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«Ἅγιοι ἔνδοξοι ἱερομάρτυρες Χρυσόστομε Σμύρνης, Γρηγόριε Κυδωνιῶν, Ἀμβρόσιε

Μοσχονησίων, Προκόπιε Ἰκονίου, Εὐθύμιε Ζήλων 
καί λοιποί μάρτυρες, κληρικοί καί λαϊκοί, 

σφαγιασθέντες κατά τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν 
πρεσβεύσατε τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν». 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ συγκίνηση ἐνθυμούμεθα τά μαρτύρια πού ὑφίσταντο οἱ Ἕλληνες ἀδελφοί μας στά παράλια τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου. Ἡ ἱστορική μνήμη ἐπιβάλλει νά μήν λησμονοῦνται, ὄχι γιά νά 
ἐξάπτονται τά πάθη καί νά τροφοδοτοῦνται ἐκδικητικές τάσεις, ἀλλά γιά νά μαθαίνουν οἱ νεώτεροι 
τά βάσανα τῶν προγόνων τους, καί ἀκόμη γιά νά φρονηματίζονται οἱ ἀπόγονοι τῶν δημίων, ὥστε 
νά στοχαστοῦν νηφάλια καί νά ἀποφασίσουν γενναῖα ὅτι αὐτές οἱ θηριωδίες ἀνήκουν ὁριστικά στό 
παρελθόν, καί δέν πρόκειται νά ἐπαναληφθοῦν. 

Καί βασική προϋπόθεση γι’ αὐτό συνιστᾷ ἡ ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων καί τῶν 
Μικρασιατῶν ἀδελφῶν μας. Ἡ καινούρια πορεία, ἀτομική καί συλλογική, ἀρχίζει ἀπό τήν 
ἀναγνώριση τοῦ λάθους καί τή  μετάνοια.

Οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, οἰκήτορες ἐκεῖ ἀπό τά προχριστιανικά χρόνια, ἀπόγονοι τῶν 
μεγάλων Ἰώνων Φιλοσόφων καί τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἦσαν ἀδιαφιλονίκητοι 
ἰδιοκτῆτες τῆς γῆς τους καί εἶχαν ἀπαράγραπτα δικαιώματα. 

Οἱ τραχεῖς δυνάστες δυσκολεύονταν νά ἐννοήσουν κανόνες δικαίου, ἀδυναμία πού ἐπιβιώνει μέχρι 
καί σήμερα, ἐνῶ φθονοῦσαν τό φιλοπρόοδο πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων καί δέν ἀνέχονταν τά ποικίλα 
κατορθώματά τους.

Ἔτσι ἄρχισε ἡ καταπίεση τῶν Ἑλλήνων, ἡ καταπάτηση τῶν κτημάτων τους, ὁ ἀποκλεισμός τους 
ἀπό τή διοίκηση καί ἄλλα συναφῆ. Διευκόλυνση γιά τίς καταπιέσεις ἀπετέλεσαν τά Τάγματα 
Ἐργασίας, τά φοβερά «ἀμελέ ταμπουρού», στά ὁποῖα ἐπιστρατεύονταν οἱ ἄνδρες, ἀφήνοντας τό 
πεδίο ἐλεύθερο γιά βιασμούς καί λεηλασίες σέ ἀδύναμες γυναῖκες καί παιδιά. Μόλις ἕνας στούς 
εἴκοσι, ἀπό τούς ἄνδρες κατάφερνε νά γυρίσει πίσω ζωντανός.

Στό «Βιβλίο τῆς σκλαβιᾶς»,  τό γνωστό  «Νούμερο 31328», μόνο ὁ συγγραφέας του Ἠλίας 
Βενέζης, σώθηκε ἀπό 23 συγκρατούμενούς του.

Τό 1908 ἔγινε ἡ Ἐπανάσταση τῶν Νεότουρκων μέ τά συνθήματα:  «Ἐλευθερία, Ἰσότητα καί 
Δικαιοσύνη». Ἦταν μᾶλλον μίμηση τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1789 μέ τά ἴδια συνθήματα. 
Μόνο ἡ ἐκεῖ  “Ἀδελφοσύνη” εἶχε ἀντικατασταθεῖ μέ τή  “Δικαιοσύνη”. Ὡστόσο,ἡ ἀλλαγή δέν 
γίνεται μέ συνθήματα, ἀλλά μέ ἐνδοσκόπηση, μετάνοια καί ἀπόφαση. 

Καί ὅπως ἐκεῖ τά ὡραῖα συνθήματα κατέληξαν στή Ναπολεόντεια δικτατορία, ἔτσι κι ἐδῶ ἡ Νέα 
Τάξη ἔγινε ἀγριώτερη τῆς πρότερης. Μέ ὑπόδειξη Γερμανῶν στρατιωτικῶν συμβούλων, ἄρχισαν τό
1914 οἱ διωγμοί τῶν Ποντίων καί τῶν Ἑλλήνων τῶν Παραλίων. Ἡ τραγωδία κορυφώθηκε τό 1922, 
μέ μισό ἑκατομμύριο νεκρούς καί τριπλάσιους πρόσφυγες ἀδελφούς.



«Ἱερό Σφάγιο» ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, πού ἀρνήθηκε νά διασωθεῖ, ὅπως εἴχε 
πράξει ἑκατό χρόνια πρίν, ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄. 

Ὁ Νουρεντίν πασᾶς τόν παρέδωσε στόν ἀφιονισμένο ὄχλο, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔκοψε μύτη καί  ἀφτιά, 
τοῦ ἔβγαλε τά μάτια, τοῦ ξερίζωσε τή γενειάδα καί τόν ἔδεσε σέ ἄλογο, γιά νά ποτίσει μέ τό αἷμα 
του τά καλντερίμια τῆς Σμύρνης, ὄμορφης πρωτεύουσας τῆς Ἰωνίας, πού ὁ μέγας Ἱεράρχης 
εὐλογοῦσε καί  ἁγίαζε ὥς τότε. Πλάϊ του καί ἄλλοι Ἱεράρχες, Ἱερεῖς καί Μοναχοί καί ἄπειροι 
πιστοί. 
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Τό 1992 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προχώρησε στήν ἁγιοκατάταξη τῶν ἁγίων 
Μαρτύρων Ἱεραρχῶν Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου Κυδωνιῶν, Ἀμβροσίου Μοσχονησίων, 
Προκοπίου Ἰκονίου, Εὐθυμίου Ζήλων καί τῶν λοιπῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν, θυμάτων τῆς 
Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, ὁρίζοντας τή μνήμη τους τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ. Σήκωσαν τό σταυρό τῆς ὀδύνης, ἔχοντάς τον ἀκλόνητο στήριγμα καί πηγή 
ἔμπνευσης τοῦ ἡρωϊσμοῦ τους. 

Τιμώντας τή μνήμη τους, ἀναγνωρίζουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες τῆς Ἰωνίας καί τοῦ Πόντου διατήρησαν 
τή φλόγα τῆς πίστης, τά ἑλληνικά ἤθη καί ἔθιμα καί ὑπῆρξαν φορεῖς πολιτισμοῦ, τόν ὁποῖο 
μετέφεραν στόν ἐθνικό κορμό, ποτίζοντας τά βασιλικά τους μέ τά δάκρυά τους. Σήμερα 
καμαρώνουμε τά παιδιά καί τά ἐγγόνια τους νά κρατᾶνε περήφανα τά λάβαρα τῶν Συλλόγων τους. 

Οἱ Νεομάρτυρες Κληρικοί  καί λαϊκοί θανατώθηκαν, ἀλλά δέν χάθηκαν. Ἔγιναν  σύμβολα τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τους. 

Ἐφέτος στήν πικρή ἐκείνη ἀνάμνηση προστίθεται ἕνας ἀκόμη ψυχικός πόνος.  Ὁ Ἀσιάτης 
δυνάστης, κηλιδώνοντας ἀκόμη καί τήν ἱστορία τοῦ λαοῦ του, μετέτρεψε τήν Ἁγία Σοφία σέ τζαμί. 

Γνώριζε πώς ἐκεῖ χτυπᾷ ἡ καρδιά μας, ἡ καρδιά τῶν Ὀρθοδόξων, τῶν Πανελλήνων, ὅλου τοῦ 
χριστιανικοῦ καί πολιτισμένου κόσμου καί ἐνήργησε προκλητικά, προσβάλλοντας ὅλο τόν κόσμο. 

Παράλληλα δέν παύει νά ἐπιβουλεύεται τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας, ἀγνοῶντας καί
θέλοντας νά καταργήσει τήν εἰρηνική συνθήκη τῆς Λωζάνης τοῦ 1923, πού προσδιορίζει τά σύνορα
τοῦ σύγχρονου τουρκικοῦ κράτους, μέ τήν ὑπογραφή καί τῆς ἴδιας τῆς Τουρκίας καί ἄλλων 
συμμάχων, πού τώρα μᾶς καλοῦν νά καθίσουμε στό ἴδιο τραπέζι νά διαπραγματευτοῦμε. 

Νά διαπραγματευτοῦμε τί ; !!! Καί μιλοῦν οἱ γείτονές μας γιά γαλάζια πατρίδα. Τό ἄκρον ἄωτον 
τῆς μισαλλοδοξίας!!! Προσευχόμαστε τοῦτες τίς δύσκολες ὧρες ὁ Κύριος νά ἐνισχύει τίς ἔνοπλες 
δυνάμεις μας, πού προασπίζονται στόν Ἔβρο καί τό Αἰγαῖο τά ἱερά καί τά ὅσια.
Εὔχομαι ὁ Πανάγιος Θεός μέ τό φῶς τῆς ἀληθείας Του νά χαρίσει σέ ὅλους ὑπομονή καί ἐλπίδα, 
ἀλλά καί νά δώσει τήν ἐπιπόθητη λύση σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα πού ταλανίζεται ἀπό τή 
θανατηφόρα πανδημία.

Στά ἀγαπητά μας παιδιά πού εἰσήχθησαν στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας μας, 
ἐκφράζω τά θερμά μου συγχαρητήρια γιά τήν ἐπιτυχία τους καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου στούς 
ἀγωνιστές γονεῖς τους. 

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς αὐριανῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἡ Ἐκκλησία καί ἐγώ ὁ ἴδιος  
προσωπικά ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν νεολαία μας, ναί σέ σᾶς παιδιά μου, ὅτι θά τηρήσετε
τίς ἀποφάσεις τῶν ἐπιστημόνων γιά τήν οἰκογενειακή πρῶτον ὑγεία καί κατ’ ἐπέκταση τήν ὑγεία 
τῆς κοινότητάς μας. 



Γνωρίζω ὅτι εἶναι μία δύσκολη χρονιά φέτος, γι’ αὐτό  εὔχομαι στούς μαθητές, στούς δασκάλους  
καί σέ ὅλους τούς  ἐκπαιδευτικούς μας, ὑγεία, δύναμη καί πρό πάντων ὑπομονή μέ τόν φωτισμό 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος.


