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Η ελληνική κοινότητα του Μερτζάν που βρισκόταν στην περιφέρεια 

Κουμπάν του Βορείου Καυκάσου δημιουργήθηκε το 18641 ως αποτέ-

λεσμα της αναστάτωσης που προκάλεσε ο Κριμαϊκός Πόλεμος (1853-

1856) στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Οι Ρώσοι επικυ-

ρίαρχοι του Καυκάσου, για να αντικαταστήσουν τους τοπικούς μου-

σουλμανικούς πληθυσμούς –Κούρδους, Κιρκάσιους και Αμπχάζιους– 

που εγκατέλειπαν τις εστίες τους λόγω του πολέμου, προσπάθησαν να 

προσελκύσουν χριστιανούς εποίκους από άλλα μέρη της τσαρικής 

επικράτειας και την Οθωμανική Αυτοκρατορία με σκοπό την κάλυψη 

των δημογραφικών κενών, την οικονομική ανάπτυξη και κυρίως την 

αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης των νέων κτήσεών τους στον 

Καύκασο. Η πολιτική αυτή βρήκε ανταπόκριση στους ελληνικούς πο-

ντιακούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως εξαι-

τίας της ανοργάνωτης εγκατάστασης χιλιάδων σκληροτράχηλων μου-

σουλμάνων προσφύγων στην ποντιακή ύπαιθρο και της αρχικής αδια-

φορίας των οθωμανικών αρχών απέναντι στο ρεύμα μετανάστευσης 

χριστιανών προς τη Ρωσία αλλά και λόγω της θετικής στάσης υπέρ 

της μετανάστευσης που τήρησε τα πρώτα χρόνια της σύστασής του το 

ελληνικό προξενείο Τραπεζούντας.2 Σύμφωνα με τον Νικόλαο Φου-

ντούλη που διετέλεσε πρόξενος στην Τραπεζούντα το 1882-83 από το 

τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου ως το 1878 είχαν μεταναστεύσει στον 

Καύκασο 36.000 άτομα.3 Ο αρχιμανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης α-

νεβάζει σημαντικά αυτόν τον αριθμό αναφέροντας καθ’ υπερβολή ότι 

μόνο μεταξύ 1856-1866 είχαν μετακινηθεί στον Βόρειο Καύκασο 

60.000 Πόντιοι κυρίως από τις περιφέρειες Τραπεζούντας και Θεοδο-

σιούπολης (Ερζερούμ) και λιγότεροι από τις επαρχίες Κολωνίας, 

Χαλδίας, Νεοκαισάρειας και από τη Σάντα της επαρχίας Ροδόπολης 

της περιφέρειας Σεβάστειας. Μερικές χιλιάδες από αυτούς εγκατα-

στάθηκαν στο ρωσικό κυβερνείο του Κουμπάν ιδρύοντας επάνω ή 

κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε το Νοβοροσίσκ με το 
 

1 Βλάσης Αγτζίδης, Παρευξείνιος Διασπορά. Οι ελληνικές εγκαταστάσεις στις βο-

ρειοανατολικές περιοχές του Ευξείνου Πόντου (Θεσσαλονίκη, 22001), 166. 
2 Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακού, «Μεταναστεύσεις Ελλήνων στον Καύκασο (19ος 

αι)», Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (1993): 108-14. 
3 Ξανθοπούλου-Κυριακού, «Μεταναστεύσεις», 130. 
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Αικατερινοντάρ4 χωριά, όπως το Μερτζάν και το Κοτάκιοϊ ή όπως το 

Βίτιζοφ κοντά στην Ανάπα, και παραθαλάσσιους οικισμούς με μεγα-

λύτερους την Καπαρτίγκα και το Γιελεντζίκ είκοσι χιλιόμετρα νότια 

του Νοβοροσίσκ.5 

Το Μερτζάν βρίσκεται στην ενδοχώρα του Κουμπάν, δεκαέξι χι-

λιόμετρα βόρεια του Αμπίνσκ (Abinsk), από όπου περνούσε η σιδη-

ροδρομική γραμμή που συνέδεε το Αικατερινοντάρ με το Νοβορο-

σίσκ, και εξήντα έξι χιλιόμετρα ανατολικά του Νοβοροσίσκ. Στην 

κωμόπολη αυτή είχε δημιουργηθεί μια από τις πλέον πολυάριθμες ελ-

ληνικές κοινότητες του Κουμπάν με πληθυσμό που έφθανε στις πα-

ραμονές του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου σύμφωνα με στατιστική 

των ρωσικών αρχών τις 2.100 ψυχές και διέθετε μια εκκλησία και ένα 

τετρατάξιο σχολείο με δύο δασκάλους.6 Οι κάτοικοί της, όπως οι πε-

ρισσότεροι ποντιακοί πληθυσμοί του Κουμπάν, ήταν αγρότες και α-

σχολούνταν κυρίως με την καπνοκαλλιέργεια και κατά δεύτερο λόγο 

με την καλλιέργεια σιτηρών, αραβοσίτου, γεωμήλων και ηλιόσπορου 

για την παραγωγή λαδιού.7 

Η Ρωσική Επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917, η επικράτηση 

των Μπολσεβίκων τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου και ο εμφύλιος πό-

λεμος που ακολούθησε διατάραξαν την καθημερινότητα των κατοί-

κων, με την περιφέρεια του Κουμπάν και την παράλια ζώνη της Μαύ-

ρης Θάλασσας να μετατρέπονται σε ένα από τα κύρια θέατρα αυτού 

του Εμφυλίου. Από τη μια, οι Κοζάκοι του Κουμπάν διεκδικώντας 

την ανεξαρτησία τους παρείχαν καταφύγιο στους Αντεπαναστάτες του 

Εθελοντικού Στρατού που αρχικά τελούσε υπό την ηγεσία των Λαβρ 

Κορνίλοφ (Lavr Kornilov) και Μιχαήλ Αλεξέγιεφ (Michail Alexeyief) 

και από τον Απρίλιο του 1918, μετά τον θάνατό τους, του Αντόν Ντε-

 
4 Σήμερα η πόλη ονομάζεται Krasnodar. 
5 Αρχιμανδρίτης Πανάρετος Κ. Τοπαλίδης, Ο Πόντος ανά τους αιώνας (Δράμα, 

1927), 231-33. Την άποψή του, όπως αναφέρει η Ξανθοπούλου-Κυριακού, ό.π., 

130-31, αναπαράγουν πολλοί μελετητές. 
6 Υπηρεσία Διπλωματικού Ιστορικού Αρχείου [στο εξής ΥΔΙΑ], ΑΚΥ, 1919, Β/ΑΑΚ 

(4), Πίνακας κυβερνείου Κουμπάν. 
7 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Ο αναπληρωτής ΓΔΜ Ν. Δελακοβίας προς τον 

νομάρχη Πέλλας, τη μεραρχία Πέλλας και τον επόπτη εποικισμού, αρ. πρωτ. 

22.097, Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 1919, αντίγραφο που υπογράφει ο πρόξενος 

Αγησίλαος Τζαννέτος, Αικατερινοντάρ, 9 Ιουνίου 1919. 
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νίκιν (Anton Denikin)∙8 από την άλλη, μεγάλες μάζες καταπιεσμένων 

εργατών, αγροτών και λιποτακτών από τον τσαρικό στρατό συντάσ-

σονταν με τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι από τον Δεκέμβριο του 1917 

είχαν καταλάβει τη σιδηροδρομική γραμμή Νοβοροσίσκ–Αικατερινο-

ντάρ, κοντά στην οποία βρισκόταν το Μερτζάν, και τις πόλεις Νοβο-

ροσίσκ, Μαϊκόπ και Αρμαβίρ.9 

Ο επαναστατικός πυρετός δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει και 

τους κατοίκους του Μερτζάν. Εκεί, όπως άλλωστε σε όλα τα χωριά 

και τις πόλεις, συστάθηκε με πρωτοβουλία λιποτακτών από τον τσα-

ρικό στρατό επαναστατική επιτροπή, η οποία συγκρότησε ένοπλη ο-

μάδα ογδόντα πέντε ατόμων που πολέμησε στο πλευρό των μπολσε-

βίκων στο Κουμπάν, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις για την κατά-

ληψη του Αικατερινοντάρ τον Μάρτιο του 1918. Η ομάδα αυτή, που 

αναφέρεται ότι ήταν από τις πιο συνειδητοποιημένες του Κουμπάν, 

συνέδραμε στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Εθελοντικού Στρα-

τού στις περιφέρειες του Ντον και του Τερέκ για να ενταχθεί τελικά 

στην 11η Κόκκινη Στρατιά.10 

Ωστόσο, πολλοί ήταν οι κάτοικοι του Μερτζάν που διαφωνούσαν 

με τις διακηρύξεις των μπολσεβίκων για δημιουργία μεγάλων κρατι-

κών αγροκτημάτων γιατί θα τους στερούσαν τη γη μαζί με το δικαίω-

μα της ατομικής γεωργικής παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων 

τους.11 Ο εμφύλιος πόλεμος, που βύθισε την ευρύτερη περιοχή στην 

αναρχία, αναστάτωσε τη ζωή των Ελλήνων εποίκων, καθώς ετερό-

κλητες ομάδων εργατών, λιποτάκτες του πρώην τσαρικού στρατού 

που είχαν συνταχθεί με τους μπολσεβίκους ή με τον Εθελοντικό Στρα-

τό, μεμονωμένοι τοπικοί παρτιζάνοι και αγρότες χωρίς ιδιαίτερη πει-

θαρχία προέβαιναν σε κλοπές, κατάσχεση ζώων και αμαξιών, λεη-

λασίες, σφαγές και κάθε είδους αυθαιρεσίες.12 Στα υπάρχοντα προ-

βλήματα προστέθηκε η άφιξη ομογενών προσφύγων από το Καρς που 

 
8 Peter Kenez, Red Attack, White Resistance. Civil War in South Russia 1918 (Ουά-

σιγκτον, 22004), τ. 1, 121-33∙ Evan Mawdsley, The Russian Civil War (Νέα Υόρκη, 
32008), 85-88, 92-98. 
9 Mawdsley, ό.π., 85∙ Kenez, ό.π., 102-8. 
10 Αγτζίδης, ό.π., 166-67. 
11Αγτζίδης, ό.π., 173. 
12 Ενδεικτικά, ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Φωκίων Ζήνωνας προς τον υπουργό 

Εξωτερικών, αρ. πρωτ. 408, Νοβοροσίσκ, 22 Ιουλίου 1919. 
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αναζήτησαν καταφύγιο στον Βόρειο Καύκασο μετά την προέλαση 

των τουρκικών στρατευμάτων στα μέρη τους. Στο Μερτζάν αναφέρε-

ται ότι το 1919 κατοικούσαν κοντά στις 500 οικογένειες ομογενών και 

100 οικογένειες προσφύγων.13 

Ζώντας καθημερινά με την αβεβαιότητα και τον φόβο πολλές κοι-

νότητες Ποντίων εποίκων άρχισαν να πιστεύουν ότι μόνη διέξοδος 

ήταν η μετοίκηση στην Ελλάδα, άποψη με την οποία την άνοιξη του 

1919 συντάσσονταν τόσο ο απεσταλμένος του Υπουργείου Εξωτερι-

κών στην περιοχή Ξένος14 όσο και οι ελληνικές προξενικές αρχές στο 

Νοβοροσίσκ και το Αικατερινοντάρ. Μάλιστα, ο Φωκίων Ζήνωνας, 

πρόξενος της Ελλάδας στο Νοβοροσίσκ, ανέφερε ότι στο λιμάνι της 

πόλης είχαν ήδη συγκεντρωθεί πολλοί ομογενείς από διάφορα μέρη 

της Ρωσίας που ζητούσαν να μεταφερθούν με πλοία στην Ελλάδα.15 

Από τις πρώτες κοινότητες που προσπάθησαν οργανωμένα να εξα-

σφαλίσουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ήταν αυτή του Μερ-

τζάν. Με επικεφαλής τούς Γεώργιο Πετρίδη και Ιωάννη Κωνσταντινί-

δη 250 οικογένειες Ελλήνων υπηκόων του οικισμού –1.200 άτομα– 

κατέθεσαν αίτημα στην τότε ελληνική κυβέρνηση των Φιλελευθέρων 

ζητώντας τη μετοίκησή τους στην Ελλάδα. Ο τότε υπουργός Γεωργίας 

Γεώργιος Καφαντάρης φαίνεται ότι αρχικά συναίνεσε, αφού με έγ-

γραφο το οποίο απηύθυνε στον γενικό διοικητή Μακεδονίας Αναστά-

σιο Αδοσίδη στις αρχές Ιουνίου του 1919 ανακοίνωνε ότι το Υπουρ-

γείο είχε αποφασίσει να εγκαταστήσει στη Μακεδονία σε γαίες του 

δημοσίου ή σε γαίες που κατείχαν μεσεγγυούχοι, οι οποίες στο μέλλον 

θα απαλλοτριώνονταν, πληθυσμούς όχι μόνο από το Μερτζάν αλλά 

και από άλλες τριάντα κοινότητες του Καυκάσου που επιθυμούσαν να 

ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Επισήμαινε ότι οι γεωργοί αυτοί 

ήταν ευκατάστατοι, δεν ζητούσαν παρά μόνο γαίες και ότι θα διατη-

ρούσαν τη συνοχή της κοινότητάς τους, με τους ισχυρότερους να α-

ναλαμβάνουν να βοηθήσουν τους αδύνατους, δημιουργώντας στον 

 
13Αγτζίδης, ό.π., 452-53. 
14 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI, Ξένος προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Νοβοροσίσκ, 

11/24 Μαρτίου 1919. 
15 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (18), Τζαννέτος προς τον υπουργό Εξωτερικών, κρυπτ. 

τηλεγρ. χ.αρ., Αικατερινοντάρ, 5 Απριλίου 1919∙ αυτ., Α/5/VI (25), Ζήνωνας προς το 

Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. πρωτ. 104, 150, 200, 201, 204, 205, Νοβοροσίσκ, 30 

Απριλίου 1919. 
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τόπο εγκατάστασής τους στη Μακεδονία κτηματικό συνεταιρισμό 

σύμφωνα με τους νόμους 60216 και 1072 του ελληνικού κράτους.17  

Ειδικότερα, για την κοινότητα Μερτζάν ο Καφαντάρης ανακοίνωνε 

στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας (ΓΔΜ) την άφιξη στη Μακεδονία 

των αντιπροσώπων της ελληνικής αγαθοεργού κοινότητος του χω-

ριού, Πετρίδη και Κωνσταντινίδη, ζητώντας να διευκολυνθεί το έργο 

τους από τις κατά τόπους υπηρεσίες, αφού, όπως διευκρίνιζε, για την 

εγκατάσταση της ομάδας αυτής δεν απέμενε παρά μόνο η εκλογή του 

καταλληλότερου μέρους. Πράγματι, εκτελώντας τη διαταγή του Υ-

πουργείου Γεωργίας ο αναπληρωτής γενικός διοικητής Μακεδονίας 

Ν. Δελακοβίας ζητούσε στις αρχές Ιουνίου 1919 από τον νομάρχη 

Πέλλας, τη μεραρχία Πέλλας και τον επόπτη εποικισμού να παρέχουν 

«[…] προς τα εν αυτώ αναφερόμενα πρόσωπα πάσαν νόμιμη συνδρο-

μή κατά την εκτέλεσιν της αποστολής τους […]» γνωστοποιώντας του 

τις ενέργειες στις οποίες είχαν προβεί.18 

Την ευνοϊκή αυτή εξέλιξη για τους κατοίκους του Μερτζάν χαιρέ-

τισε ο πρόξενος της Ελλάδας στο Αικατερινοντάρ Αγησίλαος Τζαννέ-

τος επισημαίνοντας με έγγραφο που απέστειλε στον προσωρινό υ-

πουργό Εξωτερικών Αλέξανδρο Διομήδη19 τον Ιούλιο του ίδιου χρό-

νου ότι οι κάτοικοι του οικισμού αυτού, τους οποίους χαρακτήριζε 

λαμπρούς πατριώτες και άριστους γεωργούς, επιθυμούσαν διακαώς 

από χρόνια να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Κατενθουσιασμένοι με 

την ευνοϊκή απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας προς τους απεσταλ-

μένους αντιπροσώπους τους, Πετρίδη και Κωνσταντινίδη, είχαν που-

λήσει τα υπάρχοντά τους και ανέμεναν με ανυπομονησία το ατμό-

πλοιο που, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν από τον Πετρίδη, 

θα τους παραλάμβανε με προορισμό την Ελλάδα στα τέλη του μήνα. 
 

16 Ν. 602, «Περί συνεταιρισμών», ΦΕΚ Α/33, 24 Ιανουαρίου 1915.  
17 Ν. 1072, «Περί επεκτάσεως καθ’ άπαν το κράτος των υπ’ αριθμ. 2466, 2467, 

2468, 2469 και 2470 διαταγμάτων της προσωρινής κυβερνήσεως περί του αγροτι-

κού ζητήματος», ΦΕΚ Α/305, 29 Δεκεμβρίου 1917. 
18 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Ο αναπληρωτής ΓΔΜ Ν. Δελακοβίας προς τον 

νομάρχη Πέλλας, τη μεραρχία Πέλλας και τον επόπτη εποικισμού, αρ. πρωτ. 

22.097, Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 1919 με επισυναπτόμενο το υπ’ αριθμ. 47.362 ε.ε. 

έγγραφο του υπουργού Γεωργίας Γεωργίου Καφαντάρη. 
19 Ο Διομήδης αναπλήρωνε τον υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη που βρισκό-

ταν στο Παρίσι ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπίας στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης 

των Παρισίων (1919). 
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Ταυτόχρονα, ο Ζήνωνας ενημέρωνε τον υπουργό ότι καθημερινά έ-

φθαναν στο προξενείο εκπρόσωποι και άλλων κοινοτήτων που ζη-

τούσαν με επιμονή, αν και κατάγονταν από τον Πόντο και τους υπο-

δεικνυόταν ότι για εθνικούς λόγους έπρεπε να μεταναστεύσουν στις 

πατρογονικές τους εστίες, να φύγουν για την Ελλάδα. Ο Τζαννέτος 

συμπλήρωνε ότι τα πολλαπλά αιτήματα που δεχόταν από ελληνικές 

κοινότητες οφείλονταν στην έλλειψη ασφάλειας στην ύπαιθρο σε όλο 

τον Βόρειο Καύκασο που, παρά την αποστολή στρατιωτικών απο-

σπασμάτων από τις ρωσικές αρχές, υπέφερε από κακοποιά στοιχεία 

και λιποτάκτες που κρύβονταν στα δάση, αλλά και από τους ίδιους 

τους στρατιώτες–φρουρούς, οι οποίοι μετά την επανάσταση είχαν ε-

ξαχρειωθεί σε μέγιστο βαθμό.20 

Εν τω μεταξύ στην Αθήνα, το υπουργικό συμβούλιο σε μια προ-

σπάθεια να υπάρξει καλύτερος συντονισμός για την αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης ανέθεσε τον Ιούνιο του 1919 την ενιαία διαχείριση 

των προσφυγικών ζητημάτων στο Υπουργείο Περίθαλψης, ώστε να 

επιληφθεί της παλιννόστησης, εγκατάστασης και αποκατάστασης των 

προσφύγων από την Τουρκία, τη βουλγαροκρατούμενη Θράκη και τον 

Πόντο σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών και 

Γεωργίας. Επίσης, συστάθηκε και ειδική επιτροπή με επικεφαλής τον 

γενικό γραμματέα του Υπουργείου Περίθαλψης Νίκο Καζαντζάκη που 

στάλθηκε στον Καύκασο για να μεριμνήσει για την επιτόπου περίθαλ-

ψη και την παλιννόστηση των προσφύγων στον Πόντο.21 

Η πίεση που δεχόταν η Αθήνα από δεκάδες επιτροπές ελληνικών 

κοινοτήτων του Καυκάσου να εγκαταστήσει στην ελληνική επικρά-

τεια χιλιάδες ομογενείς που επιθυμούσαν να καταφύγουν στην Ελλά-

δα, η δυσκολία να τους διοχετεύσει προς τον Πόντο λόγω της ανα-

σφάλειας που τους προκαλούσε η αστάθεια στην περιοχή αλλά και 

λόγω των αντικειμενικά απαγορευτικών συνθηκών στον Πόντο, σε 

συνδυασμό με την παραμονή στα ελληνικά εδάφη εκατοντάδων χι-

λιάδων προσφύγων από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, επηρέασαν αρ-

νητικά την εξέλιξη της μετανάστευσης των 250 οικογενειών του Μερ-

 
20 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Τζαννέτος προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 

πρωτ. 620, Αικατερινοντάρ, 9 Ιουλίου 1919. 
21 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Β/46 (2), Σίμος προς Βενιζέλο, αρ. πρωτ. 33.063, Αθήνα, 26 

Ιουνίου 1919. 
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τζάν. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 

των συναρμόδιων για το θέμα υπουργών, Περίθαλψης Συμεών Σίμου, 

Γεωργίας Γεώργιου Καφαντάρη, Οικονομικών Μιλτιάδη Νεγρεπόντη, 

και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Αλέξανδρου Διομήδη 

αποφασίστηκε να ανασταλεί η παλιννόστηση ομογενών από τον Καύ-

κασο στην Ελλάδα τουλάχιστον ως το τέλος του 1919, ώστε να γίνει η 

κατάλληλη προπαρασκευή στη χώρα για την εγκατάστασή τους. Για 

τη λήψη της απόφασης αυτής καθοριστικές ήταν οι εκθέσεις του ύπα-

του αρμοστή της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Ευθύμιου Κανελ-

λόπουλου για τις συνθήκες στον Καύκασο και τον Πόντο αλλά και οι 

προφορικές ανακοινώσεις του διευθυντή εποικισμού Μακεδονίας Πέ-

τρου Καναγκίνη, ο οποίος τους ενημέρωσε για τις εποικιστικές δυ-

σκολίες στη Βόρεια Ελλάδα. Στο αιτιολογικό σημείωμα της απόφα-

σης που κοινοποίησε ο Σίμος στον Κανελλόπουλο στα τέλη Ιουλίου 

του 1919 υπογράμμιζε ότι η υποδοχή νέων προσφύγων στη χώρα ήταν 

αδύνατη όσο παρέμεναν στα εδάφη της οι 470.000 πρόσφυγες από τη 

Θράκη και τη Μικρά Ασία και οι 16.000 Πόντιοι της Ρωσίας που εί-

χαν καταφθάσει τους προηγούμενους μήνες, καταλήγοντας ότι οι ο-

μογενείς επιτρεπόταν να παλιννοστήσουν μόνο στον Πόντο και ζητώ-

ντας να ενημερωθεί για την απόφαση αυτή ο αρχηγός της ελληνικής 

αποστολής περίθαλψης Νίκος Καζαντζάκης.22 Επίσης, ο Σίμος προέ-

τρεπε να ληφθούν μέτρα περίθαλψης στο Νοβοροσίσκ και να αιτη-

θούν στον αντεπαναστατικό Εθελοντικό Στρατό του Ντενίκιν, που εν 

τω μεταξύ είχε καταλάβει το Κουμπάν, «[…] να παύσει να αδικεί και 

να διώκει αδικαιολόγητα και να στρατολογεί […]» τους ομογενείς.23 

Σε απάντηση στην απαγόρευση μετακίνησης Καυκασίων, την ο-

ποία κοινοποίησε στην ελληνική αποστολή περίθαλψης ο Κανελλό-

πουλος, ο Ιωάννης Ζερβός, επικεφαλής του κλιμακίου της που είχε 

φθάσει στα μέσα Ιουλίου στον Βόρειο Καύκασο, τηλεγραφούσε στις 

2 Αυγούστου από το Νοβοροσίσκ ότι η γενική κατάσταση των προ-

σφύγων ήταν άθλια, καθώς πολλοί πέθαιναν από επιδημίες και άλλοι 

έπεφταν θύματα των ληστρικών συμμοριών που λυμαίνονταν την πε-

ριοχή. Προβαίνοντας σε ιδιαίτερη μνεία για τις 250 προσφυγικές οι-

 
22 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Σίμος προς Κανελλόπουλο, αρ. πρωτ. 37.930, 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 1919. 
23 Αυτ. 
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κογένειες (1.270 άτομα) από το Μερτζάν ανέφερε ότι σύμφωνα με 

τους ισχυρισμούς των αντιπροσώπων τους είχε εγκριθεί η εγκατάστα-

σή τους στη Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αλμωπί-

ας (Καρατζόβας) από το υπουργικό συμβούλιο και ότι γι’ αυτόν τον 

λόγο είχαν πουλήσει τα υπάρχοντά τους, έχοντας συγκεντρώσει δυό-

μισι εκατομμύρια ρούβλια για τις δαπάνες στέγασης και εγκατάστα-

σής τους. Καθώς ήταν πλέον άστεγοι, ο Ζερβός έκρινε ότι ήταν επεί-

γουσα ανάγκη η ανώτατη διεύθυνση μεταφορών να αποστείλει ατμό-

πλοιο στο Νοβοροσίσκ για τη μετακίνησή τους στη Μακεδονία.24 

Στα επιχειρήματα του Ζερβού ο υπουργός Περίθαλψης Σίμος αντέ-

τασσε ότι οι αντιπρόσωποι της προσφυγικής ομάδας του Μερτζάν εί-

χαν παρεξηγήσει την απάντηση που τους είχε σταλεί από το Υπουρ-

γείο Γεωργίας μέσω του ελληνικού προξενείου στο Νοβοροσίσκ λαμ-

βάνοντάς την ως ευνοϊκή.25 Επισύναπτε μάλιστα και αντίγραφο τηλε-

γραφήματος του Καφαντάρη προς τον Ζήνωνα, στο οποίο ο υπουργός 

Γεωργίας υποστήριζε ότι δεν είχε υποσχεθεί στους αντιπροσώπους 

της κοινότητας Μερτζάν άμεση εγκατάσταση ούτε τους είχε δώσει τη 

δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι τους τον τόπο, τον οποίο δήλωνε ότι 

αγνοούσε, ενώ δεν είχε γίνει και η κατάλληλη προπαρασκευή της πε-

ριοχής για την ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας. Γι’ αυτούς 

τους λόγους ζητούσε από τον πρόξενο να αποτρέψει την εκποίηση 

των περιουσιών τόσο των κατοίκων του Μερτζάν όσο και άλλων ελ-

ληνικών κοινοτήτων, αφού η μετακίνηση των ομογενών θα γινόταν 

μόνο μετά από ειδοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης.26 

Επίσης, ο Σίμος επαναλάμβανε με τελεσίδικο τρόπο στον Κανελ-

λόπουλο ότι η μεταφορά νέων προσφύγων προς την Ελλάδα ήταν α-

πολύτως αδύνατη πριν εκκενώσουν τα εδάφη οι παλαιοί πρόσφυγες 

από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία, ζητώντας η Υπηρεσία Περίθαλψης 

Νοτίου Ρωσίας και Πόντου να ασχοληθεί προς το παρόν αποκλειστικά 

με την περίθαλψη των πασχόντων. Ιδιαίτερη μνεία γινόταν και πάλι 

για τους χωρικούς του Μερτζάν, τονίζοντας ότι η δυνατότητα που εί-

 
24 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (15), Κανελλόπουλος προς Διομήδη, αποκρυπτογρα-

φημένο τηλεγράφημα, 12 Αυγούστου 1919. 
25 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Σίμος προς Διομήδη, αρ. πρωτ. 40.259, 8 Αυγού-

στου 1919. 
26ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Ο υπουργός Γεωργίας (Γ. Καφαντάρης) προς τον 

γενικό πρόξενο Νοβοροσίσκ, (αντίγραφο τηλεγραφήματος), χ.χ. 
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χαν να στεγαστούν και να εγκατασταθούν με δική τους δαπάνη δεν 

αποτελούσε επιχείρημα για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, γιατί έ-

λειπε προς το παρόν ο χώρος και τα υλικά στέγασής τους.27 

Την πληροφορία της καθολικής απαγόρευσης μετανάστευσης από 

τον Καύκασο στην Ελλάδα μετέφεραν στους αντιπροσώπους των ελ-

ληνικών κοινοτήτων του Βόρειου Καυκάσου ο Ζερβός και τα υπόλοιπα 

μέλη της ελληνικής αποστολής περίθαλψης σε συνάντηση που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Νοβοροσίσκ στις αρχές Αυγούστου.28 Η ανακοίνω-

ση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, θορύβησε τον εκπρόσωπο της ομά-

δας του Μερτζάν Πετρίδη που απευθύνθηκε στον ύπατο αρμοστή στην 

Κωνσταντινούπολη διαβεβαιώνοντάς τον ότι είχε συνεννοηθεί προσω-

πικά με τον Καφαντάρη και τον Αδοσίδη για το θέμα της μετανά-

στευσής τους και ότι συγκεκριμένα είχε αποφασιστεί να εγκατασταθεί 

η ομάδα σε τσιφλίκια της περιφέρειας Σκύδρας (Βέρτεκοπ) και να 

στεγαστεί προσωρινά στα παραπήγματα που είχαν κατασκευάσει οι 

Άγγλοι κατά τη διάρκεια του Α΄Παγκόσμιου Πολέμου στον σταθμό της 

Σκύδρας. Ο Κανελλόπουλος, αντιλαμβανόμενος την κρίσιμη θέση στην 

οποία είχαν περιέλθει τα μέλη της ομάδας του Μερτζάν, ζήτησε με 

τηλεγράφημα που απέστειλε στις 16 Αυγούστου προς τον υπουργό 

Γεωργίας να εξαιρεθούν από την απαγόρευση και να αποσταλούν 

άμεσα πλοία για να μεταφερθούν οι 1.200 ψυχές μαζί με τις αποσκευές 

τους, γιατί «[…] η αναβολή της μετανάστευσής τους θα συνεπέφερε 

την τέλεια καταστροφή τους […]», αφού είχαν πουλήσει σπίτια και 

κτήματα και βρίσκονταν εν αναμονή στο Νοβοροσίσκ.29 

Δεν γνωρίζουμε τι διημείφθη μεταξύ των υπουργών Περίθαλψης 

και Γεωργίας μετά την έκκληση του Κανελλόπουλου υπέρ της παλιν-

νόστησης των κατοίκων του Μερτζάν ούτε τον λόγο της υπαναχώ-

ρησής τους. Πάντως, λίγες ημέρες αργότερα ο Σίμος ενημέρωσε τον 

Κανελλόπουλο ότι είχε παρέμβει υπέρ της ομάδας του Μερτζάν στον 

Αδοσίδη με το ερώτημα, αν θα ήταν δυνατό κατ’ εξαίρεση να εξα-

 
27 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Σίμος προς Κανελλόπουλο, αρ. πρωτ. 42.223, 

Αθήνα, 19 Αυγούστου 1919. 
28 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Ο πρόεδρος της κοινότητας Μερτζάν Κ. Παπα-

δόπουλος προς τον πρόξενο στο Νοβοροσίσκ, 9 Σεπτεμβρίου 1919 (στάλθηκε αντί-

γραφο στο Υπουργείο Εξωτερικών). 
29 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Κανελλόπουλος προς Διομήδη (για τον Καφα-

ντάρη), αρ. κρυπτ. τηλεγρ. 6208, Κωνσταντινούπολη, 16 Αυγούστου 1919. 
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σφαλιστεί η πρόχειρη στέγαση και διατροφή της στη Θεσσαλονίκη 

μέχρις ότου το Υπουργείο Γεωργίας να είναι σε θέση να τους εγκατα-

στήσει κάπου στη Μακεδονία. Ζητούσε όμως από τον Κανελλόπουλο, 

για να μην προκληθεί και νέα αναστάτωση, να μην προβεί σε καμιά 

ανακοίνωση προς τους κατοίκους του Μερτζάν πριν πάρει κάποια ο-

ριστική απάντηση για το θέμα από τη Θεσσαλονίκη.30 

Εν τω μεταξύ η κατάσταση στο Νοβοροσίσκ επιδεινωνόταν ημέρα 

με την ημέρα. Στο λιμάνι οι συγκεντρωμένοι πρόσφυγες, πολλοί από 

τους οποίους ήταν άστεγοι, ζούσαν υπό δραματικές συνθήκες. Για τον 

λόγο αυτόν, ο Ζερβός με τηλεγράφημά του στις 15 Αυγούστου προς 

το Υπουργείο Περίθαλψης μέσω της Ύπατης Αρμοστείας στην Κων-

σταντινούπολη ζητούσε την άμεση επιχορήγηση της Υπηρεσίας Περί-

θαλψης Προσφύγων Βορείου Καυκάσου, της οποίας προΐστατο, υπο-

γραμμίζοντας ότι η τοπική κυβέρνηση που είχε πλέον περάσει στα 

χέρια των αντεπαναστατών του Ντενίκιν μέσα στο χάος του εμφύλιου 

Πολέμου δεν μπορούσε να παρέχει παρά ελάχιστη συνδρομή.31 

Το πόσο πιεστικές ήταν οι συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους 

του Μερτζάν που είχαν συγκεντρωθεί στο Νοβοροσίσκ αποκαλύ-

πτουν τα αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα που απέστειλε ο Κανελλό-

πουλος στα τέλη Αυγούστου προς τους υπουργούς Περίθαλψης και 

Γεωργίας, μια εβδομάδα μετά την τελευταία επικοινωνία μαζί τους, 

ζητώντας να του ανακοινωθεί η απόφαση που έλαβε το Υπουργείο 

Γεωργίας για το θέμα τους32 και υπογραμμίζοντας ότι μια αρνητική 

απάντηση για τους ανθρώπους αυτούς, που κατόπιν υποσχέσεων της 

κυβέρνησης είχαν πουλήσει τα υπάρχοντά τους και πλέον η ζωή τους 

ήταν σε κίνδυνο, θα προκαλούσε οδυνηρή εντύπωση στον Καύκασο.33 

Η απάντηση που ανέμενε το υπουργείο Περίθαλψης από τη Θεσ-

σαλονίκη ήρθε στις 28 Αυγούστου και ήταν απορριπτική. Ο Αδοσίδης 

διαβεβαίωνε ότι ήταν αδύνατη η στέγαση και διατροφή των κατοίκων 

 
30 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Σίμος προς Κανελλόπουλο, αρ. πρωτ. 42.855, 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 1919. 
31 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Ο Κανελλόπουλος διαβιβάζει τηλεγράφημα του 

Ζερβού προς τον Διομήδη, αρ. πρωτ. 6399, Πέρα, 23 Αυγούστου 1919. 
32 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Κανελλόπουλος προς Διομήδη (για τον Καφα-

ντάρη), αρ. εμπιστ. τηλ. 6505, Κωνσταντινούπολη, 27 Αυγούστου 1919. 
33 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Κανελλόπουλος προς Διομήδη (για τον Σίμο), 

αρ. εμπιστ. τηλεγρ. 6518, Κωνσταντινούπολη, 26 Αυγούστου 1919. 
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του Μερτζάν ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη, αλλά 

και η οποιαδήποτε γεωργική εγκατάσταση κατοίκων από τη Νότια 

Ρωσία ή άλλων Ποντίων στη Μακεδονία όσο δεν υπήρχαν τη Θεσσα-

λονίκη διαθέσιμοι χώροι, για να χρησιμοποιηθούν ως διαμετακομι-

στικοί σταθμοί όπου θα στεγάζονταν και θα διατρέφονταν από το 

κράτος οι πρόσφυγες μέχρι την τμηματική μεταφορά και τοποθέτησή 

τους σε διάφορα μέρη της Μακεδονίας. Τόνιζε, μάλιστα, ότι τα παρα-

πάνω θεωρούνταν από τον διευθυντή εποικισμού Μακεδονίας Πέτρο 

Καναγκίνη απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή και επιτυχή ε-

γκατάστασή τους. Γι’ αυτό ζητούσε την αγορά ενός ή δύο συμμαχι-

κών νοσοκομειακών συγκροτημάτων που είχαν κατασκευαστεί κατά 

τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου στη Θεσσαλονίκη και πι-

στώσεις για τη συντήρηση και την καθαριότητα των παραπηγμάτων 

καθώς και για τη διατροφή των στεγασθέντων.34 

Οι σοβαρές αντιρρήσεις του Αδοσίδη δεν άλλαξαν την, όπως απο-

δείχτηκε, προειλημμένη απόφαση των δύο υπουργών να επιτρέψουν 

την κάθοδο των 1.200 μελών της κοινότητας Μερτζάν στην Ελλάδα. 

Έτσι, τρεις μέρες μετά την αρνητική απάντηση του Αδοσίδη ο γενικός 

γραμματέας του υπουργείου Γεωργίας Αλέξανδρος Μυλωνάς πληρο-

φορούσε τον υπουργό Εξωτερικών ότι είχε ζητήσει από την ανώτατη 

διεύθυνση μεταφορών να επισπευστεί η αποστολή ατμόπλοιου για να 

τους παραλάβει μαζί με τις αποσκευές τους από το Νοβοροσίσκ.35 Την 

παραπάνω απόφαση κοινοποίησε ο υπουργός Περίθαλψης Σίμος τόσο 

στον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Παρίσι ενημερώνοντάς τον ότι οι 260 

οικογένειες από το Μερτζάν που διέθεταν περιουσία και ζώα θα 

μεταφέρονταν για εγκατάσταση στη Σκύδρα του νομού Πέλλας36 όσο 

και προς τον Κανελλόπουλο στην Κωνσταντινούπολη για να ειδοποι-

ήσει τους ενδιαφερόμενους και να καθορίσει το λιμάνι παραλαβής 

τους.37 

 
34 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Αδοσίδης προς Σίμο, αρ. πρωτ. 31.365, Θεσσα-

λονίκη, 28 Αυγούστου 1919. 
35ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Α. Μυλωνάς προς Διομήδη, αρ. πρωτ. 78.542, 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1919. 
36 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Σίμος προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης Ελ. 

Βενιζέλο, αρ. πρωτ. 44.478, Αθήνα, 31 Αυγούστου 1919. 
37 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Σίμος προς Κανελλόπουλο, αρ. πρωτ. 44.479, 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 1919. 
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Τις παλινωδίες των αρμόδιων υπουργείων για το θέμα της μετα-

νάστευσης της ομάδας του Μερτζάν αποκαλύπτει η επιστολή που έ-

στειλε στις 7 Σεπτεμβρίου 1919, πριν πληροφορηθεί ότι το θέμα τους 

είχε διευθετηθεί, ο πρόεδρος της κοινότητας Κ. Παπαδόπουλος προς 

τον πρόξενο της Ελλάδας στο Νοβοροσίσκ Ζήνωνα. Την επιστολή 

συνυπέγραφαν οι αρχηγοί όλων των οικογενειών που επιθυμούσαν να 

μεταναστεύσουν. Σε αυτήν ο Παπαδόπουλος επαναλάμβανε ότι η α-

ποστολή του εκπροσώπου τους Πετρίδη στην Ελλάδα για εξεύρεση 

χωριού, στο οποίο θα εγκαθίστατο η κοινότητά τους, είχε πραγματο-

ποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την ελληνική κυβέρνηση. Επιβε-

βαιώνοντας όσα υποστήριζε ο εκπρόσωπός τους για την παραχώρηση 

έκτασης στην περιοχή της Έδεσσας (Βοδενών), την πώληση όλης της 

περιουσίας τους, σπιτιών, κτημάτων και γεωργικών εργαλείων και 

χωρίς να έχουν κάποια είδηση από τον Πετρίδη που είχε φύγει σε συ-

νεννόηση με την ελληνική αποστολή περίθαλψης για την Κωνσταντι-

νούπολη προς εξεύρεση πλοίου, δήλωναν ότι βρίσκονταν σε απόγνω-

ση, καθώς δεν είχαν από τότε κάποια είδηση για το αν είχε διευθετη-

θεί το θέμα τους ή πού βρισκόταν ο απεσταλμένος τους. Πιεζόμενοι 

πλέον αφόρητα από τους Ρώσους να εγκαταλείψουν τα σπίτια που 

τους είχαν πουλήσει, αφού είχε παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία 

παράδοσής τους, ζητούσαν από τον πρόξενο να μεσολαβήσει για την 

πραγματοποίηση της μετανάστευσής τους στην Ελλάδα.38 

Έντονη ήταν η διαμαρτυρία για τη στάση των ελληνικών αρχών 

και μιας δεύτερης επιτροπής από το Μερτζάν που είχε μεταβεί στην 

Αθήνα για να εξασφαλίσει τη μετανάστευση μιας ομάδας οικογενειών 

του χωριού με ρωσική υπηκοότητα. Οι Ιωάννης Σοπιλίδης, Μωυσής 

Σαβίδης και Καλλίνικος Τσακίρης, μέλη αυτής της επιτροπής, με επι-

στολή που απέστειλαν στις 20 Σεπτεμβρίου 1919 προς τον αναπληρω-

τή υπουργό Εξωτερικών Διομήδη κατάγγελλαν ότι είχαν κατέβει στην 

Αθήνα για να επιτύχουν και τη δική τους μετανάστευση έχοντας εξα-

πατηθεί από τις υποσχέσεις του υπουργού Γεωργίας Καφαντάρη προς 

την επιτροπή των Ελλήνων υπηκόων του χωριού τους. Επαναλάμβα-

ναν, επίσης, ότι ο υπουργός είχε εφοδιάσει τους αντιπροσώπους των 

Ελλήνων υπηκόων του Μερτζάν με συστατικά έγγραφα προς τον γε-

 
38 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Ο πρόεδρος της κοινότητας Μερτζάν Κ. Παπα-

δόπουλος προς τον Ζήνωνα, Νοβοροσίσκ, 9 Σεπτεμβρίου 1919. 
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νικό διοικητή Θεσσαλονίκης Αδοσίδη και τον γενικό διοικητή Ανατο-

λικής Μακεδονίας Κ. Γκότση και είχε διαβεβαιώσει ότι θα δεχόταν 

άλλες τριάντα κοινότητες, υποσχόμενος κάθε υποστήριξη από την κυ-

βέρνηση. Ως επιβεβαίωση των ισχυρισμών τους οι εκπρόσωποι των 

Ρώσων υπηκόων της κοινότητας επικαλούνταν δημοσίευμα της 30ής 

Αυγούστου 1919 στην αθηναϊκή εφημερίδα Πατρίς στο οποίο ανακοι-

νωνόταν η απόφαση μεταφοράς της ομάδας των Ελλήνων υπηκόων 

από το Μερτζάν39 αλλά και έγγραφο προς τον Τζαννέτο με το οποίο 

είχε εφοδιάσει ο Αδοσίδης την πρώτη επιτροπή του χωριού τους υπό 

τον Πετρίδη για το ίδιο θέμα.40 Ωστόσο, όταν η δεύτερη επιτροπή με-

τέβη στην Αθήνα, όχι μόνο δεν έγινε δεκτή από τον Καφαντάρη, αλλά 

ταυτόχρονα της απαγορεύτηκε η επιστροφή στη Ρωσία από τον πρόε-

δρο του διασυμμαχικού ελέγχου Τσάκωνα με αποτέλεσμα να έχουν 

περιέλθει σε απόγνωση και να ζητούν την παρέμβαση και την οικονο-

μική υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών για να επιστρέψουν 

στην πατρίδα τους, αφού τους είχαν σωθεί τα χρήματα.41 

Τελικά, η αποστολή πλοίου για τη μεταφορά της πρώτης ομάδας 

των προσφύγων από το Μερτζάν πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 

του 1919. Επρόκειτο για το πλοίο Εμμανουήλ Ρέπουλης που κατέ-

πλευσε στο Νοβοροσίσκ το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για να 

παραλάβει, σύμφωνα με τον πλοίαρχό του κατόπιν εντολής του υ-

πουργείου Γεωργίας, 1.200 πρόσφυγες, υπονοώντας σαφώς την ομάδα 

από το Μερτζάν. Όμως, καθώς ο πολιτικός εκπρόσωπος της ελληνι-

κής κυβέρνησης στον Καύκασο Ιωάννης Σταυριδάκης42 δεν είχε ειδο-

ποιηθεί από την Αθήνα για την άφιξή του εν λόγω πλοίου, δεν ήταν σε 

θέση να δώσει κατηγορηματικές οδηγίες στον πρόξενο στο Νοβορο-

σίσκ Ζήνωνα και στον υπάλληλο του υπουργείου Περίθαλψης Ζερβό 

για την ομάδα που θα επιβίβαζαν. Έτσι, μετά από απαίτηση εντοπίου 

συνδέσμου προσφύγων οι αρμόδιοι υποχώρησαν και συναίνεσαν στην 

 
39 Πατρίς, φ. 9117, 30-8-1919, 2. 
40 Πρόκειται για το αντίγραφο του εγγράφου του αναπληρωτή ΓΔΜ Δελακοβία που 

υπογράφει ο Τζαννέτος. Βλ. σημ. 7. 
41 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Αίτηση των Ιωάννη Σοπιλίδου, Μωυσή Σαβίδου, 

Καλλινίκου Τσακίρη, επιτροπής των ρωσοϋπηκόων Ελλήνων κατοίκων του χωριού 

Μερτζάν του Καυκάσου της Ρωσίας προς τον Διομήδη, Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 1919. 
42 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Κανελλόπουλος προς Διομήδη, αρ. κρυπτ. τη-

λεγρ. 5224, Κωνσταντινούπολη, 10 Ιουλίου 1919. 
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επιβίβαση προσφύγων από το Καρς, οι οποίοι διαβιούσαν υπό άθλιες 

συνθήκες στο λιμάνι, με αποτέλεσμα το ατμόπλοιο να φύγει χωρίς 

τους κατοίκους του Μερτζάν.43 Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση 

με τον υπουργό Περίθαλψης να ζητά τον κατάπλου του ατμόπλοιου 

Εσπερία για να παραλάβει από το Νοβοροσίσκ τους ταλαιπωρημένους 

και αγωνιούντες πρόσφυγες του Μερτζάν.44 Πράγματι, το Εσπερία 

έφθασε στο Νοβοροσίσκ στις 18 Οκτωβρίου 1919. Όμως, από τους 

1.350 κατοίκους του Μερτζάν που ανέμεναν στο λιμάνι κατάφεραν να 

επιβιβαστούν στο ατμόπλοιο μόνο 850. Ελλείψει χώρου, μαζί με τις 

505 ψυχές που έμειναν πίσω εγκαταλείφθηκε στην προκυμαία και το 

σύνολο των αποσκευών της ομάδας που μεταφέρθηκαν στην αυλή του 

πρώην προξενείου και καταστράφηκαν από τις βροχές του χειμώνα.45 

Οι 850 πρόσφυγες αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και παρέμει-

ναν στο Καραμπουρνάκι για έναν περίπου μήνα. Στη συνέχεια, στα 

μέσα Δεκεμβρίου, μεταφέρθηκαν στον νομό Πέλλας και τοποθετήθη-

καν προσωρινά από τον εποικισμό στις πρώην αγγλικές και γαλλικές 

εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του Πρώ-

του Παγκόσμιου Πολέμου μεταξύ Σκύδρας και Έδεσσας.46 Οι τοπικές 

εφημερίδες, με βάση τις πληροφορίες που είχαν, ανέφεραν ότι θα ε-

γκαθίσταντο 160 οικογένειες από το Μερτζάν ανεβάζοντας καθ’ υ-

περβολή τον αριθμό των ατόμων σε 2.500.47 Όσο για τους υπόλοιπους 

505 της ομάδας, αυτοί καθηλώθηκαν στο Νοβοροσίσκ καθώς, παρά 

την αποδοχή από τον Βενιζέλο της εισήγησης του αρχηγού της ελλη-

νική αποστολή περίθαλψης Νίκου Καζαντζάκη για την ανάγκη μετα-

φοράς και εγκατάστασης 100.000 ομογενών από τη Νότια Ρωσία και 

τον Καύκασο στη Μακεδονία,48 η οποιαδήποτε μετακίνηση προσφύ-

γων προς την Ελλάδα είχε μετατεθεί για την άνοιξη του 1920.  
 

43 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Σταυριδάκης προς Διομήδη, αρ. κρυπτ. τηλεγρ. 

332, Τιφλίδα, 13/26 Οκτωβρίου 1919. 
44 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Σίμος προς Κανελλόπουλο, αρ. πρωτ. 86, Αθή-

να, 12 Οκτωβρίου 1919. 
45 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.2, Αίτηση επιτροπής των εναπομεινάντων προσφύγων 

του Μερτζάν (πρόεδρος ο Α. Χατζηγεωργιάδης) προς τον κυβερνήτη του αντιτορπι-

λικού Ιέραξ, Νοβοροσίσκ, 18 Φεβρουαρίου 1920. 
46 Έδεσσα, φ. 22, 21-12-1919, 8. 
47Μακεδονία, φ. 2834, 23-12-1919, 2∙ Έδεσσα, φ. 23, 23-12-1919, 6. 
48 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Β/46 (2), Κανελλόπουλος προς Διομήδη για την έκθεση Κα-

ζαντζάκη, αρ. κρυπτ. τηλεγρ. 6086, 12 Αυγούστου 1919. 
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Η αδυναμία άμεσης εισδοχής νέων προσφύγων στην Ελλάδα συν-

δεόταν με τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η χώρα. Αν 

και ο πόλεμος είχε τελειώσει, ο ελληνικός στρατός δεν είχε αποστρα-

τευτεί και στη Μακεδονία παρέμεναν ακόμα συμμαχικές δυνάμεις. 

Ταυτόχρονα συνεχίζονταν οι εργώδεις διαπραγματεύσεις για την τύχη 

της Θράκης, ενώ επισφαλής ήταν η κατάσταση στη Μικρά Ασία λόγω 

των επιθέσεων των κεμαλικών. Αποτέλεσμα ήταν η παλιννόστηση των 

προσφύγων από την Ελλάδα να καθυστερεί, με τους πρώτους Θρακιώ-

τες να επιστρέφουν στις πατρίδες τους στα μέσα Οκτώβριου του 1919 
49 και τη μεταφορά των Μικρασιατών να ξεκινά μόλις στα τέλη Ιανου-

αρίου του 1920.50 

Η πίεση για εγκατάσταση προσφύγων από τον Καύκασο καθι-

στούσε επείγουσα τη λήψη άμεσων μέτρων για την εφαρμογή της α-

γροτικής μεταρρύθμισης, τη διανομή γαιών και την αποκατάσταση 

γηγενών και εποίκων τόσο στα εδάφη της Μακεδονίας όσο και της 

Θράκης, τα οποία φιλοδοξούσε να ενσωματώσει η Ελλάδα. Στην 

προσπάθεια αυτή το Υπουργείο Περίθαλψης με το ΝΔ της 5ης Οκτω-

βρίου 191951 θέσπισε την οργάνωση γεωργικών γραφείων εποικισμού 

για την εγκατάσταση εποίκων ομογενών στη Μακεδονία. Όμως, η 

κτηματογράφηση των δημόσιων ή των από αναγκαστική απαλλοτρί-

ωση αγροτικών κτημάτων, η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών 

και ο εφοδιασμός για την εγκατάσταση πληθυσμών ήταν μια χρονο-

βόρα διαδικασία52 που υποχρέωνε την ελληνική κυβέρνηση να εμμέ-

νει στην εντολή προς τους προξενικούς υπαλλήλους στη νότια Ρωσία 

να μην επιτρέπουν την αναχώρηση προσφύγων χωρίς ειδική άδεια 

από την Αθήνα.53 

 
49 Μακεδονία, φ. 2765, 15-10-1919, 1, όπου αναφέρεται ότι αρχίζει η παλιννόστηση 

στη Θράκη∙ Μακεδονία, φ. 2769, 19-10-1919, 1, όπου δημοσιεύεται η εγκύκλιος του 

Υπουργείου Περίθαλψης για την παλιννόστηση στη Μικρά Ασία.  
50 Μακεδονία, φ. 2846, 7-1-1920, 1, όπου αναγγέλλεται ότι η παλιννόστηση στη Μι-

κρά Ασία θα ξεκινήσει σύντομα∙ Μακεδονία, φ. 2867, 29-1-1920, 1, όπου αναφέρεται 

ο πρώτος απόπλους πλοίου, του Μακεδονία, με παλιννοστούντες για τη Σμύρνη. 
51 Η Υπηρεσία Εποικισμού είχε συσταθεί με το ΝΔ της 5ης Οκτωβρίου 1919 «περί 

οργανώσεως εξωτερικής υπηρεσίας εποικισμού», ΦΕΚ Α/222, 8 Οκτωβρίου 1919. 
52 Μακεδονία, φ. 2760, 10-10-1919, 1.  
53 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1919, Α/5/VI (25), Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας Ν. 

Καζαντζάκης προς Κανελλόπουλο, αρ. πρωτ. 61.169, Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1919. 
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Τελικά, στα μέσα Δεκεμβρίου, το υπουργείο Περίθαλψης, επανα-

λαμβάνοντας ότι η οποιαδήποτε μετακίνηση προσφύγων θα γινόταν 

τμηματικά με γνώμονα τη δυνατότητα αποκατάστασης εποίκων στη 

Μακεδονία, ανήγγειλε στον αρχηγό της ελληνική αποστολή περίθαλ-

ψης στο Νοβοροσίσκ Ζερβό την αναχώρηση του ατμόπλοιου Μελπο-

μένη με προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Ευξείνου, δίνοντας εντολή να 

επιβιβαστούν σε αυτό οι υπόλοιποι έποικοι από το Μερτζάν που ανέμε-

ναν ακόμα τη μεταφορά τους. Καθώς όμως το Μελπομένη δεν διήλθε 

από το Νοβοροσίσκ, οι Μερτζανέτ που είχαν απομείνει στο λιμάνι δεν 

στάθηκε εφικτό και αυτήν τη φορά να φύγουν για την Ελλάδα.54 

Πολύ σύντομα η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αναθεωρή-

σει εκ νέου τον σχεδιασμό της, δηλαδή τη μεταφορά προσφύγων από 

τον Καύκασο στην Ελλάδα. Η ταχύτατη προέλαση του Κόκκινου 

Στρατού στην Ουκρανία, το Ντονμπάς και το Κουμπάν, που είχε ως 

αποτέλεσμα την κατάληψη από τα στρατεύματά τους του Ροστόφ-

στον-Ντον και του Ταϊγανίου στα τέλη Δεκεμβρίου 1919,55 η απόφα-

ση για εκκένωση της Οδησσού από τους συμμάχους στις αρχές Ια-

νουαρίου του 1920 και η ανάθεση από τη σύνοδο των προξένων της 

Αντάντ σε κάθε χώρα της προστασίας και μεταφοράς των υπηκόων 

της56 δημιούργησαν νέα δεδομένα, αφού η απειλή για κατάληψη του 

Κουμπάν και των παραλίων από τους Μπολσεβίκους ήταν πολύ πιθα-

νή. Ταυτόχρονα, επιδεινώθηκαν δραματικά οι συνθήκες σίτισης και 

στέγασης των Ελλήνων προσφύγων στο Νοβοροσίσκ, όπου κατέφθα-

ναν Ρώσοι πρόσφυγες και αξιωματικοί του Λευκού Στρατού του Ντε-

νίκιν για να προφυλαχθούν από τα προελαύνοντα στο Κουμπάν στρα-

τεύματα των Μπολσεβίκων.57 

Με τις συνθήκες να επιδεινώνονται δραματικά στον Καύκασο, στις 

7 Ιανουαρίου 1920 ο Σίμος ενημέρωνε τον υπουργό Εξωτερικών ότι 

σε συνεννόηση με τους νομάρχες της χώρας αποφασίστηκε η μεταφο-

 
54 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.2, Σίμος προς Ζερβό, αρ. πρωτ. 65.294, Αθήνα, 14 Δε-

κεμβρίου 1919, αντίγραφο. 
55 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.1, Μαρινάκης προς Διομήδη, αρ. πρωτ. 729, Νοβοροσίσκ, 

28 Δεκεμβρίου 1919. 
56 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.1, Κανελλόπουλος προς Αδοσίδη, αρ. πρωτ. 72, Κων-

σταντινούπολη, 4 Ιανουαρίου 1920. 
57 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.1, Μαρινάκης προς Διομήδη, αρ. πρωτ. 729, Νοβοροσίσκ, 

28 Δεκεμβρίου 1920. 
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ρά 70.000 προσφύγων από τον Καύκασο στην Ελλάδα,58 διατάζοντας 

να καταπλεύσει στο Νοβοροσίσκ το επιταγμένο ατμόπλοιο Αλέξαν-

δρος Καλουτάς για να παραλάβει 5.000 ευκατάστατους Έλληνες και 

εμπορεύματα, όπως και το αντιτορπιλικό Ιέραξ για να εποπτεύσει τη 

φόρτωση του πλοίου.59 Ανάμεσα σε αυτούς που περίμεναν εναγώνια 

την άφιξη του Καλουτά ήταν και οι 505 κάτοικοι του Μερτζάν. Ωστό-

σο, στις οδηγίες προς τον νέο πρόξενο στο Νοβοροσίσκ Εμμανουήλ 

Μαρινάκη ο ύπατος αρμοστής Κανελλόπουλος επέμενε ότι δεν έπρε-

πε να επιτραπεί η αθρόα αναχώρηση ομογενών για την Ελλάδα παρά 

μονάχα σε έκτακτη ανάγκη,60 χωρίς να διευκρινίζει αν θα παραλαμ-

βάνονταν οι Μερτζανέτ. 

Τελικά, μετά από αναμονή ενάμιση μήνα και με τα στρατεύματα 

των Μπολσεβίκων να πλησιάζουν στην πόλη στάλθηκαν εσπευσμένα 

στο Νοβοροσίσκ τρία ατμόπλοια, στις 16 Φεβρουαρίου το Πολυμήτις 

και στις 20 Φεβρουαρίου τα Καλουτάς και Μελπομένη.61 Διαφωνώ-

ντας με την εντολή του υπουργείου να παραληφθούν οι εύποροι, ο 

Ζερβός επέμεινε να εκκενωθούν με το Καλουτάς κατά προτεραιότητα 

οι άποροι πρόσφυγες από το Καρς καθώς και οι εναπομείναντες από 

το Μερτζάν, για τους οποίους πρότεινε να επιβιβαστούν στο Μελπο-

μένη.62 Ωστόσο, η σύγχυση αρμοδιοτήτων, καθώς υπεύθυνος για τη 

φόρτωση των πλοίων είχε οριστεί από τον Κανελλόπουλο ο Περικλής 

Δημούλης κυβερνήτης του αντιτορπιλικού Ιέραξ, παραγκωνίζοντας 

την προξενική αρχή και τα μέλη της ελληνικής αποστολής περίθαλψης 

που ήταν γνώστες της κατάστασης, δεν επέτρεψε την επιβίβαση στα 

πλοία των περισσότερων από τους 4.000 Καρσίους που ζούσαν υπό 

άθλιες συνθήκες στο Νοβοροσίσκ. Αν και δεν είχε πάρει οδηγίες για τις 

 
58 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.1, Σίμος προς Διομήδη, αρ. πρωτ. 1.109, Αθήνα, 8 Ια-

νουαρίου 1920. 
59 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.1, Κανελλόπουλος προς Διομήδη, αρ. εμπιστ. πρωτ. 484, 

27 Ιανουαρίου 1920∙ ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.2, Κανελλόπουλος προς το πρακτο-

ρείο μεταφορών. Διαταγή για τον πλοίαρχο του Καλουτά, αρ. πρωτ. 332, Κωνστα-

ντινούπολη, 18 Ιανουαρίου 1920. 
60 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.2, Κανελλόπουλος προς Μαρινάκη, αρ. πρωτ. 332, Κων-

σταντινούπολη, 18 Ιανουαρίου 1920. 
61 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.2, Ο κυβερνήτης του Ιέρακα προς τον κυβερνήτη του 

Κιλκίς, Νοβοροσίσκ, 21 Φεβρουαρίου 1920 (αντίγραφο). 
62 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.2, Ζερβός και Αγγελάκης προς Σίμο, αρ. πρωτ. τηλ. 364, 

Νοβοροσίσκ, χ.χ. (αντίγραφο). 
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505 ψυχές από το Μερτζάν, ο Δημούλης θεώρησε ότι είχαν προτεραι-

ότητα και τους επιβίβασε στον Καλουτά με προορισμό τη Θεσσαλο-

νίκη.63 

Το εγχείρημα της τοποθέτησης των Μερτζανέτ στη θέση Τούμπα 

κοντά στη Σκύδρα κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν, αφού, όπως είχε 

προειδοποιήσει ο Αδοσίδης, δεν είχε προηγηθεί καμιά προετοιμασία 

από την Υπηρεσία Εποικισμού για τη γεωργική τους εγκατάσταση. 

Ταυτόχρονα, στην περιοχή της Σκύδρας οι σχέσεις των γηγενών χω-

ρικών, των μπέηδων και των εξαρτημένων γεωργών με τους πρόσφυ-

γες που βρίσκονταν εκεί από το 1914 ήταν ιδιαίτερα τεταμένες, επειδή 

οι τελευταίοι χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ξεκαθαριστεί το ι-

διοκτησιακό καθεστώς καλλιεργούσαν γαίες που είχαν εγκαταλειφθεί 

από τους μουσουλμάνους ιδιοκτήτες τους κατά τη διάρκεια των Βαλ-

κανικών και του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι οποίες με βάση τον Ν. 

262/1914 είχαν κηρυχθεί εγκαταλελειμμένες και είχαν περιέλθει στη 

δικαιοδοσία του δημοσίου. Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμα περισ-

σότερο όταν μετά τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου πολλοί μπέ-

ηδες επέστρεψαν και απαίτησαν με διαβήματα προς τον Βενιζέλο, μέ-

σω των μουσουλμάνων βουλευτών –ένας από τους οποίους ήταν ο 

ισχυρός βουλευτής του νομού Πέλλας Χασάν Βέης–, την απόδοση 

των κτημάτων τους.64 Στο αίτημα αυτό είχε απαντήσει στις αρχές του 

1920 θετικά ο πρωθυπουργός, επαναφέροντας σε ισχύ τη διαταγή για 

απόδοση των αστικών και αγροτικών κτημάτων ως 150 στρέμματα 

στους μουσουλμάνους ιδιοκτήτες τους σε συνεννόηση με τους βου-

λευτές τους.65 Για να διευθετηθούν οι διαφορές και να πληρωθούν τα 

οφειλόμενα ενοίκια στους τσιφλικούχους είχε συσταθεί τον Αύγου-

στου του 1919 από τον ΓΔΜ Αδοσίδη επιτροπή με πρόεδρο τον νο-

μάρχη Πέλλας Σταμάτη Σταματίου και μέλη τον πρόεδρο των πρωτο-

δικών Έδεσσας Σαββάκη, τον οικονομικό έφορο Έδεσσας Ρίζο, τον 

επόπτη εποικισμού Διαμαντόπουλο, τον βουλευτή Πέλλας Χασάν 

Μπέη, δύο μπέηδες και δύο αντιπροσώπους από κάθε χωριό.66 

 
63 ΥΔΙΑ, ΑΚΥ, 1920, 17.1.2, Ο καπετάνιος του ανιχνευτικού Ιέραξ προς τον κυβερ-

νήτη του Κιλκίς, αρ. πρωτ. 65, Λιμάνι του Νοβοροσίσκ, 23 Φεβρουαρίου 1920 (α-

ντίγραφο). 
64 Μακεδονία, φ. 2858, 20-1-1920, 2. 
65 Μακεδονία, φ. 2864, 26 -1-1920, 2. 
66 Έδεσσα, φ. 14, 1-8-1919, 1. 
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Όμως, με την απόδοση μέρους των γαιών στους μουσουλμάνους 

ιδιοκτήτες περιορίστηκε η δημόσια έκταση που μπορούσε να διατεθεί 

στους πρόσφυγες για καλλιέργεια και γι’ αυτό ο Αδοσίδης αποφάσισε 

να συγκεντρωθούν οι παλιοί πρόσφυγες σε δύο υψώματα βόρεια και 

νοτιοδυτικά της Σκύδρας, όπου βρίσκονταν οι εγκαταλελειμμένες αγ-

γλικές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, να απαλλοτριωθεί η γη πέριξ 

του συνοικισμού, ώστε κάθε χωρικός να λάβει αμέσως κλήρο, και να 

χαραχθεί μια νέα πόλη υπό την εποπτεία του νομάρχη Σταματίου και 

του επόπτη εποικισμού Έδεσσας Διαμαντόπουλου.67 Την υπόσχεση 

να απαλλοτριωθούν τα τσιφλίκια στα οποία είχαν εγκατασταθεί πρό-

σφυγες και να διανεμηθούν μεταξύ προσφύγων και κολίγων είχε δώ-

σει και ο υπουργός Γεωργίας Καφαντάρης σε περιοδεία που είχε κά-

νει στην περιοχή τον Αύγουστο του 1919.68 Ωστόσο, όταν στα μέσα 

Δεκεμβρίου έφθασε η ομάδα από το Μερτζάν στην περιοχή, καμιά 

ενέργεια δεν είχε ακόμα ξεκινήσει με αποτέλεσμα η εγκατάσταση των 

Μερτζανέτ να γίνει από την εποικιστική υπηρεσία, όπως και στην πε-

ρίπτωση των παλαιών προσφύγων, «[…] χωρίς προγραμματισμό, ει-

δικές καταμετρήσεις και κτηματογράφηση […]» και χωρίς να αξιολο-

γηθεί αν η θέση ήταν κατάλληλη για τους Καυκάσιους.69 

Για τους ταλαιπωρημένους, χωρίς οργάνωση, στερούμενους τρο-

φής και ξύλων Καυκάσιους υπήρξε άμεση κινητοποίηση τοπικών φο-

ρέων και ιδιωτών. Οι αγοραστές των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων 

τις παραχώρησαν για να κατοικήσουν οι Μερτζανέτ, ο δραστήριος 

νομάρχης Πέλλας Σταματίου επίταξε αρτοποιία της Έδεσσας για να 

τους σιτίσει, οι κάτοικοι των γύρω χωριών διέθεσαν ξύλα για να ζε-

σταθούν. Επίσης, ο διοικητής του συντάγματος Έδεσσας Γαρδίκας 

έστειλε στρατευμένους δασκάλους για τα παιδιά τους, ενώ δια του 

πρόεδρου του εμπορικού συλλόγου Έδεσσας Ρουσουλέντζη η πόλη 

της Έδεσσας παρείχε στους πρόσφυγες δάνειο 10.000 δραχμών. Με 

τη σειρά της, η ΓΔΜ υποσχέθηκε να διαθέσει άμεσα ζωάρκεια και 

έστειλε 150 ίππους,70 ενώ ο ίδιος ο διευθυντής εποικισμού Μακεδονί-

 
67 Αυτ., 1-2, 4. 
68 Έδεσσα, φ. 15, 15-8-1919, 1. 
69 Αρχείο Κωνσταντίνου Καραβίδα [στο εξής ΑΚΚ]/Εν.1/Υπ.1Α/10.1, Ανακεφα-

λαιωτικές παρατηρήσεις για την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία 

(1920), 8∙ ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Εποικισμός Έδεσσας (Βοδενών) 1920. 
70 Έδεσσα, φ. 23, 23-12-1919, 6. 
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ας Δημήτριος Αμβράσογλου έκανε αυτοψία στον νέο συνοικισμό, που 

ονομάστηκε Φιλαδέλφεια, μαζί με τον μηχανικό της υπηρεσίας Κα-

πράλη, που προέβη στη χάραξη του σχεδίου της νέας «πόλης» δίπλα 

στη Σκύδρα. Ο Αμβράσογλου διαπιστώνοντας τις δυσκολίες που α-

ντιμετώπιζαν οι πρόσφυγες μοίρασε χρήματα για τις γιορτές και ζή-

τησε από την εποικιστική υπηρεσία Έδεσσας να παρασχεθούν αμέσως 

άροτρα και όλα τα αναγκαία για καλλιέργεια, καλώντας τα μέλη της 

προσφυγικής ομάδας να αρχίσουν να εργάζονται μην περιμένοντας τα 

πάντα από την πολιτεία. Η απάντηση που έλαβε από τους Μερτζανέτ 

ήταν ότι το μόνο που επιθυμούσαν ήταν γη και εφόδια για να γίνουν 

παραγωγικοί. Στη συνέχεια, μαζί με τον υπάλληλο της εποικιστικής 

υπηρεσίας Έδεσσας Κονιάλη και τον πρόεδρο της προσφυγικής ομά-

δας του Μερτζάν Πετρίδη, ο Αμβράσογλου περιηγήθηκε τη γύρω από 

τη Σκύδρα περιοχή για να υποδειχθούν οι γαίες που θα παραχωρού-

νταν στους πρόσφυγες. Παρά τη μέριμνα που ελήφθη, με την αρχή 

του νέου χρόνου εκδηλώθηκε εξανθηματικός τύφος στις κατασκηνώ-

σεις των εξασθενημένων Μερτζανέτ με αποτέλεσμα να τους απαγο-

ρευτεί η μετάβαση στην Έδεσσα και τα γύρω χωριά και να συνεχιστεί 

η προμήθεια τροφίμων από τον εποικισμό και ξυλείας από τους γειτο-

νικούς οικισμούς.71 

Η δραστηριοποίηση των υπαλλήλων της εποικιστικής υπηρεσίας 

δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει επαρκείς γαίες στους Μερτζανέτ, αφού 

όσες ανήκαν στο δημόσιο και διανεμήθηκαν στα μέλη της ομάδας α-

νέρχονταν μόλις σε 400 στρέμματα, με αποτέλεσμα σε κάθε οικογέ-

νεια να αναλογεί κλήρος πέντε στρεμμάτων.72 Οποιαδήποτε άλλη επί-

ταξη γαιών προσέκρουε στις σφοδρές αντιδράσεις των μπέηδων, των 

Ελλήνων ενοικιαστών γης, των κολίγων, τους οποίους με την απειλή 

της απώλειας των γαιών τους είχαν προσεταιριστεί οι τσιφλικούχοι, 

και όσων μικροϊδιοκτητών είχαν αγοράσει κτήματα που πουλούσαν 

μουσουλμάνοι μπέηδες.73 Η έντονη αντιπαράθεση οφειλόταν στο χρο-

νίζον αγροτικό ζήτημα που είχε προκύψει με την ενσωμάτωση των 

Νέων Χωρών και την έλευση χιλιάδων προσφύγων τα επόμενα χρό-
 

71 Έδεσσα, φ. 24 (1), 1-1-1920, 6. 
72 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Εποικισμός Έδεσσας (Βοδενών) 1920. Χειρόγραφα ση-

μειώματα Καραβίδα. 
73 Έδεσσα, φ. 20, 1-11-1919, 8, όπου αναφέρεται ότι πολλοί μουσουλμάνοι της 

Έδεσσας πουλούσαν τα κτήματά τους. 
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νια. Αν και το θέμα ήταν επείγον, από το 1913 δεν είχε γίνει καμιά 

προεργασία: δεν είχαν καταληφθεί από το δημόσιο τα κτήματα που με 

τον Ν. 262/1914 είχαν κηρυχθεί ως εγκαταλελειμμένα ούτε είχαν συ-

νταχθεί κτηματολογικοί χάρτες. Έτσι, καθώς στην περιοχή της Έδεσ-

σας δεν είχε λειτουργήσει ποτέ γραφείο κτηματογράφησης, ήταν αδύ-

νατο να αποσαφηνιστούν τα όρια και να διαχωριστούν οι ιδιοκτησίες, 

με αποτέλεσμα για ένα χωράφι που θεωρούνταν δημόσιο και παραδι-

νόταν στους πρόσφυγες προς καλλιέργεια «[…] να παρουσιάζωνται 

δέκα νοικοκυραίοι […]», αφού οι χωρικοί έχοντας διάφορα συμφέρο-

ντα δεν υποδείκνυαν ποτέ την αληθή θέση των κτημάτων τους, ενώ οι 

μπέηδες δεν γνώριζαν τα όρια ούτε την ακριβή θέση των ιδιοκτησιών 

τους.74 

 
1. Πίνακας έγγειας ιδιοκτησίας στη Σκύδρα (Βέρτεκοπ) 192075 

 

Ιδιοκτήτης Ενοικιαστής Στρέμματα 

Αλή Βέη Καρακάλας 250 

Σαλή Χασάν Βέη Χαμπέας 1.200 (ή 700) 

Ελμπασανλή Αμέτ Βέη  1.000 

 

Η ένταση που προκλήθηκε μετά την άφιξη των Καυκασίων προκά-

λεσε την παρέμβαση του ΓΔΜ Αδοσίδη, ο οποίος στις 27 Φεβρουαρί-

ου 1920 με έγγραφο που απέστειλε στον επιθεωρητή Γεωργίας Συμε-

ών Γούδα και τον διευθυντή εποικισμού Μακεδονίας Αμβράσογλου 

ζητούσε να μεταβούν οι ίδιοι στη Σκύδρα, να εξετάσουν λεπτομε-

ρειακά όλες τις απόψεις για τον τρόπο που έγινε ο εποικισμός στην 

περιοχή και να εκθέσουν τις προτάσεις τους για τα εξής θέματα: 

α. αν σε 400 στρέμματα ήταν δυνατό και σκόπιμο να εγκαταστα-

θούν οι 120 οικογένειες των Καυκασίων σε σύγκριση με τα 2.000 

στρέμματα που είχαν στη διάθεσή τους οι Μακεδόνες καλλιεργητές, 

β. να προτείνουν μέτρα έναντι της δυσφορίας των ντόπιων μορτη-

τών της Σκύδρας στους οποίους έπρεπε να παρασχεθούν απτές εγγυή-

σεις, 

γ. να καταρτίσουν πίνακα των επιταχθέντων και αυθαίρετα κατα-

ληφθέντων από τους πρόσφυγες κτημάτων στην περιοχή της Έδεσσας 

 
74 Έδεσσα, φ. 29(7), 15-4-1920, 1. 
75 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Εποικισμός Έδεσσας (Βοδενών) 1920. 
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και να εισηγηθούν τα υπόλοιπα αναγκαία μέτρα ώστε σε ένα μήνα να 

καταβληθούν οι ορισθείσες αποζημιώσεις, 

δ. να εισηγηθούν αν έκριναν σκόπιμο να μετακινηθούν εκ νέου ο-

ρισμένες από τις 120 οικογένειες του Μερτζάν και να καταρτίσουν 

προϋπολογισμό για την κατασκευή οικιών, 

ε. να γίνει έλεγχος και συζήτηση με τους πρόσφυγες για το ζήτημα 

των αντιπροσώπων τους και της εκλογής τους, γιατί με βάση τις πλη-

ροφορίες του ο επικεφαλής τους Πετρίδης παρέσυρε τους συντοπίτες 

του σε βλέψεις επικίνδυνες και παράνομες ενώ είχε διαχειριστεί χρή-

ματα των προσφύγων χωρίς να αποδώσει λογαριασμό και 

στ. να εξακριβώσουν τις πραγματικές τιμές στις οποίες είχαν εξα-

γοραστεί από τον ενοικιαστή γαιών Μπουζιάνη οι νοσοκομειακές ε-

γκαταστάσεις στη Σκύδρα. 

Επίσης, συμπλήρωνε ότι έπρεπε να γίνει με λεπτότητα ο εποικισμός 

για να πεισθούν οι γηγενείς ότι τα συμφέροντά τους ταυτίζονταν με των 

προσφύγων, ώστε οι συνοικισμοί να μην είναι εξ ολοκλήρου κλειστοί 

για «[…] να ριφθούν νέα στοιχεία μεταξύ των ντόπιων […]».76 

Πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα, για να εξετάσουν τα προβλήμα-

τα αυτά έσπευσαν επιτόπου οι Γούδας και Αμβράσογλου μαζί με τον 

επιθεωρητή εποικισμού Παπαδόπουλο, που θα παρέμενε για να αρχί-

σει το έργο της κτηματογράφησης, ενώ από τη ΓΔΜ στάλθηκε ο αρ-

μόδιος για θέματα εποικισμού Κωνσταντίνος Καραβίδας που διέμεινε 

τρεις ημέρες στην Έδεσσα.77 Ο Καραβίδας, που είχε σπουδάσει γεω-

πονία και αντικείμενο μελέτης του για χρόνια αποτέλεσε η δομή και 

λειτουργία των κοινοτήτων του ελλαδικού χώρου επί τουρκοκρατίας, 

ήταν γνώστης των αγροτικών ζητημάτων της χώρας και ειδικότερα 

του νομού Πέλλας, αφού το 1919 ως τμηματάρχης της ΓΔΜ είχε πε-

ριηγηθεί τα χωριά του καταρτίζοντας εθνολογικούς πίνακες και κατα-

γράφοντας τα προβλήματα που υπήρχαν, προβαίνοντας στη συνέχεια 

σε μια σειρά από προτάσεις για την επίλυσή τους.78 Στην έκθεσή του 

 
76 ΑΚΚ/Εν. 1η/Υπ.1Α/3.6, Ο ΓΔΜ Αναστάσιος Αδοσίδης προς τον Συμεών Γούδα, 

επιθεωρητή Γεωργίας, και τον Δ. Αμβράσογλου, διευθυντή Εποικισμού Μακεδονί-

ας, Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 1920. 
77 Έδεσσα, φ. 27 (4), 15 Μαρτίου 1920, 4. 
78 ΑΚΚ/Εν. 1η/ Υπ.1Α/3.6, Έκθεσις του τμηματάρχη της Γενικής Διοίκησης Θεσσα-

λονίκης–Πέλλης και σημειώσεις από την περιοδεία στη Λούμνιστα, Όσσιανη, Ν. 

Καρατζόβα (1919). 
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προς τον Αδοσίδη επιβεβαίωνε ότι η αγανάκτηση των μορτητών απέ-

ναντι στους νεοφερμένους Καυκάσιους οφειλόταν στην αποτυχία του 

εποικιστικού προγράμματος εγκατάστασης των προσφύγων από τη 

Θράκη και τη Μικρά Ασία που είχαν καταφύγει στον μακεδονικό χώ-

ρο μετά την άνοιξη του 1914. Οι πρόσφυγες αυτοί ανοργάνωτα, όπως 

διαπίστωνε, «[…] κατέλαβαν ιδιόκτητα κτήματα και βοσκές και προ-

πάντων αχυρώνες και στάβλους των εντοπίων μετά των οποίων συνε-

θλίβησαν οικονομικά επί του αυτού χώρου, προ πάντων εξαιτίας έλ-

λειψης όχι τόσο γαιών αλλά οικημάτων, αχυρώνων και στάβλων, απο-

τελούντων βάση της γεωργίας […]». Ο Καραβίδας επισήμαινε ότι η 

κατάληψη από τους πρόσφυγες κτημάτων Οθωμανών που κηρύχθη-

καν φυγάδες, μετά τη νικηφόρα προέλαση των Ελλήνων στη Μακε-

δονία τον Οκτώβριο του 1912, προκάλεσε τον εκτοπισμό και επέσυρε 

το μένος των ντόπιων μορτητών που τα καλλιεργούσαν πάππου προς 

πάππου. Τις αντεγκλήσεις μεταξύ τους έσπευσαν να εκμεταλλευτούν 

οι μπέηδες και οι Έλληνες ενοικιαστές τσιφλικιών Οθωμανών, που 

απομυζούσαν ως τότε τον κόπο των κολίγων, στρέφοντάς τους ενα-

ντίον των προσφύγων. Όπως χαρακτηριστικά σημείωνε ο Καραβίδας, 

στη στάση των προσφύγων «[…] που έλαβε αντιμακεδονικό (όχι α-

ντιμπέικο χαρακτήρα, αλλά [ουσιαστικά στρεφόταν] εναντίον των 

άλλων γεωργών-εργατών της υπαίθρου), έδωκαν κατά καιρούς [ώθη-

ση] διάφοροι επιτήδειοι ιδιώται, των οποίων τα ίχνη της ολεθρίας 

δράσης είναι καταφανή στην ύπαιθρο […]». Εύστοχα, λοιπόν, παρα-

τηρούσε ότι «[…] τώρα κατόπιν της παλιάς (πρώτης) εισβολής προ-

σφύγων, στην οποία οι εγκάτοικοι καλλιεργητές και ιδιοκτήται ανέ-

τοιμοι όντες υπεχώρησαν, προσπαθούμεν να διενεργήσουμεν εποικι-

σμό δεύτερη φορά κάπως μεγάλων ομάδων [και] βρισκόμαστε μπρο-

στά σε οργανωμένη, δίκαιη αντίσταση […]».79 

Ειδικότερα, για τις 120 οικογένειες από το Μερτζάν ο Καραβίδας 

απέστειλε στις 14 Μαρτίου 1920 έκθεση προς τους Γούδα και Αμ-

βράσογλου με την οποία επισήμαινε ότι ήταν σφάλμα η συγκέντρωση 

τους στην περιοχή Τούμπα της Σκύδρας, γιατί με γνώμονα τις πρωτό-

γονες μεθόδους καλλιέργειας και την έλλειψη οποιασδήποτε τεχνικής 

γεωργικής μόρφωσης τόσο από τους γηγενείς όσο και από τους πρό-

 
79 ΑΚΚ/Υπ.1/ Υπ.1Α/10.1, Ανακεφαλαιωτικές παρατηρήσεις για την εγκατάσταση 

των προσφύγων στη Μακεδονία (1920), 3-7. 
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σφυγες, οι γαίες, ακόμα και αν γίνονταν επιτάξεις υπέρ των κολίγων, 

των παλιών και των νέων προσφύγων, δεν θα επαρκούσαν για να συ-

ντηρηθούν όλοι. Επικρίνοντας την Υπηρεσία Εποικισμού, που κατά 

την κρίση του εθελοτυφλούσε μπροστά στην πραγματικότητα, καθώς 

είχε διανείμει κατ’ επανάληψη ζωάρκεια για να σιτιστούν οι πρόσφυ-

γες χωρίς να τους αποκαθιστά, υπογράμμιζε ότι η παραμονή στην 

Τούμπα της Σκύδρας με κλήρο μόλις πέντε στρέμματα, με ελλιπή υ-

λικά για χτίσιμο οικιών και με την απόσταση από τα χωράφια και τις 

βοσκές για τα ζώα τους να φθάνει τις τρεις ώρες από την προσωρινή 

τους θέση80 θα εξανάγκαζε τους Μερτζανέτ «[…] να συντηρηθούν επί 

καιρόν με την γλισχράν ζωάρκειαν και ή να πεθάνουν ή να γίνουν 

κλέφτες ή να τραπούν προς άλλα μη γεωργικά επαγγέλματα ή και αυ-

τοί να γίνουν κολλήγοι […]». 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα κτήματα που κατείχε το δημόσιο 

στη Σκύδρα επαρκούσαν για την εγκατάσταση μόνο τριάντα γεωργι-

κών οικογενειών, ο εκπρόσωπος της ομάδας από το Μερτζάν Πετρί-

δης, ο οποίος είχε κάνει την ατυχή επιλογή της περιοχής, επέμενε να 

παραμείνουν οι πρόσφυγες με κίνδυνο να περιέλθουν σε ηθική και 

υλική ένδεια.81 Η εμμονή του αυτή, που οφειλόταν στην επιθυμία να 

μην διασπαστεί η ομάδα, δεν εξυπηρετούσε κατά τον Καραβίδα το 

γενικό συμφέρον των Μερτζανέτ αλλά τις προσωπικές φιλοδοξίες του 

ίδιου του Πετρίδη και των πιο ευφυών προσφύγων, που επιθυμούσαν 

να αναδειχθούν σε «τζορμπατζήδες»82 του συνοικισμού, και παράλ-

ληλα τα σχέδια των μπέηδων που ήθελαν να διώξουν εντελώς τους 

πρόσφυγες από την περιφέρεια Έδεσσας.83 Μεγάλη ήταν η αντίδραση 

και από τους Έλληνες ενοικιαστές των μπέικων ιδιοκτησιών, όπως ο 

Χαμπέας, που δεν δεχόταν την επίταξη του τσιφλικιού που νοίκιαζε, 

δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να το καλλιεργήσει ο ίδιος, ενώ ζητούσε 

 
80 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Καραβίδας προς Συμεών Γούδα και Δ. Αμβράσογλου, τη-

λεγράφημα, Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 1920. 
81 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Δικαιολογητική έκθεση τηλεγραφήματος (σημειώσεις χει-

ρόγραφες). 
82 Προύχοντες. 
83 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Καραβίδας προς Συμεών Γούδα και Δ. Αμβράσογλου, τη-

λεγράφημα, Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 1920. 
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και αποζημίωση για τις γαίες που είχαν καταπατηθεί από τους παλιούς 

πρόσφυγες.84 

Ταυτόχρονα, η αφαίρεση των νιαμάτων85 και των αγραναπαύσεων 

από τους κολίγους και τους καλλιεργητές με μορτή υπέρ των Καυκα-

σίων, ο φόβος για την καταπάτηση μικροϊδιοκτησιών μουσουλμάνων 

και σλαβόφωνων και η επίταξη γαιών υπέρ των προσφύγων, όπως συ-

νέβη στο γειτονικό Ορμάν Τσιφλίκ, στο οποίο ο επιθεωρητής εποικι-

σμού Παπαδόπουλος είχε δεσμεύσει και μοιράσει έκταση 150 στρεμ-

μάτων στους πρόσφυγες από το Μερτζάν, έστρεψαν εναντίον τους όχι 

μόνο τους μπέηδες αλλά και τα θύματά τους, τους ντόπιους φτωχούς 

καλλιεργητές, δυσχεραίνοντας την ψυχολογική προσέγγιση μεταξύ 

προσφύγων και γηγενών. Ο Καραβίδας, που πίστευε ότι οι πρόσφυγες 

μπορούσαν να αποτελέσουν όπλο ενάντια στην παντοδυναμία των 

μπέηδων και μέσω της αρμονικής συνύπαρξης μοχλό ενσωμάτωσης 

των ξενόφωνων γηγενών στην ελληνική κοινωνία, στηλίτευε την ολι-

γωρία και την ανικανότητα της υπηρεσίας εποικισμού να δράσει απο-

τελεσματικά και να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες, απελευθερώνο-

ντας ταυτόχρονα και τους γηγενείς από την καταδυνάστευση των τσι-

φλικάδων και των ενοικιαστών γης.86 

Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή δεν ήθελε να διαταρα-

χθούν και άλλο οι σχέσεις γηγενών και προσφύγων με τη συνέχιση 

των επιτάξεων γης, ο Καραβίδας θεωρούσε ότι δεν ήταν δυνατό να 

παραμείνουν στη Σκύδρα όλες οι οικογένειες από το Μερτζάν. Πρό-

τεινε η Υπηρεσία Εποικισμού να τους διαμοιράσει στα γειτονικά χω-

ριά Πετριά (Κάμενικ) και Καλύβια σε μη ελώδεις περιοχές, αφού ε-

ξακρίβωνε τον ακριβή αριθμό των διαθέσιμων στρεμμάτων. Για να 

επιβιώσουν ως την τακτοποίησή τους στα νέα ενδιαιτήματα, ο Καρα-

βίδας ζητούσε να τους παρασχεθεί τριπλή ζωάρκεια, κινίνο και να ε-

πιβληθούν μέτρα καθαριότητας δια της αστυνομίας. Επίσης, πρότεινε 

να εξοφληθούν από τον νομάρχη Πέλλας τα παλιά χρέη που επέσυραν 

τη μήνη μπέηδων και ενοικιαστών, να αρχίσει η ανοικοδόμηση οικιών 

στη Σκύδρα και να γίνει η οριστική κατανομή των διατιθέμενων χρη-

μάτων και η διανομή ζώων, γιατί μόνο έτσι θα αποκτούσαν «[…] α-

 
84 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Χειρόγραφο σημείωμα του Καραβίδα. 
85 Νιάματα: Χωράφια που έχουν μείνει για ένα διάστημα χέρσα. 
86 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Χειρόγραφες σημειώσεις του Καραβίδα. 
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ληθινή βάση για προκοπή […]». Στις προτάσεις που διατύπωνε για 

την ανάγκη αραίωσης των Μερτζανέτ παραδεχόταν ότι με τον τρόπο 

αυτόν οι ιδιοκτήτες γης θα διεκδικούσαν το κέρδος από την υπερτί-

μηση της αξίας της και ότι το κράτος δεν ήταν σε θέση να πληρώσει 

καλά, αλλά κατέληγε με ιδεαλισμό ότι έπρεπε οι μπέηδες των Βοδε-

νών να «[…] εννοήσουν τον όρο αλληλεγγύη μέσα στη χώρα και ότι 

δεν είναι ανεξάρτητοι […]», ενώ συμφωνούσε με τον Αδοσίδη ότι 

έπρεπε να λάβουν πληροφορίες για το ακριβές ποσό της αγοράς των 

αγγλικών νοσοκομειακών εγκαταστάσεων από τον Μπουζιάνη, που 

φαίνεται ότι ζητούσε από το δημόσιο μεγάλα ποσά για την εξαγορά 

τους. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, πίστευε ότι έπρεπε να κληθούν να 

εκλέξουν νέους εκπροσώπους, με αποκλεισμό του Πετρίδη, και στη 

συνέχεια να γίνει η κατάτμησή τους σε ομάδες.87 

Για να δώσει λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που είχε προκαλέσει 

η εγκατάσταση των Καυκασίων στη Σκύδρα και γενικότερα στα περί-

πλοκα αγροτικά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή περιόδευσε στη 

Βέροια, τη Νάουσα και τη Σκύδρα ο ίδιος ο γενικός διοικητής Μακε-

δονίας Αδοσίδης που αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 25 Μαρ-

τίου 1920.88 Φθάνοντας στην Έδεσσα στις 15 Απριλίου δέχτηκε τους 

γαιοκτήμονες μπέηδες και στη συνέχεια, για να διαπιστώσει ιδίοις 

όμμασι την κατάσταση, επισκέφθηκε τη Σκύδρα και τα γειτονικά σε 

αυτήν χωριά Ριζό και Πετριά, όπου κατοικούσαν παλαιοί πρόσφυγες. 

Εκεί διαπίστωσε ότι μεγάλες εκτάσεις παρέμεναν χέρσες, αφού οι 

γαιοκτήμονες δεν διέθεταν ούτε τα μέσα ούτε τους κολίγους για να τα 

καλλιεργήσουν. Παρ’ όλα αυτά, για να μην εξάψει και άλλο τα πάθη 

αποφάσισε να περιοριστούν οι πρόσφυγες σε όσα τους είχαν δώσει 

για το τρέχον γεωργικό έτος, να συνεχιστεί η κτηματογράφηση, η γε-

ωμέτρηση και η εργασία διαχωρισμού των γαιών που είχε ήδη ξεκι-

νήσει ο επιθεωρητής εποικισμού Παπαδόπουλος και να επιταχθεί το 

επόμενο γεωργικό έτος η ακαλλιέργητη γη υπέρ των προσφύγων και 

όσων ντόπιων το επιθυμούσαν.  

 
87 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Χειρόγραφα σημειώματα του Καραβίδα· αυτ., Προτάσεις 

ενεργειών επί τη βάσει της Κεντρικής Γραμμής να αραιωθούν οι πρόσφυγες από 

Βέρτεκοπ και πάντως εντός περιφερείας Έδεσσας. 
88 Μακεδονία, φ. 2923, 25-3-1920, 1. 
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Ειδικότερα, για τους Καυκάσιους από το Μερτζάν, διαπιστώνοντας 

ότι ήταν αδύνατο λόγω της μεγάλης απόστασης από τα χωράφια να 

παραμείνουν όλοι στη θέση Τούμπα της Σκύδρας, αποφάσισε να διαι-

ρεθούν σε τρεις συνοικισμούς, της Σκύδρας, της Τούμπας και της Πε-

τριάς. Υποσχέθηκε, επίσης, ότι θα τους έχτιζαν σπίτια και θα παρεί-

χαν κάθε είδους βοήθεια για την επιτυχή τους εγκατάσταση. Επίσης, 

αφού συνέστησε υπό την προεδρεία του νομάρχη νέα επιτροπή για τη 

διευθέτηση των διαφορών που αναφύονταν μεταξύ γηγενών και προ-

σφύγων, συγκέντρωσε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, πρόσφυγες, 

κολίγους, μπέηδες και χωρικούς, στο σταθμό της Σκύδρας και σε πρό-

χειρο «δικαστήριο» που οργάνωσε πείστηκε ότι ο θόρυβος που είχε 

προκληθεί περί αυθαιρεσιών των προσφύγων ήταν πλαστός και απο-

σκοπούσε στην έξωσή τους από τη Σκύδρα∙ ταυτόχρονα όμως, διέτα-

ξε να τιμωρηθεί όποιος πρόσφυγας καταλάμβανε αυθαίρετα ξένη γη.89 

Η απόφαση που λήφθηκε έναν μήνα αργότερα, μετά από αλλεπάλ-

ληλες συναντήσεις του Βενιζέλου με τον Αδοσίδη, με την οποία θα 

διατίθετο ποσό 20.000.000 δραχμών για τη μεταφορά και εγκατάστα-

ση 50.000 Καυκασίων στη Μακεδονία, θα χτίζονταν οικίες, θα παρε-

χόταν ζωάρκεια, αροτριώντα, εργαλεία και σπόρος ώστε να κατα-

στούν άμεσα παραγωγικοί, βρήκε τους πρόσφυγες από το Μερτζάν 

ακόμα πρόχειρα εγκαταστημένους στα αγγλικά παραπήγματα της 

Σκύδρας. Μάλιστα, στα τέλη Ιουνίου δημοσιεύθηκε στη Μακεδονία 

ανοιχτή επιστολή προς τον διευθυντή εποικισμού Μακεδονίας Αμ-

βράσογλου καταγγέλλοντας ότι οι Μερτζανέτ αποδεκατίζονταν από 

επιδημίες, αφού καθημερινά σημειώνονταν δύο με τρεις θάνατοι, και 

ζητώντας την αποστολή υγειονομικού υπαλλήλου πριν είναι αργά.90 

Με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς εφαρμοζόταν και το πρόγραμμα ανοι-

κοδόμησης, ώστε ακόμα το φθινόπωρο του 1920 να μην έχει χτιστεί ο 

νέος συνοικισμός που θα στέγαζε τους Καυκάσιους.91 

Η κυβερνητική αλλαγή της 1ης Νοεμβρίου 1920 με την ανάληψη 

της εξουσίας από τους αντιβενιζελικούς επιδείνωσε ακόμα περισσό-

τερο τη θέση των Καυκασίων, των οποίων η αποκατάσταση είχε ταυ-

τιστεί στη συνείδηση των μπέηδων με την εποικιστική πολιτική Βενι-

 
89 Έδεσσα, φ. 29 (7), 15-4-1920, 1-2. 
90 Μακεδονία, φ. 3016, 30-6-1920, σ. 1. 
91 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/10.1, Ανακεφαλαιωτικές παρατηρήσεις, 7-8. 
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ζέλου. Η αποπομπή των Αδοσίδη92 και Αμβράσογλου93 από τις θέσεις 

τους, το πάγωμα των πιστώσεων,94 η ανάκληση από την κυβέρνηση 

Γούναρη των 120 διαταγμάτων του Ν. 1076/191795 και η εντολή από 

τη ΓΔΜ η διενέργεια επιτάξεων να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με 

την επιτροπή ιδιοκτητών της Σκύδρας και των γύρω χωριών είχαν 

τραγικό αντίκτυπο στη ζωή των Καυκασίων.96 

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του αποπεμφθέντος διευθυντή εποικι-

σμού Αμβράσογλου, του Συλλόγου των εν Μακεδονία Καυκασίων 

και του συλλόγου Ελεύθερος Πόντος τον Μάρτιο του 1921 δεν είχε 

ακόμα διανεμηθεί σπόρος αν και είχε παρέλθει προ πολλού η περίο-

δος της σποράς, τα αροτριώντα ζώα που μοιράστηκαν ήταν ελάχιστα, 

εργαλεία δεν είχαν δοθεί, σπίτια δεν είχαν χτιστεί και κυρίως δεν εί-

χαν μοιραστεί γαίες, με αποτέλεσμα οι Καυκάσιοι να καλλιεργούν τα 

τέσσερα με πέντε στρέμματα που τους είχαν δοθεί με τα χέρια. Προ-

σκόμματα στην αποκατάστασή τους έθεταν συνεχώς ο βουλευτής 

Πέλλας Χασάν Βέης και οι μουσουλμάνοι τσιφλικάδες αλλά και ντό-

πιοι παράγοντες, όπως ο πολιτευτής Σωτήριος Γκοτζαμάνης.97 

Προσπάθεια να λυθεί το χρονίζον πρόβλημα των Καυκασίων κα-

ταβλήθηκε με την ψήφιση του Ν. 2634 «Περί συστάσεως προσωρινής 

Γενικής Διευθύνσεως Αποκαταστάσεως εποίκων ομογενών Μακεδο-

νίας παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας» τον Αύγουστο του 1921, 

στην οποία υπάχθηκαν η Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας 

(ΓΔΕΜ) και η Υπηρεσία Περίθαλψης Προσφύγων.98 Σύμφωνα με τον 

νόμο αυτόν, σε κάθε υποδιοίκηση συστηνόταν επιτροπή αποτελούμε-

νη από τον υποδιοικητή, τον οικείο υπάλληλο του εποικισμού και τον 

πρόεδρο της κοινότητας ή τον δήμαρχο που θα γνωμοδοτούσε για τις 

μεταξύ των εγχωρίων και προσφύγων διαφορές σχετικά με την εγκα-
 

92 Η ΓΔΜ έμεινε ακέφαλη για τέσσερις μήνες. Χρέη εκτελούσε ο γραμματέας της 

Χαριτάκης, βλ. Εμπρός, φ. 8747, 19 Φεβρουαρίου 1921, 3. 
93 Μακεδονία, φ. 3203, 8-1-1921, 1. 
94 Μακεδονία, φ. 3171, 3-12-1920, 1 και φ. 3173, 5-12-1920, 1. 
95 Γιάννης Γλαβίνας, «Η πολιτική της ελληνικής διοίκησης απέναντι στη μουσουλ-

μανική γαιοκτησία των νέων χωρών την περίοδο 1912-1922», στο Πρακτικά ΚΖ΄ 

Πανελλήνιου Ιστορικού Συνέδριου, 26-28 Μαΐου 2006 (Θεσσαλονίκη, 2007), τ. 2, 475. 
96 ΑΚΚ/Εν.1/Υπ.1Α/4.2, Ο ΓΔΜ προς τον επιθεωρητή γεωργίας, διευθυντή εποικι-

σμού Βοδενών, Θεσσαλονίκη 20 Φεβρουαρίου 1921. 
97 Εφημερίς των Βαλκανίων, φ. 907, 8-3-1921, 1· Μακεδονία, φ. 3274, 21-3-1921, 1. 
98 ΦΕΚ 135/Α/4-8-1921. 
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τάσταση και την καλλιέργεια.99 Επίσης, για επιτάχυνση των διαδικα-

σιών μεταβιβάστηκαν στον γενικό διοικητή Θεσσαλονίκης με το ΒΔ 

της 13ης Σεπτεμβρίου 1921 οι δικαιοδοσίες του Υπουργείου Γεωργίας 

που αφορούσαν την εγκατάσταση των εποίκων ομογενών στη Μακε-

δονία.100 

Ωστόσο, η κακή οργάνωση της αποστολής των εφοδίων που απαι-

τούνταν για την παραγωγική διαδικασία από τον τότε ΓΔΜ Αλεξαν-

δρόπουλο, τα ημιτελή οικήματα και η απόφαση της κυβέρνησης Γού-

ναρη μετά από πιέσεις των μουσουλμάνων βουλευτών να διατάξει τη 

μετακίνηση όσων Καυκασίων είχαν εγκατασταθεί στους οικισμούς 

γύρω από τη Σκύδρα οδήγησαν σε απόγνωση και έσπειραν τον θάνα-

το στους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες.101 Η οριστική αποκατάσταση 

των Μερτζανέτ πραγματοποιήθηκε μετά τη Μικρασιατική Καταστρο-

φή, όταν με τη Σύμβαση της Λοζάνης της 30ής Ιανουαρίου 1923 και 

το Ψήφισμα 99/1925 της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης του ελληνικού 

κοινοβουλίου αναγνωρίστηκαν και οι ίδιοι ως πρόσφυγες.102 Σύμφωνα 

με τη στατιστική του Απόστολου Βακαλόπουλου του 1926 σαράντα 

οικογένειες (172 άτομα) παρέμειναν στη Σκύδρα, εξήντα τρεις οικο-

γένειες (258 άτομα) μετακινήθηκαν στην Πετριά, ενώ οι υπόλοιποι 

εγκαταστάθηκαν στα Λευκάδια του νομού Ημαθίας.103 
 

 
99 Νέα Έδεσσα, φ. 13, 24-9-1921, 3. 
100 Β.Δ. της 13ης Σεπτεμβρίου 1921, «Περί αναθέσεως εις τον Γενικόν Διοικητήν 

Θεσσαλονίκης της διοικήσεως των δικαιωμάτων του επί της Γεωργίας Υπουργείου 

εν σχέσει προς την εγκατάστασιν των εποίκων ομογενών εν Μακεδονία», ΦΕΚ 

172/Α/13-9-1921. 
101 Αγνή Κ. Κολιαδήμου, Πρόσφυγες στον νομό Πέλλας, 1912-1967 (Θεσσαλονίκη, 

2018), 196-97. 
102 Ισαάκ Νικ. Λαυρεντιάδης, Οι εκ Σοβιετικής Ενώσεως Έλληνες ποντιακής κατα-

γωγής και τα εκ της συνθήκης της Λωζάνης δικαιώματά των. Αρχείον Πόντου (Αθή-

να, 1986), Παράρτημα 16, 151-54. 
103 Αρχείο Απόστολου Βακαλόπουλου, Εποικιστικό Γραφείο Εδέσσης, Αναλυτική 

κατάστασις εμφαίνουσα τα ονόματα των συνοικισμών με τας εν εκάστω εγκατεστημέ-

νας ή (μετακινουμένας) προσφυγικάς οικογενείας και άτομα και τας προελεύσεις αυ-

τών, 30 Σεπτεμβρίου 1926. 


