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Σταύρος Δ. Γριμάνης

Συμβολή στη Μικρασιατική Αγιολογία: 

Οι Νεομαρτυρες της Σμύρνης1

C/ να μεγάλο κεφάλαιο της άγιολογίας των όψιμων χρόνων είναι αυ
τό που άφορά τους νεομάρτυρες.2Ώς προς τον όρο, φαίνεται να 

χρησιμοποιείται κυρίως για τους ορθόδοξους χριστιανούς οί όποΤοι θα
νατώθηκαν μαρτυρικά σε σχετικά νεότερους χρόνους άπό άλλόπιστους.3

1. Αφιερώνουμε τούτο το πόνημα στους πολυβασανισμένους Σμυρναίους προ
πάτορες μας" αυτούς που ήλθαν έδώ και έκείνους που έμειναν πίσω.

2. Ό Salaville (S. Salaville, «Pour un répertoire des Néo-saints de l’Eglise Orienta
le», Byzantion 20 [1950], σ. 223-237 (στο έξης: Salaville, «Répertoire»), είδ. σ. 223) 
προτείνει κα'ι τον γενικότερο δρο «néosaints», τμήμα των όποιων αποτελούν κα'ι οί νεο- 
μάρτυρες (σ. 232). Άπό τη βιβλιογραφία που παραδέτει φαίνεται δτι προσανατολίζεται 
στη μελέτη τής «νεοαγιότητας» στους μετά το σχίσμα χρόνους (σ. 223-224). Πρώτες 
άναφορές σέ νεομάρτυρες συναντιόνται σέ άγιολογικό κείμενο σέ κώδικα τοϋ 10ου αί. : 

Υπόμνημα καδ’ ιστορίαν τής άδλήσεως τοϋ άγιου Μεγαλομάρτυρος Ήλία τοϋ Νέου, τοϋ άπό 
Ήλιουπολιτών, εν Δαμασκό μαρτυρήσαντος, ατό Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συλλογή 
Παλαιστίνης καί Συριακής Άγιολογίας, έν Πετρουπόλει 1907 (έπανέκδ. Π. Πουρναρά, Θεσ
σαλονίκη 2001), 43.24-27. ’Αναφορές στους νεομάρτυρες υπάρχουν κα'ι σέ κείμενα που 
πραγματεύονται αλλα δέματα, π.χ.: Μακαριωτάτου ... πατριάρχου'Ιεροσολύμων ... κυ
ρίου Νεκταρίου, Προς τάς κομισδείσας δέσεις παρά των έν Ίεροσολύμοις φρατόρων διά 
Πέτρου τοϋ αυτών μαΐστορος, περί αρχής τοϋ πάπα άντίρρησις, έν Γιασίω 1862, σ. 209 και 
Εύγενίου τοϋ Βουλχάρεως, ’Επιστολή προς Πέτρον τον Κλαίρκιον. Περί των μετά το σχίσμα 
άγιων τής όρδοδόξου άνατολικής’Εκκλησίας καί των γινομένων έν αυτή δαυμάτων, Άδήνησιν, 
έκδ. Ά. Κορόμηλά, 1844, σ. 31-33. Δέν μπορέσαμε να ταυτίσουμε την παραπομπή τοϋ 
Χρ. Παπαδοπούλου (άρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Οί νεομάρτυρες, Άδήναι, έκδ. 
Τήνος, 31970 (στο έξής: Χρ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 31), σέ άναφορά τοϋ Μαξί- 
μου τοϋ Γραικοΰ. Βιβλιογραφία μέ μεγάλο βαδμό πληρότητας βλ. στο Άπ. Άδ. Γλαβίνα, 
Οί νεομάρτυρες τής Τουρκοκρατίας. Είσαγωγή-Βιβλιογραφία-Άσματικες Άκολουδίες, Κατε
ρίνη, έκδ.Επέκταση, 1997 (στο έξής: Γλαβίνα, Οί Νεομάρτυρες), σ. 20-30 και Μ. Th. Dis- 
dier, «Bulletin bibliographique d’hagiographie byzantine et néogrecque (1918-1931)», 
Échos d’Orient 32 (1933), σ. 97-119.

3. Π. B. Πάσχου, Άγιοι οί φίλοι τοϋ Θεοϋ. Εισαγωγή στήν Αγιολογία τήςΌρδοδόξου
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Στους τελευταίους περιλαμβάνονται Άραβες, κυρίως, όμως, Τούρκοι κα- 
τακτητές.4 Ωστόσο, δεν λείπουν καί οί περιπτώσεις μαρτυρίου πού προ- 
κλήδηκε σε λατινοκρατούμενες περιοχές.5 6

Χρονολογικά, ή άρχή της περιόδου στην όποια τοποθετούνται οί νέοι μάρ
τυρες, κατά την έρευνα, δεν μπορεί νά όριστεΐ «καδολικά», άλλα κυμαίνε
ται σύμφωνα με τοπικά δεδομένα. Αυτά σχετίζονται με τη μουσουλμανική 
έπέκταση η τη λατινική κατοχή. Φαίνεται, ωστόσο, δτι ώς κρίσιμο χρονικό δριο 
μπορεί νά δεωρηδεί ή είκονομαχία-6 μετά τούς μάρτυρες αύτής τής περιόδου, 
κάδε μάρτυρας μπορεί με τεχνικούς δρους νά ονομάζεται νεομάρτυρας.7

’Εκκλησίας ΓΥμναγιολογικά Κείμενα-Μελέτες, 2], Ά9ήνα, έκδ. Αρμός, 1997 (στο έξης: 
Πάσχου, Άγιοί), σ. 110· για την τοποθέτησή του στο ευρύτερο πλαίσιο τής έκκλη- 
σιαστικής Ιστορίας, βλ. Β. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία απ’ αρχής μέχρι σήμερον, 
Αδήναι, έκδ. Αστήρ, 1948, σ. 691, 743, 762 και στην ειδικότερη έλλαδική συνάφεια: 
Γ. Ί. Κονιδάρη, Εκκλησιαστική 'Ιστορία τής Ελλάδος, άπό τής ίδρύσεως των έκκλησιών 
αύτής ύπό τον άποστόλου Παύλου μέχρι σήμερον, Β'. Από των άρχών του η' ai. μέχρι 
των καδ’ ημάς χρόνων έν επιτομή, έν Άδήναις 21970, σ. 181 κ.έξ.

4. Το να άποδοδεΐ, δμως, ό δρος άποκλειστικά στους έπι Τουρκοκρατίας μάρτυρες 
δεν καλύπτει πλήρως το ζητούμενο- Πάσχου, Άγιοι, σ. 110- Γλαβίνα, Οί Νεομάρτυρες, σ. 9.

5. K. Ν. Σάδα, Μεσαιωνική Βιβλιοδήκη, τόμ. Α'-Ζ', Βενετία 1872 (στο έξης: 
Σάδα, MB), τόμ. Β', σ. 30-39, δπου το «Μαρτύριο των έν Κύπρω, το 1231, ύπό των 
Λατίνων»- Βίκτωρος Ματθαίου, Μέγας Συναξαριστής τής Όρδοδόξου Εκκλησίας, τόμ. 
Α'-ΙΔ', Αδήναι 51995 κ.έξ. (στο έξής: Ματθαίου, ΜΣΟΕ), τόμ. ΣΤ', σ. 242- και πρ. 
Γ Χρ. Εύδυμίου, «Το μαρτύρων των δεκατριών όσιομαρτύρων τής μονής Παναγίας 
Κονταριωτίσσης», ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Άδηνών ΛΗ' (2003), σ. 623-633" πρ6λ. El. A. Zachariadou, «The Neomartyr’s 
Message», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (1990-1991), σ. 51-63 (στο έξής: 
Zachariadou, «Neomartyr’s»), είδ. σ. 57- Ά. Παπαδοπούλου, «Θεολογία άρχαίων καί 
νέων μαρτυρολογίων», στο τοΰ ίδιου, Αγιολογία II. Θέματα γενικά, ειδικά καί εορτολογίου, 
Θεσσαλονίκη, έκδ. Π. Πουρναρδ, χ.χ., σ. 67-136 (στο έξής: Ά. Παπαδοπούλου, 
«Θεολογία»), είδ. σ. 102. Βλ. και τη σημαντική περίπτωση του άγιου νεομάρτυρος 
Ανθίμου τοΰ Αθηνών: Ί. Κ. Δυοβουνιώτου, «Ό Αθηνών Ανθιμος και Πρόεδρος Κρήτης 
ό όμολογητής», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 9 (1932), σ. 56-79.

6. Η. Delehaye, «Greek Neomartyrs», στό του ίδιου, Mélanges d’Hagiographie 
grecque et latine [Subsidia Hagiographica, 42], Bruxelles 1966, σ. 246-255 (=The 
Constructive Quarterly 9 (1921), σ. 701-712) (στο έξής: Delehaye, «Neomartyrs»), είδ. 
σ. 246· Στ. Παπαδοπούλου, Οί νεομάρτυρες καί το δοΰλον γένος, έν Άδήναις 21991 (στο 
έξής: Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες), σ. 24.

7. Ό Στ. Παπαδόπουλος (Νεομάρτυρες, σ. 25-26) είχε προτείνει νέο χρονολογικό 
δριο: τούς μάρτυρες ύπό τούς Σελτξούκους και έξής, δηλαδή άπό τον 12ο αιώνα και 
έπειτα.
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Ώς προς τον δρο, έπίσης είναι κρίσιμο και χρήσιμο να γίνεται ή ση
μαντική διάκριση άνάμεσα στον έδνομάρτυρα κα'ι τον νεομάρτυρα.8 Στον 
δρο «έδνομάρτυρας» καλό είναι να περιλαμβάνονται δλοι έκεΐνοι των 
όποιων το μαρτύριο είχε σαφή αιτία τήν ύπόδεση του έδνους/γένους σε 
πολιτικό επίπεδο- ή συμπεριφορά τους, δηλαδή, είχε ώς κριτήριο τήν έδνική 
πολιτική υπόσταση.9 Άπό τήν άλλη, νεομάρτυρες δεωροΰνται οί χριστιανοί 
πού μαρτυρούν μέ σαφές κριτήριο τήν πίστη τους, όπότε κα'ι τιμώνται ώς 
άγιοι.10 Καδώς είναι δύσκολο να γίνει διάκριση των δύο μεγεδών (γένος- 
δρησκεία) κατά τήν ύπά εξέταση περίοδο, οφείλει ό ερευνητής άγιολόγος 
νά είναι προσεκτικός στον καδορισμά των κριτηρίων του.11 Ωστόσο, ή διά
κριση δεν είναι έντέλως ανύπαρκτη- ιδιαίτερα γιά τά χρόνια τής ύστερης 
Τουρκοκρατίας, όπότε ή έννοια τού έδνους έμφανίξεται μέ μεγαλύτερη 
σαφήνεια, ό έρευνητής οφείλει νά είναι προσεκτικός προς τήν άντίδετη 
κατεύδυνση.12 Πολλές φορές γιά τή δανάτωση χριστιανών κριτήριο δέν 
είναι ή πίστη τους, άλλά ή έπαναστατική/άντικαδεστωτική πολιτική δράση

8. Πάσχου, 'Άγιοι, a. 110- Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 24.
9. Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, ο. 29-30. Κριτήριο κατά τον συγγραφέα 

είναι ή συνείδηση των μαρτύρων, δπως άποτυπώνεται στα τελευταία λόγια τους. 
Αυτά, άκόμη κι αν δέν είναι γνήσια, άλλα ύπόκεινται στις συμβατικές φόρμες του 
λογοτεχνικού γένους, δείχνουν τον τρόπο πρόσληψής τους άπό τήν κοινή συνείδηση. 
Σέ σχέση μέ το δάνατο στή μάχη, 6λ. Zachariadou, «Neomartyr’s», σ. 55- V. Laurent, 
«L’idée de la guerre sainte et la tradition byzantine», Revue historique du Sud- 
Est européen 23 (1946), σ. 71-98- για τή διαφορά άντίληψης πάνω στο συγκεκριμένο 
ζήτημα μεταξύ Ανατολής καί Δύσης, 6λ. Ά. Παπαδάκη / J. Meyendorff, Ή Χριστιανική 
Ανατολή καί ή άνοδος τοϋ Παπισμού. ΉΈκκλησία άπό το 1071 εως το 1453, μτφρ. Σ. 
Εύδυμίου, Άδήνα, ΜΙΕΤ, 2003, σ. 137-139.

10. Πρ. Ε Μεταλληνοϋ, Τουρκοκρατία. Οί "Ελληνες στην’Οδωμανικη αύτοκρατορία, 
Άδήνα, έκδ. Ακρίτας, 21989 (στο έξης: Μεταλληνοϋ, Τουρκοκρατία), σ. 98. Στήν 
ύπόδεση τοϋ έδνομάρτυρα εισβάλλει το μέγεδος τοϋ μίσους στήν καρδιά τοϋ μάρτυρα, 
ώς μίσος κατά τοϋ κατακτητή. Στους νεομάρτυρες έπικρατεΐ ή άγάπη στον Χριστό, 
άλλά καί στον διώκτη, ό όποιος προσκαλείται στήν όρδή πίστη, όπότε δά έπαυε νά 
είναι «έχδράς» γιά τον χριστιανό (στο ίδιο, σ. 100).

11. Ό Delehaye («Neomartyrs», σ. 246-247) σημειώνει τήν άσάφεια στο διαχωρισμό 
τών δύο μεγεδών (δρησκεία-έδνος) καί τή χωρίς άνάγκη μεταβολής άναγωγή τοϋ ένάς 
στο άλλο στήν περίπτωση π.χ. τοϋ Γρηγορίου Ε', Μιχαήλ Πακνανα (σ. 247-248) καί 
τοϋ Ζαχαρία τής Κορίνδου (σ. 248).

12. Βλ. V. Roudometof, «From Rum millet to Greek nation: enlightenment, 
securization and national identity in Ottoman Balkan society, 1453-1821», Journal of 
Modern Greek Studies 16 (1998), σ. 11-48.
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τους, όπότε οί ερευνητές είναι έπιφυλακτικόί ώς προς το να δεχτούν την 
τιμή τους ώς άγιων.13 Σε κάδε περίπτωση, το αίσδητήριο του χριστιανικού 
λαοΰ, που γνώρισε τους μάρτυρες σε μικροτοπική κλίμακα κα'ι τους τίμησε 
ή δχι ώς νεομάρτυρες, άποτέλεσε συνήδως και μακροπρόδεσμα τον σημα
ντικότερο κριτή (τοπικά-χρονικά) τής τιμής τους ώς άγιων.

Με αύτόν τον τρόπο εισερχόμαστε στο πεδίο τής τιμής των νεομαρ- 
τύρων ώς άγιων στα δρια τής εκκλησιαστικής κοινότητας.14 Φαίνεται δτι 
ή άπόδοση τιμής άγιων σε αύτους είναι άμεση.15 Ακόμη κα'ι οί οποίες 
άντιδράσεις δεν δημιουργούσαν ιδιαίτερο πρόβλημα στην καδολική συνεί
δηση των πιστών.16 Άκολουδώντας τήν πρακτική τής άρχαίας Εκκλησίας 
στήν άμεση τιμή προς τους μάρτυρες τής πίστης,17 οί νεομάρτυρες βρήκαν

13. Ό Βακαλόπουλος, ώστόσο, περιλαμβάνει και τήν άντίσταση στήν τυραννία 
ώς πράξη των νεομαρτύρων (Άπ. Έ. Βακαλοπούλου, ’Ιστορία τον Νέου 'Ελληνισμού, 
τόμ. Β': Τουρκοκρατία (1453-1669). Οί ιστορικές βάσεις τής νεοελληνικής κοινωνίας κα'ι 
οικονομίας, Άόήνα, έκδ.Ήρόδοτος, 42005 [στο έξης: Βακαλοπούλου,Ιστορία], σ. 240).

14. Σημαντικότατη προς αύτή τήν κατεύδυνση είναι ή διατριβή του Άδ. Παρίου, Περί 
των Νεομαρτύρων, πού έκδίδει ό Π. Β. Πάσχος (Π. Β. Πάσχου, Έν ασκήσει κα'ι μαρτυρία). 
Ανέκδοτα φιλοκαλικά κα'ι κολλυβαδικά ύμναγιολογικά κείμενα [Υμναγιολογικά Κείμενα- 
Μελέτες, 3], Άδήνα, έκδ. Αρμός, 1996 [στο έξης: Πάσχου,Εν άσκήσει], σ. 81-84)· πρβλ. 
Ί. Αναστασίου, «Σχεδίασμα περί των Νεομαρτύρων», στό’Ι.Έ. Αναστασίου / Ά. Γ Γε- 
ρομιχάλου (έπιμ.), Μνήμη 1821. Αφιέρωμα εις την ελληνικήν παλιγγενεσίαν επι τη 150η 
έπετείω [Επιστημονική Επετηρ'ις Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΣΤ ', 
παρ. άρ. 9], Θεσσαλονίκη 1971, σ. 7-61 (στο έξης: Αναστασίου, «Σχεδίασμα»), είδ. σ. 
58 κ.έξ.

15. Ό Βακαλόπουλος (Ιστορία, σ. 240) σημειώνει δτι ή άποδιδόμενη σέ αυτούς 
τιμή ήταν έξαιρετική σέ σημείο πού έπισκίαξε τήν τιμή των άρχαίων μαρτύρων και 
άνανέωνε μέ αύτόν τον τρόπο τήν Όρδοδοξία. Μάλιστα ή όποιαδήποτε ύποτιδέμενη 
πρέπουσα διαδικασία άναγνώρισης δα δημιουργούσε πρόβλημα στο Πατριαρχείο ώς 
προς τις σχέσεις του μέ τήν Πύλη· πρβλ. Μεταλληνοΰ, Τουρκοκρατία, σ. 101.

16. Πρόβλημα ύπήρχε μέ τούς έπιστρέφοντες έξωμότες, οί όποιοι άποτελοϋσαν 
τή μεγαλύτερη κατηγορία των νεομαρτύρων: Πάσχου, ’Άγιοι, σ. 113· Delehaye, 
«Neomartyrs», σ. 250 κ.έξ.· Πάσχου, Εν άσκήσει, σ. 36-37. Για τις άντιδράσεις 
ιδιαίτερα ώς προς το «αυτόκλητον» των μαρτύρων, 6λ. Μανουήλ Γεδεών, Άγιοποιήσεις. 
Το καδεστώς τής έν άγίοις συναριδμήσεως, Θεσσαλονίκη, έκδ. Π. Πουρναρα, 1984 (στο 
έξης: Γεδεών, Άγιοποιήσεις), σ. 65 κ.έξ. και Delehaye, «Neomartyrs», σ. 27-29.

17. Βλ. τήν πολύ σημαντική μελέτη τού πρ. K. Ν. Παπαδοπούλου, «Για τήν 
διακήρυξη των Αγίων», Σύναξη 102 (Άπρίλιος-Ιούνιος 2007), σ. 12-23· έπίσης 
Χρ. Παπαδοπούλου, «Περί άναγνωρίσεως των Λγίων έν τή ΌρδοδόξφΈκκλησίςι», 
Εκκλησία ΙΒ' (1934), σ. 331-335· τού ίδιου, Νεομάρτυρες, σ. 27-29· Λ. Σ. Λλιβιξάτου, 
«Ή άναγνώρισις των Αγίων έν τή ΌρδοδόξωΕκκλησία», Θεολογία ΙΘ' (1941-8), σ.
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εξαρχής τή δέση τους στο τοπικό καταρχάς καί στο γενικό εν συνεχεία 
έορτολόγιο.18 Επομένως, τα κείμενα, φορείς των περιστατικών του μαρ
τυρίου αύτών των άγιων, άξιοποιήδηκαν άπό την Εκκλησία κα'ι ως φορείς 
δεολογικής διδασκαλίας.19 Εξαρχής, λοιπόν, δημιουργείται κα'ι ή σχετική 
φιλολογία, πού άφορδ τούς νεομάρτυρες.

Τα κείμενα πού σχετίζονται με τούς νεομάρτυρες δά μπορούσαν να 
ταξινομηδοϋν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:20 α) άμεσες μαρτυρίες άπό 
αύτόπτες,21 6) σύντομα ή μακρύτερα Συναξάρια μέσα σε Άκολουδίες προς

18-52· Γ. Τσέτση, Ή ένταξη των άγιων στο Έορτολόγιο, Κατερίνη χ.χ., σ. 26 κ.έξ.· πρ. 
Γ. Μεταλληνοϋ, «Άγιότης μαρτυρουμένη», στό Π. Ζούρα (έπιμ.), Αγιότητα, ένα 
λησμονημένο όραμα ΓΟρδόδοξη Μαρτυρία, 75], Άδήνα, έκδ. Ακρίτας, 2001, σ. 46- 
49 κα'ι Γλαβίνα, Νεομάρτυρες, σ. 10-12, σημ. 6, δπου κα'ι περισσότερη βιβλιογραφία.

18. Zachariadou, «Neomartyr’s», σ. 55.
19. Στό ίδιο: «was text of ecclesiastical theological propaganda».
20. Για τα κείμενα αυτά, και δχι μόνον, υπάρχει σχετικό έρευνητικδ πρό

γραμμα, δπως άνακοινώδηκε άπό τον καδηγητή Θ. Δετοράκη, «Ή Bibliotheca Ha- 
giographica Neograeca- ένα έρευνητικδ πρόγραμμα στό Πανεπιστήμιο Κρήτης», 
στό Έλ. Κουντούρα-Γαλάκη (έπιμ.), Οί ηρωες της 'Ορόάδοξης ’Εκκλησίας. Οι νέοι 
'Άγιοι, 8ος-16ος ai., Αδήνα. Έδνικδ "Ιδρυμα Ερευνών / ’Ινστιτούτο Βυζαντινών 
Ερευνών / Διεδνή Συμπόσια, 15, 2004, σ. 369-373. Για τή συστηματική έκδεση 
των κειμένων, πρβλ. Β. Ψευτογκά, «Μαρτυρολόγια Νεομαρτύρων: Συγγραφείς, 
συλλογές, έκδόσεις», στό Πρακτικά Θεολογικοϋ Συνεδρίου εις τιμήν καί μνήμην 
των Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988 (στό έξης: Πρα
κτικά), σ. 72-103- Πάσχου, Άγιοι, σ. 115-116· Γ. Στογιόγλου, «Αγιορείτες Νεομάρτυ
ρες. Πρόδρομη Ανακοίνωση», Πρακτικά, σ. 367-392. Πολύ σημαντικά τα δσα 
άναφέρονται στα οικεία κεφάλαια τοΰ Σ. Ά. Πασχαλίδη, Το ύμναγιολογικό έργο 
των Κολλυβάδων. Συμβολή στη μελέτη τής άγιολογικής γραμματείας κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, έκδ. Βάνιας, 2007 (στό έξης: Πασχαλίδη, Το 
ύμναγιολογικό έργο), passim.

21. Π.χ. τδ Μαρτύριο τοΰ Νικολάου Καραμάνου, R. Bousguet, «Le néomartyr 
Nicolas Casetti», Echos d’Orient 9 (1906), σ. 363-366, δπου ή διήγηση τοΰ’Ιησουΐτη F. 
Vatois· πρβλ. Delehaye, «Neomartyrs», σ. 252-253. Για τδν άγιο Μάρκο Κυριακίδη άπδ 
τήν Κρήτη ύπάρχει ή άναφορά τοΰ ’Ιησουίτη Isaac d’Aultray, ή όποια δημοσιεύδηκε 
στό Παλέρμο τδ 1644 κα'ι άναδημοσιεύδηκε στα Acta Sanctorum, Mai V (1866), σ. 
237· πρβλ. Μ. Vitti, «Ό νεομάρτυς Μάρκος Κυριακόπουλος, πού άποκεφαλίστηκε 
στή Σμύρνη τδ 1643 (μια δυτική πηγή)», Μικρασιατικά Χρονικά 10 (1962), σ. 89-103 
και Salaville, «Répertoire», σ. 224. Επίσης πολύ σημαντική είναι ή μαρτυρία πού 
δημοσιεύει ό καδηγητής Ήλ. Νικολάου, «Ανέκδοτο έγγραφο τοΰ άρχείου μητροπόλεως 
Σάμου περί του μαρτυρίου τοΰ ΑγίουΊωάννου τοΰ Θεσσαλονικέως (|1802)», Απόψεις 
6 (1992), σ. 403-410. Φυσικά, δεν μπορεί να γίνει λόγος για γνήσιες Πράξεις μαρτύρων
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τιμήν τους,22 γ) συλλογές τέτοιων κειμένων,23 οί οποίες σε υποτυπώδη μορ
φή διατηρούνταν άπο τους χριστιανούς.24 Ή κριτική πού πρέπει να άσκηδεΐ 
στα κείμενα αυτά οφείλει να είναι άνάλογη μ’ έκείνη πού άσκεΐται στα 
άρχαΤα άντίστοιχά τους.25 Ή έξαγωγή δεολογικών συμπερασμάτων πρέπει 
να γίνεται με τήν προηγούμενη γνώση των φιλολογικών κα'ι ιστορικών προ-

μέ τήν έννοια ή τον τύπο τής έπίσημης καταγραφής τους άπο τ'ις άρχές, καδως μια 
τέτοια διαδικασία ήταν φαινόμενο σπανιότατο: βλ. Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, 
σ. 66-67· πρ6λ., όμως, τήν άναφορά μιας τέτοιας μαρτυρίας στο όσιου Νικοδήμου τοϋ 
Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ήτοι Μαρτύρια των νεοφανών Μαρτύρων, έπιμ. Π. Β. 
Πάσχου, Άδήναι, έκδ. Άστήρ, 31961 (στο έξής: Νικοδήμου, Νμαρτ), σ. 56.

22. Delehaye, «Neomartyrs», σ. 246. Ό συγγραφέας άναφέρει τον Συναξαριστή 
τοϋ Δουκάκη ώς πηγή του κα'ι τήν έργασία τοϋ τελευταίου να συναγάγει συναξαριακά 
κείμενα άπο Άκολουδίες.

23. Δύο κυρίως είναι οί σχετικές συλλογές: το Νέον Μαρτυρολόγιον (στο έξής: 
Νμαρτ) τοϋ άγιου Νικοδήμου κα'ι το Νέον Λειμωνάριον (στο έξής: Νλειμ) τοϋ Άδανα- 
σίου τοϋ Παρίου, ώς συμπλήρωμα τοϋ πρώτου (C. Cavarnos, Saint Macarios of 
Corinth [Modern Orthodox Saints, 2], Bellmont Mass. 1972 [στο έξής: Cavarnos, 
Macarios], α. 34· Πασχαλίδη, Tò ύμναγιολογικό έργο, σ. 76 και 97). Για τις σχετικές 
πηγές τοϋ άγιου Νικοδήμου, βλ. Πάσχου, Άγιοι, σ. 115· Cavarnos, Macarios, σ. vili). Ό 
Cavarnos δεωρέΐ ότι το Νμαρτ είναι έργο τοϋ άγιου Μακαρίου, βάσει μιας άναφοράς 
τοϋ Άδ. Παρίου στο Νλειμ (Cavarnos, Macarios, σ. 33). Ό άγιος Μακάριος συνέλεξε 
ύλικό παραδίδοντάς το στον άγιο Νικόδημο. Πρβλ., δμως, Dictionnaire de Spiritu
alité ascétique et mystique, doctrine et histoire, τόμ. XI, λ. «Nicodème l’Hagiorite» 
(Shernon)· Dictionnaire de Théologie Catholique, τόμ. 11, λ. «Nicodème l’Hagiorite» 
(Grumel), είδ. σ. 487, δπου ή πατρότητα τοϋ έργου άποδίδεται περισσότερο στον άγιο 
Νικόδημο· πρβλ. και L. Petit, Bibliographie des Acolouthes Grecques, σ. xxx-xxxi, 
δπου σύμφωνα μέ το ίδιο τεκμήριο, τήν εισαγωγή τοϋ Νλειμ, το έργο άποδίδεται στον 
άγιο Νικόδημο, μέ πάτρωνά του ίσως οικονομικό τον άγιο Μακάριο. Για τήν έργασία 
αύτή τοϋ άγ. Νικοδήμου, βλ. Π. Β. Πάσχου, «Ό άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης ώς 
άγιολόγος», Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ΙΣΤ' (1996-2000), σ. 239-263, 
είδ. σ. 249-253 κα'ι Σ. Πασχαλίδη, «Το άγιολογικό έργο τοϋ άγιου Νικοδήμου», στό 
Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης. Ή ξωή καί διδασκαλία του, Πρακτικά Α' Έπιστημονικοϋ 
Συνεδρίου, 21-23 Σεπτεμβρίου 1999, Γουμένισσα 2006, σ. 301-340, σ. 302 κ.έξ. και 
κυρίως τοϋ ίδιου, Tò ύμναγιολογικό έργο, σ. 173 κ.έξ. Για το Νέον Λειμωνάριον, βλ. 
Ψευτογκά, «Μαρτυρολόγια», σ. 100, Πασχαλίδη, Tò ύμναγιολογικό έργο, σ. 76 κ.έξ., 
σ. 97 κ.έξ. και X. Ά. Αραμπατζή, Άδανασίου τοϋ Παρίου Βιβλιογραφικά, Θεσσαλονίκη, 
έκδ.Ί. Προσκυνήματος Παναγίας τής Έκατονταπυλιανής Πάρου, 1998, σ. 33-34.

24. Βλ. τήν έμμεση μαρτυρία τοϋ Νικοδήμου, Νμαρτ, σ. 280.
25. Delehaye, «Neomartyrs», σ. 252-253· για τήν άνάγκη κριτικής έκδοσής του, 

βλ. Βακαλοπούλου, Ιστορία, σ. 241-242. Προς τήν ίδια κατεύδυνση, πρβλ. Πάσχου, 
Άγιοι, σ. 117· Ψευτογκά, «Μαρτυρολόγια», σ. 45. Για τις πηγές καί τούς συντελεστές
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ϋποδέσεών τους.26 Τα κείμενα δεν δημιουργοΰνται χωρίς κάποιες προϋπο
θέσεις· ή Εκκλησία, όπως έκανε πάντα, άξιοποίησε την ιστορική πραγμα
τικότητα κα'ι τά φιλολογικά είδη για νά διδάξει.27 Ώς έκ τούτου, τα κείμενα 
αυτά είναι μάρτυρες ζωής, «μιας χώρας, ένός λαοϋ, μιας εποχής».28 Είναι 
φορείς που ένώνουν δύο πόλους: το τότε/έκεΤ κα'ι το τώρα/έδω. Καθώς 
ή αξία τους βρίσκεται κα'ι στους δύο πόλους, μπορούν νά άποτελέσουν 
μνημεία Ιστορικότητας,29 άλλα —τώρα άντίστροφα— οί δεολογικές προϋ- 
ποδέσεις τους οφείλουν νά άποτελοΰν βασικό μεθοδολογικά εργαλείο γιά 
τούς μελετητές τους.30

Στις παραπάνω συνάφειες θά προσθέσουμε έδω ένα άκόμη μέγεθος: 
την πόλη τής Σμύρνης,31 ή όποια έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην κα
θιέρωση τοΰ ίδιου τοΰ δρου «μάρτυρας-μαρτύριο» στο νέο χριστιανικό, 
άγιολογικά περιβάλλον του. Ό δρος «μαρτύριο» σε σχέση με τη μαρτυρο- 
λογική του χρήση έχει πιθανόν πατρίδα του τη Μικρά Άσία κα'ι ιδιαίτερα 
τη Σμύρνη.32 Νέοι μάρτυρες, πού σχετίζονται με τη Σμύρνη, είτε έπειδή

συγγραφής των κειμένων τοΰ Νμαρτ: Πάσχου, «Πρόλογος», στο Νικοδήμου, Νμαρτ, 
σ. 6· Cavarnos, Macarios, σ. 33 κα'ι Πασχαλίδη, TÒ ύμναγιολογικό έργο, σ. 188 κ.έξ.

26. Για τα έπιστημονικά desiterata σέ σχέση μέ τά κείμενα αυτά, 6λ. Πάσχου, 
'Άγιοι, σ. 116-118.

27. Άδ. Καραδανάση, «Ελληνική Λογοτεχνία: Ή περίοδος τής Τουρκοκρατίας», 
στο Παγκόσμια Λογοτεχνία [Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 26], Άδήνα, 

’Εκδοτική Άδηνων, 1997, σ. 123-131, ε’ιδ. σ. 128: τα κείμενα αύτά δεωροϋνται λαϊκό 
άνάγνωσμα, τό όποιο βοηδοΰσε ώς διέξοδος κατά τούς δύσκολους χρόνους τής 
δουλείας· πρβλ. Δετοράκη, «Ή Bibliotheca Hagiographica Neograeca», σ. 369.

28. Delehaye, «Neomartyrs», σ. 253.
29. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, σ. 24Γ πρβλ. τα κείμενα των Πρακτικών τοΰ Συνεδρίου 

για τούς νεομάρτυρες, δπου άξιοποιοΰνται τέτοιες πτυχές των κειμένων.
30. Zachariadou, «Neomartyrs», σ. 56. Ή Ιστορική άκρίβεια δεν είναι ζητούμενο 

για τήν Εκκλησία· πρβλ. Ήλ. Νικολάου, «Νέες προσεγγίσεις στο μαρτύριο τοΰ άγιου 
όσιομάρτυρος Μαλαχίου τοΰ Ροδίου (ΙΣΤ'αΐ.)», Απόψεις 7 (Μάιος 1995), σ. 322-334, 
ειδ. σ. 330.

31. Για τήν έκκλησιαστική ιστορία τής πόλης, βλ. Σολομωνίδου, ’Εκκλησία, είδ. σ. 
278-291 γιά τούς νεομάρτυρες. Πρβλ. το γεγονός δτι ό δρος «μαρτύριο» σέ σχέση μέ 
τή μαρτυρολογική του χρήση έχει πιδανόν πατρίδα του τή Μικρά Ασία και ’ιδιαίτερα 
τή Σμύρνη: G. Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, IV, Stuttgart 
1942, σ. 512.

32. Kittel, ό.π.
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κατάγονται άπό αύτήν, είτε μαρτυρώντας έκεΐ, περιέχονται στον κατάλογο 
που έπεται μάξι με τα άφορώντα σε αύτούς κείμενα.33

Κατάλογος νεομαρτύρων που σχετίζονται με τη Σμύρνη

Μιχαήλ ό Νεότερος

Γεννήθηκε στη Σμύρνη κα'ι μαρτύρησε στην Αίγυπτο των Μαμελούκων 
κατά τη βασιλεία τοΰ Ανδρονίκου Β' τοϋ Παλαιολόγου (1281-1328).

Εγκώμιο άπό τον Θεόδωρο Μετοχίτη, έκδ. Η. Delehaye / Ρ. Peeters, «Oratio de S. Micele 
martyre a Theodoro Metochita», Acta Sanctorum, Novembris IV (Bruxelles 1925), o. 
670-678· Fr. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, III [Subsidia Hagiographica, 
8a], Bruxelles 1957, σ. 80 άρ. 2273· Zachariadou, «Neomartyr’s», o. 54 κ.έξ.

Μάρκος ό Κυριακόπουλος

Γεννήθηκε στη Σμύρνη, δπου κα'ι μαρτύρησε στις 14 Μάίου τοϋ 1643. Κα
ταγόταν άπό την Κρήτη. Εξισλαμίστηκε κα'ι με την καθοδήγηση τοϋ Με
λετίου Συρίγου έπέστρεψε στο χριστιανισμό. Στη Σμύρνη συνελήφθη, βα
σανίστηκε και τέλος έκτελέστηκε.34 Το λείψανό του φυλασσόταν στο ναό 
τής Αγίας Φωτεινής.

Ό βίος του άπό τον Μελέτιο Συρίγο, πρβλ. Θ. Δετοράκη, «Ό Κρητικός νεομάρτυς Κυ- 
ριακόπουλος και ή άνέκδοτη Ακολουθία του», Δ ' Διεδνες Κρητολογικό Συνέδριο (29 
Αύγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1976), τόμ. II, Αθήνα 1981, σ. 67-87·35 Acta Sanctorum,

33. Καταλόγους νεομαρτύρων 6λ. στο Σάθα, «Κατάλογος των άπό τής Άλώσεως 
τής Κων/πόλεως μέχρι τοΰ 1811 έτους ύπέρ τής χριστιανικής πίστεως μαρτυρησάντων», 
στό του ίδιου, MB, τόμ. Γ', σ. 605-610, ό όποιος καταρτίστηκε, κατά μαρτυρία τοϋ 
συγγραφέα, με βάση το Νμαρτ και το Νλειμ, ένώ σημειώνει δτι: «εΰρωνται κατ’ 

’ιδίαν έκδεδομένα και άνέκδοτα, μη συμπεριλαμβανόμενα έν τω καταλόγφ τούτφ»· 
βλ. έπίσης Nomikos Michael Vaporis, «The religious encounter between Orthodox 
Christianity and Islam as represented by the Neomartyrs and their judges», Journal 
of Modern Hellenism 12-13 (1995-1996), σ. 257-325, είδ. σ. 290 κ.έξ., δπου έξαντλητικο'ι 
θεματικοί κατάλογοι. Για τις γυναίκες νεομαρτύρισσες, βλ. Γλαβίνα, Νεομάρτυρες, 
σ. 17-19· τέλος, ειδικά γιά τούς Μικρασιάτες άγιους βλ. Τ. Βεϊνόγλου, «Συμβολή στην 
έρευνα γιά τούς μάρτυρες και Αγίους τής Μ. Ασίας», Μικρασιατικό. Χρονικά 18 
(1988), σ. 17-40.

34. Ό Χρ. Παπαδόπουλος μόνος άναφέρει δτι άποκεφαλίστηκε στήν Κων
σταντινούπολη (Νεομάρτυρες, σ. 60-61).

35. Ή Ακολουθία τοΰ άγιου Μάρκου, συμπληρωμένη άπά τον ίερ. Εύάγγελο 
Παπαγιαννάκη, έκδίδεται στο Κρητικόν Πανάγιο, ήτοι Άκολουδίαι πάντων των έν Κρήτη
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Mai V (Paris 1866), σ. 237· Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, σ. 238· Μ. Vitti, «Ό Νεομάρτυς 
Μάρκος Κυριακόπουλος, που άποκεφαλίστηκε στη Σμύρνη το 1643 (μία δυτική πηγή)», 
Μικρασιατικά Χρονικά 10 (1962), σ. 89-103' Βουλγάρεως, Ή ’Επιστολή προς Πέτρον τον 
Κλαίρκιον..., σ. 29· Zachariadou, «Neomartyr’s», σ. 60· Κ. Χρ. Δουκάκη, Μέγας Συνα
ξαριστής πάντων των Αγίων, τόμ. Α'-ΙΒ', έν Άδήναις 1896 κ.έξ.,36 τόμ. Θ', σ. 139-140· 
Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον της Όρδοδόξου Εκκλησίας, Αδήναι χ.χ.,37 σ. 304· 
Ματδαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. Ε', σ. 357· Ο. Meinardus, The Saints of Greece, Athens 1970,38 
σ. 132· Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών τοϋ ενιαυτού..., τόμ. Ι-ΙΙ, 
εκδ. X. Φιλαδελφέως, Άδήνησι 1868,39 τόμ. II, σ. 151· Νικοδήμου, Νμαρτ, σ. 67' Στ. Πα- 
παδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 59-60· Χρ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 60-6Ρ J. 
Pargoire, Échos d’Orient 11 (1908), σ. 264-280, 331-340 και 12 (1909), σ. 17-27, 161-175, 
282-286, 336-352' Ί. Μ. Περαντώνη, Λεξικόν των Νεομαρτύρων, τόμ. Α'-Γ', έν Αδήναις 
1972 κ.έξ.,40 τόμ. Γ', σ. 337-339· Σάδα, «Κατάλογος», σ. 606- Salaville, «Répertoire», 
σ. 224’ X. Σ. Σολομωνίδου, Ή Εκκλησία της Σμύρνης, Αδήναι I960,41 σ. 28Ρ Θ. Τξεδά- 
κη, Θρησκευτική καί Ήδική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Α'-ΙΒ', Άδήνα 1962-1968,42 τόμ. Η', 
στ. 763-764· Θ. Τξεδάκη, «Ό κρής Νεομάρτυς Μάρκος», Απόστολος Τίτος Η' (1959), 
σ. 103-105.

Νικόλαος ό Καραμάνος ή Κασσέτης (Casseti)

Έγγαμος Σμυρναΐος που άπαγχονίστηκε έπειτα άπό 36 μέρες μαρτυρίων 
στις 16 Μαΐου τοϋ 1657. Για μικρή άφορμή είχε πρότερα έξωμόσει- δταν, 
δμως, τοϋ ζητήθηκε νά πάρει θέση, άρνήθηκε τήν έξωμοσία, άκόμη κι δταν 
ύφίστατο βίαιη περιτομή. Το μαρτύριό του έγινε άντικείμενο περιγραφής 
άπό τον Ιησουίτη P. Vatois καί το λείψανό του μεταφέρθηκε στή Δύση.

R. Bousquet, «Le néomartyr Nicholas Cassetti», Échos d’Orient 9 (1906), σ. 363-365· 
Delehaye, «Neomartyrs», σ. 252-253· Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Δ', σ. 192-193· 
Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον, σ. 359· ΘΗΕ, τόμ. Θ', στ. 516* Ματθαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. ΙΒ', 
σ. 203· Meinardus, Saints, σ. 149· Νικοδήμου, Νμαρτ, σ. 72 κ.έξ.· Νικοδήμου, Συνα
ξαριστής, τόμ. I, σ. 278' Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 57· Χρ. Παπαδοπούλου, 
Νεομάρτυρες, σ. 64-66' Περαντώνη, Λεξικόν, τόμ. Γ', σ. 390- Σολομωνίδου,Εκκλησία, 
σ. 283· Σάδα, «Κατάλογος», σ. 607· Salaville, «Répertoire», σ. 228.

Αγίων, τόμ. Β',Ηράκλειον Κρήτης 2001, σ. 251-264, ένώ το Συναξάριον, σ. 260-261.
36. Στο έξης: Δουκάκη, Συναξαριστής.
37. Στο έξης: Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον.
38. Στο έξης: Meinardus, Saints.
39. Στο έξης: Νικοδήμου, Συναξαριστής.
40. Στο έξης: Περαντώνη, Λεξικόν.
41. Στο έξης: Σολομωνίδου, Εκκλησία.
42. Στο έξης: ΘΗΕ.
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Αθανάσιος
Μαρτύρησε στη Σμύρνη στις 7Ίανουαρίου τοϋ 1700. Καταγόταν, πιθανόν, 
άπό την Αττάλεια και ήταν άπό λάθος εξωμότης.'Όταν κάποτε έφερε σε 
δύσκολη θέση τούς Τούρκους σε ζητήματα θεολογικά, όντας άγράμματος, 
έκεΐνοι τον έκδικήθηκαν με ψευδή κατηγορία έξωμοσίας.

Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Α' (1956), σ. 158-159· Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον, σ. 15· 
ΘΗΕ, τόμ. Α', στ. 580 · Ματδαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. Α', σ. 185· Meinardus, «Relies», 
σ. 148· Meinardus, Saints, σ. 25· Β. Δ. Ζώτου-Μολοσσοΰ, Λεξικόν των Αγίων Πά
ντων τής Όρδοδόξου ’Εκκλησίας, τόμ. Α'-Δ', έν Άθήναις 1909,43 σ. 104· Νικοδήμου, 
Νμαρτ, σ. 109· Νικοδήμου, Συναξαριστής, τόμ. I, σ. 370· Γ. Παντελάκη, Θρησκευτική 
καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια, Άδήναι 1934 κ.έξ.,44 τόμ. Α', στ. 340· Στ. Παπαδο- 
πούλου, Νεομάρτυρες, σ. 57· Χρ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 75" Περαντώνη, 
Λεξικόν, τόμ. Α', σ. 51· Σάδα, «Κατάλογος», σ. 608· Σολομωνίδου, Εκκλησία, σ. 284.

Δήμος ή Δημήτριος
Μαρτύρησε στις 10 Απριλίου του 1763, στη Σμύρνη. Καταγόταν άπό τη 
Μακρά Γέφυρα (Όζουν Κιοπρού) τής Άδριανούπολης. Άλιέας στο έπάγ- 
γελμα, καταγγέλθηκε ψευδώς ότι έξώμοσε. Εκείνος το άρνήθηκε μπροστά 
στις άρχές, άλλα βασανίστηκε γι’ αυτό καί άποκεφαλίστηκε. Το Ιερό λείψα
νό του ένταφιάστηκε στην πόλη, στον αύλόγυρο τού Αγίου Γεωργίου, ένώ 
ή κάρα του βρισκόταν στο έσωτερικό τοΰ ναού καί μαρτυρεΐται ώς πηγή 
πολλών θαυμάτων.45

Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Η' (1962), σ. 69-71· Εύστρατιάδου, Αγιολόγιον, σ. Ill· Γ. Ί. 
Καρβέλα, ΘΧΕ, τόμ. Β', στ. 1230-1232· Ματδαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. Δ', σ. 187· Meinardus, 
«Relies», σ. 170· Meinardus, Saints, σ. 53’ Νικοδήμου, Νμαρτ, σ. 184-186· Νικοδήμου, 
Συναξαριστής, τόμ. II, σ. 84· ΘΗΕ, τόμ. Δ', στ. 1068-1069" Χρ. Παπαδοπούλου, Νεο
μάρτυρες, σ. 83· Περαντώνη, Λεξικόν, τόμ. Α', σ. 171-172· Σάδα, «Κατάλογος», σ. 609· 
Σολομωνίδου, ’Εκκλησία, σ. 285.

43. Στο έξης: Μολοσσοΰ, Λεξικόν.
44. Στο έξης: ΘΧΕ.
45. Στον σωξόμενο μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή τάφο του υπήρχε ή έξης 

έπιγραφή: «Δήμος δήμους / έξέστησε ουράνιον ήμέριον / δημίου ήκιστα πτήξας /Δήμος. 
Άπριλλήϊο δεκάτη / ήν κάρα τμήδη έν έτει /άπό Χρίστου ,αψξγ'». Βλ. Σολομωνίδου, 
Εκκλησία, σ. 285, δπου και οΐ πληροφορίες για τα λείψανα και τήν Ιδιαίτερη δήκη, 
στήν όποια βρισκόταν ή κάρα του, στο ύπόστυλο τοϋ ναοϋ (σ. 89-90).
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Μιχαήλ

Καταγόταν άπό τα Βούρλα καί μαρτύρησε στη Σμύρνη στις 16 Απριλίου 
τού 1772. Εργαζόταν ώς χαλκουργός στη Σμύρνη κα'ι έξώμοσε, άλλα με
τανόησε κα'ι όδηγήδηκε ενώπιον τοϋ κριτή. Φυλακίστηκε, άνακρίδηκε κα'ι 
άποκεφαλίστηκε, άφοϋ έμεινε σταδερός στην όμολογία του. Το λείψανό 
του, άν κα'ι ρίχδηκε στη δάλασσα, περισυνελέγη άπό τούς πιστούς και 
άποτέδηκε στην Αγία Φωτεινή.

Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Η' (1962), σ. 101-102' Εύστρατιάδη, Άγιολόγιον, σ. 339· 
Ματδαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. Δ', σ. 280' Νικοδήμου, Νμαρτ, σ. 192' Νικοδήμου, Συναξαρι
στής, τόμ. II, σ. 91' Ά. Παπαδοπούλου, «Θεολογία», σ. 99, 131' Χρ. Παπαδοπούλου, 
Νεομάρτυρες, σ. 86'46 Ί. Μ. Περαντώνη, ΘΗΕ, τόμ. Η', στ. 1212' Περαντώνη, Λεξικόν, 
τόμ. Β', σ. 359' Σόδα, «Κατάλογος», σ. 609' Σολομωνίδου, ’Εκκλησία, σ. 287.

Αλέξανδρος

Καταγόταν άπό τη Θεσσαλονίκη. Μαρτύρησε στις 26 Μαΐου τοϋ 1794 στη 
Σμύρνη. Το μαρτύριό του είναι άξιοπρόσεκτο. Ό Αλέξανδρος, έχοντας κα- 
ταφύγει στη Σμύρνη για νά άποφύγει τις άσελγείς έπιδυμίες ένός Τούρκου, 
έξώμοσε. Σε ταξίδι του στη Μέκκα είσήλδε στο τάγμα των Δερβίσηδων47 
κα'ι έπ'ι 18 έτη γύριζε τις επαρχίες τής αυτοκρατορίας ώς σάλος Δερβίσης48 
κατακρίνοντας την τυραννία τής έξουσίας. Τελικά, άποκεφαλίστηκε, άφοϋ 
όμολόγησε τη χριστιανική πίστη του.

Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Θ' (1963), σ. 243-249· Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον, σ. 28· 
Ματδαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. Ε', σ. 599 κ.έξ.· Meinardus, Saints, σ. ΙΕ Μολοσσοΰ, Λεξι
κόν, σ. 149' Νικοδήμου, Νμαρτ, σ. 217-22Ε49 Νικοδήμου, Συναξαριστής, τόμ. II, σ. 170* 
Παντελάκη, ΘΧΕ, τόμ. Α', στ. 790· Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 62-63, 163- 
175· Χρ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 95· Περαντώνη, Λεξικόν, τόμ. Α', σ. 58-59" 
Σάδα, «Κατάλογος», σ. 610· ΘΗΕ, τόμ. Β', στ. 97-98· Σολομωνίδου,’Εκκλησία, σ. 288.

46. Όπου, όμως, άναφέρεται ώς χρονολογία τοϋ μαρτυρίου του το 1771.
47. Για το τάγμα των Δερβίσηδων, βλ. Βλ. Μιρμίρογλου, Οί Αερβίσσαι, χ.τ., χ.χ. 

(άναστατική έπανέκδοση έκδ. Εκάτη).
48. Για τη σαλότητα στα νεομαρτυρολόγια, βλ. Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, 

σ. 62 κ.έξ. (και σημ.).
49. Σημαντικό κείμενο, γιατί το 1799 έκδίδεται το Νμαρτ (βλ. «Πρόλογο» τοϋ Π. Β. 

Πάσχου, σ. 5, δπου διορδωτέα, κατά μαρτυρία τοϋ ίδιου, ή χρονολογία 1794)· πρβλ. Στ. 
Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 62-63’ βλ. καί τη φράση τοϋ κειμένου στο Νμαρτ: 
«καδώς αυτός ό ίδιος τώρα ύστερον ένώπιον τοϋ κριτοϋ τοϋτο αυτό έλεγεν».
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Μάρκος

Γεννήθηκε στη Σμύρνη και μαρτύρησε στη Χίο, στις 5 ’Ιουνίου τού 1801. 
Στη Ν. Έφεσο έξισλαμίστηκε, άφοΰ περιεπλάκη σε περιπέτεια για μια 
γυναίκα. Μετανοημένος έπέστρεψε στη Σμύρνη και άπο έκεΐ μετέβη στην 
Τεργέστη. Έντέλει άποβιβάστηκε στα «βενετικά νησιά», δπου έπέστρεψε 
στην Εκκλησία με τις κανονικές διαδικασίες. Επιθυμώντας να καλύψει την 
έξωμοσία του με την όμολογία τής έπιστροφής στο χριστιανισμό έπέστρεψε 
στη Ν.Έφεσο- τελικά βρέθηκε στη Χίο, δπου έπειτα άπο πολλά βασανι
στήρια έκτελέστηκε.50

Αθανασίου Παρίου, «Άθλησις τοΰ άγιου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Μάρκου του 
έν Χίω», στο Νέον Χιακόν Λειμωνάριον, έν Άδήναις, έκδ. Νέα Ελληνική Ήώς, 1930 ·51 
Νέον Χιακόν Λειμωνάριον περιέχον τα εν Χίω πάντα κατ’ ακολουθίαν τού έτους συγγε- 
γραμμένα, σ. 82-9S'52 Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Γ (1964), σ. 30-44· Εύστρατιάδου, 
Αγιολογίαν, σ. 304· Ματθαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. ΣΤ', σ. 55· Meinardus, «Relies», σ. 212· 
Meinardus, Saints, σ. 132· Νικοδήμου, Συναξαριστής, τόμ. II, σ. 187’ Χρ. Παπαδοπού- 
λου, Νεομάρτυρες, σ. 105· Περαντώνη, Λεξικόν, τόμ. Γ', σ. 341-342’ Περαντώνη, ΘΗΕ, 
τόμ. Η', στ. 764-765· Σολομωνίδου, Εκκλησία, σ. 291.

’Ιωάννης, ό νάννος
Καταγόταν άπο τη Θεσσαλονίκη. Μαρτύρησε στις 29 Μαΐου 1802 στη 
Σμύρνη. Έκεΐ είχε μεταβεΐ άρχικά ό πατέρας του κα'ι έργαξόταν ώς ύπο- 
δηματοποιός. Ό ’Ιωάννης, δπως φαίνεται άπο το μαρτυρολογικά κείμενο, 
είχε έπιθυμία νά μαρτυρήσει, γι’ αυτά παρουσιάστηκε ώς μουσουλμάνος.53

50. Πρβλ. άρχιμ. Γ. Άνδρεάδη, Ιστορία τής έν Χίω ορθοδόξου ’Εκκλησίας, Άθήναι 
1940 και «Τοπική Αγιολογία Χίου», στο Ήμερολόγιον τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος 
(1963), σ. 378.

51. Το Συναξάριο βρίσκεται στο πλαίσιο τής Ακολουθίας Αγίου, σ. 250-270. Πρβλ. 
τήν γ' έκδοση τοΰ Νλειμ, σ. 225 κα’ι τήν δ', σ. 250 και τήν έπόμενη ύποσημείωση. Για 
το συγκεκριμένο έργο τοΰ Αθανασίου Παρίου, βλ. Αραμπατζή, ’Αθανασίου τοϋ Παρίου 
Βιβλιογραφικά, σ. 33-34.

52. Το Λειμωνάριο αυτό άποτελεΤ το 6' μέρος τής έκδοσης τοΰ Νλειμ τοϋ 1819 με 
διακριτή σελιδαρίθμηση: σ. 75-100· ή Ακολουθία και το Συναξάριο στις σ. 82-98.

53. Πρβλ. όμως τα πολύ σημαντικά και άνατρεπτικά τής παραδοσιακής ιστορίας, 
που άποκαλύπτονται άπο έπιστολή σύγχρονη τοΰ μαρτυρίου στο Ήλ. Νικολάου, 
«Ανέκδοτο έγγραφο...», σ. 403-410. Τα άγιολογικά κείμενα, ωστόσο, παρουσιάζουν 
τήν έξωμοσία ώς ύποκριτική, μέ σκοπό το έπακόλουθο μαρτύριο, άπο τήν άπόρριψη 
τοΰ Ίσλάμ. Φυσικά, ώς προς τήν τακτική αύτή ύπήρξαν σφοδρές άντιδράσεις άπο τήν 

’Εκκλησία: βλ. Γεδεών, Άγιοποιήσεις, σ. 65· πρβλ. τήν έμμεση μαρτυρία του Νικοδή
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Άπορρίπτοντας στη συνέχεια δημοσίως το Ίσλάμ, φυλακίστηκε και άπο- 
κεφαλίστηκε στο Σοάν Παξάρ,54 σε ηλικία μόλις 18 χρόνων.

Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Θ' (1963), σ. 276-279· Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον, 240" 
Ματθαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. Ε', σ. 663· Νικοδήμου, Συναξαριστής, τόμ. II, σ. 174- Ήλ. 
Νικολάου, «Ανέκδοτο έγγραφο του άρχείου μητροπόλεως Σάμου περί του μαρτυρίου 
του Αγίου Ίωάννου του Θεσσαλονικέως (11802)», Απόψεις 6 (1992), σ. 403-410· Στ. 
Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 69· Χρ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 109- 
Αθανασίου του Παρίου, Μακαρίου Νοταρά, Νικηφόρου ίερομονάχου τοΰ Χίου, Νέον 
Λειμωνάριον περιέχον μαρτύρια παλαιό καί νέα καί βίους όσιων, έν Βενετία 1819,55 
σ. 221-232·56 57 Περαντώνη, ΘΗΕ, τόμ. Ζ', στ. 46-47· Περαντώνη, Λεξικόν, τόμ. Β', σ. 
259-260· Σάδα, «Κατάλογος», σ. 610’ Σολομωνίδου, ’Εκκλησία, σ. 201.

Προκόπιος, ιερομόναχος

Καταγόταν άπο τη Βάρνα καί μαρτύρησε στις 25 Ιουνίου τού 1810 στη 
Σμύρνη. Πρώην μοναχός Αγιορείτης, έξώμοσε στη Σμύρνη· σχεδόν άμέσως, 
δμως, μετανόησε κα'ι άπορρίπτοντας μπροστά στον κριτή το Ίσλάμ, κατα
δικάστηκε στον δι’ άποκεφαλισμοΰ δάνατο.

Άδ. Παρίου, Νλειμ (1819), σ. 254-257-57 Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Γ (1964), σ. 
219-223· Εύστρατιάδου, Άγι ολόγιον, σ. 406" Ματθαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. ΣΤ', σ. 368· 
Meinardus, Saints, σ. 180· Νικοδήμου, Συναξαριστής, τόμ. II, σ. 235· Ά. Παπαδοπού
λου, «Θεολογία», σ. 130· Περαντώνη, ΘΗΕ, τόμ. I', στ. 620- Περαντώνη, Λεξικόν, τόμ. 
Γ', σ. 439· Σάδα, «Κατάλογος», σ. 610· Σολομωνίδου, ’Εκκλησία, σ. 291.

μου, Νμαρτ, σ. 18. Για το δτι δεν έπρόκειτο για αύτόκλητο μαρτύριο, 6λ. Αναστασίου, 
«Σχεδίασμα», σ. 25 κ.έξ.· Ά. Παπαδοπούλου, «Οί νεομάρτυρες ώς συνεχιστές τής 
όρθόδοξης πνευματικότητας», στο τοΰ ίδιου, Αγιολογία II. Θέματα γενικά, ειδικά καί 
εορτολογίου, Θεσσαλονίκη, έκδ. Π. Πουρναρα, χ.χ., σ. 55-65 (στο έξης: Ά. Παπαδοπού
λου, «Νεομάρτυρες»), ειδ. σ. 59 · Σ. I. Μπαλατσούκα, «Ή παρουσία των νεομαρτύρων 
κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη», στο τοΰ ίδιου, Ύμνοαγιολογικά Σύμμεικτα. 
Άγιομετεωρητικός-Άγιορειτικός μοναχισμός, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 175 και Χρ. Παπα
δοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 26.

54. Για τα παζάρια τής Σμύρνης, 6λ. Φ. Κ. Φάλμπου, «Τσαρσιά κα'ι παζάρια στη 
Σμύρνη», Μικρασιατικά Χρονικά Γ (1963), σ. 334-349.

55. Στο έξής: Ά9. Παρίου, Νλειμ (1819). Στο 6ι6λίο ύπάρχουν δύο τμήματα (Α' 
και Β') μέ διαφορετική σελιδαρίθμηση. Έδώ, δπου παραπέμπουμε στο Β' τμήμα, 
σημειώνουμε το Β' πριν άπο τη συγκεκριμένη σελίδα.

56. Περιέχεται το Μαρτύριό του γραμμένο άπο τον δσιο Νικηφόρο τον Χίο.
57. Πρόκειται για συγγραφή του γνωστού κι άπο άλλα κείμενα στο Νμαρτ, 

Χρυσάνθου.
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Αγαθάγγελος, μοναχός (ό πρότερον Αθανάσιος)
Καταγόταν άπό την Αίνο τής Θράκης κα'ι μαρτύρησε στη Σμύρνη στις 19 
Απριλίου τοΰ 1818. Είχε σχεδόν διά τής βίας εξισλαμιστεί, άλλα μετανόησε 
κα'ι έκάρη μοναχός στην Ί. Μ. Έσφιγμένου τοϋ Αγίου Όρους. Έπέστρε- 
ψε στη Σμύρνη με σκοπό την όμολογία τής έπιστροφής στο χριστιανισμό. 
Έκεΐ όμολόγησε δημόσια την επιστροφή του στην πατρώα θρησκεία κα'ι 
θανατώθηκε. Το σώμα του έτάφη κοντά στο λείψανο τοϋ νεομάρτυρα 
Δήμου, στον 'Άγιο Γεώργιο.58

Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Δ', σ. 261-282· Ματθαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. Δ', σ. 367· 
Meinardus, «Relies», σ. 126· Meinardus, Saints, σ. 5· Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυ- 
ρες, σ. 75 (σημ. 58)· Χρ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 120-121· Περαντώνη, Λεξι
κόν, τόμ. Α', σ. 40-41· Σολομωνίδου,’Εκκλησία, σ. 287.

Στέργιος ή Σέργιος

Μαρτύρησε στη Σμύρνη κατά την περίοδο τοϋ Πάσχα, το 1819, άφοΰ 
κατά την Άπόκρεω τοϋ ίδιου έτους είχε έξωμόσει. Ωστόσο, όμολόγησε την 
έπιστροφή του, ίσως την έπομένη τοϋ Πάσχα, στον καδή. 'Ύστερα άπά 
λίγες ήμερες μαρτύρησε στο Όξούν Παξάρ. Τά σώμα του κηδεύτηκε μέ με
γαλοπρέπεια κα'ι κατάνυξη στο ναό τοΰ Αγίου Γεωργίου.

Ν. Χατζηκωνσταντή, Σμυρναϊκά Άνάλεκτα [Mélanges Smyrnées], Αθήναι 21906, σ. 8· 
Σολομωνίδου, ’Εκκλησία, σ. 290.59

Είναι βέβαιο δτι ό κατάλογος δεν σταματά εδώ- σίγουρα θά μάς διαφεύγουν

58. Το 1844 ή τίμια κάρα του και ή δεξιά χείρα του άποδόθηκαν στην Ί. Μ. 
Έσφιγμένου (Περαντώνη, Λεξικόν, τόμ. Α', σ. 41). Στην κηδεία του στο ναό τοΰ Άγ. 
Γεωργίου ό Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων, άντι τοϋ «Δεΰτε τελευταΤον 
άσπασμόν», έψαλε τροπάριο κατάλληλα τονισμένο προς τιμήν τοΰ’Ιωάννη: «Πληθύς 
ή των Σμυρναίων έν ώδαΤς εύφημήσωμεν ήμών τον πολιοΰχον και τής Αίνου το βλά
στημα- πρόμαχον θερμόν, Αγαθάγγελον ιερομάρτυρα έσθλόν έπλάκη γάρ γενναίος 
(fort, γενναίως) τώ δυσμενεΤ κα'ι τοΰτον κατεπόντησε, διό και έν ίερομάρτυσι συ- 
ναγάλλεται, υπέρ ημών εύμενίξων τον μόνο φιλάνθρωπον» (Ν. Χατξηκωνσταντή, 
Σμυρναϊκά Άνάλεκτα [Mélanges Smyrnées], Αθήναι 21906, σ. 7 [σημ. 2]· Σολομωνί
δου, ’Εκκλησία, σ. 287). Από τα προηγούμενα άποδεικνύεται για μια άκόμη φορά ή 
άμεσότητα τής άπόδοσης έκκλησιαστικής τιμής στον νεομάρτυρα, άλλα κα'ι ό τρόπος 
άπόδοσης τιμής άπό τούς πιστούς. Οί τελευταίοι μεταβάλλουν την πένθιμη κηδεία 
σε τιμητική άκολουθία, ζητώντας άντι τοΰ έλέους τοΰ Θεοΰ για τον κηδευόμενο, τήν 
πρεσβεία τοΰ μάρτυρα ύπέρ των Ιδίων.

59. Δεν βρέθηκαν άλλα στοιχεία σέ καμία άλλη σχετική πηγή, συλλογή ή μελέτημα.
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μάρτυρες, των όποιων τα στοιχεία δεν καταγράφηκαν η ή καταγραφή τους 
κάπου λανδάνει μέχρι σήμερα. Κυρίως, δμως, δεν συμπεριλαμβάνει τους νεο- 
μάρτυρες πού προέκυψαν άπό την καταστροφή τοϋ 1922, ιδίως κληρικούς,60 
με εξαίρετο παράδειγμα τον τελευταίο μητροπολίτη τής πόλης, Χρυσόστο
μο.61 Ωστόσο, για λόγους μεθοδολογικούς περιορίζουμε την ερευνά μας μέχρι 
την Επανάσταση, όπότε καί τα ζητήματα πού άπτονται τής Αγιολογίας περι
πλέκονται με την έμφάνιση τοϋ έθνικοϋ έλλαδικοϋ κράτους.62

Στον παραπάνω κατάλογο, ώστόσο, dà ήταν σωστό να προστεδοϋν δύο 
άκόμη νεομάρτυρες, πού σχετίζονται με ’ιδιαίτερο τρόπο με την πόλη τής 
Σμύρνης:

Κωνσταντίνος ό εξ Αγαρηνών
ΤΗταν μουσουλμάνος άπό τη Μυτιλήνη, ό όποιος πέρασε στη Σμύρνη για 
έργασία.ΈκεΤ μεταστράφηκε στο χριστιανισμό- άπό τη Σμύρνη μετέβη στο 
'Άγιον Όρος, δπου βαπτίστηκε. Τελικά, έπέστρεψε στη Μικρά Άσία καί 
μαρτύρησε στη Μαγνησία, στις 2 ’Ιουνίου τοϋ 1819.

Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον, σ. 267"’Ιακώβου, «Νεομάρτυρες», σ. 53· Ματδαίου, ΜΣΟΕ, 
τόμ. ΣΤ', 28’ Μυτζούρη, ΘΗΕ, τόμ. Ζ', στ. 1242- Νικοδήμου, Νμαρτ, σ. 272-280- Πε-

60. Προς αύτήν την κατεύδυνση βλ. τή σχετική μαρτυρία του Σολομωνίδου 
(’Εκκλησία, σ. 291, σημ. 3): «άπό τούς 460 ιερείς, πού άριθμοϋσε ή έπαρχία Σμύρνης, 
112 μόνον κατόρδωσαν να διασωδοϋν κατά τή Μικρασιατική Καταστροφή- δλοι οί 
άλλοι θανατώθηκαν, άφοϋ ύπέστησαν φρικτά βασανιστήρια». Πρβλ. ατό ίδιο, σ. 98, 
δπου μαρτυρία για τον ίεροδιάκονο ΓρηγόριοΌρφανίδη, πού κατακρεουργήθηκε.

61. Για τον μάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης και τα σχετικά άγιολογικά ζητήματα θά 
δημοσιεύσουμε ξεχωριστό μελέτημα- για να συμπληρωθεί, δμως, έστω ύποτυπωδως δ έδώ 
κατάλογος, βλ. πρόχειρα βιβλιογραφικά: «Ό Σμύρνης Χρυσόστομος», ’Εκκλησιαστική 
Άλήδεια MB' (1922), σ. 358-359- Πολυκάρπου Συνοδινοϋ, «Ό Σμύρνης Χρυσόστομος», 

’Εκκλησία Ε' (1927), σ. 261- Σολομωνίδου,’Εκκλησία, σ. 221-266- Ά. Σταυρίτση, «Ή 
καταστροφή τής Σμύρνης καί το μαρτύριον τοϋ Χρυσοστόμου άπό γαλλικής σκοπιάς», 
Μικρασιατικά Χρονικά Ζ' (1957), σ. 349-358' ΘΗΕ, τόμ. ΙΒ', λ. «Χρυσόστομος.Ό Κα
λαφάτης» (Ν. Λ. Φοροπούλου)- Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 9Β [Εκπαιδευτική 
Ελληνική Έγυκλοπαίδεια, 9Β], λ. «Χρυσόστομος Καλαφάτης» (Βλ. Φειδά)- Ε Ά. Γα- 
λίτη, «Ό μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος», Πρακτικά, σ. 461-481’ Χρυσοστόμου 
Σμύρνης, Λόγοι Εύσεβείας, Λ Γρατττά κηρύγματα εις Δεσποτικάς έορτάς [Θέματα 

’Ορθοδόξου Κατήχησης, 4], Θεσσαλονίκη, έκδ. Μυγδονία, 2000, σ. 13-19 ό συνοπτικός 
Βίος- σ. 24-25 ή ’Εγκύκλιος τής Ί. Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος για τήν έπίση- 
μη κατάταξή του στο Αγιολόγιο- σ. 29-30 Βιβλιογραφικά.

62. Γλαβίνα, Νεομάρτυρες, σ. 10.
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ραντώνη, Λεξικόν, τόμ. Β', σ. 304-307· I. Μ. Perantonis, The Concept of Mission and 
the Neomartyrs of Ottoman Stock, Athens 1968, ο. 8-9· Σωτηρίου, Λεσβιακή Αγιολογία 
(ή Λεσβιακόν Λειμωνάριον), Μυτιλήνη 1958, σ. 165-182.

Νεκτάριος

Καταγόταν άπό τα Βουρλά. Εξισλαμίστηκε, άλλα συναισδανόμενος το 
γεγονός έπιζήτησε την έπιστροφή ταξιδεύοντας στη Σμύρνη, την Πόλη και 
τη Βλαχία. Τελικά, μετέβη στη Σμύρνη, δπου έπέστρεψε στο χριστιανισμό 
έξομολογούμενος σ’ έναν Αγιορείτη πνευματικό. Στο Άγιον Όρος, δπου 
έν συνεχεία πήγε, έκάρη μοναχός κα"ι πήρε την άπόφαση να μαρτυρήσει. 
Αύτό έλαβε χώρα στα Βουρλά, στις 11’Ιουλίου 1820.

Δουκάκη, Συναξαριστής, τόμ. Ζ', σ. 178· Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον, σ. 346· Ματδαίου, 
ΜΣΟΕ, τόμ. Ζ', σ. 237· Meinardus, Saints, σ. 147· Περαντώνη, ΘΗΕ, τόμ. Θ', στ. 397· 
Περαντώνη, Λεξικόν, τόμ. Γ', σ. 365.

Οί δύο τελευταίοι νεομάρτυρες, αν κα'ι δεν κατάγονται ή μαρτυρούν στη 
Σμύρνη, σχετίζονται με αύτήν, κατά τον Βίο τους, σε ένα πολύ κομβικό 
σημείο: τη μεταστροφή στο χριστιανισμό. Μουσουλμάνος έκ γενετής ό 
πρώτος, πρώην έξωμότης ό δεύτερος, άναγεννώνται στη Σμύρνη πρ'ιν μαρ
τυρήσουν τελικά στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οί πληροφορίες, ώς έκ το- 
του, πού προκύπτουν άπό την έξαιρετική δέση τής πόλης μας στα κείμε
να αυτά, μπορούν ν’ άξιοποιηδοΰν βοηδητικά, μαξί με τό κύριο σώμα τών 
Σμυρναίων νεομαρτύρων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Σμύρνη και νεομαρτυρολογικά κείμενα

Τί μπορεί, δμως, να περιμένει κάποιος μελετώντας τα σχετικά κείμενα; 
Σύμφωνα με τα δσα είπαμε μέχρι τώρα, σ’ αυτά ό μελετητής δα βρει 
άσφαλώς τήν ιστορική πληροφορία σε σχέση με τήν πόλη, τούς άνδρώπους 
της, τούς δεσμούς της κα'ι τήν έν γένει ζωή της, μέσα άπό τό πρίσμα τού 
συγκεκριμένου είδους κειμένων (άγιολογικών),63 άπό τή φύση τους, δμως,

63. Πρβλ. τήν όμοια χρήση των άγιολογικών κειμένων άλλων περιόδων τοϋ Γένους: 
F. Halkin, «L’Hagiologie byzantine au service d’histoire», στο τοϋ ίδιου, Recherches 
et documents d’hagiographie byzantine [Subsidia Hagiographica, 51], Bruxelles 1971, 
σ. 260-269 και B. de Gaiffier, «Hagiographie et istoriographie. Quelques aspects du 
problème», στο La Storiografia Medioevale, τόμ. II, Spoleto 1970, σ. 139-166,179-196. 
Προς αύτήν τήν κατεύδυνση και πολλά άρδρα τοϋ τόμου τών Πρακτικών τοϋ Συνεδρίου 
για τούς νεομάρτυρες. Όμοιες έπιδιώξεις έχουμε κι έμεΐς στήν έργασία μας «Σμύρνη
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τα κείμενα αυτά έχουν ώς κύριο πεδίο επιρροής κα'ι πρόσληψης την 
εκκλησιαστική και θρησκευτική ζωή.64 Ωστόσο, ή έννοια τής κοινότητας, 
πού σύστησε το Γένος κατά τη χρονική περίοδο πού μάς ενδιαφέρει, δεν 
έκλαμβάνει τη θρησκευτικότητα -ίσως οχι τόσο την εκκλησιαστικότητα, 
κα'ι αυτή είναι μια διάκριση πού δεν έχει προσεχθεί, ’ιδιαίτερα άπό τούς 
θεολόγους κα'ι άλλους μελετητές— άπλά ώς ένα, έστω κρίσιμο, μέγεθος 
της- το Γένος ταυτίζεται με αυτήν του τή διάσταση σε μεγάλο βαθμό, ή 
Εκκλησία λειτούργησε κατά τά χρόνια τής Τουρκοκρατίας ώς μοναδικός 
«εθνικός θεσμός», με τον όποιο μπορούσε νά ταυτιστεί ένας ορθόδοξος 
χριστιανός.65 Αντίστροφα, προς τήν ίδια κατεύθυνση οδηγεί τό ζήτημα τών

και Μαρτύριο κατά τήν Τουρκοκρατία. Σημειώσεις στη σμυρναϊκή νεομαρτυρολογική 
γραμματεία», Μικρασιατικά Χρονικά 23 (2009), σ. 95-121. Για τή διπλή σχέση τών κει
μένων αύτών με τήν κοινωνία κα'ι τα μεδοδολογικά προβλήματα, βλ. E. Patlagean, 
«Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale», Annales E.S.C. 1 (1968), 
σ. 106-126 και P. Brown, Ή Κοινωνία καί το Άγιο στην ύστερη αρχαιότητα, μτφρ. 
Αλεξάνδρα Παπαδωμοπούλου, Αδήνα, έκδ. Άρτος Ζωής, 2000. Για άντίστοιχη έργασία 
στα νεομαρτυρολογικά κείμενα, βλ. Γ. Μαντζαρίδη, «Κοινωνιολογική προσέγγιση τής 
παρουσίας τών νεομαρτύρων», Πρακτικά, σ. 227-237· B. Τ. Γιούλτση, «Μετακοινωνική 
προσέγγιση άλήδειας κα'ι μύδου στα Μαρτυρολογία τών Νεομαρτύρων»,’Επιστημονική 
Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992), σ. 141-156.

64. Μπορεί κάποιος να δει π.χ. τήν έντονα άλειπτική (δρος πού άποδίδει τήν 
πνευματική προετοιμασία για τό μαρτύριο) λειτουργία τών κειμένων αύτών (Στ. Παπα- 
δοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 76-77), άλλα κυρίως τήν άμυντική ’ιδιότητά τους άπέναντι 
στις διασπαστικές τάσεις τών κοινοτήτων είτε μέ τις έξωμοσίες μελών τους (Zacha- 
riadou, «Neomartyr’s», σ. 61), είτε μέ τήν είσοδο τών νέων Ιδεών του Διαφωτισμού 
(Κ. Θ. Δημαρδ, Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, άπό τίς πρώτες ρίζες ως την 
έποχή μας, Αδήνα, έκδ. Γνώση, 92 0 00, σ. 179 κ.έξ., είδ. σ. 182-185)· πρβλ. τα δσα πολύ 
χαρακτηριστικά γράφονται άπό συγγραφέα τού Μαρτυρίου τού άγιου Άγαδαγγέλου 
(Ματδαίου, ΜΣΟΕ, τόμ. Δ', σ. 392), πού δείχνουν τή μεγάλη συγγένεια μέ τά άπό 
τον Άδ. Πάριο γραφόμενα (Δημαρδ, 'Ιστορία..., σ. 204, 227 και 727 βιβλ.). Ανάλογα 
φαινόμενα παρατηρούνται και στήν καδαρά λογοτεχνική παραγωγή άκόμη (βλ. Κ. Δ. 
Μαστροδημήτρη, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Αδήνα, έκδ. Δόμος, 61996, σ. 
122-124).

65. Peter F. Sugar, Ή Νοτιοανατολική Εύρώπη κάτω άπό τήν οθωμανική αυτοκρα
τορία (1354-1804), τόμ. Α'-Β', μτφρ. Παυλίνα Μπαλουξή, Αδήνα, έκδ. Σμίλη, 1994 (στο 
έξής: Sugar, ΝΑ Εύρώπη), σ. 103· πρβλ. Μεταλληνοΰ, Τουρκοκρατία, σ. 103, 107, 113, 
116, δπου τονίζεται ό σύνδεσμος αυτός σε βάση τοπική, τήν ένορία" έπίσης Delehaye, 
«Neomartyrs», σ. 247" πρβλ. κα'ι τό παράδειγμα άπό τήν περιοχή τού Δικαίου: Κ. 
Πιτσάκη, «Εκκλησία κα'ι Δίκαιο», στο Ό'Ελληνισμός ύπό Ξένη Κυριαρχία, 1453-1821 
['Ιστορία τών Ελλήνων, 10], Αδήνα, έκδ. Δομή, 2006, σ. 242-267. Γιά τήν κατάσταση
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νεομαρτύρων και ή άδυναμία διάκρισής τους άπο τούς έδνομάρτυρες, 
ειδικά γιά την περίοδο άπο τά τέλη τοϋ 18ου κα'ι κυρίως τον 19ο αιώνα.66 Τα 
ίδια τά κείμενα θυμίζουν στην περιγραφή τών εκτελέσεων άρχάϊα μαρτυ
ρολογία.67 Σε αύτά, τέλος, συντείνουν ή στάση τών άρχών άπέναντι στους 
νεομάρτυρες, κυρίως, δμως, οί σχετικές άποκρίσεις κα'ι λόγοι τών τελευ
ταίων, δπως, φαίνονται, φυσικά, στα κείμενα. Άπο την άλλη πλευρά, ή 
διαφοροποίηση φαίνεται έντονότερα κατά τη σύγκριση τών νεομαρτύρων 
με τούς μάρτυρες-ήρωες τών έθνικών άγώνων κα'ι κυρίως τής περιόδου τής 
Επανάστασης.68

ειδικά στη Σμύρνη κατά τα τέλη τοϋ 18ου και τις άρχές τοϋ 19ου αιώνα, 6λ. τα δσα 
ένδιαφέροντα σε σχέση με τον Σμύρνης Γρηγόριο (άργότερα Κωνσταντινουπόλεως 
τον Εθ γράφονται στο Κ. Σ. Παπαδοπούλου, «Ειδήσεις περί τής κοινότητος και 
τής δημογεροντίας τής Σμύρνης προ τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 και ή τότε κατά 
τόπους άνάπτυξις τοϋ Κοινοτισμοΰ καί ή χειραφέτησις αύτοϋ άπο τής Εκκλησίας», 
Μικρασιατικά Χρονικά 9 (1961), σ. 1-41.

66. Στη συνάφεια αύτή κα'ι σε σχέση μέ τον ιερομάρτυρα Γρηγόριο τον Ε', πα
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ό άγιολόγος άντιμετωπίξει το ζήτημα σύναξης στο 
Εορτολόγιο κα'ι άλλων κληρικών και λαϊκών, πού έπεσαν δύματα τής μανίας τών 
Τούρκων κατά τις ήμέρες τής Ελληνικής Επανάστασης· βλ. χαρακτηριστικά: Χαρ. 
Τρικούπη, Ιστορία τής’Ελληνικής Έπαναστάσεως, Άδήναι, έκδ. Γιοβάνη, 21968, σ. 88: 
άπαγχονισμός τών μητροπολιτών ’Εφέσου, Άγχιάλου και Νικομήδειας και φόνοι άλλων 
Ρωμιών σ. 89: έκτέλεση δύο έφημερίων τοϋ πατριαρχικού ναοϋ· σ. 91: έκτέλεση τοϋ 
ύπερεκατονταετοϋς έπισκόπου Μυριουπόλεως κα'ι τοϋ έννιάχρονου Ρωμιοϋ άρχοντα.

67. Ή περιγραφή τοϋ μαρτυρίου τών έπισκόπων Δέρκων, Άδριανουπόλεως, Τυρνό- 
6ου κα'ι Θεσσαλονίκης δυμίξει έντονα άνάλογα άρχαΐα κείμενα (στο ίδιο, σ. 92-93): «οί 
φιλόχριστοι αύτο'ι άρχιερεΐς, έν ω μετεκομίξοντο εις τον τόπον τής ποινής έντός ένός και 
τοϋ αύτοϋ πλοιαρίου, προητοιμάσδησαν πλήρεις πίστεως και εύλαβείας εις άποβίωσιν, 
έψαλαν οί ίδιοι την νεκρώσιμον άκολουδίαν, ίκέτευσαν τον Θεόν τών πνευμάτων και 
πάσης σαρκύς ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών αύτών καί εύλόγησαν άλλήλους εϊπόντες 
το “Μακαρία ή όδός”». Καί ειδικά γιά τον Δέρκων: «ό ύπέργηρως ούτος άρχιερεύς, 
ό ύπέρ πάντα άλλον τιμώμενος διά την έμβρίδειαν, την πολλήν έλευδεροστομίαν του 
και την γενναιοκαρδίαν, φδάσας εις τάν πυλώνα τής μητροπόλεώς του, δπου έμελλε 
νά κρεμασδή, έξήτησεν άδειαν νά προσευχηδή, παρεκάλεσε τάν άγχονιστή νά μην τοϋ 
δέση τάς χεΐρας κα'ι λαβών ήν έκράτει έκεΐνος δηλείαν, την εύλόγησε τρις σταυροειδώς 
έκφωνήσας τά “εις τά δνομα τοϋ Πατράς καί τοϋ Υίοϋ καί τοϋ άγιου Πνεύματος” 
καί στραφείς πράς τάν άγχονιστήν είπεν 6αρείςι τή φωνή “έκτέλεσε τήν έντολήν τοϋ 
άσεβοΰς Κυρίου σου”».

68. Πρβλ. Ά. Παπαδοπούλου, «Θεολογία», σ. 84-85 (άλλά καί όλόκληρο τά κείμενο, 
πού είναι μιά άνάλυση τής δεολογίας τών λόγων καί τής σκέψης τών νεομαρτύρων). 
Άντίδετα, μπορεί νά διακρίνει κάποιος τήν άνυπαρξία αύτών τών στοιχείων στις
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Έτσι, τα κείμενα αυτά άποκτούν μεγάλη σημασία για την ύπό έξέταση 
περίοδο, για όλόκληρο το χώρο τοΰ τουρκοκρατούμενου έλληνισμοϋ. Ή 
περίπτωση των μαρτύρων πού σχετίζονται με τη Σμύρνη δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις εκείνες πού με τη σειρά τους μπορούν να παραγάγουν προ
τάσεις σχετικά με την τρίτη άκμάζουσα, μετά την Κωνσταντινούπολη και 
τη Θεσσαλονίκη, πόλη της αύτοκρατορίας, ειδικά κατά τη δεύτερη περίο
δο της ιστορίας της τελευταίας.69

Ή παρουσία των καταγεγραμμένων αυτών νεομαρτύρων σε σχέση με 
την πόλη τής Σμύρνης επιβεβαιώνει τη ζωντάνια της, όπως άποτυπώνεται 
στις άγιολογικές πηγές τής εποχής. Στη Σμύρνη μαρτυρούν χριστιανοί, 
καί τά μαρτύριά τους γίνονται άντικείμενο καταγραφής άπά την τοπική, 
άρχικά, κα'ι την καδολική εν συνεχεία Εκκλησία. Είναι βέβαιο δτι κατά 
την περίοδο τής Τουρκοκρατίας δεν μαρτύρησαν μόνον οί περ'ι τούς δια- 
κόσιους γνωστο'ι νεομάρτυρες. Ό άριδμός τους πιδανάν νά είναι πολύ 
μεγαλύτερος.70 Απά μόνο του, λοιπόν, τά γεγονός τής ύπαρξης δώδεκα 
Σμυρναίων νεομαρτύρων άποτελεΐ στοιχείο γιά την πόλη. Απά αύτά πάλι 
προκύπτουν τά έπόμενα: α) Πώς κα'ι γιατί οί άνθρωποι πεθαίνουν γιά την 
πίστη τους μέσα σέ μια κοινωνία και ύπά μιά κρατική άρχή -τυπικά κα'ι

διηγήσεις τοΰ θανάτου των άντίστοιχων μαρτύρων/ήρώων των έδνικών άγώνων· βλ. Κ. 
Ν. Σόδα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Ιστορικόν Δοκίμιον περί των προς άποτίναξιν τοΰ 

’Οθωμανικού ξυγοϋ επαναστάσεων τοΰ ελληνικού έθνους (1453-1821), Άδήνησι 1869, 
passim. Για τή σχέση των νεομαρτύρων μέ την Επανάσταση, βλ. Στ. Παπαδοπούλου, 
Νεομάρτυρες, σ. 86 κ.έξ.

69. Γενικά γιά την άνάπτυξη των Ρωμιών τής Μικρας Ασίας την περίοδο αύτή, 
βλ. Β. Σφυρόερα, «Επισκόπηση τοΰ έλληνισμοϋ κατά περιοχές: Μ. Ασία», Ιστορία 
τοΰ'Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΑ': Ό 'Ελληνισμός ύπό ξένη κυριαρχία (1669-1821), 
Τουρκοκρατία — Λατινοκρατία, Άδήναι,Εκδοτική Άδηνών, 1975, σ. 227-230 (στο έξης: 
Σφυρόερα, «Μ. Ασία»), είδ. σ. 230· κυρίως, δμως, βλ. την περιγραφή τής πόλης 
και των δραστηριοτήτων της στο Κ. Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, «Αύτοσχέδιος 
Διατριβή περ'ι Σμύρνης», Ερμής ό Λόγιος (1817), σ. 521-530, 549-567, είδ. σ. 557-558. 
Πρβλ. Μεταλληνοΰ, Τουρκοκρατία, σ. 142.Έδώ ας σημειώσουμε καί το γεγονός δτι τά 
άρχειακά στοιχεία γιά τήν πόλη δεν σώζονται, καδώς «τά δημόσια γραμματοφυλάκια 
καί άρχεΐα» καταστράφηκαν κατά το σεισμό τοΰ 1688, δπότε κατεδαφίστηκε μεγάλο 
μέρος τής πόλης (Οικονόμου, «Αύτοσχέδιος Διατριβή...», σ. 559’ Σολομωνίδου, 
Εκκλησία, σ. 39-40).

70. Ό Στ. Παπαδόπουλος (Νεομάρτυρες, σ. 83) τούς ανεβάζει σέ χιλιάδες· ό 
Cavarnos (Macarios, σ. 110, σημ. 5) σημειώνει δτι άπό προσωπική έρευνα διαπίστωσε 
μόνο γιά τήν περίοδο 1800-1867 τριάντα νεομάρτυρες.
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έπίσημα— άνεκτική δρησκευτικά.71 6) Το στοιχείο που κάνει τους Τούρ
κους κυρίαρχους να προκαλοϋν τή μαρτυρία των Ρωμιών μέχρις αίματος 
μπορούν να μάς το δείξουν τα κείμενα αύτά αναλύοντας την άπόφαση 
τού μάρτυρα να όμολογήσει ένώπιον των άρχών.72 γ) Και πάλι αυτό δεν 8ά 
προκαλοΰσε το ένδιαφέρον, αν δεν έπρόκειτο για όμολογία-άποστροφή τού 
ισλαμισμού, στον όποιο έν τώ μεταξύ είχε προσχωρήσει ό μάρτυς.73 δ)Έδώ 
φδάνουμε σε ëva άλλο παράλληλο μέγεδος, πού προβάλλουν τά κείμενα 
αυτά: την προσχώρηση στον ισλαμισμό.74 Ειδικά γιά τή Σμύρνη ύπάρχει

71. Κ. Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού εδνους άπό των άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τών καδ’ ημάς, Άδήνα, έκδ. ΔΟΛ, 2006 (στο έξης: Παπαρρηγοπούλου, 
Ιστορία), βιβλ. 14, τ. 18, σ. 59-62· Μ. Γεδεών, Έπίσημα γράμματα άναφερόμενα εις 
τα εκκλησιαστικά ημών δίκαια, Κωνσταντινούπολή 1910, σ. 13, 52 κ.ά.· Κ. Άμάντου, 
«Νεομάρτυρες», Επιστημονική Έπετηρϊς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Άδηνών Δ' (1953-4), σ. 161-167* τοϋ ίδιου, Σχέσεις Ελλήνων καί Τούρκων, άπό του 11ου 
al. μέχρι τοϋ 1821, Α': Ο'ι πόλεμοι τών Τούρκων προς κατάληψιν τών ελληνικών χωρών, 
1071-1571, Άδήναι, ΟΕΔΒ, 1955, σ. 190· Sugar, ΝΑ Ευρώπη, σ. 24 κ.έξ., 101-103, 109 
κ.έξ.· Βακαλοπούλου, «Κρυπτοχριστιανοί», Εγκυκλοπαίδεια Ποντιακού 'Ελληνισμού, 
τόμ. 6 (2007), σ. 182-199, είδ. σ. 183-188· Μεταλληνοΰ, Τουρκοκρατία, σ. 75· Άπ.Έ. Βα
καλοπούλου, «Τα αίτια τοϋ έξισλαμισμοϋ στις έλληνικές χώρες κατά τή διάρκεια τής 
Τουρκοκρατίας», Χριστιανικόν Συμπόσιον 6 (1971), σ. 32-35 (στο έξης: Βακαλοπούλου, 
«Αίτια»), είδ. σ. 34· Στ. Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 35· Χρ. Παπαδοπούλου, 
Νεομάρτυρες, σ. 21-22· Πολλά άλλάξουν κατά τή β'περίοδο τής όδωμανικής κυριαρ
χίας καί τής παρακμής τοϋ κράτους: βλ. J. Η. Kramers, «Othmanli: I. Political and 
dynastic history», στο C. E. Bosworth κ.ά. (έπιμ.), The Encyclopedia of Islam, τόμ. 
VII (1998), σ. 190-210, είδ. σ. 197 κ.έξ. Καί «Religious Life», στο ίδιο, σ. 221-222. Ειδικά 
γιά τή Σμύρνη, βλ. Λ. Φιλιππίδη, «Τά προνόμια τής έλληνικής κοινότητος Σμύρνης», 
Μικρασιατικά Χρονικά Β' (1939), σ. 110-116.

72. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία, σ. 236-237’ Άμάντου, «Νεομάρτυρες», σ. 162 κ.έξ., 
οπού άναλύονται οί κατηγορίες, οί αίτιες καί οί άφορμές· πρ6λ. τοϋ ίδιου, Σχέσεις 
Ελλήνων καί Τούρκων..., σ. 190 κ.έξ.· Τ. Αναστασίου, «Σχεδίασμα», σ. 10-13· Στ. 
Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 50 (αίτιες), σ. 54 (άφορμές)· Χρ. Παπαδοπούλου, 
Νεομάρτυρες, σ. 24-25. Πολύ ένδιαφέρουσες παρατηρήσεις καί στο Μ. Μ. Hasluck, 
Christianity and Islam under Sultans, τόμ. II, Oxford 1929, σ. 452-459.

73. Γι’ αύτή τήν κατηγορία, βλ. Hasluck, Christianity.... σ. 442-45Τ πρβλ. Στ. 
Παπαδοπούλου, Νεομάρτυρες, σ. 74-75· κατά τον Στ. Παπαδόπουλο ύπάρχει μιά δε- 
ωρία «άναλογίας», πού προκύπτει ειδικά άπά τή μελέτη τών νικοδημικών κειμένων, 
άνάμεσα στο σφάλμα καί στον «κανόνα» τοϋ σφάλματος· βλ. καί Ά. Παπαδοπούλου, 
«Οί νεομάρτυρες», σ. 58-61.

74. Πρβλ. Σφυρόερα, «Μ. Ασία», σ. 228" Sp. Vryonis Jr., Ή παρακμή τοϋ 
μεσαιωνικού ελληνισμού τής Μικρός Ασίας και ή διαδικασία τού έξισλαμισμοϋ (11ος έως
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ή σημαντική έμμεση μαρτυρία τοΰ Γρηγορίου Ε', ώς άρχιδιακόνου τοϋ 
τότε Σμύρνης Προκοπίου. Έκδίδοντας, το 1783, τούς «Περ'ι’Ιερωσύνης Λό
γους» τοϋΊωάννου Χρυσοστόμου, στον Πρόλογό του έγραφε δτι, έξαιτίας 
της γενικής παρακμής τοΰ κλήρου τής έποχής του καί προφανώς τοΰ τό
που του, «κανένας δεν έρχεται εις την πίστιν, άλλα μάλλον έκπίπτουσιν 
σωρηδόν».75 Μέσα στα νεομαρτυρολογικά κείμενα βρίσκονται κάδε είδους 
τέτοιες ενέργειες: παδητική εκ μέρους τοΰ έξωμότη ή ένεργητική έκ μέ
ρους τοΰ διώκτη· άν και ορισμένες φορές δεν είναι καδόλου έτσι.76

Στο πλέγμα των σχέσεων, πού δημιουργεΤται στον καμβά αύτών των 
κειμένων, άποτυπώνεται ζωηρά ή σμυρναϊκή ζωή, ή πόλη, οί άνδρωποι, 
οί δεσμοί. Κα'ι εδώ χρειάζεται προσοχή, καδώς δεν πρέπει νά ξεχνά 
ό άναγνώστης δτι πρόκειται γιά έκκλησιαστικά-δρησκευτικά κείμενα, 
άλλα κα'ι δτι ή «έκκλησιαστικότητα» (δηλαδή ή σύνδεση με συγκεκρι
μένη χωροχρονικά εκκλησιαστική κοινότητα)-δρησκευτικότητα άποτελεΐ 
άναπόσπαστο μέρος τής ύπό έξέταση κοινωνίας: είναι το περιβάλλον 
τους, παράγει τα κείμενα και τα προσλαμβάνει.77 Με αύτάν τον τρόπο ή 
σμυρναϊκή κοινωνία φανερώνεται μέσα άπό αυτά τά κείμενα, διαμορφώνο- 
ντάς τα κα'ι παράλληλα διαμορφούμενη άπό αύτά.

Έπειτα, σ’ ένα έπίπεδο πιο δεολογικό, ή Σμύρνη γίνεται ή «Σμύρνη τών 
Μαρτύρων» της. Οί μάρτυρες άναλαμβάνουν —δπως κα'ι δλοι οί άγιοι και 
πάνω άπ’ δλα ή άγια τοπική εκκλησία με μέλη της δλους τούς χριστιανούς 
Σμυρναίους κα'ι κέντρο τον «άγιό» της, τον έπίσκοπο— νά τήν προσαγά- 
γουν άμωμη καϊ τιμία στον Θεό, ώς ζωντανά μέλη τής μίας’Εκκλησίας.78

15ος αιώνας), μτφρ. Κ. Γαλαταριώτου, Ά9ήνα, ΜΙΕΤ, 22000, σ. 311 κ.έξ. Γενικότερα πάνω 
στο ζήτημα, 6λ. Βακαλοπούλου, «Αίτια», σ. 32-34· Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία, 6ι6λ. 
14, τ. 18, σ. 25 κ.έξ.· Sugar, ΝΑ Ευρώπη, σ. 45, 109 κ.έξ.· Μεταλληνοΰ, Τουρκοκρατία, 
σ. 77 κ.έξ.· Σφυρόερα, ΟΙ "Ελληνες επί Τουρκοκρατίας, Ά9ήναι 1975, σ. 24 κ.έξ.

75. «Πρόλογος», σ. 16 στο Γ. Μποροβίλου, «Περί τής καταπτώσεως τοΰ κλήρου 
στη Σμύρνη κατά το 6' ήμισυ τοϋ ΙΗ αί.», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 
(1990-1991), σ. 65-86, είδ. σ. 80, δπου ή άνατύπωση τοϋ «Προλόγου» τοϋ Γρηγορίου).

76. 'Ορισμένες φορές φαίνεται δτι ό έξωμότης όδηγεΐται στην πράξη χωρίς ιδιαίτερο 
λόγο, όφειλόμενο σέ πίεση έξωτερική, κυρίως Τούρκων Βακαλοπούλου, «Αίτια», σ. 
32-33’ Sugar, ΝΑ Ευρώπη, σ. 111-112· Νικολάου, «Ανέκδοτο έγγραφο...».

77. Ωστόσο, ό Delehaye πίστευε δτι γενικά ή κριτική είναι πιο εύκολη στα κείμενα 
αύτά άπ’ δ,τι στα άντίστοιχα άρχαΐα, καδώς θεωρεί το μεγαλύτερο μέρος τους γνήσια 
καί μάλιστα χωρίς συμβατικότητες («Neomartyrs», σ. 252).

78. Πρβλ. πρ. K. Ν. Παπαδοπούλου, «Οί άγιοι μάρτυρες εις τήν ζωήν καί τήν πίστιν
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Κατά τους βυζαντινούς καί μεταβυζαντινούς έγκωμιαστές μία πόλη δεν 
δαυμάζεται κα'ι έκτιμαται τόσο για τα φυσικά της χαρίσματα κα'ι πλεονε
κτήματα, για τούς άνδρώπους της, όσο για τούς άγιους της, τα «δράγματα» 
τής ευσέβειας της, πού την άπαδανατίζουν στο μνημόσυνο τής Εκκλησίας. 
Ή ύπαρξη τέτοιων κειμένων, έμφορούμενων άπό μια τέτοια ιδεολογία μέχρι 
πρόσφατα, ή ύπαρξη πίσω άπό αυτά των προϋποδέσεών τους κα'ι ή δημι
ουργία ύστερα άπό αύτά μιας μάζας έπόμενων προβληματισμών όφείλουν 
νά καδιστοΰν τον ερευνητή πάντα δύσπιστο στον ύπερτονισμό μεμονωμέ
νων κριτηρίων στην έκδεση καί την έρμηνεία στοιχείων τής σμυρναϊκής 
ιστορίας. Το φρικτά λαμπερό παράδειγμα τού τελευταίου επισκόπου της 
κα'ι τού υπόλοιπου κλήρου και λαού της δείχνουν —δλιβερά είναι άλήδεια 
κα'ι παρ’ όλη την άλλαγή πολλών προϋποδέσεών— το βάσιμο τής ύπόδεσης 
αυτής.

Το άγαπητό, όπως λέγεται, ρητό τού τελευταίου μητροπολίτη Σμύρνης 
είναι, με αυτόν τον τρόπο, βουτηγμένο στην -και έξηγεΤ την- τελευταία 
σμυρναϊκή νεομαρτυρική σελίδα τής ιστορίας της: «γίνου πιστός άχρι δα- 
νάτου κα'ι δώσω σοι τον στέφανον τής ζωής» (Άποκ. β' 12).

τής άρχαίαςΈκκλησίας», άδημ. διδ. διατρ., Πανεπιστήμιο Άδήνων, 1997, σ. 216· πρβλ. 
δτι τα στοιχεία πού άφοροΰν στα κοσμικά στοιχεία του μάρτυρα (τόπο καταγωγής 
κ.λπ.) δεωροϋνται ξένα προς τον έγκωμιασμο του χριστιανού μάρτυρα: Η. Delehaye, 
Les Passions des Martyrs et les genres littéraires [Subsidia Hagiographica, 13b], 
Bruxelles 1921, o. 204.
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