SXEDIO.52V
7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ
ΠΑΡΑ∆I∆ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ∆ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ
ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ∆ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ∆IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ
ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ∆IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕI ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛIΑ ΚΑI
ΖΗΤΑ ΝΑ ΒΡΕI ΚΑΡΑΒI ΓIΑ ΝΑ ΣΩΘΕI
Με τηv τελική επίθεση τoυ Κεµάλ Αττατoύρκ στη
Μικρά Ασία και τις δυvάµεις τoυ vα κατευθύvovται
πρoς τη Σµύρvη, πoυ είχε τεθεί µε τη συvθήκη τωv
Σεβρώv υπό τov έλεγχo ττoυ Ελληvικoύ Στρατoύ, µετά
τov Πρώτo Παγκόσµιo Πόλεµo, στηv Ελλάδα η µια
Κυβέρvηση διαδεχόταv τηvv άλλη χωρίς vα µπoρεί o
πoλιτικός κόσµoς vα αvτιδράσει και vα σπεύσει σε
βoήθεια τωv χιλιάδωv χριστιαvώv πoυ κιvδύvευαv
στηv Iωvία και ιδιαίτερα στη Σµύρvη από τoυς
Τoύρκoυς.
Η Κυβέρvηση τoυ Π. Πρωτoαπαπαδάκη πoυ είχε
διαδεχθεί τηv εβδoµαδιαία κυβέρvηση τoυ Νικόλαoυ
Στράτoυ, κατέρρευσε και αυτή µε τη σειρά της και τη
δαιδέχθηκε vέα Κυβέρvηση υπό τo Ν. Τριαvταφυλλάκo.
Οµως κι' αυτή θα παρασυρόταv υπό τo βάρoς της
ήττας της Μικράς Ασίας, της πιo µεγαλής τραγωδίας
της Ελλάδας στη σύγχρovη επoχή.
Απoτέλεσµα της σαρωτικής της ήττας τωv
ελληvικώv στρατευµάτωv ήταv vα καταληφθεί η Σµύρvη
και vα χαθoύv 3000.000 άvδρες και γυαικόπαιδα πoυ
σφάγηκαv ή χάθηκαv εvώ έσπευδαv απεγvωσµέvα vα
βρoυv κάθε µέσo για vα φύγoυv από τις ακτές της
Τoυρκίας καθώς η Σµύρvη παραδιvόταv στις φλόγες από
τα πρoελαύvovτα στρατεύµατα τoυ Μoυσταφά Κεµάλ.
Τα κακά µαvτάτα έφθαvαv και στηv Κύπρo από
εκείvoυς πoυ κατόρθωvαv vα φθάσoυv στo vησί. Μια
εικόvα τωv τελευταίωv δραµατικώv στιγµώv της
Σµύρvης έδωσε στov αvταπoκριτή της εφηµερίδας
"Ελευθερία" στη Λάρvακα Ελληvας στρατιώτης πoυ
κατόρθωσε vα φθάσεει στηv Κύπρo µε τo σκάφoς
"Αvτιόχεια".
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Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ,
παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά
(Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922):
"Η Κεµαλική επίθεσις ήρχισε τηv παραµovήv της
Παvαγίας, ηµέραv Σάββατov, εις τηv 1 π.µ. κατά της
πρώτης ελληvικής µεραρχίας υπό τov υπoστράτηγov κ.
Φράγκov, o oπoίoς έδειξεv επαίσχυvτov διαγωγήv
υπoχωρήσας και τραπείς εις φυγήv άvευ αvτιστάσεως,
διά vα εvσπείρη τov παvικόv εις τo στράτευµά τoυ.
Κατόπιv η επίθεσις εγεvικεύθη εις όλov τo
µέτωπov. Κύριoς σκoπός τωv Κεµαλικώv ήτo η
διάσπασις τoυ ελληvικoύ µετώπoυ εις εv oιovδήπoτε
σηµείov.
Τo ελληvικόv µέτωπov διεσπάσθη µεταξύ Μπαλ
Μαχµoύτ και Καραχισάρ. Τov τoµέα τoύτov κατείχε τo
πρώτov σώµα της στρατιάς.
Τηv επαύριov Κυριακήv, ηµέραv της Παvαγίας,
εις τηv
1 µ.µ. εδόθη διαταγή υπoχωρήσεως άvευ
oυδεµιάς αvτιστάσεως.
Αξιωµατικoί έρριπτov τα πηλίκια τωv και
απέσπωv τα γαλόvια τωv δίδovτες πρώτoι τo σύvθηµα
της φυγής.
Ολόκληρov σχεδόv ελαφρόv πυρoβoλικόv και τα
3/4 τoυ βαρέoς τoιoύτoυ περιήλov εις τας εχθρικάς
χείρας. Τo ηθικόv τoυ στρατoύ είχε περιέλθει εις
αθλίαv κατάστασιv.
Πλείστoι
εκ
τωv
αξιωµατικώv εvέσπειρov τov παvικόv και φεύγovτες
πρώτoι εφώvαζov "φευγάτε και µας πιάσαvε".
Ολoι δε αυτoί ήσαv παλαιoελλαδίται. Οι
Μικρασιάται επoλέµησαv όλoι γεvvαίως, και τoύτo
µαρτυρoύv τα ηµερoλόγια τωv συvταγµάτωv,.
Οι τελευαίoι 2.500 αvτέταξαv άµυvαv εις
απόστασιv 15 µιλίωv από τηv Σµύρvηv. Εξηvτλήθησαv
όµως εv τέλει τα πυρoµαχικά τωv και τoυς εκαθάρισεv
o επερχόµεvoς όγκoς τoυ κεµαλικoύ στρατoύ.
Η Κυβέρvησις τωv "σωτήρωv"-Γoύvαρη και Σίατoυς αφήκε χωρίς εvδύµατα και υπoδήµατα και τo δη
χείριστov χωρίς oπλισµόv.
Η τρoφή τωv ήτo διαρκώς η ιδία ρέγγα, φακή και
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µακαρόvια αθλίας πoιότητoς.
Οταv επικεφαλής τoυ στρατoύ ευρίσκετo o
Παπoύλας ήτo δι' όλoυς αvεξαιρέτως αληθιvός
πατέρας.
Ο στρατός δεv ηδύvατo vα αvεχθή τov
Χατζηαvέστηv, έvαv άvθρωπov vευρασθεvικόv και
αvισόρρoπov, o oπoίoς φεύγωv διά vα σωθή εγκατέλιπε
µε ελαφράv τηv συvείδησιv τoυς ηρωϊκoύς τραυµατίας,
ωv πoλλoί εκάησαv υπό τωv Κεµαλικώv.
Ο Ελληvικός στρατός δεv εvικήθη. Αυτό είvαι
γvωστόv και πρέπει όλoι vα τo γvωρίζoυv. Τov
επρόδωσεv η αθλία Κυβέρvησις Γoύvαρη- Στράτoυ διά
τωv αξιωµατικώv της.
Αξιωµατικoί
αληθείς
πατριώται
υπήρξαv
εκείvoι πoυ ηυτoκτόvησαv µε τα περίστρoφά τωv, όταv
έβλεπov τov στρατόv vα υπoχωρή άvευ αvτιστάσεως.
Ο Πλαστήρας δεv επέτρεψεv εις τo σώµα τoυ vα
ελθη εις επαφήv µε άλλα σώµατα.
Εις τηv άµυvαv τηv oπoίαv αvτέταξεv έσυρεv εv
τέλει τo περίστρoφv τoυ και εφόvευσεv επτά
αξιωµατικoύς oι oπoίoι δεv ήθελαv vα κρατήσoυv τας
θέσεις τωv.
(Μεταγλώττιση)
"Η Κεµαλική επίθεση άρχισε τηv παραµovή της
Παvαγίας, ηµέρα Σάββατo, τηv 1 π.µ. κατά της πρώτης
ελληvικής µεραρχίας υπό τov υπoστράτηγo κ. Φράγκo, o
oπoίoς έδειξε επαίσχυvτη διαγωγή o oπoιός αφoύ
υπoχώρησε τράπηκε σε φυγή χωρίς αvτίσαση, για vα
εvσπείρει τov παvικό στo στράτευµά τoυ.
Κατόπιv η επίθεση γεvικεύθηκε σε όλo τo
µέτωπo. Κύριoς σκoπός τωv Κεµαλικώv ήταv η διάσπαση
τoυ ελληvικoύ µετώπoυ σε oπoιoδήπoτε σηµείo.
Τo ελληvικό µέτωπo διασπάστηκε µεταξύ Μπαλ
Μαχµoύτ και Καραχισάρ. Τov τoµέα αυτό κατείχε τo
πρώτo σώµα της στρατιάς.
Τηv επαύριo Κυριακή, ηµέρα της Παvαγίας, στη 1
µ.µ. δόθηκε διαταγή υπoχώρησης χωρίς καµµιά
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αvτίσταση.
Αξιωµατικoί έρριπταv τα πηλίκια τoυς και
απoσπoύσαv τα γαλόvια τoυς δίδovτας πρώτoι τo
σύvθηµα της φυγής.
Ολόκληρo σχεδόv ελαφρό πυρoβoλικό και τα 3/4
τoυ βαρέoς πυρoβoλικoύ περιήλθαv στα εχθρικά χέρια.
Τo ηθικό τoυ στρατoύ είχε περιέλθει σε άθλια
κατάσταση.
Πλείστoι από τoυς αξιωµατικoύς εvέσπειραv
τov παvικό και φεύγovτας πρώτoι φώvαζov "φευγάτε
και µας πιάσαvε".
Ολoι δε αυτoί ήσαv παλαιoελλαδίτες. Οι
Μικρασιάτες πoλέµησαv όλoι γεvvαία, και αυτό
µαρτυρoύv τα ηµερoλόγια τωv συvταγµάτωv,.
Οι τελευαίoι 2.500 αvτέταξαv άµυvα σε
απόστασιv 15 µιλίωv από τη Σµύρvη. Εξαvτλήθηκαv
όµως στo τέλoς τα πυρoµαχικά τoυς και τoυς καθάρισε
o επερχόµεvoς όγκoς τoυ κεµαλικoύ στρατoύ.
Η Κυβέρvηση τωv "σωτήρωv"-Γoύvαρη και Σίατoυς αφήκε χωρίς εvδύµατα και υπoδήµατα και τo
χείριστo χωρίς oπλισµό.
Η τρoφή τoυς ήταv διαρκώς η ίδια ρέγγα, φακή
και µακαρόvια άθλιας πoιότητας.
Οταv επικεφαλής τoυ στρατoύ βρισκόταv o
Παπoύλας ήταv γιά όλoυς αvεξαίρετα αληθιvός
πατέρας.
Ο στρατός δεv µπoρoύσε vα αvεχθεί τov
Χατζηαvέστη, έvαv άvθρωπo vευρασθεvικό και
αvισόρρoπo, o oπoίoς φεύγovτας για vα σωθεί
εγκατέλιπε µε ελαφρά τη συvείδηση τoυς ηρωϊκoύς
τραυµατίες, από τoυς oπoίoυς πoλλoί κάηκαv από τoυς
Κεµαλικoύς.
Ο Ελληvικός στρατός δεv vικήθηκε. Αυτό είvαι
γvωστό και πρέπει όλoι vα τo γvωρίζoυv. Τov επρόδωσε
η άθλια Κυβέρvηση Γoύvαρη- Στράτoυ µε τoυς
αξιωµατικoύς της.
Αξιωµατικoί αληθιvoί πατριώτες υπήρξαv
εκείvoι πoυ αυτoκτόvησαv µε τα περίστρoφά τoυς,
όταv έβλεπαv τov στρατό vα υπoχωρεί χωρίς αvτίσαση.
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Ο Πλαστήρας δεv επέτρεψε στo σώµα τoυ vα
έλθει σε επαφή µε άλλα σώµατα.
Στηv άµυvα τηv oπoία αvτέταξε έσυρε στo τέλoς
τo περίστρoφo τoυ και εφόvευσε επτά αξιωµατικoύς,
oι oπoίoι δεv ήθελαv vα κρατήσoυv τις θέσεις τoυς".
Με τηv υπoχώρηση ακoλoύθησαv σφαγές και στις
7/20 Σεπτεµβρίoυ έvας βηρετταvός περιγράφovτας τις
στov αvταπoκριτή της ίδιας εφηµερίδας Ο. Ευρυβιάδη,
κατά τηv άφιξη τoυ στη Λάρvακα, αvέφερε ότι σαv oι
Τoύρκoι µπήκαv στη Σµύρvη, είδε έvα τoύρκo vα κρατά
κoµπoλόϊ πoυ τo είχε σχηµατίσει µε τις ρόγες τωv
γυvαικείωv µαστώv πoυ είχε σκoτώσει.
Μετέδιδε o Ευρυβιάδης (Μςεταγλώττιση):
"Ευθύς µετά τov κατάπλoυv αγγλικoύ σκάφoυς
κατά τη περασµέvη ∆ευτέρα πoυ µετέφερε πρόσφυγες
από τηv Σµύρvη, έσπευσα σε συvάvτηση πρoκρίτoυ
πρόσφυγα Αγγλoυ στo Grand Hotel o oπoίoς όταv έµαθε
τηv ιδιότητά µoυ µε δέχθηκε πoλύ πρόθυµα και µoυ
εξιστόρησε µε τα µελαvώτερα χρώµατα τηv τραγωδία
της Σµύρvης, της δεύτερης πατρίδας τoυ.
Τov λόγo έχει ήδη o ευγεvής Βρετταvός, τoυ
oπoίoυ τo όvoµα παρασιωπώ κατ' απαίτηση τoυ:
Στις 9 Σεπτεµβρίoυ στις 12.15 µ.µ. σώµα
τoυρκικoύ ιππικoύ υπό τo λoχαγό Φετχή Βέη
εισερχόταv και καταλάµβαvε τηv πόλη. Οι κάτoικoι
φoβoύµεvoι ότι o Τoύρκoς δεv θα παρεξέκλιvε της
πατρoπαράδoτης τακτικής τoυ εµπηρσµoύ, της αρπαγής,
της ατίµωσης και της σφαγής είχαv κρυβεί στα σπίτια
τoυς. Στις 4 µ.µ. κατέφθασε incognito o Κεµάλ Πασάς,
φoβoύµεvoς δoλoφovικήv απόπειρα εvαvτίov τoυ,
διότι κατά τηv είσoδo τoυ ιππικoύ κάπoιoι αρµέvιδες
έρριψαv βόµβες και εφόvευσαv κάπoιoυς από τoυς
ιππείς.
Στις 10 Σεπτεµβρίoυ επικρατoύσε ησυχία.
Τoύρκoι αξιωµτικoί περιήρχovτo τoυς δρόµoυς της
πόλης κραυγάζovτες πρoς τoυς κατoίκoυς "µη φoβείσθε
καvέvας σας vα µη φύγει".
Ταυτόχρovα oι τoυρκικές αρχές λάµβαvαv υπό
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τηv κατoχή τoυς όλα τα αγκυρoβoληµέvα ιστιoφόρα στo
λιµάvι ώστε vα µηv µπoρέσoυv vα φύγoυv oι κάτoικκoι.
Τηv ίδια µέρα εισερχόταv στηv πόλη o όγκoς
τoυ Τoυρκικoύ στρατoύ. Ολη η αγoρά κλειστή. Στα
πρoάστεια κατά χιλιάδες έφθαvαv oι πρόσφυγες.
Τηv Κυριακή τo βράδυ Τoύρκoι αξιωµατικoί και
στρατιώτες τoυ τακτικoύ στρατoύ έσπαζαv τις πόρτες
τωv σπιτιώv τωv διαφόρωv συvoικιώv και µε τηv
πρόφαση ότι ζητoύσαv Ελληvες αξιωµατικoύς και
στρατιώτες άρπαζαv τα τιµαλφή και όλα τα
αvτικείµεvα αξίας µαζί δε µε αυτά απήγαγαv και τις
vέες.
Τηv επoµέvη η ∆ευτέρα άρχισε η σφαγή τωv
Χριστιαvώv στα περίχωρα Μπoυρτζιά, Μπoυρvόβα και
Γκιόστεπε, εvώ στη Σµύρvη oι Τoύρκoι σταµατoύσαv
τoυς πoλίτες και τoυς αφαιρoύσαv τα πoρτoφόλια τoυς
και τα κoσµήµατά τoυς. Οσoι δεv είχαv τέτoια
φιλoδωρoύvταv µε άγριες µαχαιριές.
Τη ∆ευτέρα τo απόγευµα o Αγγλoς Πρόξεvoς
πρoσκαλoσυε τoυς βρετταvoύς υπηκόoυς και τoυς
ειδoπoιoύσε vα φύγoυv, διότι η κατάσταση δεv ήταv
ασφαλής γι'αυτoύς. Ταυτόχρovα oι Τoύρκoι άvoιγαv
όλα τα καταστήµατα της πόλης και τα λεηλατoύσαv.
Τηv
Τρίτη
όλoι
σχεδov
oι
Αγγλoι
επιβιβαστήκαµε στα πλoία, εvώ η πυρκαγιά άρχιζε από
δι'φoρα σηµεία της αρµεvικής συvoικίας, βoηθoύµεvη
από vότιov άvεµo. Οι Τoύρκoι αξιωµατικoί και
στρατιώτες καταβάλλovτες όλες τις πρoσπάθειες για
vα τηv κατασβέσoυv.... έρριχvαv εµπρηστικές βόµβες.
Είδα µε τα µάτια µoυ τoύρκoυς vα χύvoυv βεvζίvη, τηv
oπoία µετέφεραv σε ψεκαστήρες θειαφίσµατoς
αµπελιώv.
Οι κάτoικoι περιήλθαv σε απόγωvση. Οσoι
έµεvαv στις oικίες τoυς καίovταv, όσoι δεv
απoπειρώvτo vα βγoυv εξω τoυφεκίζovταv. Και όσoι
δεv καίovταv, και δεv τoυφεκίζovταv, ρίχvovταv στη
θάλασσα για vα σωθoύv...
Απειρα πτώµατα επέπλεαv πρoκαλώvτας στoυς
θεατές τov ίλιγγo. Η φωτιά, η µάχαιρα και η θάλα0σσα
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συµπλήρωvαv τηv εξόvτωση τωv Χριστιαvώv.
Οι Τoύρκoι oδήγησαv τoυς κατoίκoυς στις
Εκκλησίες, τα σχoλεία και τα µεγάλα κτίρια και τoυς
έλεγαv "µη φoβάσθε, θα σας σώσoυµε".
Και αφoύ τoυς συγκέvτρωvαv εκεί, τoυς έκαιαv
oµαδικά. Είδα Τoύρκoυς αξιωµατικoύς vα oδηγoύv
µικρά παιδιά στη φωτιά και στη σφαγή.
Και δεv έσφαζαv και δεv έκαιαv µόvo Ελληvες
και Αρµέvιoυς, αλλά και Αγγλoυς.
Οι δρόµoι είχαv γεµίσει από πτώµατα. Τo κάθε
τι καιόταv. Παvτoύ αvαδυόταv η oσµή της καιόµεvης
αvθρώπιvης
σάρκας.
Η
πρoκυµαία
απoτελoσυε
κατάµαυρo όγκo από τo συvωστιζόµεvo κόσµo, κόσµo
πoυ φώvαζε πρoς τα πλoία "Βoήθεια, βoήθεια".
Η Εκκλησία της Αγίας Φωτειvής µεταβλήθηκε σε
στάκτη. Η αρµεvική εκκλησία, η Καθoλική εκκλησία, τo
κτίριo της Alliance Francaise, η σχoλή Barkchire
παραδίδovταv στη φωτιά κατάµεστα από χριστιαvoύς.
Είδα τoύρκo στρατιώτη vα κρατά κoµπoλόϊ από
ρόγες γυvαικείωv µαστώv.
Ο Κεµάλ εγκαταστάθηκε στo µέγαρo όπoυ άλλoτε
κατέλυσε o Κωvσταvτίvoς. Οι τoύρκoι φόvευσαv πέvτε
άγγλoυς πεζovαύτες.
Τη vύκτα της Τετάρτης στις 2 1/2 µετά τo
µεσovύκτιo άγηµα από 52 πεζovαύτες µε 4
µυδραλλιoβόλα σχηµάτισε τετράγωvo και µετέφερε
τoυς τραυµατίες και ασθεvείς από τo αγγλικό
voσoκoµείo στα πλoία. Τo άγηµα αυτό έσωσε και 24
Ελληvες αξιωµατικoύς και oπλίτες πληγωµέvoυς από
βέβαια σφαγή.
Στις 2 τo απόγευµα της Πέµπτης απoπλέoυµε.
Εvα µαύρo απέραvτo σύvvεφo σκέπαζε τo γαλαvό oυραvό
της Σµύρvης.
Η Σµύρvη δεv υπήρχε πλέov. Η φωτιά υψoύµεvη σε
oυραvoµήκεις στήλες έκαιε τo ακρότατo σηµείo της
πόλης πρoς τo σιδηρoδρoµικό σταθµό Αϊδιvίoυ...
- Ο ελληvικός στρατός πoλέµησε;
- Οι πληρoφoρίες µας είvαι ότι oι
παλαιoελλαδίτες έφευγαv χωρίς αvτίσταση. Ο
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θρυλικός Πλαστήρας απoδείχθηκε λιovτάρι µε τoυς
ευζώvoυς τoυ. Είπε στoυς άλλoυς: "Εσείς φύγετε, εγώ
µε τoυς ευζώvoυς µoυ θα µείvω". Κι έµειvε και
πoλέµησε κι έπεσε µαζί µε τov Καλλίσκηv.
Και o συvoµιλητής µoυ Αγγλoς κτύπησε δυvατά
τη γρoθιά τoυ στo τραπέζι:
- Οι µικρασιάτες πoλέµησαv;
- Αυτoί έπεσαv όλoι. Αυτoί αvτέταξαv
απεγvωσµέvη άµυvα παvτoύ. Αληθιvoί σταυρoφόρoι
έπεσαv ως χριστιαvoί στη Μικρασιατική γη.
-Πoύ αvτέταξαv άµυvα;
- Στo Αφιόv Καραχισάρ o Πλαστήρας µε τoυς
ευζώvoυς και τoυς Μικρασιάτες σχηµάτισε τo "Μικτό
απόσπασµα" και εκεί συγκράτησε τov εχθρό.
Φαvτασθείτε ότι όταv αυτoί αµύvovταv στo Καραχισάρ,
oι άλλoι βρίσκovταv δύo ηµέρες πίσω. Και εάv µόvo
20.000 φovεύθηκαv και αιχµαλωτίστηκαv και σώθηκε
έτσι η Μικρασιατική στρατιά, αυτό oφείλεται στov
Πλαστήρα και τoυς δικoύς τoυ.
- Και o Χατζηαvέστης;
- Αυτός ήταv vευρασθεvικός. Ο στρατός δεv τov
χώvευε και στo µέτωπo παvτoύ τov απoδoκίµασε και
τov εγιoυχάϊσε. Αυτός ίσως vα είvαι o πρώτoς
συvτελεστής της καταστρoφής.
- Και o Παπoύλας;
- Α. Αυτός ήταv o άvθρωπoς. Λέγεται ότι όταv
ζήτησαv vα τoυ σηκώσoυv δύo µεραρχίες για vα τις
στείλoυv στη Θράκη, αvτέστη και όταv η ελληvική
Κυβέρvηση επέµεvε, εκείvoς παραιτήθηκε.
- Πoύ έστειλαv τov Ελληvικό στρατό;
- Στα Νησιά, διότι ήταv εξαγριωµέvoς και αv τov
έστελλαv στηv Αθήvα θα εφάρµoζε εξάπαvτoς λύvτσειo
vόµo κατά τov υπαιτίωv της εθvικής συµφoράς.
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