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«...Αντίθετα µε us θεωρίεβ του Γκορµπατσόφ για "διαφάνεια" (γκλασνόστ) και "ανασυγκρότηση" 
(περεστρόικα), αντί να προκύψει καλό άνοιξε tous "ασκοΐ/s του Αιόλου" στο απέραντο κράτοε φέρνονταε 
στην επιφάνεια παλιέβ εθνικιστή αντιπαλότητεβ. ΟιΈλληνεε πόντιοι βρέθηκαν τότε κυριολεκτικά 
στο "µάτι του κυκλώνα" για να αναγκαστούν σε νέο ξεριζωµό και νέα προσφυγιά, την τρίτη κατά σειρά...» 

Απόστολ-os Παπαγιαννόπουλοβ 

Η Επιστροφή: Η οδύσσεια 
του Ποντιακού Ελληνισµού 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον Κώστα ποφόρο 

∆ύσκολο να µιλήσειε καινά γράψειβ για τα λεγόµενα «εθνικά» 
θέµατα. ∆ύσκολο να κράτησε» τκ ισορροπίες και την 

ψυχραιµία σου. ∆ύσκολο να αποφύγεις os εθνικιστικές 
κορώνες... Ο Απόστολος παηαγιαννόπουλος καταπιάνεται µε ένα 
δύσκολο θέµα και το φέρνει σε πέρας όχι απλώς µε αξιοπρέπεια 
και σοβαρότητα, αλλά προσφέρει και άφθονο υλικό για να κατανοήσουµε 

πολλά από το γεγονότα που επηρέασαν άµεσα και τη χώρα 
pas. Η Επιστροφή έχε i τον υπότπλο Η αληθινή ιστορία του Μιχαήλ 
θεοδόροβηχΚυριάκοΒ. ∆εν πρόκειται, όµως, για µια ιστορική Βιο¬ 

γραφία. Στην πραγµατικότητα n ζωή του ΚυριάκοΒ (Κυριακίδπ) -ενός 
Έλληνα Ποντίου που κατάφερε να φτάσει στα ύπατα αξιώµατα στη 
ΣοΒιευκήΈνωση- γίνεται n αφορµή για να pas αφηγηθεί ο συγγραφέας 

τη δραµατική ιστορία των Ποντίων. Μια δραµατική οδύσσεια 
του 20ου αιώνα.Ένας διαρκής ξεριζωµός. ∆ιωγµοί ατέλειωτοι. Είναι 
να απορείς µε το κουράγιο των ανθρώπων. 
Με αφορµή το Βιβλίο, αλλά και τη συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο 

καιρό για το ζήτηµα των Ποντίων, είχαµε µια ενδιαφέρουσα 
συνοµιλία µε τον συγγραφέα. 

Τι σας έκανε να ασχοληθείτε µε την 
περίπτωση του Μιχαήλ θεοδόροβιτς 
κυριάκοβ και να γράψετε αυτό το βιβλίο; 
Είχα πάντα την επιθυµία να πληροφορηθώ 
για την τύχη και την πορεία των Ελλήνων 
Ποντίων, οι οποίοι µετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή του' 22 αναζήτηοαν τη σωτηρία 
τους στην οµόδοξη Ρωσία. Για πολλές δεκαετίες 
ο ελληνισµός αυτός, ένεκα Ψυχρού Πολέµου, 
ελληνικού Εµφυλίου και πολιτικών αντιθέσεων 
στην Ελλάδα, έµεινε αποκοµµένος από τον 
εθνικό κορµό και δεν γνωρίζαµε παρά ελάχιστα 

για την τύχη του. Με την κατάρρευση 
της τέως Σοβιετικής Ένωσης και τον ερχοµό 
των πρώτων Ελλήνων προσφύγων στην Ελλάδα, 

έτυχε να γνωρίσω πολλούς ' Ελληνες 
του Πόντου που έζησαν εκεί οι οποίοι µου 
διηγήθηκαν πολλά και ανάµεσα ο' αυτούς και 
συγγενείς του Μιχαήλ Θεοδόροβιτς Κυριάκοβ 
η περίπτωση του οποίου, χωρίς να είναι µοναδική, 

µε συγκίνησε ως αντιπροσωπευτική του 
αγώνα των Ελλήνων για επιβίωση αλλά και 
πρόοδο και προκοπή... Στην ουσία, το βιβλίο 
µου, πέρα από την ιστορία του Κυριάκοβ, 
περιγράφει και την πορεία του Ποντιακού 
Ελληνισµού στην τέως ΕΣΣ∆ ... 

Καταφέρατε, πιστεύω, κάτι πολύ 
δύσκολο: Να παρουσιάσετε τα 
γεγονότα αποστασιοποιηµένα, χωρίς 
παραµορφωτικούς φακούς. Πώς 
κρίνετε τον τρόπο µε τον οποίο έχει 
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των Ελλήνων 

του Πόντου, µέχρι σήµερα, από 
ιστορικούς και πολιτικούς; 
Ο Ποντιακός Ελληνισµός, όπως είναι γνωστό, 
πλήρωσε µε τον ξεριζωµό και την προσφυγιά 
τον Ελληνικό ∆ιχασµό, αλλά και την άθλια 
συµπεριφορά των κατά καιρούς «συµµάχων» 
µας. Ήταν συνεπώς επόµενο να βρεθεί µετά 
το ' 22 στη λαίλαπα των κοµµατικών ανταγωνισµών 

και αντιθέσεων και να υποστεί 
πρόσθετες ταλαιπωρίες χωρίς να ευθύνεται 
για τίποτα. Κατά την εκτίµησή µου η Ελλάδα, 
παρ' όλο που επωφελήθηκε τελικά από τον 
ερχοµό των προσφύγων και την ενσωµάτωσή 
τους στον εθνικό κορµό, δεν έπραξε αυτά 
που όφειλε για τους Ποντίους ιδιαίτερα τις 
πρώτες δεκαετίες της εγκατάστασής τους εδώ. 
Πάντως µε βιβλία, µελέτες και έρευνες που 
έρχονται καθηµερινά στο φως, η εικόνα αλλάζει 

θεαµατικά και ο πολιτικός µας κόσµος 
επιδεικνύει πια στο σύνολο του σχεδόν την 
οφειλόµενη σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
για το εθνικό αυτό θέµα 

∆ιαχωρίζετε κατηγορηµατικά τη στάση 
του Λένιν από αυτή του Στάλιν σε σχέση 
µε το ζήτηµα των Ποντίων. Ποιες είναι οι 
σηµαντικότερες διαφορές τους; 
Ο Λένιν, σε αντίθεση µε ότι συνέβη κατά την 
τσαρική περίοδο, δεν προχώρησε ποτέ σε λήψη 
µέτρων για αναγκαστική «ρωσοποίηση» του 
πληθυσµού. Οι εθνότητες που συγκροτούσαν 

την απέραντη χώρα του αποτελούσαν 
µάλιστα για τον ίδιο τον µεγάλο «πλούτο» 

Ενεργοί 

ΟΛΙΤΕΣ- 4~^itej 
Μηνιαία περιοδική έκδοση των Ενεργών Πολιτών 
Ση. Wrn* 7. Al. ΦιΜέη, tjl.. 2I0.36I43J2 · 210.6917878 

Ο πολπιοµός της κάβε µέρας είναι q πολιτική 
τη<; wtnpouiji; και της δηρίι<$ΐίργ^ς. 
Οι ΠοΛΙΤΕΣ επιδιώκουν να elval Ενα περιοδιχο 

ευρύτερο» ενδιαφέροντος, παν .Κυκλοφορεί πανελλαδικη 
αε pijviaia piinrj. Στηρίζεται από συνεργάτες non δεν Επαψαν 

να αγωνίζονται και να δηµιουργούν ως σκεπτόµενοι 
πολίτες αιπής της χώρας. 
Οι ΠοΛΙΤΕΣ Elval µια Εναλλακτική πρόταοη στη 

ρηχή καιπναΑωηκή κοινωνία του αήµερα. 

Κυκλοφόρησε το 37* τεύχος (Απρίλιος-Ματος 2012). 
ΖΗΤΕΙΣΤΕ TO ΛΙΤΛίΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ BI gplffi<|l« -ΒΗΜΙΟΠΟΛΕΙΟ ΒΙΒΑΙΟΦΙΛΙΟΝ» (Μα^ιτίίΙΐ) 7), 
•βΕΜΕΛΙΟ. (Utorat Si). -ΙΑΝΟΣ. (ΣηΚον 24 & βκΜ^ -ΕΛΕΥΣίβ (ΑοιιΑηπιοΐ 71), -ΠΑΠΥΡΟΣ» (Afml^ipn, 210.6917927), 
-ΓΝΩΣΗ· (Παγκράτι), Ho lima (ΑοιΑψπΜ J) 

του νέου καθεστώτος κρίνοντας 
τους εθνικούς αγώνες των λαών 
ως απόλυτα συµβατή σχέση µε 
την σοσιαλιστική Επανάσταση. 
Αντίθετα, όταν το 1924 πέθανε 
ο Λένιν και η εξουσία περιήλθε 
στον Στάλιν, άλλαξαν τελείως 
αυτά τα δεδοµένα και ο νέος 
ηγέτης, καχύποπτος καθώς 
ήταν, έκρινε πως οι εθνικές 
µειονότητες (µεταξύ των οποίων 
και οι Έλληνες Πόντιοι) ήταν 
ύποπτες συνωµοσίας κατά του 
καθεστώτος και του κράτους, 
υποψία βέβαια η οποία ουδέποτε 

επαληθεύθηκε. Συνέπεια 
αυτών ήταν να ακολουθήσουν 
σκληρές διώξεις και εκτοπισµοί 
ελληνικών πληθυσµών σε όλη 
την σταλινική περίοδο χωρίς ουσιαστικά 

να υπάρξει καµία αιτία ή αφορµή 
εκ µέρους των Ελλήνων. 

Από τη µια υπήρξαν σι διωγµοί των 
Ελλήνων του Πόντου. Ano την άλλη 
στο βιβλίο σας µας παρουσιάζετε µια 
µεγάλη λίστα Ποντίων που διακρίθηκαν 
και έφτασαν σε υψηλά αξιώµατα στη 
ΣοβιετικήΈνωση, όπως ο κυριάκοβ. ∆εν 
υπάρχει µια αντίφαση; 
Οι Έλληνες Πόντιοι πολέµησαν στο πλευρό 
των Ρώσων κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο 

κατά των Γερµανών εισβολέων στον B' 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Χιλιάδες Έλληνες Πόντιοι 
κατατάχθη καν εθελοντικά στον Κόκκινο Στρατό 
και διακρίθηκαν για την αγωνιστικότητά τους 
για να παρασηµοφορηθούν στη συνέχεια ως 
«' Ηρωες της Σοβιετικής ' Ενωσης». Υπάρχει, 
όντως, µία αντίφαση η οποία µάλλον έχει 
να κάνει µε τον αλλοπρόσαλλο χαρακτήρα 
του Στάλιν παρά µε την συµπεριφορά των 
Ελλήνων Ποντίων που υπήρξε παντού και 

πάντα άψογη. 

Τελικά n εποχή Γκορµπατσόφ και n 
διάλυση της ΣοβιετικήςΈνωσης v 
έφεραν για τουςΈλληνες Ποντίους; 
Ο Γκορµπατσόφ, όταν ανέλαβε τα ηνία της 
χώρας, προσπάθησε να ανακόψει την φανερά 
καθοδική και παρακµιακή πορεία του σοβιετικού 

καθεστώτος αλλά δεν τα κατάφερε. 
Αντίθετα µε τις θεωρίες του για «διαφάνεια» 
(γκλασνόστ) και «αναοτυγκρότηση» (περεστρό- 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΠΛΠΑΧΧΟΠΟΥΛΟΣ 
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Η Επιστροφή 
του Απόστολου 

Παπαγιαννόπουλου 
κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

ικα), αντί να προκύψει καλό 
άνοιξε τους «ασκούς του Αιόλου» 

στο απέραντο κράτος 
φέρνοντας στην επιφάνεια 
παλιές εθνικιστικές αντιπαλότητες. 

Οι Έλληνες Πόντιοι 
βρέθηκαν τότε κυριολεκτικά 
στο «µάτι του κυκλώνα» για να 
αναγκαστούν σε νέο ξεριζωµό 
και νέα προσφυγιά, την τρίτη 
κατά σειρά... 

Σήµερα, είστε 
ικανοποιηµένος από τη 
στάση της «ΜητέραςΠατρίδας» 

προς τους 
απόδηµουςΈλληνες και 
ειδικά τους Ποντίους; 
Η στάση της Ελλάδας απέ. 
ναντι στους Πόντιους έχει 

σαφώς βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
αλλά αποµένουν πολλά να γίνουν κυρίως 
στον τοµέα της καταγραφής των ιστορικών 
γεγονότων αλλά και υπεράσπισης των δικαιωµάτων 

τους απέναντι στην ιστορική µνήµη 
. Ειδικά για τουςΈλληνες πρόσφυγες της 

τέως ΕΣΣ∆ πρέπει να ληφθούν περισσότερα 
µέτρα για την πλήρη ενσωµάτωσή τους στην 
ελληνική κοινωνία θέµα όπου δεν υπήρξε η 
απαιτούµενη ευαισθησία και υπευθυνότητα 
εκ µέρους των αρµοδίων. Η ίδια φροντίδα θα 
πρέπει να εκδηλωθεί και για τους Έλληνες 
Ποντίους που συνεχίζουν να ζουν και σήµερα 
στη Ρωσία και αποτελούν «γέφυρα» φιλίας 
και συνεργασίας µεταξύ των δύο φίλων και 
οµόδοξων λαών, της Ελλάδας και της Ρωσίας. 

Πώς σχολιάζετε τη στάση της βουλευτού 
και ιστορικού Μαρίας Ρεπούση σχετικά 
µε την τήρηση ενός λεπτού σιγής για την 
γενοκτονία των ποντίων; 
Η στάση της βουλευτού (και ιστορικού) Μαρίας 
Ρεπούση που αποχώρησε από την αίθουσα της 
Βουλής κατά την απόδοση τιµής στα θύµατα 
της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπήρξε γεγονός 
θλιβερό αλλά και απαράδεκτο. Την θεωρώ 
καθαρή πρόκληση στο εθνικό αίσθηµα και 
στη συλλογική µνήµη του ελληνικού λαού 
και εκφράζω τη βαθιά µου λύπη γιατί προσωπικά 

θεωρώ την Αριστερά ως την πολιτική 
παράταξη που αγωνιζόταν και αγωνίζεται 
πάντα για την αλήθεια µακριά από κοµµατικές 

σκοπιµότητες στα εθνικά ιδίως θέµατα. 

Η Επιστροφή: Η οδύσσεια 
του Ποντιακού Ελληνισµού 
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