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Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή.
Μία ἀνείπωτη τραγωδία ἔλαβε χώρα σέ ἑλληνικό ἔδαφος, ἀφήνοντας

πίσω περισσότερα ἀπό 600.000 ἀθῶα θύματα, ἐνῶ 1.500.000 Ἕλληνες ἄφη-
σαν τόν τόπο τους καί οἱ περισσότεροι ἦρθαν πρόσφυγες στήν μητέρα Ἑλλάδα.

Ὡς Μητροπολίτης ἐπί 27 ἔτη τῆς προσφυγικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Νικαίας, θεωρῶ καθῆκον ὑψηλό, ἀπορρέον ἀπό τό κέντρο τῆς καρδιᾶς μου,
νά διδάσκω τό ποίμνιό μου, τούς νεοέλληνες, ὅσα ἄκουσα ἀπό τά στόματα
τῶν τελευταίων προσφύγων, τῶν ἡλικιωμένων πού συνάντησα προσωπικά
κατά τά πρῶτα χρόνια τῆς ποιμαντορίας μου. Σέ κάθε εὐκαιρία, δέν παραλεί-
πω νά ἀναφέρομαι σέ πρόσωπα καί γεγονότα ἐκείνων τῶν ἀποφράδων
ἡμερῶν, ἐνῶ πάντοτε ἐπικαλοῦμαι τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων μαρτύρων κλη-
ρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, μνημονεύοντας παράλ-
ληλα τούς ἀδελφούς μας τούς πρόσφυγες πού ἔφτασαν ἐδῶ, περνῶντας
φοβερές δυσκολίες, ταλαιπωρίες καί δοκιμασίες. Στεκόμαστε μέ συγκίνηση καί
θαυμασμό μπροστά τους καί ὑποκλινόμαστε. 

Στίς 27 Αὐγούστου τοῦ 1922 οἱ Τοῦρκοι μέ ἐπικεφαλῆς τόν Νουρεντίν
Πασᾶ μπαίνουν στήν Σμύρνη, τήν ὄμορφη Μικρασιατική Πρωτεύουσα, τήν
καθέδρα τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, μυριάδων Ἁγίων
Ἀρχιερέων καί ἤδη τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ τελευταίου Ποιμενάρχη.  Ὁ Κόσμος,
βλέποντας τούς ἄγριους στρατιῶτες καί τούς λήσταρχους Τσέτες, τρέχει ἀπό
κάθε κατεύθυνση πρός τήν παραλία. Ὅλοι τους εἶναι τρομαγμένοι καί οἱ καυ-
γές γοερές: «Σφαγή! Σφαγή!- Παναγιά, βοήθα!, Προφτᾶστε!  Σῶστε μας!». Ἕνα
μαῦρο ποτάμι σχηματίζεται κοντά στήν προκυμαία· τρέχουν πέρα-δῶθε ἀπελ-
πισμένα. Τά ξένα καράβια δέν τούς παίρνουν καί πίσω τους καταφθάνουν οἱ
Τσέτες.  «Μᾶς σφάζουνε, ἔλεος, πάρτε ἔστω τά μωρά μας», φωνάζουνε οἱ
μανάδες στούς ἀξιωματικούς τῶν καραβιῶν, ἀλλά οἱ σπαρακτικές κραυγές
τούς ἀφήνουν ἀσυγκίνητους. Οἱ δρόμοι γεμίζουν κι ἀδειάζουν καί πάλι ξανα-
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γεμίζουνε. Νέοι, γέροι, γυναῖκες, παιδιά ποδοπατιοῦνται, λιποθυμοῦν, ξεψυ-
χοῦν. Τούς τρελαίνουν οἱ χατζάρες, οἱ σφαῖρες τῶν Τσέτηδων! Στήν ἀπόγνωση
καί στήν παραζάλη, ἡ θάλασσα δέν εἶναι πιά ἐμπόδιο· οἱ ἄνθρωποι πέφτουν
μέσα καί πνίγονται. Ὅσοι καταφέρνουν νά πιάσουν ἕνα καράβι, σπεύδει
κάποιος ἀπό μέσα καί τούς κόβει τό χέρι. Ὁ δυτικός «πολιτισμός» σέ ὅλο τό
μεγαλεῖο του. Οἱ Ἀγγλογάλλοι φλέρταραν ἤδη μέ τόν Κεμάλ καί οἱ Ἰταλοί ἤθε-
λαν νά κρατήσουν τά Δωδεκάνησα. Μέ τούς Ἕλληνες στή Σμύρνη ἔνιωθαν
ἐγκλωβισμένοι.

Ὅσο βραδυάζει, κορυφώνεται ἡ καταστροφή Ἡ σφαγή δέν σταματᾷ. Τά
πλοῖα τῶν ξένων ρίχνουν τούς προβολεῖς τους καί ἀκολουθεῖ ἕνα εἶδος ἀνα-
κωχῆς. Στίς 8 τό βράδυ ὁδηγοῦν τόν Χρυσόστομο στόν Νουρεντίν. Τόν βρίζει
σκαιότατα καί τόν παραδίδει στόν ὄχλο. «Κάντε του ὅ, τι σᾶς ἔκανε», λέγει.
Κακό δέν ἔκανε ὁ Ἅγιος, ἀλλά ποῦ; Τόν τρυποῦν μέ τίς λόγχες, τοῦ βγάζουν
τά μάτια, τοῦ κόβουν τά ἀφτιά, τά ἄκρα, τόν σέρνουν μέ ἕνα ἄλογο στά
καλντερίμια τῆς πόλης. Παράλληλα, οἱ λεηλασίες ὀργιάζουν. Οἱ Τσέτες κλέ-
βουν καί σφάζουν. Ὅλη τή νύχτα συνεχίζονται οἱ σφαγές καί οἱ λεηλασίες
ἀπό στρατιῶτες τοῦ Νουρεντίν καί Τσέτες τοῦ Μπεχλιβάν. Σπάζουνε πόρτες
καί ὁρμοῦν σέ σπίτια καί μαγαζιά, ὅπου ἀποδίδει τό πλιατσικολόγημα. Ὅπου
βροῦνε ζωντανούς, τούς  βασανίζουνε. Σταυρώνουν Ἱερεῖς στίς ἐκκλησιές ἤ στά
δέντρα τοῦ περίβολου. Μόλις ἀντιληφθοῦν γυναῖκα, τήν χτυποῦν ἀλύπητα κι
ὕστερα αἱμόφυρτη, καθώς εἶναι, τήν ρίχνουν καί τήν βιάζουν. «Ντρέπομαι πού
ἀνήκω στό ἀνθρώπινο εἶδος», γράφει στήν Ἔκθεσή του ὁ Ἀμερικανός Πρόξε-
νος στήν Σμύρνη Τζόρτζ Χόρτον.

Στήν διάρκεια τῆς νύχτας ἡ φωτιά κατακαίει τήν πόλη. Ναοί, κατοικίες,
ἐργοστάσια, σχολεῖα, βιβλιοθῆκες, μουσεῖα, θέατρα, νοσοκομεῖα, ἀμύθητοι θη -
σαυροί, κόποι καί δημιουργίες αἰώνων, ἐξαφανίζονται κι ἀφήνουνε στάχτη καί
καπνούς. Γκρέμισε ἡ Σμύρνη μας! Γκρέμισε ἡ ζωή μας! Ὁ τρόμος, ἕνας ἀνελέη-
τος καταλύτης, ξεπερνάει τόν θάνατο. Οἱ Σμυρνιοί δέν φοβοῦνται τόν θάνατο,
φοβοῦνται τόν τρόμο. Φοβοῦνται γιά τά παιδιά καί τά ἐγγόνια τους...

Ἑνάμισυ ἑκατομμύριο πρόσφυγες ἄφησαν τούς Ναούς τους, τά σπίτια, τίς
δουλειές τους, τά μνήματα τῶν προγόνων, πῆραν τίς εἰκόνες τους καί ὅ,τι
ἄλλο κειμήλιο μπόρεσαν, καί κατέφυγαν στήν μητέρα Πατρίδα. Κτίσανε περι-
καλλεῖς Ναούς καί τούς στόλισαν μέ ὅ,τι καλύτερο εἶχαν, πότισαν τά δάπεδα
μέ δάκρυα γιά τούς νεκρούς, γιά τά παιδιά καί τά ἐγγόνια, γιά τήν πρόοδο
αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἵδρυσαν Συλλόγους, κέντησαν ὄμορφα λάβαρα καί ὀνόμα-
σαν τίς νέες πόλεις: Νέα Νίκαια, Ν. Ἰωνία, Ν. Σμύρνη, Ν. Χαλκηδόνα, Ν. Σαμ-
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ψοῦντα, Ν. Φώκαια, Ν. Μαγνησία, Νέα Ἀλικαρνασσός, Ν. Μενεμένη, Ν. Ἀλά-
τσατα, Ν. Ἔφεσος... Οἱ Ἀλησμόνητες Πατρίδες θρέψανε τούς ἀδελφούς μας
καί ἐμπνέουν ὅλους ἐμᾶς.

Ὅπως ἰσχύει μέ τό δέντρο, ὅπου ἀπό τό ρίζωμα ἐξαρτᾶται καί ἡ ἀνάπτυξη
τοῦ κορμοῦ καί τοῦ φυλλώματος, τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει κι ἐδῶ. Ὁ Ἑλληνισμός
δέν θά ἐπιβιώσει χωρίς ὁράματα, χωρίς ἐλπίδα, χωρίς τίς μνῆμες πού τόν δια-
τηροῦν σέ πνευματική ἐγρήγορση. Κρατᾶμε στήν μνήμη ὅσα συνέβησαν, ὄχι
γιά λόγους μνησικακίας, ὄχι γιά εκδίκηση, ἀλλά γιά νά διδασκόμαστε ἀπό τά
λάθη, νά μήν τά ἐπαναλαμβάνουμε. Ἡ διχόνοια, ὁ Ἐθνικός Διχασμός, ἡ ἀφελής
ἐμπιστοσύνη στήν δημαγωγία τῶν ἐπιτήδειων καί ἄλλα αὐτά εὐθύνονται πρῶ -
τα γιά τήν ἐθνική μας τραγωδία. Ἄς πάρουμε ὅλοι, ἰδίως οἱ νέοι, ἕνα πολύ
διδακτικό μάθημα.

Ἄς ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ ἐξωτερική ἐλευθερία προϋποθέτει ἐσωτερική ἀνά-
ταση καί ὑπαρξιακή διεργασία. Ἄς ἀναστοχαστοῦμε νηφάλια τό σήμερα καί
τό αὔριο. Ἄς στοχαστοῦμε τόν λόγο τοῦ Ἰσοκράτη: «Ἡ Δημοκρατία μας αὐτο-
καταστρέφεται διότι κατεχράσθη τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότη-
τας, διότι ἔμαθε τούς πολῖτες νά θεωροῦν τήν αὐθάδεια ὡς δικαίωμα, τήν
παρανομία ὡς ἐλευθερία, τήν ἀναίδεια τοῦ λόγου ὡς ἰσότητα, τήν ἀναρχία ὡς
εὐδαιμονία».

Οἱ πρόσφυγες πού ἦλθαν στήν Ἑλλάδα τό 1922 μᾶς ἔφεραν σημαντικά
ἐφόδια, μέ προτεραιότητα στό πνεῦμα. Ἔφεραν τήν σταθερή τους Πίστη στόν
Τριαδικό Θεό, τήν τιμή τῶν Ἁγίων, τήν ἀφοσίωση στήν Μητέρα Ἐκκλησία, τά
ἀναλλοίωτα ἤθη καί ἔθιμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τόν σεβασμό στούς προγόνους,
τήν καρτερία στίς δυσκολίες, τήν ἐλπίδα ἀναγέννησης. Τό «Ὄχι» τοῦ 1940 καί
ἡ ἐποποιΐα στά ἠπειρώτικα βουνά καί στήν Ἀλβανία συνιστοῦν σοβαρή ἔνδει-
ξη γιά ὅλα αὐτά.

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἐθνομαρτύρων, τῶν Ἱεραρχῶν, τῶν Ἱερέων, τῶν
Ἱερομονάχων, τῶν ἀρχόντων καί τοῦ ταλαιπωρημένου πιστοῦ λαοῦ. Αἰωνία ἡ
μνήμη τῶν ἀνθρώπων μας πού ἐξαφανίστηκαν στά Τάγματα Ἐργασίας, στούς
διωγμούς, στίς κακοποιήσεις, στίς σφαγές καί στά βάθη τῆς θάλασσας τῶν
Παραλίων, γιά νά ἀποφύγουν τήν ταπείνωση. Οἱ ἥρωες ἐκεῖνοι ἀναβίωσαν τό
Σοῦλι, τό Ἀρκάδι, τό Μεσολόγγι καί ὅλα τά ἱερά σεβάσματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί τῆς Ὀρθοδοξίας.

Αἰωνία ἡ Μνήμη!
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