
Αl-ΕΝΝΕΣ (ΝΙΒΕΝΑΣ) 

Ό οlκισμός &Α ι- ~Εννες ΓΑγιος Ίωάννrις, &Αι-Γιάννες, &Αγιαννα) εlχε 

μουχταρλίκι τή Νίβενα (Νίβαινα), καψακαμλίκι τήν ΥΑρdασα, μοντεσαρι

φλίκι τiιν 'Αργυρούπολη καί βαληλίκι τήν Τραπεζούντα. 'Εκκλησιαστικά 

ίίπαγόταν στή μητρόπολη Χαλδίας καi Χερροιάνων. Ύπiίρχαν 47-50 
οiκοyένειες Έλλήνων (περί.π:ου 200 aτομα) 1 καί 4 οlκογένειες Τούρκων 
ποi• κατοικοϋσαν σέ ξεχωριστό μαχαλά (Κίίτσίiκ μαχαλάς: μικρός μαχα

λάς). 0[ πρόποι κάτοικοι τού οlκισμοϋ κατάγονταν aπό τήν περιοχή τοϋ 

~οφι. Στόν οlκισμό ίίπfίρχε εκκλησία μέ νεκροταφεϊο (Άι-ΥΕννες) καί 

δημοτικό σχολείο. Στή γειτονική Νίβενα 2 ίίπfίρχε 'Αστική σχολή, δπου οί 

μαθητές τού Άι- ΥΕννες μπορούσαν νa συνεχίσουν τiς σπουδές τους. Ή 

σχολή, ώστόσο, hταυσε νά λειτουργεί κατa τή διάρκεια τοϋ Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Ό οlκισμός εlχε άναπτυγμένη γεωργία (διάφορες 

ποικιλίες φρούτων καί κυρίως μήλων) καί κτηνοτροφία. Μέ τήν εξορία 

τού 1916 οι &Αι-Γιαννέτες πfίγαν στόν γειτονικό οlκισμό 'Άι-Γορyόρς. 

Μέ τήν 'Ανταλλαγή οι κάτοικοι τοϋ Ά.ι- ΥΕννες εγκαταστάθηκαν στήν 

'Αθήνα (Αlyάλεω), ση}ν περιοχή του Κιλκίς, στήν Άλεξανδρούπολη 3 καί 

στήΡωσία. 

«Έμείς ίδρύσα~ιε τη Μακρόνησο» 

Μαρτυρία ~Τyνάτιου Όρφανίδη (Δραπετσώνα) 

Μόλις μπήκαν οι Ρώσοι στό χωριό μας, δέν πέρασαν τρείς ώρες καί ό 
παπα-Γιώρτς βγήκε π&.νω στ' 'Αλώνια χι a;ιό κεϊ φώναξε στούς χωριανούς: 

-«Πρέπει νά φύγουμε άπ' το χωρίον. Κλειδώστε τίς πόρτες, βάλτε τά ζώα 

στά μαντρία και βγάτε άπ' τά σπίτια σας. Σε τρεϊς ώρες θa προχωρήσουν 

οί Ρώσοι και πάλι θa γυρίσουμε». Ό παπα-Γιώρτς fiταν οtκονόμος τού δε

σπότη τής 'Αργυρούπολης. Πολύ μορφωμένος. &Ενας &π' τούς λίγους λό

γιους τοϋ Πόντου. Πάνω στ' 'Αλώνια συναντήθηκε μέ το Ρώσο ταγματάρχη 

καί κείνος τού είπε δτι τό χωριό πρέπει νά σηκωθεί καL νά πάει πίσω, προς 

τήν 'Αργυρούπολη, γιατί θά γίνει προέλαση τού ρωσικού στρατού καί νά 

μή γίνει ζημιά στόν κόσμο. 

Ό θείος μου δ Όρφανίδης Γιάννης, δ Άποκάτς * (τον λέγανε ετσι γιατί 
fiταν πολύ εξυπνος, σaν δικηγόρος), κι αvτός λοιπόν τήν επαθε. Γελάστηκε 

δπως δλοι. Είχε μιά ομπρέλα μέ χρυσi] λαβή. 'Όταν βγήκαμε δλο τό χωριό 

* ΆποκCιτς (Cιπο τή γαλλική λέξη avocat): δικηγόρος. 
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εξω καί περπατούσαμε, τόν βλέπουμε χωρίς όμπρέλα. Στηριζόταν πάνω σέ 

Ενα ξύλο καL βάδιζε. Ή θεία μου τού ελεγε: -«Πάρε τουλάχιστον τήν 

όμπρέλα σου» . -«Δέ χρειάζεται. Μέσα σέ τρεϊς ώρες τίποτε δέ θά πάθω. 

Θά γυρίσουμε στό χωριό σέ τρεϊς ώρες. OL Ρώσοι δέ λένε ψέματα». 

Ή μητέρα μου n Σουρμαλου εβαλε στό τζάκι ν& ψήσει τσορμπά ~. Τ' άφr~

σε νά ψήνεται σιγά-σιγά &στε σέ τρεϊς ώρες που θά γυρίζαμε νό. εΙναι ετοι

μος καί νό. φάμε. 'Ακόμα Ψ1iνεται καί βράζει έκεϊνος 6 τσορμπάς ! ... Σαρά
ντα χρόνια πέρασαν κι άκόμα ψήνεται ! ... 

'Απ' τό χωριό βγήκαμε βιαστικά-βιαστικά. Σέ μισή &ρα έτοιμαστήκαμε 

καί βγήκαμε. Τίποτε δi::ν πήραμε μαζί μας. ουτε ενα τσουκάλι γιά φαγητό. 

Μόνο μέ τά ρούχα που φορούσαμε καί λίγο ψωμί. Πάμε τώρα πρός τό χω

ριό Ραματανάντων, στό δρόμο πρός τήν 'Αργυρούπολη. 'Όταν φτάσαμε 

στό Ραματανάντων, είδαμε μαζεμένο κόσμο κι άπ' τ' δ.λλα χωριά τf]ς Νίβε

νας. Βράδιασε σέ λίγο καί μείναμε τή νύχτα κοντά στό χωριό, στi~ν τοποθε

σία Ά γιάσματα. Τό πρωί σηκωθήκαμε καL πήγαμε σ' ενα τούρκικο χωριό, 

τόν ~ Αε-Γοργόρ ~~. Υ Αδειο Τiταν. Οί κάτοικοί του εφυγαν δταν πλησίαζαν oL 
Ρώσοι. Πρώτοι έμεϊς βρεθήκαμε στό χωριό καL πιάσαμε τά σ;ιίτια. Οί 

άλλοι πού ήρθαν ύστερα εμειναν δλόγυρα στό χωριό. 

Ά;τ' τόν ~Αι-~Εννε φύγαμε 'Ιουνίου 12 καί καθήσαμε στόν ~Αε-Γοργόρ 
Εξι μf]νες. Μέχρι τόν 'Οκτώβριο. Στό διάστημα αυτό ot Ρώσοι δέ μας άφη

ναν νό. πάμε στά χωριά μας. Άλλό. έμείς κρυφά ενας-Ενας πηγαίναμε καί 

θερίζαμε τά χωράφια, φέρναμε χάλκινα σκεύη, στρώματα καL ζώα. 

Μόλις έγκατασταθήκαμε στόν 'Άε-Γοργόρ aρχισε 6 έξανθηματικός τύ
φος. Κάθε οικογένεια f.χασε τέσσερις-πέντε άνθρώπους. Μερικές οtκογέ

νειες εσβησαν κιόλας. 'Όλα τό. χωριά τiiς Νίβενας καί τi'ίς Δέρενας fiταν 

μαζεμένα έκεί στόν 'Άε-Γοργόρ. ~Ηταν κι άπ' τά γύρω χωριά, γύρω δ.π' τήν 

Παλα'ία •• ._ Δέν εtχαν πού νό. μείνουν. Τό. σπίτια τό. πιάσαμε έμείς. Οί 
aλλοι εμειναν γύρω άπ' τό χωριό, μέσα στούς μπαχτσέδες, στα δέντρα 

κάτω. ΥΕστησαν τσαντήρια καί εμεναν. 'Εκεί μας βρήκε fι πρώτη προσφυγιά 

καί ή πρώτη καταστροφή. Τό πρώτο «βάφτισμα» έκεϊ τό πήραμε. 

'Εν τψ μεταξύ ot Ρώσο ι σταμάτησαν τήν προέλασή τους. Δέν προχωρού
σαν. Κόντευε 6 χειμώνας. Γιό. νά μήν ξεχειμωνιάσουμε στόν 'Άε-Γοργόρ, 

δπου θά πεθαίναμε δσοι γλιτώσαμε άπ' τόν τύφο, κατεβήκαμε τόν 'Οκτώ

βριο στήν Τραπεζούντα. Στήν Τραπεζούντα μας προστάτεψε 6 μητροπολί

της Χρύσανθος καί μέ τή δουλειά τ11 δική μας ζήσαμε. Δουλέψαμε σέ κρα

τικές δουλειές τού ρωσικού έπιτελείου, σέ όδοποιίες, σέ χτισίματα. 

* τσορμπά, δορβά =σούπα ili-ιό ξεφλουδισμένο καί χοντροκομμένο σιτάρι fι κριθάρι. 
** 'Άε-Γοργόρ-Ζαϊμλί: τουφ.ικός οLΧισμός. Θεωρείται δτι κάποτε ήταν χριστιανιΧός. 

*** Παλα'Cα = Παλαγία, βλ. "Αι-'Εννες, σnμ. 4. 
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'Ένα χρόνο μείναμε στi~ν Τραπεζούντα. ~Εγινε ή ρωσικi~ επανάσταση καί 

τό Δεκέμβριο τού 1917 σηκωθήκαμε καί φύγαμε κι aπ' τnν ΤραΠεζούντα 
πρώτοι-πρώτοι. Μπήκαμε στά καράβια οί πρόσφυγες άπ' της Νίβενας τά 

χωριά, άπ' τfiς Δέρενας, τού Τσίζερες, τού ΚUρτUν, τfiς Σερίανας καί φύγα
με στi] Ρωσία. Άπ' δλες τίς οικογένειες τοϋ 'Άι-'Έννε, μετά τήν κατα

στροφή πού πάθαμε, εμειναν δώδεκα-δεκαπέντε οικογένειες. οι Ciλλο"ί δλοι 
πέθαναν άπό τύφο στόν 'Άε-Γοργόρ. 

Κατεβήκαμε στό Κέρτς. ~ Αλλοι πnγαν στn Θεοδόσια, Ciλλοι στήν Ε1Jπα

τόρια, Ciλλοι στό Κελιντζίκ στi~ν Κρίμσκαγια. Στό Κέρτς δέ μπορέσαμε νά 

μείνουμε γιατi πλησίαζαν οι μπολσεβίκοι. 'Εμείς οί 'Άι-Γιαννέτ' • φύγαμε 

καi πήγαμε στό Νοβοροσίσκ. 'Αλλά καi κεί f~ρθαν οί μπολσεβίκοι καί κατέ

λαβαν τό Νοβοροσίσκ. Μείναμε τρία χρόνια στό Νοβοροσίσκ καί στiς 24 
'Ιουλίου τού 1922 μέ τό ατμόπλοιο «Κίος» ·f]ρθαμε στf~ν Έλλάδα. 'Οχτώ 

μέρες ταξίδι κάναμε. Στήν 1 η ΑiJγούστου μCι.ς κατέβασαν στή Μακρόνησο . 

Στή Μακρόνησο Ciρχισαν νέα βάσανα καί θάνατοι. Μας εκαναν καραντί

να. Έμεϊς ιδρύσαμε τή Μακρόνησο. 'Εμείς χτίσαμε τα παραπήγματα, στέρ

να γιά νερό, δ,τι χρειαζόταν. ~Ερημο νησί ·f~ταν ή Μακρόνησος. 'Ακατοίκη

το. 'Όλο βράχια. Άπ' τούς όχτώ χιλιάδες πού εφερε τό «Κίος» , μείναμε 

στό τέλος δύο χιλιάδες. Οί δλλοι εξι χιλιάδες Ciνθρωποι πέθαναν. ~Επεσε 

αρρώστια καί μας θέρισε. ~Ηταν ή κυβέρνηση Γούναρη. 'Επειδή f~ρθαμε απ ' 

τη Σοβιετικn Ρωσία, μας πέρασαν γιά μπολσεβίκους καί Υ~θελαν νά μας εξο

ντώσουν. 

Τnν αρρώστια, στή Μακρόνησο τf~ν Cι.ποχτήσαμε. Ζούσαμε μές στή βρώ

μα, στήν πείνα καί τή δίψα. Νερό δtν υπηρχε στάλα στό νησί. Μιά μαούνα 

μας εφερνε άπ' τό Λαύριο νερό καί κείνο γλυφό καί λιγοστό. Μας τάιζαν 

βρωμερά μακαρόνια, ελιtς σκουληκιασμένες, χαλασμένες ρέγγες χι Επεσε τύ

φος. Καί νερό πουθενά. Κάποτε εκανε τρεϊς μέρες ή μαούνα νά φέρει νερό. 

Λιποθυμούσε δ κόσμος απ' τή δίψα. Μας τάιζαν καί άλμυρες ρέγγες, χαλα

σμένες καί ... καταλαβαίνεις. Οί εργολάβοι πού μας τροφοδοτούσαν μας 
εφερναν αυτες τίς χαλασμένες τροφες καί επιασε τόν κόσμο τύφος. Ή διοί

κηση τfiς καραντίνας τα εβλεπε αυτά άλλά δέν μιλούσε, ουτε συνελάμβανε 

τους εγκληματίες εργολάβους τροφοδότες. Έκείνοι πλούτισαν είς βάρος 

χιλιάδων άνθρώπων. Πάτησαν πάνω στα πτώματά τους. 

Μιά δμάδα νέων, μαζί, καί γώ, δημιουργήσαμε μιά Επιτροπή. Πήγαμε στόν 

'Ελευθεριάδη , τόν διευθυντή τού λοιμοκαθαρτηρίου, καί παρουσιαστήκαμε 

μπροστά του. Ζητήσαμε να βγσΠμε ανεξάρτητοι. 'Ανεξάρτητος ε1ναι δ;τοιος 

βγεί άπ' τό λοιμοκαθαρτήριο με δικά του εξοδα καί ή χυβέρνηση δε θα ε1χε 
καμια υποχρέωση απέναντί του. Ό πρόσφυγας πάλι δεν θά ε1χε κανένα δι-

* Δnλαδn ό.π ' τόν 'Άι-Έννες. 
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καίωμα. Πολλοί, γιά νά σωθούν, ζητούσαν νά βγούν άνεξάρτητοι, άλλά ή 

διοίκηση καί πάλι δέν άφηνε. ΥΗθελαν σοϋ λέω νά μάς έξοντώσουν. 

'Αλλά έμείς, ή νεολαία τού Πόντου και τού Καυκάσου, πήραμε πέτρες · 
καί ξύλα καί φοβερίσαμε δτι θά κάψουμε τό λοιμοκαθαρτήριο. -«~Η θα τά 

κάψουμε δλα η θά μας δώσετε χαρτιά νά πάμε εξω» , τού εt;ταμε. "Ετσι ανα

γκάστηκε νά μας δώσει Cιδεια Εξόδου. 

ΥΗμασταν πενήντα νομάτοι νέο ι. Νοικιάσαμε ενα ίστιοφόρο. Ξέχασα νά 

σού πώ δτι κάπου-κάπου ερχονταν εμποροι μέ ιστιοφόρα καί πουλούσαν 

λαθραία σέ μδ.ς ψωμί. Σπείρα σωστή f]ταν. 'Ένα ψωμί τό πουλούσαν μιά 
λίρα χρυσή, ενα δαχτυλίδι χρυσό , Ενα ρολόι. Ναυλώσαμε λοιπόν Ενα ί.στιο

φόρο γιά νά πάμε άπέναντι στό Λαύριο. 'Αλλά άπ' τούς πενήντα που μπή

καμε μέσα, μόνο ενας είχε νό. πληρώσει τά ναύλα του, ό Γ. Βασιλειάδης. 
&Οταν φτάσαμε στό Λαύριο, δ Βασιλειάδης πλήρωσε γιά aλλους δυό. 

&Οταν δμως f]ρθε ή σειρά νά πληρώσουμε χαί οι άλλοι τού είπαμε τού 

καπετάνιου δτι δέν εχουμε. Ζητήσαμε καί ύπογράψαμε Ενα χαρτί δτι θά 

δουλέψουμε καί θά τού τά φέρουμε. 

- «Καλά. Άν τά φέρετε, τα φέρατε». Δεν πίστευε δτι θά τού τά φέρουμε. 

Έμείς όμως δουλέψαμε, βγάλαμε χρήματα καί τού τά φέραμε. 

Πήγαμε στόν Πειραιά καί άπό κεί σκορπίσαμε. Έγώ πi'iγα στή Δραπετσώ

να. Οί άλλοι ~ Αι-Γιαννέτες, δσοι γλίτωσαν, βγf}καν ό.ργότερα καί σκόρπι

σαν κι αύτοί. Υ Αλλος στόν Πειραιά, άλλο; στόν Περισσό κι άλλο; στή Μα

κεδονία. Στή Θεσσαλονίκη βρίσκονται δυό-τρείς. 

(Χρi'Ίστος Σαμουηλίδης, 14.6.1962) 

«'Οράτε μ1ι ή φυγή ήμών γίνη έν καιρψ χειμώνο9> 

Χειρόγραφο 'Αναστάσιου Άvαστασιάδη, «Τό ;τοτάμιον Νιβένn;» (Θεσσαλονίκη 1959) 

Έκπατρισμός τών κατοίκων καί πανωλεθρία αiιτών έκ διαφόρων άσθε
νειών. οι συνοικισμοί, Ν ιβαίν11ς, δ &Αγιος Ίωάννης Ραματανάντων καί Γιαν

νίκας, ώς καί πολλοί της κοινότητος Δεραίνης κατελήφθησαν ύπό τών ρω

σικών στρατευμάτων' τά δέ ύψώματα τnς αντιπέραν δχθης τού ποταμίου 
Δεραίνης καί οι συνοικισμοί αiJτi'iς Καλλίστη , "Αλμη άποτελούσαν τήν πο

λεμικήν γραμμήν τού τουρκικού στρατού, ή όποία δια τών ύπωρειών τού 

Κιαβο-Uρ-τάγ εφθανε εtς τόν συνοικισμόν Άρταπίρ . Μία κορυφi~ τού δρους 
τούτου, ό 'Άγιος Παύλος, κατελήφθη καί κατείχετο ύπό τών Ρώσων καί τά 

χωρία Ζύμωνα , Παρουτσf}, ΥΑνω Ταρσός καί Κάτω Ταρσός τfiς ύποδιοική

σεως Χεριάνων άπετέλουν τήν κατεχομένην ζώνην τών ρωσικών στρατευ

μάτων. οι κάτοικοι τών χωρίων τούτων, aλλοι μεν άπηλάθησαν εtς τά 
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