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80 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή 

Ογδόντα χρόνια συμπληρώνονται 

φέτος από τον Αύγουστο του 1922, 

τη μεγάλη συμφορά του γένους, τη 

Μικρασιατική Καταστροφή, που πολ

λοi. τη χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύ

τερη συμφορά, ακόμη και από την 

Αλωση της Κωνσταντινούπολης. 

Το τραγικό τέλος τ ου αγώνα 1919-

1922 είναι συγκλονιστικό, αφού για 

πρώτη φορά μετά από χιλιετίες η 

Μικρά Ασία τταίJεt να κατοικείται από 

συγκροτημένους ελληνικούς πληθυ

σμούς. 

Λιγότερο από τρια χρόνια κράτησε το 

χαμογελο στα χε~η των Ελλήνων 

της Σμύρνης και της ευρύτερης 

περιοχr\c;. Η απελευθέρωση της 

Ιωνίας και της rτρωτει)ουσάς της, της 

Σμύρνης (2/5/1919), ήταν νωπή ακό

μη στη μνήμη των Ελλήνων που για 

αιιίJνες περίμεναν τη στιγμή αυτή. 

Οι πανηγυρισμοι και οι εκδηλι!Jσεις 

χαράς δεν είχαν ακομη κοπάσει όταν 

γύρισε η σελίδα της ιστορίας και οι 

καλές μέρες μετατράπηκαν σε αηο

φρό.δες. 

Με τη Συνθήκη n.ι.JV Σεβρών, που υττε

γράφη από τον Βενιζέλο στις 1 Ο 

Αυγούστου του 1920, δικαιιί.Jθηιων οι 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

προσδοκίες του ελληνισμού. Ανατο

λική Θράκη, Ίμβρος-τένεδος και 

Δωδεκάνησα (εκτός από τη Ρόδο) 

εκχωρούνται στην Ελλάδα. 

Η Κοινωνία των Εθνών αναθέτει στην 

Ελλάδα τη διοίκηση της Σμύρνης για 

μιc rιενταετiα και δίνει το δικαίωμα 

στους Ελληνες της Σμύρνης να απο

φασίσουν, μετά την πενταετία αυτή, 

αν επιθυμούν να ενωθούν με την 

Ελλάδα. 

Οι εθνικιστές Τούρκοι, με επικεφαλής 

τον μετέπειτα ιδρυτή της Τουρκικής 

Δημοκρατίας και πρώτο πρόεδρο της 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, απορρί

πτουν τις πρόνοιες της Συνθήκης των 

Σεβρών και cφχίζουv τον αποκαλοιΊ

μενο από α:.πούς απελευθερωτικό 

αγώνα για την ανεξαρτησία. Γνωστά 

τα δεινοπαθήματα του ελληνικού 

στρσωύ στον Σαγγάριο και την αλμυ

ρά έρημο. Η μια ήττα διαδέχετο την 

άλλη Ο ελληνικός στρατός είχε κου

ραστεί από τις προελάσεις στα βάθη 

της Μ. Ασίας που, εν πολλοίς, είχαν 

και πολιτικό χαρακτήρα. Ο βασιλιάς 

Κωνσταντίνος ηθελε να υπερακοντί

σει τους θριάμβους του αντι:Ίάλοu 

του Βενιζέλου. 



Διαφορετική θα ήταν η μοίρα της 

Ελλάδας··Κύπροu και της ευρύπ:ρης 

περιοχής αν οι μικρασιατικές ακτές 

παρέμειναν ελληνικές και στη ΜιΙφα

σία ζούσαν σήμερα 1 1/2 εκατομ. 

Ελληνες. 

Στις 26/8/1922 αναχώρησε από τη 

Σμι.Jρνη το ελληνικό στρατηγείο και οι 

Ελληνες δημόσιοι υπάλληλοι. Την 

ίδια μέρα, προς το απόγευμα, απέ

πλευσε και ο ελληνικός στόλος 

"Λήμνος", "Ελλη", "Νάξος". 

Ο aρμοστής της Σμύρνης Στεργιάδης 

επιβιβάστηκε στο αγγλικό θωρηκτό 

"Σιδηρούς Δοuξ" και εγατέλειψε τη 

Μ. Ασία μαζί με ης κατάρες των 

Ελλήνων να τον συνοδεύουν σ' όλη 
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του ζωτi για την απρεπτi, βάρβαρη, 

αδικαιολόγητη, υττεροπτική στάση 

του προς το ελληνικό στοιχείο της 

Σμίφvης Ι<.aι τη συμπcΊθείά του προς 

τους Τουρκοuς. Ουδέποτε τόλμησε 

να επιστρέψει στην Ελλι:Ίδα και να 

απολογηθεί.Πέθανε στη Γαλλία 

(~~iκαια 1950). 

Προτού αναχωρήσει από τη Σμύρνη 

προέβη στην τελευταία επαίσχυντη 

ενέργεια. Με διαταγr] ιοu απαγορεύ

τηκε η επιβίβαση των Ελλήνων στα 

πλοία. 

Ο άνθρωrιος nou τίμησε το ελληνικό 

όνομα κατά τη διάρκεια της κατα

στροφής ήταν ο Μητροπολίτης Σμύρ

νης Χρυσόστομος Καλαφάτης. 
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Ο ηρωικός αυτός ποιμενάρχης προ

σέφερε τα πάντα στο ποίμνιό του και 

παρέμεινε μαζί του, αν και στις 

27/8/1922 ο Αρχιεπίσκοπος των 

Καθολικών τον πίεζε για να εγκατα

λείψουν μαζί τη Σμύρνη. 

Μετά τη θεία λειτουργία (27/8/1922) 

στην Αγία Φωτεινή, ο Χρυσόστομος 

πορεύ rηκε προς το μητροπολιτικό 

μι';γα.ρο, ενώ το απόγευμα της ίδίΟς 

ημέρας κατέ:φθασr ένας Το<Jpκος 

υπασrυνόμος μc έξι στρα rιώτες οι 

οποίοι ·ιον οδτΊγηοαν ενώπιο\' του 

φρούραρχου Σαλή Ζεκή. Με αυστηρό 

ύφος ο Ζεκή καλεί τον Χρυσόστομο 

να καθησυχάσει ωυς χριστιανούc: και 

να τους συστήσα να παοαδώσουν 

τον οπλισμο τους. 

Στις 8 το βράδυ επανέρχεται ο ίδιος 

υπαστυνόμος καί τη φορά αυτή ο 

Μητροπολίτης προσάγεται ενώπιον 

του Τούρκου Διοικητή τηc.: 11 ις Στρα
τιάς, του σφαγέα της Σμύρνης, του 

περιβόητου ~Jουρετίv Πασά. 

Ο στρατηγός αuτός τοu είπε: "Δεν θα 

σε κρίνω εγώ, πλλά ο λαός". 'Γ::rσι και 

έγινε. Ο αιμοβόρος Νουρετιν παρέ

δωσε τον Δεσπότη στον όχλο, ο 

οrτοί.ος και rον λίντσαρε. 

Συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες 

για τις τελευταίες ώρες τοu ΧρJσό

στομου. Γάλλος ναuτης ποu παρακο

λουθούσε από απόσταση τη διαπό-
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Ο Σμύρνης Χρυσόστομο<; 

μπευση του Μητροπολίτη, αφηγείται 

ότι ο όχλος επιf)ίβασε τον Δεσπι)τη 

σc: γαιδούρι και τον περιέφερε σ1ου(; 

δρόμους της Σμύρνης ενώ ο κόσμος 

τσν ίιβριζε Άλλοι του ξερίζωναν τις 

τρίχες της γενειάδας του, κάποια 

''πρωτοηαλλήκαρα" του έκοψαν τα 

αυτιά και του έβγuλαν τα μάτια. Τον 

κατατεμάχισαν στην πλατεία Τιρκιλί

κι Υπόρχοuν ισχυρισμοί ότι ο κατε

μαχιυμός f:.γινε στην περιοχή Ικί Τσε

αμέ κ:-1ι όχι σ:-ο Τιρκιλίκι, αν και οι δύο 

ηεριιιχές δεν απέχουν και πολύ. 

Μια τοίτη μαρτυριa κάνει λόγο για 

λαικ6 δικαστήριο, στην οδό Beyler. 

Evo καφενείο αποτέλεσε την έδρα 

τoLJ δικαστηρίου με πρόεδρο τον Εμίν 

Ζαvτέ, πάρεδρο τον ανθυπολοχαγό 

Οι1έρ Γζεβτέτ και ένα πολίτη ως 
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ΣΜΥΡΝΗ: Η Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελλη~rισμοιί 

μέλος. Εισαγγελέας ορίστηκε Ι\άποι

ος Μαζχιόρ. Η δiκη διήρκεσε 5 λεrπό. 
και η ποινή: Θάνατος. Ως τόττος εrσέ· 

λεσης ορίστηκε το Τφκιλίκι αλλά ο 

εξαγριωμένος όχλος τον απήγαγε 

και τον κατακρεούργησε. 

Για τον Σμίφνης Χμυσόστομο, ο Κ. 

Πολίτης γράφει: "Πέθανε σαν αληθι· 

νός μάρτυρας". Ο Σμυρναίος δημο

σιογράφος Σ. Κουκουτσάκης: ''Ο μαρ

τυρικός θάνατος του Χρυσοστόμου 

θα αποτελεί το Μέγα Δίδαγμα εις 

τους αιώνας των αιώνων, δ[δαγμa 

στο οποίον με ευλάβεια θα προσηλά>

νονται οι Ελληνες κ.αι από το οποίον 

θα αντλούν με υηερηφάνει.αν το 

νόμο της ψι;χικJΊς τροφοδοσίας που 

θα τους ανυψιί.Jvει ως E:θvc.x; και θα 

τοuς στερεωνει εις την Θοηcη<εΙ.ωr." 

Ο Νουρετ[ν Πασάς και οι Τσέτες εξα 

φάνισαν από τη Σμι~φνη όχι μόνο 

τους Ελληνες αλλά και τους Αρμενί-· 

ους. Για 3 μερόνυχτα δεν έμεΙνε τίπο

τε όρθιο, αρκεί να ιΊταν ελληνιι<ό ή 

αρμενικ6. Ξενοι ανΠ1ΠΟf\ριτές περιέ

γραφαν με τα πιο μελαν<'ι χpώματα 

ης ΚΠlνυδiες, τοuς βιυσμοι:Jς ης 

σφαγές. 

Σ ι ι ς 31 .Ι'ω-γούστου rι Σμι:φνη ηαρc.δί

δετω στις φλ6γες. Η φ(.ιη~ά ξεκίνησε 

από την •.:ιρμενικ1'] συναικ.ίο. Ι<αι αποτέ·· 
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φρωσε μια έκταση 4 εκατ. τετμογωνι

κών μέτρων. Κάηκαν 43.000 σπίτια 

Ελλήνων, 10.000 Αρμενίων, 2.000 
ξένων. Επίσης 5000 καταστηματα, 

117 σχολεία, το αρχαιολογικό μου

σείο της Ευαγγελικής Σχολής ... 

Τα ανθρώπινα θύματα ξεπερνούν τις 

50.000. Χίλιάδες Ελληνίδες βιό.στη
καν, από τους 459 ιερείς των ενοριC.:Jν 
τηc-; Σμίιρνης βρήκαν οικφο θά·ιατο 

347. 

Ο Τσώρτσιλ στ' απομνημοvcυματά 

του γράφει: "Ο Κεμάλ εορτασε το 

θρίαμβό του με τη μεταβολή rηc 

Σμύρνης σε τέφρα και με την τερά

στια σφαγή του εκεί χpιuτιανικοίι 

πληθυσμού." 

Ο Σολομωνίδης στο βιβλίο τcυ 

"Ύμνος κω θρήνος της Σμύρνης" 

(Αθήνα 1956) αναι9έρεται στα βασα

νιστήρια στα οποία υποβλι')θηκuν 

ιεράρχες μας όπως ο Μοσχονησίων 

Αμβρόσιος τον οποίον πετό.Λωσαν, ο 

Κυδωνίων Γρηγόριος τον οποίον έθα

ψαν ζωντανό, ο ιερέας τ:JC: Αγίας 

Μαρίνας τον οποίο περιελουnαν με 

ζεματιστό λ6.δι ... 

Τριάντα δυο πολεμικά πλοία ξινων 

κρατών ή ια.ι αγκυροβολημέ:.ια '.Ττα 

ανοικτά του λιμανιού. Οι Έλληνες σε 

μια προσπάθεια να σωθούν κολυ

μπούσαν μέχρι εκεί. οι ναύτες όμως, 

με ρόπαλα και κσντάρια τουc κτuπού-
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σαν .::ηα δάκτυλα για να τους παρε

μποδίσουν να βγουν στα πλοία. Οι 

ναυτες δεν !']ταν Τούρκοι. Ηταν χρι

στιανοί και Εuρωπαίοι(!!!) 

Η καταστροφή της Σμύρνης σήμανε 

και την τουρκοποίηση της Μικράς 

Ασίcις. Ενάμισυ εκατομ. Έλληνες 

βρέθηκαν ρακένδυτοι στην Ελλάδα 

των 5 τότε εκατομμυρίων ττληθυ

σμοίι. Οι πρόσψuγες συνέβαλαν τα 

~1έγιcτα στην οικι•νομική ανάπτυξη 

του τόπου (Ωνάσης-Μποδοσάκης ... ). 

Πρόοδος σημειώθηκε στον πνευματι

κ/ΙJ και πολιτιστυ-<:ό τομέα (Σεφέρης, 

Βενεζης ... ). 

Πολλοί θα περίμεναν ν' ακοίJσουν ότι 

τους πρόσφυγες τουc; αγκάλιασαν οι 

αδελφοί στην ελεύθερη Ελλάδα. 

Δuστυχώc. Ο Παναγιώτης Κανελλό

πουλος tγμαφε: Τι' αυτούς δεν 

υπ1:1ρ~ε crrλr) συμπάθεια, δzν υπήρξε 

απάθεια Jπr';ρξε σαφής αντιπάθεια". 

Μίσος και ηcριψμ6νηση, θα συμπλη

ρc.;Ναμε εμείς .::ιπό πληροφορίες μας 

από συΎγεv~κά μας πρόσωπα που 

έ(ησαν τιc.; τραγικές εκείνες μέρες. 

Η Σμύρνη r.aι η Μικρασία έθαψαν το 

όνειρο της μι::γάλης uπερπόντιαc; 

Ελλάδας. 




