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Η Μικρασιατική Καιαοιροφή και ο ξεριζωµός 
«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
TOY ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟ∆ΟΡΟΒΙΤΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΒ» 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
«∆ΙΟΠΤΡΑ», σελ. 536 

«Iva µη αποθανώοτν εκπείνης και κακουχιών 
Έλληνες πρόσφυγες (δέον όπως) όταν 

επιστή ο καιρός επιτευχθεί οργανωµένη και 
ταχεία ποιλιννόστησις και εγκατάστασις αυτών 

εν Πόντιο. Η δευτέρα κατηγορία των Ελλήνων 
ανερχοµένη εις υπέρ 100 χιλιάδας των 

επιθυµούντων εγκατάστασιν µόνον εν ελευθέρα 
Ελλάδι παρουσιάζει οξυτάτην ανάγκην 

αρωγής. Ευρισκόµενοι µεταξύ αλληλοσυγκρουόµενων 
φυλων, κινδυνεύουν την στιγµήν 

ταύτην να εξολοθρευθώοτν από τους προχωρούντας 
εκ της Αρµενίας και Αζερµπατζίας 

Κούρδους Ταρτάρρυς. Επιτροπαί έξ αυτών 
επανειληµµένως σπεύδούσι να 
εκλιπαρήσωσι δι' εµού την Ελληνικήν 

Κυβέρνησιν να µην τους 
αφήσει να χαθώσι...». Είναι ένα 
απόσπασµα από τηλεγραφική 
αναφορά προς την κυβέρνηση 
Βενιζέλου του µεγάλου Έλληνα 
λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη 
όταν ως µέλος ειδικής επιτροπής 
επισκέφθηκε περιοχές της Μικρός 

Ασίας, του Πόντου και του 
Καυκάσου τον Αύγουστο του 
1919 για να διαπιστώσει τα προβλήµατα 

των Ελλήνων προσφύγων. 
Η Μικρασιατική Καταστροφή 

του '22, ο ξεριζωµός του Μικρασιατικού 
και Ποντιακού Ελληνισµού 

απ' τις προγονικές του εστίες και οι 
συνεχείς δοκιµασίες και περιπέτειες των Μικρασιατών 

προσφύγων σε ολόκληρο τον κόσµο, 
αποτέλεσαν ένα σύγχρονο ελληνικό 

έπος του οποίου το περιεχόµενο και οι διαστάσεις, 
για διάφορους λόγους και αιτίες συνεχίζουν 
να αγνοούνται ano τους Έλληνες 

σήµερα. 
Ειδικά για τους Έλληνες πρόσφυγες της 

Η ΕΠΙΣ'ΓΓΟ'ϊί] 
µ·' » W 1*-tt * Μικρός Ασίας που µετά 

την Καταστροφή του '22 
κατευθύνθηκαν προς 
τηντότε Σοβιετική Ένωση, 

ακόµα και σήµερα 
είναι περιορισµένες οι 
ιστορικές αναφορές και 
πληροφορίες. 

Η διαδροµή ενός καθηµερινού 
Έλληνα, του. 

Μιχαήλ θεοδόροβιτς 
Κυριάκοβ, που γεννήθηκε 

στο Καρς της Μικρός Ασίας το 1915, έζησε 
την Οκτωβριανή Επανάσταση καιτη συγκρότηση 

της ΣοβιετικήςΈνωοης, αγωνίστηκε µαζί 
µε τους άλλους Πόντιους για την επιβίωση στα 
βουνά του Καυκάσου και αναδείχθηκε χάρη 
στις ικανότητες και το σθένος του σε υψηλά 
αξιώµατα στη δεύτερη πατρίδα του αποτελεί 
τον κορµό αυτής της ιστορίας που αναφέρεται 
στο έπος του Ποντιακού Ελληνισµού στη Σο- 

βιετική Ένωση ώς την επιστροφή των νέων Αργοναυτώνπίσω 
στη µητέρα Ελλάδα. Η ζωή του 

Κυριάκοβ στην ουσία άρχισε µε τη δηµιουργία 
της Σοβιετικής Ένωσης και τελείωνε το 1996, 
µε την κατάρρευσή της. Σε όλη αυτή τη διαδροµή 

συµπορεύτηκε στους σκληρούς αγώνες 
που έγιναν στη χώρα για ya στηθεί καινά 

λειτουργήσει το οικοδόµηµα του σοβιετικού 
σοσιαλισµού, πιστεύοντας πως ένας «νέος κόσµος» 

άρχιζε να ανατρέπει το παλιό, εκφυλισµένο 
και σάπιο παρελθόν. Η αλήθεια, πάντως, 

είναι πως δεν έφυγε µε την ικανοποίηση 
της δικαίωσης των αγώνων αυτών που πίστεψαν 

στο όραµατης αναγέννησης του κόσµου. 
Ο συγγραφέας, γνώστης του αντικειµένου, 

µε µεγάλη πείρα σε ιστορικά έργα, επιχειρεί 
µε µυθιστορηµατικό τρόπο να µεταφέρει 
στον αναγνώστη πτυχές του σηµαντικού αυτού 

γεγονότος της ιστορίας του έθνους µας, 
στηριζόµενος σε αληθινά περιστατικά, µαρτυρίες 

και αδιαµφισβήτητα ντοκουµέντα. 
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