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Η ΡΩΣΟΙ «ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ» ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1917
ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΑ 1922-26 ΩΣ «ΕΜΙΓΚΡΕ»

***
Νικολάου Β. Ρουδομέτωφ
***
Η Οκτωβριανή επανάσταση του 1917 στη Ρωσία ήταν αναμφισβήτητα
μια εποποιία του ρωσικού λαού που επηρέασε και εξακολουθεί ακόμη να
επηρεάζει μεγάλα τμήματα της ανά τον κόσμο εργατικής τάξης. Από αυτόν
τον αγώνα ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά στην Ελλάδα και αυτά περιληπτικά. Η ομορφιά της ιστορίας όμως, βρίσκεται στα μικρά και περιφερειακά γεγονότα που προσφέρουν την ολοζώντανη περιρρέουσα ατμόσφαιρα,
το συναίσθημα, τη συγκίνηση, τα πάθη και τα λάθη, όχι μόνο των πρωταγωνιστών, αλλά και των απλών ανθρώπων που άγονται και φέρονται στη
δίνη κοσμοϊστορικών γεγονότων, χωρίς να συνειδητοποιούν τι ακριβώς
τους συμβαίνει.
Αυτός ο επικός αγώνας ενός λαού που λάτρευε την πατρίδα του είναι
γεμάτος με άγνωστα γεγονότα γεμάτα με πράξεις ηρωισμού, πάθους, ασύλληπτων βαρβαροτήτων, αλλά και απίστευτης ανθρωπιάς και ευγένειας.
Ο λαός των Ρώς(ων) είναι τόσο διαφορετικός από μας, ώστε δυσκολευόμαστε να τον κατανοήσουμε και οι αντιδράσεις του πολλές φορές μας φαίνονται παράλογες. Αυτό το μείγμα των πιο λεπτών συναισθημάτων και της
μέχρι δακρύων ευαισθησίας, με την σκληρότητα που επιβάλλουν οι πλέον
βάρβαρες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υποθέσεις πατριωτικές ή
με την επένδυση την πατριωτική, είναι ένα από τα πιο ευδιάκριτα χαρακτηριστικά τους.
Εδώ θα αναφερθούμε σε ένα από τα ασήμαντα παρεπόμενα της επανάστασης. Θα αναφερθούμε στους Ρώσους εμιγκρέδες της Καβάλας και
στην παροικία τους. Είναι μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας της πόλης μας,
από τις πολλές που δεν αποκαλύφθηκαν μέχρι σήμερα και ίσως να μην αποκαλυφθούν ποτέ. Είναι ταυτόχρονα ένα χρέος δικό μου, στον πατέρα
μου και στους αγαπημένους συμπατριώτες του, αλλά και προς την πόλη
μας, η αποκάλυψη πολλών άγνωστων στοιχείων της μικροϊστορίας της και
όχι μόνον.
Όλα ξεκίνησαν στα 1920, δυο χρόνια πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ο στρατηγός των Κοζάκων Βαρώνος Πέτερ Βράνγκελ, ο τελευταίος
σημαντικός πολέμιος των Μπολσεβίκων και οργανωτής της λεγόμενης
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στρατιάς Βράνγκελ, με τη βοήθεια Άγγλων και Γερμανών απόστρατων αξιωματικών, εγκαθιστά φιλομοναρχική κυβέρνηση και ελέγχει την Κριμαία
και την Ταυρίδα. Για την απόκρουση της πλημμυρίδας των μπολσεβίκων
στη μεσημβρινή Ρωσία, οργανώνει την άμυνά του στον ισθμό του Περεκόβ.
Όταν οι Μπολσεβίκοι εξουδετέρωσαν τους Πολωνούς με την υπογραφή
συμφωνίας, στράφηκαν απερίσπαστοι προς τη μεσημβρινή Ρωσία καταλαμβάνοντας στις 12 Οκτωβρίου τη Μαριούπολη και το Μπερντιάνσκ στην
Αζοφική. Όπως ήταν φυσικό η άμυνα του ισθμού του Περεκόβ κατέρρευσε
και στις 14 Οκτωβρίου καταλαμβάνεται από τους Μπολσεβίκους η Σεβαστούπολη. Οι συνεχείς ήττες ανάγκασαν τον στρατηγό Βράνγκελ να εγκαταλείψει την πατρίδα του συντεταγμένα με εκπληκτική τάξη. Με τη βοήθεια 111 συμμαχικών πλοίων επιβιβάζονται και μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη 145.000 στρατιώτες και πολίτες, στους οποίους προστέθηκαν και οι ατάκτως υποχωρήσαντες άνδρες του Ντενίκιν από το Νοβοροσίνσκ.

Ο βαρώνος Στρατηγός Βράνγκελ

126

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σύνολο αυτών των φυγάδων υπερέβαινε τους 200.000 άνδρες και
ήταν ο κύριος όγκος των Λευκορώσων εμιγκρέ που πλημμύρισαν την Ευρώπη φθάνοντας ακόμη και στην Αμερική. Πολύ σύντομα ο τεράστιος αριθμός των 200.000 ανδρών (και γυναικών) κατανεμήθηκε σε είκοσι οργανωμένα στρατόπεδα. Τα γνωστότερα ήταν : της Κωνσταντινούπολης, της
Αντιγόνης (Πριγκηπόνησα), δυο στρατόπεδα της Χάλκης, της Πρώτης, της
Πριγκήπου, των Θεραπιών, του Μπουγιούκ Ντερέ, του Μπερναντότ (Άγιος
Στέφανος Τουρκία), της Καλλίπολης, του Κάμπ Λάνν (Τσαϊτούν Μπουρού
Τουρκία), του Σελιμιέ (Χαϊδάρ Πασά, Τουρκία), του Σκούταρι (Τουρκία), της
Τσατάλτζας, δυο στρατόπεδα στην Τούσλα (Τουρκία), στο Βελιγράδι, στη
Μπιζέρτα (Τύνιδα), στο Καττάρο (Δαλματικές ακτές στην Σερβία) και στη
Λήμνο.
Από τα στρατόπεδα αυτά, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, άρχισε η
διαρροή προς κάθε κατεύθυνση. Οι απογοητευμένοι αξιωματικοί και άνδρες ήθελαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αλλά αυτό ήταν ανέφικτο
καθώς ήταν τελείως ανεπιθύμητοι από τους Μπολσεβίκους. Η εσωτερική
κατάσταση στη Ρωσία δεν ήταν ακόμη σταθερή και οι εκκαθαρίσεις των
εστιών αντίστασης και των καταλοίπων των αστών και των αριστοκρατών
εξακολουθούσαν να μεταδίδονται στη Δύση μεγεθυμένες, δημιουργώντας
την εντύπωση ότι κάθε απόπειρα επιστροφής θα κατέληγε σε εξόντωση. Η
πλειονότητα των φυγάδων ήταν νέοι άνδρες. Μεταξύ αυτών υπήρχε ένας
σημαντικός αριθμός επιστημόνων και εξειδικευμένων τεχνικών, που
προέρχονταν από τις μεγάλες πόλεις της απέραντης Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν επίσης στρατιωτικά στελέχη με υψηλή μόρφωση, γνώση ξένων
γλωσσών και σπουδές σε ευρωπαϊκές χώρες. Η διαρροή πολλών από τους
φυγάδες προς τις θρησκευτικά συγγενείς βαλκανικές χώρες άρχισε να εκδηλώνεται στα 1922, όταν η παραμονή τους στα στρατόπεδα ήταν πλέον
αδύνατη. Επιθυμώντας να παραμείνουν κοντά στην πατρίδα τους και ελπίζοντας ότι τα πράγματα στο εγγύς μέλλον θα άλλαζαν και η επιστροφή τους
στα πάτρια εδάφη θα ήταν δυνατή, άρχισε η κρούση στα Βαλκανικά κράτη
για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης. Στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν δύσκολα με τη Μικρασιατική εκστρατεία σε πλήρη ανάπτυξη και με τα πρώτα
κρούσματα της αποστασιοποίησης των Συμμάχων. Η Ελλάδα στέναζε υπό
το οικονομικό, και όχι μόνο, βάρος της εκστρατείας, αλλά και της αναγκαστικά μακροχρόνιας στράτευσης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έφθανε
τη δεκαετία (πόλεμοι στα 1912-13 & 1916-1922).
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ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες ήλθε το αίτημα της χορήγησης αδείας εγκατάστασης στη χώρα από Ρώσους πρόσφυγες που έφθασαν στον Πειραιά με πλοία από τη Κωνσταντινούπολη. Η κυβέρνηση, επιθυμώντας να
συντρέξει τους ομόθρησκους Ρώσους πρόσφυγες, δέχθηκε να χορηγήσει
άδεια παραμονής σε όσους είχαν επαγγελματικές ειδικότητες δυσεύρετες
στην Ελλάδα, όπως σε μηχανικούς με πολυτεχνικές σπουδές και σε μηχανικούς μηχανών εσωτερικής καύσεως. Αμέσως παρουσιάστηκε ένας μεγάλος
αριθμός προσφύγων με τις ανάλογες ειδικότητες. Επειδή ο αριθμός των
παρουσιασθέντων ήταν πολύ μεγάλος, οι υπεύθυνοι αμφέβαλαν για την
ειλικρίνεια των ειδικοτήτων που δήλωσαν οι αιτούντες άδεια εγκατάστασης. Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, ανέθεσαν σε μια επιτροπή από
ρωσομαθείς καθηγητές του Μετσοβείου Πολυτεχνείου τον έλεγχο των επαγγελματικών ειδικοτήτων με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Η
επιτροπή άρχισε αμέσως το έργο της και καθημερινώς εξέταζε με την απαιτούμενη προσοχή και αυστηρότητα εκατοντάδες Λευκορώσους. Το εκπληκτικό ήταν ότι δε βρέθηκε ούτε ένας που να είχε δηλώσει ψεύτικη ειδικότητα, χαρακτηριστικό κι’ αυτό της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς και της εντιμότητας των αιτούντων. Τον ακριβή αριθμό δεν τον γνωρίζουμε. Ήταν όμως
αρκετές χιλιάδες άνδρες. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς
Ρουνταμιότωφ, ηλικίας 36 ετών, τότε, με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού εξ
εφέδρων στον ρωσικό αυτοκρατορικό στρατό, τον οποίον απέγραψαν,
στην εξεταστική επιτροπή, ως Βίκτωρα Ρουδομέτωφ του Νικολάου, με την
ειδικότητα του Τοπογράφου μηχανικού.
Υπήρχε και μια χαριτωμένη ιστορία σχετική με την εξέταση του πατέρα
μου από την επιτροπή. Έξω από την αίθουσα εξέτασης ήταν συγκεντρωμένοι όσοι από τους πρόσφυγες επρόκειτο να εξετασθούν τη συγκεκριμένη
ημέρα, αρκετές εκατοντάδες. Η εξέταση του καθ’ ενός διαρκούσε ελάχιστο
χρόνο διότι οι εξεταστές ήταν έμπειροι και σε ελάχιστο χρόνο ήταν σε θέση
να διαμορφώσουν γνώμη για την επαλήθευση της ειδικότητος του εξεταζόμενου. Ο όγκος των αναμενόντων μειώνονταν με ταχύτατο ρυθμό, έως
ότου μπήκε για να εξετασθεί ο πατέρας μου. Ο εξεταστής ήταν ένας καθηγητής του Ε.Μ.Π. άριστος γνώστης της ρωσικής, με σπουδές στη Ρωσία
κλπ. Με δυο ερωτήσεις κατάλαβε αμέσως ότι ο εξεταζόμενος ήταν, εκτός
από τοπογράφος μηχανικός και εκπληκτικός μαθηματικός. Είχε, λοιπόν, την
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έμπνευση να του θέσει ένα μαθηματικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μεγάλη συζήτηση η οποία κράτησε ώρες, ενώ, οι αναμένοντες
υπό εξέταση απορούσαν για την μεγάλη διάρκεια της εξέτασης του προηγηθέντος ανθυπολοχαγού. Εν τούτοις, η συνάντηση αυτή και η εν συνεχεία
συνεργασία του Βίκτωρα Νικολάεβιτς Ρουνταμιότωφ με τον καθηγητή έμελε να παίξει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα ζωή του.
Προτού προχωρήσουμε, θα πρέπει να αναφερθούμε σε λίγα βιογραφικά στοιχεία του Βίκτωρα Νικολάεβιτς, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η
συνέχεια.
Ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1888 στην πόλη
Μπαρναούλ της Σιβηρίας. Το όνομα της πόλης φαντάζει τελείως άγνωστο,
ωστόσο ήταν μια αρκετά μεγάλη πόλη (στα 1940 είχε 500.000 κατοίκους
και ήταν βιομηχανικό κέντρο). Η πόλη ήταν χτισμένη στα όρη Αλτάϊ κοντά
στην Μογγολία. Όντας σ’ αυτή τη θέση, θα νόμιζε κανείς ότι οι κάτοικοι θα
είχαν κάποια στοιχεία της κίτρινης φυλής. Συνέβαινε όμως το ακριβώς αντίθετο. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είχαν αξιοσημείωτα για την
εποχή χαρακτηριστικά, δηλαδή ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξαιρετικά μεγαλόσωμοι, πάνω από δυο μέτρα ύψος, με καταγάλανα μάτια
και εξαιρετικά ρωμαλέα σωματική διάπλαση. Αυτό συνέβαινε όχι μόνον
στους άνδρες, αλλά και στις γυναίκες. Το αξιοπερίεργο για την εποχή γεγονός, ήταν γνωστό στη Ρωσία και μάλιστα η Τσαρική Φρουρά απαρτιζόταν
σε μεγάλο ποσοστό, από άνδρες αυτής της περιοχής λόγω της προικισμένης σωματικής τους διάπλασης, κάτι σαν τους δικούς μας Ευζώνους της
Ανακτορικής Φρουράς. Μέσα από την πόλη περνούσε ο ποταμός Όμσκ, ο
οποίος ήταν τελείως παγωμένος και βατός στους πεζούς, στη διάρκεια των
περισσότερων μηνών του έτους. Κάθε Απρίλιο, όταν ακούγονταν οι θόρυβοι των πάγων που έλειωναν και έσπαγαν λόγω της άνοιξης, η πόλη έμπαινε σε έναν χαρούμενο συναγερμό. Μικροί και μεγάλοι έτρεχαν να πάρουν
το πρώτο μπάνιο τους στο ποτάμι, που μόλις άρχιζε να αποκαλύπτει τα νερά του.
Η οικογένεια των Ρουνταμιότωφ ήταν μια αστική οικογένεια. Ο πατέρας
Νικόλαος ήταν ένας ευκατάστατος έμπορος και με τη σύζυγό του Όλγα είχαν τρία παιδιά. Τον Πέτρο, την Κάτια και τον Βίκτωρα. Από τα παιδιά του,
τα δυο αγόρια ήταν προικισμένα με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ο
Βίκτωρας μάλιστα ήταν αριθμομνήμων και πραγματική ιδιοφυία, γεγονός
για το οποίο οι καθηγητές του έδωσαν εξαιρετικές συστάσεις βάσει των
οποίων το Τεχνολογικό Ινστιτούτο «Τσάρος Αλέξανδρος ΙΙΙ» της πόλης
Όμσκ, του επέτρεψε να λάβει μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις στα 1904,
σε ηλικία μόλις 16 ετών, ως εξαιρετική μαθηματική ιδιοφυία.
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Φωτογραφία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Όμσκ

Κατά τις εξετάσεις αυτές, στις οποίες έλαβε μέρος και ο κατά δυο έτη μεγαλύτερος αδελφός του Πέτρος, ο Βίκτωρας ήλθε πρώτος στη σειρά επιτυχίας, ο δε αδελφός του, τρίτος. Στα 1910 έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού, ενώ παράλληλα συνέχιζε τις σπουδές του επιδιώκοντας να
αποκτήσει τρία πτυχία, τα οποία θα του επέτρεπαν να καταλάβει στο ρωσικό δημόσιο μια θέση Νομομηχανικού. Τον ίδιο χρόνο, 1910, σε ηλικία
μόλις 22 ετών νυμφεύεται την Φελισιάτα Γρηγόριεφ, η οποία είχε τη φήμη
της πλουσιότερης κόρης της Σιβηρίας και το επόμενο έτος, 27 Ιουνίου
1911, αποκτά τον πρώτο γιό του, στον οποίο έδωσε το όνομα Γερμανός
(στη ρωσική, Γέρμαν), το όνομα, πιθανώς, του πάμπλουτου πεθερού του.
Η νέα οικογένεια εγκαταστάθηκε στην πόλη που κατοικούσε ο πεθερός
του, στην πόλη Μπυίσκ της Σιβηρίας, στην ίδια περιοχή και πολύ κοντά στη
πόλη Μπαρναούλ, της καταγωγής του.
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στα 1914, τον βρήκε στις απέραντες στέπες
της Σιβηρίας, επί κεφαλής μεγάλου τοπογραφικού συνεργείου να χαράσσει
νέες πόλεις, σε προκαθορισμένες από το κράτος θέσεις, να διανέμει τα οικόπεδα των πόλεων στις στρατιές των εποίκων που ακολουθούσαν το συνεργείο, να διανέμει, επίσης, γεωργικούς κλήρους 200 έως 500 στρεμμάτων σε κάθε οικογένεια των εποίκων και να τελειώνει την πρακτική του,
αποπερατώνοντας τις σπουδές στη Σχολή των Τοπογράφων Μηχανικών.
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Στο στρατό κατετάγη στο σώμα του Μηχανικού του Αυτοκρατορικού
στρατού και λόγω των σπουδών του απενεμήθη ο βαθμός του ανθυπολοχαγού. Έλαβε μέρος στις μάχες του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου εναντίον των
Γερμανών και η Επανάσταση στα 1917 τον βρήκε να υπηρετεί σε κάποια
μονάδα του μετώπου. Ο εμφύλιος που επακολούθησε είχε όλα τα χαρακτηριστικά μεγάλης τραγωδίας. Η επανάσταση ξαπλώνονταν με γεωμετρική ταχύτητα στους εργάτες, στους γεωργούς και γενικά στα οικονομικά
φτωχότερα στρώματα του λαού, αλλά και στο στρατό και στο ναυτικό. Η
σκληρή αντιμετώπιση από τις κυβερνητικές δυνάμεις, όξυνε τα πνεύματα
και πολύ σύντομα εμφανίστηκαν πράξεις εξαιρετικής αγριότητας, καθώς οι
μάχες εξελίσσονταν σε αγώνα επιβίωσης.
Οι στρατευμένοι λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εγκλωβίστηκαν
στις μονάδες τους και δεν μπορούσαν βέβαια να τρέξουν στους δικούς
τους, στις οικογένειες τους, οι οποίες βρέθηκαν αβοήθητες στη δίνη των
αιματηρών γεγονότων, έχοντας μάλιστα στην πλάτη τους την κατηγορία ότι
τα παιδιά τους υπηρετούν τους «εχθρούς του λαού».
Πολλές τέτοιες οικογένειες εξολοθρεύτηκαν ή πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα,
γεγονός πολύ συνηθισμένο, που το ζήσαμε κι’ εμείς στο δικό μας εμφύλιο.
Η τύχη της οικογένειας του πατέρα μου ήταν προδιαγεγραμμένη. Καθώς η
σύζυγός του ήταν γόνος εξαιρετικά πλούσιας οικογένειας, εξοντώθηκε μαζί
με τους γονείς της. Σώθηκε μόνον ο μικρός Γέρμαν Βίκτωροβιτς κοντά
στους άλλους παππούδες του, τους Ρουνταμιότωφ, στην Μπαρναούλ.

Σκηνή εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1917
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Οι μόνες πληροφορίες που μπόρεσαν να φθάσουν μέχρι τον Βίκτωρα
Νικολάεβιτς σχετικά με την τύχη του γιού του, Γέρμαν ήταν περίπου στα
1938, όταν έμαθε ότι ο Γέρμαν τελικά όχι μόνον διασώθηκε, αλλά σπούδασε κι αυτός μηχανικός σε κάποιο ρωσικό πολυτεχνείο και εργαζόταν σε
κρατική, βέβαια, υπηρεσία.
Πολύ συνοπτικά αυτά αποτελούσαν το βιογραφικό του ανθυπολοχαγού
του 5ου Ανεξαρτήτου Λόχου Τηλεγραφητών, του Εθελοντικού Σώματος Μηχανικού του Αυτοκρατορικού στρατού, Βίκτωρα Νικολάεβιτς Ρουνταμιότωφ, την ημέρα που συναντήθηκε με τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π., στα 1922,
για να εξετασθεί από την επιτροπή που προαναφέραμε. Το απόσπασμα
από το φύλλο Μητρώου της μονάδος με όλα τα στοιχεία του εκδόθηκε
στην Συμφερούπολη, στις 26 Απριλίου του 1920 και υπογράφτηκε από τον
προσωρινό Διοικητή του Λόχου Μπονταρένκο και του Υπασπιστή Μπατιγιάν.

Προσωπογραφία του Αλεξάνδρου Γβαδζάμπια, την περίοδο
που ήλθε στην Ελλάδα, στα 1922, με τη χαρακτηριστική στολή
του ρωσικού αυτοκρατορικού στρατού

132

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Λευκορώσοι Κοζάκοι της στρατιάς του Βράνγκελ διαβαίνοντας έφιπποι ποταμό

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν από την έλευση των
πλοίων στον Πειραιά στα 1922, είχε προηγηθεί η άφιξη σημαντικών προσωπικοτήτων από τους διαφυγόντας στο εξωτερικό Ρώσους. Λίγοι ήταν
γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών, άλλοι ήταν υψηλόβαθμοι κρατικοί λειτουργοί, υπήρχαν στρατιωτικοί οι οποίοι κατείχαν υψηλές θέσεις στον Αυτοκρατορικό στρατό, δεν έλειπαν οι πλούσιοι αστοί και έμποροι που κατάφεραν να διαφύγουν, μερικοί συναποκομίζοντας σημαντική περιουσία.
Όλοι αυτοί ήλθαν μεταξύ 1920-22 και δημιούργησαν μια μικρή παροικία
σημαντικών προσωπικοτήτων, την οποία πλαισίωσαν και Έλληνες εκ Ρωσίας. Όλοι αυτοί παρακολουθούσαν με αγωνία τα διαδραματιζόμενα στην
πατρίδα τους, ελπίζοντας πάντοτε σε κάποια ευνοϊκή μεταστροφή των εξελίξεων.
Οι σποραδικές αφίξεις νέων προσφύγων ήταν πλέον σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της λεγόμενης στρατιάς του Βράνγκελ.
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Το ρωσικό Νοσοκομείο στον Πειραιά

Οι περισσότεροι από τους φυγάδες, ιδιαίτερα οι χαμηλόβαθμοι στρατιωτικοί και οι απλοί στρατιώτες, ήταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, δεδομένου ότι ακόμη και τα ρούβλια που ενδεχομένως είχαν, λόγω πληθωρισμού, απολέσει κάθε αξία. Η μικρή παροικία των προσωπικοτήτων που
προαναφέραμε κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της
για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους νεοφερμένους πρόσφυγες
συμπατριώτες τους. Καθώς είχε δημιουργήσει καλές σχέσεις με τις ελληνικές αρχές, φρόντιζε να λάβουν άδειες παραμονής όσοι τουλάχιστον ήθελαν
να παραμείνουν στην Ελλάδα και μπορούσαν να εξασφαλίσουν κάποια εργασία. Ήταν πολύτιμη αυτή η βοήθεια και αποτελούσε το μόνο, κυριολεκτικά, αποκούμπι αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων.
Επανερχόμενοι στους χιλιάδες μηχανικούς και τεχνικούς που εξετάστηκαν με επιτυχία από την εξεταστική επιτροπή που προαναφέραμε και
στους οποίους δόθηκε άδεια παραμονής και εργασίας από τις ελληνικές
αρχές, σημειώνουμε ότι σχεδόν όλοι τους είχαν την άμεση συνδρομή της
μικρής παροικίας των προσωπικοτήτων και βοηθήθηκαν στα πρώτα βήματα της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Η βοήθεια προσφέρονταν κυρίως
στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους, στην εξεύρεση εργασίας,
στέγης κλπ.
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Εορτασμός Πρωτομαγιάς από τη ρωσική παροικία της Καβάλας στα 1928. Διακρίνονται : όρθιος μέσα
στο αυτοκίνητο ο Αλέξανδρος Γβαδζάμπια, καθιστός στο μαρσπιέ με τη γραβάτα, ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς
Ρουνταμιότωφ, με το παπιγιόν, δίπλα του, ο Ζώρζ Κότρωφ. Καθιστή μέσα στο αυτοκίνητο με το καπέλο
η Ελιζαμπέτα Γβαδζάμπια. Καθιστή στη χλόη έξω από το αυτοκίνητο αριστερά η Αιμιλία Κότρωφ.

Ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς ήταν τυχερός που γνώρισε τον Καθηγητή του
Ε.Μ.Π. που προαναφέραμε, διότι μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια φιλική
σχέση και αλληλοεκτίμηση. Ο Καθηγητής φρόντισε να του εξασφαλίσει αμέσως εργασία ως τοπογράφου στις αποτυπώσεις του εδάφους για τη σύνταξη της μελέτης του νέου δικτύου υδρεύσεως των Αθηνών, λύνοντας έτσι
με τον καλύτερο τρόπο τα άμεσα προβλήματα της εγκατάστασής του στην
Ελλάδα.
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Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΛΕΥΚΟΡΩΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Στην Καβάλα υπήρχε Ρωσικό Υποπροξενείο ήδη από τα μέσα του 19ου
αιώνα. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας διακεκριμένες προσωπικότητες της πόλης κατείχαν τη θέση του Υποπρόξενου, απολαμβάνοντας τα
προνόμια του αξιώματος.
Από το έτος 1919 άρχισαν να εμφανίζονται σποραδικά οι πρώτοι Λευκορώσοι πρόσφυγες στην Καβάλα, μαζί με συνήθως ευκατάστατους Έλληνες εκ Ρωσίας που έφευγαν για να αποφύγουν την εμπλοκή τους στον Ρωσικό εμφύλιο της επανάστασης.
Η Καβάλα στα χρόνια εκείνα διατηρούσε ακόμη τη φήμη του «Μικρού
Παρισιού», της Μέκκας των ευγενών ανατολικών καπνών και του πλούτου.
Στην πραγματικότητα, βέβαια, η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν
πολύ πρόσφατη η τραγική δεύτερη βουλγαρική κατοχή στα 1916-18, κατά
την οποία οι Βούλγαροι προσπάθησαν να εξοντώσουν τον ελληνικό πληθυσμό της πόλης με την μέθοδο της γενοκτονίας. Ο εξολοθρεμός των Ελλήνων
κατοίκων με τη στέρηση κάθε δυνατότητας προμήθειας τροφίμων καταδίκασε σε θάνατο από την πείνα την πλούσια και ευτυχισμένη πόλη. Το αποτέλεσμα ήταν να απομειωθεί δραματικά ο ελληνικός πληθυσμός. Περισσότεροι από 15.000 συμπολίτες, ίσως και πλέον των 20.000, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο σε δυο μόλις χρόνια (1916-18). Πάρα πολλές οικογένειες είχαν
εξοντωθεί ολοκληρωτικά και μεγάλος αριθμός από τις διασωθείσες, κυρίως
παλιές αρχοντικές, πανικόβλητες από τη φρίκη, είχαν πάρει των ομματιών
τους και μετοίκησαν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό το γεγονός είχε
τραυματίσει ανεπανόρθωτα την πόλη και τον κοινωνικό της ιστό.
Εκτός από την εξόντωση των Ελλήνων κατοίκων οι Βούλγαροι είχαν καταστρέψει όλα σχεδόν τα σπίτια της συνοικίας της Παναγίας και πολλά κεντρικά κτήρια της πόλης, καταστήματα και καπναποθήκες, δημιουργώντας
οξύτατα προβλήματα στέγης και εργασίας στους κατοίκους που είχαν διασωθεί από την εξόντωση φεύγοντας εγκαίρως μακριά.
Αυτή ήταν η πραγματική κατάσταση στα 1920. Εν τούτοις η πόλη διατηρούσε ακόμη στο εξωτερικό την φήμη του πλούτου και του «Μικρού Παρισιού» της Βαλκανικής, ενώ πάσχιζε να γιατρέψει τις πληγές της. Από τα
πρώτα μελήματα ήταν η αποκατάσταση πολλών κτηρίων της πόλης από τις
καταστροφές, όπως και η αποκατάσταση της συνοικίας της Παναγίας. Όπως είναι φανερό, η πόλη απείχε πολύ από το γνωστό «Μικρό Παρίσι». Εν
τούτοις η ζωή συνεχίστηκε και ο χρόνος, ο μεγάλος γιατρός κάθε δυστυχίας, απάλυνε τον πόνο και οι Καβαλιώτες, έστω και χωρίς τη χαρά και την

136

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ανεμελιά που τους χαρακτήριζε, ξεκίνησαν και πάλι την επούλωση των
πληγών και την ανάπτυξη της πόλης.
Πριν ακόμη από το 1923 υπήρχε έντονη συζήτηση στην πόλη της Καβάλας σχετικά με την άμεση αναγκαιότητα της σύνταξης ενός άρτιου σχεδίου
πόλεως, που θα επέτρεπε το συμμάζεμα της άναρχης δόμησης, την επιβολή σύγχρονης ρυμοτομίας και την ισχύ των Πολεοδομικών κανονισμών του
κράτους. Ήδη είχαν γίνει δυο αποτυχημένες απόπειρες και κάποια σχέδια
που είχαν συνταχθεί είχαν απορριφθεί ως επιστημονικώς απαράδεκτα,
από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου. Η απόρριψη έγινε επειδή δεν
υπήρχε μελέτη τριγωνομετρικού δικτύου του σχεδίου πόλεως, συνδεδεμένη με το τριγωνομετρικό δίκτυο της χώρας.
Ο Δήμος Καβάλας, με Δήμαρχο τον Δημήτριο Μοσχοπουλίδη (1923-25),
αλλά και τους επόμενους, Κλεάνθη Τερμεντζή και Ευγένιο Ιορδάνου, απευθύνθηκε στο Ε.Μ.Π. και ζήτησε τη συνδρομή του στην ανεύρεση ικανού
τοπογράφου-πολεοδόμου, για να του αναθέσει τη σύνταξη, απ’ αρχής, του
σχεδίου πόλεως Καβάλας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και της επιστήμης. Ήταν η περίοδος που ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς τελείωνε τις αποτυπώσεις του εδάφους σε ζώνη πλάτους 200 μέτρων και μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων από τα Κιούρκα μέχρι την Αθήνα
για τη σύνταξη της μελέτης του νέου δικτύου υδρεύσεως Αθηνών και μπορούσε να αναλάβει την εργασία που προσέφερε ο Δήμος Καβάλας.
Με τις άψογες συστάσεις του Καθηγητού, ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς ήλθε
στην Καβάλα. Ήταν αρχές του 1923. Ο Δήμος Καβάλας έσπευσε να του αναθέσει την εργασία και το πρώτο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν η
δυσκολία επικοινωνίας, καθώς ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς δεν είχε καταφέρει
ακόμη στα δυο σχεδόν χρόνια της παραμονής του στην Ελλάδα να μάθει σε
ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Ευτυχώς στην πόλη υπήρχαν
ήδη λίγοι Λευκορώσοι πρόσφυγες, επίσης λίγοι Έλληνες εκ Ρωσίας, αλλά
και αρκετοί ρωσομαθείς οι οποίοι βοήθησαν στις απαραίτητες συνεννοήσεις και συμφωνίες.
Καθώς ο Δήμος Καβάλας δεν αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα, ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς ξεκίνησε αμέσως τις εργασίες καταρτίζοντας τα απαραίτητα συνεργεία με την πρόσληψη δεκάδων Λευκορώσων τεχνικών και λίγων Ελλήνων καβαλιωτών. Η πρόσληψη των Λευκορώσων δεν ήταν μόνον
πράξη συναδελφικής ή πατριωτικής αλληλεγγύης, αλλά και αδήριτη ανάγκη, αφ’ ενός διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι Έλληνες τεχνικοί, αφ’ ετέρου
επειδή το προσλαμβανόμενο προσωπικό έπρεπε να γνωρίζει στοιχειωδώς
τη ρωσική γλώσσα ώστε να μπορεί να συνεννοείται με τον διευθύνοντα τις
εργασίες Βίκτωρα Νικολάεβιτς.
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Όλοι αυτοί, αλλά και όσοι είχαν έλθει τα προηγούμενα χρόνια, καθώς
και όσους τράβηξε η φήμη της ύπαρξης αξιοσημείωτης παρουσίας εργαζόμενων Ρώσων στην Καβάλα, αποτέλεσαν τα επόμενα χρόνια την ανθούσα
ρωσική παροικία της Καβάλας, η οποία αριθμούσε στην αρχή λίγες δεκάδες μέλη, αλλά στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκε με την έλευση νέων φυγάδων και τους γάμους των Λευκορώσων προσφύγων με κοπέλες της πόλης και με τα παιδιά που γεννήθηκαν από τους γάμους αυτούς.

Οικογενειακό γλέντι της ρωσικής παροικίας της Καβάλας στο τέλος της δεκαετίας του 1920. Πρώτος εξ’
αριστερών ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς. Ο δεύτερος εκ δεξιών, καθήμενος, είναι ο Συμεών Ριμπτσάκ, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας.

Από τις μάχες των Κοζάκων της Στρατιάς του Βράνγκελ
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Ο τραγικός Τσάρος Νικόλαος ΙΙ
Ο μικρός Ευγένιος Γβαδζάμπια στην αγκαλιά
του Συμεών Ριμπτσάκ, στα 1931.
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Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Όπως προαναφέραμε, στα 1922 ξεκίνησε η αποτύπωση της
υπάρχουσας κατάστασης στην πόλη της Καβάλας. Η εργασία προχώρησε
με πολύ εντατικούς ρυθμούς και με αρκετά συνεργεία. Οι αποτυπώσεις δεν
γίνονταν μόνον ταχυμετρικά, αλλά κάθε κτίσμα και κάθε οικόπεδο
αποτυπώνονταν χωριστά με ορθόγωνο και καταμέτρηση όλων των
πλευρών με μετροταινία και παράλληλα απεικονίζονταν με σκαριφήματα
σε ειδικά τετράδια αποτυπώσεων, τα οποία διασώζονταν στα αρχεία του
Δήμου Καβάλας μέχρι προ 20 ετών.
Μέσα στον επόμενο χρόνο η αποτύπωση και το τριγωνομετρικό δίκτυο
είχαν αποπερατωθεί και με την ίδια ταχύτητα προωθήθηκαν στο Υπουργείο
όπου και εγκρίθηκαν. Οι πινακίδες που απεικόνιζαν την υφιστάμενη στα
1922 κατάσταση συντάχθηκαν με κλίμακα 1:500 και αποτελούν σήμερα
έξοχο υπόδειγμα άρτιας αποτύπωσης του εδάφους και των κτισμάτων που
υπήρχαν.
Η ταχύτατη παράδοση των πινακίδων της αποτύπωσης στον Δήμο
Καβάλας προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο και
αμέσως ανετέθη στον Βίκτωρα Νικολάεβιτς η σύνταξη των ρυμοτομικών
διαγραμμάτων, δηλαδή της μελέτης της νέας και σύγχρονης ρυμοτομίας
της πόλης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το νέο ρυμοτομικό ήταν πλήρως
αποπερατωμένο, πλην όμως η κατάθεσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
προκάλεσε… γενικό έμφραγμα. Η πόλη που εμφανίστηκε στα μάτια των
Δημοτικών Συμβούλων ήταν ένα ποίημα πολεοδομικής μελέτης με
προοπτική κάλυψης των αναγκών επέκτασης για μια πεντηκονταετία.
Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου Σχεδίου Πόλεως ήταν οι
φαρδείς δρόμοι, ο στενότερος των οποίων ήταν πλάτους 30 μέτρων!
Η πόλη που είχε παρουσιαστεί στα μάτια τους, από τυπική τουρκόπολη
με κύριο χαρακτηριστικό τα στενά δρομάκια και τα καλντερίμια,
μεταμορφωνόταν σε υποδειγματική ευρωπαϊκή πόλη, παρά τα τεράστια
προβλήματα των κλίσεων των δρόμων λόγω του βραχώδους ορεινού
εδάφους.
Από την επομένη άρχισε ένας ατέλειωτος Γολγοθάς. Ολόκληρη η πόλη
ενδιαφέρθηκε για την τύχη των ακινήτων της και για τα σημεία που
ρυμοτομούνταν. Όλοι ανακάλυψαν ότι οι ιδιοκτησίες τους λίγο ή
περισσότερο θίγονταν από τις οικοδομικές γραμμές και οι διαμαρτυρίες
έπεφταν βροχή. Οι Δημοτικού Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος βρέθηκαν κάτω
από ασφυκτικές πιέσεις. Όλοι αξίωναν να μην θιγούν οι ιδιοκτησίες τους,
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να μετακινηθούν δρόμοι εις βάρος των γειτόνων κλπ.
Αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των οικοπέδων
της Καβάλας ήταν πολύ μικρού εμβαδού, η απώλεια έστω και μικρής επιφάνειας εδάφους, ήταν επώδυνη. Οι άρχοντες εκείνης της εποχής δεν
μπόρεσαν να αντέξουν το μεγάλο τίμημα της προόδου.
Σε δυο μήνες αναγκάστηκαν να απευθυνθούν στον μελετητή Βίκτωρα
Νικολάεβιτς και να του ζητήσουν την τροποποίηση του ρυμοτομικού που
είχε συντάξει και τον δραστικό περιορισμό του προτεινόμενου πλάτους των
δρόμων. Προς μεγάλη τους έκπληξη ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τροποποίηση που θα επεδίωκε την διάσωση
οικοπέδων εις βάρος της αρτιότητας της μελέτης. Μπροστά στην κατη γο
ρηματική του άρνηση ο Δήμος Καβάλας αναγκάστηκε να καταβάλει την
αξία της σύνταξης της ρυμοτομικής μελέτης και να προσλάβει τον μελετητή
Βίκτωρα Ρουνταμιότωφ, ως τοπογράφο, υπάλληλο του Δήμου Καβάλας, με
σκοπό την καθ’ υπόδειξη σύνταξη του νέου ρυμοτομικού, ώστε να
κρατηθούν οι ισορροπίες όχι μόνον των συμφερόντων των μεγάλων
οικοπεδούχων και των ισχυρών της πόλης, αλλά και των μικροϊδιοκτητών,
χωρίς να βρεθεί στην ανάγκη να ακυρώσει πάλι όλες τις διαδικασίες και να
αρχίσει από την αρχή ένα εγχείρημα που έφθανε στο τέλος του.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία ομάδας υψηλόβαθμων υπαλλήλων του Δήμου Καβάλας στα
1926. Εικονίζονται από αριστερά ο μηχανικός του Δήμου Κωνσταντίνος Σχοινάς, ο τοπογράφος του
Δήμου Βίκτωρ Νικολάεβιτς Ρουνταμιότωφ, ο Θεόδωρος Κοντομισόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου και δικηγόρος Δημήτριος Λαμπαδίτης, ο αργότερα διευθυντής του Δήμου Κώστας Βαρδάκας, ο
Γεώργιος Περικλέους και ο Δημήτριος Σταμάτης.
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Έτσι η Καβάλα έχασε την μεγάλη ευκαιρία να γίνει μια σύγχρονη πόλη,
η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα είχε τα σοβαρότατα κυκλοφοριακά
προβλήματα που έχει σήμερα. Οι πινακίδες αυτής της ρυμοτομικής
μελέτης δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν βρέθηκαν στα αρχεία του Δήμου,
μπορούμε όμως να πάρουμε μια μικρή γεύση του περιεχομένου, καθώς
ένα μικρό τμήμα διασώθηκε χωρίς καμία επέμβαση, καθώς κανείς δεν
ενδιαφέρθηκε να το τροποποιήσει, διότι απλούστατα ήταν λαχανόκηποι,
ελάχιστης αξίας, εκτός της πόλης και κανείς δεν πίστευε ότι υπήρχε
περίπτωση η πόλη να επεκταθεί κάποτε μέχρις αυτό το απομακρυσμένο
σημείο. Είναι το τμήμα της οδού Φιλαδελφείας, στη συνοικία του
«Βύρωνα», μπροστά από την είσοδο του πολυκαταστήματος «Μασούτης»,
από τη διασταύρωση της Χρυσοστόμου Σμύρνης, μέχρι σχεδόν τη συνοικία
των «Χιλίων». Σήμερα. Όποιος βρεθεί σ’ αυτό το σημείο, μένει έκπληκτος
από το εντυπωσιακό πλάτος του δρόμου, την άνεση της κυκλοφορίας
αυτοκινήτων και πεζών και έχει την εντύπωση ότι βρέθηκε σε άλλη πόλη!
Ωστόσο, δεν πρέπει να κατηγορούμε κανέναν. Είναι ανθρωπίνως
αδύνατο να διασχίσει κάποιος, με μια δρασκελιά, το χάος που χώριζε τις
αντιλήψεις των ανθρώπων που ζούσαν στην παραδοσιακή, έστω
φιλοπρόοδη, τουρκόπολη, με τις σύγχρονες (της εποχής), αντιλήψεις των
Ευρωπαίων περί ρυμοτομίας, όπως εκφράζονταν με το σχέδιο που είχε
προταθεί από τον μελετητή. Στην θεωρητική απόδοση ευθυνών δεν
μπορούμε να αγνοήσουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της
πλειοψηφίας των μικροϊδιοκτητών, την μικρή επιφάνεια των περισσότερων
οικοπέδων, την μεγάλη αξία της γης, ιδιαίτερα μετά την έλευση των
προσφύγων και την έλλειψη θεσμών και νομοθετικού πλαισίου που θα
προστάτευε από την οικονομική καταστροφή την συντριπτική πλειοψηφία
των μικροϊδιοκτητών καθώς θα απομείωνε ανεπανόρθωτα την αξία της
μικρής τους περιουσίας. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε, επίσης, και το γεγονός
ότι η έννοια «πολιτικό κόστος» δεν είναι ανακάλυψη των τελευταίων 50
ετών…

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Είναι γνωστά στους παλαιότερους τα μεγάλα προβλήματα που
αντιμετώπιζε η υδροδότηση και η ύδρευση της πόλης μας. Από τους
αρχαίους ακόμη χρόνους τα προβλήματα ήταν σημαντικά στην εντός των
τειχών Νεάπολη, καθώς ελάχιστα ήταν τα πηγάδια ή οι πηγές στο
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περιτειχισμένο τμήμα της χερσονήσου. Πιθανολογείται ότι υπήρχε κάποιος
τρόπος παροχέτευσης του νερού από το Σούγιλου στην αρχαία πόλη,
πιθανόν με την μορφή που έχουν οι «Καμάρες» σήμερα, πάνω από το
παλαιό Βυζαντινό, και ίσως ακόμη αρχαιότερο, διατοίχισμα.
-

Ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς Ρουνταμιότωφ
στα 1940, σε ηλικία 52 ετών

Τα ίδια προβλήματα εξακολουθούσαν και κατά τη διάρκεια της
Βυζαντινής περιόδου και βελτιώθηκαν μόνον μετά την κατασκευή της
«Καμάρας» τον 16ο αιώνα από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Όλα αυτά
τα προβλήματα υδροδότησης αποτελούν και σήμερα αντικείμενα έρευνας,
καθώς δεν υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικά ευρήματα και τεκμηριωμένες
απαντήσεις.
Όταν ξεκίνησε, στα 1864, η ανοικοδόμηση εκτός των τειχών και άρχισε η
δημιουργία της σημερινής Καβάλας, οι ανάγκες των νέων συνοικιών
ικανοποιήθηκαν από τα σημαντικό δυναμικό των διαφόρων πηγών και των
πηγαδιών που δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν τα διαθέσιμα
αποθέματα. Η ραγδαία όμως ανάπτυξη της πόλης και οι μεγάλες ανάγκες
νερού για την ανοικοδόμηση νέων κατοικιών και καπναποθηκών
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δημιουργούσαν ένα συνεχές πρόβλημα σημαντικού υδάτινου ελλείμματος,
το οποίο μερικώς θεραπεύονταν με αθρόες μεταφορές νερού από
μακρινότερες, εκτός πόλεως, πηγές.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, όσο πύκνωνε η δόμηση στην εκτός των
τειχών Καβάλα και ελαττώνονταν οι ακάλυπτοι χώροι, οι διαθέσιμες πηγές
νερού λιγόστευαν, όπως και τα πηγάδια. Οι καπναποθήκες απορροφούσαν
σημαντικές ποσότητες καθώς φιλοξενούσαν χιλιάδες καπνεργάτες,
ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο με τις αυξημένες θερμοκρασίες. Η πόλη κατά
τους θερινούς μήνες φιλοξενούσε μερικές χιλιάδες καπνεργατών από
περιφερειακούς οικισμούς(Θάσος, Πράβι κλπ.) και ο πληθυσμός αυξανόταν
κατακόρυφα.
Καθιερώθηκε, λοιπόν, στην πόλη της Καβάλας ένα σύστημα
υδροδότησης με ένα ευρύτατο δίκτυο από δημοτικές κοινόχρηστες βρύσες
στις διασταυρώσεις των δρόμων της πόλης, οι οποίες εξυπηρετούσαν
μεγάλες ομάδες κατοικιών. Η κάθε κοινόχρηστη βρύση λειτουργούσε για
λίγες, ελάχιστες, ώρες κάθε μέρα ή μέρα παρά μέρα και οι περίοικοι
περίμεναν εναγωνίως να «έλθει» το νερό για να τρέξουν με κάθε είδους
δοχεία, κυρίως στάμνες και κουβάδες, να τα γεμίσουν και να έχουν κάποιο
μικρό απόθεμα μέχρι την επόμενη έλευση του νερού στη βρύση της
γειτονιάς. Η προμήθεια νερού για το κάθε νοικοκυριό ήταν ένας διαρκής
αγώνας και απαιτούσε συνεχή, καθημερινή, φροντίδα κάθε οικογένειας.
Πολλές φορές μπροστά στις βρύσες δημιουργούνταν ολόκληρη σειρά
από στάμνες και κουβάδες, ιδιαίτερα όταν υπήρχε καθυστέρηση στην
«έλευση» του νερού, λόγω βλάβης του δικτύου ή καθυστέρησης του
δημοτικού υδρονομέα να «ανοίξει» τη γραμμή. Ο χρόνος της υδροδότησης
κάθε βρύσης ήταν πάντοτε πολύ περιορισμένος και οι περίοικοι έπρεπε να
έχουν το νου τους για να προλάβουν να γεμίσουν τα δοχεία τους πριν
«κοπεί» πάλι το νερό. Στις περιόδους ανομβρίας ή περιορισμού των
αποθεμάτων των δεξαμενών ο χρόνος παροχής νερού στις βρύσες
περιοριζόταν δραματικά και ξεσπούσαν ομηρικοί καυγάδες μεταξύ των
περιοίκων για την «προτεραιότητα» στη λήψη του νερού.
Υπήρξαν και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση της υδροδότησης
των καπνεργοστασίων. Η σημαντικότερη ήταν του βαρόνου Βίξ ο οποίος
κατασκεύασε με δαπάνες του τις γνωστές στους παλαιότερους «Στέρνες
Βίξ», μεταξύ της πλατείας «Ποταμουδίων» (κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο)
και της συνοικίας του Προφήτου Ηλία.
Οι στέρνες ήταν δυο. Στην φωτογραφία φαίνεται η πρώτη, στο
υψηλότερο σημείο. Η άλλη ήταν σε επαφή με την πρώτη, αλλά σε
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χαμηλότερο υψόμετρο. Οι στέρνες αυτές είχαν κατασκευασθεί μέσα στην
κοίτη του χείμαρρου «Κασσάνδρου», ο οποίος σ’ εκείνα τα χρόνια είχε
σημαντικές ποσότητες νερού τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Οι
στέρνες δέσμευαν πολλές εκατοντάδες κυβικά μέτρα η κάθε μια, τα οποία
ήταν διαθέσιμα στις περιόδους έλλειψης νερού στις καπναποθήκες, ενώ
τον υπόλοιπο χρόνο ενίσχυε τα αποθέματα του διανεμόμενου νερού στις
βρύσες της πόλης. Το πρόβλημα, λοιπόν, της επάρκειας του νερού στην
πόλη της Καβάλας ήταν πάντοτε οξύ και κατά περιόδους οξύτατο.

Οι περίφημες «στέρνες Βιξ» στα 1926.
Η αντιμετώπισή του αποτελούσε πρωταρχικό μέλημα κάθε Δημοτικής
Αρχής. Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι οι αποσπασματικές λύσεις
προσέφεραν προσωρινή ανακούφιση, ενώ οι ριζικές λύσεις προϋπέθεταν
οργάνωση, μελέτη και ικανούς οικονομικούς πόρους. Με την απόφαση να
επιδιωχθεί ριζική λύση του προβλήματος συνεστήθη στα 1923 το Ειδικό
Ταμείο Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως Καβάλας υπό την Προεδρία του
εκάστοτε Νομάρχη. Το νέο Ταμείο προικοδοτήθηκε με ειδικούς φόρους
υπέρ αυτού και επί μια τριετία καθιερώθηκε να καταβάλουν τα εξαγώγιμα
καπνά 50 λεπτά κατά οκά, ενώ ο φόρος των οικοδομών αυξήθηκε κατά
100%, με την αύξηση να ενισχύει τον προϋπολογισμό του Ταμείου. Όλα
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αυτά, όπως αναφέραμε, μόνον για τρία χρόνια, τα οποία, ως είθισται,
παρετάθησαν.
Η δραστηριότητα του Ειδικού Ταμείου ξεκίνησε αφ’ ενός με την άμεση
κατασκευή στη θέση «Βασιλάκι» των Αμισιανών ενός μεγάλου
αντλιοστασίου για την άντληση και προώθηση του νερού σε δεξαμενές στα
υψώματα πάνω από την πόλη και αφ’ ετέρου με την άμεση εκπόνηση
μελετών για τη δημιουργία εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως στην πόλη, με
σκοπό να τροφοδοτεί έναν μεγάλο αριθμό από κοινόχρηστες βρύσες σε
διασταυρώσεις πολλών δρόμων σε όλες τις συνοικίες της πόλης.

Η δυσανάγνωστη κυκλική λεζάντα της φωτογραφίας αναφέρει: «Εγκαταστάσεις μηχανών δια την
ύδρευσιν της πόλεως ΚΑΒΑΛΛΑΣ, 1925».

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η ιστορία του Βίκτωρα Νικολάεβιτς
Ρουνταμιότωφ, ο οποίος από το 1923 υπηρετούσε στον Δήμο Καβάλας ως
Τοπογράφος και είχε, όπως προαναφέραμε, με ξεχωριστή ανάθεση έργου
αποτυπώσει ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Καβάλας με τις
περιβάλλουσες περιοχές στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης του
Σχεδίου Πόλεως.
Τα σχέδια αυτά της αποτύπωσης της πόλης σε οριζοντιογραφία με
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κλίμακα 1:500 και με όλες τις υψομετρικές καμπύλες αποτελούσαν τα
απαραίτητα εργαλεία για τη μελέτη του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της
πόλης που προαναφέραμε. Όταν, λοιπόν, προκηρύχθηκε η πρώτη μεγάλη
δημοπρασία για την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και των
υδατοδεξαμενών, μειοδότης αναδείχθηκε ο μηχανικός και εργολάβος
Δημοσίων έργων, Αλέξανδρος Αστερινός από την Αθήνα. Λόγω των πολύ
μεγάλων δυσκολιών κατασκευής του έργου, ο Αλέξανδρος Αστερινός
επιζήτησε τη συνεργασία του Βίκτωρα Ρουνταμιότωφ, ο οποίος ήταν όχι
μόνον ο μοναδικός άριστος γνώστης της μορφολογίας του εδάφους και του
προταθέντος ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως ως ο εκπονήσας τις μελέτες
μηχανικός, αλλά και επιστήμων μηχανολόγος μηχανικός, καθώς κατείχε
τρία Πολυτεχνικά διπλώματα(!), του Μηχανολόγου, του Τοπογράφου και
του Πολιτικού Μηχανικού!Το αποτέλεσμα ήταν να εγκαταλείψει ο Βίκτωρ Νικολάεβιτς τη θέση του
Τοπογράφου του Δήμου και να αναλάβει την καθ’ ολοκληρίαν κατασκευή
του δικτύου υδρεύσεως της πόλης, ως πληρεξούσιος μηχανικός του
εργολάβου.
Αυτό προκύπτει από την πρωτότυπη ένορκη βεβαίωση του Αντωνίου
Σταμ. Σγουρού, Διευθυντού του Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως, από την ίδρυσή του μέχρι της την υπαγωγή του στον Δήμο Καβάλας.
Από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι το έργο εκτελέστηκε από τον
Ιούλιο του 1933 μέχρι στις 10 Ιουνίου του 1940. Οριστικώς παρελήφθη από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, στις 15 Οκτωβρίου του 1940.
Προκύπτουν ακόμη και τα ακόλουθα στοιχεία και αριθμοί, χρήσιμα για
την Ιστορία του Δήμου Καβάλας :
Το όλο έργο κόστισε 14.786.899 δρχ. Κατασκευάστηκε μια λιθόκτιστη
δεξαμενή, στον Άγιο Αθανάσιο, σε υψόμετρο 70 μ., με δάπεδο από σκυρόδεμα και επικάλυψη με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατασκευάστηκε επίσης ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης της πόλης μήκους πλέον των 35
χιλιομέτρων. Τοποθετήθηκαν στόμια πυρκαγιάς για την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, διαρρυθμίστηκαν και απομακρύνθηκαν υπόνομοι αποκαταστάθηκαν ανασκαφέντα οδοστρώματα κλπ. Στην κατάθεση δεν
συμπεριελήφθησαν κάποια ακόμη έργα, διότι το τελικό κόστος των
εργασιών ήταν 16.327.761 δρχ., όπως φαίνεται και από ένα ακόμη
πιστοποιητικό που εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1940 από τον Νομάρχη
Καβάλας Β. Δαμουρά, ως Προέδρο του Ειδικού Ταμείου Υδρεύ- σεως και
Εξυγιάνσεως Καβάλας. Θυμούμαι πόσες φορές οι παλαιοί υπάλληλοι της
Υπηρεσίας Υδρεύσεως του Δήμου (Μπρινιάς κλπ.) στα μεταπολεμικά
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Φωτοτυπία της ένορκης κατάθεσης με χρονολογία 27 Ιουνίου 1947

150

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

χρόνια, ζητούσαν τη βοήθεια του Βίκτωρα Νικολάεβιτς όταν προέκυπταν
δυσεπίλυτα προβλήματα στο δίκτυο. Εκείνος, παρ’ όλο που ήταν ασθενής
με δυσκολίες μετακίνησης, διέθετε μνήμη που λειτουργούσε θαυμάσια και
πάντοτε με προθυμία τους βοηθούσε, καθώς θυμόταν και τις παραμικρές
λεπτομέρειες του δικτύου, παρότι είχαν περάσει δεκαετίες από την
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κατασκευή του. Στην ιστορία του νερού της Καβάλας θα προσθέσω ένα
γεγονός από την κατοχή του 1941-44.
Κάποιο πρωινό του φθινοπώρου του 1943, πριν από την ώρα που
επιτρέπονταν από τους Βούλγαρους η κυκλοφορία, ακούστηκαν βίαια
χτυπήματα στην εξώπορτα του σπιτιού του Βίκτωρα Νικολάεβιτς. Άνοιξε η
σύζυγός του και αντίκρισε μια τετραμελή ομάδα Βούλγαρων χωροφυλάκων
με επικεφαλής έναν αγριωπό ενωμοτάρχη, ο οποίος με σκαιό τρόπο την
ρώτησε πού είναι ο Βίκτωρ Ρουνταμιότωφ. Την ίδια στιγμή ήλθε και ο
Βίκτωρας και τους απάντησε ότι αυτός ήταν ο Βίκτωρ Ρουνταμιότωφ. Χωρίς
κουβέντα και χασομέρια, τον άρπαξαν με βίαιο τρόπο και σέρνοντάς τον
κυριολεκτικά τον κατέβασαν από την εξωτερική σκάλα και εξαφανίστηκαν
στη στροφή του δρόμου. Οι δικοί του δεν τόλμησαν να τους
ακολουθήσουν, διότι ήταν ακόμη πρωί και κινδύνευαν να πυροβοληθούν
από τα Βουλγαρικά περίπολα που κυκλοφορούσαν. Περίμεναν γεμάτοι
αγωνία να περάσει η ώρα και αμέσως ξεκίνησαν να λύσουν το μυστήριο
της βίαιης σύλληψης του πατέρα τους. Πήγανε στο Αστυνομικό Τμήμα,
αλλά τους έδιωξαν λέγοντας ότι δεν ήταν εκεί. Κατέληξαν στην «Οχράνα»,
στο σημερινό 5ο Γυμνάσιο, αλλά εκεί στις διαμαρτυρίες της συζύγου του,
απάντησαν με ένα χαστούκι και τους πέταξαν έξω, λέγοντας ότι ο πατέρας
ήταν φυλακή για… κατασκοπία.
Όλα αυτά έκαναν τη σύζυγό του ράκος, διότι παρέπεμπαν μάλλον σε
κάποια κρυφή εκτέλεση ή δίκη με βασανιστήρια και κλειστές πόρτες. Οι
δικοί της προσπάθησαν να την παρηγορήσουν και της είπαν να πάνε στο
σπίτι του συγγενούς τους, ο οποίος εργάζονταν ως σοφέρ στο Γερμανικό
Προξενείο της πόλης μας στην γωνία των οδών Μητροπόλεως και Κύπρου,
απέναντι από το σημερινό κτήριο της Στέγης Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών.
Πήγανε εκεί, αλλά ο συγγενής τους έλειπε σε ταξίδι και γύρισαν
απογοητευμένοι από την άκαρπη έρευνα. Τις επόμενες ημέρες γυρίσανε
όλες τις Βουλγάρικες υπηρεσίες της πόλης, ρωτώντας και παρακαλώντας
για κάποια πληροφορία. Αποτέλεσμα μηδέν. Οι ελπίδες τους άρχισαν να
χάνονται και όλοι οι φίλοι και γνωστοί κουνούσαν το κεφάλι με συμπόνια
λέγοντας «πάει κι αυτός, τον έφαγαν οι φονιάδες …».
Οι μέρες περνούσαν και λιγόστευαν οι ελπίδες. Βρήκανε κάποιους
γνωστούς που είχαν τα μέσα με γνωριμίες ανάμεσα στους κατακτητές,
αλλά ούτε αυτοί μπόρεσαν να μάθουν τίποτε. Αυτή η έλλειψη
πληροφοριών είχε απελπίσει την οικογένειά του και καθώς ο Βίκτωρ
Νικολάεβιτς ήταν ένας εξαιρετικά φιλήσυχος άνθρωπος, υπήρχε η απορία
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Πιστοποιητικό του Προέδρου του Ταμείου Υδρεύσεως και Εξυγιάνσεως
Καβάλας και Νομάρχη Καβάλας Β. Δημουρά, με χρονολογία 26 Οκτωβρίου 1940.
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και το ερώτημα, γιατί τον εξαφάνισαν;
Όλες οι απορίες λύθηκαν την δεκάτη ημέρα. Γύρω στις 8 το πρωί
ανοίγει η πόρτα και εμφανίζεται ο απαχθείς πατέρας τους.
Ταλαιπωρημένος, αξύριστος, βρώμικος, εξουθενωμένος, αλλά … ζωντανός.
Όρμησαν στην αγκαλιά του και τα ερωτήματα έπεφταν βροχή, γιατί, γιατί,
γιατί…
Η απάντηση ήταν απλή. Το νερό της Καβάλας. Είχε χαλάσει το δίκτυο
από το αντλιοστάσιο των Αμισιανών και οι Βούλγαροι έμαθαν ότι ο Βίκτωρ
Ρουνταμιότωφ ήταν ο μηχανικός που το κατασκεύασε και ο μοναδικός
γνώστης όλου του δικτύου. Έστειλαν λοιπόν και τον προσήγαγαν με αυτόν
τον απερίγραπτα βίαιο τρόπο για να τους … βοηθήσει στην αποκατάσταση
του δικτύου. Ήταν κι’ αυτή μια από τις άπειρες μικρές πονεμένες ιστορίες
που ζούσε καθημερινά η Καβάλα κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής
κατοχής στα 1941-44.
***
ΛΙΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΠΑΤΕ»
Το κτήριο είχε κατασκευαστεί στα 1922-23, στη σημερινή οδό Δαγκλή,
στον Άγιο Παύλο. Στη θέση του σήμερα υπάρχει το κτήριο του Ιδρύματος
προστασίας του Παιδιού.
Ιδιοκτήτης και κατασκευαστής του κινηματογράφου «Πατέ», ήταν ο
Έλληνας επιχειρηματίας από τη Ρωσία Γεώργιος Κρεμαμλής, ο οποίος
εγκαταστάθηκε στην Καβάλα ως πρόσφυγας από την ρωσική επανάσταση.
Ήταν άτομο εξαιρετικά ικανό και εφευρετικότατο. Το «Πατέ» ήταν, βέβαια,
βωβός κινηματόγραφος. Το κτήριο ήταν υψηλό και η αίθουσα διέθετε
θεωρεία, όπως άλλωστε και οι πλέον σημαντικοί κινηματόγραφοι που
κατασκευάστηκαν στην πόλη αρκετά χρόνια αργότερα, τα «Ολύμπια» και
το «Αττικόν». Το σημαντικότερο ελάττωμα του κινηματογράφου ήταν η
στέγη του, η οποία για λόγους οικονομίας δεν είχε επικαλυφθεί με
κεραμίδια, αλλά με χονδρό πισσόχαρτο. Η μοναδική φωτογραφία που
σώθηκε από το «Πατέ» είναι η ακόλουθη.
Το εκπληκτικότερο ήταν ότι ο κινηματογράφος λειτουργούσε με μια
γεννήτρια ρεύματος η οποία κινούνταν με ασετιλίνη και χρησιμοποιούσε
κάποιο βάρος για τη σταθεροποίηση του φωτοβολταϊκού τόξου για την
προβολή της ταινίας. Όλες αυτές οι μηχανολογικές κατασκευές ήταν
αυτοσχέδιες ιδιοκατασκευές των Ρώσων φίλων του Κρεμαμλή, οι οποίοι
διέθεταν πολύ προηγμένες, για την εποχή, μηχανολογικές γνώσεις

154

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσοψη του «Πατέ» επί της οδού Δαγκλή. Όλοι οι εικονιζόμενοι είναι είτε Ρώσοι είτε Έλληνες εκ
Ρωσίας. Από τους καθήμενους στη μέση με το παπιγιόν είναι ο ιδιοκτήτης του «Πατέ», Γεώργιος
Κρεμαμλής.

Η εκπληκτική αυτή ιδιοκατασκευή λειτουργούσε άψογα με τη συνεχή
βέβαια φροντίδα των «εφευρετών», οι οποίοι είχαν μόνιμο στέκι το
«Πατέ», όχι μόνο για να συναντούν τους πατριώτες τους, αλλά και για να
βρουν κάποια δουλειά του ποδαριού και να τα κουτσοβολέψουν,
δεδομένου ότι η άγνοια της ελληνικής γλώσσας ήταν απροσπέλαστο
εμπόδιο στην εξεύρεση κάποιας εργασίας στα πρώτα χρόνια 1922-26. Ο
Κρεμαμλής θεωρούσε τους Ρώσους πρόσφυγες συμπατριώτες του και σε
κάθε ευκαιρία τους προσέφερε εργασία για να τους βοηθήσει στην
επιβίωσή τους.
Ταμίας στον κινηματογράφο, μέχρι την καταστροφή του από πυρκαγιά,
ήταν η Ελιζαμπέτα (Ελισάβετ), σύζυγος του Αλεξάνδρου Γβαδζάμπια και
μητέρα του Ζένια (Ευγένιου) Γβαδζάμπια, συνταξιούχου υπαλλήλου του
Υπουργείου των Οικονομικών, στενού μου φίλου και πολύτιμου βοηθού
στις πληροφορίες που δημοσιεύουμε.
Στην αίθουσα του «Πατέ», όπως προαναφέραμε, υπήρχαν θεωρεία. Η
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στέγη ήταν ξύλινη επικαλυμμένη με πισσόχαρτο και επομένως εύφλεκτη. Η
πυρκαγιά που κατέστρεψε τον κινηματογράφο προήλθε από βεγγαλικό του
Πάσχα του 1926. Τα βεγγαλικά ρίχτηκαν από τον προαύλιο χώρο της
εκκλησίας του Αγίου Παύλου κατά τον εορτασμό της Ανάστασης.
Η καταστροφή ήταν ολοσχερής, παρ’ ότι οι τοίχοι ήταν λιθόκτιστοι.
Μετά την καταστροφή ο Γεώργιος Κρεμαμλής έφυγε από την Καβάλα και
δεν έχουμε καμία πληροφορία για τις επόμενες δραστηριότητές του.
Θα συμπληρώσουμε την ιστορία του «Πατέ» με την αναφορά ότι στον
κινηματόγραφο εργαζόταν ο συνταγματάρχης του ρωσικού Γενικού
Επιτελείου Γεώργιος Μπούμπνιεφ. Ήταν ένας βασανισμένος άνθρωπος και
είχε υποφέρει απίστευτα μαρτύρια όταν ήταν επί μακρύ χρονικό διάστημα
αιχμάλωτος των Γερμανών κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έλεγε
χαρακτηριστικά ότι μετά από την τρομακτική του εμπειρία ως αιχμάλωτος
κουβαλούσε πάντοτε μαζί του μια ικανή δόση υδροκυανίου, ώστε να
μπορεί να δώσει ακαριαίο τέλος στη ζωή του, αν ξαναζούσε παρόμοιες
συνθήκες.
Ο Γεώργιος Μπούμπνιεφ ήταν ανώτερος αξιωματικός του Ρωσικού
Επιτελείου και είχε εξαίρετη στρατιωτική μόρφωση. Ήταν όμως και ένας
εξαίρετος μουσικός με σπουδές και μεγάλο ταλέντο. Ήσυχος, σεμνός,
λιγομίλητος και διαρκώς θλιμμένος, εξοικονομούσε τα προς το ζην κοντά
στον Κρεμαμλή ως πιανίστας στο «Πατέ». Να θυμίσουμε ότι την εποχή
εκείνη όλες οι ταινίες του βωβού κινηματογράφου συνοδεύονταν από
ζωντανές μελωδίες και ηχητικά εφέ που έπαιζε κάποιος μουσικός, συνήθως
πιανίστας, μέσα στην αίθουσα. Αυτή την εργασία προσέφερε ο
Μπούμπνιεφ στο «Πατέ».
***
ΛΙΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ
ΠΟΙΗΤΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1920.
Υπάρχουν σαφέστατες και αναμφισβήτητες μαρτυρίες ότι στα 1925-6 ο
Γεώργιος Μπούμπνιεφ μελοποίησε μια ολόκληρη σειρά ποιημάτων
Καβαλιώτη ποιητή στην ελληνική, βέβαια, γλώσσα, τα οποία αγαπήθηκαν
από όπως Καβαλιώτες και αποτέλεσαν σημαντικά σουξέ όπως εποχής.
Είναι η πρώτη καταγραφή μουσικής δραστηριότητας που αφορά
μελοποίηση καβαλιώτικων τραγουδιών στην πόλη όπως.
Αυτό το γεγονός τεκμηριώθηκε με την μαρτυρία του Παύλου Κότρωφ
και ερευνούμε για το μικρό όνομα του ποιητή. Το επώνυμο ήταν
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Ναλμπάντης1.
Οι παρτιτούρες των τραγουδιών σώζονταν στην Καβάλα στη δισκοθήκη
όπως οικογένειας του Νικολάου Κότρωφ, του οποίου η σύζυγος, η Αιμιλία
Κότρωφ, έπαιζε θαυμάσια πιάνο. Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε στην
τύχη αυτών των παρτιτούρων.
Ο Γεώργιος Μπούμπνιεφ, πριν από τη φυγή του από τη Ρωσία, ήταν
παντρεμένος στην Πετρούπολη και είχε ένα γιό. Στα 1975 ο Νικόλαος
Κότρωφ με τον γιό του Παύλο ταξίδεψαν για πρώτη φορά στη Πετρούπολη.
Εκεί συνάντησαν τη σύζυγο του, ήδη από πολλά χρόνια μακαρίτη,
Γεωργίου Μπούμπνιεφ, η οποία είχε παραμείνει χήρα, πιστή στον σύζυγό
όπως έστω και χωρίς να έχει καμία πληροφορία για την τύχη του. Είχε
αφοσιωθεί στο μεγάλωμα του μοναδικού παιδιού όπως, το οποίο
ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του: σπούδασε στη Στρατιωτική
Ακαδημία όπως Μόσχας, είχε φθάσει στο βαθμό του Συνταγματάρχη του
Σοβιετικού Στρατού και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε σκοτωθεί
ηρωικά στη περίφημη μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Κότρωφ συγκινημένοι
από την τραγική ιστορία των Μπούμπνιεφ και για την παρηγοριά όπως
έρημης χήρας, όπως δώρισαν ολόκληρη τη σειρά των τραγουδιών με τα
λόγια και όπως παρτιτούρες που είχε μελοποιήσει ο σύζυγός όπως.
Όπως συμπληρώσουμε ότι τα τραγούδια των δίσκων ήταν μπαλάντες
ερωτικές γεμάτες νοσταλγία και αίσθημα. Αντιπροσώπευαν για την χήρα
του δημιουργού τα καθυστερημένα αλλά πολύτιμα μηνύματα αγάπης του
συζύγου όπως που τον στερήθηκε τόσο πρόωρα και για τόσα πολλά
χρόνια. Με αυτές όπως σκέψεις έγινε η δωρεά των Κότρωφ, οι οποίοι δεν
μπορούσαν βέβαια να φανταστούν ότι οι παρτιτούρες αυτές αποτελούσαν
μια πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά όπως πόλης όπως Καβάλας.
Ακόμη ψάχνουμε το μικρό όνομα του ποιητή Ναλμπάντη και τη
διεύθυνση των κληρονόμων όπως κυρίας Μπούμπνιεφ…

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΡΩΦ
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μικρή ιστορία όπως οικογένειας. Ο πατέρας
ονομάζονταν Νικόλαος Παύλοβιτς Κότρωφ και κατάγονταν από την Αγία
Πετρούπολη. Ο πατέρας του, Παύλος Κότρωφ, υπήρξε Δήμαρχος όπως
Αγίας Πετρούπολης πριν από την Οκτωβριανή επανάσταση.
1

Πιθανότατα μέλος της γνωστής οικογένειας Ναλμπάντη, με μεγάλο εμπορικό κατάστημα
στην Ομόνοια.
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Ήλθε φυγάς στην Ελλάδα μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ζώρζ
Παύλοβιτς Κότρωφ, στα 1922 και σε ηλικία μόλις 18-20 ετών. Στα πρώτα
χρόνια εργάστηκε ως λογιστής στην καπνεμπορική εταιρία «Κομμέρσιαλ».
Στη ίδια εταιρία εργάζονταν και ο αδελφός όπως κυρίας Αιμιλίας, όπως
κατοπινής συζύγου του. Ο Νικόλαος Κότρωφ ήταν, όπως προαναφέραμε,
μικρής ηλικίας, ο μικρότερος σε ηλικία φυγάς όπως Επανάστασης. Με τη
βοήθεια των υπολοίπων Ρώσων συμπατριωτών του απέκτησε κάποιες
στοιχειώδεις γνώσεις τοπογραφίας και κατάφερε να προσληφθεί στο
Τεχνικό Τμήμα όπως Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανταλλαξίμων Περιουσιών, την
γνωστή Δ.Α.Π., η οποία αργότερα υπήχθη στο Υπουργείο των Οικονομικών
και έγινε στα 1930 Δημόσιος υπάλληλος. Συνταξιοδοτήθηκε στα 1965 και
πέθανε στα 1978.
Παντρεύτηκε στην Ελλάδα την Αιμιλία Δεκαρίστου, ελληνορωσίδα από
την Κριμαία. Ήταν κόρη πλούσιας οικογένειας εφοπλιστών και κατοικούσαν
στην Αγία Πετρούπολη. Οι Δεκάριστοι ήταν μεγάλη, πλούσια και σημαντική
οικογένεια. Τα αγόρια σπούδαζαν, κατά παράδοση, στην Μεγάλη του
Γένους Σχολή όπως Κωνσταντινούπολης. Η δεσποινίς Αιμιλία με τον
αδελφό όπως Γιάννη Δεκάριστο, μετά την κατάρρευση όπως Στρατιάς του
Βράνγκελ, έφυγαν από την Κριμαία για την Ελλάδα με το ιδιωτικό όπως
κότερο, στο οποίο είχαν φορτώσει ότι ήταν δυνατό να μεταφερθεί από
πολύτιμα κινητά περιουσιακά όπως στοιχεία. Όταν διέπλεαν τα
Δαρδανέλια όπως εγκατέλειψε το πλήρωμα με αποτέλεσμα το κότερο να
παρασυρμένο από το ρεύμα να χτυπήσει όπως βράχους όπως ακτής και να
ναυαγήσει με όλα τα υπάρχοντα. Τα δυο αδέλφια μόλις που γλύτωσαν τη
ζωή όπως και αξιοθρήνητοι ναυαγοί κατέφυγαν στην Ελλάδα. Παντρεύτηκε
τον Νικόλαο Κότρωφ κάπου μεταξύ των ετών 1927-29 και απέκτησαν στα
1930 ένα γιό, τον Παύλο Νικολάεβιτς Κότρωφ. Η κυρία Αιμιλία πέθανε στα
1975. Ο Παύλος Νικολάεβιτς εργάστηκε ως υπάλληλος όπως Ολυμπιακής
Αεροπορίας και μετά τη συνταξιοδότησή του, ζει άγαμος στη Αντίπαρο. Η
οικογένεια των Κότρωφ ήταν πολύ αγαπητή στην κοινωνία όπως Καβάλας.
Πριν από τον πόλεμο του 1940 ήταν συχνότατες οι συγκεντρώσεις των
Ρώσων στο σπίτι όπως. Η κυρία Αιμιλία ήταν όπως γλυκύτατος άνθρωπος
και, όπως είπαμε, έπαιζε θαυμάσια πιάνο. Όπως συγκεντρώσεις όπως
ρωσικής παροικίας όλοι ήθελαν να την ακούσουν να παίζει κάποια
δημοφιλή ρωσική, και όχι μόνο, μελωδία, ακόμη και από το κλασικό
ρεπερτόριο, και αυτή δεν όπως χαλούσε ποτέ το χατίρι.
Όπως επέβαλε το ρωσικό έθιμο η κυρία Αιμιλία ήταν νουνά του Ζένια
(Ευγένη) Αλεξάνδροβιτς Γβαδζάμπια, μαζί με τον Ζώρζ Παύλοβιτς Κότρωφ,
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έστω και αν δεν ήταν ανδρόγυνο, διότι το έθιμο επέβαλε την ύπαρξη
νουνού και νουνάς, έστω και από διαφορετικές οικογένειες.
***
Ο ΑΝΑΤΟΛΙ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ ΒΑΓΕΪΚΩΦ ή ΒΑΪΕΪΚΩΦ,
Ο «ΜΠΑΡΙΝ».
Από της σημαντικότερες φυσιογνωμίες της ρωσικής παροικίας ήταν ο
Ανατόλι Μιχαήλοβιτς Βαγιέϊκωφ, της πανύψηλος, όμορφος και καλλιεργημένος άνδρας, με της περιπέτειες στη ζωή του που μοιάζουν κυριο- λεκτικά
σαν παραμύθι.
Ήταν γόνος ευγενούς ιστορικής οικογένειας2 από την Τούλα. Της
παρυφές της Μόσχας υπήρχε μεγάλο κτήμα της οικογένειας, στο οποίο
δέσποζε της πύργος, το αρχοντικό της. Κατά παράδοση, ο πρωτότοκος γιός
ακολουθούσε στρατιωτική καριέρα και ο Ανατόλι Βαγέϊκωφ τελείωσε τη
Στρατι- ωτική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης και κατά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο υπηρέτησε ως αξιωματικός στο Σώμα των Ουσάρων του
Αυτοκρατορικού στρατού. Ακριβώς εκείνη την περίοδο άρχισε η
συστηματική οργάνωση της Ρωσικής αεροπορίας, με την εκπαίδευση των
πρώτων Ρώσων αεροπόρων στην Αγγλία και Σουηδία.
Ο Ανατόλι ι Μιχαήλοβιτς, της υψηλόβαθμος αξιωματικός,
ασυγκράτητος, ζωηρός και φιλόδοξος, δήλωσε αμέσως συμμετοχή και
επελέγη για την εκπαίδευσή του ως αεροπόρου. Για την επιλογή του έπαιξε
ρόλο και η γλωσσομάθειά του, καθώς μιλούσε, εκτός βέβαια από την
μητρική του, τρεις γλώσσες, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική! Τον έστειλαν
με την ομάδα των πρώτων Ρώσων υποψηφίων αεροπόρων στην Αγγλία και
στη Σουηδία όπου μετά από τη σχετική εκπαίδευση έλαβαν το πτυχίο του
ιπτάμενου πιλότου και επέστρεψαν στην πατρίδα της όπου επάνδρωσαν
αμέσως τα πρώτα ρωσικά πολεμικά αεροπορικά σμήνη και ρίχτηκαν στη
δίνη του πολέμου εναντίον των Γερμανών με το νέο όπλο. Είναι της οι
πολεμικές ιστορίες που μου περιέγραψε και της θα μεταφέρουμε στη
συνέχεια.
Ήλθε στη Ελλάδα στα 1922 και εγκαταστάθηκε στην Καβάλα,
εργαζόμενος ως απλός οδηγός αυτοκινήτου στην μεγάλη καπνεμπορική
επιχείρηση του Κούφλερ. Η θέση του στην επιχείρηση ήταν ιδιόρρυθμη.
2

Από την εποχή του Ιβάν του Τρομερού ο πρόγονος Βαϊέϊκωφ είχε οργανώσει την πρώτη
Μυστική υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας και η οικογένεια έγινε έμπιστη όλων των Τσάρων,
με εξέχουσα θέση στην Τσαρική Αυλή μέχρι και του τελευταίου Τσάρου Νικολάου ΙΙ.
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Επισήμως προσέφερε υπηρεσίες οδηγού της προσωπικής λιμουζίνας του
Κούφλερ. Στην πραγματικότητα ήταν ο συνοδός-φίλος του Πολωνού
Κούφλερ, της μορφωμένου Ευρωπαίου επιχειρηματία και συμμετείχε στα
ονομαστά του γλέντια της Καβάλας του Μεσοπόλεμου.
Στα 1930 παντρεύτηκε την καβαλιώτισσα Ελληνίδα σύζυγό του Στέλλα
και απέκτησαν δυο παιδιά. Τον Σεργκέϊ Ανατόλι Βαγέϊκωφ, στα 1932 και
την Σόνια Ανατόλιεβνα στα 1934. Ο Σεργκέϊ (Στυλιανός) έφυγε στα μέσα της
δεκαετίας του 1950 για αρκετά χρόνια και εργάστηκε στη Νότια Αφρική.
Επέστρεψε στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και στη συνέχεια εργάστηκε
στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Με την ικανότητά του σύντομα προήχθη στη
θέση του Διευθυντή του υποκαταστήματος Καβάλας της Ο.Α., από όπου
και συνταξιοδοτήθηκε στα 1997. Ζει στην Καβάλα, είναι παντρεμένος με τη
Καβαλιώτισσα Κομνηνού και έχουν μια κόρη, τη Νατάσσα, Διδάκτορα
αρχαιολόγο που εργάζεται στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
στην Αθήνα. Η Σόνια παντρεύτηκε τον Κώστα Καρδάση στη Νότια Αφρική,
όπου είχε μεταναστεύσει για κάποια χρόνια με τον αδελφό της. Η
οικογένεια επέστρεψε στην Αθήνα όπου ζει σήμερα η Σόνια, χήρα πλέον,
με τα τρία παιδιά της.
Επανερχόμενοι της ιστορίες του Ανατόλι Βαγέϊκωφ, θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι αποτελεί ιστορικό πρόσωπο στην νεότερη ιστορία της
Ρωσίας, όπου αναφέρεται ως της από της πέντε πρώτους Ρώσους
αεροπόρους. Προσπάθησα να μάθω για την τύχη του κτήματός του και του
πύργου της. Το μόνο που πληροφορήθηκα είναι ότι στη Μόσχα υπάρχει μια
περιοχή της πόλης που ονομάζεται Βαγέϊκοβο και πιστεύω ότι η Μόσχα
καθώς επεκτάθηκε, περιέλαβε στον πολεοδομικό της ιστό και το κτήμα των
Βαγέϊκωφ, με την ονομασία Βαγέϊκοβο. Ο Ανατόλι Βαγέϊκωφ ήταν μεταξύ
των Ρώσων της παροικίας πολύ εκτιμώμενο πρόσωπο. Κανείς δεν τον
φώναζε με το όνομά του αλλά όταν αναφέρονταν σ’ αυτόν τον
αποκαλούσαν «Μπαρίν», που στη ρωσική σημαίνει άρχοντας!
Θα αναφέρω δυο από της της περιπέτειές του, της μου την περιέγραψε
ο της σε κάποια εποχή κατά την οποία δεν μπορούσα να φανταστώ ότι
κάποτε θα της δημοσιοποιούσα και μάλιστα γραπτώς.
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, κάπου της αρχές του 1916. Τελείωνε το πρώτο
δίμηνο των αεροπορικών επιχειρήσεων του νέου σμήνους των νεότευκτων
αεροπλάνων εναντίον των Γερμανών, όταν προστέθηκαν στα αεροσκάφη
μηχανισμοί για την μεταφορά και ρίψη βομβών σημαντικού βάρους π.χ. 50
κιλών. Τα αεροπλάνα της εποχής ήταν με διπλά φτερά από πανί, με μία ή
δυο θέσεις, πιλότου και συνοδού. Ο μηχανισμός μεταφοράς και ρίψης
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βομβών ήταν απλούστατος, πιθανόν αυτοσχέδιος, προσαρμοσμένος στο
εξωτερικό κάτω μέρος του αεροσκάφους, περίπου στη θέση του πιλότου. Η
απελευθέρωση ρίψη της βόμβα γίνονταν από τον πιλότο με την ανάσυρση
της μοχλού στο δεξί μέρος της θέσης του, στο εξωτερικό του αεροσκάφους. Η δυνατότητα ρίψης αξιόλογου βάρους βομβών θεωρήθηκε μεγάλο
γεγονός, καθώς θα μπορούσε να προξενήσει σημαντικές φθορές της
αντιπάλους.
Ο Ανατόλι Σεργκέϊεβιτς κλήθηκε να πραγματοποιήσει τον πρώτο
βομβαρδισμό με της νέες μεγάλες βόμβες. Το αεροπλάνο του απογειώθηκε
κανονικά και σε ελάχιστο χρόνο ήταν επάνω από της γερμανικές γραμμές.
Μετά από κατόπτευση του χώρου ο Ανατόλι επισήμανε τον στόχο του, ο
οποίος ήταν κάποια πυκνή συγκέντρωση γερμανικών στρατιωτικών
μονάδων. Σε δευτερόλεπτα έφθασε σε θέση ρίψης και καρδιοχτυπώντας
ανέσυρε τον μοχλό. Περίμενε ότι η βόμβα θα ελευθερώνονταν, της της
μεγάλη του έκπληξη δεν απελευθερώθηκε, αλλά έμεινε μισοκρεμασμένη
από το αεροσκάφος σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση, καθώς υπήρχε φόβος
κατά την προσγείωση να προσκρούσει στο έδαφος και να εκραγεί
καταστρέφοντας το αεροσκάφος και σκοτώνοντας τον πιλότο. Ο Ανατόλι
βρέθηκε σε τραγικό αδιέξοδο καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα να δει τον
μηχανισμό κάτω από το αεροσκάφος και έτσι δεν μπορούσε να καταλάβει
τι ακριβώς είχε συμβεί και τι χειρισμούς επέβαλε η περίσταση για να
ξεπεραστεί η εμπλοκή. Μετά το πρώτο σοκ και δεδομένου ότι ήταν σε
εχθρικό έδαφος και τα πυρά των αντιπάλων στρατιωτών μπορούσαν να
προκαλέσουν την έκρηξη της βόμβας, συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να
αυτοσχεδιάσει επειγόντως για να σωθεί. Με πολύ κόπο και προσπάθεια,
οδηγώντας εν μέσω πυρών, έσπασε ένα μικρό κομμάτι από το ξύλινο
δάπεδο στη θέση του πιλότου και από την τρύπα που δημιουργήθηκε
μπόρεσε να δει το σημείο της εμπλοκής. Αντελήφθη ότι αν έφερνε το
αεροσκάφος σε περίπου κάθετη θέση, η βόμβα πιθανότατα θα
απελευθερωνόταν. Αμέσως έκανε της αναγκαίους χειρισμούς και πράγματι
η βόμβα ελευθερώθηκε και έπεσε μάλιστα πολύ κοντά στον στόχο της, ενώ
το αεροσκάφος έχασε την ευστάθειά του και κυριολεκτικά γλύτωσε την
τελευταία στιγμή από τη συντριβή.
Η δεύτερη αφορά την απροσδόκητη σωτηρία του, όταν είχε συλληφθεί
από της μπολσεβίκους κατά τη διάρκεια μιας εσπευσμένης επίσκεψης στο
πατρογονικό του στη Μόσχα για να διαπιστώσει την τύχη των δικών, αφού
η Μόσχα είχε καταληφθεί από της επαναστάτες Μπολσεβίκους. Προτού
προλάβει να μάθει κάτι, συνελήφθη και φυλακίστηκε της φυλακές της
Μόσχας, μαζί με πολλούς ακόμη ευγενείς, άρχοντες και πλούσιους αστούς.
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Η τύχη όλων αυτών ήταν προδιαγεγραμμένη, καθώς οι αγριότητες είχαν
επικρατήσει και η φυσική εξόντωση των αντιπάλων της Οκτωβριανής
επανάστασης ήταν καθημερινή πρακτική.
Ο Ανατόλι Σεργκέγιεβιτς βρέθηκε στη φυλακή χωρίς να μπορέσει να
επικοινωνήσει με της δικούς του και χωρίς να έχει την παραμικρή
πληροφορία για την τύχη της.
Ο αριθμός των εκατοντάδων κρατουμένων της φυλακές παρέμενε
σταθερός παρά της καθημερινές εκτελέσεις με συνοπτικότατες
διαδικασίες. Της εκτελούμενους αναπλήρωναν αμέσως νέες αφίξεις
συλληφθέντων με τον χαρακτηρισμό του «εχθρού του λαού» επί δικαίων
και αδίκων, της γίνεται πάντοτε της εμφύλιους πολέμους.
Ο Ανατόλι πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι σε λίγες ημέρες θα
ερχόταν η σειρά του και δεν υπήρχε η παραμικρή ελπίδα να γλυτώσει την
εκτέλεση. Δεν είχε συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την σύλληψή του,
όταν ένα βράδυ, περασμένα μεσάνυχτα, ακούστηκε μικρός θόρυβος στην
πόρτα του σκοτεινού κελιού του και μια σκιά με κουκούλα στο κεφάλι
γλίστρησε αθόρυβα κοντά του, του έβγαλε γρήγορα της αλυσίδες και του
ψιθύρισε στο αυτί: Ανατόλι Σεργκέγιεβιτς ακολούθησέ με αθόρυβα. Οι δυο
άνδρες κινήθηκαν σα σκιές και μέσα από ένα λαβύρινθο διαδρόμων
έφθασαν σε κάποια παράμερη έξοδο. Εκεί σταμάτησαν και ο
κουκουλοφόρος, χωρίς να αποκαλυφθεί, τον οδήγησε σε ένα σελωμένο
άλογο, του έδωσε δυο χαρτιά και λίγα χρήματα, τον κατατόπισε ποιόν
δρόμο έπρεπε να ακολουθήσει για να γυρίσει της γραμμές του
Αυτοκρατορικού στρατού, του έσφιξε το χέρι και του είπε: «Μπαρίν, δεν με
γνωρίζεις. Είμαι της άγνωστος μουζίκος που μεγάλωσε στο αρχοντικό της.
Γνωρίζω ότι είσαι της καλός άνθρωπος. Πήγαινε στη ευχή του Θεού».
Φίλησε το χέρι, το έβαλε στο κεφάλι του και κατόπιν χάθηκε πίσω της
διαδρόμους της φυλακής. Ο Ανατόλι, έκπληκτος από την απροσδόκητη
απελευθέρωση, ξεκίνησε αμέσως ακολουθώντας της οδηγίες του σωτήρα
του. Μόλις ξημέρωσε διάβασε τα χαρτιά και είδε ότι το ένα ήταν μια άδεια
διέλευσης από της γραμμές των μπολσεβίκων με το πρόσχημα ειδικής
αποστολής της πολιτικής Διοίκησης των μπολσεβίκων της Μόσχας και το
δεύτερο ήταν ένα είδος ταυτότητας με ψεύτικο όνομα. Τίποτε πια δεν
σταματούσε τον Ανατόλι Σεργκέγιεβιτς από την ελευθερία. Μετά από
δύσκολη πορεία και της ακόμη περιπέτειες έφθασε της γραμμές των
Αυτοκρατορικών στρατευμάτων, σώος και αβλαβής. Δυστυχώς δεν
σημείωσα της χρονολογίες που μου είχε αναφέρει για να τοποθετήσουμε
αυτό το γεγονός στα χρονικά της πλαίσια και να μπορούν να συνδεθούν με
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άλλα ιστορικά γεγονότα της εποχής.

***

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΒΑΝ ΦΙΟΝΤΑΡΟΒΙΤΣ ΣΕΛΙΒΑΝΩΦ
Ο Ιβάν Φιοντάροβιτς Γεννήθηκε 3 Οκτωβρίου 1887 στο Κούρσκ πό-

λη νότια της Μόσχας. Τελείωσε το Κοροτσάνσκογιε γυμνάσιο του
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», τη σχολή Γαιωδετών (τοπογρά- φων) του Κούρσκ
και στη συνέχεια Εύελπις στη στρατιωτική σχολή του Αυτοκράτορος
Αλεξάνδρου στη Μόσχα.
Η οικογένειά του έφερε τον τίτλο «Κληρονομικός Επίτιμος του Κυβερνείου ΒΟΡΟΝΙΕΖ», ένας σημαντικός τιμητικός τίτλος διάκρισης
της οικογένειας σε επίπεδο τοπικής Διοίκησης, αλλά και κοινωνικής.
Αποσπάσθηκε στο νοτιοανατολικό μέτωπο του διοικητή Στρα- τηγού Γιουτένιτζ και ειδικά στο σώμα «Ανορθόδοξου Πολέμου» (Ειδικών Δυνάμεων της εποχής) του στρατηγού Μπιτσεράχωβ. Πολέμησε
στα μετόπισθεν των δυνάμεων του Τουρκικού Στρατού (Καρς – Ερζερούμ)
Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ακόλουθο έγγραφο, και άλλα πρωτόυθπα που παραθέτουμε, από τα οποία αποκαλύπτεται ότι ο Ιβάν Φιοντάροβιτς υπήρξε ένας πραγματικός ήρωας του Α΄Παγκόσμιου Πολέμου με δράση ως κομάντος στα μετόπισθεν των εχθρών Γερμανών
και Τούρκων και με θρυλικά κατορ- θώματα για τα οποία όχι μόνον
έλαβε πολλά παράσημα ανδρείας κλπ., αλλά και έφθασε στον βαθμό
του Ταγματάρχη του Αυτοκρατορικού Στρατού σε ηλικία μόλις 30 ετών.
Συμπληρωματικώς να αναφέρουμε ότι επρόκειτο για μια εξαι- ρετική
προσωπικότητα με ευρύτατη μόρφωση, πολύγλωσσο και με σπάνια
σωματικά και ψυχικά προσόντα, ενός λεβέντη αξιωματικού με όλη τη
σημασία της λέξης. Παραθέτουμε από- σπάσματα από το Στρατιωτικό του Μητρώο, που με ευλάβεια διέσωσε στο οικογενειακό του αρχείο ο υιός του Παύλος Ιβάνοβιτς:
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ
ΕΧΘΡΟΥ Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ «ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΠΙΤΣΕΡΑΧΩΒ» ΙΒΑΝ ΣΕΛΙΒΑΝΩΒ.
Το 1917 στο Περσικό Μέτωπο έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της 19ης
163

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ
----------------------------------------------------------------------

Οκτωβρίου στη μάχη της πόλης Καφή-Σιρίν, συντε- λώντας στη
σύλληψη 1500 εχθρών.
Της 22ας Οκτωβρίου στη μάχη προ του Χανεκίν, στη Μεσο- ποταμία
σε συνεργασία με την Αγγλική Στρατιά της Μεσο- ποταμίας στις
μάχες στον ποταμό Ντιάλ, ποταμό Τίγρη, στο χ. Καρά-Τεπέ (22
Νοεμβρίου) στην πόλη Κάφρη, στην πόλη Σιρβάν (από 2 Νοεμβρίου
έως 19 Δεκεμβρίου 1917, το έτος 1918 στην Περσία μετά των
Αγγλικών στρατευμάτων στις επιχειρήσεις της 31ης Μαΐου προ των
οχυρών Μεντζίλ και του Χ. Ρουντμπάρ και από 1ης έως 18ης Ιουνίου
στις μάχες στα δάση Ντζινγέλη εναντίον του Κουτσούκ- Χαν.
Εναντίον των Τούρκων στις επιχειρήσεις στην επαρχία Μπακού, στη
χ. Κιουρντιαμίρ, Σαγιρί, Ατζικαμπούλ, στην πόλη Μπακού, στους
κάμπους Χουρνταλάν και Σουγμαϊτί, στο χ. Χατσμάς, στην πόλη
Ντερμπέντ και σε όλες τις μάχες της πόλης Πετρόβσκ από 24ης
Ιουνίου έως 25ης Οκτωβρίου 1918. Τα οποία βεβαιούνται με
υπογραφές, σφραγίδες σε βουλοκέρι από τον Υποδιοικητή του
Εκστρατευτικού Σώματος.
Στο διάστημα αυτό ο Ταγματάρχης Ιβάν Φιοντόροβίτς Σελιβά- νωφ
έλαβε τις κάτωθι Διακρίσεις – Παράσημα:
Παράσημα
• ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 4ου Βαθμού με επιγραφή «για τη γενναιότητα»
• ΑΓΙΟΥ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ 3ου Βαθμού με ξίφη και ταινία
• ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 3ου Βαθμού με ξίφη και ταινία
• ΑΓΙΟΥ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ 2ου Βαθμού με ξίφη
• ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 2ου Βαθμού με ξίφη
• ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ 4ου Βαθμού με ξίφη και ταινία
• ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΣ 4ης και 3ης Τάξεως
Βεβαιώσεις
Διαταγές της Στρατιάς και του Στόλου παρά την Κασπία περιοχή
και Σώματος ανορθόδοξου πολέμου με αριθμό 168 και 0174 που με
υπογραφή και σφραγίδα βεβαιώ
Ο Αρχηγός επιτελείου Λ.Φ Μπιτσεράχωβ
Συνταγματάρχης (έπεται υπογραφή)
Ο Ανώτερος Υπασπιστής
Ταγματάρχης (υπογραφή)
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Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς το γεγονός ότι με ανώτατη διαταγή του
Ρωσικού Αυτοκρατορικού Στρατού, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, απαγορεύτηκε η παρασημοφορία κατά τη διάρκειά του διότι
ήταν αδελφοκτόνος πόλεμος!

Ο κατάλογος των παρασήμων του Ιβάν Φιοντάροβιτς
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Επίσημη ανααφορά για τις μάχες στις οποίες έλαβε μέρος
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Το επίσημο έγγραφο της Γαλλικής Αποστολής για την επαγγελματική ειδικότητα του Ιβάν
Φιοντάροβιτς ως Τοπογράφου Μηχανικού.
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Το ταξιδιωτικό του ΄λεγγραφο από την Κωνσταντινούπολη στα 1921,
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΡΩΣΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Νο

235 ΙΒΑΝ Φ. ΣΕΛΙΒΑΝΩΦ
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Ιβάν Φιοντόροβιτς Σελιβάνωφ ήρθε στην Ελλάδα από την
Βουλγαρία τον Ιούλιο του 1926 μαζί με πολλούς Ρώσους αξιωματικούς οι οποίοι ήταν όλοι μηχανικοί, τοπογράφοι, μηχανολόγοι,
ηλεκτρολόγοι και πολεοδόμοι εξειδικευμένοι σε έργα ύδρευσης και
αποστράγγισης.

Ο Ιβάν Φιοντάροβιτς Σελιβάνωφ στα 1920

Με συνεργασία λοιπόν, του Γαλλικού κράτους συνεστήθη
επιτροπή μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας (Ελληνο-Βουλγαρική
Επιτροπή υπό την αιγίδα του Γαλλικού Κράτους) για τη στελέχωση
των τεχνικών υπηρεσιών της Ελλάδος από Ρώσους Μηχανικούς και
Τοπογράφους που είχαν καταφύγει προσωρινά στη Βουλγαρία, για να

βοηθήσουν στις διανομές χωραφιών στους Μικρασιάτες πρόσφυγες που
είχαν πλημυρίσει τη βόρεια Ελλάδα και υπήρχε επιτακτική ανάγκη της
γεωργικής τους αποκατάστασης.
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Το 1926 συνεστήθη η Τοπογραφική Υπηρεσία Παραμεθορίων
Περιοχών με έδρα τη Δράμα στην οποία εργάσθηκε ο Ιβάν
Φιοντόροβίτς Σελιβάνωφ για την αποτύπωση και διανομή γεωργικής
γης στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι όπως
προαναφέραμε είχαν πλημμυρίσει τη Βόρειο Ελλάδα και ιδιαίτερα
τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στη δεύτερη σειρά των καθημένων, στο κέντρο (με το παπιόν) εικονίζεται ο Περικλής Κάβδας , μια
σημαντική προσωπικότητα στον Μακεδονικό χώρο. Υπήρξε Στρατηγός του ελληνικού Στρατού,
Διοικητής της νεοσύστατης Τοπογραφικής Υπηρεσίας στη Δράμα, Γενικός Διοικητής ΜακεδονίαςΘράκης, και για χρόνια βουλευτής Δράμας και Υπουργός Γεωργίας. Δεξιά του Κάβδα εικονίζεται ο
Ιβαν Φ. Σελιβάνωβ, κουμπάρος του Κάβδα ενώ από την αριστερή πλευρά ο Ρώσος αξιωματικός
(Υπασπιστής του Τσάρου ονόματι Λιουμπατόβιτς, παραπλεύρως του εικονίζεται ο Βίκτωρ
Βασίλιεβιτς Καρέλιν και κατόπιν, στην ίδια σειρά ο Κωνσταντίν Τιμοφέγιεβίτς Λάριν. Στην κάτω
σειρά πρέπει να είναι και ο Αλεξάντρ Αλεξάντροβιτς Σμίντ Συνταγματάρχης του Γενικού Επιτελείου
και Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων της πόλεως Τσουγούεβ στην κεντρική Ρωσία και στη συνέχεια
ως τοπογράφος μηχανικός, επιθεωρητής στην Ελλάδα.

171

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ
----------------------------------------------------------------------

Ο Ιβάν Φιοντάροβιτς Σελιβάνωφ με τη σύζυγό του Όλγα όταν παντρεύτηκαν

Μετά την αποπεράτωση των έργων και περί το 1932-33 μετακό
μισε από τη Δράμα στην Καβάλα και εργάστηκε στην Τεχνική Κρατική
Υπηρεσία Μ.Υ.Κ (Μηχανική Υπηρεσία Καλλιεργειών) όπου κα
εργάσθηκε μέχρι το 1935. Κατά το έτος αυτό, μετά από υπηρεσιακή
αποστολή στη Θάσο τον χειμώνα κρυολόγησε και αρρώστησε βαριά.
Η υπέρμετρη αυτοπεποίθη- ση στη σιδηρά υγεία του τον εμπόδισε
να ακούσει τις ανη- συχίες της συζύγου του Όλγας Νικολάεβνα, η
οποία τον παρακαλούσε να τον εξετάσει γιατρός. Ο Ιβάν επικαλείτο
ότι στη φοβερά επικίνδυνη στρατιωτική του ζωή συμβίωνε καθημερινώς με το θάνατο και τις κακουχίες και ότι η αρρώστιά του ήταν
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ένα άσχημο κρυολόγημα που θα περνούσε σύντομα.

Ο Ιβάν Φιοντάροβιτ Σελιβάνωφ στα μέσα της δεκαετίας του 1930

Δυστυχώς, το αρχικό κοινό κρυολόγημα εξελίχθηκε σε πνευμονία
και κατέληξε σε καλπάζουσα φυματίωση. Όταν συνειδητοποίησε ότι
ο θάνατος του ήταν αναπόφευκτος κάλεσε τον αδελφικό του φίλο
και συναξιωματικό Κωνσταντίν Τιμοφέγιεβιτς Λάριν, ενώ είχε αρχίσει
ήδη ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και τα μαύρα σύννεφα πλησίαζαν στην
Ελλάδα, και τον παρακάλεσε να προστατέψει τη ζωή του μικρού γιου
του Παύλου που ήταν μόλις 3,5 ετών και να παντρευτεί τη σύζυγό
του Όλγα Νικολάεβνα. Ο Ιβάν πέθανε στις 13 Νοεμβρίου 1940 ενώ
είχε ήδη ξεσπάσει ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος. Στο σημείο αυτό θα
αναφερθούμε στον Κωνσταντίν Τιμοφέγιεβιτς Λάριν.
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Η Όλγα Νικολάεβνα Σελιβάνοβα στα μέσα της δεκαετίας του 1930.

Οι εικονιζόμενοι εις το μέσσν είναι εξ’ αριστερών προς τα δεξιά,
ο Ιβάν Φιοντάροβιτς Σελιβάνωφ και Αλεξαντρ Αλεξάντροβιτς Σμίντ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΤΙΜΟΦΕΓΙΕΒΙΤΣ ΛΑΡΙΝ

Ήταν άνθρωπος σπανίου ήθους και εντιμότητας, εξετέλεσε με
θρησκευτική ευλάβεια την τελευταία επιθυμία του στενού του
φίλου. Παντρεύτηκε την χήρα πλέον Όλγα Νικολάεβνα, ανατρέ- φοντας
τον μικρό Παύλο με διηγήσεις θαυμασμού για τον πραγματικό του
πατέρα Ιβάν Φιοντάροβιτς Σελιβάνωφ. Ο Παύλος Ιβάνοβιτς είχε
γεννηθεί στην Καβάλα στα 1936 και σήμερα ζει με τους δυο γιούς του, όλοι
μηχανικοί, στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Από το αρχείο της οικογένειάς του
και τις προφορικές του διηγήσεις αντλήσαμε τα στοιχεία του παρόντος. ο
Κωνσταντιν Τιμοφέγιεβιτς, κατάγονταν από την Ανάπα του Καυκάσου
στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Κωνσταντίν Τιμοφέγιεβιτς Λάριν σε ηλικία περίπου 50 ετών

Η πατρική του οικογένεια ήταν γαιοκτήμονες με τεράστιες εκτάσεις
βοσκοτόπων και γεωργικής γης σ’ έναν ευλογημένο τόπο με εύκρατο κλίμα.
Ο πατέρας του, Τιμοφέϊ, ήταν πασίγνωστος στην περιοχή και πολύ
αγαπητός ως άρχοντας καλλιεργητής γαιοκτήμων αλλά αγρότης και κοντά
στους ανθρώπους του μόχθου. Στα οικογενειακά βοσκοτόπια εκτρέφονταν
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δεκάδες χιλιάδες πρόβατα και βοοειδή, ενώ διατηρούσαν και ένα
περίφημο ιπποφορβείο με περισσότερα από 500 άλογα εκλεκτής ράτσας.
Πλην των άλλων διατηρούσαν και μεταλλεία στα Ουράλια με
σημαντικότατες προσόδους.
Ο Τιμοφέϊ Λάριν είχε τρεις υιούς, Μιχαήλ, Βίκτωρ και Κωνσταντίν, οι
οποίοι είχαν σπουδάσει Μηχανικοί. Ο Κωνσταντίν αφού σπούδα- σε
Γαιωδέτης (Τοπογράφος Μηχανικός) εισήχθη στη Αυτοκρατορική Σχολή
Ευελπίδων και ακολούθησε στρατιωτική καριέρα. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο υπηρέτησε σε διάφορα μέτωπα ως αξιωματικός της
Αντικατασκοπίας. Με την έναρξη του Εμφυλίου έλαβε φύλλο πορείας από
τη διαλυμένη Μονάδα του για να παρουσιασθεί σε νέα υπό σύσταση
Μονάδα. Καθώς όμως διέρχονταν από την περιοχή της Ανάπα, συνελήφθη
μαζί με άλλους αξιωματικούς από ομάδα Μπολ- σεβίκων.
Χωρίς πολλές διαδικασίες, μόλις αντελήφθησαν ότι οι συλληφθέντες ήταν
Αξιωματικοί του Αυτοκρατορικού Στρατού, δόθηκε η συνήθης διαταγή:
–«Στον τοίχο…», που σήμαινε άμεσο τουφεκισμό. Σε λίγα λεπτά άρχισαν οι
εκτελέσεις και καθώς ήλθε η σειρά, έστησαν στον τοίχο και τον Κωνσταντίν
Τιμοφέγιεβιτς. Ακολούθησε παγερή σιωπή και το απόσπασμα κατέβασε τα
όπλα. Ο επικεφαλής έτρεξε να μάθει τι συμβαίνει και το απόσπασμα του
απάντησε : «…Μα είναι ο υιός του Τιμοφέϊ, δεν μπορούμε να τον
σκοτώσουμε…». Αμέσως τον άφησαν ελεύθερο, γεγονός σπανιότατο και
πολύ χαρακτηριστικό του σεβα- σμού που ενέπνεε το όνομα της
οικογένειας του Τιμοφέϊ Λάριν.
Από εκεί, και μετά από πολλές περιπέτειες έφθασαν τα υπο- λείμματα
της στρατιάς του Βράνγκελ στη Σεβαστούπολη από όπου επιβιβάστηκαν
εσπευσμένα στα πλοία και διέφυγαν στην Κωνσταν- τινούπολη. Ήταν πολύ
χαρακτηριστική η περιγραφή αυτής της τρα- γικής διαφυγής από τις
τελευταίες δραματικές ώρες στην πατρίδα τους που δεν θα ξανάβλεπαν
ποτέ.
Εκατοντάδες ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί, μπαρουτοκαπνισμένοι πολεμιστές του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Όλοι τους μορφω- μένοι
και με εξαιρετικές επιστημονικές σπουδές, παράλληλες με τις
στρατιωτικές, που για κάθε πατρίδα θα αποτελούσαν ένα ανεκτίμητο
εθνικό κεφάλαιο, βρίσκονταν κυνηγημένοι από τους ίδιους τους
συμπατριώτες τους και αναγκασμένοι να φύγουν από την πολυαγαπημένη τους πατρίδα καθώς ο εμφύλιος δημιουργούσε, όπως πάντο- τε,
συνθήκες τέλειας παράνοιας.
Καθώς το τελευταίο πλοίο ετοιμάζονταν να αναχωρήσει υπερφο-
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ρτωμένο από τους φυγάδες, στην αποβάθρα στέκονταν μαρμαρω- μένοι
εκατό περίπου αξιωματικοί με τα αγαπημένα τους άλογα τα οποία ήταν οι
πολύτιμοι φίλοι, σύντροφοι και συμπολεμιστές, τα τελευταία τουλάχιστον
οκτώ χρόνια, καθώς δεν τους επέτρεπαν να επιβιβάσουν στο πλοίο τα
άλογα και αυτοί δεν μπορούσαν να βρουν τη δύναμη να τα
αποχωριστούν!... Ήταν τόσο δυνατός ο δεσμός τους με τα ευφυέστατα,
γενναία και ευγενικά ζώα, ώστε η εγκατάλειψή τους να τους είναι
αδιανόητη.
Το πλοίο βλέποντας ότι δεν επιβιβάζονταν ετοιμάστηκε να αναχω- ρήσει
εγκαταλείποντας τους αξιωματικούς στη προκυμαία. Μέσα από το πλοίο οι
υπόλοιποι τους φώναζαν να επιβιβαστούν αμέσως διότι σε ελάχιστο χρόνο
θα κατέφθαναν αποσπάσματα Μπολσε- βίκων οι οποίοι ασφαλώς θα τους
εκτελούσαν επί τόπου. Όταν πλέον άρχισε να ανασύρεται η κλίμακα
επιβίβασης, με σπαραγμό ψυχής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα
άλογά τους και με δάκρυα στα μάτια να τα καταφιλούν και να τρέχουν σαν
τρελοί να κρυφτούν στο πλοίο, καθώς δεν άντεχαν να γυρίσουν να τα
κοιτάξουν. Τα ευγενικά ζώα, αντιλαμβάνονταν το δράμα και με δυνατά
χλιμιντρίσματα έδει- χναν την ταραχή τους. Μόλις επιβιβάστηκε και ο
τελευταίος αξιω- ματικός, το πλοίο που ήδη είχε λύσει τους κάβους, άρχισε
να από- μακρύνεται με ταχύτητα. Και τότε όλοι έγιναν μάρτυρες σκηνών
που τους έφεραν καυτά δάκρυα στα μάτια και σημάδεψαν ανεξίτηλα τη
μνήμη τους, τα ευγενικά ζώα ξετρελαμένα και μη αντέχοντας τον
αποχωρισμό, πηδούσαν από την προκυμαία στη θάλασσα και προσπαθούσαν κολυμπώντας να ακολουθήσουν το πλοίο με τους αγαπημένους συντρόφους τους. Τα περισσότερα πνίγονταν στη απέλ- πιδα
προσπάθειά τους σφραγίζοντας όπως είπαμε, με πυρωμένο σίδερο την
ψυχή όλων όσων έζησαν τα γεγονότα.
Ο Κωνσταντίν Τιμοφέγιεβιτς όταν βρέθηκε στην Κωνσταντινού- πολη
έμαθε από δημοσίευμα εφημερίδας, το απόκομμα της οποίας με ευλάβεια
φύλαξε στο αρχείο του και το οποίο παραθέτουμε, ότι στην ιδιαίτερη
πατρίδα του την Ανάπα, έγιναν δραματικά γεγονότα που κατέληξαν σε
εκτελέσεις διακεκριμένων και μη κατοίκων από τους Μπολσεβίκους, και
μεταξύ των θυμάτων ήταν η σύζυγος του αδελφού του Μιχαήλ, κόρη
σεβάσμιου ιερέως ο οποίος έχει ανακη- ρυχθεί Οσιομάρτυρας της Ρωσικής
Εκκλησίας. Παραθέτουμε την φωτογραφία το Μιχαήλ Τιμοφέγιεβιτς και της
συζύγου του.
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Ο αδελφός του Κωνσδταντίν Τιμοφέγιεβιτς με την σύζυγό του η οποία βρήκε τραγικό
θάνατο σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας στις επόμενες σελίδες.
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Ο Κωνσταντίν Τιμοφέγιεβιτς μαζί με άλλους Ρώσους αξιωματικούς,
μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, βρέθηκαν στη Βουλγαρία για να
ενισχύσουν το διδακτικό προσωπικό του Πολυτεχνείου της Σόφιας. Όλοι
τους όμως ήταν δυσαρεστημένοι από τις συμπεριφορές των Βούλγαρων
και στα 1926, κατόπιν συνεννόησης με την Γαλλική Αποστολή και την
Ελληνοβουλγαρική Επιτροπή, ήλθαν στην Ελλάδα για να επανδρώσουν τα
Τοπογραφικά συνεργεία που διένεμαν αγροτική γη στους πρόσφυγες της
Μικρασίας. Ήταν ένας, όπως προαναφέραμε, εξαίρετου χαρακτήρα άνθρωπος, ο οποίος φρόντισε την Όλγα και τις σπουδές του μικρού Παύλου
Ιβάνοβιτς με πραγματική πατρική στοργή.
Ο μικρός Παύλος σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη,
όπου εργάστηκε, δημιούργησε οικογένεια και ζει σήμερα. Οι δυο υιοί του
σπούδασαν μηχανικοί και συνεχίζουν την οικογενειακή τους παράδοση.
Η Όλγα, πέθανε στη δεκαετία του 1970 στον συνοικισμό των Ρώσων στη
Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίν Λάριν είχε πεθάνει αρκετά χρόνια πριν από
την Όλγα.
Όλοι τους αναπαύονται στη φιλόξενη γη της Ελλάδας, στο Ρωσικό
τμήμα του Νεκροταφείο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.
Να σημειώσουμε ότι το Νεκροταφείο αυτό φιλοξενεί τους τάφους δύο
Στρατηγών του Αυτοκρατορικού Στρατού, τεσσάρων Συνταγματαρχών του
Γενικού Επιτελείου, τον Συνταγματάρχη Διοικητή του περίφημου 174ου
Συντάγματος Ιππικού (Ρομένσκυ Πόλκ), δυο Συνταγματαρχών Ιππικού των
Κοζάκων του Κουμπάν, τον Συνταγματάρχη Διοικητή του 18ου Συντάγματος
των Ουσάρων, έναν ακόμη Συνταγματάρχη Διοικητή Συντάγματος του
Αυτόκρατορικού Ιππικού, είκοσι ακόμη Συνταγματάρχες Διοικητές
διαφόρων Μονάδων, οκτώ ταγματαρχών, πέντε Λοχαγών και πλήθος
άλλων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών του Αυτοκρατορικού
Στρατού, καθώς και Κοζάκων του Ντόν και του Κουμπάν. Επίσης ο πιλότος
της Αυτοκρατορικής Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας Μπελαφάστοβ
Ανατόλυϊ Γκεωργκίεβιτς, Διοικητής της 10ης Μοίρας καταδιωκτικών στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, εντάχθηκε στην
Ελληνική Βασιλική Αεροπορία λόγω της ιδιότητάς του ως πιλότου,
μηχανικού και δοκιμαστή, και υπήρξε ο οργανωτής της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βόρειο Ελλάδα. Κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία πολέμησε
σε όλα τα μέτωπα ως πιλότος, με εξαιρετικές διακρίσεις. Ενταφιασμένος
στο ίδιο Νεκροταφείο είναι και ο Βαρόνος Αλεξέϊ Αλεξάντροβιτς Βαν-Ντερ
Σκρούφ, πιλότος της Ρωσικής Αυτοκρατο- ρικής Πολεμικής Αεροπορίας και
Μηχανολόγος Μηχανικός του εργο- στασίου κατασκευής πολεμικών
αεροσκαφών της Οδησσού κατά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

179

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ
----------------------------------------------------------------------

Το απόκομα της εφημερίδας στα 1920, με τα δραματικά γεγονότα της Ανάπα
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Με την ευγενική φροντίδα αλλά και τον δυναμικό αγώνα του Παύλικ
Ιβάνοβιτς Σελιβάνωφ, κατορθώθηκε να διασωθεί το εν λόγω Νεκροταφείο
και με την ενίσχυση του Ρωσικού Κράτους να αποκατα- σταθούν οι ζημίες
του χρόνου και των ανθρώπων…. Σήμερα αποτελεί τόπο ευλαβικού
προσκυνήματος, Ιστορικής μνήμης και γέφυρα αιώνιας φιλίας και
ευγνωμοσύνης προς την Ελλάδα.

***
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΦΙΟΝΤΟΡ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ) ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒΙΤΣ ΓΙΟΥΣΕΝΚΑ
Ο Φιόντορ Αλεξάντροβιτς Γιούσενκα ή Γιούσενκο κατάγονταν από την
Ουκρανία και ήταν τοπογράφος μηχανικός, τελειόφοιτος του Πολυτεχνείου
του Κιέβου. Ήταν παντρεμένος με την Πηνελόπη Αστεριάδου, Ελληνίδα, το
γένος Χαράλαμπου Αστεριάδη από την Στενήμαχο της Ανατολικής
Ρωμυλίας. Γνωρίστηκαν όταν ο Φιόντορ Γιούσενκα μαζί με άλλους Ρώσους
φυγάδες της επανάστασης, και κατόπιν συμφωνίας με την Βουλγαρική
κυβέρνηση, είχαν πάει στην Βουλγαρία (1922-23), αφ' ενός για να συμπληρώσουν τις πολυτεχνικές τους σπουδές, αφ' ετέρου γιατί τα βουλγαρικά
πανεπιστήμια είχαν πλαισιωθεί από Ρώσους φυγάδες επιστήμονες, οι
οποίοι προσλαμβάνονταν από τους Βούλγαρους ως Καθηγητές στο
βουλγαρικό Πολυτεχνείο.
Οι περισσότεροι όμως δεν άντεξαν την άσχημη συμπεριφορά των
Βουλγάρων και σε κάποια χρονική στιγμή έφυγαν από τη Βουλγαρία και οι
περισσότεροι ήλθαν στην Ελλάδα. Από τους Καβαλιώτες Ρώσους είχαν πάει
στην Βουλγαρία οι Σελιβάνωφ, Γιούσενκα, Δημητρίεφ και Λάριν.
Ο αδελφός της Πηνελόπης, ονόματι Βλάσης Αστεριάδης, ήταν
εγκατεστημένος στην Αμερική από πολλά χρόνια. Ήταν σημαντική προσωπικότητα και διετέλεσε πρόεδρος της ελληνικής παροικίας της Βαλτιμόρης
των Η.Π.Α. Ήλθε στην Ελλάδα μετά την συνταξιοδότησή του, γύρω στα
1960, και μετά από μια ολόκληρη ζωή ξανασυνάντησε την αδελφή του η
οποία ήταν πλέον χήρα, διότι ο Θεόδωρος Γιούσενκα είχε αποβιώσει πριν
λίγα χρόνια.
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Η Πηνελόπη Αστεριάδου-Γιούσενκα σε φωτογραφία του μεσοπόλεμου

Η οικογένεια Γιούσενκα ήταν δραστήριο μέλος και πολύ συνδεδεμένη
με την υπόλοιπη ρωσική παροικία. Συχνά δεχόταν στο σπίτι της τους
Ρώσους και επειδή η Πηνελόπη μιλούσε άψογα τη ρωσική γλώσσα
δύσκολα καταλάβαινε κάποιος ότι δεν ήταν Ρωσίδα. Όλοι απόλαυσαν ένα
ζεστό φλιτζάνι τσάι από το περίφημο σαμοβάρι της πάντοτε χαμογελαστής
και φιλόξενης κυρίας Πηνελόπης.
Ο Θεόδωρος Γιούσενκο εργάστηκε όταν πρωτοήλθε στην Ελλάδα στα
μεταλλεία Σπάϊντελ στη Θάσο, ως προϊστάμενος έργου, μέχρι τα μέσα του
1928 περίπου. Τον ίδιο χρόνο προσελήφθη στην Υπηρεσία Διαχείρισης
Ανταλλαξίμων Περιουσιών Καβάλας ως τοπογράφος μηχανικός, όπου και
παρέμεινε μέχρι συνταξιοδότησης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν εκ
των ικανοτέρων μηχανικών της Δ.Α.Π. και όλα τα σχεδιαγράμματα που είχε
επιμεληθεί ήταν υποδείγματα άψογης ακρίβειας.
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Κατάλογος των οικογενειών που αποτελούσαν
την Ρωσική παροικία της Καβάλας
1.
2.
3.
4.

Μπούμπνιεφ Ζώρζ Αλεξάντροβιτς
Ρουνταμιότωφ Βίκτωρ Νικολάεβιτς
Στολιαρένκο Αλέξαντερ Φεοφάνοβιτς (του Θεοφάνους)
Βαγέϊκωφ ή Βαϊέϊκωφ Ανατόλι Μιχαήλοβιτς
5. Γβαδζάμπια Αλέξαντερ Νικολάεβιτς
6. Κότρωφ Ζώρζ Παύλοβιτς
7. Τρούσεβιτς Ιβάν Αλεξέγιεβιτς
8. Κότρωφ Ζώρζ Παύλοβιτς
9. Στολιαρένκο Αλεξάντερ Φεοφάνοβιτς (Θεοφάνους)
10. Λάριν Κωνσταντίν Τιμοφίεβιτς (του Τιμοθέου)
11. Μπολότιν Βλαδίμηρος Βασίλειεβιτς
12. Καρέλιν Βίκτωρ Βασίλειεβιτς
13. Τολκατσώφ Μιχαηλ Μιχαήλοβιτς
14. Λομάγιν Ιβάν Βασίλιεβιτς
15. Σελιβάνωφ Ιβάν Παύλοβιτς
16. Δημητρίεφ Γλέπ του Θεοδώρου
17. Χόβριν Βασίλης
18. Αδελφοί Παυλώφ
19. Ζαχαρίτσα Βασίλειος
20. Μπουλατσένκο Αντώνιος Ντιμητρίεβιτς
21. Αλίπωφ
22. Μπουρλάϊ Θεόδωρος Αμπράμοβιτς (του Αβραάμ)

183

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ
----------------------------------------------------------------------

184

