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A. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Μια μεταναστευτική ροή από μια χώρα προς μια άλλη δημιουργεί
επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο, στην οικονομία, στην πολιτική και σε άλλους
τομείς. Η επίδραση της μετανάστευσης σε μια χώρα μπορεί να είναι θετική ή
αρνητική. Η μετανάστευση μοιάζει με ένα μπουκάλι αίματος που δίνει ζωή σ’ έναν
άνθρωπο, που το χρειάζεται και προσφέρεται ένας ολόκληρος πληθυσμός να
παίξει ενεργό και σημαντικό ρόλο στη χώρα υποδοχής.
Η αύξηση του πληθυσμού με την μετανάστευση επιδρά ανάλογα με τις
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ζωής που επικρατούν στους πληθυσμούς
στους

οποίους

προστίθεται.

Πολλές

φορές

σε

μεγάλα

αστικά

κέντρα

προκαλούνται προβλήματα εξ’ αιτίας του ήδη μεγάλου πληθυσμού που υπάρχει σ’
αυτά. Αντίθετα σε περιοχές όπου σημειώνεται σταδιακή μείωση του πληθυσμού
και μαρασμός της κοινωνικοοικονομικής ζωής η μετανάστευση μπορούμε να
πούμε ότι θα μπορούσε υπό σωστές προϋποθέσεις υποδοχής να αποτελεί μοχλό
ανάπτυξης και ευημερίας.
Η καταγραφή των παραμέτρων του θέματος και ο προβληματισμός γύρω από
τις αιτίες και τα αποτελέσματα της μετανάστευσης, τα τελευταία δέκα χρόνια, των
Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση προς την Θράκη, αποτελεί τον σκοπό
της συγγραφής της εργασίας αυτής. Έχοντας βιώσει η ίδια το θέμα στις
πραγματικές του διαστάσεις μέσα από την Τσάλκα της Γεωργίας ως την
Κομοτηνή της Θράκης, θα προσπαθήσω να καταγράψω, ότι θα ήταν χρήσιμο για
την κατανόηση της πορείας, της εγκατάστασης, της προσαρμογής στις νέες
συνθήκες ζωής και των επιπτώσεων στον χώρο εγκατάστασης όλων αυτών των
ανθρώπων που γύρισαν στην παλαιά - νέα Πατρίδα. Η εργασία μου αναφέρεται
στη μετανάστευση, στη Θράκη από την πρώην Σοβιετική Ένφση και για τα
τελευταία δέκα χρόνια από το 1988 ως το 1998 και θέτουαε το κεντρικό ερώτημα θέστι και θα προσπαθήσουαε να το απανττισουαε στα πλαίσια ttic ανάπτυ£ΐΐς ττιο
εργασίας.

Μπορεί ο πλτιθυσαός (οαογενείς) που εγκαταθίσταταί σττΊ Θράκτι να ενταγθεί
οααλά σττιν οικονοαία και σττιν κοινωνία τηc; Και ακόρπ. ^πopεί αυτός ο
πληθυσαός να Βοτιθτισει νια ττιν ανάπτυξη ττις πεpιo·/f^c:

Η εργασία μου περιλαμβάνει τα 5 μέρη σε 13 κεφάλαια.
Το πρώτο μέρος αποτελεί την εισαγωγή.
Στο δεύτερο μέρος “Θράκη-Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση” θα εξετάσουμε
την ιστορική, κοινωνική και οικοδομική δομή της περιοχής. Το δεύτερο μέρος
αποτελείται

από

δύο

κεφάλαια,

“ Ιστορία

της

Θράκης”

και

“Κοινωνικοοικονομική κατάσταση” .
Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην “ Μεταναστευτική ροή από την πρώην
Σοβιετική Ένωση προς την Θράκη” . Σε αυτό το μέρος εξηγώ την πορεία των
μεταναστών από τον Ιστορικό Πόντο προς την σύγχρονη Ελλάδα, ειδικά στην
Θράκη, τις συνθήκες ζωής στον Πόντο και στη Σοβιετική Ένωση και τις αιτίες
μετακόμισης τους στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, τι
μπορούν να προσφέρουν στον τόπο εγκατάστασης. Το τρίτο μέρος αποτελείται
από 4 κεφάλαια, “ Ιστορική διαδρομή ως την εγκατάσταση στην Σοβιετική
Ένωση” , Μ ετακινήσεις στην Σοβιετική Ένωση” , “Αιτίες μετανάστευσης στην
Ελλάδα” και “ Μεταναστευτική ροή προς την Θράκη” .
Το τέταρτο μέρος αναφέρεται στις “Συνθήκες ζωής στην Θράκη” στην
παρούσα κατάσταση των μεταναστών και στις προοπτικές στο παρόν και στο
μέλλον που παίζουν σπουδαίο ρόλο για την ανάπτυξη του θέματος.
Το

πέμπτο

μέρος

είναι

ένα

βασικό

κομμάτι

της

εργασίας

“Κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις” . Αποτελείται από 4 κεφάλαια. Το Ιο
κεφάλαιο, “Σε τι επηρεάζει η μετανάστευση” , βλέπουμε γενικά αποτελέσματα
της μετανάστευσης σε μια χώρα. Στο 2ο κεφάλαιο και στο '3ο κεφάλαιο
καταγράφονται ξεχωριστά οι κοινωνικές και οι οικονομικές επιδράσεις. Στο 4ο
κεφάλαιο, “Αλλες επιδράσεις της μετανάστευσης” , καταγράφω τις επιδράσεις
εκτός από τις κοινωνικές και τις οικονομικές.

Τελειώνω την εργασία με τα συμπεράσματα.
Σε αυτή την καταγραφή με βοηθήσανε:
Η επίσκεψη μου, στα γραφεία του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και η ενημέρωση μου από
τον κ. Παπαδόπουλο.
Η επίσκεψη μου στο Πνευματικό Κέντρο της Κομοτηνής και η ενημέρωση μου
από τον κ. Β. Κυπριανίδη (πρόεδρος του ποντιακού συλλόγου και δ/ντης του
Πνευματικού Κέντρου Ροδόπης).
Η επίσκεψη

μου στην βιβλιοθήκη του ΕΛΚΕΠΑ της Καβάλας, του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της
Καβάλας και Κομοτηνής.
Η επίσκεψη μου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Η επίσκεψη μου στο τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.
Η επίσκεψη μου στα σπίτια των ομογενών από τις Δημοκρατίες του
Καζαχστάν, Αρμενία, Αμχαζία.
Η επίσκεψη μου στην Στατιστική Υπηρεσία.
Η παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα “Μελέτη προβλημάτων Ελλήνων Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση” στην Θεσ/νίκη.

Β. ΘΡΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β.1. Ιστορία
Η σύγχρονη Ελληνική Θράκη, η Δυτική, είναι ένα κομμάτι από την
Μεγάλη Γη, που αρχικά ήταν η Θράκη. Σήμερα ένα κομμάτι της βρίσκεται στη
Βουλγαρία και ένα στη Τουρκία. Για την προέλευση του ονόματος της Θράκης
υπάρχουν πολλές εκδοχές, όπως
1) Θράκη λεγόταν η κόρη του Ωκεανού και της Παρθενόπης και ήταν αδελφή της
Ευρώπης,
2) το όνομα Θράκη προήλθε από τον Θήρα γιο του Ιαθέτ, εγγονό του Νώε, και
άλλες.
Οι πρώτοι κάτοικοι της Θράκης ήταν πελασγικής καταγωγής και ίδρυσαν το
μεγάλο Θρακικό κράτος. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο οι Θράκες ήταν το μεγαλύτερο
έθνος μετά τους Ινδούς. Ομως δεν είχαν οργανωμένο κράτος και έτσι υπέκυψαν
εύκολα στους Σκύθες και στους Έλληνες με τους οποίους είχαν στενές σχέσεις.
Από τον 7° και 8° αιώνα π.Χ. αρχίζει η εγκατάσταση των Ελλήνων στα Θρακικά
παράλια. Έτσι οι Θράκες πήραν τον Ελληνικό πολιτισμό, όπως και οι Έλληνες
πήραν από αυτούς την λατρεία του θεού Αρη και του θεού Διονύσου. Οι ελληνικές
αποικίες με τον καιρό προχωρούσαν προς την ενδοχώρα, εκμεταλλευόμενοι το
πλούσιο υπέδαφος της. Οι κυριότερες πόλεις τότε ήταν τα Αβδηρα και η
Αμφίπολη. Έτσι σιγά σιγά η Θράκη εξελληνίστηκε πλήρως και αρχίζει να
ακμάζει οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτικά και πνευματικά.
Ο Φίλιππος με την Μακεδονία και αργότερα ο Αλέξανδρος κυριαρχεί επί
της Θράκης, την ενσωματώνει στη Μακεδονία και δημιουργεί ισχυρό βασίλειο.
Τελικά το 46 π.Χ. η Θράκη έγινε Ρωμαϊκή επαρχία. Ύ στερα πέρασε στο Βυζάντιο
και αναπτύχθηκε ακόμα πιο πολύ. Ωστόσο κάθε τόσο δοκιμάζονταν σκληρά από
βαρβαρικές επιδρομές στις οποίες τελικά υπέκυψε. Με την πτώση του Βυζαντίου

το 1453 την πήραν οι Τούρκοι, αλλά ο ελληνικός και χριστιανικός της
χαρακτήρας διατηρήθηκε στο ακέραιο. Στα χρόνια της επανάστασης πολλοί
κάτοικοι ξεσηκώθηκαν χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ άλλοι κατέφυγαν στην
Κεντρική και Νότια Ελλάδα και ενώθηκαν με επαναστατικά σώματα. Ολα αυτά
είχαν ως αποτέλεσμα ο ελληνικός πληθυσμός της να υποφέρει πολύ από σφαγές,
καταστροφές, πυρκαγιές κλπ., που αποτελούσαν εκδικητικές πράξεις των
Τούρκων. Κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1878 η Θράκη καταλήφθηκε από τα
ρώσικα στρατεύματα και με την συνθήκη του Βερολίνου, έγινε υποτελής στην
Τουρκία. Τελικά το 1908 η Βουλγαρία έγινε ανεξάρτητη μαζί με το Θρακικό
τμήμα που κατείχε. Με την συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) οι Τούρκοι πήραν
την Ανατολική Θράκη και οι Βούλγαροι τη Δυτική. Μετά το τέλος του Α ’
Παγκοσμίου Πολέμου ολόκληρη σχεδόν η Θράκη εκτός από το τμήμα της
ανατολικής περιοχής δόθηκε στην Ελλάδα. Ομως η Μικρασιατική Καταστροφή
που ακολούθησε και η Συνθήκη της Αωζάνης, το 1922, ανάγκασε τους Έλληνες να
δώσουν στους Τούρκους όλη την Ανατολική Θράκη. Στη δεκαετία του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου η Θράκη γνωρίζει μια νέα βουλγαρική κατοχή. Τελικά η
σύγχρονη Ελληνική Θράκη δόθηκε στην Ελλάδα το 1947 με την Συνθήκη των
Παρισίων.

Β.2. Κοινωνικοοικονομική κατάσταση
Η Θράκη βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδας. Ανατολικά
συνορεύει με την Τουρκία από την οποία χωρίζει ως φυσικό σύνορο ο ποταμός
Έβρος, Δυτικά με την Μακεδονία (Νομός Δράμας και Καβάλας) από την οποία
χωρίζει ο ποταμός Νέστος, βόρεια συνορεύει με την Βουλγαρία και νότια
βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος (ή Βόρειο Αιγαίο). Η Θράκη έχει έκταση 8578
τ.Κμ. και πληθυσμό 338005 κατοίκους (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του
1991).Το κλίμα της στα παράλια είναι μεσογειακό, όμως στο εσωτερικό της
γίνεται ηπειρωτικό. Ο χειμώνας της είναι πολύ βαρύς και θεωρείται μια από τις
πιο ψυχρές Ελληνικές περιοχές. Σήμερα η Θράκη αποτελείται από τρεις νομούς:
τον νομό Έβρου με 143752 κατοίκους, τον νομό Ξάνθης με 91063 κατοίκους και
τον νομό Ροδόπης με 105150 κατοίκους. Οι κυριότερες πόλεις της είναι η
Αλεξανδρούπολη, η Κομοτηνή, η Ξάνθη, η Ορεστιάδα κτλ. Σαν μία περιφερειακή
περιοχή της Ελλάδας η Θράκη έχει σχετικά λίγο πληθυσμό. Σύμφωνα με την
απογραφή του 1991 το 45% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένο
στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Και φυσικά οι παραμεθόριες περιοχές
έχουν το πρόβλημα της μείωσης του πληθυσμού. Η Θράκη παρουσιάζει γενικά μία
πληθυσμιακή κάμψη και μόνο ο νομός της Ξάνθης παρουσιάζει μία μικρή
πληθυσμιακή άνοδο. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία μέσα σε μια
δεκαετία (1981-1991) στο νομό της Ξάνθης έχουμε μία μικρή αύξηση του
πληθυσμού (+1,8%), ενώ στο νομό της Ροδόπης μία μείωση κατά (-4,32%) και στο
νομό του Έβρου μία μείωση κατά (-3,6%).
Η Θράκη εμφανίζεται ως η πλέον αραιοκατοικημένη περιοχή της Ελλάδας
με 39 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Επίσης πρέπει να συμπληρώσουμε
την αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού σε αυτή την περιοχή. Οι περισσότεροι
κάτοικοι της Θράκης ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Στη
Θράκη καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, καπνός, ηλίανθος, τεύτλα, βαμβάκι κτλ.
Εκτρέφονται αιγοπρόβατα, βοοειδή, πουλερικά. Ο καπνός της κατέχει τις πρώτες

θέσεις στην παγκόσμια παραγωγή τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Από τα ζώα
που εκτρέφονται, εξάγονται όλων των ειδών τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία
αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς πόρους της περιοχής.
“Τα βασικά προβλήματα του αγροτικού τομέα είναι η απουσία καλλιεργειών
υψηλής τεχνολογίας

και

απόδοσης

αλλά

και οι γενικότερες

ελλείψεις

υποδομής” .' Η τοπική οικονομία στηρίζεται στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας
όπου και παρατηρούνται σημαντικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι της περιοχής
αυτής.
Η βιομηχανία της περιοχής δεν είναι αναπτυγμένη. Περιλαμβάνει κυρίως
τα εργοστάσια του καπνού και επεξεργασία γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων.
Στον τριτογενή τομέα η περιοχή αυτή δεν είναι αναπτυγμένη και
εμφανίζεται κάτω του μέσου όρου της χώρας.
Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται. Το γεγονός αυτό
παρατηρείται λόγου του ότι αρχίζουν να έρχονται στην αγορά εργασίας γυναίκες
(και μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση).
Η περιοχή αυτή είναι η μόνη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
παρουσιάζει τόσο μεγάλη ιδιομορφία στη σύνθεση του πληθυσμού της. Είναι η
περιοχή

όπου

λόγω

ιστορικών

συνθηκών,

συνυπάρχουν

χριστιανοί,

μουσουλμάνοι, τουρκογενείς, αθίγγανοι και τελευταία ομάδες παλιννοστούντων
από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Ειδικά στους νομούς
της Ροδόπης και της Ξάνθης.
Οι διαφορετικές συνθήκες ζωής, η διαφορετική θρησκεία και γλώσσα
επιδρούν αρνητικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Για πολλά χρόνια το κέντρο αποφάσεων - η Αθήνα δεν απασχολήθηκε όσο
χρειαζόταν με την περιοχή. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι πολύ αργοί ρυθμοί
ανάπτυξης όλα αυτά τα χρόνια.

"ΑνάτΓτυξη της Θράκης” . Σελ. 21

Τα τελευταία χρόνια άρχισε να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την Θράκη
κυρίως εξ αιτίας της συνειδητοποίησης από τους υπεύθυνους της σημασίας της
θέσης και του ρόλου που η περιοχή μπορεί και πρέπει να παίξει για τη χώρα.

Γ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΕΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ
Γ.1. Ιστορική διαδρομή των Ποντίων ως
την εγκατάσταση στη Σοβιετική Ένωση
Ο Πόντος είναι το βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας και βρέχεται
από τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα), αρχίζει από την Κολχίδα και
εκτείνεται προς τα Δυτικά πέρα από τον ποταμό Αλύ ως τη Σινωπή και Στεφάνη.
Οι πρώτες ελληνικές αποικίες στα παράλια του Εύξεινου Πόντου
εμφανίζονται στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ. Τέτοιες ήταν η Αμισός και η Σινώπη
που ιδρύθηκαν από την Μίλητο και η Κερασούντα, τα Κοτύωρα και η
Τραπεζούντα. Αργότερα ιδρύονται και άλλες αποικίες σε όλα τα παράλια του
Ευξείνου Πόντου. Οι ελληνικές αποικίες ήταν σχεδόν ανεξάρτητες και μόνο
τυπικά υπάγονταν στην κυριαρχία των Περσών. Ο ελληνικός πληθυσμός που
συνεχώς αυξανόταν στα νότια τμήματα της χώρας ανέδειξε λαμπρές πόλεις στο
εσωτερικό όπως η Αμάσεια, η Νικόπολη, τα Κόμανα, τα Κάβειρα κλπ. Στα χρόνια
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Πόντος έγινε μια από τις επαρχίες του αχανούς
Κράτους, που ίδρυσε ο ένδοξος στρατηλάτης. Αργότερα, το 281 π.Χ., ιδρύθηκε
εκεί από τον Μιθριδάτη, το βασίλειο του Πόντου που διατηρήθηκε μέχρι το 65
π.Χ., οπότε καταλύθηκε από τους Ρωμαίους οι οποίοι έκαναν τον Πόντο επαρχία
τους. Την εποχή του Βυζαντίου έγινε επαρχία της αυτοκρατορίας και μετά από την
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, ο Αλέξιος Κομνηνός
ίδρυσε εκεί το ανεξάρτητο κράτος της Τραπεζούντας, που καταλύθηκε το 1461
από τον Μωάμεθ το Β’ τον Πορθητή.
Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας οι Πόντιοι υπέφεραν πολύ, όμως παρά την
σκληρότητα των

Τούρκων

ο χριστιανισμός

και

η

ελληνική

παράδοση

διατηρήθηκαν. Για παράδειγμα “ σε μια γέφυρα έβαζαν την εικόνα της Παναγίας
και ανάγκασαν τους Έλληνες να πατήσουν την εικόνα και να περάσουν την άλλη

πλευρά του ποταμού, όποιος δεν πατούσε τον πετούσαν από τη γέφυρα”-. Ομως ο
χριστιανισμός δεν μπορούσε να εξαντληθεί, υπήρχαν πολλοί που προτιμούσαν
τον θάνατο, παρά να αλλάξουν την πίστη τους και γι’ αυτό οι Τούρκοι πήραν άλλα
μέτρα. Απέναντι στους Πόντιους στάθηκε θέμα επιλογής ανάμεσα στην γλώσσα
και τη θρησκεία, δηλαδή έπρεπε να διαλέξουν ή να μιλάνε τούρκικα και να
πιστεύουν στο Χριστό, ή να μιλάνε στη μητρική γλώσσα τους και να γίνουν
μουσουλμάνοι. Βεβαίως όλοι οι Πόντιοι αποφάσιζαν να μείνουν χριστιανοί και να
μιλάνε τούρκικα, γιατί αν χάνεις την πίστη σου δεν είσαι Έλληνας, ενώ η γλώσσα
μαθαίνεται. Έτσι εξηγείται η ομιλία μερικών Ποντίων στα τούρκικα. Ομως
μερικοί Πόντιοι κράτησαν και την γλώσσα και την πίστη τους, λόγω του ότι
έμεναν σε περιοχές απομακρυσμένες από τους Τούρκους και σε περιοχές που
βρισκόταν ψηλά στα βουνά. Αλλιώς ήταν αδύνατο να κρατηθεί η γλώσσα η
Ποντιακή σε περιοχές που έμεναν οι Τούρκοι, λόγω της σκληρότητας τους. Οταν
οι Τούρκοι άκουγαν από κάποιο Έλληνα για πρώτη φορά μια λέξη στη μητρική
του γλώσσα, τον έδερναν μπροστά σε όλους, την δεύτερη φορά του έκοβαν τη
γλώσσα.3
“Στον Πόντο η γενοκτονία των Ελλήνων φτάνει το αποκορύφωμα της, ενώ
το αντάρτικό που αριθμεί περίπου 20.000 ακρίτες μαχητές, προσπαθεί να
περισώσει τις 50.000 άμαχου πληθυσμού, που κρύβεται στα βουνά και να
εμποδίσει τις σφαγές και εξορίες των κατοίκων των άλλων πόλεων και των
χωριών”'*.
Τον καιρό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και Τουρκίας οι Πόντιοι
ζήτησαν από τον Ρώσο βασιλιά να τους αφήσει να φύγουν από την Τουρκία και να
έρθουν στα μέρη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Τότε με την άδεια του Τσάρου,
ένας αρκετά μεγάλος πληθυσμός των Ποντίων μετακόμισε στις περιοχές της
Ρωσικής Αυτοκρατορίας (στη Γεωργία, Αρμενία, Ρωσία). Αυτό έγινε πριν από την
Συνθήκη της Αωζάννης το 1922. (Συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας για
ανταλλαγή πληθυσμού). Μ έχρι τότε οι Πόντιοι δεν μπορούσαν να έρθουν στην
2 από τις ισ τ ο ρ ίες τη ς π ρ ο για γιά ς μου Ε ιρ ή νη ς.
* από τις ισ τ ο ρ ίες της π ρ ο για γιά ς μου Ε ιρ ήνη ς.

Ελλάδα και γι’ αυτό προτίμησαν να πάνε στη Ρωσία και να ξεφύγουν από τα
βάσανα των Τούρκων και να μείνουν με τους ορθόδοξους. Έτσι εξηγείται πως
βρέθηκαν οι Έλληνες στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Πολλοί Έλληνες από την
Σοβιετική Ένωση ήρθαν στην Ελλάδα το 1922, όμως δεν πρόλαβαν να έρθουν
όλοι λόγω του συστήματος που επικρατούσε στη Σοβιετική Ένωση. Μ έχρι την
κυριαρχία του Μ ιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος έδωσε την ελευθερία μετακόμισης
στην Ελλάδα.

■·Χάρης Τσιρκινίδης, “ Επιτέλους τους εξεργώσαμε....” , Σελ. 1
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Γ.2. Μετακινήσεις στη Σοβιετική Ένωση
Η Ελληνική ομογένεια στην πρώην Σοβιετική Ένωση είναι από τις
αρχαιότερες και πολυπληθέστερες ελληνικές ομογένειες σε όλο τον Ευρωπαϊκό
χώρο. Το σύνολο των Ελληνοποντίων ανά τον κόσμο είναι περίπου 2.000.000. Από
αυτούς κατοικούν:
στη Σοβιετική Ένωση 500.000 κάτοικοι
στη Γερμανία 150.000 κάτοικοι
σε λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 150.000 κάτοικοι
(Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία)
Στον Καναδά και Η.Π.Α. 150.000 κάτοικοι
Στην Αυστραλία, Αφρική, Αίγυπτο 50.000 κάτοικοι^
Η ελληνική ομογένεια στη Σοβιετική Ένωση σύμφωνα με την απογραφή το
1989 κυμαινόταν από 476-631 χιλιάδες άτομα, όμως πρέπει να σημειώσουμε, ότι
υπάρχουν και μικτοί γάμοι στους οποίους δεν υπάρχει αναγνώριση ότι είναι
Έλληνες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ομογενείς για διάφορους λόγους
δηλώνουν ότι είναι Ρώσοι (70-80%), Ουκρανοί, Γεωργιανοί εξαιτίας του
Σταλινικού αυταρχισμού. Ολες αυτές οι περιπτώσεις φτάνουν το 1/3 του συνόλου
των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης.
Οι Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης δεν είναι συγκεντρωμένοι σε
ένα μέρος της χώρας, αλλά είναι κατανεμημένοι σε διάφορα μέρη της χώρας ως
εξής:
α) Δημοκρατίες της Κεν. Ασίας 135.000 κάτοικοι
(Καζαχστάν, Ουζμπεκιστάν, Κυργιζία)
β) Δημοκρατία της Ρωσίας 100.000 κάτοικοι
(Κρασνοδάρ, Σταυρούπολη κλπ.)

5 Η μ ερ ίδ α μ ελέτ η “ Π ό ν τ ιο ι Σ οβ. Έ νω σ η ς” .

γ) Δημοκρατία της Ουκρανίας 100.000 κάτοικοι
δ) Δημοκρατία της Γεωργίας 80.000 κάτοικοι
ε) Αυτόνομη Δημοκρατία της Αμπχαζίας 50.000 κάτοικοι
στ) Δημοκρατία της Αρμενίας 12.000 κάτοικοι
ζ) Αυτόνομη Δημοκρατία της Οσετίας 10.000 κάτοικοι
η) περιοχή της Σιβηρίας ο αριθμός είναι άγνωστος®

Χάρτης 1: Η διασπορά του ποντιακού ε)2ηνισμού
(Πηγή: Ποντιακός σύλλογος “Αργώ”)

‘ Κούλο Κασιμάτη, “Πόντιοι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση” , Σελ. 50-51.
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Γ.2.1. Ο ελλτινικός πλτιθυσαός

ttic Κεντρικής

Ασίας

Η εμφάνιση του ελληνικού πληθυσμού στις δημοκρατίες της Κεντρικής
Ασίας αρχίζει από το 1930 με τη κυβέρνηση του Στάλιν και συνεχίζεται ως το
1949, όπου 200 χιλιάδες Έλληνες μετακόμισαν χωρίς τη θέληση τους από τα
παράλια της Μαύρης Θάλασσας στην Κεντρική Ασία.
“Θυμάμαι, ότι ήμουν 10 χρονών ένα βράδυ ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, μας
φόρτωσαν σε ένα αυτοκίνητο, έτσι βρεθήκαμε μέσα στην ερημιά της Ασίας” διηγείται ένας μετανάστης, ο κ. Κωνσταντινίδης, από το Καζαχστάν. Αίγους
προειδοποίησαν να μαζέψουν τα πράγματα τους και σε λίγους εξασφάλισαν
στέγαση, όταν βρέθηκαν εκεί.
Ποιος όμως ήταν ο λόγος που μετέφεραν τους Έλληνες μέσα στην ερημιά;
Ένας λόγος είναι ότι οι Έλληνες ήθελαν να δημιουργήσουν μια αυτόνομη
δημοκρατία. Ο άλλος λόγος είναι ότι οι Έλληνες είναι λαός έξυπνος και
δημιουργικός και θα έφεραν εξέλιξη στις υποανάπτυκτες περιοχές της Σοβιετικής
Ένωσης. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι οι Έλληνες αντιδρούσαν στην Σταλινική
κολεκτιβοποίηση.
Μέσα στην ερημιά, φτώχεια, απομόνωση, οι Έλληνες άρχισαν τα πάντα
από την αρχή: Να κτίζουν σπίτια, να βρουν δουλειές, να βρουν φίλους και
γνωστούς.
Συνήθως, ο ελληνικός πληθυσμός συναντάται στις δημοκρατίες του
Καζαχστάν, λίγο στο Ουζμπεκιστάν και την Κυργιζία. Οι γνωστές περιοχές με
ελληνική ομογένεια είναι οι: Καρακάντδα, Τσαμπούλ, Καζάκα, Αουγοβάγια,
Καρατάου (Νότος), Τσεμκέτ, Ιζιλ-Ορδά, περιοχή Μπαχταράνσκι, Ακύροβκα,
Αλμά-Ατά, Τασκέντ κλπ.
Γ.2.2. Ελλτινικός πληθυσιιός τηc Ρωσία€
Σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ρωσίας κατοικούν Έλληνες. Στην
πρωτεύουσα της Ρωσίας κατοικούν 5 χιλιάδες Έλληνες και στις νότιες περιοχές

ζουν περισσότεροι από 90 χιλιάδες Έλληνες. Κυρίως αυτοί είναι συγκεντρωμένοι
στην νότια Ρωσία, στον Βόρειο Καύκασο και στην κοιλάδα του ποταμού Κουμπάν.
Το Γιελενζίκ, η Σταυρούπολη, η Εσενδουκί, το Κρασνοδάρ είναι οι περισσότερο
γνωστές περιοχές με ελληνικό πληθυσμό. Οι Έλληνες της Ρωσίας βρέθηκαν εκεί
όχι μόνο εξαιτίας της μετανάστευσης από τον Πόντο, αλλά και εξαιτίας άλλων
λόγων. Μ ερικοί ήρθαν από την Ελλάδα με πρόσκληση των Ρώσων βασιλέων για
την διεκπεραίωση κάποιων έργων. Μ ερικοί ήρθαν από την Ελλάδα στη Ρωσία
μετά από καταπιεστικές πολιτικές εξελίξεις και παρέμειναν εκεί. Επίσης γίνονται
μετακινήσεις μέσα στην Σοβιετική Ένωση από άλλες περιοχές της Σοβιετικής
Ένωσης προς την Δημοκρατία της Ρωσίας λόγω σπουδών, δουλειάς, συγγενών και
φίλων.

Γ.2.3. Ο ελληνικός πλτιθυσαός της Ουκρανίας
Οι Έλληνες από τα αρχαία χρόνια ζούσαν στη χερσόνησο της Κριμαίας. Οι
πόλεις Παντικαποιον, Χερσόνησον, Φενναγάρεια, Θεοδοσία, Αιασκούρια μας
μαρτυρούν την παλαιό δόξα των Ελλήνων. Η ελληνική παράδοση παρέμεινε στη
Κριμαία ως το 1778, όταν ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού εγκατέλειψε το
Χανάτο.
Η σύγχρονη ελληνική παρουσία στην Ουκρανία αρχίζει από το 1775 με την
εγκατάσταση

των

Ελλήνων

στη

Μαριούπολη

κατόπιν

πρόσκλησης

της

βασίλισσας Αικατερίνης της Μεγάλης, όπου 30 χιλιάδες Έλληνες έφυγαν από την
τουρκοκρατούμενη Κριμαία. Έτσι στη νότια Ουκραίνα οι Έλληνες είναι
συγκεντρωμένοι στη Μαριούπολη, βορειότερα του Ντονετσκ, λίγοι Έλληνες
ακόμα υπάρχουν στην Οδησσό. Σύμφωνα με την απογραφή του 1989 ο αριθμός των
Ελλήνων που μένουν στην Ουκρανία δεν είναι γνωστός εφόσον δεκάδες χιλιάδες
Έλληνες αναγκάζονται να δηλώσουν ότι είναι Ρώσοι ή Ουκρανοί για να
αποφύγουν τον Σταλινικό διωγμό.

Γ.2.4. Ο ελληνικός πληθυσαός

ttic Γεωργίας

Στο τέλος του 18°“ αιώνα αρχές του 19°“ αιώνα οι βασιλιάδες της Γεωργίας
μελετούσαν το ερώτημα, “πως να βοηθήσουν τους Έλληνες να απαλλαγούν από
τον ζυγό των Τούρκων” . Οι πρώτες 100 οικογένειες Ελλήνων ήρθαν στα
γεωργιανά χωριά Τετρίτσκαρο, Τσιντσκαρό. Ομως μεγάλη μεταναστευτική ροή
αντιμετωπίζει η Γεωργία μετά από τη Συνθήκη της Ανδριανούπολης το 1829, όπου
η Ρωσία παραχωρεί στην Τουρκία το Ερζουρούμ, το Καρς κ.α. Οι Έλληνες
φοβούμενοι την εκδίκηση των Τούρκων παρακαλούσαν τον Ρώσικο στρατό να
τους μεταφέρουν έξω από τα όρια της Τουρκίας. Ο Αρχιστράτηγος Μπάσκεβιτς
πήρε δραστικά μέτρα για την μετακόμιση των Ελλήνων στον Καύκασο. Στο τέλος
του 1831 στην περιοχή της Τσάλκας δημιουργήθηκαν ελληνικά χωριά. Τώρα στην
περιοχή της Τσάλκας υπάρχουν 27 ελληνικά χωριά και μια μικρή πόλη, η
Τσάλκα. Μ έχρι το τέλος του 19°“ αιώνα οι Πόντιοι, μετακομίζουν συνεχώς προς
την Γεωργία και έτσι η σύγχρονη ελληνική παρουσία συναντάται στις περιοχές
της Τσάλκας, Τσίντσκαρο, Τετρίτσκαρο, Ντμανίσι, Μ πολνίσι και στις πόλεις
Τιφλίδα και Ρουστάβι.
Γ.2.5. Ο ελληνικός πληθυσαός της Ααπχαζίας
Η ελληνική παρουσία στα παράλια της Μαύρης θάλασσας συναντάται από
την αρχαία εποχή. Παράδειγμα αποτελεί η πόλη Διασκούρια 3 αιώνας π.Χ. Οι
πρώτες ελληνικές αποικίες δημιουργήθηκαν με σκοπό την διεξαγωγή του
εμπορίου. Ομως οι περισσότεροι Έλληνες που κατοικούσαν στα παράλια της
Μαύρης Θάλασσας μετανάστευσαν στην Ελλάδα κατά τον Α ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η σύγχρονη ελληνική παρουσία στην αυτόνομη δημοκρατία της Αμπχαζίας
συναντάται από το 1876 που ήρθαν αρκετοί και το

1922 που ήρθαν οι

περισσότεροι. Πολλούς Έλληνες συναντάμε στις πόλεις Σουχούμη, Μπατούμη,
και στα 7 χωριά Αλεξάνδροβκα, Κωνσταντίνοβκα, Χουρμάλοβκα κλπ. Καθαρά
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ελληνικά χωριά συναντούσε κανείς πριν την εξορία των Ελλήνων το 1938-49 στην
Κεν. Ασία. Σήμερα καθαρά ελληνικά χωριά δεν υπάρχουν.
Γ.2.6. Ο ελληνικός πληθυσαός ττις Αρμενίας
Οι

Έλληνες

συγκεντρώθηκαν

κυρίως

στα

χωριά

Αλαβερτή

(στα

αρμενογεωργικά σύνορα). Επίσης Έλληνες συναντάμε στον θύλακο του Ναγκόρνι
Καραμπάχ. Οι Έλληνες υπήρχαν στην Αρμενία από τον 17° αιώνα μετά από
πρόσκληση της βασίλισσας Ταμάρας. Ομως ο βασικός ελληνικός πληθυσμός ήρθε
στην Αρμενία από το 1826-27 και κατοικεί στα χωριά Γιαντάν και Στσαμβούχ.
Γ.2.7. Ο ελληνικόα πληθυσαός της Οσετίαα
Στην Οσετία μένουν λίγοι Έλληνες. Από αυτούς οι περισσότεροι μένουν
στην πρωτεύουσα, το Βλαδικαύκασο.
Γ.2.8. Ο ελληνικός πληθυσμός ττις Σιβηρίας
Στη Σιβηρία οι Έλληνες βρέθηκαν λόγω των Σταλινικών διωγμών από το
1938 ως το 1947. Ο αριθμός των Ελλήνων που πήγαν εκεί παραμένει άγνωστος.

Γ.3. Ο ι αιτίες μετανάστευσης στην Ελλάδα

Στα τελευταία χρόνια η Ελλάδα προσελκύει

έναν μεγάλο αριθμό

μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ήδη εγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα πάνω από 150 χιλιάδες άτομα και ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς. Η
μεταναστευτική ροή αρχίζει από το 1988, με την κυριαρχία του Μ. Γκορμπατσόφ
και συνεχίζεται ως τώρα.
“Πολλοί νομίζουν ότι οι Έλληνες φεύγουν από την πρώην Σοβιετική
Ένωση για οικονομικούς λόγους. Με την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς,
βγάζουμε συμπέρασμα ότι δεν είναι αυτή η βασική αιτία” .''
Τελικά, γιατί μεταναστεύουν οι Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση;
Τι τους αναγκάζει να αφήσουν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τη χώρα που
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, την οικογένεια τους, τους συγγενείς και φίλους τους
και έρχονται στην ιστορική πατρίδα τους; Οι λόγοι είναι πολλοί, (βλ. πίνακα 1).
Ομως ο βασικός λόγος είναι
α) Τα πατριωτικά αισθήματα. Πάντοτε ήθελαν να ζήσουν στην Ελλάδα με τους
Έλληνες, όμως δεν μπορούσαν, λόγω του Σοβιετικού Συστήματος, που είχε τα
σύνορα κλειστά. Μόλις βρέθηκε η ευκαιρία, οι Έλληνες - πατριώτες μάζεψαν τα
πράγματα τους και ήρθαν στην Ελλάδα, αφήνοντας τους συγγενείς και φίλους, τα
σπίτια, τις δουλειές και το νοικοκυριό τους και βρέθηκαν στη χώρα που πάντα
είχαν σαν όνειρο, στη χώρα που επιτέλους θα γινόταν Πατρίδα και δεν θα ένιωθαν
ξένοι. Οι μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα, λόγω των πατριωτικών τους
αισθημάτων είναι κυρίως αυτοί που ήρθαν από τους πρώτους,
β) Πολλοί ακολούθτισαν τους συγγενείς, αδελφούς, γονείς, άλλους.

^ Β λ ά σ η ς Α ρ αμ αγινίδ η ς, Κ ο ύ λ α Κ α σιμ άτη , “ Π ό ν τ ιο ι μ ετα νάσ τες α π ό τ η ν π ρώ η ν Σ ο βιετικ ή
Έ ν ω σ η ” , Σελ. 528.

Πίνακας 1
Ποσοστιαία κατανομή των Ποντίων (15 ετών και άνω)
ανάά.ο'/α με τους λόγους αναχώρησης από τη Σοβιετική Ένωση κατά φύλο

Αριθμός επισκέψεων
1. Ακολούθησαν τους άλλους
Πόντιους της περιοχής
(σύνδρομο της μειονότητας)
2. Ακολούθησαν συγγενείς
(γονείς, παιδιά, αδέλφια)
3. Είχαν συγγενείς εδώ
4. Εξαιτίας των εθνικών
προβλημάτων στην περιοχή
5. Ήθελαν να ζήσουν στην
πατρίδα (πάντοτε ήθελαν
τώρα όμως μπόρεσαν)
6. Καλύτερες συνθήκες ζωής
εδώ
7. Έφυγαν για χάρη των παιδιών
τους (μέλλον, γλώσσα.
θρησκεία)
8. Εξαιτίας του πολιτικού
συστήματος
9. Διάφοροι άλλοι λόγοι

Σύνολο

Συνδυασμοί λόγων
1.3
1.4
2.5
3.5
4.8
5.1
5.3
5.4
5.7
Αοιποί συνδυασμοί
Σύνολο %
Απόλυτα μεγέθη

Αριθμός μεταναστών
Ανδρες 1 Γ υναίκες

Συνόλο

172

52.1

47.9

100.0

31.9
7.7

38.2
43.6

61.8
56.4

100.0
100.0

4.4

57.1

42.9

100.0

23.2
2.6

56.1
57.2

43.9
42.8

100.0
100.0

1.9

45.5

54.5

100.0

0.8
0.5

60.0
56.7

40.0
43.3

100.0
100.0

0.8
0.6
0.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
4.8

43.2
57.6
42.3
57.1
69.0
59.3
53.3
57.1
61.5
55.7

56.8
42.4
57.7
42.9
31.0
40.7
46.7
42.9
38.5
44.3

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
5.744

2.771

2.973

γ) Η διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
πολλά οικονοαικά ποοβλτιαατα. π.χ. αύξηση του πληθωρισμού, μείωση της αξίας
του ρουβλίου* και ανατίμηση του δολαρίου, επίσης πολλά εργοστάσια και
βιομηχανίες έκλεισαν με αποτέλεσμα την αύξηση των ανέργων. Οι μισθοί
μειώθηκαν και τα προϊόντα στην αγορά σπανίζουν.
δ) Ένας άλλος λόγος ήταν οι πόλε^oι που ξέσπασαν λόγω της ανέχειας μεταξύ των
εθνών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
ε) Ένας άλλος λόγος είναι η ρατσιστική αντιαετώπιση των Ρώσων, Γεωργιανών
κλπ. προς τους Έλληνες και άλλες εθνότητες. Και συνέπεια αυτού ήταν ο διωγμός
των Ελλήνων.
στ) Σε μερικούς δεν άρεσε το πολιτικό σύστημα που υπήρχε εκεί.
ζ) Μερικοί έδειξαν ενδιαφέρον για τον τρόπο ϋωής των Ελλήνων της Ελλάδας και
θέλησαν να τον υιοθετήσουν.
Οι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση χωρίζονται σε τρεις
κυρίως κατηγορίες, σε αυτούς που ήρθαν από το Καζαχστάν (21,41%), από την
Γεωργία (51,1%) και από την Ρωσία (14,84%), το 91% των μεταναστών
προέρχονται από αυτές τις δημοκρατίες. Σε ερώτηση για τις αιτίες μετακίνησης η
έρευνα έδειξε ότι κυρίως οι μετανάστες από το Καζαχστάν δήλωσαν ότι
ακολούθησαν τους γονείς, τα αδέρφια και τα παιδιά τους. Οι μετανάστες από την
Γεωργία ήθελαν να ζήσουν στην πατρίδα. Για αυτούς που ήρθαν από την Ρωσία
ισχύουν και οι δύο περιπτώσεις. Από την έρευνα αυτή φαίνεται, ότι η εθνική
συνείδηση είναι εντονότερη στους Έλληνες της Γεωργίας παρά στους Έλληνες
του Καζαχστάν και της Ρωσίας.
Πάντως τα κίνητρα που ανάγκασαν τους Πόντιους να μετακινηθούν προς
την Ελλάδα είναι τόσο δυνατά και σοβαρά, ώστε δεν υπολόγισαν τις δυσκολίες
και τις αντιξοότητες που θα αντιμετώπιζαν με το γυρισμό τους στην πατρίδα.
Άφησαν σχεδόν όλα πίσω τους και άρχισαν όλα από την αρχή, δουλειά, σπίτι,
φίλους, συγγενείς.

Γ.4. Η μεταναστευτική ροή προς την Θράκη
Οπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Ελλάδα κατά την τελευταία
δεκαετία αντιμετωπίζει μια συνεχώς αυξανόμενη μεταναστευτική ροή από την
πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι πρώτοι μετανάστες, περίπου το 80-90% του συνόλου
εγκαταστάθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 45.070 άτομα
στα μέσα του 1993. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη μεταναστευτική
ροή και προς την Βόρειο Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη), επίσης παρατηρούνται
και μετακινήσεις των μεταναστών μέσα στη χώρα και κυρίως από τα μεγάλα
αστικά κέντρα προς την περιφέρεια. Ένας βασικός λόγος είναι η παρέμβαση του
Κράτους, που επιδιώκει να οδηγηθούν οι μετανάστες προς περιοχές με
πληθυσμιακές ανάγκες όπως είναι η Θράκη, όπου παρατηρείται μια σχετική
μείωση του ελληνικού πληθυσμού αλλά και υποανάπτυξη. Έτσι δημιουργήθηκε το
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και η ιδέα της δημιουργίας μιας νέας πόλης της ‘‘Ρωμανίας” .
“Το θέμα της Θράκης είναι ασφαλώς, στις προτεραιότητες της πολιτείας
και τρέφω την ελπίδα ότι η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Θράκης θα
εξασφαλισθεί σύντομα” , δηλώνει ο πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Γιώργος Ιάκωβος μιλώντας για το θέμα της ανάπτυξης αποκατάστασης των παλιννοστούντων.
Επίσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Κομοτηνής και περιφέρειας, “Ο
Εύξεινος Πόντος” , κ. Βασίλειος Κυπριανίδης γράφει στις μελέτες του - “Για μας
είναι ξεκάθαρο, το όλο θέμα που έχει σχέση με την ανάπτυξη της Θράκης, γι’
αυτό ενώσαμε την φωνή μας με την φωνή όλων των Παραγωγικών Τάξεων, τους
Δήμους, τις Κοινότητες, την Εκκλησία και διατρανώσαμε με δυναμικές
κινητοποιήσεις ότι “Ο δρόμος των Ποντίων για την Θράκη περνά μέσα απ’ την
ανάπτυξη της” .

Πίνακας 2
Ποσοστιαία κατανομή των λόγων μετακίνησης
από την πρώτη εγκατάσταση στη δεύτερη

Α ρ ιθ μ ό ς Α ν α φ ο ρ ώ ν
Λ ό γ ο ι μ ε τ α κ ίν η σ η ς

Α πόλυτα μεγέθη

|

%
9.4

1. Σ υ γγ ενείς - γνω στοί - φ ίλο ι

78

2. Ε ξα σφ ά λιση εργα σία ς

44

5.3

3. Στεγασ τικές σ υνθήκες

352

42.4

4. Ε ξα σφ ά λιση σπιτιού από το κράτος

186

22.4

5. Δ εν του ά ρ ε σ ε η π ερ ιο χ ή που έμ ενε

25

3.0

6. Σ υνθήκες ζωής

12

1.4

104

12.5

7. Α κ ολού θ η σ ε τ η ν ο ικ ο γ έν εια
8. Δ ιά φ ορες α πα ντήσ εις
Σύνολο

30

3.6

831

100.0

Π ηγή: “Π ό ν τ ιο ι μετα νάσ τες από τ η ν πρώην Σ ο βιετικ ή Έ ν ω σ η ”

Κ α τανομή του δ είγμα το ς τ ω ν Π ο ν τ ίω ν σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Το πρόβλημα της στέγασης απασχολεί κάθε ομογενή από την πρώην
Σοβιετική Ένωση και γι’ αυτό ο βασικός λόγος της μετακόμισης από τα μεγάλα
αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα) προς τη Θράκη είναι η εξασφάλιση της
στέγης. Στη Θράκη ήρθαν 20.509 άτομα ομογενών από την πρώην Σοβιετική
Ένωση. Η μεταναστευτική ροή προς την Θράκη ανά περίοδο χωρίζεται σε δύο
φάσεις. Το πρώτο κύμα άρχισε να έρχεται το 1986 όπου ήρθαν 215 άτομα στην
Κομοτηνή και 100 άτομα στην Ξάνθη. Το δεύτερο κύμα αρχίζει από το 1991 με την
δημιουργία του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. και συνεχίζεται ως τώρα. Στο νομό της Ροδόπης
ήρθαν 9.993 άτομα, στο νομό της Ξάνθης 6.782 άτομα και στο νομό Έβρου 6.563
άτομα, και όλοι αυτοί με τα προγράμματα του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Τα άτομα που

βρίσκονται εκτός του προγράμματος του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. είναι πολύ λίγα. Οι
περισσότεροι από τους πρώτους μετανάστες προέρχονταν από το Καζαχστάν.
Ομως κατά τα τελευταία χρόνια οι μετανάστες από την Γεωργία (ειδικά από την
Τσάλκα) ήρθαν στην πρώτη θέση. Οι μετανάστες της Θράκης προέρχονται κυρίως
από την Γ εωργία, Καζαχστάν, Αρμενία, Ουκρανία κλπ.

1

Δ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ |
Δ.1. Η ζωή των ομογενών στη Θράκη

Ο χαρακτήρας του Ποντίου διαμορφώθηκε με φυσικά, ιστορικά και
κοινωνικά δεδομένα. Η πίστη του Ποντίου για την παραδοσιακή ζωή είναι
απόλυτη και ακλόνητη, νοιάζεται για το έθνος του, έχει ψυχολογία πολεμιστή,
είναι συναισθηματικός, πιστός στην οικογένεια, δημιουργικός και αισιόδοξος. Οι
Πόντιοι μετανάστες κυνηγημένοι και αδικημένοι πρώτα από την βαρβαρότητα των
Τούρκων, μετά από το Σταλινικό διωγμό, επιτέλους γύρισαν στην πατρίδα, όπου
κανείς δεν θα τους διώξει και δεν θα πει, ότι είναι ξένοι. Στα πρώτα χρόνια με
υπομονή και εντιμότητα αντιμετώπιζαν τις πληγές της προσφυγιάς. Ομως η
ταλαιπωρία τους δεν σταματά με τον ερχομό τους στην Ελλάδα, την οποία
έβλεπαν σαν απατηλό όνειρο. “Οι συνθήκες ζωής είναι πολύ δύσκολες και
τραγικές: εργάζονται χωρίς ένσημα και ΙΚΑ, τους κυνηγά η αστυνομία όταν
δραστηριοποιούνται ως μικροπωλητές, κατοικούν σε σπίτια όπου στοιβάζονται
δύο ή τρεις οικογένειες μαζί, οι εργοδότες τους αντιμετωπίζουν ως φθηνό
εργατικό δυναμικό, όπως ακριβώς και τους αλλοδαπούς μετανάστες” .^
Οι μετανάστες ζουν μέσα σε δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς, των
οποίων οι κοινωνικές αξίες πολλές φορές βρίσκονται σε αντίθεση. Καθημερινά οι
πρόσφυγες ομογενείς αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, τα οποία επιδρούν
αρνητικά στην κοινωνική ζωή που κάνουν.
Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε μετανάστης με την διαμονή του
στην Ελλάδα είναι η κατοχή της ελληνικής γλώσσας. Σχεδόν όλοι οι μετανάστες
στα πρώτα χρόνια της διαμονής τους στην Ελλάδα ομιλούν Ρωσικά (οι
περισσότεροι), Γεωργιανά, Αρμενικά κτλ. Επίσης πολλοί κατέχουν 2-3 γλώσσες.
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για τους ομογενείς γίνεται στα σχολεία των

’ Τ.Ε .Ι. Κ αβάλας, Ξ ένοι εργάτες στο νομό Κ α βά λα ς, Σ ελ. 9.
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ομογενών, στα σεμινάρια που διοργανώνει η ΝΕΛΕ, ΕΛΚΕΠΑ κτλ. Το πρόβλημα
της γλώσσας είναι πολύ βασικό και σημαντικό πρόβλημα στη ζωή των ομογενών
και προκαλεί άλλα προβλήματα.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα των μεταναστών της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης είναι η οικονομική τους ανένεια. Η υποτίμηση των ρουβλίων, εξαιτίας του
συνεχώς αυξανόμενου πληθωρισμού στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
προκάλεσε φτώχεια. Επίσης ο πόλεμος προκάλεσε οικονομική εξάντληση από το
γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να πουλήσουν τα σπίτια τους λόγω της
μεγάλης προσφοράς και της μικρής ζήτησης. Οικονομικές δυσκολίες έχουν οι
περισσότεροι πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική Ένωση γιατί δεν έχουν μόνιμη
εργασία και σπίτι, περιουσίες και καταθέσεις.
Τα παραπάνω προβλήματα δημιουργούν ένα άλλο πρόβλημα, τ κ δυσκολίεα
της επικοινωνίας αε todc Έλληvεc της Ελλάδα£. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσικό
και γνωστό και από άλλες μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή, από πλευράς ομογενών,
οι οποίοι κυνηγημένοι και αδικημένοι επιστρέφουν στην πατρίδα περιμένοντας τη
μεγάλη αγκαλιά από το λαό και το κράτος, αλλά από πλευράς των ντόπιων και του
κράτους, δεν ήταν προετοιμασμένοι για την καινούργια αυτή κατάσταση, με
συνέπεια εάν ένας μετανάστης δημιουργήσει ένα πρόβλημα, να χαρακτηρίζεται
όλος ο μεταναστευτικός λαός. Επίσης τους μετανάστες οι Ελλαδίτες τους βλέπουν
σαν μια άλλη ράτσα

“ ρωσοπόντιους” . Αλλες αιτίες για την δυσκολία της

επικοινωνίας είναι: οι διαφορετικές συνθήκες ζωής στην πρώην Σοβιετική Ένωση
και στην Ελλάδα, η γλώσσα, οι κοινωνικές ανάγκες (π.χ. ξεχωριστή διασκέδαση).
Κατά τη γνώμη μου, είναι φανερό ότι μακροχρόνια όλες αυτές οι δυσκολίες και τα
προβλήματα δεν θα υπάρχουν στο μέλλον λόγω της κοινωνικοποίησης με την
πάροδο του χρόνου, που θα προέλθει από την εκμάθηση της γλώσσας αλλά και
του ελληνικού πνεύματος που διέπει τους μετανάστες.
7ο

π τΓ .γα στικό π p ό β λ 1^^α

δεν είναι τόσο σημαντικό για τους ομογενείς της

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ειδικά στη περιοχή της Θράκης, επειδή το ΕΙΥΑΠΟΕ
εξασφάλισε στους περισσότερους μετανάστες μόνιμες κατοικίες, ενοικιαζόμενα
δωυάτια και λυόμενα. Ομως η στέγαση των μεταναστών δεν είναι τελείως

ικανοποιητική. Στους οικισμούς εφαρμόστηκαν εγκαταστάσεις στρατιωτικού
τύπου στα λυόμενα και προκαλούν αγανάκτηση και εκνευρισμό. Το “γκέτο”
ξεχώρισε από τους ντόπιους. Στα ενοικιαζόμενα σπίτια ενοικιάζονται σπίτια με
χαμηλό

κόστος.

Οι

μονοκατοικίες

που

κατασκευάστηκαν

για

τους

Παλιννοστούντες είναι σε περιοχές απομακρυσμένες και σε μορφή “γκέτο” .
Επίσης ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τους ομογενείς είναι
■η επαγγελματική απασγόληστι και ανεργία. “Περίπου 10% των μεταναστών της
περιοχής της Θράκης είναι χωρίς κανονική εργασία” δηλώνει ο κ. Βασίλειος
Κυπριανίδης (πρόεδρος του ποντιακού συλλόγου και δ/ντής του πνευματικού
κέντρου της Κομοτηνής). Οι δικηγόροι, οι δάσκαλοι, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι
οικονομολόγοι, οι γιατροί δουλεύουν στις λαϊκές αγορές, στα χωράφια, στις
οικοδομές και στα σπίτια (οικιακοί βοηθοί). Τα πτυχία δεν αναγνωρίζονται
εύκολα, το ΔΙΚΑΤΣΑ απαιτεί να δοθούν εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα. Ένα
μικρό ποσοστό μεταναστών μόνο ασκούν το επάγγελμα τους. “Οι έξι στους δέκα
Έλληνες

Πόντιοι που ασκούν

επιστημονικά επαγγέλματα

στην

Ελλάδα

σχετίζονται με τον κλάδο υγείας”.'®
Για παράδειγμα, ο νομός της Ροδόπης έχει πάνω από 20 Ομογενείς γιατρούς
με αναγνωρισμένα πτυχία, χωρίς μόνιμη εργασία. Αυτοί και οι δικηγόροι, οι
καθηγητές, οι φιλόλογοι, οι ιστορικοί δυσκολεύονται για την αναγνώριση των
πτυχίων.
Ομως και τα παιδία των οαογενών αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα,
ειδικά στη κοινωνία και εκπαίδευση. Τα παιδιά των ομογενών ζουν μέσα σε δύο
κοινωνίες με διαφορετικές νοοτροπίες, μια με τους γονείς, παππούδες και
γιαγιάδες που έχουν συνθήκες ζωής και νοοτροπίας της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και μια μέσα στο ελληνικό σχολείο όπου συναντούν δυσκολία με την
ελληνική γλώσσα και τις διαφορετικές συνθήκες ζωής. Τα παιδιά αυτά ή
απομονώνονται από την ελληνική κοινωνία ή προσαρμόζονται στην ελληνική
κοινωνία ή διπλωματικά συμμετέχουν και στις δύο κοινωνίες. Συνήθως τα παιδιά
των ομογενών έχουν δυσκολίες στα σχολεία, όμως παρά τις δυσκολίες
10 Κ ού λα Κασιμάτη, -Έ ρευνα Π οντίων Μ ετανα στώ ν” , Σελ. 217.

προσπαθούν να τα καταφέρουν. Επίσης συναντούν τα παιδιά αυτά δυσκολίες
εισαγωγής τους σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αυτό και διάφορα άλλα προβλήματα συναντούν οι μετανάστες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, στην πορεία τους και στην προσαρμογή τους για μια νέα
αρχή στην Ελλάδα. Το αίτημα των Ποντίων είναι η λύση των παραπάνω
προβλημάτων, έστω και σε μικρό βαθμό. Οι ποντιακοί σύλλογοι, το ΕΙΥΑΠΟΕ
και άλλοι αρμόδιοι προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα των Παλιννοστούντων.
“Κύριοι και Κυρίες, επειδή πιστεύουμε ότι το Ποντιακό ζήτημα είναι
εθνικό πρόβλημα με πολιτικές διαστάσεις, ελπίζουμε στο μέλλον οι πολιτικές
επιλογές θα είναι τέτοιες που θα περιέχουν στοιχεία σεβασμού και ανθρωπιάς” ."

η Β Κ υπριανίδης, "Εγκατάσταση και αποκατάσταση Π οντίω ν π ρ ο σ φ ύ γω ν στη Θ ρ ά κ η ” ,
Σ ελ. 10.

Δ.2. Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

To

Εθνικό

Ιδρυμα Υποδοχής

και Αποκατάστασης

Αποδήμων

και

Παλιννοστούντων Ελλήνων Ομογενών ιδρύθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 8 του Ν.
1893 / 90 (8.8.1990) με Προεδρικό διάταγμα την 13.12.1990 και τυπικά άρχισε την
λειτουργία του την 1ι Ιανουαρίου του 1991, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.
πραγματοποιήθηκε την 13.12.1991 με σκοπό την υποδοχή και κοινωνική ένταξη
των Ελλήνων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι λειτουργικές δραστηριότητες
του Ιδρύματος αποτελούνται από τα τρία προγράμματα (βλ. πίνακα 3):
α) Πρόγραμμα Παλιννοστούντων,
β) Πρόγραμμα Αλβανίας,
γ) Πρόγραμμα στήριξης ομογενών στις δημοκρατίες του Κ. Α. Κ.
(Κ. Α. Κ. είναι η πρώτη Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών που προέκυψε από
τις χώρες της Ε.Σ.Σ.Δ.). Τονίζουμε ότι οι βασικές λειτουργίες του Ιδρύματος είναι
η υποδοχή των παλιννοστούντων ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το
70% των δαπανών του συνόλου των ως άνω προγραμμάτων είναι προγράμματα
παλιννοστούντων (βλ. Πίνακα 3).
Π ίνακ ας 3
Δαπάνες προγραμμάτων Ε .Ι.Υ .Α .Π .Ο .Ε .
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%
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ΣΥΝΟΑΟ
Πηγή: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

Οι πηγές της χρηματοδότησης προέρχονται από Κρατικές τακτικές ή
έκτακτες

επιχορηγήσεις,

μέσω του

υπουργείου

Εξωτερικών,

το

ταμείο

Κοινωνικής Αποκατάστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ( Τ. Κ. Α. Σ. Ε. ), υπό
μορφή δανείου για τη μόνιμη εγκατάσταση των Παλιννοστούντων, επιχορηγήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω υπουργείων τα οποία διαχειρίζονται τους
κοινοτικούς πόρους, που προορίζονται για τη χώρα μας και άλλες πηγές. Ο
εύρυθμος προγραμματισμός εξαρτάται από την χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Οι
καθυστερήσεις στο στεγαστικό πρόγραμμα για τους Παλιννοστούντες είναι
επακόλουθο της μη έγκαιρης και ανεπαρκούς χρηματοδότησης του Ιδρύματος.
Ο μόνος φορέας υλοποίησης ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινωνικής
Ένταξης Παλιννοστούντων Ομογενών είναι το ΕΙΥΑΠΟΕ και χωρίζεται σε
τέσσερα στάδια εφαρμογής.

Το , σήμα' του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.

1° Στάδιο: Κέντρα φιλοξενίας
Στα κέντρα φιλοξενίας προσφέρεται στους Ομογενείς μια πρώτη φιλοξενία,
που περιλαμβάνει μια πλήρη διατροφή, παροχή στέγασης, μετάφρασης και
διεκπεραίωση των εγγράφων και πιστοποιητικών, μαθήματα ελληνικής γλώσσας
και βοήθεια σε κοινωνικά θέματα. Με την ίδρυση του ΕΙΥΑΠΟΕ λειτουργούν
τρία κέντρα φιλοξενίας : α) Α.Κ.Φ. Ρέντη με δυναμικότητα 250 ατόμων, β) Β.Κ.Φ.
Λαγκαδικίων με δυναμικότητα 350 ατόμων, γ) Γ.Κ.Φ. Αλεξανδρούπολη με
δυναμικότητα 150 ατόμων. Επίσης κρίθηκε σκόπιμο να λειτουργούν προσωρινά
Κέντρα Φιλοξενίας (Π.Κ.Φ.). Στα Κέντρα Φιλοξενίας η παραμονή των
παλιννοστούντων προγραμματίστηκε για διάστημα 15-30 ημερών.

2° Στάδιο: Οικισμοί υποδοχής
Στους οικισμούς υποδοχής προβλέπονται να μένουν οι παλιννοστούντες
μετά από τα κέντρα φιλοξενίας και εκεί παρέχονται οι εξής υπηρεσίες; Παροχή
στέγασης, παροχή ξηράς τροφής, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για
ενήλικους και ανήλικους, προετοιμασία των παιδιών για ένταξη στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα, επαγγελματική εκπαίδευση, δημοτολογική τακτοποίηση,
ιατρική

περίθαλψη,

λειτουργία

παιδικού

και

βρεφονηπιακού

σταθμού,

διοργάνωση εορτών, ενημέρωση μέσω των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας
και σεμιναρίων σχετικά με την λειτουργία του ελληνικού κράτους. Οι οικισμοί
υποδοχής στοχεύουν στην προετοιμασία των ομογενών για ενσωμάτωση στην
ελληνική κοινωνία. Λειτουργούν 5 οικισμοί:
α. Ζυγός-Καβάλας με δυναμικότητα 1000 ατόμων,
β. Σάππες - Ροδόπης με δυναμικότητα 750 ατόμων,
γ. Παλαγία - Έβρου με δυναμικότητα 800 ατόμων,
δ. Φαρκαδόνα - Τρικάλων με δυναμικότητα 500 ατόμων,
ε. Εύμοιρο - Ξάνθης με δυναμικότητα 450 ατόμων.
Στους οικισμούς υποδοχής οι ομογενείς προγραμματίστηκε να μείνουν για 6 μήνες
ή παραπάνω.
3° Στάδιο: Ενοικιαζόμενα σπίτια
Μετά

την

οργανωμένη

προετοιμασία

φιλοξενουμένων

για

την

αποκατάσταση και ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία, το ΕΙΥΑΠΟΕ
εξασφαλίζει την στέγαση σε ενοικιαζόμενα σπίτια, όπου πληρώνει το ενοίκιο
μέχρι την απόκτηση της ιδιωτικής στέγης. Οικονομική επιβάρυνση των ομογενών
στα ενοικιαζόμενα σπίτια αποτελεί το ηλεκτρικό ρεύμα, τα κοινόχρηστα, η
ύδρευση κ.α. Τα ενοικιαζόμενα σπίτια επιτρέπονται μόνο στη περιοχή της
Θράκης και Ν. Καβάλας.

4° Στάδιο: Η μόνιμη εγκατάσταση
Η

ολοκλήρωση

του

ΕΙΥΑΠΟΕ

πραγματοποιείται

με

την

μόνιμη

εγκατάσταση των ομογενών στη περιοχή της Θράκης και πραγματοποιείται με
α) την αγορά έτοιμων σπιτιών στους τρεις νομούς της Θράκης,
β) την ανακαίνιση των οικισμών Εύμοιρου, Σαππών, Γιανούλη,
γ) την ανέγερση σπιτιών σε μικρούς οικισμούς και σε κοινότητες.
Τα σπίτια χορηγούνται με χρησηδάνειο. Ήδη έχουν παραχωρηθεί πολλά σπίτια
στους ομογενείς στην περιοχή αυτή. Η παραχώρηση των σπιτιών συνεχίζεται.
“Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Παλιννοστούντων ανέφερε ως παράδειγμα τον
οικισμό της κοινότητας Παγούρια Ροδόπης, όπου το Ίδρυμα κατασκεύασε
συνολικά 90 κατοικίες σε διάστημα τεσσάρων μηνών που αποτελεί χρόνο ρεκόρ.
Το γεγονός αυτό, πρόσθεσε ο κ. Ιακώβου, - ενισχύει την πεποίθηση μας ότι
εφόσον η πολιτεία επιδοτήσει το ίδρυμα με ικανοποιητικούς πόρους το
ΕΙΥΑΠΟΕ μπορεί να παρέχει αρκετές κατοικίες για τους ομογενείς που
βρίσκονται στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.” '2
Έ χει ακουστεί ότι οι δραστηριότητες του ΕΙΥΑΠΟΕ θα σταματήσουν, όμως
αυτό δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, διότι οι αρμοδιότητες του
ΕΙΥΑΠΟΕ θα παραχωρηθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

α Εφημερίδα της Κομοτηνής,

“Ε λεύθερη άποψη”, 12/2/1997.
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Δ.3. Πόλη Ρουμανία

Η ιδέα για την δημιουργία μια πόλης για τους ομογενείς Πόντιους από την
πρώην Σοβιετική Ένωση προέκυψε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Ποντιακό Συνέδριο.
Η ιδέα αυτή οφείλεται στον Έλληνα πολιτικό, τον κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο
οποίος παρακάλεσε το Ινστιτούτο Πολεοδομίας να δημιουργήσει, μαζί με τους
φοιτητές του, τα σχέδια για την νέα πόλη “Ρωμανία” , στην Βόρεια Ελλάδα. Η
επεξεργασία του σχεδίου της Ρωμανίας άρχισε το Φθινόπωρο του ’95 στο
Πολεοδομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Στουτγκάρδης και δεν μπόρεσε να
αφήσει αμέτοχους τους Έλληνες μετανάστες που ζουν εκεί. Η ίδρυση της πόλης
δεν αποτελεί μόνο μια απάντηση στο αίτημα της αποκατάστασης των νέων
μεταναστών Ποντίων - αλλά εξέφρασε ένα βαθύτερο ιστορικό προϊόν. Η ιδέα της
πόλης Ρωμανία εκφράζει την ελπίδα για μια νέα αρχή στην Πατρίδα, επίσης
εκφράζει την συνέχεια του ιστορικού πολιτισμού μετά τον ξεριζωμό από την
ιστορική πατρίδα. Η ιδέα της νέας πόλης Ρωμανίας έχει μια δυναμική προέκταση
προς το μέλλον. Μια νέα πόλη θα εκφράσει την αναζήτηση της χαμένης
ταυτότητας.
Στην περιοχή του Ιστορικού Εύξεινου Πόντου δεν υπάρχουν προϋποθέσεις
επιστροφής και δημιουργίας μιας νέας αρχής. Η επαναεπικοινωνία των ομογενών
Ελλήνων με την μητρόπολη Ελλάδα, συνέβαλε στην δημιουργία της ιδέας αυτής,
δηλαδή της Ρωμανίας και η Θράκη είναι ο ιδανικός χώρος της πραγματοποίησης
της. Οι λόγοι επιλογής της Θράκης είναι και ιστορικοί και κοινωνικοοικονομικοί
(επειδή η Θράκη είναι μια υποανάπτυκτη περιοχή) παίρνοντας υπόψη μας την
θεωρία των αρχαϊκών Ελλήνων για την κτίση μιας πόλης στη θαλάσσια ζώνη και
την ιστορική τοποθεσία
Ποντιακής

του

Πόντου,

η

επιλογή

της

τοποθεσίας

της

πόλης, Ρωμανίας, οδηγεί στις ακτές του Θρακικού Πελάγους. Η

παραλιακή οδός από το Αγιο Χαράλαμπο προς τη Μάκρη θα είναι τα σύνορα της
νέας πόλης.
Η ονομασία της πόλης προέρχεται από την ιστορία. Ρωμανία ονομάζουν τον
Πόντο και το Βυζάντιο τώρα οι Ιταλοί, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί.

Τα σχέδια για την πόλη Ρωμανία επεξεργάστηκαν με λεπτομέρειες από
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Στουτγκάρδης, Μαρία
Bernhard

Αθανασιάδου,

Muller, Phillip Steimle, Roland Weber, Rolf Kammemer,

και

παρουσιάζονται διαφορετικά σχεδιαγράμματα τα οποία είναι βασικά ρεαλιστικά.
Τα σχέδια της Μαρίας Αθανασιάδου και του Phillip Steimle είναι ιδιαίτερα
κατάλληλα, αλλά και άλλες εργασίες περιλαμβάνουν καλές ιδέες και βοηθούν για
την βελτίωση της.
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Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ EraAPAEEIL
E.l. Σε τι επηρεάζει η μετανάστευση
Με την έννοια “μεταναστευτική ροή” εννοούμε την ομαδική εγκατάλειψη
μιας χώρας για εγκατάσταση σε μια άλλη.
Η μετανάστευση για ένα κράτος προκαλεί πολλές επιπτώσεις σε πολλούς
τομείς όπως: κοινωνία, οικονομία, πολιτική, κλπ. Η μετανάστευση επηρεάζει
τοπικά και συνολικά ένα κράτος και αυτό της υποδοχής και αυτό της προέλευσης.
Είναι

λογικό,

οι σημαντικότερες,

άμεσες

και

έμμεσες

επιπτώσεις

της

μεταναστευτικής ροής για μια χώρα προέλευσης (όπως τώρα οι χώρες της πρώην
Ε.Σ.Σ.Δ.) να είναι αντίθετες από αυτές στη χώρα υποδοχής (όπως η Ελλάδα).
Οποιαδήποτε μετανάστευση πάντα η χώρα προέλευσης ζημιώνεται και είναι ένα
είδος αιμορραγίας, ενώ η χώρα υποδοχής ωφελείται. Επιπτώσεις στη χώρα
υποδοχής:
α) δυαοΎοαωικέα. όπως αύξηση του πληθυσμού
β) οικονοαικές. όπως: Ικανοποιητική αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού
δυναμικού με την εισαγωγή ξένων εργατών για την ανατροφή και την εκπαίδευση
(γενική και επαγγελματική) των οποίων δεν δαπάνησε τίποτε η χώρα υποδοχής.
Αύξηση της παραγωγής και της ικανότητας ανταγωνισμού επί διεθνούς επιπέδου.
Ελαστικότητα στην αγορά εργασίας λόγω κινητικότητας και των χαμηλών μισθών
των αλλοδαπών εργατών, χαμηλοί μισθοί λόγω της ύπαρξης του εφεδρικού
στρατού των ξένων εργατών, σταθεροποίηση των τιμών. Εξαγωγή συναλλάγματος
προς τις χώρες προέλευσης, οι οποίες πολλές φορές το χρησιμοποιούν για την
αγορά προϊόντων από την χώρα υποδοχής. Εξαγωγή της ανεργίας με την απώθηση
των αλλοδαπών εργατών στις χώρες προέλευσης τους. Αύξηση των έργων
υποδομής κλπ.

y) κοινωνικές πολιτικές όπως: δημιουργία γκέτο σε ορισμένα αστικοβιομηχανικά
κέντρα με συνέπεια κοινωνικές εντάσεις. Επιβάρυνση του εκπαιδευτικού
συστήματος, κυρίως στα αστικοβιομηχανικά κέντρα. Μεταφορά τυχόν πολιτικών
διαμαχών και συγκρούσεων από τη χώρα προέλευσης στην χώρα υποδοχής.
Αλλαγή της κοινωνικής δομής λόγω της δημιουργίας ενός υποστρώματος κάτω
από το κατώτερο κοινωνικό στρώμα της χώρας υποδοχής (Υποπρολεταριοποίηση
της κοινωνίας της χώρας υποδοχής). Κίνδυνος διαταραχής της κοινωνικής
ειρήνης σε περιόδους οικονομικής κρίσης (εχθρότητα κατά των ξένων,
ρατσιστικές τάσεις κλπ.).'^
Για να καταλάβει κανείς τις συνέπειες της μεταναστευτικής ροής από την
πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. προς την Ελλάδα μπορεί να ανατρέξει σε προηγούμενες
μεταναστεύσεις όπως π.χ. οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα στις αρχές της
δεκαετίας του ’20.
“Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς το τι πρόσφεραν οι παππούδες μας,
οι πατεράδες μας. οι πρόσφυγες γενικότερα στους τομείς της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας, του εμπορίου, στις τέχνες, στα γράμματα, στην οικονομική και
πολιτική ανάπτυξι της πατρίδας μας, αρχές του έθνους, για δημοκρατία και
ελευθερία” - ο κ. Β Κυπριανίδης πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου.
“Η κοινωνική αναδόμηση των προσφύγων επηρεάζει τόσο τη γενική
εξέλιξη του τόπου όσο και τις επιμέρους δραστηριότητες και την ίδια κοινωνική
κριτική” .'''

υ Μ. Δαμανάκης, “ Μ ετανά στευση και εκ πα ίδευσ η” , Σελ. 59.
'■*I. Λ α μπίρη, “Κ ο ιν ω ν ιο λο γ ία στη ν Ελλάδα σή μ ερ α , Σ ελ. 95.

Ε.2. Κοινωνικές επιδράσεις

Η χώρα υποδοχής των μεταναστών συναντά πολλές και αλλεπάλληλες
επιρροές οι οποίες επιδρούν άμεσα και έμμεσα και τα αποτελέσματα αυτών θα
φανούν τοπικά και συνολικά. Κάποιες από αυτές τις επιδράσεις θα δείξουν σε
μικρό χρονικό διάστημα, όμως η κύρια επίδραση θα φανεί μακροχρόνια. Αυτό το
μεταναστευτικό ρεύμα επηρεάζει την κοινωνία σε όλους τους τομείς, οι οποίοι
συνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης. Η επιρροή δεν
θα είναι ταυτόχροιη και όμοια σε όλη τη χώρα. Ανάλογα με την κοινωνική,
οικονομική, γεωγραφική, κλιματολογική, πολιτιστική κατάσταση των περιοχών
οι επιδράσεις θα είναι διαφορετικές. Παράδειγμα αυτή η μεταναστευτική ροή
αλλού θα προκαλέσει ανεργία ή θα λύσει το πρόβλημα της έλλειψης εργατικού
δυναμικού και άρα θα επηρεάζει θετικά.
Η περίπτωσν της Θράκης παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον ζήτημα για την
Ελλάδα και η μετά' ιστευση προς τη Θράκη θα βοηθήσει και σύντομα θα λύσει τα
προβλήματα που υπ ιρχουν στη Θράκη, έτσι πιστεύουν οι κοινωνικοί παράγοντες.
Επειδή η Θράκη εί αι μια περιοχή με έντονα προβλήματα, θεωρήθηκε αναγκαίο η
εγκατάσταση των π λιννοστούντων να γίνει στη Θράκη. Η μετανάστευση προς τη
Θράκη φέρνει πολ ά πλεονεκτικά στοιχεία για την ανάπτυξη της. Αυξάνει τον
πληθυσμό με πάνω ιπό 20.000 ομογενείς κατά την τελευταία δεκαετία και έτσι ο
πληθυσμός της Θρι <ης αυξήθηκε κατά 6% (Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία
ο πληθυσμός της Θ 'άκης το 1991 ανερχόταν σε 338.006 άτομα).
Ο χαρακτήρας του ποντιακού λαού·^ και των συνθηκών ζωής των ομογενών
από την πρώην Σοβιετική Ένωση εισέρχεται στην κοινωνική δομή της περιοχής
αυτής. Ο πολιτισμός που έφεραν οι ομογενείς από την πρώην πατρίδα τους
διευρύνει τον πολιτισμό της Θράκης σε όλους τους τομείς. Με το πνευματικό
επίπεδο, τις γνώσεις, τις εμπειρίες των μεταναστών συμβάλουν στο να επιλυθούν
κάποια προβλήματα και καταστάσεις και να αντιμετωπίσθουν με μια άλλη

προσέγγιση. Τα επαγγέλματα των ομογενών είναι σπάνια στην Ελλάδα, και
υτιάρχουν πολύ μετανάστες οι οποίοι κατέχουν πτυχία από ανώτερες σχολές.
Επίσης συναντάμε πολλούς μουσικούς, χορευτές μπαλέτου, ζωγράφους κ.α.. Αυτό
συνεπάγεται την αύξηση των δραστηριοτήτων σε αυτούς τους τομείς και στην
περιοχή της Θράκης. Στην σχολή μπαλέτου, η οποία άρχισε να λειτουργεί στην
Κομοτηνή προσέλαβαν την δασκάλα-ομογενείς. Επίσης στις 2 Απριλίου του 1994
ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος της Ξάνθης ίδρυσε, με την βοήθεια
ομογενών, σχολή Καράτε και Κιουκισιουκάϊ και προσέλαβε παλιννοστούντες
δασκάλους, τον Μανώλη Παπαδόπουλο και Γρηγόρη Παπαδόπουλο. Οι έξι στους
δέκα Έλληνες Πόντιοι που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα σχετίζονται με
τον κλάδο υγείας, όπου οι αυξημένες δυνατότητες του για απορρόφηση
νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, παρέχει την ευκαιρία για μια υψηλή
αντιπροσώπευση αυτού του επαγγέλματοςα από ομογενείς.'®
Ειδικά στην Θράκη παλιννόστησαν πάνω από 100 γιατροί. Τα παιδιά πολλών
ομογενών σπουδάζουν στις χώρες πρώην ΕΣΣΔ ιατρική. Αυτό το γεγονός είναι
θετικό στοιχείο για την ανάπτυξη της Θράκης στους τομείς της υγείας. Πριν την
μεταναστευτική ροή στην Θράκη υπήρχε έλλειψη ιατρικού προσωπικού, όμως
τώρα αυξήθηκε κατά 17%. Επίσης θα αυξάνεται ακόμη.
Με την έλξη των ομογενών στην Θράκη αρχίζει η ευρύτερη οικοδόμηση
των πολυκατοικιών, μονοκατοικιών, επιχειρήσεων, υπηρεσιών, διότι υπάρχει
ζήτηση σε αυτά. Αυτό το γεγονός ασκεί επίδραση στην αναπτυξιακή οικοδόμηση
ή πολιτιστική, κατοικιών, οδοποιία, κτλ. Ένα παράδειγμα είναι το ΕΚΤΕΝΟΠΟΛ
της Ξάνθης, οι οικισμοί του ΕΙΥΑΠΟΕ και η μέλλουσα πόλη “Ρωμανία” .
Εκτός από τα πολλά πλεονεκτήματα από την μεταναστευτική ροή από την
πρώην ΕΣΣΔ προς την Θράκη, υπάρχουν επίσης διάφορα προβλήματα που
επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνική δομή της Θράκης. Καταρχήν οι πολίτες της
Θράκης χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: η μουσουλμανική μειονότητα, οι
Ρωσοπόντιοι και οι Έλληνες ντόπιοι. Διασκεδάζουν ξεχωριστά, επικοινωνούν

'-'Β λ .σ ε λ . ***
Βλ. Σελ. 218, Κ ού λα Κ οσ ιμά τη “ Έ ρευνα ποντίω ν μεταναστώ ν .

μόνο μεταξύ τους, αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει κίνδυνος διαφωνιών και έλλειψη
στενών σχέσεων. Αυτό το γεγονός υπήρχε στη

Θράκη

πριν

από την

μεταναστευτική ροή των ομογενών μεταξύ των Ελλήνων και των μουσουλμάνων,
διότι υπάρχουν πολλές διαφορές όπως: Η θρησκεία, η γλώσσα. Ομως δεν πρέπει
να συμβαίνει αυτό μεταξύ των Ελλήνων ντόπιων και Ελλήνων από την πρώην
Σοβιετική Ένωση, διότι είναι ομογενείς. Μια βασική αιτία είναι οι οικισμοί σε
μορφή γκέτο σε περιοχές απομακρυσμένες που αναγκαστικά δεν έχουν επαφή με
τους ντόπιους, επίσης και η Ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν και άλλες αιτίες που
προκαλούν αυτές τις χαλαρές σχέσεις, τις οποίες ανάφερα στα προηγούμενα
κεφάλαια. Επίσης οι Πόντιοι που υπέφεραν πριν από τους Τούρκους έχουν
αρνητική διάθεση προς την μουσουλμανική μειονότητα. Μεγάλο ποσοστό από τα
παιδιά των ομογενών αφήνουν το σχολείο και εργάζονται ή σε λαϊκές ή σε
οικοδομές ή σε καφετέριες λόγω των δυσκολιών επιβίωσης που συναντούν οι
οικογένειές τους. Έτσι αυξάνεται η εκμετάλλευση των παιδιών, η συμμετοχή τους
στην εκπαίδευση και κυρίως στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα
άλλο αρνητικό στοιχείο που αφορά την επίδραση των μεταναστών στην Θράκη
στον κοινωνικό τομέα είναι - τα προβλήματα που προκαλεί η φτώχεια των
ομογενών που μπορούν να προκαλέσουν πράξεις, όπως; η χρήση των ναρκωτικών,
η πορνεία, οι κλοπές.
Αναφέροντας τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία της επιρροής των
μεταναστών στην κοινωνία της Θράκης, παρατηρείται ότι υπερισχύουν οι θετικές
επιδράσεις από τις αρνητικές και με την πάροδο του χρόνου τα αρνητικά στοιχεία
μπορούν να εξαλειφθούν.

Ε.3. Ο ικονομικές επιδράσεις

Πέρα από τις κοινωνικές επιδράσεις των μεταναστών στην περιοχή της
Θράκης υπάρχουν επίσης πολλές επιδράσεις στον οικονομικό τομέα. Με την
αύξηση του πληθυσμού αυξάνεται κατ’ αρχήν η ανεργία και η ζήτηση (για όλα τα
καταναλωτικά προϊόντα και για τις κατοικίες προς ενοικίαση και αγορά κτλ.).
Με την δυσκολία να βρουν δουλειά οι πρόσφυγες, το οικονομικό τους
πρόβλημα γίνεται οξύτερο. Περίπου 80% των μεταναστών είναι χωρίς κανονική
εργασία. Οι μετανάστες συμβάλουν στη συσσώρευση του κεφαλαίου της
περιοχής, γιατί προσφέρουν τη φθηνή τους εργατική δύναμη. Ομως συνήθως οι
πρόσφυγες δουλεύουν σε εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση από
τους κατοίκους της περιοχής, δηλαδή στις οικοδομές, στα σπίτια σαν οικιακοί
βοηθοί, στις καφετερίες και χωράφια. Η παλιννόστηση δεν είναι η βασική αιτία
της ανεργίας στην περιοχή. Το πρόβλημα της ανεργίας προϋπήρχε, απλά με την
έλευση των παλιννοστούντων αυξήθηκε όχι όμως τόσο όσο παρουσιάζεται
συνήθως διότι οι μετανάστες προσφέρουν την εργατική τους δύναμη στους τομείς
που υπάρχει έλλειψη προσφοράς εργασίας. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας
λαμβάνουν κάποια μέτρα οι υπεύθυνοι: “Από τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω
Υπουργείου Εργασίας για την μείωση της ανεργίας, ύψους 7,9 δισ. δρχ., δόθηκαν
στην περιφέρεια της Α. Μακεδονίας - Θράκης 828 εκατομμύρια” .'·^
Η αύξηση του εργατικού δυναμικού στην περιοχή της Θράκης ευνοεί την
εγκατάσταση βιομηχανιών και άλλων παραγωγικών μονάδων στο δευτερογενή
τομέα, με θετικά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας.
Οι παλιννοστούντες στην Θράκη προκαλούν με τη ζήτηση τους για
προϊόντα

που

υπήρχαν

στην

χώρα

προέλευσης

τους,

την

δημιουργία

καταστημάτων και δραστηριοτήτων που προσφέρουν τέτοιου είδους προϊόντα και
συνεπώς την επέκταση της τοπικής αγοράς κυρίως καταναλωτικών προϊόντων με
διάφορες νέες ποικιλίες όπως: παραδοσιακά φαγητά και τρόφιμα, ρώσικες

εφημερίδες και περιοδικά. Σε κάθε πόλη της Θράκης δημιουργούνται μαγαζιά τα
οποία προσφέρουν στην αρχή στους ομογενείς και μελλοντικά τα προσφέρουν
στους ντόπιους, ρώσικα σαλάμια, σμετάνα'*, λαβάς'®, γλυκά, καραμέλες κλπ. Σε
μερικά περίπτερα πωλούνται περιοδικά και εφημερίδες από την πρώην Σοβιετική
Ένωση.

Ζ.Ε.Π. Κομοτηνή<ί

Πολλοί παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση ασχολούνται με
το μικρεμπόριο στις λαϊκές αγορές, πουλώντας κατ’ αρχήν τα υπάρχοντα τους που
μετέφεραν από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., και αργότερα τακτοποιήθηκαν νόμιμα σαν
μικροπωλητές, διότι εν τω μεταξύ έμαθαν αυτή την δουλειά και είναι η μόνη
δυνατότητα απασχόλησης τους. Με την μετακίνηση των μεταναστών από τις
χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. προς την Θράκη αυξήθηκαν οι μικροπωλητές της
περιοχής αυτής και εντάθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους όπως και με τις

17 Εβδομαδιαία εφ ημερίδα της Θ ράκης, “Θράκικη αγορ ά ” , 20 Ια νουα ρίου 1997.
I* Είδος ανθόγαλα.
I’ Α ρ μένικο ψωμί σ ε μορφή λεπτής πίτας.

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Αυτό επηρεάζει το ύψος των τιμών πτωτικά
την

βελτίωση

της

και

ποιότητας των καταναλωτικών προϊόντων. Η δημιουργία

βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος παραγωγής
(προσφορά

φθηνού

εργατικού δυναμικού, ανταγωνισμός για καταναλωτικά

προϊόντα), συνεπάγεται την αύξηση των εκροών των προϊόντων της Θράκης που
συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Βελτιώνονται τα έργα υποδομής, εξαιτίας της μεταναστευτικής ροής από την
πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. στη περιοχή της Θράκης. Τα έργα υποδομής επεκτείνονται σε
όλη την Θράκη, παραδείγματα αποτελούν (βλ. χαρ.5). Τα έργα υποδομής δεν
αφορούν μόνο τις δραστηριότητες του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., αλλά και των ιδιωτών,
λόγω του ότι αυξάνεται η ζήτηση για ενοικίαση και αγορά οικιών. Εκτός από την
ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών από τους μετανάστες, υπήρχε και αυτή από τους
πολλούς σπουδαστές που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο της Θράκης και από τους
στρατιώτες και έτσι αυξάνεται το ύψος των ενοικίων. Η μέλλουσα πόλη
“Ρωμανία” θα παίξει βασικό ρόλο, σαν έργο υποδομής στην Θράκη.

Χ «Ι> ·η(?5

Η Θράκη είναι μια αγροτική περιοχή και ένας μεγάλος αριθμός των
κατοίκων αυτής της περιοχής ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία.
“ Με το μεγαλύτερο ρεύμα μεταναστών η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα σε
συνδυασμό με την παράλληλη ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα
είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για την ύπαρξη τους’λ^ο
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ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ Τ.
ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣ.Μ.Α

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΞΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ
ΑΙ.Α.Μ/Σ.ΜΑ
ΑΡΧ.

135.603

98,73

13.401.000

302.656.000

173.572

108,98

18.916.000

2.759,75

318.222.800

115.309

102,21

11.786.000

11

1.183,50

174.836.000

147,728

107,59

15.894.000

75

7.762,33

1,077,145.100

138.766

103,50

14.362.000

ΓΥΝΟΛΟ
Τ.
ΜΕΤΡίΙΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
.Λ£1Α
ΑΓΟΡΑΣ

.ΑΞΙΑ
ΑΝΑ
Τ. ΜΕΤΡΟ

21

2.075,39

281.430.300

16

1.743,69

27

ΕΙΛΟε
Κ-ΛΤΟΙΚΙίΙΝ
Μεταχειρισμένα
διαμ/το στις πόλεις
Νέα ετοιμοπαράδοτα
διαμ/τα στις πόλεις
Παλαιά σπίτια
στα χωριά
Νέα ετοιμοπαράδοτα
διαμ/τα στα χωριά
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Παρατήρηση: Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στην πραγματικότητα είναι λίγο πιο χαμηλές από αυτές του
πίνακα διότι στις αναφερόμενες έχουν συμπεριληφθεί και οι αξίες των τυχόν βοηθητικών
κτισμάτων (αποθήκες, υπόστεγα κλπ.).
Πηγή: Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.
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Ε.4. Αλλες επιδράσεις της μεταναστευτικής ροής προς τη Θράκη
Οι επιδράσεις της παλιννόστησης από τις χώρες της πρώην Ε,Σ.Σ.Δ. στην
Ελλάδα και ειδικά στην Θράκη αφορούν περισσότερο ή λιγότερο και άλλους
τομείς όπως την Εκκλησία και την πολιτική.
Οι συνέπειες στον χώρο της Εκκλησίας είναι θετικές, διότι αυξάνεται ο
χριστιανικός πληθυσμός της Θράκης, όπου υπάρχει το γνωστό θέμα του μεγάλου
ποσοστού μουσουλμάνων ειδικά στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης. Στους νομούς
αυτούς υπάρχουν πολλά τζαμιά, μουσουλμανικά θρησκευτικά σχολεία και με την
αύξηση του χριστιανικού πληθυσμού αυξάνεται ανάλογα η υποδομή

σε

εκκλησίες, η λειτουργία των σχολείων βυζαντινής μουσικής κλπ. Έτσι η Θράκη
θα μεταμορφώνεται σε μια περιοχή περισσότερο χριστιανική από πριν.
Οι δραστηριότητες των ομογενών Ποντίων στη πολιτική δεν έχουν μεγάλη
έκταση, διότι αυτοί ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα, επιπλέον δεν
γνωρίζουν ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα. Ακόμη δεν είναι εξοικειωμένοι
με το δημοκρατικό σύστημα όπου οι πολίτες έχουν “ποικίλη επιλογή κομμάτων” ,
όταν πρόκειται να ψηφίσουν, ενώ στην πρώην Σοβιετική Ένωση επικρατούσε ένα
τέτοιο σύστημα όπου οι πολίτες δεν είχαν επιλογή κομμάτων. Συνήθως οι
ομογενείς στις εκλογές ψηφίζουν ή τυφλά ή παρασυρόμενοι από τους γνωστούς,
συγγενείς, φίλους κλπ.
Ακόμη η άφιξη των Ποντίων ομογενών από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
καλυτερεύει τις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,
π.χ. εισαγωγή μαρμάρου στην Ρωσία από την εταιρεία “ΓΕΡΜΕΣ” που εδρεύει
στη Μόσχα.

ε Τ « ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συνοψίζοντας τις επιδράσεις που υπάρχουν στη Θράκη εξαιτίας της
μεταναστευτικής ροής των ομογενών από την πρώην Σοβιετική

Ένωση

παρατηρούμε, ότι οι επιδράσεις αυτές αφορούν την κοινωνία και οικονοαία της
περιοχής καθώς και τον βαθαό ένταζηο των οαογενών στη Θοάκη.
Διαπιστώσαμε

ότι

η

περιοχή

της

Θράκης

έχει

τα

παρακάτω

κοινωνικοοικονομικά χαρακτη ριστικά:
•

αγροτική,

•

αραιοκατοικημένη,

•

υποανάπτυκτη,

•

έχει χαμηλό επίπεδο υποδομής,

•

μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα της πόλης και αγορές,

•

διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Διαπιστώσαμε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά των ομογενών είναι ότι:
δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά,
έχουν υψηλή μόρφωση (έχουν υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα
κυρίως σε επαγγέλματα υγείας),
είναι άνεργοι ή χωρίς μόνιμη απασχόληση,
δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητοι
χαρακτηρίζονται από αγάπη προς την πατρίδα στην οποία επέστρεψαν.

Οι μετανάστες θα βοηθήσουν την περιοχή στην κοινωνικοοικονομική της
άνοδο, διότι προσφέρουν στοιχεία που βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη όπως
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα είναι
δύσκολο να συμβάλουν αποφασιστικά οι μετανάστες επειδή οι περισσότεροι δεν

προέρχονται από γεωργικές περιοχές και δεν γνωρίζουν τα σχετικά με τις
γεωργικές καλλιέργειες. Επίσης ενισχύουν και τον κοινωνικό ιστό της περιοχής.
Προκειμένου να βοηθηθεί η περιοχή της Θράκης πρέπει να γίνουν
περισσότερα βήματα για την ομαλή ένταξη των ομογενών στη Θράκη.
Τέτοια μέτρα μπορούν να είναι:
• Η κατάργηση των γκέτο με την βοήθεια στην απόκτηση στέγης κοντά στις
συνοικίες των ντόπιων και με την ενίσχυση για την εκμάθηση της γλώσσας.
• Τα οικονομικά κίνητρα για τις επαγγελματικές, επιχειρησιακές και γεωργικές
δραστηριότητες των ομογενών.
• Η πόλη “Ρωμανία” που σχεδιάζεται να ιδρυθεί πρέπει να έχει σαν στόχο, οι
κάτοικοι της πόλης να μην προέρχονται μόνο από τους μετανάστες αλλά και
από τον ντόπιο πληθυσμό. Στην πόλη αυτή είναι απαραίτητο να προωθηθεί η
δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την
κατάλληλη υποδομή και τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να επιτύχει η οικονομική
και κοινωνική ζωή της πόλης. Η προώθηση της επικοινωνίας των ομογενών με
τους ντόπιους μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα σχολεία.

Εάν ληφθούν περαιτέρω ανάλογα μέτρα για την κοινωνική και οικονομική
ένταξη

των

Ποντίων

θα δημιουργηθούν

και οι

προϋποθέσεις

για την

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ομως, αν δεν ληφθούν τα μέτρα
αυτά τότε τα προβλήματα της περιοχής θα ενταθούν δηλαδή η ανεργία και η
οικονομική καθυστέρηση θα επιδεινωθούν.

Κεντρικό συαπέοασαα είναι η θέση uac ότι, ο νέος πλτιθυσαός fouoYEveicI
που εγκαταστάθηκε στιιν περιο/ή της Θράκιις. αε τα υψηλά επαγγελαατικά
προσόντα που διαθέτει, αποτελεί αια από τις πλέον βασικές προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη inc περιογής-

O u o )c , η π ρ ο ϋ π ό θ εσ η

«υ τή π ρ έπ ει να σ υ νο δ εύ ετα ι κα ι α π ό τ η ν

α νά λογτι

υ π ο δ ο α ΰ κ α ι τ α κ ί ν η τ ρ α π ο ο α τουα ο α ο Ύ εν είς π ο υ ε ί ν α ι π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ια α v ά π τ υ cΐΊ C .
και που

από

κ ο ι ν ο ύ θ α α ν ε β ά σ ο υ ν τ η ν α ν τ α γ ω ν ισ τ ι κ ό τ τ ι τ α τ η ς π ε p ιo γ f ι c

σ τη ν

π α ρ α γ ω γ ή π ρ ο ϊό ν τ ω ν , δ ιό τ ι α π ό u o v o c τ ο υ ο ε ιδ ικ ε ι)u έ v o c π λ τ ιθ υ σ α ό ΰ ό~/ι α ό ν ο δ ε ν
μ π ο ρ εί ν α β ο η θ ή σ ει σ τη ν α νά π τ υ ξη της π ερ ιο γ ή ς α λ λ ά θα τ η ν κ ά ν ει ν α π λ η γ ε ί
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό τ η ν α ν ε ρ γ ί α κ α ι α π ό tic κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς ε ν τ ά σ ε κ .
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