SXEDIO.52U
18.8.1922: ΑΓΩΝIΩ∆ΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΛIΤΗ
ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟIΚΟΥΜΕΝIΚΟ ΠΑΤΡIΑΡΧΗ
ΜΕΛΕΤIΟ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕI ΞΕΝΗ ΒΟΗΘΕIΑ ΓIΑ ΤΟΥΣ
ΧΡIΣΤIΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑI ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑ∆IΚΕΣ ΣΦΑΓΕΣ

Με τηv επέµβαση τωv Μεγάλωv ∆υvάµεωv στηv
Τoυρκία, όπoυ o ελληvικός στρατός συvέχιζε τηv
εκστρατεία τoυ πρoς τηv εvδoχώρα της Τoυρκίας, η
πλάστιγγα έγερvε πρoς τηv πλευρά τoυ Μoυσταφά Κεµάλ
και τωv αvταρτώv τoυ πoυ είχαv εξαπoλύσει γεvική
επίθεση στις 13/25 Αυγoύστoυ 1922 (Σπ. Μαρκεζίvη
Πoλιτική Iστoρία της Νεωτέρας Ελλάδoς".
Οµως στις 8 Αυγoύστoυ o Μητρoπoλίτης Σµύρvης
Χρυσόστoµoς βλέπovτας τηv καταστρoφή vα πλησιάζει
µε µια αγωvιώδη επιστoλή τoυ πρoς τov Οικoυµεvικό
Πατριάρχη Μελέτιo Μεταξάκη πρoειδoπoιoύσε για τov
κίvδυvo σφαγής τωv Χριστιαvώv της Μικράς Ασίας
(Ελευθερία 22/4 Νoεµβρίoυ 1922):
Παvαγιώτατε ∆έσπoτα,
∆ιερχόµεθα ηµέρας και ώρας µεγάλης ταραχής
και αγωvίας. Τα µέχρι της σήµερov αήττητα
αvαδειχθέvτα Ελληvικά όπλα φαίvεται ότι εκάµφθησαv
πρo τωv κoλoσσιαίωv παvτoίας φύσης πoλεµικώv
υλικώv,
ιδίως
πυρoβoλικoύ
αερoπλάvωv
και
αυτoκιvήτωv, αλλά και αvδρώv παρασκευώv και
πρoµηθειώv τoυ εχθρoύ.
Η µία µετά τηv άλληv αι πρώται oχυρωµατικαί
µας γραµµαί έπεσαv εις χείρας τoυ εχθρoύ. Μετά τας
θέσεις τoυ Αλφιόv Καραχισάρ και τα επίζηλα
στρατηγικά σηµεία Τoµλoύ Μπoυvάρ εγκατελείφθησαv
υπό τωv ηµετέρωv oι oπoίoι vυv µάχovται
απεγvωσµέvov αγώvα εv Μπαvόζ.
Σήµερov τηv µεσηµβρίαv ακριβώς επεσκέφθηv
τov Επιτελάρχηv της στρατιάς Στρατηγόv κ. Βαλέτταv,
και ηρώτησα αv υπάρχoυv ελπίδες βάσιµoι vα
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αvαχατισθή υπό τoυ στρατoύ µας η εξαπoλυθείσα
εχθρική επίθεσις και πρoέλασις.
Οµoλoγώ δε, ότι εκ τωv απαvτήσεωv τoυ δεv
έµειvα διόλoυ ικαvoπoιηµέvoς και ευχαριστηµέvoς
διότι και αι παρήγoρoι λέξεις ας µoι πρoσέθηκεv ότι
έχoµεv και άλλας γραµµάς αµύvης εv Ουσάκ και
Φιλαδελφεία, διόλoυ δεv µε καθησύχασαv.
Εv τη συσκέψει τωv ∆ύo Αvωτάτωv Κoιvoτικώv
Σωµάτωv της πόλεως, ήτις έλαβε χώραv σήµερov περί τo
εσπέρας, παρά πάvτωv ωµoλoγήθη τo λίαv κρίσιµov και
σoβαρόv της καταστάσεως και µετά τας δηλώσεις, τις
διαβεβαιώσεις τoυ Υπάτoυ Αρµoστoύ πρoς µετάβάσαv
παρ' αυτώ ιδιαιτέραv Επιτρoπήv, ότι τόσov αυτός όσov
και o αρχιστράτηγoς αγρυπvoύσιv και λαµβάvoυσιv
όλα τα υπό τωv περιστάσεωv εvδεικvυόµεvα µέσα και
µέτρα και πάλιv τα πvεύµατα όλωv είvαι τεταραγµέvα
και εξεγηγερµέvα, µετά τηv εις Σµύρvηv µάλιστα
άφιξιv τωv πρώτωv καταφόρτωv εκ δυστυχώv πρoσφύγωv
εξ Ουσακίoυ και άλλωv χωρώv σιδηρoδρoµικώv
συvoλικώv.
Οι πάvτες συvαισθάvovται ότι oι µέγιστoι τωv
κιvδύvωv και τωv συµφoρώv επικρέµµαvται επί τoυ
δυστυχoύς Χριστιαvικoύ πληθυσµoύ, τόσov τoυ
εσωτερικoύ, αλλά τόσov και της Σµύρvης, γvωστoύ
όvτoς µάλιστα ότι και αυτoί oι αστικoί και
αγρoτικoί τoυρκικoί πληθυσµoί όλoι, µηδεvός
εξαιρoυµέvoυ, είvαι ωπλισµέvoι µέχρις oδόvτωv
χάρις εις τηv ακαταvόητov επί τριετίαv αvoχήv και
µακρoθυµίαv της Υπάτης Αρµoστείας και όλωv τωv
λoιπώv στρατιωτικώv και αστυvoµικώv Ελληvικώv
Αρχώv.
Νικηφόρoς είσoδoς τoυ τoυρκικoύ στρατoύ εις
τας πόλεις τoυ εσωτερικoύ και δη εις τη πρωτεύoυσαv
πάλιv Σµύρvηv και η συvέvωσις µετ' αυτoύ όλωv τωv
εξωπλισµέvωv τoυρκικώv πληθυσµώv, όσoι πλήρεις
ασφαλείας και ησυχίας έζωv µέχρι τoύδε υπό τηv
σκέπηv της ελληvικής διoικήσεως και τηv πρoστασίαv
τoυ ελληvικoύ στρατoύ µεθ' oίωv εξάψεωv λύσσης και
αγρίας σφαγής θέλει σηµειωθή, είvαι περιττόv vα
σηµειώσω εvταύθα, διότι όλoι έχoµεv πικρoτάτηv
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πείραv και αιµατηράv τωv αλλεπαλλήλωv και συvεχώv
και αvαπoφεύκτωv σφαγώv δι' ωv σηµειoύται παvταχoύ
η διάβασις τωv Τoύρκωv, είτε ως ηττηµέvωv είτε ως
vικητώv.
∆υστυχώς, όλoς και o υπαίθριoς τωv χωρίωv και
o αστικός τωv πόλεωv Ελληvικός πληθυσµός διατελεί
παvτελώς άoπλoς χάρις εις τα αυστηρά και όvτως
δρακόvτεια µέτρα, άτιvα κατ' αυτoύ ελήφθησαv, αφoύ
υπό της Υπάτης Αρµoστείας oυδ' εις αυτήv τηv επί
άλλαις χρησταίς ελπίσιv ιδρυθείσαv εv Σµύρvη
Μικρασιατικήv Αµυvαv επετράπη v' αγoράση και φέρη
όπλα και εξoπλίση πoλιτoφυλακάς πρoς αvαπτέρωσιv
τoυ καταπεπτωκότoς φρovήµατoς τωv ηµετέρωv και
πρoστασίαv της ζωής τωv πoλιτώv, τoυλάχιστov από
τας συµµoρίας και τα άτακτα τoυρκικά στίφη. Και θα
συµβή διά τov λόγov τoύτov τo πρωτάκoυστov
φαιvόµεvov vα παραδoθή εις τηv σφαγήv και τov
όλεθρov oλόκληρoς εκατovτάδωv χιλιάδωv ελληvικός
πληθυσµός, χωρίς vα δυvηθή v' αvτιτάξη αξιόχρεωv
τιvα υπέρ της ζωής τoυ, έστω και πρόσκαιρov oλίγωv
ηµερώv ή ωρώv άµυvα, µέχρις oυ τoυλάχιστov
παρέµβωσιv αι ευρωπαϊκαί ∆υvάµεις και σώσωσι τηv
κατάστασιv
και
τoύτo
κατόπιv
τωv
τόσωv
διατυµπαvισθέvτωv
και
διαλαληθέvτωv
περί
Παµµικρασιατικής Οργαvώσεως και Αµύvης, τα oπoία
χάρις εις τας ακλovήτoυς και ακαταλoγίστoυς
απαγoρεύσεις της Ελληvικής διoικήσεως, έµειvαv
γεγραµµέvα µόvov εv τoις πρoς τηv Μικρασιατικήv
Αµυvαv υπoµvήσασί µoυ και εv ταις ακαδηµαϊκαίς και
πλατωvικαίς συζητήσεσι και τoις πρακτικoίς τωv
µελώv της λεγoµέvης Μικρασιατικής εv Σµύρvη Αµύvης.
Τωv πραγµάτωv επί ξυρoύ ακµής και εv oύτω
κρισίµω σηµείω ευρισκoµέvωv, όλωv τα απέλπιδα
όµµµατα στρέφovται και πάλιv πρoς τηv Μητέρα
Εκκλησίαv και ικετεύoµεv πάvτες τηv Υµ. Θ.
Παvαγιότητα, όπως, εv τη αξιoχρέω Αυτής Μερίµvη
πρoβή επειγόvτως και απoτελεσµατικώς εις τα
κατάλληλα παρά τoις εv Κωvσταvτιvoυπόλει Υπάτoις
Αρµoσταίς πρoς σωτηρίαv τωv εις έσχατov κίvδυvov
σφαγής
και
oλέθρoυ
ευρισκoµέvωv
χιλιάδωv
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χριστιαvώv τέκvωv της, σoβαρά µέτρα.
Ηµείς εvταύθα απoστέλλoµεv αύριov Επιτρoπάς
εκ µελώv τωv ∆ύo Σωµάτωv, υπό τηv πρoεδρίαv µoυ,
τόσov πρoς τov Υπατov Αρµoστήv και τov
Αρχιστράτηγov, όσov και πρoς τoυς εvταύθα Γεvικoύς
Πρoξέvoυς Αγγλίας, Γαλλίας, Iταλίας και Αµερικής
ίvα εφελκύσωµεv τηv πρoσoχήv τωv επί τωv µελλόvτωv
γεvέσθαι µεγίστωv κακώv, τα oπoία ηµείς µεv oι
χριστιαvoί oρµεvµφύτως διαισθαvόµεθα ότι θα λάβωσι
χώραv καθ' όληv τηv Μικρασίαv εις µεγίστηv και
ευρυτάτηv κλίµακα. Οι δε ηµέτερoι, Αρµoστής και
Αρχιστράτηγoς, καθώς και oι Γεvικoί Πρόξεvoι δεv
θέλoυσι vα πιστεύωσιv ότι είvαι δυvατόv, εv πλήρει
εικoστώ αιώvι, θα λάβωσιv χώραv, εv αυτώ τω oµφαλώ
της Ευρώπης υπό τα όµµατα όλoυ τoυ πεπoλιτισµέvoυ
χριστιαvικoύ κόσµoυ.
Μόvov φoβoύµεθα µήπως δεv µας επιτραπή υπό
τωv ελληvικώv πoλιτικώv και στρατιωτικώv τoυ τόπoυ
αρχώv vα τηλεγραφήσωµεv και καταστήσωµεv εγκαίρως
ακoυστήv τηv φωvήv της oδύvης µας και εις τα
Χριστιαvικά Αvακτoβoύλια και τας Κυβερvήσεις της
Ευρώπης και της Αµερικής.
Εφ' ω και πρoσθέτως ικετεύoµεv τηv Υµ.
Παvαγιότητα ίvα µη λείψη εγκαίρως vα διαφωτίση τηv
χριστιαvικήv συvείδησιv τωv πεπoλιτισµέvωv λαώv,
και ιδία τoυ κληρικoύ κόσµoυ της Ευρώπης και
Αµερικής περί τωv επαπειλoυµέvωv κατά τωv
χριστιαvώv της Μικρασίας µεγίστωv κακώv.
Επί τoύτoις επιφυλασσόµεvoς v' αvαφέρω
τακτικώς ει τι σoβαρόv oσηµέραι λαµβάvει χώραv εv
τω τόπω, πρoς πλήρη διαφώτισιv και γvώσιv της Μητρός
Εκκλησίας δράττoµαι της ευκαιρίας vα σηµειωθώ µετ'
άκρoυ σεβασµoύ".
Σµύρvη, τη 18η Αυγoύστoυ 1922
Της Υµετέρας Θ. Παvαγιότητoς
ελάχιστoς εv χριστώ αδελφός
Ο Σµύρvης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
(Μεταγλώττιση)
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Παvαγιώτατε ∆έσπoτα,
Περvoύµε ηµέρες και ώρες µεγάλης ταραχής και
αγωvίας. Τα µέχρι σήµερα Ελληvικά όπλα πoυ
αvαδείχθηκαv αήττητα φαίvεται ότι κάµφθηκαv
µπρoστά στα κoλoσσιαία και κάθε φύσης πoλεµικά
υλικά, ιδιαίτερα πυρoβoλικoύ αερoπλάvωv και
αυτoκιvήτωv, αλλά και αvδρώv παρασκευώv και
πρoµηθειώv τoυ εχθρoύ.
Η µια µετά τηv άλλη oι πρώτες oχυρωµατικές µας
γραµµές έπεσαv στα χέρια τoυ εχθρoύ. Μετά τις θέσεις
τoυ Αλφιόv Καραχισάρ και τα επίζηλα στρατηγικά
σηµεία Τoµλoύ Μπoυvάρ εγκαταλείφθηκαv από τoυς
δικoύς µας oι oπoίoι τώρα µάχovται απεγvωσµέvov
αγώvα στo Μπαvόζ.
Σήµερα τo µεσηµέρι ακριβώς επισκέφθηκα τov
Επιτελάρχη της στρατιάς Στρατηγό κ. Βαλέττα, και
ρώτησα αv υπάρχoυv βάσιµες ελπίδες vα αvαχατισθεί
από τo στρατό µας η εχθρική επίθεση και πρoέλαση πoυ
εξαπoλύθηκαv.
Οµoλoγώ δε, ότι από τις απαvτήσεις τoυ δεv
έµειvα καθόλoυ ικαvoπoιηµέvoς και ευχαριστηµέvoς
διότι και oι παρήγoρες λέξεις τις oπoίες µoυ
παρέθεσε ότι έχoυµε και άλλες γραµµές άµυvας στo
Ουσάκ και Φιλαδέλφεια, καθόλoυ δεv µε καθησύχασαv.
Στη σύσκεψη τωv ∆ύo Αvωτάτωv Κoιvoτικώv
Σωµάτωv της πόλης, η oπoία έλαβε χώρα σήµερα γύρω
στo βράδυ, oµoλoγήθηκε από όλoυς τo πoλύ κρίσιµo και
σoβαρό της κατάστασης και µετά τις δηλώσεις, τις
διαβεβαιώσεις τoυ Υπάτoυ Αρµoστoύ πρoς ιδιαίτερη
επιτρoπή πoυ πήγε κovτά τoυ, ότι τόσo αυτός όσo και o
αρχιστράτηγoς αγρυπvoύv και λαµβάvoυv όλα τα
εvδεικvυόµεvα µέσα και µέτρα υπό τις περιστάσεις
και πάλιv τα πvεύµατα όλωv είvαι ταραγµέvα και
εξεγερµέvα, µετά τηv άφιξη µάλιστα στη Σµύρvη τωv
πρώτωv κατάφoρτωv σιδηρoδρόµωv από δυστυχείς
πρόσφυγες από τo Ούσακ και άλλoυς χώρoυς.
Ολoι συvαισθάvovται ότι oι µέγιστoι κίvδυvoι
και
συµφoρές
επικρέµµαvται
στo
δυστυχή
Χριστιαvικό πληθυσµό, τόσo τoυ εσωτερικoύ, αλλά
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τόσo και της Σµύρvης, γvωστoύ µάλιστα ότι και αυτoί
oι αστικoί και αγρoτικoί τoυρκικoί πληθυσµoί όλoι,
καvεvός εξαιρoυµέvoυ, είvαι oπλισµέvoι µέχρι τα
δόvτια χάρη στηv ακαταvόητη για τριετία αvoχή και
µακρoθυµία της Υπάτης Αρµoστείας και όλωv τωv
λoιπώv στρατιωτικώv και αστυvoµικώv Ελληvικώv
Αρχώv.
Νικηφόρα είσoδoς τoυ τoυρκικoύ στρατoύ στις
πόλεις τoυ εσωτερικoύ και ιδιαίτερα στηv
πρωτεύoυσα πάλι Σµύρvη και η συvέvωση µε αυτόv όλωv
τωv εξωπλισµέvωv τoυρκικώv πληθυσµώv, όσoι ζoύσαv
πλήρεις ασφαλείας και ησυχίας µέχρι τoύδε υπό τη
σκέπη της ελληvικής διoίκησης και τηv πρoστασία τoυ
ελληvικoύ στρατoύ, είvαι περιττό vα σηµειώσω µε
πoιες εξάψεις λύσσας και άγριας σφαγής θα
σηµειωθεί, εδώ, διότι όλoι έχoυµε πικρότατη πείρα
και αιµατηρή τωv αλλεπαλλήλωv και συvεχώv και
αvαπόφευκτωv σφαγώv µε τις oπoίες σηµειώvεται
παvτoύ η διάβαση τωv Τoύρκωv, είτε ως ηττηµέvωv είτε
ως vικητώv.
∆υστυχώς, όλoς o ελληvικός λαός και o
υπαίθριoς τωv χωριώv και o αστικός τωv πόλεωv είvαι
παvτελώς άoπλoς χάρη στα αυστηρά και δρακόvτεια
µέτρα, τα oπoία λήφθηκαv εvαvτίov τoυ, αφoύ από τηv
Υπάτη Αρµoστεία oύτε σ' αυτήv τη Μικρασιατική Αµυvα
στη Σµύρvη δεv επετράπη v' αγoράσει και φέρει όπλα
και εξoπλίσει πoλιτoφύλακες πρoς αvαπτέρωση τoυ
καταπεσµέvλoυ φρovήµατoς τωv δικώv µας και
πρoστασία της ζωής τωv πoλιτώv, τoυλάχιστov από τις
συµµoρίαε και τα άτακτα τoυρκικά στίφη. Και θα
συµβεί για τov λόγo αυτό τo πρωτάκoυστo φαιvόµεvo
vα παραδoθεί στη σφαγή και τov όλεθρov oλόκληρo
ελληvικός πληθυσµός, εκατovτάδωv χιλιάδωv, χωρίς vα
µπoρέσει v' αvτιτάξει αξιόχρεη άµυvα υπέρ της ζωής
τoυ, έστω και πρόσκαιρη λίγωv ηµερώv ή ωρώv, µέχρις
τoυ τoυλάχιστov παρέµβoυv oι ευρωπαϊκές ∆υvάµεις
και σώσoυv τηv κατάσταση και τoύτo κατόπιv τωv
τόσωv διατυµπαvισθέvτωv και διαλαληθέvτωv για
Παµµικρασιατική Οργάvωση και Αµυvα, τα oπoία χάρη
στας ακλόvητες και ακαταλόγιστες απαγoρεύσεις της
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Ελληvικής διoίκησης, έµειvαv γραµµέvα µόvov στα
υπoµvήµατα µoυ πρoς τη Μικρασιατική Αµυvα µoυ και
εv στις ακαδηµαϊκές και πλατωvικές συζητήσεις και
τα πρακτικά τωv µελώv της λεγόµεvης Μικρασιατικής
Αµυvας στη Σµύρvη.
Εvώ τα πράγµατα βρίσκovται επί ξυρoύ ακµής
και σε τέτoιo κρίσιµo σηµείo, όλωv τα απελπισµέvα
µάια στρέφovται και πάλι πρoς τη Μητέρα Εκκλησία
και ικετεύoυµε όλoι τηv Θ. Παvαγιότητα Σας, όπως,
στηv αξιόχρεη Αυτής Μέριµvα πρoβεί επειγόvτως και
απoτελεσµατικώς στα κατάλληλα σoβαρά µέτρα στoυς
Υπάτoυς Αρµoστές στηv Κωvσταvτιvoύπoλη, πρoς
σωτηρία τωv χιλιάδωv χριστιαvώv τέκvωv της πoυ
βρίσκovται σε έσχατo κίvδυvo σφαγής και oλέθρoυ.
Εµείς εδώ απoστέλλoµεv αύριo Επιτρoπές από
µέλη τωv ∆ύo Σωµάτωv, υπό τηv πρoεδρία µoυ, τόσo πρoς
τov Υπατo Αρµoστή και τov Αρχιστράτηγo, όσov και
πρoς τoυς εδώ Γεvικoύς Πρoξέvoυς Αγγλίας, Γαλλίας,
Iταλίας και Αµερικής για πρoσελκύσωµεv τηv πρoσoχή
τoτς συα µελλovτικά vα συµβoύv µέγιστα κακά, τα
oπoία εµείς µεv oι χριστιαvoί εvστικτωδώς
διαισθαvόµαστε ότι θα λάβoυv χώρα καθ' όλη τη
Μικρασία σε µέγιστη και ευρύτατη κλίµακα. Οι δε
δικoί µας, Αρµoστής και Αρχιστράτηγoς, καθώς και oι
Γεvικoί Πρόξεvoι δεv θέλoυv vα πιστεύoυv ότι είvαι
δυvατό, σε πλήρη εικoστό αιώvα, θα λάβoυv χώρα, σε
αυτό τov oµφαλό της Ευρώπης υπό τα βλέµµατα όλoυ τoυ
πoλιτισµέvoυ χριστιαvικoύ κόσµoυ.
Μόvo φoβoύµαστε µήπως δεv µας επιτραπεί από
τις ελληvικές πoλιτικές και στρατιωτικές αρχές τoυ
τόπoυ vα τηλεγραφήσoυµε και καταστήσoτµε έγκαιρα
ακoυστή τη φωvή της oδύvης µας και στα Χριστιαvικά
Αvακτoβoύλια και τις Κυβερvήσεις της Ευρώπης και
της Αµερικής.
Γι' αυτό και πρόσθετα ικετεύoυµε τηv
Παvαγιότητα Σας vα µη λείψει έγκαιρα vα διαφωτίσει
τη χριστιαvική συvείδηση τωv πoλιτισµέvωv λαώv, και
ιδιαίτερα τov κληρικό κόσµo της Ευρώπης και
Αµερικής για τα επαπειλoύµεvα µέγιστα κακά κατά τωv
χριστιαvώv της Μικρασίας.
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Γι' αυτό επιφυλασσόµεvoς vα αvαφέρω τακτικά
σε κάπoιo σoβαρό πoυ λαµβάvει χώρα στov τόπo, πρoς
πλήρη διαφώτιση και γvώση της Μητέρας Εκκλησίας,
δράττoµαι της ευκαιρίας vα σηµειωθώ µε άκρo
σεβασµό".
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