
Οι Άγιοι Μικρασιάτες Νεομάρτυρες 

Άγιοι Μικρασιάτες Μάρτυρες : ιεράρχες ιερείς μοναχοί και λαϊκοί , άνδρες γυναίκες 

και παιδιά. Ο Σταυρός στην κέντρο της εικόνας συμβολίζει την «Σταυρωμένη Μικρά 

Ασία». Το Καμπαναριό στο 

κέντρο του Σταυρού ήταν το 

Καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής 

Σμύρνης.  

Από δεξιά προς αριστερά οι 

μάρτυρες ιεράρχες: ο Ζήλων 

Ευθύμιος, ο Κυδωνιών 

Γρηγόριος, ο Σμύρνης 

Χρυσόστομος, ο Ικονίου 

Προκόπιος, ο Μοσχονησίων 

Αμβρόσιος.  

Αριστερά  του Σταυρού είναι ο 

Μοναχός (εκπρόσωπος των 

Μοναχών σφαγιασθέντων), δεξιά 

του Σταυρού ο Κληρικός 

(εκπρόσωπος των Κληρικών 

σφαγιασθέντων), και κάτω δεξιά 

ο Μικρασιάτης μάρτυρας, 

αντιπροσωπεύοντας τον ανδρικό 

πληθυσμό που βασανίσθηκε και σφαγιάσθηκε, και αριστερά η Μικρασιάτισσα 

μάρτυρας Γυναίκα-Μάνα και το Τέκνο, αντιπροσωπεύοντας το σύνολο του γυναικείου 

και παιδικού πληθυσμού που βασανίστηκε, βιάστηκε  και μαρτύρησε. 

Την Κυριακή Προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η Εκκλησία μας όρισε να τελούμε 

τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων  Νεομαρτύρων, που μαρτύρησαν στη Μικρά 

Ασία κατὰ τὰ ἔτη 1918 – 1922. Ανάμεσα σε αυτούς  ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης 

και τους συν αυτώ Ιεράρχες: Γρηγόριος Κυδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, 

Προκόπιος Ικονίου και Ευθύμιο Ζήλων. 

Ο Άγιος Προκόπιος Ικονίου 

Σοφία Σιδηροπούλου, Τσάπα Αναστασία Β4 

Ο Άγιος Προκόπιος Ικονίου (Προκόπιος Λαζαρίδης) γεννήθηκε το 1859 στα Τύανα της 

Μικράς Ασίας από Έλληνες Ορθόδοξους γονείς. Σπούδασε στη Θεολογική σχολή της 

Χάλκης και διακόνησε ως διάκονος και πρεσβύτερος στις Μητροπόλεις Μελενίκου, 

Νίκαιας και Νικομηδείας. Στη συνέχεια διετέλεσε Έλληνας Μικρασιάτης θεολόγος, 

επίσκοπος Μητροπολίτης Δυρραχίου, Φιλαδελφείας και Ικονίου .  



        Ο Προκόπιος διακόνησε ως αρχιδιάκονος του 

Μητροπολίτη  Μελενίκου Προκοπίου. Τον 

Ιούνιο του 1890, ήταν πρόεδρος της  

συντακτικής επιτροπής για τη μεταρρύθμιση 

του παλαιού Κανονισμού της Ελληνικής 

Κοινότητας του Μελενίκου. Κατόπιν 

συνεννόησης προέβη στη σύνταξη νέου 

Κανονισμού, με βάση τους Κοινοτικούς 

Κανονισμούς της Θεσσαλονίκης και των 

Σερρών. Αποτέλεσμα αυτού είναι να 

σταματήσουν οι συγκρούσεις μεταξύ τους και 

να υπάρχει μεταξύ τους πνεύμα συνεργασίας 

και ενότητας.  

Κατά  την απουσία του από το Μελένικο, ο 

Μητροπολίτης Προκόπιος άφηνε ως 

αντιπρόσωπό του στην πόλη τον αρχιδιάκονό του Προκόπιο. Αυτός κέρδισε μάλιστα 

τη συμπάθεια των κατοίκων του Μελενίκου. Ο Προκόπιος έγινε και  ιεροκήρυκας της 

μητρόπολης Mελενίκου, γεγονός που ικανοποίησε τον χριστιανικό πληθυσμό της 

περιοχής που είχε στερηθεί για πολλά χρόνια το κήρυγμα. 

Στα τέλη Μαΐου του 1891 προσελήφθη ως ιεροκήρυκας στην περιφέρεια Αδά 

Παζαρίου Νικομηδείας, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ενώ αργότερα διακόνησε ως 

πρωτοσύγκελλος στη Μητρόπολη Νικαίας στη Μικρά Ασία. Από το 1894-1899 

διετέλεσε τιτουλάριος επίσκοπος Αμφιπόλεως. Το 1898 εστάλη ως πατριαρχικός 

έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Μακεδονία και ειδικώς στις ιερές μονές 

Αγίας Αναστασίας Βασιλικών Θεσσαλονίκης και Θεοτόκου Εικοσιφοινίσσης 

Παγγαίου, προκειμένου να φέρει την ειρήνευση στις εκεί μοναστικές αδελφότητες. 

Από το 1899-1906 διετέλεσε   Μητροπολίτης Δυρραχίου. Εργάστηκε  με αφοσίωση για 

την πνευματική κατάρτιση του ποιμνίου και στήριξε τους κρυπτοχριστιανούς της 

περιοχής της Σπαθίας της Βορείου Ηπείρου και έθεσε το θέμα εκλατινισμού των 

ορθοδόξων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με αφορμή την εκεί εκλογή νέου επισκόπου. 

Απομακρύνθηκε  από το Δυρράχιο μετά από απαίτηση και πιέσεις των Οθωμανικών 

αρχών. 
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Ακολούθως εξελέγη Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας (1906-1911). Το 1911 εξελέγη 

Μητροπολίτης Ικονίου. Ανέπτυξε  πολύπτυχη δράση σε ποιμαντικό εθνικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Συνέστησε νέες ελληνικές κοινότητες, ίδρυσε πολλά σχολεία 

και ανήγειρε ναούς. Προασπιζόμενος την ορθή χριστιανική πίστη, πρωτοστάτησε στην 

αναχαίτιση της προσπάθειας των Νεότουρκων να οργανώσουν τουρκο-ορθόδοξη 

"Εκκλησία", ανεξάρτητη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία χρησιμοποιούσε 

αποκλειστικά την τουρκική γλώσσα προς παραπλάνηση των πιστών. Μάλιστα το 

χριστιανικό ποίμνιο προσπαθούσαν να το παραπλανήσουν ή να το προσεταιρίσουν με 

τη βία.  

 Για το λόγο αυτό, ο Μουσταφά Κεμάλ διέταξε την 

εξορία του από το Ικόνιο και έτσι στις 20 Σεπτεμβρίου 

1920, ο Προκόπιος, μαζί με τον επίσκοπο των Αρμενίων 

και πάνω από 200 μουσουλμάνους προύχοντες της 

περιοχής, φυλακίστηκε με την κατηγορία ότι είχε δήθεν 

υποστηρίξει το αντικεμαλικό κίνημα του Μεχμέτ 

Ντελημπάς στο Ικόνιο.  

Παρέδωσε  την ψυχή του στη φυλακή της Καισάρειας 

την επαύριο της πυρπόλησης των εκκλησιών της, το 

Σάββατο του Λαζάρου, 31 Μαρτίου 1923 – συγκυρία που οπωσδήποτε ενισχύει την 

περί δηλητηρίασης του θεωρία. Ο  θάνατος του ανακοινώθηκε στην Συνεδρία της Ιεράς 

Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 21ης Απριλίου 1923. 

Αγιοκατάταξη 

Η αγιοκατάταξη του μάρτυρα Προκοπίου 

Μητροπολίτου Ικονίου καθώς και των μαρτύρων 

μητροπολιτών Χρυσοστόμου Σμύρνης, Γρηγορίου 

Κυδωνιών, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Ευθυμίου 

Ζήλων και των συν αυτοίς Μικρασιατών 

νεομαρτύρων, πραγματοποιήθηκε το 1992 από την 

Εκκλησία της Ελλάδος και η μνήμη τους τιμάται την 

Κυριακή προ της Υψώσεως (Σεπτέμβριος).  

 

Τιμές στη μνήμη του 
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Προς τιμήν του υπάρχουν οδοί στη Θεσσαλονίκη, το Περιστέρι, τη Νέα Σμύρνη, τη 

Νέα Ιωνία, τον Υμηττό και τα Ιωάννινα (Ανατολή) που φέρουν το όνομά του. 

Ο άγιος Αμβρόσιος Μοσχονησίων 

Μελπομένη Τζάτση Β΄4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Άγιος Αμβρόσιος γεννήθηκε το 1872 στη Σμύρνη.  Η  καταγωγή του ήταν από τον 

Τριαντάρο Τήνου. Σπούδασε  στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων 

και στη θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Υπήρξε εφημέριος σε πολλές ελληνικές 

κοινότητες της Κριμαίας.  

Το 1913 μ.Χ. χειροτονήθηκε βοηθός επίσκοπος της Μητροπόλεως Σμύρνης. 

Αναπλήρωσε τον εξόριστο μητροπολίτη Χρυσόστομο κατά τη διάρκεια του Α’ 

παγκοσμίου πολέμου. Το 1919 μ.Χ. χρησιμοποιήθηκε ως πατριαρχικός έξαρχος στα 

Μοσχονήσια, το 1922 μ.Χ. έγινε Μητροπολίτης 

Μοσχονησίων. Το 1919 χρησιμοποιήθηκε ως 

πατριαρχικός έξαρχος στα Μοσχονήσια,το δε 1922 

έγινε Μητροπολίτης Μοσχονησίων. Η  φροντίδα του 

ανακούφισε το χριστιανικό στοιχείο της περιοχής. 

Κατά τη Μικρασιατική καταστροφή παρέμεινε στη 

θέση του, αποφασισμένος να ακολουθήσει την  τύχη 

του ποιμνίου του. Σύμφωνα με μία εκδοχή, εκτοπίσθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1922 

μαζί με 6.000 χριστιανούς και 12 Ιερείς και Μοναχούς στο εσωτερικό της Μικράς 



Ασίας, όπου σε μια χαράδρα φρικωδώς σφαγιάσθηκε. Πρώτα οι δήμιοι τον πετάλωσαν 

κι’ υστέρα κόβοντας σιγά-σιγά τα μέλη του τον αποτελείωσαν. Μέχρι τέλους έμεινε 

πιστός και έλαβε τον στέφανο της ζωής. Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι αφού πρώτα οι 

στρατιώτες του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, υστέρα τον έθαψαν ζωντανό σε ένα τάφο 

με άλλους 9 Ιερείς .Ο θρυλικός Ιεράρχης, πότισε με το αίμα του τη γη της Ιωνίας. 

Ο άγιος με τη στάση του αυτή να μείνει δίπλα στο ποίμνιό του αρνήθηκε την ατιμία 

ενός εγκλήματος κι έδειξε πως είχε καρδιά. Πως είχε ψυχή. Πως είχε πίστη. Πίστευε 

στο Θεό. Δεν τα έχασε μπροστά στο φρικτό θάνατό του, γνωρίζοντας ότι θα πάει στη 

ζωή, στον ουράνιο προορισμό του, με τη βοήθεια των εχθρών του. Για τη λογική μας 

είναι ακατανόητο και ανεξήγητο αυτό. Ναι, είναι ακατανόητο και ανεξήγητο για όσους 

δεν ξέρουν της πίστης τα θαύματα, της πίστης τη δυναμική. Και μέσα από τον τάφο 

λέει στους καιρούς μας ότι η ψυχή ζυγίζει πιο πολύ απ' όλα. Η ψυχή του Έθνους, που 

πιστεύει και αγρυπνεί. H ψυχή της Ορθοδοξίας, που δεν χάνει τη λάμψη της. 
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