο Περιθώρι. Ομως επειδή η κα-
τάσταση της βάραινε και το μυα-
λό της ταξίδευε διαρκώς σε άλλες 
εποχές και χώρους, και εκείνη 
ζούσε στο δικό της κόσμο εκεί στα 
τέλη του 19ου αιώνα, σ ένα κόσμο 
που είχε ήδη σχεδόν φτάσει στα 
μέσα του 20ου. Θεωρήθηκε ότι 
έπρεπε να μείνει οριστικά με την 
Μυροφόρα στο Οχυρό, για να την 
προσέχει η κόρη της. Η Μυροφό-
ρα δεν μπορούσε να ακουμπήσει 
την ευθύνη της μέριμνας της μη-
τέρας της και γιαγιάς των ορφα-
νών, πάνω στα έρημα τα ορφανά 
της αδελφής της. Αυτά ζούσαν και 
μεγάλωναν μόνα τους εκεί στο 
Περιθώρι, σ εποχές που το μόνο 
μεταφορικό μέσο ήταν το κάρο με 
τα βόδια.
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Το γραφείο μας σε συνεργασία και με τη Δικηγόρο του Σύδνευ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΚΗ (ATHENA TOURIKIS) - SOLICITOR
αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των υποθέσεων σας στην Ελλάδα και την Αυστραλία.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

•Θέματα κληρονομιών, αποδοχές, διανομές 
περιουσιών και σύνταξη διαθηκών στην 
Ελλάδα και την Αυστραλία.
•Γονικές Παροχές, Θέματα ασφάλισης και 
συνταξιοδοτικά στην Ελλάδα.
•Τακτοποίηση με συνεργάτες λογιστές στην 
Ελλάδα των φορολογικών σας θεμά-

των - Ελληνική υπηκοότητα και ελληνικά 
διαβατήρια.
•Κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτων, πώλη-
ση, αγορά κ.λπ. στην Ελλάδα.
•Πληρεξούσια  για την Ελλάδα για οποιοδή-
ποτε θέμα υπάρχει ανάγκη.
•Εκδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και κλειδαρίθμου κα-

θώς και διορισμό φορολογικού αντικλήτου 
στην Ελλάδα  - Υπαγωγή κατοίκων εξωτερι-
κού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Αθήνα.
•Πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα φορο-
λογικά σας θέματα και τις τυχόν οφειλές σας 
σε σχέση με την περιουσία σας στην Ελλάδα 
όπου και αν βρίσκεται εκεί.

Βρισκόμαστε ΕΔΩ στην Αυστραλία για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί στην Ελλάδα.
Επικοινωνήστε μαζί μας Tel:  0421 969 172,  (02) 9261 3144, e-mail:  athanasiadis.g@hotmail.com
Διεύθυνση: 377-383 Sussex St. (Suite 4, Level 5), SYDNEY, NSW 2000   


