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Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Ἐντιμολογιώτατοι  Ἄρχοντες  ὀφφικιάλιοι  τῆς  Ἁγίας  τοῦ

Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
Ἐντιμότατε  κύριε  Πρόεδρε  τῆς  Ἑνώσεως  Σμυρναίων  καί

προσφιλῆ μέλη αὐτῆς,
Ἐκλεκτοί παρόντες, Κυρίαι καί Κύριοι,

Ἀπευθύνω  πρωτίστως  πρός  ὅλους  τόν  χαιρετισμόν  τῆς  Ἱερᾶς
Μητροπόλεως  καί  τῆς  πόλεως  τῆς  Σμύρνης.  Τῆς  Σμύρνης,  ἡ  ὁποία
ὑπῆρξε  καί  εἶναι,  πραγματικῶς  καί  μεταφορικῶς,  τό  "ἄνθος  τῆς
φύσεως, ἡ τῶν λόγων καλλονή, τῆς σοφίας ἡ ἀκρόπολις, τῆς ὀρθότητος
τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων ἡ στάθμη, τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ἡ
παναρμόνιος εὐθύτης, τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ εὐπρέπεια", συμφώνως πρός
τήν περιγραφήν Ματθαίου τοῦ Παρανίκα.

Αὐτῆς  τῆς  πόλεως  ἠλεήθην  ἀπό  Θεοῦ  νά  κατασταθῶ
Μητροπολίτης,  εἰς  διαδοχήν  ἁγίων  Ἱεραρχικῶν   μορφῶν,  αἱ  ὁποῖαι
ἐκόσμησαν  ἀπ'  ἀρχῆς  καί  μέχρι  τῶν  ἐσχάτων  τόν  Θρόνον  τῆς
δευτεροθρόνου  Ἐκκλησίας  τοῦ  Βιβλίου  τῆς  Ἀποκαλύψεως,  τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης, τῆς ἰδικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἐνωτίσθην δέ μετά
φόβου καί τρόμου, ἐνώπιον τοῦ διανοιχθέντος μοι μυστηρίου, κατά τό
δειλινόν τῆς 24ης Σεπτεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους 2016, ἱστάμενος
ἐπί τοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου Βουκόλου εἰς τόν ὁμώνυμον αὐτοῦ Ναόν, τήν
φωνήν  καί  συγχρόνως  τήν  γραφήν  τοῦ  Ἀγγέλου  τῆς  ἐν  Σμύρνῃ
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπανελάμβανε πρός τήν ταπεινότητά μου, τόν  "εἰς
τά  τέλη  τῶν  αἰώνων"  κληθέντα  ἐπί  τήν  Λυχνίαν  της  ἐλάχιστον
Ἐπίσκοπόν της  Βαρθολομαῖον,  τήν παραγγελίαν τοῦ  Θεοῦ.  Ἤκουσα
καί  τηρῶ τήν παραγγελίαν ταύτην ὡς τήν μόνην διαθήκην καί  τόν
μόνον  προορισμόν τῆς περαιτέρω ἐκκλησιαστικῆς διακονίας μου. Καί ἡ
παραγγελία  αὐτή  εἶναι  ὁ  λόγος  "τοῦ  πρώτου  καί  τοῦ  ἐσχάτου,  ὅς
ἐγένετο νεκρός καί ἔζησεν"(Ἀποκ. Ἰωάν. β΄, 8), ὁ ὁποῖος προτρέπεταί με
"γίνου πιστός ἄχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς" (ὅ.π.
β΄, 10).
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   Ὁ  ἐνώπιόν  σας  ἱστάμενος,  κατόπιν  ἀπευθυνθείσης
προσκλήσεως ὑπό τῆς ἱστορικῆς Ἑνώσεως τῶν ἐν Ἀθήναις Σμυρναίων,
διαβιβασθείσης εἰς ἐμέ διά τοῦ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογιμωτάτου
κυρίου Γεωργίου Ἀρχοντάκη Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, ἐκφράζω,
ἐν  πρώτοις,  καρδιακήν  εὐχαριστίαν  διά  τήν  γενομένην  τιμητικήν
ὑποδοχήν καί  διά  τούς  ἀπευθυνθέντας  μοι  λόγους  τῆς  ἀγάπης σας.
Τούς λόγους σας αὐτούς ἀποθησαυρίζω εἰς τό κειμηλιοφυλάκιον τῆς
ταπεινῆς  ἐκκλησιαστικῆς  μου  διακονίας.  Ἐπί  πλέον,  ἰδιαιτέραν
ἐκφράζω εὐχαριστίαν διά τήν τιμήν νά ἀπευθύνωμαι πρός τήν ἀγάπην
σας,  ἀπό τοῦ ἱστορικοῦ τούτου χώρου καί βήματος τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς
τῶν  Ἑλλήνων. Τοῦ βουλευτηρίου τούτου τῶν ἀξιῶν καί προοπτικῶν
τοῦ εὐσεβοῦς  Γένους μας.  Ἐκ προοιμίου, ὑπογραμμίζω ὅτι δέν θά εἴπω
κάτι ἰδικόν μου. Θά ἐπαναλάβω τήν ἰδικήν σας ἱστορίαν, τῆς Σμύρνης
καί τῶν Σμυρναίων, καί συγχρόνως,  ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ, καί  τήν ἀπό τῆς
ἐκλογῆς  καί  καταστάσεώς  μου  εἰς  τόν  ἅγιον  καί  μαρτυρικόν
Ἀρχιερατικόν Θρόνον τῆς Σμύρνης, καί ἰδικήν μου κληρονομίαν. Τήν
ἱστορίαν  καί  τήν  κληρονομίαν   τῶν  προγόνων  μας  Σμυρνιῶν,  τήν
ὁποίαν ἐκεῖνοι μέν ἐβίωσαν ἐν πίστει, ὡς  ἀνεξιχνίαστον Βουλήν τοῦ
Θεοῦ, ἡμεῖς δέ τήν ζῶμεν σήμερον ὡς συνέχειαν. 

Ὁ λόγος σήμερον τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης πρός τήν Ἕνωσιν
τῶν  Σμυρναίων  θά  περιστραφῇ  πέριξ  τῆς  ρίζης,  τῶν  ρήσεων,  τῆς
παραδόσεως  καί  τοῦ  χρέους  καί  τῆς  εὐθύνης.  Συγκεκριμένως,  θά
καταβληθῇ προσπάθεια ὑπομνήσεως εἰς ὑμᾶς καί εἰς ἐμαυτόν, πόθεν
προερχόμεθα,  ποῖοι  εἴμεθα,  ποῖα  τά  ἐπιτεύγματα  τοῦ  παρελθόντός
μας,  ποῦ πορευόμεθα σήμερον. Τά ὅσα θά ἐπισημανθοῦν ἀφοροῦν εἰς
τόν  τόπον μας, εἰς τήν νύμφην τῆς Ἰωνίας, καί εἰς τήν εὔκλειαν τῶν
ἐκεῖ ἀθλησάντων πατέρων καί ἀδελφῶν μας καί εἰς τόν στέφανον τῶν
μαρτύρων  καί  ἁγίων  μας.  Ἀπευθύνονται  δέ  κατά  πρῶτον  μέν  πρός
ὅσους ἔχουν τήν καταγωγήν ἐκ τῶν χώρων ἐκείνων,  ἀλλά καί  πρός
ὅσους  ἐκλήθημεν  ἐπί  τό  πηδάλιον τῆς διακονίας,  λόγοις καί ἔργοις,
κατά τάς ἐνεστώσας περιστάσεις, τῆς μνήμης, ὥστε νά μή εἶναι ἡ ἀπ'
ἀρχῆς καί μέχρι σήμερον προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου τοπικῆς Ἐκκλησίας
τῆς  Σμύρνης  καί  ὁ  ἀνθίσας  ἀπ'  αἰώνων  καί  ἐπί  αἰῶνας  ἡμέτερος
Ἰωνικός  πολιτισμός,  ἀρχαῖος  ἑλλληνικός  καί  Ὀρθόδοξος,  μία  ἁπλή
ἱστορική καταγραφή, ἀλλά  συνεπής ὠδή τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί
τρόπαιον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου.

Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας ὁμιλοῦμεν περί Ρίζης καί περί
γενεαλογικοῦ δένδρου.  Ρίζα ὁ Χριστός,  ὁ  Ὁποῖος,  κατά τήν Θεότητα,
εἶναι  συν-άναρχος  τῷ  Πατρί,  "ἀόρατος,  ἀκατάληπτος,  ἀεί  ὤν  καί
ὡσαύτως ὤν", ἄνευ τροπῆς καί μεταβολῆς.  Συγχρόνως ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ Πηγή παντός ἀγαθοῦ καί καλοῦ. Εἶναι, κατά τόν
Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην, "ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή" (Ἰωάν. ια΄, 25). Κατά
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τό ἀνθρώπινον ὅμως, ὁ Χριστός προέρχεται ἐκ τῆς ρίζης τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ
πατρός τοῦ  βασιλέως καί προφήτου  Δαυΐδ. Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος
μᾶς διασώζει τό γενεαλογικόν δένδρον τοῦ Χριστοῦ, εὐαγγελιζόμενος
δέ γράφει ὅτι:  "...πᾶσαι οὖν αἱ γενεαί ἀπό Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ γενεαί
δεκατέσσαρες, καί ἀπό Δαυΐδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαί
δεκατέσσαρες, καί ἀπό τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως Χριστοῦ γενεαί
δεκατέσσαρες" (Ματθ. α΄,17). 

Οἱ τόποι, οἱ λαοί, τά ἔθνη, "Πάρθοι καί Μῆδοι καί Ἐλαμῖται, καί  οἱ
κατοικοῦντες  τήν  Μεσοποταμίαν,  Ἰουδαίαν  τε  καί  Καππαδοκίαν,
Πόντον  καί  τήν  Ἀσίαν,  Φρυγίαν  τε  καί  Παμφυλίαν...  Κρῆτες  καί
Ἄραβες" (Πράξ. β΄, 9-10), καί προσθέτω: καί οἱ Σμυρναῖοι,   ἀνήκομεν
μέν  ὡς  ψυχαί  καί  ὁλότητες   εἰς   τόν  Θεόν,  τοῦ   Ὁποίου  "καί  γένος
ἐσμεν", ἔχομεν ὅμως καί γενεαλογικήν ρίζαν καί καταγωγήν.  

Εἰς  τήν  Ὀρθόδοξον  Εἰκονογραφίαν  ὁ  Ἰεσσαί  παρουσιάζεται
"ἐξηπλωμένος", ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ὁποίου ἀναδύεται  κορμός δένδρου,
εἰς τήν κορυφήν τοῦ ὁποίου ἀνθός εὐκλεής  (βλ. ἀκολουθία Γεννήσεως
τῆς Θεοτόκου),   παρίσταται ἡ Βρεφοκρατοῦσα Παναγία, ἡ Θεοτόκος.
Εἰς  τούς  κλάδους  τοῦ  Δένδρου  ἀπεικονίζονται,  κατά  γενεαλογικήν
σειράν,  ὡς  τήν  περιγράφει  ὁ  Εὐαγγελιστής  Ματθαῖος,  ἐκ  τῶν  κάτω
πρός τά ἄνω, οἱ ἐπίγειοι προπάτορες τοῦ μνήστορος καί φύλακος τῆς
Παρθένου  Μαρίας  Ἰωσήφ,  παρεμβάλλονται  δέ  συνήθως,  καί  ἄλλα
Βιβλικά  πρόσωπα,  κυρίως  Προφῆται.  Τό  σημαντικόν  ὅμως  εἶναι  ὅτι
ὁμοῦ  μετά  τῶν  Βιβλικῶν  μορφῶν,  ἱστορικῶν  γεγονότων  καί
προφητειῶν  τῆς  Παλαιᾶς  Διαθήκης  -18  σκηνῶν  ἐν  συνόλῳ-,
εἰκονίζονται,   εἰς  ὡρισμένας  παραστάσεις,  ὡς  τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς
Μεγίστης  Λαύρας  Ἁγίου  Ὄρους,  καί  ὁ  ἐκ  Σμύρνης,  κατά  τήν
παράδοσιν,  Ὅμηρος,  καί  ἄλλοι  φιλόσοφοι,  ὡς  ὁ  Σωκράτης,  ὁ
Ἀριστοτέλης,  ὁ  Πυθαγόρας,  ὁ  Γαληνός,  ὁ  Πλάτων,  ὁ  Σόλων,  ὁ
Κλεάνθης,  ὁ  Πλούταρχος  κλπ..  Δηλαδή,  παρουσιάζεται  ἡ  Ρίζα  τοῦ
Χριστοῦ καί  οἱ  κλάδοι  αὐτῆς,  κατά τό ἀνθρώπινον,  εἰς  τούς ὁποίους
συμπεριλαμβάνονται καί μορφαί τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ κόσμου καί
τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ἡ ἑνιαία ἀνθρωπότης, ὡς δημιουργία  τοῦ
Θεοῦ. 

Ἀνεφέρθην εἰς τήν Ρίζαν τοῦ Ἰεσσαί, ἐκ τῆς ὁποίας προῆλθεν ὁ
Χριστός,  διά νά ὑπογραμμίσω καί  τήν ἰδικήν σας μέν ἐκ γένους καί
καταγωγῆς, ἀγαπητοί ἀπόγονοι τῶν Σμυρναίων,  ἀλλά καί τήν ἰδικήν
μου,  ρίζαν καί διά νά ἐπισημάνω, πρῶτον, ὅτι ὅλοι ἐσμέν τέκνα τοῦ
"πρό πάντων τῶν αἰώνων γεννηθέντος" ἀνάρχου Χριστοῦ, ἐν Ὧι "ζῶμεν
καί  κινούμεθα  καί  ἐσμέν"  (Πράξ.  ιζ΄,  28).  Δεύτερον  δέ  διά  νά
ὑπογραμμίσω ὅτι, κατ' ἀνθρωπόμορφον ἀναλογίαν, καί ἡ δική μας Ρίζα
τῶν Σμυρναίων εἶναι  βαθεῖα καί  ἥπλωσε κλαδους εὐσκιοφύλους διά
τῶν  προπατόρων  μας  Ἰώνων  οἱ  ὁποῖοι  ἐδημιούργησαν  σχολήν,  μέ
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κέντρον  καί βάσιν καί  ὁρμητήριον τήν πρωτεύουσαν γῆν τῆς Ἰωνίας,
τήν Σμύρνην. Ἡ πόλις μας ἔχει κορυφήν τούς Ἁγίους, τούς μάρτυρας,
τούς ὁσίους, τούς δικαίους, καί πᾶσαν Ὀρθόδοξον ψυχήν ζῶσαν, καθώς
καί  πάσας  τάς  ψυχάς  τῶν  ἀπ'  αἰῶνος  Ὀρθοδόξων  πιστῶν,  τῶν
μεταστάντων  καί  εἰς  τάς  αἰωνίους  μονάς  σκηνωσάντων.
Παρουσιάζεται δηλαδή σήμερον νοερῶς εἰς τά μάτιά μας ὁλόκληρος ἡ
γενεαλογική  σειρά  μας  ἡ  ἐκ  γένους,  τοῦ  ἡμετέρου   Ρωμαίηκου
Ἑλληνικοῦ  Γένους.  "Τοῦ  Γένους  τῶν  Γραικῶν",  ὡς  ἀπεκαλεῖτο  κατά
περιόδους, ἤδη δέ ἀπό τῆς μεταφυτεύσεώς του εἰς τήν καλλιέλαιον τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ ἡμετέρου Ὀρθοδόξους Γένους. Τοῦ Γένους μας, τό ὁποῖον
ἀδιαλείπτως ἱερουργεῖ  τήν  μεγάλην καί ἀτελεύτητον Λειτουργίαν τῆς
Θείας  Ἀποκαλύψεως  Ἰωάννου  τοῦ  Θεολόγου  καί  Εὐαγγελιστοῦ,  τοῦ
ἐγκαταστήσαντος τόν Ἅγιον Βουκόλον, πρῶτον Ἐπίσκοπον Σμύρνης. Ὁ
Ἅγιος  Βουκόλος  καί  ὅλοι  οἱ  Ἅγιοι  καί  Μάρτυρες  τῆς  Ὀρθοδόξου
Πίστεώς μας, ἐμαρτύρησαν, ἄλλοι  ἐν μαρτυρίῳ  καί ἄλλοι ἐν μαρτυρίᾳ,
ἐν τόπῳ καί ἐν χρόνῳ, ἐν Σμύρνῃ κατά καιρούς. Πάντες ἐμαρτύρησαν
τῇ  ἀληθείᾳ   καί  διά  τήν  ἀλήθειαν.  Ἐμαρτύρησαν  ὑπέρ  καί  διά  τόν
νόμον τῆς Χάριτος, τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας καί ἔγιναν ἡ ρίζα, τό
προηγούμενον καί τό πρότυπον διά πάσας τάς γενεάς τῶν Σμυρναίων.
Ἐπί  τοῦ  προτύπου  τούτου,  τοῦ  ἐξανατείλαντος  ἐκ  τῆς  ἡμετέρας
προγονικῆς Ρίζης, ὡς  ἄλλο φέγγος ἀστραπῆς, ὁ Ὀρθόδοξος λαός τῆς
Σμύρνης, ποδηγετούμενος ὑπό ἁγίων Ἱεραρχῶν, συμπαραστατουμένων
ὑπό λογάδων τοῦ ἡμετέρου Γένους, ἐπορεύθη ἐπί δισχιλιετίαν περίπου
ὅλην, ἄλλοτε ἐν μαρτυρίῳ, πάντοτε ὅμως ἐν ἀγαθῇ μαρτυρίᾳ, ἄλλοτε
ἐν  εὐημερίᾳ  καί  ἀκμῇ  ἁγιότητος  καί  προσφορᾶς,  οὐ  τῆς  τυχούσης,
μεμαρτυρημένης ἐν καυχήσει καί ὑπερηφανείᾳ, πολλάκις δέ ἐν θλίψει
καί  ἀγωνίαις  καί  πειρασμικαῖς  καταστάσεσι,  μέχρι  τοῦ σημείου "τοῦ
ἐξαπορηθῆναι  καί  αὐτοῦ  τοῦ  ζῆν".    Ἄλλοτε  ἐκκλησιάσθη  ὁ  πολύς
Ὀρθόδοξος Σμυρναιικός λαός, εἰς τήν "μεγάλην ἐκκλησίαν" τῆς Ἁγίας
Φωτεινῆς.  Ἀπό  αἰῶνος  περίπου  ἐκκλησιάζεται  ἐν  λειτουργικαῖς
συνάξεσιν  ἡ  ἐν  Σμύρνῃ  θεία  παρεμβολή  τῶν  Ὀρθοδόξων  εἰς  τόν
πενιχρόν κατά κόσμον, πλούσιον εἰς Χάριν,  Ναΐδριον τῆς πολιούχου
Ἁγίας μας.  

Εἰς τό σημεῖον τοῦτο, δέον νά ἐπισημανθῇ, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς, ἀπό τῆς
δημιουργίας καί ἀπό τῶν Ἰωνικῶν χρόνων καί ἐν συνεχείᾳ κατά τήν
διάρκειαν  τῶν  Χριστιανικῶν  αἰώνων,  ἡ  Σμύρνη  ὑπῆρξε  πάντοτε
φωτεινή  ὡς  πόλις,  ὡς  ἑστία,  ὡς  κέντρον,  ὡς  ἀεί  ζῶσα  μαρτυρία,
"φωταγωγοῦσα  πάντας  τούς  πιστούς".  Εἰς  τήν  Σμύρνην  "ὁμιλοῦν  οἱ
κεκοιμημένοι",  οἱ  Ἅγιοι,  ὡς  ἀεί  ζῶντες,  οἱ  ὁποῖοι  "οὐχί  μερικῶς
ἐνεργοῦσιν  ἑκάστην  ἀρετήν,  ἀλλά  περιεκτικῶς  ὅλας  ἐξ  ὅλοι  ἅπαξ
ἐνεργοῦσιν".  Αὐτοί  οἱ  Ἅγιοι  μας,  ἡ  ρίζα  μας,  ἀδελφοί  Σμυρναῖοι,
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"βρύουν ἐκ τῆς καρδίας ἀεί ἡδονήν τινα καί ἕλκουν  τόν νοῦν μας ὅλον
ἐξ ὅλου", διά νά ἐπαναλάβω τήν ρῆσιν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.  

Ἀδελφοί  μου  οἱ  ἐκ  τῆς  νύμφης  τῆς  Ἰωνίας,  ἕλκοντες  τήν
καταγωγήν, 

Θά διερωτώμεθα ἴσως ποία ἐν τῇ οὐσίᾳ καί τῇ πράξει αὐτή ἡ ἰδική
μας  Ρίζα,  ἡ  παρουσιαζομένη  ἐνώπιόν  μας,  κατ'  ἀναλογίαν  καί
διατύπωσιν ἀνθρωπίνην, ἐπαναλαμβάνω, ὡς ἄλλη Ρίζα τοῦ Ἰεσσαί;  

Ἡ ἰδική μας ρίζα, τῶν Σμυρναίων, ταυτίζεται καί εἶναι ἡ Ρίζα τῆς
Ἀνατολῆς, τῆς  Ἰωνίας,  ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐκαλλιεργήθη καί ἤκμασε τό φῶς
τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς γνώσεως καί ἐν τῇ ὁποίᾳ "ἀνέτειλε" διά τοῦ
Ἀποστολικοῦ κηρύγματος καί μετεδόθη εἰς πᾶσαν τήν Ἀσίαν τό φῶς
τῆς γνώσεως, τό φῶς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας.  

Ὀφειλετικῶς,  λοιπόν,   ἐπισημαίνεται   ὑπό  τοῦ  ὁμιλοῦντος
σήμερον καί ἐκτυλίσσεται ἐνώπιον τῆς ἀγάπης σας  τό  "ἐξ ἀνατολῶν
φῶς".  Τό φῶς τῆς ἡμετέρας κατ' ἄνθρωπον σοφίας καί φιλοσοφίας. Τό
φῶς  τῆς  μωρίας τοῦ σταυροῦ. Τό φῶς τοῦ θριάμβου τῆς Ἀναστάσεως.
Ὁ  σταυρός,  κατά  τούς  ἐκτός  τῆς  θείας  παρεμβολῆς  τῆς  Ἐκκλησίας,
εἶναι μωρία.  Δι' ἡμᾶς τούς πιστούς εἶναι σοφία Θεοῦ  καί δύναμις Θεοῦ.
Εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ μόνη πραγματική σοφία, ἡ ὁποία
ᾠκοδόμησεν οἶκον καί "ὑπείρεσε στύλους  ἑπτά". Τάς ἑπτά Ἐκκλησίας
τῆς Ἀποκαλύψεως,  μεταξύ τῶν ὁποίων τήν δευτέραν ἔχει  ἡ Σμύρνη.
Τούς στύλους τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Ἐκκλησίας, τούς στύλους τῆς
Ὀρθοδόξου ποτέ Σμύρνης: Ἰωάννην τόν Θεολόγον καί Εὐαγγελιστήν,
Βουκόλον  καί  Πολύκαρπον,  πολλούς  ἀνωνύμους  καί  ἐπωνύμους,
πολλάς  ἱεραρχικάς  μορφάς:  Βασιλείους,  Πιονίους,  Χρυσοστόμους,
Παϊσίους,  Προκοπίους,  Ἀνανίας,  μοναχικά  τάγματα,  μοναστάς,
ἀθλητάς, ὁσίους καί δικαίους.  Πάντες οὗτοι οἱ πρόγονοί μας καί πᾶσαι
αἱ Ὀρθόδοξοι γενεαί ἀπ' ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἡμερῶν μας "ἐτέλεσαν
τόν  καλόν  ἀγῶνα,  ἐδικαιώθησαν".  "Ἐμαρτύρησαν  τῇ  ἀληθείᾳ",  διά
τοῦτο καί ἐστεφανώθησαν ἐν σταδίῳ καί ἐν σταδίοις, ἐν πορείᾳ  καί ἐν
ἀ-πορίᾳ, ἐν διωγμοῖς καί ἐν θλίψεσιν,  ὑμνοῦντες καί δοξάζοντες τήν
Ἀνατολήν  ἐξ  ὕψους,  τόν  Ἥλιον  τῆς  δικαιοσύνης,  τόν  Κύριον  ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν, διακονοῦντες δέ ἐν νυκτί καί ἡμέρᾳ καί τιμῶντες, κατά
τό πρέπον καί κατ' ἀλήθειαν, τό ἡμέτερον Γένος.

Δέν εἶναι τυχαῖον, ἐξ ἑτέρου, ὅτι τό περίλαμπρον παλλάδιον τῆς
Σμύρνης,  ὁ  μεγαλύτερος  τῆς  Ἀνατολῆς  Ἱερός  Ναός,  ἐτιμήθη  μέ  τό
ὄνομα τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, διά νά δεσπόζῃ καί διά νά διακηρύττῃ εἰς τά
πέρατα  τῆς  οἰκουμένης  τό  Φῶς  τοῦ  Χριστοῦ,  τό  φαῖνον  πᾶσιν,   ὄχι
μόνον  τοῖς  ἐν  τῇ  οἰκίᾳ  τῆς  Σμύρνης,  ἀλλά  καί  πᾶσι  τοῖς  ἐν  τῇ
οἰκουμένῃ.  Τό  φῶς  τῆς  Σμύρνης  ἐξεχύθη  ἀπό  τό  ταμιεῖον  της,  τῆς
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πάλαι  ποτέ  εὐημερίας  της  ἀλλά  καί  τῆς  θλίψεώς  της  τῆς  μεγάλης,
πάντοτε  ἱλαρόν,  ἁγίας  δόξης,  ἀθανάτου  Πατρός,  οὐρανίου  ἁγίου
μάκαρος. Αὐτό τό φῶς τῆς ἀνθρωπίνης, τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ἀφ'
ἑνός, κυρίως ὅμως τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό φῶς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως,
τό  θεῖον  καί  ἀνέσπερον  καί  ἀναλλοίωτον  καί  ἀνεκλάλητον  καί
ἀπρόσιτον φῶς, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου σβύνουν καί ἐξαλείφονται τά κάθε
εἴδους σκότη καί τά ἐρέβη καρδιῶν, διανοιῶν, "διαλογισμῶν ματαίων
καί ἐνθυμήσεων πονηρῶν", εἶναι τό κέρδος  καί ἡ προσφορά  τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως  Σμύρνης κατά τήν διάρκειαν τῶν αἰώνων. 

Αὐτό τό ἀνέσπερον φῶς τῆς διαχρονικῆς προσφορᾶς κατεβλήθη
προσπάθεια μεγάλη κατά τόν παρελθόντα χρόνον αἰῶνος περίπου νά
συνεχίσῃ  νά  λάμπῃ.  Ἐσβεσμένον  σχεδόν  εἰς  τήν  Κυρίαν  Λυχνίαν,
ἀμυδρόν δέ εἰς τάς ἐπί μέρους λυχνίας τῶν ὀργανωθέντων ἐν Ἑλλάδι
προσφυγικῶν  σωματείων,  μεταξύ  τῶν  ὁποίων  ἰδιαιτέραν  θέσιν  καί
προσφοράν  ἔχει  ἡ  ἰδική  σας  Ἕνωσις  τῶν  Σμυρναίων,  μέ  κέντρον,
βεβαίως, τόν δεσπόζοντα ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ  Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς
Ἁγίας  Φωτεινῆς,  στεφανωθέντα  διά  τοῦ  ὁμοιώματος  ἐν  πᾶσι  τοῦ
κωδωνοστασίου τοῦ ἀπολεσθέντος ἐκείνου μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ. Ἄς
μνημονευθῇ ὅτι οὐχί τυχαίως, ἀλλά προφητικῶς καί συμβολικῶς,  ἐν
τῷ   ποτέ   Ναῷ  ἐκείνῳ  τῆς  Σμύρνης  ἐδέσποζεν  ἐν  τῷ  κέντρῳ  ἡ
παρέχουσα "ὕδωρ ζῶν" τοῖς πιστοῖς Φωτεινή Ἰσαπόστολος, ἔχουσα τά
ἑκατέρωθεν  δύο  κλίτη  ἀφιερωμένα:  τόν  νότιον  μέν  εἰς  τιμήν  τοῦ
Μεγάλου Ἀθανασίου, κύριον προασπιστήν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τό
δέ βόρειον εἰς  τόν "κτησάμενον τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά τῇ πτωχείᾳ τά
πλούσια"  προστάτην  τῶν  πτωχῶν  καί  τῶν  ἀδικουμένων  Ἅγιον
Νικόλαον.  

Εἰς  τήν  ἡμετέραν  Σμύρνην  δέν  ὑπῆρχε  βεβαίως  μόνον  ὁ
Μητροπολιτικός Ναός τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς. Ἐδέσποζον 18 Ναοί μόνον
ἐντός  τῆς  πόλεως  τῆς  Σμύρνης  καί  πολλοί  ἄλλοι  εἰς  τάς  διαφόρους
κωμοπόλεις καί τά χωρία, διά νά μή ἀναφερθῶμεν εἰς τά παρεκκλήσια
καί  εἰς  τά  Ἁγιάσματα,  τά  ὁποῖα  μαρτυροῦν  τήν  πίστιν  καί  τήν
ἀφοσίωσιν εἰς τόν Χριστόν τῶν Ὀρθοδόξων Σμυρναίων.

 Ἄς  ἐπιτραπῇ  ἡ   κατάχρησις  χρόνου  καί  ἡ  ἀναφορά  ὀνομαστί
μόνον εἰς τούς περικαλλεῖς Ναούς: τόν διασωθέντα καί ὑφιστάμενον
σήμερον ὑπό  ἀλλοίαν  χρῆσιν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, -τό
τέμπλον  καί  ὁ  Θρόνος  τοῦ  ὁποίου  μετεφέρθησαν  ἀργότερον,  ταῖς
ἐνεργείαις  τοῦ  τότε   Ἱερατικῶς  Προϊσταμένου  τῆς  Ὀρθοδόξου
Κοινότητος  Σμύρνης  Πρεσβυτέρου  Γεωργίου  Γροπέτη,   καί  κατόπιν
ἀδείας  τῆς  τότε  Κυβερνήσεως  τῆς  Τουρκίας,  καί  κοσμοῦν  τόν
Μητροπολιτικόν  Ναόν  τῆς  Ἁγίας  Φωτεινῆς  Νέας  Σμύρνης,  τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Συνοικίας Φασουλᾶ, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ  Προδρόμου  εἰς  τά  Σχοινάδικα,  τοῦ  Ἁγίου  Νικολάου  εἰς  τήν
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"ἀρμενοσυνοικίαν", τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τά Μορτάκια,
τῆς Εὐαγγελιστρίας,  καί ἄλλων πολλῶν.

Φωτεινόν καί συγχρόνως Χρυσορρῆμον τῇ γλώσσῃ, τῇ καλάμῃ και
τῇ αἴγλῃ Φῶς τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξε καί τό κέντρον καί τῆς
παιδείας  τοῦ  Γένους  ἐν  Σμύρνῃ,  ἡ  ὁποία  διδάσκεται  ὑπό  εὐφήμως
γνωστῶν  μυστῶν αὐτῆς διδασκαλικῶν μορφῶν  εἰς τό  ποτε Σχολεῖον
τοῦ  Χριστοῦ,  τό  ἀργότερον  ἐξελιχθέν  εἰς  τήν  περίπυστον  "κορωνίδα
τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἰωνίας" Εὐαγγελικήν Σχολήν καί εἰς
ἄλλα  ἐκπαιδευτήρια:  τό  Ὁμήρειον  Παρθεναγωγεῖον,  τό  Μέγα
Κεντρικόν Παρθεναγωγεῖον τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, καί εἰς πολλά ἄλλα,
μικρά καί μεγάλα ἐκπαιδευτήρια τῆς καί τότε μεγαλοπόλεως Σμύρνης,
διά τήν μόνον ὀνομαστικήν ἀναφοράν αὐτῶν καί τῶν διδαξάντων εἰς
αὐτά, ἀσφαλῶς καί ἀπαιτοῦνται μελέται ὁλόκληροι. 

Εἰς τό σημεῖον τοῦτο, ὀφειλετικῶς ἐπισημαίνονται οἱ τρεῖς κύριοι
παράγοντες,  οἱ  ὁποῖοι  ἐλάμπρυναν  τήν  Εὐαγγελικήν  Σχολήν  τῆς
Σμύρνης, καί ὅλα τά ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ λειτουργήσαντα σχολεῖα: πρῶτον,
ἐτέλουν  τά  σχολεῖα  τῆς  Μικρᾶς  Ἀσίας  ὑπό  τήν  προστασίαν,  τό
ἀμέριστον  ἐνδιαφέρον  καί  τήν  κηδεμονίαν  τῆς  Ἐκκλησίας  διά  τῶν
ἑκασταχοῦ Μητροπολιτῶν· δεύτερον, ἐδιδάσκετο ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις
καί  αἱ  Παραδόσεις,  τά ἤθη καί  τά ἔθιμά μας,  καθώς καί  ἡ  θύραθεν
παιδεία, οἱ ἀρχαῖοι σοφοί καί αἱ ἐπιστῆμαι· καί, τρίτον, καίριον ρόλον
διεδραμάτιζεν ἡ προσωπικότης τῶν διοριζομένων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας
καί τῶν δημογεροντιῶν Γυμνασιαρχῶν καί διδασκάλων καί καθηγητῶν
καί  ἡ  ἀφοσίωσίς  των εἰς  τό  λειτούργημά των.  Ἀσφαλῶς  δέ,  καί  δέν
πρέπει νά παροραθῇ, ἡ ὕπαρξις σπουδαίων λογάδων, εὐεργετῶν καί
μεγάλων  εὐεργετῶν,  χάρις  εἰς  τούς  ὁποίους  συνεστήθησαν,
συνετηρήθησαν καί οἱ Ναοί καί αἱ Μοναί καί τά ἐκπαιδευτήρια καί τῆς
Σμύρνης.

Εἰς  τό  ἀνεκτίμητον  ἀπό  πάσης  ἐπόψεως  ἔργον  τῶν
ἐκπαιδευτηρίων τούτων  τῆς  Ὀρθοδόξου Σμύρνης,   σημειωτέα καί  ἡ
προσφορά  τοῦ  λειτουργήσαντος  Φιλολογικοῦ  Συλλόγου,  μετ'
ἀναγνωστηρίου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν "Τό Ἑλληνικόν Μουσεῖον", καί τοῦ
ἀπό  τοῦ  1809  μεγάλας  ἐπιδόσεις  καί  ἀποδόσεις  εἰς  τά  ἑλληνικά
γράμματα  προσενεγκόντος  " Φιλολογικοῦ  Γυμνασίου " ,
χαρακτηρισθέντος ὡς "ἀντίποδος" τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς. 

Ἀσφαλῶς δέν  θά ἦτο τις ἀντικειμενικός, ἐάν,  εἰς τά ὅσα ἀνωτέρω
ἀκροθιγῶς  ἀνεφέρθησαν,  δέν  ὑπεγράμμιζε  καί  τήν  σπουδαίαν
προσφοράν τῶν ἐν Σμύρνῳ ἐκδιδομένων,  ἑλληνιστί  καί  ἐν  μέρει  καί
ὀθωμανιστί, καί κυκλοφορησασῶν ἐφημερίδων: Ἀμαλθείας· Εὐσεβείας,
ἐκκλησιαστικῆς καί φιλολογικῆς·  Ἰωνίας, πολιτικῆς, φιλολογικῆς καί
ἐμπορικῆς.  Ἀποδίδω  ἰδιαιτέραν  ἔμφασιν  εἰς  τήν  Πρόοδον,  τήν
Ἐφημερίδα τῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία διηκόνει καί προέβαλε,
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προφητικῶς θά ἔλεγον, τήν "ἰδέαν τῆς συναδελφώσεως τῶν λαῶν τῆς
Ἀνατολῆς",  καθώς  καί  εἰς  τόν  Ὅμηρον,  τό  μηνιαῖον  περιοδικόν  τοῦ
ὁμωνύμου  Φιλεκπαιδευτικοῦ  Συλλόγου,  καί  εἰς  τόν  Φιλόκαλον
Σμυρναῖον,  περιοδικόν ποικίλης ὕλης, καί, τέλος εἰς τόν γνωστόν Ἱερόν
Πολύκαρπον. 

 Ἐπί πλέον, δέν θά εἴχομεν ὡλοκληρωμένην τήν εἰκόνα,  ἐάν δέν
ἀναφερώμεθα  μετά  θαυμασμοῦ  εἰς  τό  ἐν  Σμύρνῃ  Γραικικόν
Νοσοκομεῖον  τοῦ  Ἁγίου  Χαραλάμπους  καί  εἰς  τούς  Φιλαρμονικόν
Ἀθλητικόν  Σύλλογον  Πανιώνιον  καί  εἰς  τόν  Ὀρφέα,  ἐπίσης,
λογοτεχνικόν  καί  μουσικόν  καί  ἀθλητικόν  σύλλογον.  Πρός  τούτοις,
ἀξία   ἰδιαιτέρας  ἐξάρσεως  ἡ  πολυπολιτισμικότης  καί  ὁ
κοσμοπολιτισμός  τῆς Σμύρνης, μέ τό κυριαρχοῦν πληθυσμιακῶς καί
ἀσκοῦν  τήν  ἐξουσίαν   τουρκικόν  μουσουλμανικόν  στοιχεῖον  καί  μέ
δεύτερον  εἰς  πληθυσμόν,  ἡμέτερον  Γένος,  καί  ἐν  συνεχείᾳ  τούς
φραγκολεβαντίνους,  τούς  ἑβραίους,  τούς  ρωμαιοκαθολικούς,  τούς
προτεστάντας, τούς σεφαραδίτας, τούς ἀσκενάζι. Ὅλαι αὐταί αἱ φυλαί
καί γλῶσσαι, μέ διαφορετικήν ἐθνικήν, θρησκευτικήν καί πολιτιστικήν
καταβολάς,  ἀπετέλουν τήν ταυτότητα τοῦ Σμυρνιοῦ,   ὁ  ὁποῖος εἶχεν
ἀνακαλύψει καί ἐφήρμοζεν ἐν τῇ πράξει τό μυστικόν τῆς συνυπάρξεως
μετά τοῦ ἑτέρου.

***

Πάντα  τά  ἀνωτέρω  ἀναφερθέντα  παρουσιάζουν   ἐνώπιόν  μας
μίαν  ἀνάγλυφον  εἰκόνα,  ἀποδεικνύνουσαν  τήν  ποιότητα  ζωῆς  τῶν
Ὀρθοδόξων  Σμυρναίων  καί  τόν  πολιτισμόν,  τόν  ὁποῖον  μᾶς
ἐκληροδότησαν. Μόνον ἐάν ἀξιολογηθοῦν μέ τήν δέουσαν σημασίαν
καί  ἀξίαν  τά  φαινόμενα  ταῦτα,  τά  ὁποῖα  παρῆλθον  ἀνεπιστρεπτί,
παραμένουν ὅμως ὡς πραγματικότης ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ἱστορικῆς ζωῆς
τῆς Σμύρνης, τότε -καί μόνον τότε-  κατανοεῖται,  εἰς βάθος καί πλάτος,
εἰς  ὕψος  καί  εἰς   μῆκος,  τό  ἄφθιτον  μεγαλεῖον  καί  ἡ  ποιότης  τῆς
Σμύρνης  ὡς  κοσμοπολίτικης  πόλεως,   ἤ  ἄλλως  ὡς  ἄστρου  τῆς
Ἀνατολῆς καί κέντρου τῆς Ἀνατολῆς. 

Μόνον τότε κατανοεῖται ἀληθῶς, φρονοῦμεν,  ἡ συμβολή  αὐτῆς
εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν,  εἰς τήν παιδείαν, εἰς τάς τέχνας καί εἰς
τόν  ἐν  γένει  πολιτισμόν:  τόν  ἡμέτερον  ἀρχαιοελληνικόν,  τόν
Ὀρθόδοξον  Χριστιανικόν,  καί   εὐρύτερον  εἰς   τόν  παγκόσμιον,  τόν
Χριστοκεντρικόν, τόν ποτισμένον μέ τά νάματα τῆς εὐσεβείας καί τῶν
παραδόσεων τοῦ Γένους μας.

Ἀναδιφῶντες,  λοιπόν,  εἰς  τό  παρελθόν  αὐτό,  ὅλοι
ἀντιλαμβανόμεθα  τό  χρέος  καί  προβληματιζόμεθα.  Συγχρόνως,
διακηρύττομεν  πρός  πάντας,  ὅτι  ἐμμένομεν  εἰς  τήν  Ὀρθόδοξον
ταυτότητά  μας καί εἰς τήν πιστήν τήρησιν τῶν παραδόσεών μας, τῶν
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ἠθῶν  καί  τῶν  ἐθίμων  μας,  τῆς  μεγάλης  καί  ἀνεκτιμήτου  ἐκείνης
κληρονομίας  φωτός,  τήν  ὁποίαν  μᾶς  ἐνεπιστεύθησαν  ὅσοι  πιστοί
ἀναπαύονται ἐν Σμύρνῃ καί οἱ ὁποῖοι μᾶς τήν παρέδωσαν ἐν λόγοις, ἐν
συγγραφαῖς,  ἐν  μαρτυρίαις,  ἐν  ἀναμνήσεσιν,  ἐν  νοσταλγίᾳ  καί  ἐν
προσμονῇ  τῆς  ἐπανόδου  των  εἰς  τήν   κοσμοπολίτιδα  πόλιν  τῆς
Σμύρνης, ὡς θά ἐπανελάμβανε καί σήμερον ὁ ἰδικός μας ἀκαδημαϊκός
μακαριστός Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος, καί ὡς ἐσημειώναν εἰς τάς
αἰτήσεις  των  οἱ  ἐκ  Σμύρνης  καταφυγόντες  πρό  αἰῶνος  περίπου
ἐνταῦθα πρόσφυγες  "κάτοικος Σμύρνης, προσωρινῶς δέ διαμένων ἐν
Ἀθήναις". 

Λέγοντες πάντα τά ἀνωτέρω ὀλίγα, ὀφείλομεν νά ὁμολογήσωμεν,
ἀδελφοί καί φίλοι ἀκροαταί,  ὅτι  τό φῶς αὐτό, τό Φῶς τῆς Σμύρνης καί
τά ὅπλα τοῦ Φωτός,  αἱ θεοφιλεῖς μορφαί τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἱεραρχῶν
τῆς  Σμύρνης  καί  τῶν   μυσταγωγῶν  τῆς  παιδείας  τοῦ  Γένους,  οἱ
περίλαμπροι Ναοί μας, οἱ Φιλολογικοί Σύλλογοί μας, τά ἔντυπά μας,
καί  κυρίως  ὁ  πιστός  καί  εὐσεβής  καί  παραδοσιακός  καί  συγχρόνως
κοσμοπολιτικός λαός της ἀπό γενεάς εἰς γενεάν, ὑπῆρξαν καί εἶναι ἡ
ρίζα, ἡ ράβδος, τό ἔνδυμα καί ἡ ἀνεκτίμητος προσφορά τῆς Σμύρνης εἰς
τήν Ὀρθοδοξίαν καί εἰς τό ἡμέτερον Γένος.  

Αὐτήν  τήν καταγωγήν μας,  τήν τιμήν μας, τήν παράδοσίν μας,
τήν δόξαν μας, ἠθέλησα νά μοιρασθῶ μαζί μέ ὅλους σας. Συγχρόνως
ὅμως ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα νά μοιρασθῶ  καί τό χρέος  καί τήν  εὐθύνην
μας:  τήν  ἀναγκαιότητα,   δηλαδή,  νά  συνεχίσωμεν  ἐπί  τῆς  ἰδίας
φωτεινῆς πορείας  τῶν πατέρων μας,  ἔχοντες  αὐτούς καί  τά μεγάλα
κατορθώματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς των πυρσόν, ὁ ὁποῖος θά  μᾶς
ὁδηγῇ ἴσως ὄχι εἰς τήν προτέραν δόξαν καί τό προηγούμενον κλέος,
ἀσφαλῶς  ὅμως εἰς τήν συνέχισιν, κατά δύναμιν, τῆς πνευματικῆς καί
λειτουργικῆς πορείας μας πρός τό Φωτεινόν, τό καταυγάζον πᾶσαν τήν
οἰκουμένην,  ὅπως  περιγράφεται  εἰς  παραστατικάς  εἰκόνας  εἰς  τό
Βιβλίον  τῆς  Ἀποκαλύψεως  τοῦ  Εὐαγγελιστοῦ  Ἰωάννου,  τοῦ
ἐγκαταστήσαντος  τόν  πρῶτον  Ἐπίσκοπόν  μας  Βουκόλον.
Προσευχόμενος πρός αὐτούς, ἐνεθρονίσθην δύο ἡμέρας πρό τῆς ἑορτῆς
τῆς μεταστάσεως τοῦ υἱοῦ τῆς βροντῆς, διά νά διακηρύττω πρός πάντας
ὅτι: ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι. Καί διά νά μεταδίδω ἐμπράκτως πρός πάντας
ἀνεξαιρέτως,   πρωτίστως  πρός  τό  ἡμέτερον  "μικρόν  ποίμνιον"  ,  τό
ὁποῖον μοι  ἐνεπιστεύθη ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ,  τήν ἀπόλυτον ἀγάπην.
Διά νά  βιώνω καί νά μεταδίδω τήν εἰρήνην μετά πάντων ἀνθρώπων.
Καί, τέλος, διά νά προβάλλω τήν διά παντός τρόπου συναδέλφωσιν τῶν
λαῶν, ὡς ἔπραττον καί διεκήρυττον πάντοτε  διά τῆς βιοτῆς καί τῆς
πολιτείας  οἱ  Σμυρναῖοι  καί  ὡς  διεκήρυττον  εἰς  πάντας  τούς  μή
Ὀρθοδόξους  συμπολίτας  των  διά  τῆς  ἀνωτέρω  μνημονευθείσης
"Ἐφημερίδος τῶν Λαῶν τῆς Ἀνατολῆς".
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Τηροῦντες  τό  προηγούμενον  τοῦτο  τῶν  Σμυρναίων  προγόνων
μας, καί  ἡμεῖς, ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης,  συνεχίζομεν ἀπό ἔτους καί
πλέον  τήν ἀρχιερατικήν μας διακονίαν, συμβιοῦντες μετά παντός τοῦ
Σμυρναιϊκοῦ  Λαοῦ  καί  συνεργαζόμενοι   ἁρμονικῶς   μετά  τῶν
ἐπιτοπίων   ἀρχῶν  καί  τοῦ  ὑπό  τήν  προεδρείαν  τοῦ  φίλου  κυρίου
Γεωργίου  Θεοδωρίδου  Ρωμαίηκου  Μορφωτικοῦ  καί  Πνευματικοῦ
Συνδέσμου   Σμύρνης,  ὡς  καί  μετά  τοῦ  ἀντιστοίχου  Ρωσσικοῦ
Μορφωτικοῦ  Συνδέσμου.  Συνεχίζομεν  τήν  παράδοσιν  τῶν  πατέρων,
κηρύττοντες τόν λόγον τοῦ  Θεοῦ καί προσφέροντες  τήν ἀναίμακτον
Θείαν Λειτουργίαν ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐημερίας τοῦ σύμπαντος.

Ἱερουργοῦμεν  τακτικῶς  ἐν  τῷ  Ἱερῷ  Ναῷ  τῆς  Ἁγίας  Φωτεινῆς,
ἐκτάκτως  δέ  τελοῦμεν  Θείας  Λειτουργίας  καί  Ἱεράς  Ἀκολουθίας,
κατόπιν  εὐμενοῦς  ἀδείας  τῶν  ἐπιχωρίων  ἀρχῶν,  εἰς  τούς  ἄλλοτε
Ἐνοριακούς  Ναούς  τοῦ  Ἁγίου  Βουκόλου  Κασαμπᾶ  Σμύρνης  καί  τοῦ
Τιμίου  Σταυροῦ  Μπόρνοβας  καί  ἐν  τῷ  Ἁγιάσματι  τῆς  Παναγίας
Γαλακτοτροφούσης,  ψάλλοντες  τρισάγια  ὑπέρ  ἀναπαύσεως  τῶν
προγόνων μας εἰς τό σωζόμενον Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον Σμύρνης.

Αὐτή, ἀδελφοί,   μέ ὀλίγους ταπεινούς λόγους εἶναι ἡ Ρίζα μας,
αὐτό εἶναι τό ἰδικόν μας Φρόνημα. Συγχρόνως αὐτό εἶναι τό χρέος μας
καί ἡ εὐθύνη  μας τῶν Σμυρναίων καί σήμερον.  

***

Ἡ Ἕνωσις τῶν Σμυρναίων, αὐτήν τήν σκυτάλην παρέλαβε, κατά
τήν  μετά  στεργιάδειον,  ἄς  ἐπιτραπῇ  ἡ  ἔκφρασις,  περίοδον.
Σημειωθήτω  δέ,  ὅτι  ἡ  λεγομένη  στεργιάδειος  περίοδος  ὑπῆρξε
νεφελώδης  καί   ἐν  τέλει  ὀλεθρία  διά  τά  καθ'  ἡμᾶς  καί  διά  τήν
συμβίωσιν  τῶν ἐν Σμύρνῃ καί ἐν  Μικρᾷ Ἀσίᾳ λαῶν.  Ἡ  μετ' ἐκείνην
περίοδος, τήν ὁποίαν ἀναδεικνύει καί μεταλαμπαδεύει ἡ Ἕνωσίς σας,
ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν λοιπῶν προσφυγικῶν σωματείων ἐν Ἑλλάδι,
τά ὁποῖα συνεκρότησαν οἱ εὑρόντες εἰς τήν θεοστεφῆ καί δαφνοστεφῆ
ταύτην  Χώραν   καταφυγήν   καί  περίθαλψιν   ὁμαίμονες  ξένοι   τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας ἔχει νά ἐπιδείξῃ ἀξιόλογον προσφοράν. Προσφοράν εἰς
τήν  ἀνάπτυξιν  ἀπό  πάσης  πλευρᾶς  τῆς  μητροπολιτικῆς  Ἑλλάδος,
ἰδιαιτέρως τῆς Βορείου, τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης καί τῶν Νήσων
τοῦ  Αἰγαίου.  Ἡ  Ἑλλάς  "ἐξένισε"  τούς  ἐκ  Σμύρνης  ὁμαίμονας
πρόσφυγας,  ὡς  κάποτε  ἡ  Σμύρνη  καί  ἡ  Ἀνατολή  "ἐξένισαν"  καί
ἐπλούτισαν τό ἀρχαῖον ἀθάνατον φιλοσοφικόν τοῦ Διογένους ἀμυδρόν
φῶς καί τό μετουσίωσαν καί τό παρέδωκαν  ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν ὡς
φῶς ἀληθινόν, φῶς ζωῆς, φῶς πολιτισμοῦ.  

Τήν σκυτάλην αὐτήν τήν συνεχίζει ἐπαξίως ἡ Ἕνωσίς  σας, κύριε
Πρόεδρε,  διά  πολλῶν  τρόπων  καί  μέ  ἁπτά  συγκεκριμένα
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ἀποτελέσματα,  γνωστά  εἰς  ὅλους  μας,  τά  ὁποῖα  καί  ἡμεῖς  ἐκ  τοῦ
μακρόθεν  παρακολουθοῦμεν,  ἀναγνωρίζομεν  καί  τιμῶμεν  ἐν
καυχήσει. Περιττή ἡ ἀναφορά εἰς τά ἔργα καί εἰς τήν προσφοράν σας,
τήν  γνωρίζετε  κάλλιον  τοῦ  ὁμιλοῦντος.  Ὑπογραμμίζομεν  μέν  ἐν
εὐχαριστίαις  τήν μνημειώδη σειράν "Μικρασιατικά Χρονικά"  καί  τήν
"Μικρασιατική  Ἠχώ"  καί  τό  πολύ  πλῆθος  τῶν  σχετικῶν  πρός  τήν
Σμύρνην καί τήν πάλαι ποτέ ζωήν της ἐκδόσεων, κυρίως ὅμως διά τήν
συσπείρωσιν  τῶν  ἐν  Ἀθήναις  Σμυρναίων   ὑπό  τήν  στοργικήν
θαλπωρήν  τῆς  Ἑνώσεώς  σας,  ἡ  ὁποία  εὐχόμεθα  νά  συνεχισθῇ  καί
μελλοντικῶς  μέ  τόν  ἴδιον  ζῆλον  καί  μέ  τήν  ἰδίαν  ἐμμονήν  εἰς  ὅσα
ἀληθῆ, εἰς ὅσα ἁγνά, εἰς ὅσα δίκαια, εἰς ὅσα μᾶς παρέδωκεν ἡ Σμύρνη
καί  τά  ὁποῖα  καλούμεθα  ὡς  πατρογονικήν  ἀρετήν   νά  τά
διαφυλάξωμεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. 

Σεβασμιώτατοι,
Κύριε Πρόεδρε,
Πατέρες  καί ἀδελφοί,

Ὑπέσχέθην  ἐν  ἀρχῇ  τῆς  ὁμιλίας  μου  νά  σᾶς  ὁμιλήσω  διά  τάς
ρίζας μας, διά τήν παράδοσίν μας, διά τήν ταυτότητά μας, διά τό χρέος
καί  τήν  εὐθύνην  μας,  ὅλων  ἀνεξαιρέτως,  ὅσοι  ἐνθυμούμεθα  καί
ἐκλήθημεν  νά διακονῶμεν τά ὅσια καί τά ἱερά  τῶν προγόνων μας ἐν
Σμύρνῃ καί ἐν ἁπάσῃ τῇ δεσποτείᾳ Κυρίου, ὅπου διεσκορπίσθησαν οἱ
πρόγονοί μας, μάλιστα  δέ εἰς τό κλεινόν Ἄστυ τῶν Ἀθηνῶν. 

Νά  ὑπομνήσω  τάς  ἀξίας  αὐτάς,  πρῶτον  εἰς  ἐμαυτόν,  καί  ἐν
συνεχείᾳ  πρός  ὅλους  μας.  Πρός  σᾶς   τούς   ἐδῶ πολλούς  ἀδελφούς,
ὥστε   νά  καρποφορῆτε  φυλάσσοντες,  ὑπό  ἄλλας  βεβαίως  σήμερον
συνθήκας,   μνήμας  καί  ἀξίας  καί  τιμάς  καί  "περασμένα  μεγαλεῖα".
Πρός  τήν  ἐλαχιστότητά  μου,  τόν  Μητροπολίτην  Σμύρνης
Βαρθολομαῖον, τήν εὐθύνην καί τό  χρέος νά περιθάλπω ὡς ἀετός τά
ἑαυτοῦ νοσσία, δηλαδή τούς ὀλίγους σήμερον ἐν Σμύρνῃ Ὀρθοδόξους,
τούς "ἀγορασθέντας τῷ Θεῷ ἐκ πάσης φυλῆς καί γλώσσης καί λαοῦ καί
ἔθνους"  (πρβλ.  Ἀποκ.  6,9).  Διά  νά  συνεχίζωμεν  τήν  ἱερουργίαν  τοῦ
Μυστηρίου καί τοῦ μυστηρίων τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ,  τῇ εὐδοκίᾳ Αὐτοῦ καί  τῇ εὐμενείᾳ τῶν κυβερνητῶν τῆς
ἐν ᾗ ἐδρεύει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἑδρεύομεν Χώρας. Νά
συνεχίζωμεν  τόν  ἀγῶνα  καί  τήν  παράδοσιν  τῶν  πατέρων,
διακονοῦντες ἀποκλειστικῶς τάς πνευματικάς καί λειτουργικάς καί τῆς
ἐκκλησιαστικοπνευματικῆς  σφαίρας  ἀνάγκας  τῶν  ἡμετέρων  πιστῶν
καί πάσης ψυχῆς χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ἐν Σμύρνῃ παρεπιδημούσης
καί ἐκεῖθεν διερχομένης. 
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Νά  συνεχίζωμεν  νά  ἐκπέμπωμεν  ἐκεῖθεν,  ἐκ  Σμύρνης  φῶς
εἰρήνης, φῶς ἀγάπης, Φῶς Χριστοῦ, διακηρύττοντες τοῖς πᾶσι, διά τῆς
ἀναστροφῆς καί τῶν ἐν τῷ φωτί πάντοτε ἔργων ἡμῶν, ὅτι ἀγαπῶμεν
πάντα ἄνθρωπον. Τοῦτο πράττομεν ἐπ'  ἀληθείᾳ, γνωρίζοντες καλῶς
ὅτι "τό εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγεννήθη ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλά καί  ἐν
δυνάμει καί ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καί ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ" (πρβλ. Α΄
Θεσσ. α΄, 5).

Ἐν  κατακλεῖδι,  ἐάν  ἡ  Ρίζα  τοῦ  Ἰεσσαί  ἔφερεν  εἰς  τήν  γῆν  τόν
σαρκωθέντα Κύριον,  τήν σωτηρίαν  τοῦ ἀνθρωπίνου  γένους, ἡ ρίζα  ἡ
ἰδική μας, ἀδελφοί Σμυρναῖοι, ἐδημιούργησε  καί ἐκληροδότησεν εἰς τήν
ἀνθρωπότητα  τόν  θρίαμβον  τοῦ  πολιτισμοῦ,  τόν  θρίαμβον  τῆς
ἁγιότητος,  τόν θρίαμβον τῆς ζωῆς.

 Εἶναι  ἀληθές,  ὅτι "Περάσαμε κάβους πολλούς, πολλά νησιά, τή
θάλασσα πού φέρνει τήν  ἄλλη θάλασσα, γλάρους  καί φώκιες". Εἶναι
ἀλήθεια  ὅτι  πολλοί  ἀπό  σᾶς  εἴδετε  ἤ  ἀκούσατε:  "δυστυχισμένες
γυναῖκες μέ ὀλολυγμούς νά κλαῖνε τά χαμένα τους παιδιά κι'  ἄλλες
ἀγριεμένες  νά  γυρεύουν"  -ὅπως  ἡ  καταφύγουσα  εἰς  τήν  Καβάλαν
γνωστή γιαγιά Ἐρασμία- "τό Μεγαλέξανδρο καί δόξες βυθισμένες στά
βάθη τῆς  Ἀσίας".  Εἶναι  γεγονός  ὅτι  πολλοί  "ἀράξατε  σ'  ἀκρογιαλιές
γεμᾶτες  ἀρώματα  νυχτερινά  μέ  κελαηδήματα  πουλιῶν,  νερά  πού
ἀφήνανε στά χέρια τή μνήμη μιᾶς μεγάλης εὐτυχίας", ὅπως θά ἔγραφε
καί σήμερα ὁ ἰδικός μας Γεώργιος Σεφέρης (Ἀργοναῦτες, Μυθιστόρημα
δ΄).

Ἐπαναλαμβάνοντες  τόν  ποιητήν  μας,  σᾶς  εὐχαριστῶ  διά  τήν
ὑπομονήν σας  καί  διά  τήν τιμήν,  καί   κατακλείω τόν λόγον μέ τήν
ρῆσιν  ἰδικοῦ μας Σμυρνιοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, διακονήσαντος εἰς
τό ἐν  Σμύρνῃ "Νοσοκομεῖον τῶν Γραικῶν Ἅγιος Χαράλαμπος": "ἕνας
αἰσιόδοξος  βλέπει  μία  εὐκαιρία  σέ  κάθε  καταστροφή.  Ἕνας
ἀπαισιόδοξος βλέπει  μιά καταστροφή σέ κάθε εὐκαιρία",  καί  μέ τήν
διαβεβαίωσιν   πρός  πάντας,   ὅτι  σήμερον  ἐν  Σμύρνῃ  οἱ  Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί ζῶμεν  καί κηρύττομεν τοῖς πᾶσι Χριστόν ἐσταυρωμένον καί
ἀναστάντα, Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν.  
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