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Ἡ

µελέτη τοῦ παρελθόντος συντελεῖ στὴν κατανόηση τοῦ
παρόντος καὶ τὴν ἀσφαλῆ πορεία µας στὸ µέλλον. Μ’
αὐτὸ τὸ πνεῦµα φέρνουµε στὴν µνήµη µας τὰ γεγονότα τῆς
µεγάλης ἐκείνης ἐθνικῆς συµφορᾶς ποὺ ὀνοµάσθηκε Μικρα
σιατικὴ Καταστροφή. Γονατίζουµε εὐλαβικὰ ἐνώπιον τῶν
µαρτύρων Πατέρων µας καὶ καταθέτουµε τὸν στέφανο τῆς
τιµῆς καὶ τοῦ σεβασµοῦ µας γιὰ ὅσα ἄδικα ὑπέστησαν, ἐπειδὴ
ἦσαν Χριστιανοὶ Ἕλληνες.
Οἱ δύο κορυφαῖοι θεσµοὶ τῆς Πατρίδας µας, ἡ Πολιτεία
καὶ ἡ Ἐκκλησία, µὲ τὶς ἀποφάσεις τους ἔδωσαν τὴν πρέ8
πουσα θέση στὴν ἱστορικὴ µνήµη τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ γεγο8
νότος.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος µὲ τὴν ὑπ'
ἀριθµὸν 2556 (2137/883) 5 Ἰουλίου 1993 Ἐγκύκλιό Της ὅρισε
τὴν Κυριακὴ ποὺ προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ
Τιµίου Σταυροῦ (14 Σεπτεµβρίου) νὰ ἑορτάζεται ἡ µνήµη τῶν
ἐθνοnεροµαρτύρων Μητροπολιτῶν Χρυσοστόµου Σµύρνης,
Ἀµβροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κυδωνιῶν, Προκο8
πίου Ἰκονίου, Εὐθυµίου Ζήλων καὶ ὅλων ὅσων µὲ οἱον8
δήποτε τρόπο µαρτύρησαν κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ Κατα8
στροφὴ Κληρικῶν καὶ Λαnκῶν (1922).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ἀριθ. Πρωτ. 2137
∆ιεκπ. 883

Ἀθήνησι τῇ 5ῃ Ἰουλίου 1993

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2556
Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
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Τοὺς ἐν τῷ µετὰ σώµατος βίῳ κατορθώµασιν ἀρετῆς
καὶ µαρτυρικῷ θανάτῳ τελειωθέντας εὐλαβεῖσθαι καὶ
τιµᾶν, ἐτησίοις τε τελεταῖς καὶ ἐγκωµίοις γεραίρειν ὅσιον
καὶ τῷ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας πληρώµατι λυσιτελέστατον
πέφυκεν, ἐπειδὴ ἡ τούτων µνήµη πρόξενος τυγχάνει ὠφε8
λείας ψυχικῆς καὶ πνευµατικῆς τοῦ Χριστωνύµου πλη8
ρώµατος.
Ἐπειδὴ τοίνυν τοιοῦτοι τὸν βίον καὶ τὴν πολιτείαν
ἀνεδείχθησαν καὶ οἱ ἐν ἔτει 1922 ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ διὰ τὴν
ἀµώµητον ἡµῶν ὀρθόδοξον πίστιν µαρτυρήσαντες Ἐπί8
σκοποι Χ ρ υ σ ό σ τ ο µ ο ς Σµύρνης, Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Κυ8
δωνιῶν, Ἀ µ β ρ ό σ ι ο ς Μοσχονησίων, Π ρ ο κ ό π ι ο ς
Ἰκονίου, Ε ὐ θ ύ µ ι ο ς Ζήλων καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς κληρι8
κοί τε καὶ λαnκοὶ ζήσαντες εἰς χρόνους δυσχερεῖς, πιστῶς
δὲ καὶ θεαρέστως τὸν ἐπίγειον διανύσαντες δόλιχον, ἡ
∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ
τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη8
νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Σεραφεὶµ συνελθοῦσα εἰς τα8
κτικὴν Συνεδρίαν τῇ 4ῃ τοῦ µηνὸς Νοεµβρίου σωτηρίου
ἔτους 1992, πρὸς τὴν θεάρεστον πολιτείαν καὶ τὸ µαρ8
τύριον τούτων ἀπιδοῦσα, λαβοῦσα δ' ἅµα ὑπ' ὄψιν τὰ

ὅσα δι' αἰτήσεων καὶ ἐκθέσεων πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν
ὑπέβαλον µικρασιατικὰ σωµατεῖα, οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ αὐ8
τόπται τοῦ µαρτυρίου µάρτυρες, ὡς καὶ τὰ διαλαµβα8
νόµενα ἐν σχετικῇ ἐκθέσει τῆς ἐπὶ τῶν Νοµοκανονικῶν
Ζητηµάτων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἔγνω,
συνῳδὰ τῷ κοινῷ τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ἔθει, καὶ τῇ παραδόσει κατακολουθοῦσα, τὴν ἐποφειλο8
µένην τοῖς ἐν Θεῷ τελειωθεῖσι καὶ µαρτυρήσασιν ἐν ἔτει
1922, ὡς προείρηται, Ἱεράρχαις καὶ λοιποῖς κληρικοῖς καὶ
λαnκοῖς, τὴν τοῖς ἁγίοις προσήκουσαν ἀπονεῖµαι τιµήν.
∆ιὸ καὶ θεσπίζοµεν Συνοδικῶς καὶ διοριζόµεθα καὶ ἐν
Ἁγίῳ Πνεύµατι διακελευόµεθα, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς
τὸ ἑξῆς καὶ εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα οἱ ἐν λόγῳ µάρτυρες συ8
ναριθµῶνται τοῖς ἀπ' αἰῶνος ἁγίοις καὶ µάρτυσι τῆς Ἐκ8
κλησίας, ἱεροτελεστίαις τιµώµενοι καὶ ὕµνοις ἐγκωµίων
γεραιρόµενοι κατ' ἔτος τῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ
Τιµίου Σταυροῦ.
Ὅθεν, ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐν δοξολογίᾳ πολλῇ
πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν ἀνακοινοῦσα ὑµῖν ταῦτα, παρα8
καλεῖ, ὅπως δι' ἐγκυκλίου ὑµῶν ἀναγγείλητε τῷ εὐσεβεῖ
Κλήρῳ καὶ τῷ Χριστεπωνύµῳ λαῷ τῆς καθ' ὑµᾶς Θε8
οσώστου Παροικίας τὴν τοιαύτην συναρίθµησιν ὑπὸ τῆς
καθ' ἡµᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν χο8
ρείαν τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἐν ἔτει 1922 ἐν
Μικρᾷ Ἀσίᾳ µαρτυρησάντων Ἐπισκόπων Χ ρ υ σ ο 8
σ τ ό µ ο υ Σµύρνης, Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Κυδωνιῶν, Ἀ µ β ρ ο 8
σ ί ο υ Μοσχονησίων, Π ρ ο κ ο π ί ο υ Ἰκονίου, Ε ὐ 8
θ υ µ ί ο υ Ζήλων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς κληρικῶν τε καὶ
λαnκῶν, προτρέψητε δὲ τοὺς πιστοὺς ἵνα κατὰ τὴν
ἐπέτειον τῆς µνήµης αὐτῶν κατακλύζωσι τοὺς Ἱεροὺς


5

Ναοὺς ἀναπέµποντες δεήσεις πρὸς τὸν Ὕψιστον, ἐπικα8
λούµενοι δ' ἅµα τὴν πρεσβείαν αὐτῶν πρὸς ἁγιασµὸν
ψυχῆς τε καὶ σώµατος.
† Ὁ Ἀθηνῶν Σεραφείµ, Πρόεδρος
† Ὁ Μεγάρων καὶ Σαλαµῖνος Βαρθολοµαῖος
† Ὁ ∆ηµητριάδος καὶ Ἁλµυροῦ Χριστόδουλος
† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστοµος
† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων Κλεόπας
† Ὁ Παροναξίας Ἀµβρόσιος
† Ὁ Νέας Σµύρνης Ἀγαθάγγελος
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἁλµωπίας Χρυσόστοµος
† Ὁ Καστορίας Γρηγόριος
† Ὁ Κίτρους καὶ Κατερίνης Ἀγαθόνικος
† Ὁ ∆ιδυµοτείχου καὶ Ὀρεστιάδος Νικηφόρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωµαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Λήµνου Ἱερόθεος
Ὁ Ἀρχιγραµµατεὺς
Ἀρχιµ. ∆αµασκηνὸς Καρπαθάκης
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Μ

ὲ τὸν ὑπ' ἀριθµὸν 2645/9.10.98 Νόµο τῆς Ἑλληνικῆς
∆ηµοκρατίας ποὺ δηµοσιεύθηκε εἰς τὸ ὑπ' ἀριθµὸν 234
τ. Αʹ/13.10.1998 Φ.Ε.Κ. καθιερώθηκε ἡ 14 Σεπτεµβρίου ὡς
ἡµέρα ἐθνικῆς µνήµης τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Κράτος.
Τὸ ἐκδοθὲν µὲ ἀριθµὸν 304/17 Σεπτεµβρίου 2001 Προ8
εδρικὸ ∆ιάταγµα κατ' ἐξουσιοδότηση τοῦ προαναφερθέντος
Νόµου προσδιορίζει τὶς ἐκδηλώσεις µνήµης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 234
13 Οκτωβρίου 1998

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2645
Καθιέρωση της 14ης Σεπτεµβρίου ως ηµέρας εθνικής
µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
από το Τουρκικό Κράτος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Ορίζεται η 14η Σεπτεµβρίου κάθε έτους ως ηµέρα εθνι8
κής µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας από το Τουρκικό Κράτος.
Άρθρο δεύτερο
Ο χαρακτήρας, το περιεχόµενο, ο φορέας και ο τρόπος
οργάνωσης των εκδηλώσεων εθνικής µνήµης καθορίζον8
ται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη της
Οµοσπονδίας Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδος.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί8
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφη8
µερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου
του Κράτους.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1998
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα
του Κράτους.
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1998
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 207
21 Σεπτεµβρίου 2001

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 304
Οργάνωση εκδηλώσεων µνήµης της 14ης Σεπτεµβρίου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2645/1998
«Καθιέρωση της 14ης Σεπτεµβρίου, ως ηµέρας εθνικής µνή8
µης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από
το Τουρκικό Κράτος», (Αʹ 234).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυ8
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) που προστέ8
θηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποι8
ήθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
3. Την ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων,
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης», Λεωνίδα Τζανή και Κωνσταντίνο Καn8
σερλή (ΦΕΚ 630/Β/12.5.2000).
4. Την από 25.10.1998 γνώµη της Οµοσπονδίας Προ8
σφυγικών Σωµατείων Ελλάδος.
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια8
τάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι8
κού προoπολιγισµού.
6. Την 521/2001 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επι8
κρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισµού,
αποφασίζουµε:
Οι εκδηλώσεις µνήµης περιλαµβάνουν, τέλεση δοξολο8
γιών, εκφώνηση οµιλιών, και κατάθεση στεφάνου στις
έδρες των Νοµών και Επαρχείων. Το πρόγραµµα των εκ8
δηλώσεων, στις οποίες προσκαλούνται εκπρόσωποι των
προσφυγικών σωµατείων και οργανώσεων των γυναικών,
καταρτίζεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη.
Άρθρο 2
Αν η 14η Σεπτεµβρίου δεν συµπίπτει να είναι ηµέρα
Κυριακή, ο εορτασµός γίνεται την πρώτη Κυριακή µετά
την 14η Σεπτεµβρίου.
Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέ8
λεση του παρόντος διατάγµατος.
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Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κ. ΚΑRΣΕΡΛΗΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Σ

τὸ βιβλίο ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας ἀναδηµοσιεύουµε
κείµενο ποὺ συνέταξε ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσου Χρυσό8
στοµος, ποὺ ἔζησε τὸν διωγµὸ καὶ τὸν ξεριζωµὸ τῶν Ἑλ8
λήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἔχοντας νωπὴ τὴν ἐµπειρία τῆς
Καταστροφῆς συνέταξε µία Ἔκθεση στὴν ὁποία καταγρά8
φει τὰ γεγονότα µὲ τίτλο:
«Οἱ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς Μι
κρᾶς Ἀσίας τελευταῖοι διωγµοὶ τῶν Τούρκων».
Ἡ Ἔκθεση δηµοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὸν
Ἡµερολόγιον 1925» (Ἐν Ἀθήναις Τύποις Φοίνικος 1924)
σελ. 1078122, δηλαδὴ τρία ἔτη ἀφ' ὅτου συνέβησαν τὰ γε8
γονότα. Σ’ αὐτὴ ἐπισηµαίνει ὅτι:
«Τὸ Κεµαλικὸν καθεστὼς ὡς σκοπὸν αὐτοῦ ἔταξε τὴν τε
λείαν ἐκρίζωσιν τῶν Χριστιανῶν ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους».
Ἡ ἀναδηµοσίευση τῆς Ἔκθεσης κατατίθεται ὡς ὀφειλόµε8
νο σέβας καὶ γέρας στοὺς µάρτυρες Πατέρες καὶ Ἀδελφούς µας.
∆ιατηρήσαµε τὴν µορφὴ τῆς γλώσσας στὴν ὁποία συν8
τάχθηκε ἡ Ἔκθεση, ἐπειδὴ θεωρήσαµε, πρῶτον, ὅτι δὲν δυ8
σκολεύεται ὁ ἀναγνώστης νὰ κατανοήσει τὰ γραφόµενα καὶ
δεύτερον, διότι ὑπενθυµίζει τὴν παλαιότερη µορφὴ τῆς Ἑλ8
ληνικῆς γλώσσας, τὴν ὁποία δὲν πρέπει νὰ λησµονοῦµε καὶ
νὰ ἀγνοοῦµε, ἐπειδὴ ἕνεκα τῆς ἀγνοίας µας ἀποξενωνόµαστε
ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ παρελθόν µας, ἀφοῦ σ' αὐτὴ τὴν µορφὴ ἔχει
ἐκφρασθεῖ ὅλος ὁ πνευµατικὸς βίος τῶν πατέρων µας.
Στὴν συνέχεια παραθέτουµε µερικὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα
τοῦ συντάκτου τῆς Ἐκθέσεως, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύεται
ἡ ἐγκυρότητα τῶν πληροφοριῶν καὶ ἡ ἀξιοπιστία τῆς µαρ8
τυρίας του.
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Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ὁ Βʹ ὁ Χ α τ ζ η σ τ α ύ ρ ο υ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
(14.2.196211.5.1967),
ἀπὸ Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου.
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Κατὰ κόσµο Θεµιστοκλῆς, γεννήθηκε στὸ Ἀnδίνιο Μικρᾶς
Ἀσίας τὸ 1880. Μετὰ τὶς ἐγκύκλιες σπουδὲς στὸ Πυθαγόρειο
Γυµνάσιο Σάµου εἰσήχθη στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπεφοίτησε ἀριστοῦχος τὸ 1902. Στὴν συνε8
χεία σπούδασε στὸ πανεπιστήµιο τῆς Λωζάννης. Ὅταν ἐπέ8
στρεψε, χειροτονήθηκε σὲ διάκονον, ὑπηρετήσας ὡς ἀρχι8
διάκονος τοῦ τότε µητροπολίτου ∆ράµας Χρυσοστόµου Κα8
λαφάτη, τοῦ µετέπειτα ἐθνοµάρτυρος µητροπολίτου Σµύρνης,
συµµερισθεὶς τοὺς ἐθνικοὺς αὐτοῦ ἀγῶνες. Ἀκολουθήσας δὲ
αὐτὸν στὴν Σµύρνη ἐκλέχθηκε καὶ χειροτονήθηκε τὸ 1910 σὲ
ἡλικίαν 30 ἐτῶν ὡς βοηθὸς ἐπίσκοπος τοῦ µητροπολίτου
Σµύρνης λαβὼν τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαµψάσης
Ἐπισκοπῆς Τράλλεων.
Τὸ 1913 σὲ ἀνταµοιβὴ τῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ
Ἔθνος ὑπηρεσιῶν του προήχθη ἀπὸ τὸ Οἰκουµενικὸ Πα8
τριαρχεῖο σὲ µητροπολίτη Φιλαδελφείας. Ἕνεκα δὲ τῆς ἐθνι8
κῆς δράσεώς του στὴν νέα θέση του καταδικάσθηκε ἀπὸ τὸν
Τοῦρκο διοικητὴ Ῥαχµὲτ Βέη σὲ θάνατο. Ἡ ἐκτέλεση τῆς
ποινῆς του ἀνεστάλη ἕνεκα παρεµβάσεως τῶν Προστατίδων
∆υνάµεων. Τὸ 1919 µετατέθηκε στὴν Μητρόπολη Ἐφέσου,
ὅπου διεξήγαγε νέους ἐθνικοὺς ἀγῶνες µέχρι τῆς Μικρασια8
τικῆς Καταστροφῆς. Κατώρθωσε νὰ διαφύγει τὴν τύχη τοῦ
Σµύρνης Χρυσοστόµου, διασωθεὶς µὲ τὴ µεσολάβηση τοῦ
Ἄγγλου ναυάρχου ἐπὶ ἀγγλικοῦ πλοίου.

Ἐλθὼν πρόσφυγας στὴν Ἀθήνα τὸ 1922, διορίσθηκε Ἀπο8
κρισάριος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ἀναλαβὼν τὴν
περίθαλψη τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας προσφύγων. Μετ' ὀλίγον
ἐξελέγη µητροπολίτης Βεροίας καὶ Ναούσης καὶ µετὰ τετρά8
µηνο ἀνατέθηκε σὲ αὐτὸν ἡ διαποίµανσις τῆς νεοσυστα8
θείσης τότε Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Νεαπόλεως (Κα8
βάλας) (1924). Ταύτην, στὴν ὁποία ἀπὸ τοῦ ∆εκεµβρίου 1952
προστέθηκε καὶ ἡ νῆσος Θάσος, ἐποίµανε µέχρι τῆς ἐκλογῆς
του σὲ ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν (14.2.1962). (Θ.Η.Ε. τ. 12, σελ. 422).
Στὴν συνέχεια παραθέτουµε καὶ ἕνα ἱστορικὸ διάγραµµα
τῶν γεγονότων ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρκων (1909),
ὁπότε ἄρχισε ὁ διωγµὸς τῶν Χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
µέχρι τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή (1922). ∆εκατέσσερα
χρόνια διώξεων, λεηλασιῶν, φυλακίσεων καὶ θανάτων.
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ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1909.

Ἐκρήγνυται ἡ ἐπανάσταση τῶν Νεοτούρκων. Ἐξα8
πολύονται ἄγριοι τοπικοὶ διωγµοὶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

1910.

Ὁ ἀπὸ Μητροπολίτης ∆ράµας Χρυσόστοµος Καλα8
φάτης ἐκλέγεται Μητροπολίτης Σµύρνης. Πραγµα8
τοποιεῖται συλλαλητήριο στὴ Σµύρνη ὑπὲρ τῶν Ἑλ8
λήνων τῆς Μακεδονίας.

1911.

∆ιεξάγονται οἱ πρῶτες ἐπαφὲς καὶ συνεννοήσεις µε8
ταξὺ τῶν Βαλκανικῶν Κρατῶν γιὰ τὴν στάση τους
ἀπέναντι στὴν Τουρκία. Ὁ διάδοχος Κωνσταντῖνος
διορίζεται γενικὸς ἐπιθεωρητὴς τοῦ στρατεύµατος.

1912.

Σχηµατίζεται Παµβαλκανικὴ Συµµαχία ἐναντίον τῆς
Τουρκίας. Ἐκδηλώνεται µεγάλη προκλητικότητα τῆς
κυβερνήσεως τῶν Νεοτούρκων. Ἀποστέλλεται Συµ8
µαχικὸ τελεσίγραφο σ’ αὐτή. Τὸν Σεπτέµβριο κηρύσ8
σεται ὁ Αʹ Βαλκανικὸς πόλεµος. Νῖκες τῶν Ἑλλήνων
στὸ Σαραντάπορο καὶ στὰ Γιαννιτσά. Καταλαµβά8
νεται ἡ Νότιος Μακεδονία καθὼς καὶ πόλεις τῆς
Θράκης. Στὶς 26 Ὀκτωβρίου ἐλευθερώνεται ἡ Θεσσα8
λονίκη. Στὴ Μικρὰ Ἀσία ἐξαπολύονται µεγάλοι
διωγµοί, ὡµότητες καὶ βαρβαρότητες τῶν Τούρκων
ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων.

1913.

Καταλαµβάνονται τὰ Ἰωάννινα καὶ τὰ πλησίον τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας νησιά. Ὑπογράφεται ἡ Συνθήκη τοῦ
Λονδίνου. Τὸν Ἰούνιο κηρύσσεται ὁ Βʹ Βαλκανικὸς
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πόλεµος. Ἡ Βουλγαρία ἐπιτίθεται κατὰ τῆς Ἑλλάδος
καὶ τῆς Σερβίας. Νίκη τῆς Ἑλλάδος. Ὑπογράφεται ἡ
Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου. Ἡ Ἀνατολικὴ Μακε8
δονία µέχρι τὸ Νέστο προσαρτᾶται στὴν Ἑλλάδα.

1914.

Ξεσποῦν µεγάλες ταραχὲς στὴ Μικρὰ Ἀσία. Γίνονται
σφαγὲς στὴ Φώκαια. ∆ιατάσσονται ἀλλεπάλληλες
ἐξορίες, βασανισµοὶ καὶ θανατώσεις πολλῶν Ἑλλή8
νων. Ὁ Χρυσόστοµος ἐξορίζεται στὴν Κωνσταν8
τινούπολη. Ὁρίζεται ἀντικαταστάτης του ὁ Μοσχο8
νησίων Ἀµβρόσιος. Προκύπτει τὸ Ἠπειρωτικὸ ζήτη8
µα. Κηρύσσεται ὁ Aʹ Παγκόσµιος πόλεµος. Ἡ Τουρ8
κία εἰσέρχεται στὸν πόλεµο στὸ πλευρὸ τῶν Κεν8
τρικῶν αὐτοκρατοριῶν (Γερµανίας κ.λπ.).

1915.

∆ιεξάγονται διαπραγµατεύσεις γιὰ τὴν συµµετοχὴ
τῶν Ἑλλήνων στὸν πόλεµο. Προκύπτουν ἐσωτερικὲς
πολιτικὲς ἀνωµαλίες στὴν Ἑλλάδα.

1916.

Οἱ Σύµµαχοι ἀποστέλλουν ∆ιακοίνωση πρὸς τὴν Ἑλ8
λάδα. Οἱ Βούλγαροι καταλαµβάνουν τὴν Καβάλα.
Ἐντείνονται οἱ ἐσωτερικὲς πολιτικὲς ἀνωµαλίες στὴν
Ἑλλάδα.

1917.

Κηρύσσεται γενικὴ ἐπιστράτευση στὴν Ἑλλάδα. Σχη8
µατίζεται Κυβέρνηση ἀπὸ τὸν Ἐλ. Βενιζέλο. ∆ιατάσ8
σονται ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῆς Τουρκίας µεγάλοι
ὁµαδικοὶ ἐκτοπισµοὶ τῶν Ἑλλήνων στὶς Κυδωνιὲς καὶ
τὴν λοιπὴ Μικρὰ Ἀσία µὲ ἀνήκουστες βαρβαρότητες.
Οἱ Τοῦρκοι στρέφονται µὲ σκληρότητα κατὰ τῶν
Ἑλλήνων.
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1918.

Ἡ Ἑλλάδα συµµετέχει στὸν κοινὸ Συµµαχικὸ ἀγῶνα
πολεµῶντας µὲ 300.000 στρατιῶτες στὸ Μακεδονικὸ
µέτωπο. Κηρύσσεται νέα ἐπιστράτευση. Μεγάλη νίκη
τῶν Ἑλλήνων στὸ Σκρᾶ. Ὑπογράφεται ἡ ἀνακωχὴ
τοῦ Μούδρου. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς καὶ Στόλος
εἰσέρχονται στὴν Κωνσταντινούπολη.

1919.

Οἱ λαnκὲς µάζες τῶν Ἑλλήνων ἐξαθλιώνονται στὴν
Τουρκία. Συγκροτεῖται µυστικὴ ὀργάνωση τουρ8
κικῶν στρατιωτικῶν ὁµάδων. Τὰ Ἑλληνικὰ Στρατεύ8
µατα ἀποβιβάζονται στὴν Σµύρνη.

1920.

Ὑπογράφεται ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν (28 Ἰουλίου).
∆ιοργανώνεται τὸ Κεµαλικὸ Κίνηµα στὴν Τουρκία
(ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση – γενικὴ ἐπιστράτευση –
ἔνοπλη ἀντίσταση). Ξεσπᾶ γενικὴ πολιτικὴ κρίση
στὴν Ἑλλάδα. Ἀρχίζει ἡ πρώτη µεγάλη ἐπίθεση τοῦ
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν Μικρὰ Ἀσία.

1921.

Νῖκες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Καταλαµβάνονται
Ἀφιὸν Καραχισάρ, Νίκαια, Κιουτάχεια, ∆ορύλαιο.
Οἱ Τοῦρκοι ἐξαπολύουν σκληρὰ ἀντίποινα στὸν
Πόντο. ∆ιατάσσουν ὁµαδικὲς σφαγές καὶ ἐκτοπι8
σµούς. Οἱ Σύµµαχοι ἀρχίζουν νὰ τηροῦν ἐχθρικὴ
στάση πρὸς τὴν Ἑλλάδα. ∆ιεξάγεται πεισµατώδης
µάχη στὸ Σαγγάριο. Ἀνακατατάσσονται τὰ ἐσωτε8
ρικὰ πολιτικὰ πράγµατα στὴ Χώρα. Ἡ κατάσταση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐπιδεινώνεται (δυσκολίες
στὸν ἀνεφοδιασµό, ἀνωµαλίες στὴ διοίκηση κ.ἄ.).

1922.

Καὶ πάλι ἐµφανίζονται µεγάλες δυσκολίες στὴν ἐσω8
τερικὴ πολιτικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Ἑλληνικὸς
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Στρατὸς ἐξασθενεῖ στὸ ἔπακρο. Ἐξαπολύεται σφοδρὴ
ἐπίθεση τῶν Κεµαλικῶν κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν Στρα8
τευµάτων. Τὸ Ἑλληνικὸ µέτωπο διασπᾶται (13 Αὐ8
γούστου). Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ὑποχωρεῖ. Ἀκολου8
θοῦν τροµερὲς σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ κατα8
στροφὲς τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν. Ἡ Σµύρνη πυρ8
πολεῖται. Ὁ Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος
καὶ ἄλλοι Ἱεράρχες καὶ Ἱερεῖς βασανίζονται καὶ µαρ8
τυροῦν. Οἱ πρόσφυγες συρρέουν ἀθρόως στὴν Ἑλ8
λάδα.

1923.

Ὑπογράφεται ἡ Ἑλληνοτουρκικὴ Σύµβαση τῆς Λω8
ζάνης γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσµῶν (30 Ἰανου8
αρίου). Παγιώνονται οἱ συνέπειες τῆς Μικρασιατικῆς
Καταστροφῆς.
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Ο Ι ΚΑ Τ Α Τ Η Σ ΕΚ ΚΛ Η Σ Ι Α Σ
Κ Α Ι Τ Η Σ Ε Κ Π ΑΙ Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Τ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Α Σ Α Σ Ι ΑΣ
Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Ι ΔΙ ΩΓ Μ Ο Ι Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ρ Κ Ω Ν
† τοῦ Μητροπολίτου Ἐφέσου
Χρυσοστόμου

Τ

ὸ Κεµαλικὸν κίνηµα, τοῦ ὁποίου πρωτεργάται ὑπῆρξαν
τὰ µᾶλλον φανατικὰ καὶ βάρβαρα στοιχεῖα τοῦ Τουρ8
κικοῦ κράτους, εὐθὺς ἅµα τῇ ἐµφανίσει αὐτοῦ, κηρύξαν
ἀπηνῆ διωγµὸν κατὰ παντὸς Χριστιανικοῦ, ὑπερέβαλεν εἰς
ἀγριότητα τὴν ἀπὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως
Τουρκικὴν κατὰ τῶν Χριστιανῶν πολιτικήν.
Ἐνῷ δηλαδὴ κατὰ τοὺς µακροὺς αἰῶνας, καθ’ οὓς ἐκυ8
ριάρχησεν ἡ Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία ἐπὶ τῶν Χριστια8
νῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας, παρ’ ὅλον τὸν µετὰ φανα8
τισµοῦ κατὰ τῶν Χριστιανῶν πόλεµον καὶ τὰς συχνὰς κατὰ
τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ πιέσεις καὶ πολλάκις τοὺς φόνους
αὐτῶν, τὸ Χριστιανικὸν στοιχεῖον ἀπήλαυε ποιᾶς τινος προ8
στασίας καὶ τὰ λεγόµενα προνόµια τῶν Χριστιανῶν ἐξη8
σφάλιζόν πως τὴν ἐλευθέραν ἐξάσκησιν τῶν θρησκευτικῶν
των καθηκόντων καὶ καθίστατο οὕτω δυνατὴ ἡ διατήρησις
καὶ ἡ πνευµατικὴ ἔτι πρόοδος καὶ ἡ ἐν τῷ πολιτισµῷ ἀνά8
πτυξις αὐτῶν, τὸ Κεµαλικὸν καθεστὼς ἀνατρέψαν βιαίως
τὴν ἐπὶ µακραίωνος ἱστορίας καὶ ἐπὶ ἐπισήµων πράξεων καὶ
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συνθηκῶν βασιζοµένην ταύτην τάξιν τῶν θρησκευτικῶν ἐν
Τουρκίᾳ πραγµάτων, ὡς σκοπὸν αὐτοῦ ἔταξε τὴν τελείαν
ἐκρίζωσιν τῶν Χριστιανῶν ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ κράτους.
Πλὴν τῆς σατανικῆς αὐτοῦ ἐφευρέσεως νὰ ἀνακηρύξῃ
τοὺς τουρκοφώνους Χριστιανοὺς ὡς ἐκχριστιανισθέντας
Τούρκους, ἵνα ἀπολύτως καὶ ἀνενοχλήτως ἀφανίση αὐτούς,
χωρὶς νὰ δεσµεύηται ἐκ τῶν προτέρων προστατευτικῶν δι’
αὐτοὺς νόµων, ἐπεδόθη καὶ εἰς σφαγὰς κατ’ αὐτῶν, ἐπωφε8
λούµενον τοῦ ἀποκλεισµοῦ, ὃν µετὰ πάσης αὐστηρότητος
ἐτήρει, ἵνα µὴ ὁ ἔξω κόσµος µανθάνη τὰ διαπραττόµενα.
Καὶ τί µὲν ὑπέστησαν ἐν τῇ Κεµαλοκρατουµένῃ Μικρᾷ
Ἀσίᾳ οἱ Χριστιανοί, ἐκτοπισθέντες, ληστευθέντες, ἀτιµα8
σθέντες, σφαγέντες εἶνε σχεδὸν γνωστὰ τοῖς πάσιν. Εἶνε ὅµως
εἰσέτι ἄγνωστα ἐπακριβῶς τὰ κατὰ τοῦ κλήρου διενερ8
γηθέντα καὶ µόνον γνωρίζοµεν ὅτι ἐλάχιστοι κληρικοί, περὶ
ὦν ἐγνώριζον καλῶς ὅτι δὲν εἶχον ἀνεπτυγµένην τὴν ἱερα8
τικὴν καὶ τὴν χριστιανικὴν συνείδησιν, διασώζονται.
Γνωρίζοµεν ὅτι Μητροπολῖται καὶ ἐπίσκοποι ὡς ὁ Ἰκο8
νίου Προκόπιος, ὁ Ζήλων Εὐθύµιος, ὁ Σεβαστείας Γερβά8
σιος, ὁ Πατάρων Μελέτιος, ὁ Ῥοδουπόλεως Κύριλλος, ὁ
πρώην Ῥοδουπόλεως Λεόντιος, οἱ ἀρχιµανδρῖται Ματθίας
ἀρχιερ. ἐπίτροπος ἐν Ναζλῇ, Χρυσόστοµος ἀρχιερ. ἐπίτρο8
πος ἐν ∆ενιζλῇ, Λεόντιος ἀρχιερ. ἐπίτροπος ἐν Μυλάσσοις, οἱ
ἀρχιδιάκονοι Ἰωακεὶµ Γούναρης, Ξενοφῶν Ῥαπτάκης, ὁ
ἱερὸς κλῆρος ἐν γένει τῶν ἐπαρχιῶν Ἀνέων, Ἡλιουπόλεως,
Πισιδίας, Ἰκονίου, Καισαρείας, Νεοκαισαρείας, Χαλδείας,
Τραπεζοῦντος, Κολωνίας καὶ τῶν λοιπῶν Κεµαλοκρατου8
µένων ἐπαρχιῶν ἄλλοι µὲν ἐφονεύθησαν, βασανισθέντες
ἀγρίως, ἄλλοι δὲ ἀποµακρυνθέντες βιαίως ἐκ τῶν ποιµνίων
των ἀπέθανον ἐν ταῖς φυλακαῖς καὶ τῇ ἐξορίᾳ καὶ ἄλλοι βα8

σανίζονται εἰσέτι ἐξόριστοι εἰς τὰ βάθη τῆς Ἀνατολῆς, στε8
ρούµενοι περιθάλψεως καὶ βοηθείας.
Τὰς τοιαύτας κατὰ τοῦ κλήρου βαρβάρους καὶ ἀπαν8
θρώπους πράξεις συνεχίζων καὶ ὁ εἰς Σµύρνην εἰσελάσας Κε8
µαλικὸς στρατός, ἔχων πρὸς τοῦτο συνεργοὺς ὁµοφρο8
νοῦντας πολίτας, ἀπὸ πολλοῦ µυστικῶς πρὸς τοῦτο ὀργα8
νωθέντας, πρὶν ἢ ἀποβλέψη εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς θέσεως
αὐτοῦ ἐν Σµύρνῃ καὶ τῆς ἐν αὐτῇ τάξεως, ἔστρεψε τὴν προ8
σοχὴν αὐτοῦ κατὰ τοῦ ἱεροῦ χριστιανικοῦ κλήρου. Πλὴν τοῦ
ἐν Σµύρνῃ ὑπάρχοντος κλήρου, λόγῳ τῆς ὑπὸ τοῦ Ἑλληνι8
κοῦ στρατοῦ ἐκκενώσεως τῆς ἐνδοχώρας, εἶχε καταφύγει
ἅπας ὁ ἱ. κλῆρος τῶν ἐπαρχιῶν Ἐφέσου, Φιλαδελφείας, καὶ
Ἡλιουπόλεως, ἀνερχόµενοι εἰς 252 ἱερεῖς καὶ ἱεροδιακόνους
καὶ εἰς δύο Μητροπολίτας Ἐφέσου καὶ Σµύρνης.
Πάντες οὗτοι ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐπίσης εἰς Σµύρνην συγ8
κεντρωθέντων ποιµνίων των, κατεγίνοντο πρὸς περίθαλψιν
τῆς δυστυχίας αὐτῶν, καταφυγόντων εἰς τὴν πόλιν ταύτην ἐν
ἐλεεινῇ καταστάσει.
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Ὁ πρῶτος ἅµα τῇ καταλήψει διορισθεὶς Κεµαλικὸς φρού8
ραρχος συνταγµατάρχης Σαλὶχ Ζεκῆ διέσπειρε τὰ ὄργανα
αὐτοῦ, ὀλίγους στρατιώτας καὶ πλείστους πολίτας, µυστικῶς
ἀπὸ πολλῶν ἡµερῶν ἐπὶ τούτῳ ὀργανωθέντας, ἵνα χρησι8
µεύσωσιν ὡς διῶκται καὶ φονεῖς τῶν Χριστιανῶν καὶ διαρ8
πάζωσι τὰς περιουσίας αὐτῶν καὶ εἰσελάσαντες οὗτοι εἰς τὰς
ἀποκέντρους κατὰ πρῶτον συνοικίας καὶ τὰ περίχωρα καὶ
προάστια πλὴν τῶν ἄλλων κακουργηµάτων, ἅτινα διέπρα8
ξαν καὶ περὶ ὦν λεπτοµερῶς ἀναφέρει ἡ παροῦσα ἔκθεσις,
συστηµατικῶς κατεδίωξαν καὶ τὸν κλῆρον.
Καὶ πρῶτον µέν, ἀποσπῶντες αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἐκκλησιῶν
καὶ τῶν προσφυγικῶν καταυλισµῶν, ἐξηυτέλιζον καὶ ἀνη8
λεῶς ἐβασάνιζον ὑπ’ αὐτὰ τὰ ὄµµατα τῶν ὁλοφυροµένων
Χριστιανῶν, ὡς συνέβη ἐν Σεnδίκιοn, Κουκλουτζᾷ, Βαnρακλῇ,
ἁγίᾳ Τριάδι, Κορδελιῷ, Παπᾶ Σκάλᾳ, Τοµάζῳ, Καρατασίῳ,
Καραντίνᾳ, Γκιόζ8Τεπέ, Κοκάργιαλη, Τρία Πηγάδια, ἁγίῳ
Βουκόλῳ, ἁγίῳ Κωνσταντίνῳ, ἁγίᾳ Ἄννῃ, Λυγαριᾷ, Μερ8
σινλῇ, ∆αραγάτς κ.λπ., εἶτα δὲ ἀπήγαγον ὅσους ἐξ αὐτῶν
ἠδυνήθησαν εἰς τὰς φυλακάς, ὡς τὸν ἀρχιµ. Θεόφιλον Πε8
τσοµᾶνον ἀρχιερ. ἐπίτροπον Θείρων, τὸν ἀρχιµ. ∆ιονύσιον
Χαρβαλιᾶν ἀρχιερ. ἐπίτροπον Σιβρισαρίου, τὸν ἱεροδιάκο8
νον Κωνστάντιον Βρεκούσην, τὸν ἀρχιµ. Ἄνθιµον Τσακι8
ράκην ἀρχιερ. ἐπίτροπον Μαγνησίας, τὸν παπᾶ Ἐµµανουὴλ
ἐφηµέριον Τζιµόβαση, καὶ ἄλλους πολλούς, καὶ ἐκεῖ κρα8
τήσαντες αὐτοὺς ἐβασάνιζον ἐπὶ διαφόροις προφάσεσι, ἂς
ἐδηµιούργουν σµήνη ψευδοµαρτύρων, παρακολουθούντων
ἑκάστην ὁµάδα κακούργων.
Οὕτω δὲ γέροντες σεβάσµιοι, ἀνεπίληπτοι τοῦ ὑψίστου
λειτουργοί, ἀφοῦ ἀνηλεῶς ἐδάρησαν, εἶδον νὰ ἀποσπῶνται
βιαίως αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γενείου των, καὶ ἐν

τοιαύτῃ καταστάσει ῥιπτόµε8
νοι εἰς τὰς φυλακὰς πολλοὶ ἐξ
αὐτῶν ἐφονεύθησαν, καὶ ἄλλοι
ἠτιµάσθησαν, ὡς ὁ ἱεροδιάκο8
νος Κωνστάντιος Βρεκούσης,
οἱ ἀρχιµ. Θεόφιλος Πετσοµᾶνος
καὶ Ἄνθιµος Τσακιράκης κ.λπ.
Ἡ τοιαύτη κακοῦργος πρὸς
τὸν κλῆρον συµπεριφορὰ ἔλαβε
τὴν τροµερωτέραν αὐτῆς ἔντα8
σιν µετὰ τὸν µαρτυρικὸν θάνα8
τον τοῦ ἀειµνήστου Μητρο8
πολίτου Σµύρνης Χρυσοστό8
µου, συµβάντα ὑπὸ τὰς ἑξῆς συν8
θήκας:
Τὴν 2αν µ.µ. ὥραν τοῦ αὐτοῦ Σαββάτου (27 Αὐγούστου
1922) µετεκαλέσατο αὐτὸν δι’ ἀστυνόµου ὁ εἰρηµένος Φρούρ8
αρχος Σαλὶχ Ζεκῆ εἰς τὸ Φρουραρχεῖον, προσωρινῶς ἐγκατε8
στηµένον ἐντὸς τοῦ ∆ιοικητικοῦ Μεγάρου.
Ἵνα τηρήσῃ οὗτος τὰ προσχήµατα καὶ ἀπατήση αὐτὸν καὶ
τοὺς λοιποὺς κληρικούς, ὡς ἐκ τῶν ὑστέρων ἀπεδείχθη, ἐδέχθη
αὐτὸν φιλοφρόνως καὶ τῷ ἀνέθηκε τὴν ἐντολὴν νὰ καθη8
συχάσῃ δι’ ἐγκυκλίου τὸ ποίµνιόν του, ὑποσχεθεὶς ὅτι ἡ πα8
ρουσία αὐτοῦ καὶ τοῦ Κεµαλικοῦ στρατοῦ ἦτο ἀσφαλὴς
ἐγγύησις διὰ πάντας. Ἐπανακάµψας εἰς τὴν Μητρόπολίν του
ὁ ἀείµνηστος ἐξετέλεσε τὴν ληφθεῖσαν διαταγήν, ἥτις τοιχο8
κολληθεῖσα εἰς τὰ κεντρικώτερα σηµεῖα τῆς πόλεως, παρ’
ὀλίγων ἀνεγνώσθη, διότι οὐδεὶς ἐτόλµα λόγῳ τῶν πυκνῶν
φόνων καὶ τῶν ἀδιαλείπτων πυροβολισµῶν νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς
ἐν ᾗ εἶχε καταφύγει οἰκίας.
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Τὴν ὀγδόην ὅµως ἐσπερινὴν ὥραν τῆς αὐτῆς ἡµέρας κα8
λεῖται καὶ πάλιν παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἀστυνόµου Σελαχεδὶν
ὀνόµατι µετὰ δύο προκρίτων τῶν ἀοιδίµων Νικολ. Τσου8
ρουκτσόγλου καὶ ∆. Κλιµάνογλου καὶ δι’ αὐτοκινήτου φρου8
ρουµένου ὑπὸ δύο λογχοφόρων ἱππέων, προσάγεται πρὸ τοῦ
µόλις πρὸ ὥρας ἀφιχθέντος Νουρεδδὶν Πασᾶ.
Ἐνῷ δὲ ὁ ἀείµνηστος ἀπεπειράθη νὰ ἐκφράσῃ αὐτῷ συγ8
χαρητήρια, ὁ Πασᾶς ἀνέκοψε τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ εἶπεν,
ὅτι ἐκάλεσεν αὐτόν, ἵνα ἐκτελέσῃ τὴν πρὸ καιροῦ κατ’ αὐτοῦ
ληφθεῖσαν ἀπόφασιν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ ∆ικαστηρίου ἀνεξαρ8
τησίας, ἀφῄρεσε τὸ καλυµµαύχιον αὐτοῦ καὶ διέταξε δύο
ἀστυνόµους νὰ παραδώσωσιν αὐτὸν καὶ τοὺς ἐξονοµα8
σθέντας προκρίτους εἰς τὸν πρὸ τοῦ ∆ιοικητηρίου ἐπὶ τούτῳ
κληθέντα καὶ συνηθροισµένον ὄχλον, πρὸς ὃν ὁ Πασᾶς ἀπὸ
τοῦ ἐξώστου εἶπεν, ὅτι παραδίδει αὐτὸν εἰς τὴν δικαίαν
αὐτῶν κρίσιν, ἵνα ἂν µὲν φρονῇ ὅτι ἔπραξέ τι καλὸν νὰ προ8
σενεχθῇ καλῶς πρὸς αὐτόν, ἂν δέ τι κακὸν ἔπραξε νὰ τιµω8
ρήσῃ αὐτὸν πρεπόντως.
Ὁ µαινόµενος ὄχλος παρέλαβεν αὐτὸν καὶ ὡδήγησε διὰ
συνοικιῶν ἀποκλειστικῶς Τουρκικῶν, ἵνα ἀποφύγῃ τῶν
Εὐρωπαίων τὰ ὄµµατα, δέρων καὶ ἐµπτύων καὶ τίλλων τὰς
τρίχας τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γενείου αὐτοῦ, µέχρι τῆς θέσεως
δύο Τσεσµέδων ὅπου καὶ διεµέλισεν αὐτόν, καὶ εἶτα τὰ µέλη
αὐτοῦ καὶ τὴν ποιµαντορικὴν ῥάβδον περιέφερεν ἀνὰ τὰς
Τουρκικὰς συνοικίας βλασφηµῶν καὶ ὑβρίζων καὶ δια8
κηρύττων τὸν θρησκευτικὸν αὐτοῦ θρίαµβον.
Ἐπειδὴ δὲ ὁ Νουρεδδὶν Πασᾶς ἐστήριξε τὴν τοιαύτην τι8
µωρίαν εἰς τὴν δῆθεν ἐτυµηγορίαν τοῦ λαοῦ, εὔκαιρον εἶναι
νὰ ἀναφέρωµεν ὅτι τὸν οὕτω µαρτυρικῶς τελευτήσαντα Μη8
τροπολίτην δὲν βαρύνει καµµία κατηγορία ὅτι κακῶς προ8

σηνέχθη πρὸς τοὺς Μουσουλµάνους, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐν
παντὶ καὶ πάντοτε ὑπεστήριξεν αὐτούς, ὡς ἀνωµολόγησαν
καὶ πολλοὶ ἀνταποκριταὶ Εὐρωπαnκῶν φύλλων, ἐξ ὦν δυ8
νάµεθα ν’ ἀναφέρωµεν τοὺς κ.κ. Traglia καὶ Réné Puaux καὶ
λοιπούς. Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Σεβασ. Ἀρχιεπίσκοπος Καντερ8
βουρίας γράφων πρὸς τὸν ἀείµνηστον τοῦτον Ἱεράρχην,
συνέχαιρε διὰ τὴν πρὸς τοὺς Μουσουλµάνους Χριστιανο8
πρεπῆ πολιτείαν αὐτοῦ, ὡς τοῦτο ἔπραξε καὶ ὁ Γάλλος κα8
θολικὸς ποιητὴς κ. Poyat.
Κατὰ τὴν 2αν Μα;ου 1919, ἡµέραν τῆς εἰς Σµύρνην ἀπο8
βάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, κατέστη ὁ ἀείµνηστος ἀλη8
θὴς πατήρ καὶ προστάτης τῶν Μουσουλµάνων. Κατὰ χι8
λιάδας ἐξέδιδε πιστοποιητικὰ καλῆς διαγωγῆς πρὸς τοὺς κα8
τακλύζοντας τὴν Μητρόπολίν του Μουσουλµάνους καὶ πολ8
λούς ἐφιλοξένησεν ἐπὶ δύο καὶ τρεῖς ἡµέρας, διότι ἐφοβοῦντο
µὴ συλληφθῶσιν, ἐπειδὴ ἦσαν πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔνοχοι τῆς
κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ διενεργηθείσης ἐπιθέσεως.
Αὐτὸν δὲ τὸν Μουφτῆν Σµύρνης Ῥαχµεττουλὰχ ἰδιαιτέρως
περιεποιήθη καὶ παρουσιάσας πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς Κα8
τοχῆς ἐπέτυχε δι’ αὐτόν, καίτοι ἦτον ἀρχηγὸς τοῦ κινήµατος,
(ὡς ἄλλως τε ἐφάνη καὶ τώρα ἅµα τῇ κατοχῇ τῆς Σµύρνης
ὑπὸ τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ, ὁπότε διὰ προκηρύξεως ἐπι8
σήµου, δηµοσιευθείσης καὶ ἐν τῇ Levant, ἀνεγνωρίσθησαν αἱ
ὑπηρεσίαι του πρὸς τὸ Κεµαλικὸν κίνηµα καὶ ἐξεφράσθη ἡ
εὐαρέσκεια αὐτοῦ τοῦ Κεµάλ), ἐπέτυχε τὴν ἄµεσον αὐτοῦ
ἀµνήστευσιν καὶ τὴν παροχὴν πρὸς αὐτὸν φρουρᾶς Ἑλ8
λήνων στρατιωτῶν, οἵτινες ἐπὶ πολλὰς ἡµέρας ἐφρούρουν
πρὸ τῆς οἰκίας του.
Ὅτι δὲ ὡς τοιοῦτον, προστάτην δηλ. τῶν Μουσουλµά8
νων, ἀνεγνώριζον αὐτὸν πάντες, κατεδείχθη ὀλίγας ἡµέρας
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πρὸ τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς, ὁπότε συνεδριάσας ἐπανειληµ8
µένως µετὰ τοῦ εἰρηµένου Μουφτῆ καὶ τῶν Τούρκων προ8
κρίτων, ἔλαβε τῇ παρακλήσει αὐτῶν ὅλα τὰ µέτρα πρὸς
προστασίαν τῶν Τούρκων καὶ ἐπέτυχε νὰ βασιλεύσῃ πλή8
ρης τάξις καὶ ἡσυχία, καθ’ ὃν χρόνον χιλιάδες ὑποχωρούν8
των στρατιωτῶν διῆλθον διὰ τῆς Σµύρνης. Ἐγκύκλιος δὲ
αὐτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν, δηµοσιευ8
θεῖσα κατὰ τὰς τραγικὰς ταύτας ἡµέρας, µαρτυρεῖ τρανῶς
τὸ γεγονὸς τοῦτο.
Ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλον τὸ τριετὲς διάστηµα τῆς Ἑλληνικῆς
κατοχῆς ὅτε ὁ εἰρηµένος Μητροπολίτης καὶ ὁ Μητροπολίτης
Ἐφέσου καὶ οἱ λοιποὶ Μητροπολῖται ἦσαν οἱ φυσικοί, οὕτως
εἰπεῖν, συνήγοροι καὶ προστάται τῶν Μουσουλµάνων, µετὰ
τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν τῶν ὁποίων εὑρίσκοντο εἰς
διαρκεῖς συνεννοήσεις καὶ συνεργασίαν. Εἶν’ ἄφθονα καὶ
πασίγνωστα τὰ παραδείγµατα ἀναστολῆς ποινῶν Μουσουλ8
µάνων, καταδικασθέντων ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν στρατοδι8
κείων καὶ ἀποφυλακισθέντων χάρις εἰς τὴν ἐνεργὸν ἐπέµβα8
σιν τῶν Μητροπολιτῶν.
Ἡ δὲ τοιαύτη προστασία ἔφθασεν εἰς τοιοῦτο σηµεῖον
ὥστε οἱ Χριστιανοὶ παρεπονοῦντο, διότι ἠµνηστεύοντο ἀπο8
δεδειγµένοι κακοῦργοι ἢ µετεκαλοῦντο ἐκ τῆς ἐξορίας ὕπο8
πτοι συνεννοήσεως µετὰ τοῦ ἐχθροῦ.
∆ὲν δυνάµεθα δὲ νὰ µῄ ἀναφέρωµεν ἐξαιρετικῶς ὅτι ὁ
Μητροπολίτης Ἐφέσου Χρυσόστοµος, ἀναλαβὼν τὴν διοί8
κησιν τῆς Μητροπόλεως Ἀnδινίου µετὰ τὴν καταστροφὴν τῆς
πόλεως, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν συνέβη τὴν 17ην Ἰουνίου 1919,
καθ’ ἣν ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐφονεύθησαν ἄνω τῶν δύο χι8
λιάδων γυναικοπαίδων καὶ ἀπετεφρώθησαν ὁλόκληροι αἱ
χριστιανικαὶ συνοικίαι τοῦ Ἀnδινίου καὶ τῶν πέριξ κωµο8
πόλεων καὶ χωρίων, τόσον ἐπέδρασεν ἐπὶ τῶν δικαίως ὡς ἐκ

τῶν κακουργηµάτων τούτων ἐξηµµένων Χριστιανῶν, ὥστε
οὐδὲν ἐσηµειώθη παράδειγµα αὐτοδικίας κατὰ τῶν ἐνόχων
τῆς συµφορᾶς, καίτοι πολλοὶ τούτων ἐλευθέρως περιεφέ8
ροντο ἐντὸς τῆς πόλεως.
Οὐ µόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ δι’ ἀπεσταλµένων Μου8
σουλµάνων ἐκάλεσεν ὁ εἰρηµένος Μητροπολίτης τοὺς εἰς τὴν
τότε Ἰταλοκρατουµένην ζώνην καταφυγόντας Τούρκους κα8
τοίκους Ἀnδινίου ἵνα ἐπιστρέψωσιν, ὑπισχνούµενος καὶ ἐγ8
γυώµενος τὴν ἀσφάλειαν αὐτῶν1.
Καὶ τὴν παραµονὴν δὲ τῆς εἰσελάσεως εἰς Σµύρνην τοῦ
Τουρκικοῦ στρατοῦ ἔτυχον ἀµνηστείας οἱ ἐν ταῖς φυλακαῖς
τῶν Ἀθηνῶν κρατούµενοι καὶ εἰς ὀκταετῆ δεσµὰ καταδικα8
σθέντες Τοῦρκοι πρόκριτοι Μαγνησίας, οἱ Ῥιζᾶ Μπέης φαρ8
µακοποιός, Ἀλᾶ Σεχερλῆ Φαχρῆ βέης, Ἀσὴµ Χότζας, κτη8
νίατρος Χουσαµεδδίν, Φαστσῆ Ῥιζᾶ, Τσακὰλ Ζαδὲ Χαφοὺζ
καὶ δύο Μουσουλµανίδες, οἵτινες καὶ ἐπέστρεψαν ἤδη εἰς τὰς
ἑστίας των χάρις εἰς τὴν ἐνεργὸν ἐπέµβασιν παρὰ τῷ Ὑπάτῳ
ἁρµοστῇ τοῦ Μητροπολίτου Ἐφέσου κ. Χρυσοστόµου. Ἵνα
δὲ ἐπὶ πλέον καταδειχθῶσι τὰ φιλάνθρωπα πρὸς τοὺς Μου8
σουλµάνους αἰσθήµατα τῶν πνευµατικῶν ἀρχηγῶν τῶν Χρι8
στιανῶν, ἀναφέροµεν ὅτι ἐν τῷ Ἀnδινίῳ µὲν χάρις εἰς τὰς φι8
λανθρώπους ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Ἐφέσου κ. Χρυ8
σοστόµου ἐπὶ ὁλόκληρον ἔτος παρείχετο συσσίτιον πρὸς
1. Ἂν οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν δὲν ἐπείσθησαν καὶ ἐπαλιννόστησαν,
τοῦτο ὀφείλεται εἰς τὰς ἐνεργείας αὐτῶν τούτων τῶν Κεµαλικῶν, οἵτι8
νες ὡς ἐκ περισσοῦ ἐθανάτωσαν τοὺς ἀπεσταλµένους τούτους. Ἦσαν
δὲ οὗτοι ὁ ἐφησυχάζων Μουτεσαρίφης Ἀρὴφ βέης, ὁ γραµµατεὺς τοῦ
τάγµατος χωροφυλακῆς ταγµατάρχης Σελὴµ βέης καί τις γέρων πρό8
κριτος ἐξ οἴκτου πρὸς τοὺς συµπολίτας του ἀναλαβὼν τὴν ἐπικίνδυ8
νον ταύτην ἀποστολήν (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 1925).
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πάντας ἀνεξαιρέτως τοὺς Μουσουλµάνους ὑπὸ τῆς Ἑλλη8
νικῆς ∆ιοικήσεως, ἐκ δὲ τῶν κατὰ καιροὺς εἰς τοὺς Μητρο8
πολίτας παραδιδοµένων φορεµάτων καὶ διαφόρων ἄλλων
βοηθηµάτων εἰς εἴδη καὶ χρήµατα, µέγα µέρος ἐδίδετο εἰς
πτωχοὺς Μουσουλµάνους, ὡς ἐµφαίνεται ἐν ταῖς λογοδο8
σίαις, αἵτινες θὰ περισώζωνται πάντως εἰς τὰ ἀρχεῖα τῶν
οἰκείων Σωµατείων. Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν κατάληψιν τῆς Φι8
λαδελφείας ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ Οὐσὰκ ὁ
Μητροπολίτης Ἐφέσου τότε Μητροπολίτης Φιλαδελφείας,
διοργανώσας εἰδικὴν ὑπηρεσίαν ἐκ Μουσουλµάνων, διεφύ8
λαξε πάντα τὰ ὑπάρχοντα τῶν ἐκ φόβου ἐγκαταλειψάντων
τὰς πόλεις ταύτας Μουσουλµάνων καὶ παρέδωκεν εἶτα
ταῦτα εἰς αὐτούς, ἐπανακάµψαντας τῇ συστάσει καὶ προ8
τροπῇ καὶ ἐγγυήσει αὐτοῦ.
Ἵνα δὲ µὴ µακρηγορῶµεν, θ’ ἀναφέρωµεν µόνον τὸ συγ8
κινητικώτατον παράδειγµα τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Μη8
τροπόλεως Σµύρνης κ. Βασιλείου Παπαδοπούλου, ὅστις ἐπὶ
τρία συναπτὰ ἔτη ἐξ ἰδίων δαπανῶν, διετήρησεν ἐν Σµύρνῃ
τὴν οἰκογένειαν τοῦ ἀποστράτου Τούρκου Συνταγµατάρχου
τοῦ ἱππικοῦ Τεφὴκ βέη, στρατοδίκου ἐν Σµύρνῃ κατὰ τὸν
Εὐρωπαnκὸν πόλεµον, ὅστις συχνάκις προσερχόµενος εἰς τὴν
Μητρόπολιν ἐξέφραζεν ἐνώπιον πάντων τὸν θαυµασµὸν καὶ
τὴν εὐγνωµοσύνην αὐτοῦ.
Τὸ δ’ αὐτὸ ἐπὶ ὁλόκληρον ἔτος ἔπραξε καὶ ὁ Μητρο8
πολίτης Ἐφέσου διὰ τὴν οἰκογένειαν τοῦ φοβεροῦ ἐν Ναζλῇ
καὶ ∆ενιζλῇ διώκτου τῶν Χριστιανῶν Χαµδῆ βέη. Ἀλλὰ
πρὸς τούτοις δὲν δύνανται νὰ ἀρνηθῶσι οἱ Τοῦρκοι κάτοι8
κοι Κορδελιοῦ ὅτι τὴν νύκτα τῆς Παρασκευῆς 26 Αὐγού8
στου 1922, ὅ,τε Μητροπολίτης Ἐφέσου καὶ τὸ προσωπικὸν
τῆς Μητροπόλεώς του διοργανώσαντες πολιτοφυλακὴν ἐκ

Χριστιανῶν καὶ Τούρκων, διέσωσαν τὴν Τουρκικὴν συ8
νοικίαν Κορδελιοῦ, ἀπειληθεῖσαν διὰ πυρπολήσεως ὑπὸ
συµµορίας ἀτάκτων Κιρκασίων καὶ Ἀρµενίων.
Πλὴν δὲ τούτων καὶ µετὰ τὴν φοβερὰν τῆς Σµύρνης τρα8
γῳδίαν, καταφυγὼν εἰς Ἀθήνας ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσου κ.
Χρυσόστοµος, τόσον ἀµνησικάκως καὶ χριστιανοπρεπῶς
προσηνέχθη πρὸς τοὺς ἐκεῖ ὑπὸ κράτησιν εὑρισκοµένους
Μουσουλµάνους, ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας ὁρµωµένους, ὥστε πᾶ8
σαν παρέσχε πρὸς αὐτοὺς προστασίαν καὶ κατώρθωσε διὰ
τρεῖς ἐξ αὐτῶν τοὺς ἐκ Φιλαδελφείας Γκαλὶπ βέην, Μουστᾶ
βέην καὶ Ἐµὶν ἐφένδην, νὰ τοῖς δοθῇ ἄδεια ἐπανόδου εἰς τὴν
πατρίδα των.
Ἀλλὰ τὰ ἀνωτέρω καὶ σωρείαν ἄλλων πρὸς τοὺς Μου8
σουλµάνους εὐεργεσιῶν τῶν Μητροπολιτῶν καὶ τοῦ κλήρου
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὰς ὁποίας εἶνε µακρὸν καὶ ἐργῶδες νὰ
ἀναφέρωµεν, ἐλησµόνησεν ἐν τῇ µέθῃ τῆς νίκης καὶ τοῦ ἐν8
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θουσιασµοῦ ὁ Τουρκικὸς λαὸς καὶ ὁ Κεµαλικὸς στρατός. Καὶ
οὕτως ἐξηκολούθησε καὶ τὰς ἐφεξῆς ἡµέρας µέχρι τῆς πυρ8
πολήσεως τῆς Σµύρνης νὰ ἐξαντλῇ ὅλην τὴν ἀγριότητά του
κατὰ τῶν ἀτυχῶν κληρικῶν.
Ἰδίως φρικώδη ὑπέστησαν µαρτύρια ἐν Βουτζᾷ δύο ἐκ
τῶν περιφανεστέρων κληρικῶν, ὁ ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος
ἀρχιµ. Ἰάκωβος Ἀρχατζικάκης, ὃν οἱ Τοῦρκοι προσέδεσαν
ἐπὶ στασιδίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου καὶ καρ8
φώσαντες διὰ λεπτῶν ἥλων ἐπὶ τοῦ µετώπου του ἡµισέληνον
ἐκ λευκοσιδήρου, ἀφῆκαν καὶ ἀπέθανεν ἐκ τῶν φρικτῶν
ἀλγηδόνων, καὶ ὁ προnστάµενος τῆς κάτω Συνοικίας ἀρχιµ.
Ἀθανάσιος Νικολόπουλος, ὃν ἐπετάλωσαν εἰς τοὺς πόδας
καὶ τὸ στῆθος. Ἀξιωµατικὸς δέ τις ἐπενόησεν ἄλλου εἴδους
βασανιστήρια κατὰ τοῦ προnσταµένου Ἁγίας Τριάδος οἰκο8
νόµου Μιχαὴλ Κυριακοπούλου, ὃν ἀπογυµνώσας τελείως
προσέδεσεν ἀπὸ τοῦ λαιµοῦ διὰ σχοινίου εἰς τὴν οὐρὰν τοῦ
ἵππου του καὶ καλπάζων ἔσυρεν πρὸς τὸ Κορδελιό. Ἀµερι8
κανὸς ναύτης ἐκ τῶν φρουρούντων τὴν ἀποθήκην τῶν πε8
τρελαίων τῆς Standard Oil Cy τοσοῦτον ἐξωργίσθη ὥστε ἐπυ8
ροβόλησε καὶ ἐφόνευσε τὸν ἀξιωµατικόν, καὶ ἀπαλλάξας
τὸν ἀτυχῆ ἱερέα ἐπεβίβασεν ἐπὶ ἀµερικανικοῦ πλοίου καὶ
ἔστειλεν αὐτὸν εἰς Ἀθήνας.
Ὁ Μητροπολίτης Ἐφέσου Χρυσόστοµος κατὰ τὴν νύκτα
τῆς πυρκαnᾶς (31 Αὐγούστου 1922) συλληφθεὶς ἐπὶ τῆς προ8
κυµαίας καὶ προφυλακισθείς, κατώρθωσε νὰ διαφύγῃ καὶ
διασωθῇ ἐπὶ ἀγγλικοῦ πλοίου, ἀφοῦ ἐδωροδόκησε τὸν φρου8
ροῦντα αὐτὸν ἀξιωµατικόν, ἀφαιρέσαντα παρ’ αὐτοῦ καὶ
τὸ ὡρολόγιόν του.
Τόση δὲ ἦτο ἡ κατ’ αὐτοῦ µανία τῶν διωκτῶν, ὥστε ἐπει8
δὴ δὲν κατώρθωσαν νὰ συλλάβωσιν αὐτόν, ἐφυλάκισαν τὸν

πρωτοσύγκελλόν του κ. Κύριλλον Ψύλλαν καὶ τὸν γραµ8
µατέα του κ. Ἐµµ. Φαρλέκαν, ἐξ ὦν ὁ µὲν πρῶτος διὰ δόλου
κατώρθωσε νὰ διαφύγῃ, ὁ δὲ δεύτερος, ἐπὶ δίµηνον ἐν τῇ φυ8
λακῇ κρατηθεὶς καὶ εἰς πλεῖστα ὑποβληθεὶς βασανιστήρια
ἀπηλλάγη ἀποδείξας ὅτι οὐδεµίαν σχέσιν ἔχει µετὰ τοῦ κα8
ταζητουµένου.
Ἐν γένει δὲ οὐδεὶς κληρικὸς περιπίπτων εἰς τὰς χεῖρας
τῶν Τούρκων εὕρισκεν ἔλεος. ∆ιὰ τοῦτο ἐξ αὐτῶν ἠναγκά8
σθησαν πολλοὶ νὰ κείρωσι τὴν κόµην καὶ τὸ γένειον καὶ πε8
ριβληθῶσι λαnκὴν ἐνδυµασίαν, ἐξ ὦν ἀναφέροµεν τοὺς οἰκο8
νόµον Χρῆστον Ἰωαννίδην ἐφηµ. Λυγαριᾶς, ἀρχιµ. Σταῦρον
Βαφειάδην ἀρχιερ. ἐπίτροπον Κοκάργιαλη, ἀρχιµ. Λεόντιον
Ὀρφανίδην ἐφηµ. Κριζαλίων, ἱεροδιάκονον Γερµανόν,
Βουρνόβα, ἱερέα Γεώργιον Ἰατρίδην ἐφηµ. Μερσινλῆ, ἱερέα
Λεόντιον ἐφηµ. ἁγίου Γεωργίου, κατηχητὴν Χριστόδουλον
ἐφηµ. Παναγίας Βρυούλλων, οἰκονόµον Βασίλειον ἐφηµ. Νε8
κροταφείου Σµύρνης, πρωτοσύγκελλον Ἄνθιµον Ἀβούρην
προnστάµενον Γκιόζ8τεπέ, ἀρχιµ. Θεοδόσιον Κοπανέλλην
ἐφηµ. Εὐαγγελιστρίας Σµύρνης, ἀρχιµ. Ἀγάπιον, ἐφηµ. Νε8
κροταφείου Σµύρνης, ἀρχιµ. Ἀγαθάγγελον Χρηστάκην, ἐφηµ.
Σχοινάδικα Σµύρνης, ἀρχιµ. Ἀµφιλόχιον, ἐφηµέριον ἁγ. ∆η8
µητρίου Σµύρνης κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Ἀλλὰ καὶ οὕτως ὀλίγοι κατώρθωσαν νὰ διασωθῶσιν, οἱ
δὲ λοιποὶ ὡς νέοι τὴν ἡλικίαν ἐκρατήθησαν καὶ ἀπεστάλη8
σαν ὡς αἰχµάλωτοι εἰς τὸ ἐσωτερικόν, ὅπου βέβαιος ἀνα8
µένει αὐτοὺς θάνατος. Ἐξ αὐτῶν ἀναφέροµέν τινας, τοὺς
γνωστοτέρους, ἀρχιδιάκονον Χρυσόστοµον Παρίτσην τῆς ἱ.
Μητροπόλεως Φιλαδελφείας, ἱεροδ. Κύριλλον, τῆς ἱ. Μητρ.
Ἐφέσου, ἱεροµ. Αἰµιλιανόν, ἐφηµέριον Παπαζλῆ, µοναχὸν
Πα;σιον κ.τ.λ., κ.τ.λ.
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Καὶ τα στρατοδικεῖα, εἰς ἃ οὐκ ὀλίγοι κληρικοὶ παρε8
πέµφθησαν, ἀνηλεῶς κατεδίκαζον αὐτοὺς εἰς θάνατον ἐπὶ τῇ
προσαγωγῇ ψευδοµαρτύρων, θεωρούντων καὶ ὑπηρεσίαν
πρὸς τὸν Ἀλλὰχ τὴν κατὰ τῶν Χριστιανῶν κληρικῶν ψευ8
δοµαρτυρίαν.
Οὕτως ἀπηγχονίσθησαν µεταξὺ ἄλλων οἱ ἑξῆς: Ἀρχιµ.
Μακάριος προnστάµενος ἁγίας Φωτεινῆς Σµύρνης, οἰκονόµος
Νικόλαος Παρίσης προnστάµενος ἁγ. Γεωργίου Σµύρνης,
πρωτοσύγκελλος Ἰωάσαφ ἀρχιερ. ἐπίτροπος Ὀδεµησίου,
παπᾶ Πέτρος Χριστοδούλου, οἰκονόµος Θεόδωρος Σακελ8
λαρίδης, ἐφηµ. Ἀξαρίου, ἱεροδ. Γρηγόριος Κανελλόπουλος
Μαγνησίας, ἱεροδ. Γλυκέριος ἁγ. ∆ηµητρίου Σµύρνης, ἱεροδ.
Μελέτιος Γεωργούλης Εὐαγγελιστρίας Σµύρνης, ἀρχιµ.
Παρθένιος ἐφηµ. Νεκροταφείου Σµύρνης, παπᾶ Νικόλαος
∆όβελος, ἐφηµ. ἁγ. Γεωργίου Σµύρνης κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Ἐκ τῶν οὕτω καταδικασθέντων εἷς καὶ µόνος ὁ οἰκο8
νόµος Γεώργιος Ἰατρίδης, ἐφηµέριος Μερσινλῆ τῆς Σµύρνης
κατώρθωσε, µεταλλάξας ἐνδυµασίαν ἐν αὐτῇ τῇ φυλακῇ τὴν
παραµονὴν τῆς ἐκτελέσεως τῆς καταδίκης του, νὰ διασωθῇ
καὶ ἐγγράφως ἐξέθηκε τὰ δεινοπαθήµατα αὐτοῦ, ἐξ ὦν εἰκά8
ζοµεν καὶ τὰ τῶν ἄλλων φυλακισθέντων καὶ καταδικα8
σθέντων κληρικῶν. Ἐδέχετο καθ’ ἑκάστην ἐπὶ ὁλόκληρον
µῆνα ὀγδοήκοντα ῥαβδισµοὺς εἰς τοὺς πόδας καὶ τέλος ἐπε8
ταλώθη καὶ ὑπεχρεώθη ἐν τοιαύτῃ καταστάσει νὰ ἐκτελῇ
θρησκευτικὰ καθήκοντα ἐπὶ τῶν εἰς θάνατον καταδικα8
ζοµένων ὑπὸ τῶν Στρατοδικείων Χριστιανῶν.
Τὰ αὐτὰ καὶ ἔτι χειρότερα ὑπέστησαν οἱ κληρικοὶ τῶν
ἐπαρχιῶν Κρήνης, Βρυούλλων, Περγάµου, Κυδωνιῶν καὶ
Μοσχονησίων. Ἐν Βρυούλλοις, πρὸς τοῖς ἄλλοις, συλληφθείς
ὁ ἀρχ. ἐπίτροπος ἀρχιµανδρίτης Νεόφυτος Βαρδαλάχος, ἐβα8

σανίσθη φρικωδῶς καὶ ἀπέθανεν ἐνῷ οἱ δήµιοι, ἐξαπλώσαν8
τες αὐτὸν κατὰ γῆς, ἐκοπάνιζον διὰ ῥοπάλων τοὺς πόδας
αὐτοῦ!. Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Κρήνης ἐφονεύθησαν πρὸς τοῖς ἄλ8
λοις καὶ οἱ ἐπιφανέστεροι τῶν ἱερέων ἀρχιµ. Νεόφυτος
Κουρτᾶς, ∆ηµήτριος Καραγκιόζης, Κωνσταντῖνος Μακα8
ριώτης, Εὐθύµιος Κοροµηλᾶς, οἱ ἱεροδιάκονοι Ἰωάννης καὶ
Θεόδωρος καὶ πλεῖστοι ἄλλοι κληρικοὶ ὑπέστησαν τὴν
αὐτὴν τύχην. Ὅσοι δὲ τυχὸν διεσώθησαν εὑρίσκονται σήµε8
ρον εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ὡς αἰχµάλωτοι πολέµου.
Ἐν Κυδωνίαις διετάχθη ὁ ἀείµνηστος Μητροπολίτης Κυ8
δωνιῶν Γρηγόριος νὰ παρουσιασθῇ πρὸ τοῦ Φρουραρχείου
τῆς πόλεως µεθ’ ὅλων τῶν κληρικῶν του. ∆ιαταγῇ αὐτοῦ
ὡδηγήθησαν πάντες ἔξω τῆς πόλεως, ὅπου πρὸ ἀνοιγέντος
λάκκου παραταχθέντες διετάχθησαν νὰ ἐξοµόσουν. Ὁ Μη8
τροπολίτης, γέρων καὶ ἀπὸ πολλοῦ πάσχων, ἅµα τῷ ἀκού8
σµατι τούτῳ ἐξέπνευσεν, οἱ δὲ λοιποὶ κληρικοὶ ἐνεταφιά8
σθησαν ζῶντες.
Ὁ ἀοίδιµος Μητροπολίτης Μοσχονησίων Ἀµβρόσιος,
ἀχθεὶς µεθ’ ὅλου τοῦ ὑπ’ αὐτὸν κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ εἰς τὸ
ἐσωτερικόν, ἐφονεύθη καθ’ ὁδὸν ἔν τινι χαράδρᾳ, ὅπου
εὗρον ἐπίσης τὸν θάνατον καὶ πάντες οἱ ἀνωτέρω. Ὁ ἀρχι8
διάκονος τῆς Μητροπόλεως Σµύρνης κ. Βασίλειος Παπα8
δόπουλος, περιβληθεὶς ἐνδυµασίαν λαnκοῦ, κατώρθωσε νὰ
διασωθῇ µετὰ ταλαιπωρίας ἐν τῇ φυλακῇ, ἑνὸς καὶ ἡµίσεος
µηνός, προσποιηθεὶς τὸν καθηγητὴν τῆς Γαλλικῆς γλώσσης.
Ἐν γένει δὲ ἵνα παράσχωµεν ἀκριβῆ ἰδέαν τῆς ἐντάσεως
τοῦ κατὰ τῶν κληρικῶν διωγµοῦ, εἶνε ἀνάγκη ν’ ἀναφέρω8
µεν ἀριθµούς. Εἰς τὰς ἐπαρχίας Ἐφέσου, Σµύρνης, Φιλαδελ8
φείας, Ἡλιουπόλεως, Ἀνέων, Κρήνης, Βρυούλλων, Περγάµου
καὶ Ἀδραµυττίου, Μοσχονησίων καὶ Κυδωνιῶν ὑπηρέτουν
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459 ἱερεῖς καὶ ἱεροδιάκονοι. Ἐξ αὐτῶν εὑρίσκονται ἤδη ἐν
τῇ ζωῇ, διασωθέντες κατὰ τὸν ὡς ἄνω περιγραφόµενον τρό8
πον καὶ καταφυγόντες ὡς πρόσφυγες εἰς Ἑλλάδα, 112 µόνον
καὶ ἑποµένως ἐλλείπουσι µέχρι σήµερον 347. Ἐκ τούτων ἄλ8
λοι µὲν ἐφονεύθησαν ἀδίκαστοι, ἄλλοι κατεδικάσθησαν ὑπὸ
τῶν δῆθεν στρατοδικείων καὶ οἱ λοιποὶ ἤχθησαν ὡς αἰχµά8
λωτοι εἰς τὸ ἐσωτερικόν, ὅπου ἀσφαλὴς καὶ βέβαιος ἀνα8
µένει αὐτοὺς θάνατος. Οὕτω δὲ ἐφηρµόσθη διὰ τὴν ἐξόντω8
σιν τῶν κληρικῶν ὁ τε λευκὸς καὶ ὁ ἐρυθρὸς θάνατος!.
Περὶ τῶν διαπραχθέντων ὑπὸ τὴν ἔποψιν ταύτην κα8
κουργηµάτων ὑπὸ τῶν Κεµαλικῶν ἐν ταῖς τέως Ἑλληνοκρα8
τουµέναις ἐπαρχίαις τοῦ Οἰκουµενικοῦ θρόνου Κυζίκου,
∆αρδανελλίων, Νικοµηδείας, Νικαίας, Προύσης, Ἀγκύρας
καὶ Προκονήσου, δὲν ἔχοµεν εἰσέτι τὰ στοιχεῖα, ἵνα λεπτο8
µερῶς ἐκθέσωµεν αὐτά. Οὐδεµία ὅµως ὑπάρχει ἀµφιβολία,
ὅτι τὴν αὐτὴν ὑπέστησαν τύχην ὅσοι τοὐλάχιστον ἐξ αὐτῶν
δὲν κατώρθωσαν, ἀκολουθήσαντες τὸν ὑποχωροῦντα Ἑλλη8
νικὸν στρατὸν νὰ διασωθῶσιν.
Ἀλλ’ ἡ µανία τοῦ κατὰ παντὸς Χριστιανικοῦ διωγµοῦ
τῶν Τούρκων δὲν περιωρίσθη µόνον εἰς τὰ ἔµψυχα, ἀλλὰ καὶ
εἰς αὐτὰ τὰ ἄψυχα.
Οἱ Χριστιανικοὶ ναοὶ δὲν ἔπρεπε νὰ µείνωσιν ἵνα ὑπεν8
θυµίζωσι τὴν Χριστιανικὴν λατρείαν.
Ἐν ποιήµατι ἀπαγγελοµένῳ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐρω8
παnκοῦ πολέµου ὑπὸ τῶν µαθητῶν τῶν Τουρκικῶν Σχολῶν
ἀνταπτύσσεται ἡ ἀντιχριστιανικὴ ἰδέα, ὅτι πᾶς Τοῦρκος
ὀφείλει νὰ συντελέσῃ ἵνα καταπνιγῶσιν οἱ κωδωνοκρουσίαι
διὰ τῶν ἀπὸ πολλῶν µιναρέδων δεήσεων τῶν Μουεζίνηδων
καὶ τῆς ἀποτελεσµατικῆς ἐργασίας τῶν πιστῶν κατὰ τῶν
ἀπίστων.

Ἡ διὰ τοιούτων ἰδεωδῶν ἀνατραφεῖσα Τουρκικὴ νεολαία
ἔθεσεν ἤδη πράγµατι εἰς ἐφαρµογὴν τὸ µέτρον τοῦτο. Ἐσίγη8
σαν οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν, διότι ἠφανίσθησαν αἱ
κρούουσαι αὐτοὺς χριστιανικαὶ χεῖρες καὶ κατεκρηµνίσθη8
σαν καὶ κατεστράφησαν τὰ κωδωνοστάσια. Περὶ τῶν ἱερῶν
δὲ ναῶν προκειµένου δύναταί τις ἄνευ κινδύνου διαψεύσεως
νὰ διnσχυρισθῇ, ὅτι δὲν ὑφίσταται πλέον ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ Χρι8
στιανικὸς ναός. Λέγοµεν δὲ τοῦτο, διότι τὴν αὐτὴν τύχην
µετὰ τῶν ναῶν τῶν ὀρθοδόξων ὑπέστησαν καὶ οἱ ναοὶ τῶν
Ἀρµενίων, περὶ ὦν καὶ ἰδιαίτερος γίνεται λόγος ἐν τῇ πα8
ρούσῃ, τῶν Ἀγγλικανῶν, οἵτινες τελείως ἐσωτερικῶς κατε8
στράφησαν, διαρπαγέντες καὶ ἀπογυµνωθέντες, τῶν Καθο8
λικῶν, ὦν πολλοὶ ἐγένοντο παρανάλωµα τοῦ πυρὸς καὶ ἐξ
ὦν ὀνοµάζοµεν τοὺς κυριωτέρους, τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου,
τῆς ἁγίας Μαρίας, τὸν καθεδρικὸν τῶν Frères, τὸν τοῦ Sacré
Coeur, τὸν τῶν Dames de Sion, τὸν τῶν Μορτακίων κ.λπ.
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Ἡ καταστροφὴ ἐκκλησιῶν τῶν ὀρθοδόξων ἐγένετο ὡς
ἑξῆς: Κατὰ πρῶτον διηρπάγησαν πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς πο8
λύτιµα σκεύη, εἶτα αἱ εἰκόνες καὶ τὰ ἱερὰ ἀντικείµενα ἄλλα
µὲν κατεστράφησαν, ἄλλα δὲ ἐχρησιµοποιήθησαν πρὸς ἐξευ8
τελισµὸν τῆς θρησκείας εἰς µέρη δυσώνυµα, τὸ θεῖον τοῦ
Κυρίου σῶµα τὸ ἐν τῇ θείᾳ εὐχαριστίᾳ ἐρρίφθη εἰς τοὺς
δρόµους καὶ ἐποδοπατήθη, εἶτα οἱ ναοὶ ἐχρησιµοποιήθησαν
ὡς τόποι διασκεδάσεων καὶ ὀργίων.
Ἐκεῖ κατὰ τὰς νύκτας συνεκεντροῦντο οἱ κακοῦργοι καὶ
οἱ ἐπίβουλοι τῆς τιµῆς τῶν Χριστιανῶν κορασίων καὶ γυ8
ναικῶν, παρεδίδοντο εἰς ὄργια ἐπ’ αὐτῶν, µὴ σεβόµενοι µηδὲ
τὸν ἱερὸν χῶρον τοῦ ἱεροῦ καὶ τὴν ἁγίαν τράπεζαν, ἐφ’ ἧς
καὶ κυρίως ἠσχηµόνουν, καὶ εἶτα ἐβεβήλουν αὐτὰς κατα8
σφάζοντες τὰ ἀτυχῆ θύµατα τῶν ἐπιθυµιῶν καὶ τῶν παθῶν
αὐτῶν2.
Πρὸς συµπλήρωσιν τοῦ ἔργου τῆς καταστροφῆς καὶ
συγκάλυψιν τῶν κακουργηµάτων αὐτῶν τούτων ἐπυρπό8
λουν τὰς ἐκκλησίας ταύτας καὶ διὰ δυναµίτιδος ἀνετίνασ8
σον τοὺς τοίχους καὶ τοὺς τρούλλους αὐτῶν. Οὕτως ἐπυρ8
πολήθησαν περικαλλέστατοι ναοὶ τῆς Σµύρνης καὶ τῶν πε8
ριχώρων, στοιχίσαντες ἑκατοµµύρια καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν
µεγάλην ἔχοντες ἀρχαιολογικὴν ἀξίαν καὶ σηµασίαν. Καὶ
ἵνα µὴ µακρηγορῶµεν ἀναφέροµεν µόνον τοὺς γνωστο8
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2. Ἴδε κατάθεσιν ἱερέως Γ. Ἰατρίδου καὶ κατάθεσιν Αἰκατερίνης
Χρήστου Βάρβαχη (Θεσσαλ.) κατοίκου συνοικίας ἁγίου Κωνσταν8
τίνου καὶ ἥτις διηγεῖται ὅτι «τὴν ∆ευτέραν (29 Αὐγούστου) εἶδον νὰ
τυραννοῦν περὶ τὴν ἁγίαν τράπεζαν τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Κων8
σταντίνου περὶ τὰ 20 κοράσια, ἵνα τὰ ἀναγκάσουν εἰς συνουσίαν,
τινὰ δὲ τούτων ἐµµένοντα καὶ διὰ τῶν ὀνύχων των ἐφορµῶντα καὶ
ἀνθιστάµενα ἐφόνευον».

τάτους ἐξ αὐτῶν, ἵνα παράσχωµεν ἀµυδρὰν ἰδέαν τῆς ἐπελ8
θούσης καταστροφῆς.
Ἐν Σµύρνῃ πλὴν τῶν ἄλλων ἐπυρπολήθησαν καὶ αἱ πολ8
λοῦ λόγου ἄξιοι ἐκκλησίαι Ἁγίας Φωτεινῆς, Ἁγίου Γεωργίου,
Ἁγίου ∆ηµητρίου, Ἁγίου Χαραλάµπους, Ἁγίου Νικολάου,
Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου, Εὐαγγελιστρίας, Τιµίου
Προδρόµου Σχοινάδικα, Ἁγίου Κωνσταντίνου, Ὀρφανο8
τροφείου ἁγίας Αἰκατερίνης, Ἁγίου Τρύφωνος καὶ ἄλλαι,
καὶ ἐκ τῆς ἐπαρχίας Ἐφέσου ἀναφέροµεν µόνον τὰς ὀνοµα8
στοτέρας, τὴν µητροπολ. Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου,
τὴν τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου καὶ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἐν Μα8
γνησίᾳ, τὴν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωρ8
γίου ἐν Κασαµπᾷ καὶ πλείστας ἄλλας, ἐκ τῆς ἐπαρχίας Φι8
λαδελφείας ὅλους τοὺς ἱεροὺς ναοὺς Φιλαδελφείας, Κούλων,
Σαλιχλῆ, Οὐσὰκ καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς καὶ τῶν λοιπῶν ἐπαρ8
χιῶν. Ὅσοι δὲ χριστιανικοὶ ναοὶ δὲν κατεστράφησαν διε8
τηρήθησαν ἐπὶ µόνῳ τῷ σκοπῷ, ἵνα ἄλλοι µὲν µεταβληθῶσιν
εἰς τεµένη, ὡς ἐγένετο διὰ τὸν ἐν Κορδελιῷ Μητρ. ναὸν τῆς
Ἁγίας Ἄννης, καὶ ἄλλοι εἰς ἀποθήκας τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ
δηµοσίου καὶ τῶν ἰδιωτῶν καὶ ἄλλοι εἰς στάβλους. Πρὶν δὲ
παραδώσωσιν αὐτοὺς διὰ τοιαύτας χρήσεις, ἐφρόντιζον οἱ
Τοῦρκοι νὰ ἐπιφέρωσιν ἐν αὐτοὺς τοιαύτας µεταβολὰς καὶ
καταστροφὰς ὥστε νὰ καθίστανται ἀγνώριστοι. Οὕτω λοι8
πὸν ἐκ τῶν ἐν τῇ τέως ἑλληνοκρατουµένῃ ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ
ζώνη 538 µεγάλων ἑλληνικῶν Ἐκκλησιῶν, ἵνα παραλείψω8
µεν τὰς µικρὰς καὶ τὰ παρεκκλήσια, οὐδεµία σήµερον διὰ
τὸν Χριστιανισµὸν ὑφίσταται!
Ἀλλὰ καὶ οἱ νεκροὶ δὲν ἔµειναν ἥσυχοι ἐκ τῆς Κεµαλικῆς
ἐπιδροµῆς. Τὰ ἱερὰ Νεκροταφεῖα, ὡς συνέβη πρὸ πάντων ἐν
Σµύρνῃ, κατεσκάφησαν πρὸς ἀνακάλυψιν κεκρυµµένων
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δῆθεν θησαυρῶν ἢ καταδιωκοµένων Χριστιανῶν, καὶ τὰ ἐν
αὐτοῖς Μαυσωλεῖᾳ, ἔργα τέχνης, τελείως κατεστράφησαν.
Ἰδιαιτέρως δὲ περὶ τῶν στρατιωτικῶν νεκροταφείων προ8
κειµένου σηµειοῦµεν ὅτι συστηµατικὴ ἐγένετο αὐτῶν ἐκσκα8
φή, ἐρρίφθησαν τὰ ὀστᾶ τῶν πολεµιστῶν εἰς τοὺς δρόµους,
ἵνα ἐκδηλωθῇ οὕτω τρανῶς τὸ πρὸς αὐτοὺς µῖσος καὶ ἡ ἀπο8
στροφή.
Τὴν αὐτὴν καὶ αἱ ἐκκλησίαι ὑπέστησαν τύχην αἱ Σχολαὶ
τῶν διαφόρων Κοινοτήτων ὦν πλεῖσται ἦσαν οἰκοδοµήµατα
ὑπερµεγέθη καὶ περικαλλῆ καὶ ἦσαν πλουσίως ἐπιπλωµέναι
καὶ εἶχον βιβλιοθήκας καὶ µουσεῖα, τῶν ὁποίων ἡ ἀπώλεια
εἶνε µεγίστη συµφορὰ διὰ τὸν κόσµον τῶν γραµµάτων. Ἐν
ταῖς ἐπαρχίαις τοῦ οἰκουµενικοῦ θρόνου ταῖς εὑρισκοµέναις
ἐν τῇ τέως Ἑλληνοκρατουµένῃ περιοχῇ τὴ Μικρᾶς Ἀσίας
ὑπῆρχον 698 Σχολαί, ἐν αἷς ἐφοίτων 91.935 µαθηταὶ καὶ µα8
θήτριαι καὶ ἐδίδασκον 1.805 διδάσκαλοι καὶ διδασκάλισσαι.
Ἐν δὲ ταῖς προµνησθείσαις δέκα ἐκκλησιαστικαῖς ἐπαρχίαις
τῆς περὶ τὴν Σµύρνην χώρας ὑφίσταντο καὶ ἐλειτούργουν τὰ
ἑξῆς εὐαγῆ καθιδρύµατα, καταστραφέντα ἅπαντα:
Μητροπόλεις 18, Νοσοκοµεῖα 20, Βρεφοκοµεῖα 2, Φρενο8
κοµεῖα 2, Γηροκοµεῖα 3, Ἄσυλον Ἀστέγων 1, Συσσίτιον 1,
Λαnκὰ Κέντρα 2, Θρησκευτικαὶ ἀδελφότητες Λέσχαι 19,
Προσκοπικαὶ ὀργανώσεις 46, Γυµναστικοὶ Σύλλογοι 18,
ὀργανώσεις ἀµύνης 88, Φιλαρµονικοὶ Σύλλογοι 21, Ὀρφα8
νοτροφεῖα 6, Ἰδιωτικὰ Γυµνάσια 3, ∆ιδασκαλεῖα ἀρρένων
καὶ θηλέων 4, Ἐµπορικὴ Σχολὴ 1, Συντεχνίαι 225, Σύλλογοι
καὶ ἀδελφότητες 209, Ταµεῖα πτωχῶν 27, Μουσεῖα καὶ Βι8
βλιοθῆκαι 19, Οἰκοτροφεῖα 2 καὶ Γεωργικαὶ ἑνώσεις 4.
† Ο ΕΦΕΣΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἐπίλογος
Ἀπὸ τὴν Ἔκθεση αὐτὴ συµπεραίνουµε τὰ ἑξῆς:
Πρῶτον. Ἡ ἐκρίζωση τῶν Ἑλλήνων καὶ Χριστιανῶν τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας ἦταν κύριος στόχος τοῦ Κεµαλικοῦ κινήµα8
τος. Μετὰ τὴν ἐξόντωση τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισµοῦ
ἀκολούθησε καὶ ἡ ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντι8
νουπόλεως καὶ τῆς Ἴµβρου καὶ Τενέδου.
∆εύτερον. Οἱ διωγµοὶ ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν θρησκευ8
τικῶν ἡγετῶν ἦτο σκληρὰ καὶ ἀδυσώπητος καὶ δύναται νὰ
χαρακτηριστεῖ ὡς βαρβαρώδης.
Τρίτον. Οἱ Χριστιανοὶ πνευµατικοὶ ἡγέτες κληρικοὶ παν8
τὸς βαθµοῦ στὶς περιοχὲς τῆς ποιµαντικῆς διακονίας τους
εὐεργέτησαν παντοιοτρόπως καὶ ἀδιακρίτως τοὺς µουσουλ8
µάνους.
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