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* * *

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί ἐν Χριστῷ,

Τιμῶντες σήμερον τήν πρᾶξιν καί τό ὄνομα, τό σχῆμα καί τούς
ἄθλους ἁγίων ἀνδρῶν, ἤτοι τῶν Πατέρων τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῆς
Συνόδου,  συνήλθομεν  σήμερον  ἐν  τῷ  Ἱερῷ  τούτῳ  Ναῷ  τοῦ
Τροπαιοφόρου Ἁγίου Γεωργίου, ἡ ἐλαχιστότης μου, ὁ πρό ἔτους χάριτι
Θεοῦ  κατασταθείς  Μητροπολίτης  τῆς  ἱστορικῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως
Σμύρνης, καί σεῖς ὅλοι, οἱ "τρανότερον τήν ἀληθινήν πίστιν κρατοῦντες"
ἀπό  αἰώνων  Ὀρθόδοξοι  Σμυρναῖοι,  διά  νά  κοινωνήσωμεν  ἐν  τῷ
Ποτηρίῳ  τῆς  Ζωῆς  πρός  ἀλλήλους  καί  πρός  τούς  ἀπ'  αἰώνων
μεταστάντας  καί  εἰς  τούς  οὐρανίους  θαλάμους  ἀναπαυομένους
πατέρας ἡμῶν Σμυρναίους.

Ἐν  πρώτοις,  κατ'  ἀξιόχρεων  ὀφειλήν  ἐκφράζομεν  τήν  θερμήν
ἡμῶν  εὐχαριστίαν,  ἐν  γνησίᾳ  ἀγάπῃ  καί  σεβασμῷ,  πρός  τόν
Μακαριώτατον  Ἀρχιεπίσκοπον  Ἀθηνῶν  καί  πάσης  Ἑλλάδος  κύριον
Ἱερώνυμον διά  τήν  εὐμενῆ παροχήν  τῆς  κανονικῆς  αὐτοῦ  ἀδείας  νά
συμπροσευχώμεθα  σήμερον  μαζί  σας  καί  νά  μεταλαμβάνωμεν  τῆς
πρός  ἀλλήλους  ἀγάπης.  Ὡσαύτως,  εὐχαριστοῦμεν  τούς  εὐλαβεῖς
κληρικούς  τοῦ  ἱστορικοῦ  τούτου  Ἱεροῦ  Ναοῦ,  μέ  ἐπί  κεφαλῆς  τόν
Ἱερατικῶς  αὐτοῦ  Προϊστάμενον  φίλτατον  πατέρα  Νικόλαον,
Καθηγητήν τῆς Θεολογίας.

Σήμερον,  ἀδελφοί,  ἡ  Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία  μας  ἑορτάζει  τήν
μνήμην  τῶν  Ἁγίων  Πατέρων  τῆς  Ἑβδόμης  Οἰκουμενικῆς  Συνόδου.
Ἡμεῖς  δέ  πάντες,  συνηθροισμένοι  ἐν  τῇ  λειτουργικῇ  ταύτῃ  συνάξει,
πανηγυρίζομεν  τόν  θρίαμβον  καί  τήν  νίκην  τῆς  Ὀρθοδοξίας.
Προσκυνοῦμεν τάς ἱεράς εἰκόνας τοῦ Κυρίου καί τῆς Θεομήτορος καί
πάντων τῶν Ἁγίων καί διακηρύττομεν καί σήμερον, ὅτι "ὁ προσκυνῶν
καί  τιμῶν  τήν  εἰκόνα,  προσκυνεῖ  ἐν  αὐτῇ  τοῦ  ἐγγραφομένου  τήν
ὑπόστασιν".

Καί ἡμεῖς γνωρίζομεν προσωπικῶς καί τήν πίστιν, τήν πορείαν,
τήν ἱστορίαν, τά ἐπιτεύγματα, τήν ὑπόστασιν, ἐπιτραπήτω ἡ ἔκφρασις,
τῶν ἀνά τούς αἰῶνας Σμυρναίων εἰς τήν πατρώᾳν των γῆν, εἰς τά ὁποῖα
ἀπό ἔτους καί πλέον ἐντρυφῶμεν καί τά διακηρύττωμεν ὡς ἄθλημα καί
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ἆθλον.  Ἀπό αἰῶνος δέ,  σεῖς  μέν ἐδῶ,  "ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ",  ὡς "γηγενεῖς
πρόσφυγες",  ὡς  θά  ἔλεγε  σήμερον  ὁ  ἡμέτερος  Κωνσταντῖνος
Δεσποτόπουλος, ἡμεῖς δέ ἐκεῖ, ὑπό ἄλλας βεβαίως συνθήκας σεῖς καί
ἡμεῖς,  συνεχίζομεν τήν παράδοσιν,  τήν ἱστορίαν,  τήν προσφοράν καί
τήν μαρτυρίαν τῆς Σμύρνης,  τῆς Ἐκκλησίας της,  τῶν Ἁγίων της,  τοῦ
πολιτισμοῦ της.

Τήν πραγματικότητα καί ἀλήθειαν αὐτήν τοῦ ἀθλήματος καί τῶν
ἄθλων  τῆς  Σμύρνης  καί  τῶν  Σμυρναίων  ἦλθον  νά  τιμήσω,
ἀνταποκρινόμενος  εἰς  φιλότιμον  πρόσκλησιν  τῆς  Ἑνώσεως  τῶν
Σμυρναίων,  τοῦ  ἱστορικοῦ  αὐτοῦ  Σωματείου,  τοῦ  διατηροῦντος  τήν
παράδοσιν,  τά  ἤθη  καί  τά  ἔθιμα  καί  ἀκοίμητον  τήν  κανδήλαν  τῆς
ὀρθοδόξου ζωῆς καί μαρτυρίας τῆς Σμύρνης. Ἦλθον νά μαρτυρήσω τήν
ἀλήθειαν αὐτήν, τήν ὁποίαν γνωρίζομεν οἱ πάντες. 

Ἡ ἀλήθεια αὐτή εἶναι βίωμα, εἶναι ζωή. Θά διερωτηθῶμεν ἴσως
πολλοί ποῖον εἶναι αὐτό τό βίωμα μας, ἡ ζωή μας, ἡ ὁποία καθορίζει τήν
ταυτότητά μας καί συγχρόνως τήν διαφορετικότα μας;  Τό ἰδικόν μας
αὐτό βίωμα διακηρύττει  μέ  τόν σημερινόν εὐαγγελικόν λόγον Του  ὁ
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος μᾶς ὁμιλεῖ διά τόν σπορέα καί διά
τόν σπόρον. 

Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας Ἴωνες φιλόσοφοι προσεπάθησαν νά μᾶς
ἀποκαλύψουν  μέ  τόν  σπερματικόν  λόγον  ὅτι  τά  λατρευόμενα  τότε
εἴδωλα τῶν Ὀλυμπίων θεῶν, ὡς ψευδῆ, δέν ἔχουν πνοήν καί ζωήν καί
δέν δύνανται νά μᾶς σώσουν οὔτε ἀπό τούς πειρασμούς τῆς ζωῆς αὐτῆς
οὔτε ἀπό τόν θάνατον.

 Ἀργότερον,  ὅταν  "ἦλθε  τό  πλήρωμα  τοῦ  χρόνου",  οἱ  Ἴωνες,
ἐδέχθησαν τό κήρυγμα τῆς σωτηρίας καί ἐπίστευσαν εἰς τόν Κύριόν μας
Ἰησοῦν  Χριστόν,  ὁ  Ὁποῖος  "ἐξῆλθεν"  ἐν  χρόνῳ  ἐκ  τῶν  κόλπων  τοῦ
ἀνάρχου Πατρός διά νά ἀποκαλύψῃ εἰς τήν ἀνθρωπότητα τήν μόνην
ἀληθινήν καί μόνην σώζουσαν πίστιν, τήν Ὀρθόδοξον. 

Ἐξῆλθεν -ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός- τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ.
Ἦλθεν ὁ Κύριος εἰς τό κόσμον διά νά σπείρῃ ὄχι οἱονδήτινα σπόρον,
σπερματικόν ἤ ἄλλον ἐπαγγελλόμενον ἀνθρωπίνην εὐδαιμονίαν, ἀλλά
τόν  σπόρον  Αὐτοῦ,  ὡς  ἐπισημαίνει  Λουκᾶς  ὁ  Εὐαγγελιστής  εἰς  τήν
σημερινἠν περικοπήν.

Ὁ σπόρος τοῦ Χριστοῦ, ὁ σπόρος τῆς ζωῆς, εἰς τήν Σμύρνην, εἰς
τήν  Ἰωνίαν,  γενικῶς,  δέν  ἔπεσεν  οὔτε  παρά  τήν  ὁδόν,  οὔτε  ἐπί  τήν
πέτραν,  οὔτε  ἐν  μέσῳ τῶν ποικίλων ἀκανθῶν,  ἀλλά ἔπεσεν  εἰς  γῆν
ἀγαθήν  καί  ἐποίησε  καρπόν  ἑκατονταπλασίονα.  Αὐτά  ταῦτα  τά
πράγματα  ἀποδεικνύουν  ἰδιαιτέρως  ὅτι  οἱ  Σμυρναῖοι  πατέρες  μας
ἐδέχθησαν "μετά χαρᾶς" τόν σπόρον τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τόν Χριστόν,
καί  τόν  μετουσίωσαν  εἰς  καρπόν  πολύν  ἐπιτευγμάτων  μεγάλων,
κατορθωμάτων καί ἄθλων ἀγάπης. 
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Τό  κήρυγμα  τοῦ  Χριστοῦ,  τό  ὁποῖον  διεκήρυξεν  Ἰωάννης  ὁ
Θεολόγος καί Εὐαγγελιστής, τό ἐνεπιστεύθη ὡς ἀγάπην, ὡς εἰρήνην, ὡς
ἀλήθειαν,  ὡς  ζωήν,  εἰς  τόν  πρῶτον  Ἐπίσκοπόν  μας,  τόν  Ἅγιον
Βουκόλον  καί  εἰς  τόν  Ὀρθόδοξον  λαόν,  τόν  ἐν  Σμύρνῃ.  Τό  κήρυγμα
αὐτό  ἐσυνεχίσθη  ἔκτοτε  ἀνά  τούς  αἰῶνας  καί  μέχρι  τῆς  σήμερον
φωτεινόν, πάντοτε λάμπον, ὡς ἡ ἀλήθεια τῆς ἀγάπης τοῦ "ἀστέρος τοῦ
λαμπροῦ  τοῦ  πρωϊνοῦ",  εἰς  τούς  ἐγγύς  καί  εἰς  τά  πέρατα  τῆς
οἰκουμένης, εἰς περιόδους ἀγαθάς εὐημερίας καί ἀκμῆς, ἀλλά καί εἰς
περίοδους  θλίψεως  μεγάλης  καί  διωγμῶν  καί  ἀκαταστασιῶν  καί
κατατρεγμῶν.

Τόν σπόρον τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, τόν σπόρον τῆς ἀγάπης
καί  τῆς  ἀληθείας,  τόν  σπαρέντα  ὑπό  τοῦ  Καλοῦ  Σπορέως,  δέν  τόν
ἐθάψαμεν,  οὔτε  τόν  ἐλησμονήσαμεν,  παρά  τάς  στενωπούς  καί  τά
διελκυνστίνδας  τῆς  ἱστορίας,  παρά  τούς  πετρώδεις  ἐνίοτε
λιθοβολισμούς  οἰκείων  καί  τρίτων,  παρά  τάς  ἀκάνθας  καί  τάς
τριβόλους  τῆς  καθ'  ἡμέραν  βιοτῆς,  ἀλλά  τόν  ἐκαλλιεργήσαμεν,  τόν
ἐποτίσαμεν,  τόν  ηὐξήσαμεν  καί  τόν  ἐκαρποφορήσαμεν  καί  τόν
ἀνεδείξαμεν  εἰς  Δένδρον  εὐσκιόφυλλον,  ὑπό  τό  ὁποῖον  σκέπονται
πολλοί,  καί  ὑπό  τό  ὁποῖον  τά  πετεινά  τοῦ  οὐρανοῦ  κατασκηνώνουν
διδάσκοντα καί αὐτά διά τοῦ κελαϊδίσματός των τήν παναρμόνιον ὠδήν
τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντοτε ὑπομένει,
πάντοτε διδάσκει καί πάντοτε σώζει. 

Στοιχοῦντες  τῇ  παραδόσει  τῶν  ἁγίων  Πατέρων  μας,  τῶν
προγόνων μας, πασῶν τῶν ἀκμασασῶν ἐν Σμύρνῃ Ὀρθοδόξων γενεῶν,
μοιραζόμεθα σήμερον καί μαζί σας αὐτό τό βίωμα, τό ὁποῖον ἔρχεται
πρός ἡμᾶς ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων, ἀπό τοῦ Θεολόγου Ἰωάννου, τῶν
προστατῶν  Ἁγίων  μας  Βουκόλου  καί  Πολυκάρπου  καί  ὅλης  τῆς  ἀπ'
ἐκείνων καί μέχρι τῆς σήμερον ὁσίας σειρᾶς τῶν ὀλίγων ἐπωνύμων καί
τῶν  πολλῶν  ἀνωνύμων  Ἱεραρχῶν  καί  τῶν  ὀρθοδόξων  πιστῶν.
Μοιραζόμεθα μαζί σας τήν ἐμπειρίαν τῆς καρποφορίας τοῦ σπόρου τοῦ
Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ σπαρέντος εἰς τήν γῆν τῆς Ἰωνίας, εἰς τήν
ἰδικήν  μας  ἀγαθήν γῆν,  εἰς  τήν  Σμύρνην  τῶν πατέρων μας,  εἰς  τάς
καρδίας μας. Τό βίωμα αὐτό εἶναι ἡ ταυτότης μας.  

 «Λυχνία ἐστιν ὁλόχρυσος ἡ τοῦ Θεοῦ πανεύφημος Ἐκκλησία τῆς
Σμύρνης,  καθαρά  καί  ἀμίαντος,  ἀχραντός  τε  καί  ἀκίβδηλος,  καί
ἀμείωτος  καί  του  ἀληθινοῦ  φωτός  δεκτική»,  γράφει  ἐξ  Ἀθηνῶν  ὁ
πρόσφυξ  ἀρχιδιάκονος  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Σμύρνης  Βασίλειος
πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον τόν Μεταξάκην περί τά
τέλη τοῦ  ἔτους  1922.  Λυχνία  καί  Ἐκκλησία  τῆς  Ἀποκαλύψεως  Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τοῦ νῦν καί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 

Ἡ ἀγάπη σας, πατέρες καί ἀδελφοί, πρός τόν ἀπό Θεοῦ κληθέντα
ἐπί  τῆς ὁλοχρύσου Λυχνίας  τῆς Σμύρνης ταπεινόν Ποιμενάρχην τοῦ
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μικροῦ ἐκεῖ Ὀρθοδόξου λήμματος, ἐκφραζομένη καί διά τῆς Ἑνώσεως
τῶν Σμυρναίων, προφρόνως καί φιλοτίμως ἐπεζήτησε τήν λειτουργικήν
ταύτην  ἐπικοινωνίαν  τῶν  ἐνταῦθα  ἀπογόνων  τῶν  Σμυρναίων,  ὅλων
σας μετά τῆς ταπεινότητός μας. Κατ' ὀφειλήν καί κατά χρέος καί μέ
χαράν πολλήν καί μέ συγκίνησιν ἀνέκφραστον εὑρισκόμεθα ἀνάμεσά
σας, κηρύττοντες τά μεγαλεῖα καί τά ἀνεξιχνίαστα κρίματα τοῦ Θεοῦ,
καί συγχρόνως τά μεγαλεῖα καί τήν δόξαν τῆς παλαιᾶς ἐν Ὀρθοδόξῳ
ἀκμῇ Σμύρνης. 

Εὑρισκόμεθα σήμερον μαζί σας καί σᾶς διαβεβαιώνομεν διά τήν
διακονίαν  μας,  τήν  πνευματικήν  καί  λειτουργικήν  τοῦ  σήμερον  ἐν
Σμύρνῃ μικροῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου καί ὑπογραμμίζομεν ὅτι ζῶμεν ἐν
Χριστῷ, ὑπάρχομεν καί δημιουργοῦμεν καί ἐκεῖ κατά τάς ἐπιταγάς τοῦ
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Σᾶς μεταφέρομεν τόν χαιρετισμόν καί τό φῶς τῶν
ἀλησμονήτων ἐκείνων χώρων, καί  σᾶς ἀναγγέλλομεν τήν πίστιν καί
τήν  ἀφοσίωσιν  εἰς  τά  πατρῷα  τοῦ  μικροῦ  σήμερον  ἐν  Σμύρνῃ
Ὀρθοδόξου  ποιμνίου,  ἀποτελουμένου  ἐξ  ὁμαιμόνων,  καί  ἐκ  πιστῶν
προερχομένων ἐξ ἄλλων ἐθνῶν καί λαῶν. Σᾶς διαβεβαιοῦμεν δέ, τήν
Ἕνωσιν  τῶν  Σμυρναίων  καί  πάντα  ἄνθρωπον,  ὅτι  θά  ἀναλώσωμεν
ἑαυτούς  διακονοῦντες τούς Ὀρθοδόξους τῆς Σμύρνης, περιθάλποντες
αὐτούς  ὡς  ἀετός  τά ἑαυτοῦ  νοσσία εἰς  τήν ἀγκάλην τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας  μας  καί  εἰς  τήν  πατρῷαν  παράδοσιν  καί  κληρονομίαν.
Συνεχίζομεν  ἀκλινῶς,  ὡς  ἐπηγγειλάμεθα  καί  κατά  τήν  πρός  ἔτους
ἐνθρόνισιν ἡμῶν, τήν εὐθύνην μας ὡς "Θεοῦ διάκονος", ἱερουργοῦντες
τό μυστήριον τῆς σωτηρίας ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τραπέζῃ τοῦ πενιχροῦ σήμερον
κτηριακῶς  Ναϊδίου  τῆς  Ἁγίας  Φωτεινῆς  καί  τῶν  λοιπῶν
παραχωρουμένων κατά καιρούς ὑπό τῆς εὐμενείας τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν
πρός  λειτουργικήν  χρῆσιν  ποτέ  Ναῶν  μας.  Ἰδιαιτέρως,  ὅμως,
ἱερουργοῦμεν τό μυστήριον τῆς ζωῆς εἰς τάς καρδίας καί τάς ψυχάς τῶν
ἐκεῖ ὀρθοδόξων πιστῶν, μεταδιδόντες αὐτοῖς Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ
καί  ἀγάπην πολλήν καί  μέριμναν καί  στοργήν καί  ἐνίσχυσιν,  εἰς  τό
ἐπιτελεῖν τό θέλημα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. 

Λοιπόν, ἀδελφοί, διά τῶν ὀλίγων τούτων λόγων προσεπάθησα νά
μεταφέρω εἰς τήν ἀγάπην σας ἀμυδρῶς καί ἀτελῶς τά ἀνέκφραστα καί
ἀσύλλήπτα μυστήρια τῆς καρποφορίας τοῦ πεσόντος εἰς τήν Σμύρνην
σπόρου τοῦ Εὐαγγελίου καί εὐρύτερον τήν πρό Χριστοῦ μαρτυρίαν τοῦ
ἡμετέρου Γένους. Ἐν κατακλεῖδι ὑπογραμμίζω πρός ἐμαυτόν καί πρός
σᾶς, ὅτι τό προγονικόν Φῶς τῆς Σμύρνης, τόν ὁποῖον ἀποκαλύπτεται ὡς
φωταυγής  ἥλιος  ἐνώπιόν  μας,  ἄς  εἶναι  ὑπόμνησις  τοῦ  ἐνδόξου
προγονικοῦ παρελθόντος, συγχρόνως ὅμως ὑπόμνησις καί τοῦ χρέους
πρός  τό  μέλλον,  διά  τήν  τήρησιν  τῆς  ἐμπιστευθείσης  ἡμῖν  καί  ὑμῖν
παρακαταθήκης, δηλαδή διά τήν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί
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τῶν λοιπῶν πολιτιστικῶν πνευματικῶν ἀξιῶν μας τῶν ὁποίων κήρυκες
καί ἐργάται ὑπῆρξαν οἱ πρό ἡμῶν Σμυρναῖοι. 

Ὁ  δέ  τῆς  δικαιοσύνης  καί  τῆς  ἀγάπης  Ἥλιος,  ὁ  Κύριος  ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός εὔχομαι καί  προσεύχομαι νά φωτίζῃ τάς τρίβους τῆς
ζωῆς σας:  τῆς  Ἑνώσεως τῶν Σμυρναίων καί  τῶν λοιπῶν Σωματείων
μας,  τοῦ μικροῦ σήμερον Ὀρθοδόξου ποιμνίου μου ἐν Σμύρνῃ,  ὅλων
τῶν  ἐν  Ἑλλάδι  καί  ἁπανταχοῦ  τῆς  οἰκουμένης  ἀπογόνων  τῶν
Σμυρναίων,   ὥστε  αἱ  ἐπινεύσεις,  αἱ  ἐμπνεύσεις  καί  τά  ἔργα πάντων
ἡμῶν νά καρποφοροῦν πάντοτε εἰς γῆν ἀγαθήν, ἐπί τοῦ θεμελίου τῶν
πατέρων  μας,  καί  νά  ἀποδίδουν  πάντοτε  καρπόν  πολύν,  καρπόν
ἀγαθόν, κατά τόν λόγον τοῦ Κυρίου πρός τόν Ἄγγελον τῆς ἐν Σμύρνῃ
Ἐκκλησίας. 

Περί  τοῦ  θείου  λόγου  τούτου  καί  περί  ταύτης  τῆς  θείας
ἐπαγγελίας  καί  περί  πάντων  τῶν  ἀνωτέρω  "βούλομαι  ὑμᾶς
διαβεβαιοῦσθαι,  ἵνα  καλῶν  ἔργων  προϊστασθε",  ἀγαπητοί  Σμυρναῖοι
καί ἀδελφοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,  γνωρίζοντες οἱ πάντες ὅτι "ταῦτα
εἰσι τά καλά καί ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις" (πρβλ. Τιτ. γ΄, 8-9). Ἀμήν.
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