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Ο ΕΦΕΣΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

'Η πυρπόληση καί ή καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο τοϋ 1922 
ήταν το τελευταίο άπο μιά σειρά τραγικών γεγονότων πού οδήγησαν στήν έξω
ση του έλληνικοΰ στοιχείου άπο τή Μικρά’Ασία καί τον άφανισμο 2150 ελλη
νικών οικισμών τής περιοχής1. Τά γεγονότα πού προηγήθηκαν είναι στο μεγα
λύτερο μέρος τους γνωστά:

Μέ τήν υποχώρηση τοϋ έλληνικοΰ στρατού άπο το Άφιον Καραχισάρ, στά 
μέσα Αύγούστου 1922, άρχισε καί ή άναχώρηση μεγάλου μέρους τοϋ χριστια
νικού πληθυσμού άπο τις πόλεις καί τά χωριά τοϋ εσωτερικού. 'Ο άριθμός τών 
προσφύγων πού άκολούθησαν τον έλληνικύ στρατό στήν άναδίπλωσή του προς 
τή μικρασιατική άκτή έφτανε, κατά τούς υπολογισμούς τοϋ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου 2, στις 250 χιλιάδες άτομα. ’Ακόμα, στή Σμύρνη συγκεντρώθηκαν 
καί 15 χιλιάδες περίπου ’Αρμένιοι τοϋ έσωτερικοΰ πού βρήκαν καταφύγιο 
στά διάφορα ιδρύματα τής ’Αρμενικής Κοινότητας3.

'Η καθημερινή άφιξη τρένων πού μετέφεραν τά υπολείμματα τοϋ στρατού 
καί δεκάδες πρόσφυγες στήν πόλη τής Σμύρνης, οί διηγήσεις καί οί φήμες για 
τήν κατάρρευση τοϋ μετώπου, μεγάλωναν τήν ένταση καί τήν άνησυχία τοϋ 
τοπικού πληθυσμού, ένώ οί φανερές πιά προετοιμασίες τής έλληνικής διοίκησης 
γιά άναχώρηση δεν άφηναν, σε αύτούς πού μπορούσαν νά δουν, τήν παραμικρή 
άμφιβολία γιά τήν κατοπινή έξέλιξη τών γεγονότων.

’Από τις 25 Αύγούστου (7 Σεπτ. ) οί χιλιάδες τών προσφύγων, Έλληνες καί 
Αρμένιοι, κατέκλυζαν όλο το μήκος τής προκυμαίας τής Σμύρνης περιμένον- 

τας άτμόπλοια κι ιστιοφόρα γιά νά τούς μεταφέρουν στά γειτονικά ελληνικά 
νησιά. Μάταια όμως. Έκτος άπο μικρό άριθμό ιστιοφόρων, το μεγαλύτερο μέ
ρος τών ελληνικών πλοίων διατέθηκε άποκλειστικά γιά τή μεταφορά τοϋ στρα-

1. Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), ’Έξοδος, τόμ. Α', ’Αθήνα 1980, σ. ιθ', 
Πρόλογος Γ. Τενεκίδη.

2. ’Αρχείο Βενιζέλου (AB), φάκελος 317, Έκθεση Οικουμενικού Πατραρχείου, Ή 
τραγωδία τής Σμύρνης κατά τάς εις το Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον μέχρι 11ης (24) Σε
πτεμβρίου πληροφορίας, σ. 1.

3. Α. Κουρτιάν, Τά Τετράδια τής Άνζέλ Κουρτιάν, ’Αθήνα 1980.

301



ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ

τοϋ καί των άρχών, ενώ, δστερα άπύ έντονη παρέμβαση τοΰ ’Αμερικανού Προ
ξένου G. Horton, στάλθηκαν δύο αμερικανικά άντιτορπιλικά γιά την εξυπηρέ
τηση των προφύγων.

Μέ τήν άναχώρηση των έλληνικών άρχών στις 26 Αύγούστου (8 Σεπτ. ), ή 
άντίστροφη μέτρηση γιά τήν ελληνική Σμύρνη εϊχε άρχίσει. Τήν επόμενη 
μέρα, οί πρώτοι Τούρκοι ιππείς μπήκαν στήν πόλη καί στις 28 Αύγούστου 
(9 Σεπτ. ) έφτασε ό Στρατιωτικός Διοικητής τής πόλης Νουρεντ'ιν πασάς, πού 
κατέλυσε στήν κατοικία τοΰ "Ελληνα "Υπατου 'Αρμοστή. Μέ σχετική προκήρυξη 
δήλωσε οτι ή τιμή, ή ζωή και ή περιουσία τών κατοίκων θά γίνονταν σεβαστές. 
Μέ τήν ίδια προκήρυξη, άπαγόρευσε τήν κυκλοφορία τών κατοίκων μετά τις 
7 το βράδυ.

Παρά τις καθησυχαστικές διαταγές τοϋ Νουρεντίν, οί λεηλασίες καταστημά
των καί σπιτιών, οί έκβιασμοί, οί αρπαγές γυναικών καί οί φόνοι, πού είχαν 
άρχίσει άπύ τήν προηγουμένη, συνεχίζονταν σέ έντονότερο βαθμό. Οί τουρκικοί 
πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν μέ τήν είσοδο τοΰ Μ. Κεμάλ καί τοΰ έπιτελείου 
του στήν πόλη, στις 29 Αύγούστου (11 Σεπτ.) Τήν ίδια μέρα, θανατώθηκε 
άπύ τον τουρκικό όχλο ό Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, σάν ένοχος 
έσχάτης προδοσίας γιατί «ώς ’Οθωμανός υπήκοος ύπηρέτησε μετά φανατισμού 
τήν 'Ελλάδα, πρωτοστατήσας εις πάντα εναντίον τοϋ τουρκικού καθεστώτος 
κατά το τριετες διάστημα τής ελληνικής κατοχής»*.

Οί λεηλασίες, οί έξευτελισμοί καί οί φόνοι τών άπροστάτευτων Ελλήνων 
καί ’Αρμενίων συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Ή κορύφωση στο δράμα φτάνει 
στις 31 Αύγούστου (13 Σεπτ.), μέ τήν έκρηξη τής πυρκαγιάς στήν άρμενική 
συνοικία. Καίγονται το αρμένικο νοσοκομείο, ή άρμενική μητρόπολη καί ή 
άρμενική εκκλησία τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, μαζί μέ τούς πρόσφυγες πού είχαν 
καταφύγει εκεί.

Ταυτόχρονα, νέες πυρκαγιές άρχίζουν στις ελληνικές συνοικίες πού, μέ λίγες 
εξαιρέσεις, καταστράφηκαν στο σύνολό τους μαζί μέ όλα τά ελληνικά εμπορικά 
καταστήματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ξένα προξενεία καί τράπεζες. "Οσα 
κτήρια δέν ήταν άπύ τήν κατασκευή τους δυνατό νά πυρποληθοΰν, καταστρέ
φονταν μέ βόμβες. Μέ τον τρόπο αύτύ καταρρίφτηκαν το Γαλλικό Προξενείο, 
το Θέατρο τής Σμύρνης, το Ξενοδοχείο «Κραίμερ», ή Ελληνική Λέσχη, καί 
άλλα κτήρια πού στόλιζαν τήν παραλία τής πόλης.

’Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στά πρώτα κτήρια πού χάθηκαν 
άπύ τή φωτιά ήταν ό πυροσβεστικός σταθμός τής Σμύρνης, ένώ άπομονώθηκαν 
μέ έπιμέλεια οί ύδαταγωγοί Χαλκά Βουνάρ, πού χρησίμευαν γιά τήν υδρευση 
τής πόλης καί τήν κατάσβεση τών πυρκαγιών4 5. Έτσι, μέ λίγες έξαιρέσεις,

4. AB, φάκελος 317, δ.π., σ. 3.
5. AB, φάκελος 317, δ.π., σ. 4.
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άποτεφρώθηκε ολόκληρη σχεδόν ή πόλη τής Σμύρνης έκτος άπό τήν τουρκική 
καί τήν έβραϊκή συνοικία, το Τελωνείο καί τήν Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος, πού μεταβλήθηκε σέ τηλεγραφείο καί ταχυδρομείο γιά τις άνάγκες τής 
τουρκικής κατοχής.

'Η πυρκαγιά συνεχίστηκε ώς τις 4 (17) Σεπτεμβρίου. Στή διάρκεια των 
έκρήξεων πού προκαλοΰσε τις πέντε νύχτες πού μεσολάβησαν, οί κάτοικοι 
έ'βγαιναν στο δρόμο γιά νά σωθούν ένω, σύμφωνα μέ τήν προκήρυξη του Στρα
τιωτικού Διοικητή, ή κυκλοφορία άπαγορευόταν άπό τις 7 το βράδυ. ’Έτσι, 
οί τουρκικές περίπολοι τούς καλοΰσαν νά επιστρέφουν στά σπίτια τους, πράγμα 
άδύνατο, καί στή συνέχεια τούς πυροβολούσαν γιά παράβαση τού στρατιωτικού 
νόμου.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπολογίζει τον άριθμό των ομογενών πού χά
θηκαν στήν πυρκαγιά σέ 25 χιλιάδες, ενώ ό συνολικός αριθμός τών θυμάτων 
άπό 27 Αύγούστου (9 Σεπτ. ) μέχρι 4 (11) Σεπτεμβρίου φτάνει, κατά τήν ’ίδια 
εκτίμηση, τις 50 χιλιάδες. Στον άριθμό αύτόν πρέπει νά προστεθούν οί 15 χι
λιάδες περίπου ’Αρμένιοι πού χάθηκαν στήν καταστροφή.

Οί ξένες παροικίες είχαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, έγκαταλείψει τήν πό
λη άπό τήν πρώτη μέρα τής πυρκαγιάς μέ πλοία πού είχαν διατεθεί ειδικά 
γι’ αυτές καί μέ τήν προστασία άγημάτων άντίστοιχων τής έθνικότητάς τους. 
Ό υπόλοιπος χριστιανικός πληθυσμός συνέχιζε νά περιπλανιέται στούς δρόμους 
χωρίς τροφή καί στέγη, περιμένοντας «τήν έξ ύψους βοήθεια».

Τό τελειωτικό χτύπημα ήρθε μέ τή διαταγή τού Στρατιωτικού Διοικητή 
πού δριζε πώς δλοι οί Έλληνες, άκόμα καί οί ’Οθωμανοί υπήκοοι, άπό 17 
άς 45 χρόνων, θεωρούνταν αιχμάλωτοι πολέμου καί ή αναχώρησή τους άπα
γορευόταν μέ ποινή θανάτου. Οί ύπόλοιποι, γέροντες, γυναίκες καί παιδιά, 
μπορούσαν νά φύγουν μέχρι τις 17 (30) Σεπτεμβρίου μόνο αν ήταν έφοδιασμέ- 
νοι μέ κανονικά διαβατήρια. "Οσοι έ'μεναν μετά τό τέλος τής προθεσμίας, θά 
οδηγούνταν στό έσωτερικό τής Μικράς ’Ασίας.

Παρόμοια ήταν ή τύχη τών χριστιανικών πληθυσμών στή χερσόνησο τής 
’Ερυθραίας, στις Κυδωνιές, στήν περιοχή τής Προποντίδας, στή βορειοδυτική 
Μικρά ’Ασία, άκόμα καί σέ δσες μικρασιατικές περιοχές δέν είχε φτάσει ό 
έλληνικός στρατός. Έτσι, τρία χρόνια, τρεις μήνες, τρεις εβδομάδες καί τρεις 
μέρες άπό τήν άπόβαση τών έλληνικών στρατευμάτων στό λιμάνι τής Σμύρνης 
(15 Μα'ίου 1919), κατέρρεε τό δνειρο τής Μεγάλης ’Ιδέας συμπαρασέρνον
τας στήν πτώση του ένάμισι εκατομμύριο Μικρασιάτες στό δρόμο τού ξεριζω
μού καί τής προφυγιάς. Οί έπιπτώσεις καί τά άποτελέσματα τής άφιξής τους 
στόν έλλαδικό χώρο είναι γνωστά6. Γνωστό είναι, άκόμα, καί τό πού πέφτει

6. Γιά τό θέμα βλ. Α. Πρωτονοτάριου, Τό Προαφνγικόν Ζήτημα, ’Αθήνα 1929. 
A. I. Αίγίδου, Ή'Ελλάς χωρίς τούς Πρόσφυγας, ’Αθήνα 1934. Ν. Δ. Μανούση, «Ή συμ

303



ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΤ

το μεγαλύτερο μέρος τής ευθύνης γιά την καταστροφή. Ενδεικτικά, δύο σχε
δόν μήνες πριν τήν πυρκαγιά, έγραφε ό διπλωματικός συνεργάτης τής Sunday 
Times του Λονδίνου:

«’Άσχετα με τη γνώμη πού ’έχει ό καθένας γιά το δίκαιο ή το άδικο 
των ελληνικών πόθων για τη Μικρά ’Ασία, είναι αδύνατο νά άρνηθεΐ δτι 
ό ελληνικός λαός έτνχε βδελνρής συμπεριφοράς από συμμαχικά έθνη. . . 
μπροστά στην ανικανότητα των Μεγάλων Δυνάμεων νά διατυπώσουν την 

’ίδια τους την πολιτική»'7.

*

Το κείμενο πού άκολουθεϊ άποτελεΐ έκθεση του τότε Μητροπολίτη Εφέ
σου Χρυσόστομου Χατζησταύρου γιά τά γεγονότα πού προηγήθηκαν καί 
άκολούθησαν τήν καταστροφή τής Σμύρνης, όπως τά έζησε σάν αΰτόπτης μάρ
τυρας. Το πρωτότυπο τής έκθεσης βρίσκεται στά ’Αρχεία τού 'Υπουργείου 
’Εξωτερικού (YE 1922/Α' Πολιτική, ”Εκθεσις Μητροπολίτου ’Εφέσου Χρυσο
στόμου, 2 ’Οκτωβρίου 1922).

Μικρασιάτης κι ό ΐδιος, γεννήθηκε στο Άιδίνι στά 1880. Παρακολούθησε 
έγκύκλιες σπουδές στο Πυθαγόρειο Γυμνάσιο τής Σάμου, συνέχισε στη Θεο- 
λογική Σχολή τής Χάλκης, άπ’ όπου καί αποφοίτησε μέ άριστα (1902), καί 
στο Πανεπιστήμιο τής Λωζάνης. Μέ τήν επιστροφή του στήν Ελλάδα χειρο
τονήθηκε διάκονος καί υπηρέτησε σάν αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Δράμας, 
καί αργότερα Σμύρνης, Χρυσόστομου. Στά 1910, τον άκολούθησε στή Σμύρ
νη, όπου χειροτονήθηκε ’Επίσκοπος Τράλλεων καί υπηρέτησε σάν βοηθός του 
Μητροπολίτη Σμύρνης. Συνδεόταν μέ στενή φιλία μέ τον εθνομάρτυρα Χρυσό
στομο, μέ τον όποιο συνεργάστηκε σέ όλη τή διάρκεια των διωγμών, 1910- 
1919, γιά τήν περίθαλψη καί έμψύχωση του έλληνικοΰ πληθυσμού τής περιοχής.

Στά 1913, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον προήγαγε σέ Μητροπολίτη 
Φιλαδέλφειας «εις ανταμοιβήν των προς το ’Έθνος καί τήν Εκκλησίαν υπηρε
σιών του». Ή έντονη εθνική του δράση, πού συνεχίστηκε άμείωτη άπό τή νέα

βολή των προσφύγων εις τήν οικονομικήν πρόοδον τής χώρας μας», Μικρασιατικά Χρονικά, 
ΙΑ' (1963), σ. 193-219. N. Ε. Μηλιώρη, «Ή πνευματική εισφορά των Μικρασιατών», 
Μικρασιατικά Χρονικά, 8.π., σ. 106-112. ’Αφιέρωμα Οικονομικού Ταχυδρόμου γιά τό ρόλο 
των Μικρασιατών στήν έλληνική οικονομία, Σεπτέμβριος 1973. Γ. Τενεκίδη, 'Η συμβολή 
των Μικρασιατικών πατρίδων στή Διάπλαση τοΰ Σύγχρονου 'Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 
1977.

7. TÒ κείμενο τοΰ άρθρου τηλεγραφήθηκε άπό τήν Έλληνική Πρεσβεία στό Λονδίνο στό 
'Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΕ 1922. Δελτία Τύπου περί έκκενώσεως Μικρας ’Ασίας, τηλε
γράφημα άριθ. 2502/30 ’Ιουλίου 1922).
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του θέση, οδήγησε στο νά καταδικαστεί σέ θάνατο άπο τον Τούρκο Διοικητή 
τής περιοχής Ραχμή Μπέη. 'Η ποινή αυτή δεν έκτελέστηκε, υστέρα άπο πα
ρέμβαση των τριών Δυνάμεων. Στά 1919, μετατέθηκε στή Μητρόπολη Εφέσου 
άπ’ δπου καί συνέχισε τούς εθνικούς άγώνες σε δλη τή διάρκεια τής ελληνικής 
διοίκησης μέχρι καί τή μικρασιατική καταστροφή.

Μετά τήν άφιξή του στήν Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 1922, διορίστηκε 
άποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου καί πήρε ενεργό μέρος στήν 
περίθαλψη των προσφύγων. Λίγους μήνες άργότερα, εκλέχτηκε Μητροπολίτης 
Βέροιας καί Ναούσης, ενώ το 1924 τού άνατέθηκε ή διαποίμανση τής νέας, 
τότε, Μητρόπολης Φιλίππων καί Νεαπόλεως, δπου καί υπηρέτησε ως τήν εκλο
γή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ’Αθηνών, στίς 14 Φεβρουάριου 1962. Άπο 
τή θέση αύτή παύτηκε τον Μάιο τού 1967 μέ ειδική πράξη τής δικτατορικής 
κυβέρνησης (ΑΝ. 3, 11.5.67) καί στή συνέχεια ιδιωτέυσε ως το θάνατό του.

'Η δράση τού Χρυσόστομου δεν περιορίστηκε στους εθνικούς άγώνες. Εκ
προσώπησε τήν ’Εκκλησία τής Ελλάδος σε πολλά συνέδρια καί αποστολές καί 
σάν άντιπρόσωπος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου είχε τήν προεδρία τής Πα
νορθόδοξης Διάσκεψης τής Ρόδου (1961). Σάν Επίσκοπος Τράλλεων, υπήρξε 
διευθυντής τού περιοδικού τής Μητρόπολης Σμύρνης 'Ιερός Πολύκαρπος, σάν 
Μητροπολίτης ’Εφέσου, έξέδωσε το επιστημονικό παράρτημα τής ’Εκκλησια
στικής ’Αλήθειας 'Ο Νέος Ποιμήν (1919-1923) καί το έπίσημο όργανο τής 
Μητρόπολης ’Έφεσος, ενώ σάν Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Καβάλλας, το 
δργανο τής Μητρόπολης Απόστολος Παύλος.

Το πρώτο προσωπικό του δημοσίευμα είχε τίτλο Ai περί των 'Ησυχαστών 
τής ΙΑ εκατονταετηρίδας καί τής διδασκαλίας αυτών έριδες (Λειψία 1904). 
’Ακολούθησαν πλήθος άλλα δημοσιεύματα, κυριότερα άπο τά όποια είναι τά: 
Μελετήματα Α’, Μελετήματα Β’ (’Αθήνα 1948), Ai Παραβολα'ι τοϋ Κυρίου 
εις στίχους (’Αθήνα 1949), 'Ο Κ. 'Η. Χριστός ώς πρότυπον ήθικοϋ βίου 
(’Αθήνα 1966) κ. ά. Τά πεπραγμένοι τής Άρχιεπισκοπείας του έχουν έκδοθεΐ 
σέ τρεις τόμους, ενώ ή μέχρι το 1960 δράση του περιγράφεται στο έργο Τιμη
τικός τόμος επί τώ Ηωβηλαίω τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων - 
Νεαπόλεως-Θάσου Χρυσοστόμου (Καβάλα 1960).

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ
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Δέσποτα Παναγιώτατε,

Τή τοϋ Παντοδυνάμου χάριτι και αρωγή "Οστις έρρύσατό με εκ στόματος 
λέοντος και από των μιαιφόνων και αίματοβρέκτων χειρών των βαρβάρων κατα- 
κτητών, καί είτα προς την Μεγάλην ημών ’Εκκλησίαν, ως εις μητέρα φιλό- 
στοργον καί συμπαθή προς τάς συμφοράς των τέκνων αυτής άποβλέπουσαν, 
στρέφων τής ψυχής καί τής καρδίας τά όμματα, ενώπιον Αυτής, επιθυμώ να 
εκχύσω τον ενδόμυχόν μου πόθον καί τών τέκνων Αυτής τά παθήματα, εξιστο- 
ρών να επικαλεσθώ τάς εύχάς καί ευλογίας Αυτής υπέρ τών μακαρίων ψυχών 
τών πυρί καί σιδήρω τελειωθέντων άδελφών ημών καί τάς θεοπειθεϊς δεήσεις 
προς κατάπαυσιν δεινών, συμφορών πρωτοφανούς εν τή Ιστορία τοϋ ’Έθνους 
καί τής ’Εκκλησίας ημών αγριότητας καί προς διαφύλαξιν καί περίσωσιν 
χιλιάδων ψυχών ευρισκομένων είσέτι μεταξύ τών βαρβάρων καί κακούργων.

Δ ιά τον τελευταίου προ τών τραγικών γεγονότων τηλεγραφήματος μου1, 
έπαναλαβών την ταπεινήν ικεσίαν, περί άποστολής πλοίων, προς παραλαβήν 
τών δικαίως πανικοβληθέντων, διετΰπουν την Ιδέαν ότι απεκδύομαι πάσης ευ
θύνης. Έβλεπαν μακρόθεν, Παναγιώτατε Δέσποτα, την καταιγίδα μαύρην καί 
απειλητικήν μυκωμένην, έλάμβανον ύπ δψιν τον άπάνθρωπον καί άγριον τών 
Τούρκων χαρακτήρα καί το φιλέκδικων αυτών πνεύμα, το διδακτικώτατον 
τής μαρτυρικής τοϋ Άϊδινίου 2 πόλεως παράδειγμα καί μετά δακρύων αγωνίας 
προσέβλεπον εις τά μέλλοντα νά συμβώσι.

Ύπο το κράτος τοιούτων προβλέψεων καί αισθημάτων κατήλθον εκ Κορδε
λιού το Σάββατον 27 τοϋ μηνάς Αύγούστου (9 Σεπτ.) 3 καί περί ώραν 11ην εύρι-

1. TÒ κείμενο τοϋ τηλεγραφήματος βρίσκεται στό φάκελο ΥΕ/Α' Πολιτική/1922/ 
Α5 /VI Περί έκκενώσεως Μ. ’Ασίας καί συνομολογήσεως άνακωχής. Σέ άντίστοιχα τηλε
γραφήματα τών κατά τόπους αντιπροσώπων τής 'Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης (Γενικά 
’Αρχεία τοΰ Κράτους (ΓΑΚ), Υπάτη ’Αρμοστεία Σμύρνης 1921-1922, Τμήμα Δημοσίας 
’Ασφαλείας, φάκελοι 67-70), ή άπάντηση ήταν δτι οί πληθυσμοί έπρεπε νά συγκρατηθοΰν 
στίς περιφέρειές τους καί νά έμποδισθεϊ ή κάθοδός τους στη Σμύρνη, όπου δέν υπήρχε ευχέ
ρεια στέγασης καί διατροφής τους. Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι, δπως προκύπτει άπό τά 
άντίστοιχα τηλεγραφήματα, ελάχιστοι ήταν εκείνοι πού πίστευαν δτι θά έγκατέλειπαν τίς 
έστίες τους οριστικά.

2. Πρόκειται γιά αναφορά στην πυρπόληση τοϋ ’Αϊδινίου πού έγινε μετά τήν προσωρινή 
άποχώρηση τοϋ έλληνικοΰ στρατού, στίς 15 ’Ιουνίου 1919. Ό Μ. Ρόδας (Ή Ελλάδα στην 
Μικρά ’Ασία, ’Αθήνα 1950, σ. 100) άναφέρει έπιγραμματικά: «Ή εύημεροϋσα πόλις τοϋ 
Άϊδινίου έντύς τριών ήμερών μετεβλήθη εις ένα άπέραντον καί φρικτόν νεκροταφείου. . . 
"Οταν έπανήλθεν ό 'Ελληνικός στρατός εις τό Άΐδίνιον μόνον πτώματα καί έρειπωμένας 
οικίας εδρεν».

3. Σέ δλο τό κείμενο χρησιμοποιείται τό παλαιό ήμερολόγιο. Γιά διευκόλυνση τοϋ άνα- 
γνώστη δίνονται μέσα σέ παρένθεση οί ήμερομηνίες τών γεγονότων σύμφωνα μέ τύ νέο 
ήμερολόγιο.
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σκόμην εις την Μητρόπολην Σμύρνης, όπου παρά το σύνηθες, χαρακτηριστική 
εβασίλευεν ησυχία. Ai θύραι των γραφείων ήσαν κεκλεισμέναι, οι υπάλληλοι 
άπονσίαζον και μόνος 6 'Αρχιδιάκονος εδέχετο εις το γραφεϊον του τους ολί
γους προ σ ερχομένους. Παρά τούτου μαθών ότι ό 'Αείμνηστος εν Χριστώ αδελ
φός 4 εύρίσκετο εντός τοϋ κοιτώνος του έσπευσα προς συνάντησίν του καί ευρών 
αυτόν καταγινόμενον εις την ταξιΟέτησιν των αρχιερατικών άμφιων του, συνέ
στησα αύτώ να προβώμεν εις ύστατον διάβημα παρά τοίς Προξένοις των Δυνά
μεων, επ’ ελπίδι να επιτύχω μεν παρ' αυτών, άφοΰ ήδη εϊχον αναχωρήσει al 
'Ελληνικαι Πολιτικοί και Στρατιωτικοί 'Αρχαί5, την παράδοσιν τής πόλεως 
κατόπιν συμφωνίας καί υπογραφής όρων ο πρώτιστος τών οποίων θά ήτο ή 
παροχή γενικής άμνηστείας προς πάντας τούς εκδηλώσαντας τά αισθήματα αυ
τών κατά την 'Ελληνικήν κατοχήν και τούς πολιτικώς κατά τήν άντίληψιν τών 
Τούρκων πταίσαντας. 'Ενώ δε και εκείνος εις τούτο συμφωνήσας, ήτοιμάζετο 
νά αναχώρηση μετ' εμού όπου δει, ήγγέλθη προς ημάς ότι άπόσπασμα τουρκικού 
ιππικού παρακολουθούμενον υπό άγριων τήν δψιν, και τάς διαθέσεις ορεσιβίων 
ληστών είσήλθον εις τήν πόλιν. 01 εν τώ αύλογύρω τοϋ 'Ιερού Ναού τής 'Αγίας 
Φωτεινής διαμένοντες χιλιάδες πρόσφυγες κατελήφθησαν υπό τρόμου και οι 
θρήνοι και οι άδυρμοι τών γυναικοπαιδών και α'ι άπέλπιδες αυτών εκκλήσεις 
κατασυνέτ ριβον τήν καρδίαν μας. Προ έτρεφα τότε τον άείμνηστον νά περιορι- 
σθώμεν και εως ότου ό τακτικός στρατός καταλάβη τήν πόλιν καί έγκατα- 
σταθώσιν ai 'Αρχαί. Κι' άπεδέχθη μεν τούτο, άλλ' εχων ιδιαιτέρας πληροφο
ρίας, καθ' ας μόλις τήν 4ην μ.μ. ώραν τής αυτής ημέρας ήτο δυνατόν νά φθά- 
σωσι τά πρώτα τμήματα τής πρωτοπορείας τοϋ εχθρού, ανέβαλε τήν εκ τής 
Μητροπόλεως εξοδον. Ματαιωθέντος ουτω τοϋ σκοπού τής ε'ις Σμύρνην καθό
δου μου, εξήλθον τής Μητροπόλεως, iva μεταβώ ε'ις Κορδελιό. 'Ατνχώς όμως

4. ’Αναφορά στύ Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο Καλαφάτη. (Για τη ζωή καί τή 
δράση του, μεταξύ άλλων, Χρ. Σ. Σολομωνίδη, 'Ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ’Αθήνα 1971, 2 
τόμοι). Οί Μητροπολίτες ’Εφέσου καί Σμύρνης συνδέονταν φιλικά καί συνεργάζονταν στε
νά. Μοιράζονταν τις ’ίδιες βενιζελικές θέσεις καί λίγες μέρες πριν τή συνάντηση πού περι- 
γράφεται έδώ, είχαν άπευθύνει τό παρακάτω τηλεγράφημα στόν Βενιζέλο: «Σάς εξορκίζο- 
μεν πρός σωτηρίαν επιθανάτιου ελληνισμού Μικρός ’Ασίας, σπεύσατε λάβετε εσχάτους 
ύψίατας αποφάσεις» (AB, ’Αλληλογραφία Βενιζέλου με προσωπικότητες τής εποχής (1897- 
1935), φάκελος 317). Ή άπάντηση τοϋ Βενιζέλου, με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 1922, 
έφθασε άργά: «'Ενώπιον εθνικής καταστροφής είμαι δυστυχώς άνίσχυρος πράξω τι. Παρα
καλώ ύποδείξητε τί νομίζετε δτι δύναμαι εκληπαρίααι παρά τών συμμάχων δεδομένου δτι 
ούδέποτε ατέρξουσιν εις στρατιωτικήν παρέμβασιν ήτις μόνον θά ήτο αποτελεσματική» 
(AB, δ.π., φάκελος 317).

5. "Οπως είναι γνωστό, ή αποχώρηση τών ελληνικών πολιτικών καί στρατιωτικών άρχών 
είχε όλοκληρωθεϊ τήν προηγουμένη, 26 Αύγούστου (8 Σεπτεμβρίου), μέ τήν άναχώρηση 
τοϋ "Υπατου 'Αρμοστή ’Αριστείδη Στεργιάδη, άφοΰ είχε προηγηθεΐ ό άπόπλους τοϋ Νάξος, 
πού μετέφερε τούς "Ελληνες δημοσίους ύπαλλήλους καί τά άρχεϊα της 'Υπάτης ’Αρμοστείας.
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μόλις έφθασα προ της καθολικής ’Εκκλησίας τον Άγιον Πολύκαρπον, ομοβρον
τία πυροβολισμών ριπτομένων παρά πολιτών Τούρκων, λεηλατούντων τά κατα
στήματα τών ομογενών επί τής Ευρωπαϊκής δδοϋ, με ήνάγκασε να δεχθώ την 
ανθορμήτως παρασχεθεϊσαν μοι φιλοξενίαν άγνωστου Φραγκισκανού μοναχού 
τής καθολικής ’Εκκλησίας τής Άγιας Μαρίας, δστις προφυλάξας με εν τή 
’Εκκλησία ταύτη, ώδήγησέ με μετά την κατάπαυσιν τών πυροβολισμών τή 
συνοδεία ’Ιταλών στρατιωτικών εις την άρχιεπισκοπήν τών Καθολικών, êv ή 
’έτυχον άδελφικής πράγματι υποδοχής, παρά τού Αρχιεπισκόπου Σεβ. κ. Γκα- 
λιέγκα καί παρά τών καλών καί αγαθών κληρικών τών ύπηρετούντων εν τώ 
καθεδρικά) Ναω.

Έν τώ περίβολο) τού Ναού τούτου, φρουρουμένου υπό δυνάμεως Γάλλων 
ναυτών, έχόντων επί κεφαλής φιλάνθρωπον λοχαγόν, κατέφυγον, ώς έξηκρίβω- 
σεν ή υπηρεσία παροχής άρτου εις αυτούς, δύο χιλιάδες επτακόσια πεντήκοντα 
γυναικόπαιδα. Έκ τού κρησφύγετού μου παρηκολούθουν τά εν τή πόλει καί 
τοις πέριξ σνμβαίνοντα καί δι απεσταλμένων μου ιερέων καθολικών καί άλλων 
φιλάνθρωπων ξένων υπηκόων προσεπάθουν κατά το δυνατόν να φανώ χρήσιμος. 
Ή έκ τού κρησφυγέτου έξοδος ήτο απολύτως άδύνατος, διότι ή μανία τών 
επιδρομέων κατά τών κληρικών κυρίως, δεν είχεν όρια καί έφονεύοντο οϋτοι 
μόλις εμφανιζόμενοι.

Το Σάββατον τούτο μέχρι τής εσπέρας συνέβησαν τά εξής γεγονότα. Διενερ- 
γήθησαν σφαγαί, διαρπαγαί καί ατιμώσεις μετ’ άνηκούστου σκληρότητος, έν 
τοϊς Προαστείοις τής Σμύρνης, ών οι κατόρθωσαντες νά διασωθώσι πληθυσμοί 
κατέφυγον ημίγυμνοι εις Σμύρνην. ’Εν Βουρνόβα καί Βουτζα, δπου αί θηριωδίαι 
έξίκοντο εις το κατακόρυφον, δεν έφείσθησαν οί κακούργοι καί αυτών τών ξέ
νων υπηκόων καί κυρίως τών’Άγγλων, τό κατά τών όποιων μίσος εξεδηλούτο 
ποικιλοτρόπως. Κατά την ημέραν ταύτην, ώς ήδυνήθην νά εξακριβώσω, ύπέ- 
στησαν μαρτυρικόν θάνατον οί διακεκριμένοι κληρικοί, ό άρχιερατικός ’Επίτρο
πος έκ Βουτζα αείμνηστος αρχιμανδρίτης ’Ιάκωβος Άρχατζικάκης, σφαγείς έν 
τώ έπιτροπικώ τού ιερού ναού τού Άγιου Ίωάννου καί ο προϊστάμενος τής 
κάτω συνοικίας τού αυτού προαστείου αοίδιμος αρχιμανδρίτης ’Αθανάσιος 
Νικολόπουλος, δν οί κακούργοι έπετάλωσαν ζώνταείς τούς πόδας εις το στήθος 
καί κατόπιν κατέσφαξαν. Έφείσθησαν μόνον τού έφημερίου ’Αρχιμανδρίτου 
Νήφωνος, δστις δμως, ώς έπληροφορήθην, μετά διήμερον άπέθανεν έκ συγκο
πής καρδίας 6. Την αυτήν ημέραν αί σφαγαί καί αί ατιμώσεις καί αί καταστρο- 
φαί διενεργήθησαν έν μεγάλη κλίμα κι εις την Αρμένική ν συνοικίαν Σμύρνης, 
δπου είχον καταφύγει καί πολλοί ομογενείς ιδίως εκ τής επαρχίας Φιλαδέλ
φειας. Πυκνοί πυροβολισμοί έκκρήξεις χειροβομβίδων ήκούοντο καθ’ δλην τήν 
ημέραν, δμιλοι δε γυναικοπαιδών ομογενών καί Αρμενίων κατέφευγον πανικό

6. Ή υπογράμμιση ύπάρχει στό πρωτότυπο κείμενο.
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βλητοι καί σχεδόν ημίγυμνοι προ τής καθολικής Μητροπόλεως, θεόθεν οι πρά
γματι Χριστιανοπρεπώς εργασθέντες καθολικοί κληρικοί, ώδήγονν αυτούς προς 
διάσωσιν εις διάφορα καθολικά ιδρύματα.

Την αυτήν ημέραν περί ώραν 2αν μ.μ. άστυνόμος προσελθών παρά τω εν τή 
Μητροπόλει παραμείναντι και μη προφθάσαντι να κρυβή προσωρινώς αείμνη
στα) Μητροπολίτη Σμύρνης κυρώ Χρυσοστόμω διέταξεν αυτόν νά μεταβή παρά 
τω Φρονράρχω Συνταγματάρχη Σαλ'ιχ Ζεκή, εχοντι να άνακοινώση διαταγάς.

” Αν ευ άντ ιρρήσεως επιβάς ούτος άμάξης, μετέβη εις το Δ ιοικητήριον, όπου 
εγένετο ψιλοψρόνως δεκτός παρά τον Φρουράρχου διατάξαντος αυτόν νά εκδώση 
εγκύκλιον, ϊνα καθησυχάση τούς Χριστιανούς καί προτρέψη αυτούς νά παραδώ- 
σωσι τα όπλα καί τούς κεκρυμμένους ”Ελληνας αξιωματικούς καί στρατιώτας. 
Δ ι αυτοκινήτου παραχωρηθέντος παρ’ ’Αμερικανού αξιωματικού τοϋ Ναυτικού, 
τυχαίως εκεί παρευρεθέντος, έπέστρεψεν ό άοίδιμος εις την Μητρόπολιν καί 
έργασθείς μετά των άδελφών αυτού συνέταξε καί άντέγραψεν εις πολλά αντί
γραφα εγκυκλίους σχετικός προς την ήν είχε λάβει διαταγήν καί ετοιχοκόλλη- 
σεν αύτάς διά τού υπηρέτου του εις τά κεντρικώτερα μέρη τής Σμύρνης. Κατά
κοπος εκ τής εργασίας ταύτης καί εκ των προηγηθεισών επί τόσας ημέρας 
ταλαιπωριών καί άγρνπνιών, περί ώραν 7ην μ.μ. ήθέλησε νά άναπαυθή. Μετά 
παρέλενσιν όμως ολίγων λεπτών έπέστρεψεν εις το γραφειον του καί λαβών 
άνά χείρας τήν 'Αγίαν Γραφήν εμελέτα πλήρης λύπης καί οδύνης, ότε τήν 7:30 
μ.μ. έσταμάτησε προ τής Μητροπόλεως αύτοκίνητον στρατιωτικόν συνοδευό- 
μενον υπό δύο λογχοφόρων ιππέων Τούρκων. 'Ο εν τω αύτοκινήτω άστυνόμος 
άνελθών εις το Γραφειον τού Μητροπολίτου άνεκοίνωσεν αυτώ ότι κατά διατα
γήν τού αυτού Φρουράρχου καλείται εις το Φρουραρχείον αυτός καί δύο ή τρεις 
εκ τών προκρίτων. Εύρεθείς προ τής τοιαύτης άξιώσεως ό αείμνηστος διέταξε 
καί έκάλεσαν τούς εκ τών Δημογερόντων άγαπητούς ώς υπέθετε παρά το ίς 
Τούρκοις αειμνήστους Νικόλαον Τσουρουκτσόγλου καί Δ. Κλιμάνογλου7, μεθ’ 
ών συνοδεία τού αστυνόμου καί τών 'ιππέων μετέβη εις το Δ ιοικητήριον. Τί εν

7. 'Ο Ν. Τσουρουκτσόγλου ήταν γνωστός δημοσιογράφος της Σμύρνης καί εκδότης της 
γαλλόφωνης καθημερινής έφημερίδας Réforme άπό τά 1900. (Για τή Βράση τής έφημερίδας, 
Χρ. Σ. Σολομωνίδη, 'Η δημοσιογραφία στη Σμύρνη, ’Αθήνα 1959, σ. 245-7). ’Ακολού
θησε πανεπιστημιακές σπουδές στο Μόναχο δπου άναγορεύτηκε διδάκτορας τής Νομικής 
καί είχε συμφοιτητή τόν άργότερα Κάιζερ Γουλιέλμο (Χρ. Σ. Σολομωνίδη, δ.π., σ. 197-8). 
’Ενώ όλοι οί συγγραφείς πού άσχολήθηκαν μέ το θέμα άναφέρουν δτι ό Ν. Τσουρουκτσόγλου 
συνοδέυσε το Μητροπολίτη Χρυσόστομο καί ήταν παρών στή συνάντηση μέ τον ΝουρεντΙν 
πασά, υπάρχει μία σύγχυση γύρω άπό το δεύτερο δημογέροντα τής συνοδείας. Οί περισ
σότερες πηγές άναφέρουν το δημογέροντα Δ. Κλιμάνογλου ένώ άλλες (π.χ. Μ. Ρόδας, 
ίί.π., σ. 358) άναφέρουν τόν Σ. Κιουρπάσογλου. ’Από τούς νεότερους ερευνητές, ό 
Μ. L. Smith (Ionian Vision, Λονδίνο 1973, σ. 308), χωρίς νά δίνει όνόματα, γράφει δτι ό 
Χρυσόστομος συνοδευόταν άπό τρεις δημογέροντες.
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τώ Διοικητηρίω εγένετο ονδε'ις μέχρι σήμερον εμαΟεν8. Οι εν τή Μητροπόλει 
μετ’ εύνοήτου ανησυχίας άνέμενον την επάνοδον αύτοϋ, δτε την 10:30 μ.μ. 
λαμβάνουσι σημείωμα τον αοίδιμον δι αστυνόμον άποσταλεν καί άπευθυνόμε- 
νον προς τον άδελφόν αυτοϋ, εχον οϋτω : «‘Αδελφέ Ευγένιε, εκρατήθημεν έγώ 
μεν ώς πρόεδρος, οι δε λοιποί ώς μέλη τής ‘Αμύνης. Ειδοποιήσατε τάς οικογέ
νειας αυτών.»9 Τοϋτο υπήρξε το τελευτ αίον ‘ίχνος τής ζωής τ ον άξιο μακαριστού 
τούτου ‘Ιεράρχου ! ! ! Ai πληροφορίαι al συλλεγείσαι την έπομένην εκ διαφόρων 
πηγών εβεβαίουν Πασαι δτι κατεδόθη οδτος εις τον όχλον, δστις διαπομπεύσας 
καί καταβασανίσας αύτόν, διεμέλισε το σώμα αύτοϋ καί εΐτα περιέφερεν έν 
θριάμβφ την αρχιερατικήν αύτοϋ ράβδον άνά τάς Τουρκικάς συνοικίας, διαλα- 
λών την «παραδειγματικήν τιμωρίαν κιαφίρ, προδοτικώς προς τούς Τούρκους 
πολιτευθέντος». Ούτως ετελειώθη εν Κυρίφ ‘Αρχιερεύς, διανύσας τον θεοφιλή 
αύτοϋ βίον εν άρεταΐς καί άγιότητι, περιπαθώς άγαπήσας την ‘Εκκλησίαν, 
άγωνισθε'ις καλλινίκως υπέρ τον ‘Έθνους και πρωτοστατήσας εν παντι εργω, 
τιμώντι λειτουργόν πραγματικόν τής Εκκλησίας τοϋ Χρίστου. Έγένετο, κατά 
τα περί αύτοϋ προφητικώς υπό τοϋ πνεύματος είρημένα, πιστός αχρι θανάτου 
καί εδόθη αύτώ ο στέφανος τής ζωής. «‘Η Μήτηρ Εκκλησία, θρηνούσα επί τή 
απώλεια διαπρεπούς Αυτής λειτουργού », είναι, δεν αμφιβάλλω, υπερήφανος διά 
το μακάριον αυτοϋ τέλος, το επισφράγισαν βίον χριστιανοπρεπή, πλήρη εργα
σίας ακαμάτου καί μόχθων υπεράνθρωπων. 'Ο μισθαποδότης τοϋ Κυρίου άς 
προσδεχθή αύτόν ε’ις την αΐωνίαν άνάπαυσιν!

Οϋτω διήλθε, Παναγιώτατε Δέσποτα, ή ημέρα τοϋ Σαββάτου καί την έπο
μένην, Κυριακήν, ενώ οι κώδωνες τών εκκλησιών ημών εσίγουν καί άντ αύτών 
ήκούοντο οι θρήνοι και οι γόοι τών άτυχων θυμάτων τών τουρκικών θηριωδιών, 
δμιλος βασιβοζούκων καί στρατιωτών εν βλασφημίαις καί άπειλαίς άνεζήτει 
την è μην ταπεινότητα εν Κορδελιω10. ‘Ηπείλουν τούς πάντας καί τα πάντα άν 
δεν παρουσιαζόμην επί τή βεβαιώσει τών γειτόνων δτι εύρισκόμην έν Σμύρνη 
ελεηλάτησαν την οικίαν μου, φεισθέντες μόνον τής Μητροπόλεως, κατεδίωξαν, 
εύτυχώς άνεπιτυχώς, τον νεώτερον άδελφόν μου καί όρμήσαντες είτατή βοήθεια 
τών εντοπίων Τούρκων εις την ‘Αρμενικήν Συνοικίαν παρεδόθησαν εις άνηλεείς 
σφαγάς, εις ατιμώσεις παρθένων καί γυναικών καί εις διαρπαγάς, μεταβαλόντες 
ούτως εντός ολίγων ωρών εις "Αδην την τέως άνθοϋσαν καί εν τή χαρά βεβνθι-

8. Ή στιχομυθία μεταξύ τών δύο παλαιών άντιπάλων σώθηκε άπύ τύ θρύλο καί άναφέ- 
ρεται στις περισσότερες έξιστορήσεις τών γεγονότων σαν πραγματικός διάλογος (Γιά παρά
δειγμα, Μ. Ρόδα, ό'.π., σ. 358, R. Puaux, Les derniers jours de Smyrne, Παρίσι 1923, 
σ. 10-1).

9. Ό N. Τσουρουκτσόγλου κατόρθωσε, άγνωστο πώς, νά στείλει καθησυχαστικύ σημείωμα 
στη σύζυγό του. Τύ σημείωμα διασώθηκε καί δημοσιεύεται μύ τά βιογραφικά στοιχεία τοϋ 
δημοσιογράφου στύ £ργο τοϋ Χρ. Σ. Σολομωνίδη, Ή δημοσιογραφία στη Σμύρνη, σ. 199.

10. Γιά τά γεγονότα καί τήν πυρκαγιά στύ Κορδελιό, R. Puaux, ό'.π., σ. 10-1.
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σμένην Κοινότητα ταύτην. Την αυτήν ημέραν, λεηλατήσαντες πρώτον τάς οικίας 
άλλοι όμιλοι κακοποιών μετά στρατιωτών τοΰ Κεμάλ, έπυρπόλησαν την fΕλλη
νικοί άτην παρά την Σμύρνην κωμόπολιν τοΰ Κουκλοντζά.

Έκ τών όρέων της Μικρασίας και Ιδίως τοΰ Τμώλου και της Μεσωγίδος 
κατήλθον βαθμηδόν εις Σμύρνην πάντες οι ληστα'ι εκείνοι, τών οποίων την θη
ριωδίαν δεν ηδυνήθη να δαμάση τριετής σύντονος καταδίωξις τών 'Ελληνικών 
αποσπασμάτων. Μετ’ αυτών δλη ή μνρμηκία τών Τούρκων τον εσωτερικού, 
ύπερεπλήρωσε την Σμύρνην. Την πρώτην εκ μέρους αυτών έπίθεσιν υπέστησαν 
οι εν ταις αύλαϊς τών εκκλησιών καί εν άλλοις δημοσίοις οίκήμασι καταφυγόντες 
εκ τού εσωτερικού ομογενείς καί ’Αρμένιοι πρόσφυγες. Δεν θά λησμονήσω 
ποτέ τάς άπέλπιδας κρανγάς τών άτυχών τούτων! Τί δέ υπέστησαν ούτοι είναι 
άδύνατον να περιγραφή ενταύθα. Παν δ,τι εΐχον οι δυστυχείς πολύτιμον καρπόν 
τόσων ετών εργασιών καί μόχθων άφηρέθη βιαίως, οι άνθιστάμενοι εφονεύοντο 
άμέσως, ai εύειδέστεροι παρθένοι καθ’ ομίλους άπήγοντο άλλαι δε ήτιμάζοντο 
υπό τά δμματα τών γονέων ή τών αδελφών αυτών, εξ ών πολλοί μη δυνάμενοι 
να άνεχθώσι το φρικτώδες τούτο θέαμα, ηύτοκτόνουν, άποσπώντες τάς μαχαίρας 
καί τά πυροβόλα τών δημίων. 'Ιερείς καθολικοί, οϋς παρακαλέσας άπέστειλα 
ε’ις τούς τόπους τών τραγωδιών τούτων, μοί διηγήθησαν τα συμβάντα, προσθέ- 
σαντες δτι ή παρουσία αυτών σννετέλεσεν εις προσωρινήν τού κακού κατάπαυσιν. 
'Η διαρπαγή τών καταστημάτων τής άγοράς εσυνεχίσθη καί την ημέραν ταύ- 
την, την δε νύκτα πυκνοί πυροβολισμοί καί εκκρήξεις χειροβομβίδων εκράτουν 
τούς πάντας εν τρόμοι.

’Ενώ δε πάντες άνεμένομεν την Δευτέραν (29ην τού αυτού μηνάς) (11 Σεπτ.) 
να δοθή πέρας εις τά ανήκουστα ταϋτα τών χριστιανών μαρτύρια, διότι Τουρκι
κός Στρατός τακτικός, δυνάμεως συντάγματος, μετά τού περιφήμου Νουρεδδίν 
πασά11 είχεν είσέλθει την νύκτα εις την πόλιν, εβλέπομεν την πρωίαν κατά-

w. 'Ο Νουρεντίν πασάς, επικεφαλής τής Στρατιωτικής Διοίκησης Σμύρνης ώς τόν 
’Οκτώβριο τοΰ 1918, άνέλαβε τά καθήκοντα τοΰ βαλή στό Βιλαέτι Άιδινίου άμέσως μετά 
την άνακωχή τοϋ Μούδρου. Δημοφιλής άνάμεσα στό τουρκικό στοιχείο τής περιοχής γιά 
την άποφασιστική συμμετοχή του στη μάχη τοϋ Κουτ-ελ-Άμάρα, πού έληξε μέ σημαντική 
ήττα τών ’Άγγλων, έσπευσε νά Ιδρύσει Σύνδεσμο ’Εφέδρων ’Αξιωματικών στή Σμύρνη 
καί νά οργανώσει μυστικές ένοπλες ομάδες στύ Βιλαέτι Άιδινίου. Οΐ ομάδες αυτές κατα
δίωκαν καί τρομοκρατούσαν το χριστιανικό στοιχείο τής περιοχής καί ή δράση τους αυτή 
άποτέλεσε έναν άπό τούς βασικούς λόγους πού οδήγησαν τύ Συνέδριο τής Ειρήνης νά πάρει 
τήν άπόφαση γιά τήν άποστολή τοϋ έλληνικοΰ στρατοΰ στή Σμύρνη, τόν Μάιο τοϋ 1919.

“Υστερα άπό έντονα διαβήματα τών Συμμάχων 'Υπάτων 'Αρμοστών στήν Κωνσταντινού
πολη, καί λίγο πριν τήν έλληνική άπόβαση, ή 'Υψηλή Πύλη άναγκάστηκε νά άντικαταστή- 
σει τόν Νουρεντίν, τοποθετώντας στή θέση τοΰ βαλή Άιδινίου τύν Ίζέτ μπέη, παλιό δι
πλωμάτη.

Τόν Μάιο τοΰ 1919, ό Νουρεντίν—ξεχνώντας παλαιότερες διαμάχες—άκολούθησε τόν 
Μ. Κεμάλ στήν Άνατολία καί πήρε ενεργό μέρος στήν δργάνωση τοϋ Κεμαλικοϋ άγώνα.
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πληκτοι εν τή Γαλλιστί ήμιφύλλω έκδιδομένη εφημερίδι «Λεβάν» * 12 άπειλητικάς 
τον πασά τούτον εγκυκλίους καί δεν ήργήσαμεν να διαπιστώσωμεν δτι επί το 
χείρον ετράπη ή κατάστασις και δτι τα είσελάσαντα στρατεύματα ενεφοροϋντο 
υπό τοϋ θηριώδους πνεύματος, το οποίον διακρίνει τον αρχηγόν αυτών. Οι φόνοι 
την ημέραν ταύτην ησαν τόσον πολυάριθμοι ώστε οι εξελθόντες προς προμή
θειαν άρτου διά τούς καταφυγόντας εις τα θρησκευτικά καθιδρύματα καθολικοί 
ιερείς επέστρεψαν περίτρομοι, εις δέ εξ αυτών γέρων σεβάσμιος, προϊστάμενος 
τής καθολικής Εκκλησίας τοϋ Γκιδζ-τεπέ, καταφυγών την ημέραν ταύ την εις 
την Μητρόπολίν του, δεν ήδύνατο επί ώραν να άρθρωση λέξιν, καί εθρήνει διαρ
κώς καί κατείχετο υπό νευρικής κρίσεως διότι είδε τόσας θηριωδίας!

Είναι δε νΰν εύκαιρον, Παναγιώτατε Δέσποτα, νά εξάρω την εν χριστιανική 
αύταπαρνήσει νπό τών καθολικών ιερέων επιτελεσθεϊσαν εργασίαν. Τα καθι
δρύματα αυτών ήσαν ανοικτά διά πάντα επιθυμούντο νά καταφύγη εις αυτά. 
Κατά προχείρους υπολογισμούς περί τάς εξήκοντα χιλιάδας χριστιανών εύρον 
ασυλον εν τοις καθιδρύμασι τούτοις εν τε τή πόλει τής Σμύρνης καί εν τοις προα- 
στείοις. Περί πάντων δε τούτων αδελφικώς αυτόχρημα προυνόουν οί αξιέπαινοι 
ούτοι τοϋ Χριστού εργάται, μή παραλείποντες καί φάρμακα νά παρέχωσιν εις 
τούς άσθενοϋντας. Αί δε μοναχοί τών διαφόρων ταγμάτων καί ιδία αί άδελφαί 
τοϋ ελέους, μόναι αν ευ προστασίας τινός, καθ’ δσον δι αύτάς δεν διε τέθησαν 
φρουροί ξένοι στρατιώται, περιερχόμεναι τάς οδούς περισυνέλεγον διά φορείων 
καί διά τών ίδιων χειρών μετέφερον εις τά διάφορα Νοσοκομεία τούς τραυμα
τίας καί τούς ασθενείς καί περιέθαλπον τά εγκαταλελειμμένα παιδία, προκαλοΰ- 
σαι ουτω τον θαυμασμόν πάντων. Εύρον δέ τινες εξ αυτών άτυχώς τον θάνατον 
εν τή εκτελέσει τόσον ιερού καθήκοντος.

Έκ παραλλήλου προς τούς ανωτέρω καί μετά τοϋ αυτού ζήλου καί τής αυτής 
αύταπαρνήσεως είργάσθησαν καί οΓ Αμερικανοί Ποιμένες τών Δ ιαμαρτυρομένων, 
εξ ών ό διευθυντής τής εν Παραδείσιο ’Αμερικανικής Σχολής κ. Μακλαχλάν13

Παράλληλα, οί ομάδες πού είχε οργανώσει, στην περιοχή της Σμύρνης υποδέχτηκαν τόν ελ
ληνικό στρατό πρωτοστατώντας στα αιματηρά επεισόδια στις 15 καί 16 Μαΐου τοΰ 1919.

Σάν Διοικητής τοϋ Πρώτου Σώματος τοϋ Κεμαλικοΰ στρατοΰ μπήκε στή Σμύρνη στις 
28 Αύγούστου 1922 καί άνέλαβε γιά μιαν άκόμα φορά τή διοίκησή της, έτοιμος νά συνεχίσει 
τό έργο τής έ'ξωσης τοΰ χριστιανικοΰ πληθυσμοΰ πού είχε άφήσει ατέλειωτο στά 1919.

12. Ή γαλλόφωνη έφημερίδα Levant κυκλοφόρησε στή Σμύρνη τόν Νοέμβριο τοΰ 1918, 
άμέσως μετά τήν ανακωχή τοΰ Μούδρου, άπό ομάδα Λεβαντίνων. Άποτέλεσε τύ κατεξοχήν 
ίταλοτουρκικό δημοσιογραφικό ΰργανο. ’Εξακολούθησε τήν έκδοσή της ώς τον ’Οκτώβριο 
τοΰ 1938 μέ διευθυντή τόν Σιρρή μπέη, πού άργότερα έγινε έκδότης τής γνωστής Halkin 
Sesi.

13. Λεπτομερειακή περιγραφή τής κακοποίησης τοΰ δόκτορα MacLachlan, προέδρου 
τοΰ Άμερικανικοΰ Κολλεγίου, άπό Τούρκους στρατιώτες τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ υπάρχει 
στό έργο τοΰ Άμερικανοΰ Προξένου στή Σμύρνη τον καιρό τής καταστροφής G. Horton, 
The Blight of Asia, Ίνδιανάπολις 1926, σ. 138-40.
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μέχρι θανάτου έκακοποιήθη παρά των Τούρκων, θελήσας νά ελέγξη αυτούς 
διά τάς διαπραττομένας θηριωδίας. Προς πάντας τούτους οι δυστυχείς θά εϊμεθα 
αιωνίως εύγνώμονες.

'Η Τρίτη και Τετάρτη (30 κα'ι 31 Αύγούστον) (12 και 13 Σεπτ.) διέρρευσε 
κατά τον αυτόν τρόπον. Ai άγριαι σκηνα'ι έπαναλαμβάνοντο, ai δε νύκτες ήσαν 
νύκτες κολάσεως κα'ι υπό το σκότος αυτών έξελίχθησαν σκηνα'ι άφαντάστου 
άγριότητος.

Ούδεμία οΙκία έμεινεν άνέπαφος κατά τάς ημέρας ταύτας. Μετά την διαρ- 
παγήν αυτών και τών περιούσιόν τών ενοίκων και των εις αύτάς καταφυγόντων, 
επηκολούθει η άτίμωσις. Δέκα, είκοσι καί τριάκοντα πολλάκις κακούργοι ήτί- 
μαζον μίαν κα'ι την αυτήν παρθένον κα'ι τώρα, ενταύθα ευρισκόμενος, κατ εκα
τοντάδας εκδίδω πιστοποιητικά δι ατυχείς κόρας άπωλεσάσας κατά τοιοϋτον 
τρόπον δ,τι επί τής γης εΐχον πολύτιμον κα'ι ών τά ονόματα δι ευνόητους λόγους 
παρασιωπώ. 'Εν τή όδώ δε Μοσκάβ τής Σμύρνης παρά το 'Ελληνικόν Νοσοκο- 
μείον το κακόν προσέλαβε τοιαύτην έντασιν ώστε άθρόαι εσημειώθησαν αύτο- 
κτονίαι, σνγκινήσασαι μέχρι τοιούτου σημείου και αυτά τά ανθρωπόμορφα τέ
ρατα, ώστε πολλοί εξ αυτών εγκαταλειπόντες τά θύματα αυτών ετάχθησαν 
φρουροί προ τών οικιών, άποτρέποντες άλλους επιδρομείς. 'Εν τώ Προαστείω 
δε τού Βαϊρακλή εκατοντάδες παρθένων ερρίφθησαν δμοϋ εις την θάλασσαν καί 
επνίγησαν, iva μή περιπέσωσιν εις τάς χείρας τών διωκτών.

Είναι άδύνατον, Παναγιώτανε Δέσποτα, νά επεκταθή τις εις λεπτομέρειας 
επί τών συμβάντων έκαστος χριστιανός έχει την Ιδίαν αυτού ιστορίαν, ιστορίαν 
φρίκης και μαρτυρίων κα'ι μόνον συλλογή διηγήσεων τοιούτων (ώς ήδη ήρξατο 
πράττουσα ή ενταύθα έφημερ'ις «Νέα'Ημέρα») δύναται νά παράσχη άμυδράν 
εικόνα τών διαδραματισθέντων.

Τήν Τετάρτην (3Ιην Αύγούστον) ( 13 Σεπτεμβρίου) επληροφορήθην δτιέπτά 
περίπου χιλιάδες γυναικοπαιδών 'Αρμενίων ενεκλείσθησαν εν τω αύλογύρω τού 
καθεδρικού άρμενικοϋ ναού τού 'Αγίου Στεφάνου καί άπό τριών ήδη ημερών 
πολιορκούμε να υπό τών Τούρκων διετέλουν εν άπογνώσει άνευ άρτου και ϋδατος. 
Προς άτίμασιν, άπογύμνωσιν καί σφαγήν αυτών είχον όρμήσει ήδη άπό τής 
Κυριακής στρατιώται και πολΐται Τούρκοι, άλλ' οι γενναίοι νέοι άντέταξαν 
άμυναν διά πυροβόλων καί χειροβομβίδων καί ήνάγκασαν τούς επιδρομείς νά 
σταθώσιν είς άπόστασιν.

Μόλις επληροφορήθην τούτο ώς καί δτι ό ’Αρμένιος αρχιεπίσκοπος είχε κατα
ψύχει εις καθολικόν ίδρυμα και επομένως δεν ήδύνατο νά πράξη τι υπέρ αυτών, 
παρεκάλεσα τούς καθολικούς ιερείς τού Μητρ. ναού και δύο εξ αυτών, ό γραμ- 
ματεύς τού άρχιεπισκόπου Δον Δελεμπιάνι και ό ίερεύς Δον Σκαλαρϊνο, έσπευ- 
ααν προς σωτηρίαν αυτών καί μετά πολλάς διαπραγματεύσεις κατώρθωσαν νά 
περισώσωσι πράγματι τάς χιλιάδας ταύτας τών γυναικοπαιδών και νά εγκα- 
ταστήσωσιν αύτάς έν ασφαλεία εις τά θρησκευτικά αυτών καθιδρύματα.
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Άλλ’ ή Θεία Πρόνοια μας επεφυλασσε τραγικώτερα γεγονότα. Την 3ην άκρι- 
βώς μεταμεσημβρινήν ώραν τής Τετάρτης (31 Αύγ.) πυρκαϊά εξερράγη εν τή 
αρμένική συνοικία. Κατ’ άρχάς εθεωρήθη αϋτη τυχαία καί ουδείς ανησύχησε 
τοσούτφ μάλλον δσω το άριστα κατηρτισμένον πυροσβεστικόν σώμα εσπευσεν 
επί τόπου καί είργάζετο ύπερανθρώπως προς καταστολήν τοϋ πυράς. Άλλ’ ai 
προσπάθειαι των καλών τούτων εργατών τοϋ καθήκοντος προσέκρουον εις ανυ
περβλήτους δυσχερείας. Οι σωλήνες τών ύδάτων ώς διά μαγικής χειρός εύρέθη- 
σαν αίφνης διερρηγμένοι και εις πλεΐστα άλλα τής πόλεως σημεία έσημειώθησαν 
πυρκαϊαί. Το πϋρ ούτως ελάμβανε τρομακτικός διαστάσεις. Πυκνός μαύρος 
καπνός εκάλυπτεν άποπνυκτικώς τον ορίζοντα, θερμότης άφόρητος άνεπτνχθη 
καθ’ δλην την πόλιν, εκκρήξεις συχναι χειροβομβίδων εμπρηστικών και πυκνοί 
πυροβολισμοί ενεσπειραν τον πανικόν εις τούς εν τοϊς διαφόροις οίκήμασι κατα- 
φυγόντας άτυχεΐς. 01 πυροσβεσται βλέποντες το αδύνατον τής περιστολής τοϋ 
πυράς καί σχόντες άρκετά θύματα εκ τών εκκρήξεων τών χειροβομβίδων καί 
τών πυροβολισμών, ήναγκάσθησαν να συμπτυχθώσιν εις τα απώτερα φυλακεία 
αυτών καί είδον αυτούς εκ τοϋ κρησφύγετού μου διερχομένους περί την 6ην 
εσπερινήν ώραν, ήμιγύμνονς καί ημιθανείς εκ τοϋ κόπου. Το παμφάγον στοι- 
χεΐον άφέθη ούτως έλεύθερον νά έξακολουθήση καί άποτελειώση το καταστρε
πτικόν αύτοϋ εργον. Βαρεία οσμή πετρελαίου καί βενζίνης επρόδιδε τάς τουρκι
κός προσπάθειας προς περιστολήν τοϋ κακοϋ (!) καί ή μία μετά τήν άλλην al 
Έλληνικαί συνοικίαι τής Σμύρνης εγένοντο παρανάλωμα τοϋ πυράς καί τό γυ
ναικόπαιδα έξαλλα ετρεχον προς τήν προκυμαίαν, προς τήν Πούνταν καί προς 
τό προάστεια, προσπαθούν τα νά διασοθώσιν άπό τοϋ νέου άκαταμαχήτ ου εχθρού. 
Τό θέαμα ήτο τραγικώτατον καί τήν πραγματικότητα επέτεινεν ή απηνής τών 
φευγόντων καταδίωξις εκ μέρους τοϋ οχλου καί τοϋ στρατού, δστις εσταμάτα 
τούς ατυχείς καθ’ όδόν, άφήρει τό χρήματα, κοσμήματα καί παν πολύτιμον καί 
μέχρι καί αυτών τών εξωρούχων καί υποδημάτων.

Περί τήν 11ην νυκτερινήν ώραν ή πυρκαϊά προσήγγισεν εις τό κρησφύγετόν 
μου. Μετά σύσκεψιν μετά τών καθολικών Ιερέων άπεφασίσαμεν νά εκκενώσω μεν 
εν τάχει τήν αυλήν τής ’Εκκλησίας καί οϋτω δύο χιλιάδες επτακόσια πεντή- 
κοντα γυναικόπαιδα, άποτελέσαντα μακράν πυκνήν σειράν άτυχεστάτων πλα
σμάτων, ετέθη σαν εις κίνησιν εν τοιαύτη ώρα κατευθυνόμενα εις τήν προκυμαίαν, 
iva τεθώσιν υπό τήν προστασίαν τών Προξενείων καί τών ξένων αγημάτων. Ώς 
οπισθοφυλακή αυτών ετάχθημεν μετά τών καθολικών ιερέων καί τοϋ αποσπά
σματος τών Γάλλων ναυτών. Μόλις δμως έξήλθον τοϋ αύλογύρου τής ’Εκκλησίας 
εύρέθην αντιμέτωπος αποσπάσματος ισχυρού Τουρκικού πεζικού, διαθέτοντος 
δύο πυροβόλα, άτινα συνεχώς έβαλλον προς τός οδούς, θεόθεν δρομαίως διήρ- 
χοντο έξαλλα εκ τοϋ δρόμου γυναικόπαιδα φέροντα επ’ ώμων άπομεινάρια απο
σκευών των.

Δέν εκρατήθην τότε καί μολονότι προφανέστατον διέτρεχον κίνδυνον, ετόλ-
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μησα νά πλησιάσω τον επί κεφαλής αξιωματικόν και παρακαλέσω αυτόν να 
φεισθή αθώων και άκάκων πλασμάτων, επιζητούντων σωτηρίαν. Μετά χαρα
κτηριστικής ηρεμίας μ οι άπήντησεν άτι πυροβολεί κατά κλεπτών διαρπαζόν των 
περιουσίας! ’Ενώ δε ελέγοντο ταντα διήλθε προ ημών δρομαίως Τούρκος στρα
τιώτης κρατών δύο δοχεία πετρελαίου ή βενζίνης. ’Επέστησα την προσοχήν 
τον αξιωματικόν επί τούτου, άλλ’ εκείνος μοι άπήντησεν ότι «είναι δικός μας 
μεταφέρων ύδωρ προς κατάσβεσιν τοΰπυράς»!!!!14 'Υπό τάς αυτός συνθήκας 
εξηκολουθήσαμεν την προς την προκυμαίαν οδόν διά τής στενής όδοΰ Ρόδων 
ενώ al εκατέρωθεν οικίαι έκαίοντο, ήναγκασμένοι άπό καιρού εις καιρόν νά 
αταματώμεν, iva παραμερίσωμεν πτώματα καί συνδράμωμεν καιόμενα γυναικό
παιδα. Προ τής κλινικής τοϋ κ. Ψαλτώφ15 οι συνοδεύοντες ημάς Γάλλοι στρα- 
τιώται άπεχώρησαν iva βοηθήσωσι τους εις άλλα θρησκευτικά καθιδρύματα 
καταφυγόντας καί ούτως ημείς μόνοι μετά μυρίους κινδύνους, προσκρούοντες 
διαρκώς επί πτωμάτων καί ήναγκασμένοι έστιν δτε νά πατώμεν επ’ αυτών, 
διότι ήτο κεκαλνμμένη εξ αυτών ή οδός, εφθάσαμεν εις την προκυμαίαν, όπου 
ενομίζομεν ότι θά είμεθα ασφαλείς. Άτνχώς ή πυρκαϊά δεν ήργησε νά φθάση 
καί μέχρι τοϋ νέου ημών καταφυγίου. Περί ώραν 2αν μετά μεσονύκτιον τά επί 
τής προκυμαίας οικοδομήματα ήρξαντο καιόμενα. Σκηναί τότε άπεριγράπτου 
τραγικότητος διεδραματίζοντο. ’Αρκεί νά λάβη τις ύπ δψιν ότι επί τής Προκυ
μαίας εϊχον συσσωρευθή κατά τούς μετριωτάτους υπολογισμούς ψυχαί άνω των 
τριακοσίων χιλιάδων καί πλήν τούτων, άποσκεναί, σχηματίζουσαι δλοκλήρους 
λόφους ώς άμαξαι καί κάρρα τών εκ τοϋ εσωτερικού εις Σμύρνην καταφυγόντων. 
Τοσαύτη δε ήτο τοϋ πυράς ή έντασις, ώστε έκαίοντο καί àποσκευαί καί άνθρω
ποι, εξ ών οί μεν γνωρίζοντες νά κολυμβώσιν ερρίπτοντο εις την θάλασσαν, άλλοι 
δε προσεπάθουν νά διασωθώσι καλυπτόμενοι δι όθονών βεβρεγμένων. Θρήνος 
καί κλαυθμός καί γοεραί κραυγαί ήκούοντο πανταχόθεν, δυνάμεναι νά συγκινή- 
σωσι καί τούς λίθους. Τά αγήματα τών ξένων δυνάμεων παρατεταγμένα κατά 
μήκος τής Προκυμαίας καί σχηματίζοντα ζώνας νπεδέχοντο καί περιέσωζον

14. ‘Η πληθώρα παρόμοιων περιγραφών άπό αξιόπιστους μάρτυρες πού άνήκαν στις ξέ
νες παροικίες της Σμύρνης δέν άφήνει περιθώρια γιά άμφισβήτητη τοϋ τρόπου μέ τον όποιο 
απλώθηκε ή πυρκαγιά (Μ. L. Smith, δ.π., σ. 308). Γιά παράδειγμα, βλ. μαρτυρίες στά έργα 
G. Horton, δ.π., σ. 144-54, L. Oeconomos, The Tragedy of the Christian Near East, 
Λονδίνο 1923, M. Housepian, Ή Σμύρνη στις φλόγες, ’Αθήνα 1978, έλληνική μετάφραση, 
A. Andreades, La destruction de Smyrne, ’Αθήνα 1923, κ.ά.

15. Πρόκειται γιά την κλινική τοϋ Έλληνα γιατροΰ ’Απόστολου Ψαλτώφ, μέλους της 
Διοικούσας ’Επιτροπής της Μικρασιατικής ’Άμυνας καί τής Σμυρναϊκής Δημογεροντίας. 
Ή Μικρασιατική Άμυνα συστήθηκε τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1921, μετά τ'ις άποτυχίες τοϋ ελλη
νικού στρατοΰ το καλοκαίρι τοΰ 1921. Σέ συνεργασία μέ τήν άντίστοιχη κίνηση τής Κων
σταντινούπολης, έπιδίωκε τή δημιουργία αύτόνομου Μικρασιατικού κράτους καί προσπά
θησε, γιά τήν επιτυχία τοΰ σκοπού, νά προσεταιριστεί τό στρατηγό Παπούλια καί τόν 
"Υπατο 'Αρμοστή Στεργιάδη, πράγμα πού δέν στάθηκε δυνατό (Μ. Ρόδα, δ.π., σ. 262-325).
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μέχρι τής στιγμής εκείνης μόνον τους υπηκόους καί τας άποσκενάς αυτών. 
Εύρεθείς ούτως εγώ προ προφανούς κινδύνου, τοσούτιρ μάλλον δσω οι διώκται 
ημών είχον αρχίσει το έργον αυτών επί τής προκυμαίας, άπεπειράθην τή βοή
θεια καθολικού ’Ιταλού υπηκόου νά προσεγγίσω την προ τού Λιμεναρχείου 
:'Ιταλικήν ζώνην. Άλλ’ ενώ ενρισκόμην προ τού ταχυδρομείου συνήντησα τμή
μα Τουρκικού στρατού εκ πεζικού και ιππικού και πολυβόλων έτοιμον προς εκ- 
κίνησιν καί άνεγνώρισα τον επί κεφαλής Συνταγματάρχην, γνωστόν μοι άπό τού 
Ευρωπαϊκού πολέμου. Φοβηθείς μη περιπέσω εις τάς χεΐρας αυτού μετέβαλον 
διεύθυνσιν ϊνα καταφύγω εις την ’Αγγλικήν ζώνην. Προ τού ξενοδοχείου όμως 
Σπλέντιτ τμήμα Τουρκικού στρατού παραταχθέν κατά πλάτος τής προκυμαίας 
είχε φράξει την οδόν, ό δε επί κεφαλής αξιωματικός φέρων στολήν Ελληνος χω
ροφύλακας 16 με συνέλαβε καί με ώδήγησεν εις διαμέρισμα επί τής προκυμαίας, 
δπου εκρατοϋντο καί άλλοι χριστιανοί, έπειπών μοι δτι «έχομε ν να εξοφλήσω μεν 
πολλούς λογαριασμούς με τούς Ρωμηούς Παπάδες». 5Εκεί κρατούμενος ετόλ- 
μησα μετά πάροδον ολίγων λεπτών νά συνάψω σχέσεις μετά τού συλλαβόντος με 
άξιωματικού, δστις άγνοών την ιδιότητά μου καί καμφθείς εκ τών παρακλήσεών 
μου, ύπεσχέθη νά με επιβιβάση ενός άτμοπλοίου, αν ήδυνάμην νά παραδώσω 
αύτώ είκοσι χρυσός λίρας. Μη εχων άλλα χρήματα παρέδωκα αύτώ πέντε χρυ
σός λίρας καί το ώρολόγιόν μου καί κατώρθωσα νά διέλθω την ζώνην ύποσχε- 
θείς δτι θά επλήρωνον καί το υπόλοιπον εκ χρημάτων, τά όποια εκράτει ή εκεϊ 
που δήθεν ενρισκομένη οίκογένειά μου. Άφεθείς ούτως ελεύθερος, προσέτρεξα 
προς τά ’Αγγλικά αγήματα, εζήτησα τον επί κεφαλής άξιωματικόν, εΐπον αύτώ 
την ιδιότητά μου καί μετά πολλάς διαπραγματεύσεις έγενόμην μεν δεκτός εντός 
τής ζώνης καί ήμην εν σχετική ασφαλεία, άλΧ εδέησε và àv a μείνω ϊνα ζητηθή 
ή άδεια τού επί τής Ναυαρχίδος «ΣιδηρούΔουκός» καταφυγόντος γενικού Προ
ξένου τής ’Αγγλίας κ. Λάμπ17 καί τού Ναυάρχου. Μετά παρέλευσιν τριών τε-

16. Ή χρήση έλληνικής στολής άπό Τούρκους—τακτικούς καί άτακτους—είναι στοι
χείο έπαναλαμβανόμενο σε πολλές διαφορετικές μαρτυρίες καί έπεξηγεϊ, ώς ένα σημείο, 
τή λαθεμένη άπόδοση καταστροφών καί έπιθέσεων σέ "Ελληνες.

17. Στις 22 Αύγούστου (4 Σεπτ. ), οί Μητροπολίτες Σμύρνης καί Εφέσου, μέ τον 
’Αρχιεπίσκοπο τών ’Αρμενίων Άχαρονιάν, έπισκέφτηκαν τόν Sir Hary Lamb καί του ζή
τησαν νά πάρει μέτρα γιά την προστασία του ποιμνίου τους. Ό ’Άγγλος Γενικός Πρόξενος 
τούς πληροφόρησε ότι άν ή κατάσταση παρέμενε σταθερή γιά ένα δεκαήμερο, ίσως νά έφθα
ναν άγγλικά στρατεύματα νά άναλάβουν τήν προστασία τών πληθυσμών, γιά λόγους χριστια
νικούς (Ρόδάς, δ.π., σ. 339). ”Αν πραγματικά υπήρξε σκέψη άποστολής άγγλικών στρα
τευμάτων, πού εμποδίστηκε τελικά άπύ τά γεγονότα, θά πρέπει μάλλον νά οφειλόταν στύ 
γεγονός δτι ή τροπή πραγμάτων εν Μ. ’Ασία μεταβάλλει κατάστασιν εκ βάθρων έν ’Ανα
τολή, μετατοπίζουσα άπό τής 'Ελλάδος εις ’Αγγλίαν τήν μέριμναν τής περιφρονρήσεως τών 
άγγλικών συμφερόντων (Τηλεγράφημα άρ. 2916/4.9.1922, Ραγκαβής άπύ ελληνική πρε
σβεία στύ Λονδίνο στύ 'Υπουργείο ’Εξωτερικών, ΥΕ/Α' Πολιτική/1922/Α5/VI Περί 
έκκενώσεως Μ. ’Ασίας καί συνομολογήσεως ανακωχής).
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ταρτών τής ώρας πολυτελής άτμάκατος προσήγγισεν επί τής προκυμαίας καί 
βοηθού μένος υπό των ναυτών εΐαήλθον εις αυτήν αν ευ ράσου καί καλυμμαυχιού 
και ώδηγήθην επί ύπερωκειανείου επιταχθέντος καί μέλλοντος να πλεύση τήν 
επομένην διά Μάλταν καί τήν πρωίαν τής επομένης έπεβιβάσθην ετέρου ατμό
πλοιου έχοντας κατεύθυνσιν διά Πειραιά. Έπί τοϋ πρώτου άτμοπλοίου συνήν- 
τησα πολλούς ’Άγγλους άξιωματικούς καί παρέστησα προς αυτούς διά ζωηρών 
χρωμάτων τον άμεσον κίνδυνον, δν διέτρεχον τόσαι χιλιάδες χριστιανών, άπει- 
λουμένων εκ τών κακοποιών στοιχείων καί εκ τοϋ Τουρκικού στρατού καί εκ 
τοϋ πυράς καί φαίνεται δτι δ λόγος μου επέδρασε καί μετά συνεννόησιν μετά 
τοϋ Ναυάρχου έρρίφθησαν εις τήν θάλασσαν δλαι αί λέμβοι τών πολεμικών καί 
τών εμπορικών αγγλικών πλοίων καί μετεφέροντο όσοι ήτο δυνατόν αδιακρίτως 
επί τών επιτάκτων πλοίων, ύπερπληρωθέντων εντός ολίγου χρονικού διαστή
ματος. Άλλα τα διασωθέντα γυναικόπαιδα ήσαν σταγών εν ώκεανώ. 'Η θά
λασσα επληρώθη κολυμβώντων άνδρών καί γυναικών, λέμβοι καί φορτηγίδες 
άνευ κωπών καί πηδαλίων υπερπλήρεις γυναικοπαιδών ωθούντο υπό τοϋ πνέοντος 
ευνοϊκού ευτυχώς ανέμου προς τά θωρηκτά καί εκεϊθεν παρελαμβάνοντο υπό 
τών φιλάνθρωπων ’Άγγλων, Γάλλων καί Αμερικανών καί Ιταλών επί τών 
πλοίων. "Iva σχηματίση ή 'Υμετέρα Θειοτάτη καί προσκυνητή μοι Παναγιότης 
άμυδράν Ιδέαν τών άφαντάστως τραγικών τούτων γεγονότων, άρκεϊ νά άναφέ- 
ρω δτι λέμβοι πλήρεις γυναικοπαιδών έσύροντο διά σχοινιού δεδεμένου εις τον 
λαιμόν τολμηρών άνδρών, οΐτινες κολυμβώντες κατώρθωσαν νά περισώσωσι το 
πολύτιμον φορτίον καί πολλοί εξ αυτών εύρον τον θάνατον εκ τής κοπώσεως, 
πνιγέντες εν τή εκτελέσει τοϋ καθήκοντος. ’Άλλαι πάλιν γυναίκες μή δυνάμεναι 
επί πλέον νά κολυμβώσιν ερυμουλκοΰντο υπό τών εντός τών λέμβων, κρατούν- 
των αυτός εκ τής κόμης. Το σκληρόν τούτο θέαμα καί al αγριαι φωναί τών έπί 
τής προκυμαίας εναπομεινάντων τοσοϋτον έπέδρασαν επ’ εμού ώστε ήσθάνθην 
τός δυνάμεις μου έκλιπούσας, τούς οφθαλμούς μου σκοτιζομένους καί έπεσα 
λιπόθυμος εις μίαν τοϋ καταστρώματος γωνίαν. Δεν δύναμαι νά υπολογίσω επί 
πόσον χρονικόν διάστημα ’έμεινα εν τή καταστάσει ταύτη. Το δριμύ τής νυκτός 
εκείνης ψύχος συνετέλεσεν εις το νό άνακτήσω αν ευ τίνος βοήθειας τός αισθήσεις 
μου καί δτε συνήλθον (ήτο δε πλέον ημέρα) εΐδον τήν θάλασσαν καί τήν προκυ
μαίαν έρημον καί μόνον διέκρινα μακρόθεν πυκνούς ομίλους γυναικοπαιδών οδη
γούμενων υπό λογχοφόρων ιππέων καί πεζών Τούρκων στρατιωτών μακράν 
τοϋ πυράς προς τήν Πούνταν καί το Λιοικητήριον18. 01 όμιλοι συχνάκις κατε- 
λαμβάνοντο υπό πανικού, προκαλουμένου υπό τών στρατιωτών καί τών άτα
κτων οΐτινες ελήστευον καί εφόνευον καί άπήγουν τός ευειδεστέρας τών γυναι
κών καί τών παρθένων. Νέα πάλιν προσφυγή προς το μέσον τής προκυμαίας

18. TÒ Διοικητήριο (Konak) βρισκόταν στό νότιο μέρος τής Σμυρναϊκής παραλίας, 
στις άρχές τοϋ Τουρκικού τομέα τής πόλης πού ή πυρκαγιά άφησε σχεδόν άθιχτο.
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καί νέος εκεϊθεν διωγμός προς την Πούνταν καί το Διοικητήριον και ή κατά- 
στασις αϋτη διήρκεσε καθ’ δλην την ημέραν της Πέμπτης (1η/14 Σεπτεμβρίου) 
μέχρι τής 5ης μ.μ. ώρας τοϋ απόπλου τοϋ άτμοπλοίου ημών, δπερ προς άσφά- 
λειαν των επιβαινόντων συνώδευσαν μέχρι Καραβούρνων ή ’Αγγλική Ναυαρχ'ις 
καί εν ’ Αντιτορπιλλικόν. ’Επί τοϋ άτμοπλοίου επεδόθην εις άλλο καθήκον, την 
κατά το δυνατόν περίθαλιριν των διασωθέντων. ~Ησαν εν άλω 1740 γυναικόπαι
δων καί γέροντες καί σχεδόν πάντες βεβρεγμένοι καί ημίγυμνοι. 01 φιλάνθρωποι 
τον πλοίου αξιωματικοί (το πλοίον έφερε το δνομα Καρνάκ) προσεπάθουν 
δι δλων των μέσων, τα οποία διέθετον, να άνακουφίσωσι τούς δυστυχείς τού
τους. ’Αλλ’ αί προμήθειαι δεν ήργησαν νά έξαντληθώσι καί πλήν τής τροφής 
ελειψε καί το ύδωρ, τοϋ οποίου εΐχον μεταλυτέραν ανάγκην οι τόσον σκληρώς 
ταλαιπωρηθέντες. Ύπό τοιαύτας συνθήκας εφθάσαμεν εις Πειραιά καί άπεβι- 
βάσθημεν πάντες καί ευρομεν την εσπέραν εκείνην τής Παρασκευής (2)15 Σε
πτεμβρίου) αυτόχρημα αδελφικήν περιποίησιν.

Την αυτήν εσπέραν άνελθών εις ’Αθήνας, τηλεγραφικώς έγνώρισα προς τήν 
* Υμετέραν Θειοτάτην καί προσκυνητήν μοι Παναγιότητα τά τής διά τής βοή
θειας τοϋ Κυρίου διασώσεώς μου καί τήν έπομένην συντάξας, άπέστειλα σχετι
κήν έκθεσιν, άμφότερα άπωλεσθέντα, ώς εικάζω εκ τοϋ σχετικού Αυτής τη
λεγραφήματος.

’Ενταύθα εύρισκόμενος εθεώρησα ιερόν μου καθήκον, δπως ανακουφίσω διά 
των προσπαθειών καί ευεργεσιών μου τά άτυχή θύματα τής μεγάλης καί πρω
τοφανούς εν τή ιστορία τοϋ ’Έθνους ημών καταστροφής. Πλήν τών διαβημάτων 
μου παρά τώ ° Υπουργεία) Περιθάλψεως, οπού ομολογώ δτι εϋρον άξιέπαινον 
προθυμίαν καί στοργήν αληθή προς τούς πρόσφυγας, επέστησα τήν προσοχήν 
μου προς άμεσον άσιοκατάστασιν τών καθηγητών, διδασκάλων καί Ιερέων καί 
προς επιτυχίαν τούτου συνετέλεσε τα μέγιστα ό καλός καί αγαθός ' Υπουργός 
τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας ’Εκπαιδεύσεις κ. I. Σιώτης, δστις 
είσηγήθη καί εξεδύθησαν τά αναγκαία Νομοθετικά διατάγματα. Άτυχώς δμως 
εϊχομεν νά σκεφθώμεν μόνον δι ολίγους κληρικούς, μη ύπερβαίνοντας τήν εκα
τοντάδα, διότι ή μανία καί ή λύσσα τών διωκτών κατ’ αυτών κυρίως εξέσπασε 
καί ήφανίσθησαν ούτως ύπερ τούς τριακοσίους ιερείς καί διάκονοι, μή κατορθώ- 
σαντες νά διαφύγωσιν. Οι πλείστοι μετά μυρίους κινδύνους διασωθέντες ήναγ- 
κάσθησαν νά μεταμφιεσθώσι καί κείραντες τήν κόμην καί τήν γενειάδα περιε- 
βλήθησαν φορέματα λαϊκών. ’Αλλά καί ού'τω μόνον οί πρεσβύτεροι εξ αυτών 
διεσώθησαν, τών νεωτέρων κρατηθέντων ύπό τών Τούρκων, δυνάμει τής υπό 
τοϋ Κεμάλ έκδοθείσης γνωστής διαταγής, καθ’ ήν εκρατοϋντο ώς αιχμάλωτοι 
πολέμου οι άπά 18-25 ετών χριστιανοί, ϊνα χρησιμεύσωσι διά τά κατ’ ευφη
μισμόν καλούμενα εργατικά τάγματα. Μεταξύ τών τοιούτων καταλέγονται ό 
’Αρχιδιάκονος τοϋ αειμνήστου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βασίλειος Παπαδο
πούλας, ο διάκονος Άθηναγόρας Ίατρόπουλος, τελειόφοιτος τής Θεολογικής
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Σχολής, δ Ιερεύς τοϋ Νεκροταφείου Σμύρνης Παρθένιος, ο ιδιαίτερος τον ιερόν 
Ναόν τής Ευαγγελίστριας Σμύρνης Μελέτιος, ο διάκονος τον Μητροπολιτικον 
ναόν Μαγνησίας Γρηγόριος, ό εν Μαγνησία επίτροπός μου Άρχιμανδρ. ’Άνθιμος 
δατις καί εφυλακίσθη ώς άλλοι. Οί δε γραμματείς τής Μητροπόλεώς μου Εμ
μανουήλ Φαρλέκας (Κορδελιού) καί Άνέστης Παυλίδης (Μαγνησίας) κρα
τούνται εις τάς φύλακας δι άγνωστον κατηγορίαν19.

’Εκ παραλλήλου κατηύθυνα τάς ενεργείας μου προς διάσωσιν των εις τάς 
χείρας των Κεμαλικών εναπομεινάντων γυναικοπαιδών καί προς τούτο καταρ- 
τίσας προχείρως εκ προσφύγων καλής κοινωνικής τάξεως επιτροπήν (ή εκλογή 
διενεργήθη εν γενική των προσφύγων εκκλήσει εν τοίς Γραφείοις τής ’Επιτρο
πείας των ’Αλυτρώτων), επέτυχον να ναυλωθώσιν υπό τού 'Υπουργείου τής 
’Εθνικής Οικονομίας τα υπό τής ’Επιτροπής ταύτης εξευρεΟεντα καί ύποδει- 
χθέντα επτά μεγάλα υπό ξένην σημαίαν ατμόπλοια, δι ών περιεσώθησαν αρκε
τοί χιλιάδες, μέχρις ου χάρις εις τάς ενεργείας των ’Αμερικανών επετράπη να 
προσεγγίσωσιν εις Σμύρνην καί τα παράλια υπό την προστασίαν Αμερικανικών 
πολεμικών επίτακτα 'Ελληνικά ατμόπλοια καί όντως ερρίφΟησαν εις τάς φιλό
ξενους άκτάς τής Μητρός Πατρίδος τά έναπομείναντα οικτρά λείψανα τών τέως 
ευτυχών εν Μικρά ’Ασία χριστιανών ημών.

Ή εν λόγω επιτροπή όργανωθεΐσα άνενδότως εφωδίαοε πάντας διά δελτίων 
ταύτότητος, άπαραιτήτων διά τήν ενταύθα περίθαλψιν αυτών, ίδρυσε τμήματα 
πληροφοριών καί εργασίας καί εν γένει είργάσθη καί εργάζεται, παρ’ δ λα. τά 
έσωθεν άτυχώς καί έξωθεν παρεμβαλλόμενα προσκώμματα, εν συνεννοήσει μετά 
τών 'Υπουργείων καί τών άλλων Σωματείων προς άνακούφισιν τών άτυχη- 
σάντων.

Πρός με ιδιαιτέρως έπεδείξαντο πάντες ενταύθα, επίσημοι καί ίδιώται, μεγά- 
λην συμπάθειαν καί έκτίμησιν. 'Οπουδήποτε καί αν αποταθώ διά ζητήματα 
προσφυγικά ευρίσκω υποδοχήν άρίστην καί εσχάτως εις ένδειξιν εκτιμήσεως 
διά τήν επιτελεσθείσαν ενταύθα εργασίαν ώρίσθην παρά τού ° Υπουργείου Περι- 
θάλψεως μέλος τής Μεγάλης υπέρ τών προσφύγων ’Επιτροπής, ής μετέχουσιν 
εξέχοντες πολίται, φιλάνθρωποι καί δραστήριοι, εκ τής αξιέπαινου εργασίας 
τών οποίων πολλά έχει νά ελπίζη δ προσφυγικδς κόσμος.

Περί τής τύχης τών άτυχων χριστιανών τών λοιπών τής Μικρασίας επαρχιών 
μανθάνω παρά τών έκάστοτε ως εκ θαύματος διασωζομένων. Καί περί μεν τής 
Κρήνης, τών Βρυούλλων, τής 'Ηλιουπόλεως, τών Άννέων, τής Περγάμου θά 
έμαθεν ήδη εξ εκθέσεων τών οικείων Μητροπολιτών ή Ύμετέρα Θειοτάτη καί

19. Τά θύματα τοϋ κλήρου ήταν πολυάριθμα. "Οπως γράφει ό Χρ. Σ. Σολομωνίδης (Η 
’Εκκλησία τής Σμύρνης, ’Αθήνα 1960), άπό τούς 459 ιερείς της έπαρχίας Σμύρνης οί 347 
βρήκαν οίκτρό θάνατο, ένώ θανατώθηκαν σχεδόν όλοι οί ’Αρμένιοι κληρικοί. ’Από τίς 46 
έκκλησίες της Σμύρνης καί τών προαστίων, δέν διασώθηκαν παρά τρεις, μέσα στήν πόλη.
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προσκυνητή μοι Παναγιότης. Περ'ι των επαρχιών όμως Μοσχονησίων καί 
Κυδωνιών μετά βαθύτατης οδύνης γνωρίζω εύλαβώς, δτι, ώς με εβεβαίωσαν 
εκείθεν διασωθέντες, εκ μεν τής δευτέρας εσώθησαν ελάχιστοι διαπεραιωθέντες 
εις Μυτιλήνην, τών λοιπών άπαχθέντων μετά τον Σεβασμιωτάτον εν Χριστώ 
άδελψοϋ άγιου Κυδωνιών Γρηγορίου εις το εσωτερικόν, εκ δε τής πρώτης 
ούδείς περιεσώθη άλΧ απαντες μετά τοϋ Σεβασ. εν Χριστώ άδελψοϋ άγιου 
Μοσχονησίων άπήχθησαν εις το εσωτερικόν καί κατά τάς διαδόσεις εσφάγησαν 
άνεξαιρέτως πό,ντες 20.

"Εν ταΐς μέχρι τής Παρασκευής τής 26ης τοϋ παριππεύσαντος Αύγουστον 
(8 Σεπτ.) εκθέσεσί μου προς την Ύμετέραν Θειοτάτην καί προσκυνητήν μοι 
Παναγιάτητα, ας εκ Σμύρνης άπέστελλον διά τοϋ Άγγλικοϋ πάντοτε ταχυ
δρομείου, εξέθετον τάς ενεργείας μου προς διάσωσιν τοϋ ποιμνίου μου. ’Εγκαί
ρως είδοποιήσας πάντας συνήθροισα αυτούς καί εγκατέστησα εν Σμύρνη όπου 
ενομίζομεν δτι εύρίσκονται εν ασφαλεία υπό την προστασίαν τόσων ισχυρών 
στόλων 21. ’Αλλά μδλα ταϋτα δεν έπαυον συνιστών προς πάντας ν άναχωρίσωσιν 
εγκαίρως, διότι εβλέπομεν όφθαλμοφανώς τον αφευκτον κίνδυνον22. Άλλ’ δτι 
περιπλέον δεν ήτο δυνατόν νά πράξωμεν, διότι ατμόπλοια επαρκή δεν ύπήρ- 
χον, τά δε υπό έπίταξιν 'Ελληνικά πλοία, τά εν τώ λιμένι καί τώ κόλπω τής 
Σμύρνης επί ημέρας κενά μείναντα, παρ' δλα τά διαβήματα καί τάς προσπάθειας 
εμοϋ καί τοϋ άειμνήστου, εατάθη άδύνατον νά διατεθώσι προς μεταφοράν προσ
φύγων, διότι δήθεν προωρίζοντο μόνον διά στρατιωτικός μεταφοράς23. 'Εξ

20. Οί κατοπινές μαρτυρίες δικαιώνουν τόν Χρυσόστομο. Βλ. ΚΜΣ, ό'.π., σ. 93 κ.έ.
21. Στο λιμάνι τής Σμύρνης είχαν συγκεντρωθεί 21 πολεμικά πλοία: έντεκα αγγλικά, 

πέντε γαλλικά, δύο ιταλικά καί τρία άμερικανικά.
22. Ό γνωστός Σμυρνιός Ν. Άρώνης γράφει, αντίθετα, πώς τόσο οΐ δημογέροντες δσο 

καί ό Μητροπολίτης Χρυσόστομος «είχε τη γνώμη δτι ό πληθυσμός δεν έπρεπε νά μετακι
νηθεί καί πώς οί ομογενείς τής ήγετικής τάξης χρέος είχαν νά δώσουν τό παράδειγμα τής 
ψυχραιμίας καί νά μείνουν» (Ν. Χρ. Άρώνη, Το χρονικό τής Σχολής Άρώνη, ’Αθήνα 1963 ).

23. Είναι γνωστό τό άντίθετο επιχείρημα πού άναπτύσσει καί ό Μ. Νοταρας, στέλεχος 
τής 'Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης: «Διά νά φύγει άπό τόν λιμένα τής Σμύρνης ένας πλη
θυσμός τριακοσίων χιλιάδων άτόμων, θά έπρεπε νά διατεθούν πλοία χωρητικότητας 500 
χιλιάδων τόννων είς μίαν ήμέραν ή 50 χιλιάδων τόννων πλοία καθημερινώς έπί δέκα ημέρας. . . 
Τά δέ πλοία πού ήμπόρεσαν νά έλθουν κατά τάς 20 Αύγούστου (2 Σεπτ.) καί μετέπειτα εις 
τήν Σμύρνην ήσαν κάπου 20, τά περισσότερα τών 1000-1500 τόννων, καί ήρχισαν νά φορ
τώνουν τό υλικόν τοϋ στρατού. . . ’Αλλά είς τί πρώτον καί είς τί δεύτερον νά έπαρκέσουν 
αυτά τά πλοία; Έξ οΰ καί τά μεγαλύτερα τμήματα τοϋ ύποχωροΰντος στρατού έπορεύθη- 
σαν πεζή πρός τόν Τσεσμέν, έναντι τής Χίου, έβδομήκοντα χιλιόμετρα δυτικώς τής Σμύρνης 
. . . "Ας μην ίσχυρισθώμεν δέ, δτι δέν έπρεπε νά προηγηθοΰν τών πάντων αί στρατιωτικαί 
μονάδες καί τά εφόδιά των, διότι χωρίς αύτά δέν θά κατωρθώνετο τό 1923 νά ύπάρχει ό 
άνασυγκροτηθείς στρατός τοϋ Έβρου, πού ή έτοιμότης του έκαμε νά υπογράφει ή Συνθήκη 
τής Λωζάννης, χωρίς ή 'Ελλάς οϋτε τήν Δυτικήν Θράκην νά παραχωρήσει. . . ’Αλλά καί 
άν ακόμη ύπήρχον τά μέσα φυγής, θά έφεύγαμε ή θά ύπακούαμεν είς τά κελεύσματα καί
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όλων δε των μετά των Πολίτικων καί Στρατιωτικών ’Αρχών διαμειφθέντων, 
ήννοήσαμεν δτι προσπάθεια σοβαρά δεν κατεβάλλετο παρ’ αυτών προς έγκαι
ρον περίσωσιν τών χριστιανών, iva μη ώς ελεγεν δ Στρατηγός κ. Χατζηανέστης 
«δημιουργηθή προσφυγικδν ζήτημα εν 'Ελλάδι στερούμενη χρημάτων προς 
περίθαλψιν αυτών» 24.

Προς τάς εκ τών ’Επαρχιών Κρήνης και Βρυονλλων προσελθούσας εις την 
Μητρόπολιν Σμύρνην ’Επίτροπός και ζητησάσας Ιδιαιτέρως την γνώμην μου 
περί τοϋ πρακτέου, συνέστησα άμεσον εϊς τινα νήσον αποστολήν τών χριστιανών. 
Καίτοι δέ εΐχον καί καιρόν καί μέσα οπωσδήποτε να πράξωσι τοϋτο, παρέμειναν 
άτυχώς παραπεισθέντες εκ τών διαβεβαιώσεων τών συνοίκων Τούρκων και 
οϋτω σχεδόν εξοντώθησαν τόσαι χιλιάδες 'Ελληνικωτάτου πληθυσμού. Τα 
ηρωικά Βρύουλλα δτε το εσπέρας τής Πέμπτης 1ης/14 Σεπτεμβρίου διηρχό- 
μεθα προ αυτών εΐδον ίδίοις δμμααι καιόμενα ενώ μακρόθεν ήκούοντο όμο
β οοντίαι κανονιοβολισμών τών ήμετέρων θωρηκτών νποστηριζόντων την εκ 
Τσεσμε εις τα πλοία επιβίβασιν τών οίκτρών λειψάνων στρατού ήρωϊκωτάτου 
καί δαφνοστεφούς δν ώδήγησαν εις την ήτταν και την άτίμωσιν αρχηγοί άναν
δροι και ανάξιοι25.

τάς συστάσεις τών Δημογερόντων καί τών προεστών, πού όλοι ελεγον ότι ήτο άνεπίτρεπτος 
ή φυγή καί ότι τό καθήκον μας επέβαλλε νά μείνωμεν;» (Μ. Νοταρα, Εις τήν ’Ιωνίαν, 
ΑΙολίαν καί Λυδίαν, ’Αθήνα 1972 σ. 65-6).

24. Καί στό σημείο αύτύ υπάρχουν άντίθετες μαρτυρίες. Τηλεγραφήματα πού ύπάρχουν 
στύ φάκελο ΥΕ/1922/ Ή αποχώρηση τών Δημοσίων Υπάλληλων άπό τήν Μ. ’Ασία, δεί
χνουν πώς υπήρχαν συγκρουόμενες οδηγίες για τήν υποδοχή καί περίθαλψη τών προσφύγων, 
τουλάχιστο σέ ο,τι άφορα τή Μυτιλήνη, τή Χίο καί τή Σάμο. 'Ο Γενικός Γραμματέας τής 
'Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης Π. Γουναράκης τηλεγραφεί στό Γενικό Διοικητή Σάμου: 
«Πληροφορούμεθα δτι πέντε χιλιάδες περίπου άτομα προερχόμενα εκ Νέας Έφέσσου δεν 
έγένοντο δεκτά Σάμον επί τω λόγφ δτι εστεροϋντο διαβατηρίων. Ειδική εντολή Υπάτου 
Άρμοστοϋ παρακαλώ δπως δεχθήτε τούτους καί καταβάλητε προσπάθειαν όπως διευκο- 
λυνθή εγκατάστασις» (δ.π., τηλ. άρ. 15009/25 Αύγούστου (7 Σεπτ. 1922). Τήν προηγου- 
μένη, ό Γουναράκης είχε τηλεγραφήσει στούς Γενικούς Διοικητές Μυτιλήνης, Χίου καί 
Σάμου με τήν παράκληση νά τοϋ γνωρίσουν άν είχε άπαγορευτεϊ ή άποβίβαση στά νησιά 
γιά έπιβάτες άπύ τή Σμύρνη (δ.π., τηλ. άρ. 1500/24 Αύγούστου (6 Σεπτ. 1922). 'Η άπάν- 
τηση τοϋ Γενικού Διοικητή Σάμου είναι ενδεικτική: «Μέχρις ώρας άποβίβασις δέν εχει 
άπαγορευθεΐ. Λόγφ δμως άθρόας συρροής οικογενειών εκ Σμύρνης καί έλλείψεως στέγης 
καί δυσχερειών επισιτισμού ενταύθα, πιθανώς στρατιωτική διοίκησις νήσου λάβη τοιοϋτον 
μέτρον. Πάντως εύκταΐον εάν άπηγορεύετο προσωρινώς ύφ’ υμών άναχώρησις εκ Σμύρνης».

Γιά τήν ύποδοχή πού επιφυλάχτηκε στούς πρόσφυγες, σχετικές μαρτυρίες καί άνάλυση 
τών αίτιων βλ. ΚΜΣ, δ.π., σ. 6 κ.έξ. καί Η. Morgenthau, I Was Sent to Athens, Νέα 
Ύόρκη 1924, σ. 56-70.

25. Γιά τήν τύχη τών Βρυούλλων καί, κατά τύ δυνατόν, άντικειμενική περιγραφή τών 
γεγονότων τής Σμύρνης βλ. μνημόνιο πού συντάχθηκε άπύ επιτροπή Βρετανών τής περιο
χής μέ έπικεφαλής τύν αιδεσιμότατο Gh. Dobson, Βρετανό Εφημέριο τής Σμύρνης, πού 
δημοσιεύτηκε στήν Gibraltar Diocesan Gazette, τ. 6, No. 2, Νοέμβριος 1922. Άποσπά-
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'Έχω να προσθέσω την λεπτομέρειαν δτι οί κάτοικοι τής Νέας Φωκαίας 
παρακόυσαντες εις τάς διαταγάς μου ας διεβίβασα δι επίτηδες διά βενζινακάτου 
άποσταλέντος και νπακονσαντες εις τάς συστάσεις των προκρίτων γερόντων 
Χρόνη Βασάλου καί Καραβά παρέμειναν απαντες. "Οτε δε πλέον άντελήψθησαν 
τον κίνδυνον δεν υπήρχεν επαρκής καιρός καί μέσα προς διάσωσιν καί μόνον 
ολίγοι ήδυνήθησαν νά διασωθώσι διαπεραιωθέντες εις Μυτιλήνην. Παρέμειναν 
επίσης παραπεισθέντες υπό των Τούρκων οι Χριστιανοί Άξαρίου περί ών ήδη 
μανθάνομεν λυπηρά καί απαίσια.

Καί νϋν, Παναγιώτατε Δέσποτα, μετ' εύλογου αγωνίας αναμένω τάς διατα
γάς Αυτής iva γνωρίζω κάγώ τί οφείλω να πράξω καί πώς να κατευθύνω τάς 
περαιτέρω ενεργείας μου. Ή προσωρινή των προσφύγων περίθαλψις δεν άρκεΐ 
βεβαίως. Έπείγει οριστική αυτών εγκατάστασις καί εις τούτο δύναται άποτε- 
λεσματικώς να συντελέση ή Ύμετέρα Θειοτάτη καί προσκυνητή μοι Παναγιό- 
της, συνιστώσα διά τοΰ μεγάλου Αυτής κύρους τα δέοντα πρός τε τάς cΕλληνικός 
Άρχάς καί προς τα ξένα σωματεία τα υπέρ αυτών εργαζόμενα26.

’Επί τούτοις μετά κατωδύνου καρδίας, κατασπαζόμένος τήν θεηφόρον Αυτής 
δεξιάν καί άπεκδεχόμενος τάς θεοπαθείς Αυτής εύχάς επ' εμέ τε καί τούς δυστυ
χείς πρόσφυγάς μας, θεοδιατελώ μετά σεβασμού απεριορίστου.

Έν Άθήναις τή 2 'Οκτωβρίου 1922

Τής Ύμετέρας Θειοτάτης καί προσκυνητής μοι Παναγιότητος ταπεινός εν 
Χριστώ αδελφός, καί άλως πρόθυμος εις τάς διαταγάς Της.

(ύπογρ.) d Έφεσον Χρυσόστομος

σματα τοϋ μνημονίου δημοσιεύουν οί G. Horton, L. Oeconomos καί Μ. L. Smith στα 
ϊργα τους, δ.π.

26. Πολλά έχουν γραφτεί για τό έργο των έλληνικών καί ξένων (ανθρωπιστικών ιδρυμά
των καί τήν κρατική μέριμνα γιά τήν άποκατάσταση των προσφύγων πού συνεχίστηκε γιά 
δεκαετίες μετά τήν καταστροφή. Δειγματολογικά άναφέρονται τά: Σύνδεσμος των Άνταλ- 
λακτέων Μικρασιατικών Πληθυσμών, Τά αιτήματα των Προσφύγων, ’Αθήνα 1925. Τα- 
μεϊον Περιθάλψεως Προσφύγων, Το εργον τοϋ Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων, ’Αθήνα 
1925. Επιτροπή Άποκαταστάσεως Προσφύγων, Συλλογή Νόμων, Διαταγμάτων κλπ. 
άφορώντων τήν ΕΑΠ, ’Αθήνα 1926. Société des Nations, D’establissement des réfugiés 
en Grèce, Γενεύη 1926. Κέντρον Προσφύγων, Οί Πρόσφυγες, ’Αθήνα 1945. Κεντρική 
Επιτροπή Προσφύγων, Τά Προσφυγικό ζήτημα κατά τήν παρούσα φάση του, ’Αθήνα 
1957. 'Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας, Στέγασις Άατων Προσφύγων 1922. Τό εργον 
τής έξαετίας 1952-1957, ’Αθήνα 1957.
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