
Ἐπι - κοινωνία  
 

Ἐνημερωτικό Φυλλάδιο 

Ἐνορίας Εὐαγγελιστρίας Νέας Ἰωνίας 

Σεπτέμβριος 2019

Το άγιο τέλος 

του Χρυσοστόμου Σμύρνης 

Πορεύθηκε προς το μαρτύριο 

ευλογώντας τους διώκτες του  
 

Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης 

και των συν αυτώ, την οποία θα εορτάσει η Ενορία μας στις 15 

Σεπτεμβρίου, παραθέτουμε στη συνέχεια απόσπασμα από άρθρο του κ. Νίκου Χ. Βικέτου 

(www.amen.gr 4 Σεπτεμβρίου 2014) σχετικά με το μαρτυρικό τέλος του Αγίου μας. 
 

 «Η Ορθόδοξος Εκκλησία στη Μ. Ασία υπήρξε Eκκλησία πολύκαρπη και πολύπαθη. 

Πολύκαρπη σε πνευματική ανθοφορία και πολύπαθη σε δοκιμασίες και μαρτύρια. Από την 

πρωτοχριστιανική εποχή και μέχρι το τραγικό 1922, δεκάδες είναι «αι ψυχαί των εσφαγμένων 

διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν του αρνίου» (Aποκ. Ιωάν., στ΄ 9). Φωτεινό 

παράδειγμα ανάμεσά τους, ο τελευταίος άγγελος της εν Σμύρνη Εκκλησίας, ο μητροπολίτης 

Χρυσόστομος (Καλαφάτης) ο από Δράμας, του οποίου τη μνήμη ως αγίου εορτάζει από το 

1992 κατ' έτος η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος την Κυριακή πρό της Υψώσεως του 

Τιμίου Σταυρού. (...) [Σημείωση: Στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος η εορτή τελείται την 

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τ. Σταυρού]. 

 Παρά τις επιμέρους διαφορές τους, όλες οι πληροφορίες για το μαρτύριο του Αγίου 

συγκλίνουν μεταξύ τους στο ακόλουθο σημείο: Ο Χρυσόστομος παραδόθηκε από το 

Νουρεντίν στα χέρια του όχλου για να θανατωθεί (= να λιντσαριστεί) χωρίς νόμιμη δίκη. Επ' 

αυτού ο τούρκος καθηγητής Bilge Umar, σχολιάζοντας την αφήγηση του συμπατριώτη του 

δημίου Ali Aǧe, η οποία δημοσιεύτηκε από τον Şemsi Katiltan στην εφημερίδα της Σμύρνης 

Yeni Asir (Ιούλιος - Αύγουστος 1973), υποστηρίζει ότι ο Νουρεντίν ήθελε να αποφύγει τις 

διαδικασίες μιας δίκης που θα έδινε τη δυνατότητα στη Βρετανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία 

να επιχειρήσουν την αποτροπή της καταδίκης του Χρυσοστόμου Σμύρνης. 

Συνέχεια στήν πίσω σελίδα 

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο ξεκινοῦν ὅλες οἱ δραστηριότητες τοῦ νέου 

ἱεραποστολικοῦ ἔτους 2019-2020.  

Ἀναλυτικά ὅλες οἱ δράσεις στήν ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ τοῦ Ὀκτωβρίου! 



Στις 14 Δεκεμβρίου 1982, με αφορμή τη συμπλήρωση εξήντα χρόνων από τη 

Μικρασιατική Καταστροφή, ο σμυρναίος πανεπιστημιακός καθηγητής και ακαδημαϊκός 

Γεώργιος Μυλωνάς, σε ομιλία του για τη μαύρη επέτειο που πραγματοποίησε  στην Ακαδημία 

Αθηνών, αφηγήθηκε άγνωστα περιστατικά σχετικά με το μαρτύριο του μητροπολίτη 

Χρυσοστόμου Σμύρνης, προκαλώντας αίσθηση στο ακροατήριό του. Από το έγκριτο περιοδικό 

Νέα Εστία (τχ. 1333, 15.1.1983, σσ. 89-90) το απόσπασμα της ομιλίας του που ακολουθεί:   

«Κατά τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου 1922, μία ομάδα φοιτητών του International 

College κι εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απαίσιο υπόγειο σ’ ένα από τα «μπουντρούμια» του 

Διοικητηρίου της Σμύρνης. […] Τις βραδινές ώρες φύλακες μ’ επικεφαλής Τουρκοκρήτα 

παρελάμβανον θύματα που ετυφεκίζοντο. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του 

θλιβερού Σεπτεμβρίου, ο Τουρκοκρής εκείνος με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. “Είσαι 

δάσκαλος”, με ρωτά. — “Αυτήν την τιμή είχα”, του απαντώ. — “Και οι άλλοι που ήσαν μαζί 

σου είναι φοιτητές”, — “Ναι”, του λέγω. —“Γρήγορα μάζεψέ τους και φέρε τους εδώ”. — 

“Ελάτε μαζί μου έξω”, λέγω στους συντρόφους μου. “Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα μας. Εμπρός με 

θάρρος”. Ποια ήταν η έκπληξή μας όταν ακούσαμε τον Τουρκοκρητικό να λέει: “Δεν θα σας 

σκοτώσω, θα σας σώσω. Απόψε θα θανατωθούν όλοι όσοι είναι στο μπουντρούμι, γιατί έφεραν 

και άλλους που δεν έχουμε χώρο να τους στοιβάξουμε. Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό 

να με βοηθήσει να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρυσαν τα μάτια μου, σκηνή στην 

οποία έλαβα μέρος”. Και συνέχισε: 

 "Παρηκολούθησα το χάλασμα του Δεσπότη σας. ΄Ημουν μ’ εκείνους που τον τύφλωσαν, που 

του έβγαζαν τα μάτια, και αιμόφυρτο, τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του 

Τουρκομαχαλά, τον ξυλοκοπούσαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν. Βαθειά εντύπωσι μου έκαμε 

και αξέχαστος παραμένει η στάσι του. Στα μαρτύρια που τον υπέβαλαν δεν απήντα με φωνές, με 

παρακλήσεις, με κατάρες.  

 Το πρόσωπό του το κατάχλωμο, το σκεπασμένο με το αίμα των ματιών του, το πρόσωπό του 

είχε εστραμμένο προς τον Ουρανό και διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν ηκούετο πέρα από την 

περιοχή του. — "Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλεγε;" —  "Ναι ξέρω", του απήντησα. "΄Ελεγε: Πάτερ 

΄Αγιε, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι”". — "Δεν σε καταλαβαίνω, δάσκαλε, μα δεν πειράζει. 

Από καιρού σε καιρό, όταν μπορούσε, ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και ευλογούσε τους διώκτες 

του. Κάποιος πατριώτης μου αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας, μανιάζει, μανιάζει, και με 

το τρομερό μαχαίρι τού κόβει και τα δύο χέρια του Δεσπότη. Εκείνος σωριάστηκε στη ματωμένη 

γη με στεναγμό, που φαινόταν ότι ήτο μάλλον στεναγμός ανακουφίσεως, παρά πόνου. Τόσο τον 

λυπήθηκα τότε που με δύο σφαίρες στο κεφάλι τον αποτελείωσα. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα 

που σας την είπα ελπίζω πως θα ησυχάσω. Γι’ αυτό σας χάρισα τη ζωή". — "Και πού τον έθαψαν;" 

ρώτησα με αγωνία. —"Κανείς δεν ξέρει πού έρριψαν το κομματιασμένο του κορμί»"».(...) 

Με αφορμή το τελευταίο αυτό στοιχείο της μαρτυρίας του Γ. Μυλωνά, ας μας επιτραπεί 

να μεταφέρουμε ως επίμετρο ένα σχόλιο από τον λόγιο πρωτοπρεσβύτερο  π. Γεώργιο 

Δορμπαράκη: «Αυτή η μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα  φανερώνει [...] το μέγεθος της 

αγιότητας του μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου, αφού στην πίστη μας την ορθόδοξη εκείνο 

που αποτελεί αποδεικτικό μεγάλης αγιότητας είναι η  αγάπη που απλώνεται και προς τον εχθρό. 

Και τίποτα να μην ξέραμε για τον άγιο Χρυσόστομο, και μύρια όσα να του έχουν καταλογιστεί, 

το τέλος του είναι εκείνο που φανερώνει την εσωτερική, της καρδιάς του ποιότητα. Κι ο άγιος 

Χρυσόστομος σαν τον Χριστό, σαν τον άγιο Στέφανο, σαν τους αποστόλους και όλους τους 

άγιους μάρτυρες ευλογεί και προσεύχεται γι'  αυτούς. Μόνον όποιος διακατέχεται πλούσια από 

αυτό το πνεύμα του Χριστού ξέρουμε ότι ανήκει σ' Εκείνον και προεκτείνει την αγιότητα 

Εκείνου. "Τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων;"» 

 
(Περ. Πειραϊκή Εκκλησία, αριθ. φύλλου 207, Σεπτέμβριος 2009, σ. 39).» 
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Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου  Ἐν Χώναις Θαύμα Ἁρχαγγ. Μιχαήλ 

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Σώζοντος 

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου Πρό Ὑψώσεως /  

Γενέσιον τῆς Θεοτόκου  

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Ἰωακείμ καί Ἄννης 

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

Κυριακή 15  Σεπτεμβρίου Μετά τήν Ὕψωση /  

Ἁγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Σοφίας,  

Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης 

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Εὐσταθίου 

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Προφ. Ἰωνά 

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου Α΄ Λουκᾶ 

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου Σύλληψη Ἰωάννου Προδρόμου 

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου Παναγίας Μυρτιδιώτισσας 

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου Μετάσταση 

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Χαρίτωνος 

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου Β΄ Λουκᾶ 
 

 Κάθε Κυριακή 7.00 - 10.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Σάββατο 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος 

 Κάθε ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός  

 Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός στίς 6, ἀντί γιά 6.30. 



Μνήμη Ἁγίων Μικρασίας 2019 

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 

18.30 - 20.00 Πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ Ἀρτοκλασία καί θεῖο Κήρυγμα, 

προεξάρχοντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, 

Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος. 

 

20.00 - 21.00  Ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας. 

Ὁμιλία ἀπό τόν Ἐλλογιμώτατο Δρ κ. Ζήση Φωτάκη, Ἐπίκουρο Καθηγητή Ναυτικῆς 

Ἱστορίας στή Σχολή Ναυτικῶν Δοκίμων, μέ θέμα «Ἡ Ἑλλάδα στήν Μικρά Ἀσία, 

1919-1922. Κρίσιμες παράμετροι, ἐπιλογές καί ἀποτελέσματα ἑνός ἐπικοῦ 

ἐγχειρήματος». 

 

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 

7.15 - 10.30 Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἰγνατίου. Τέλεση Μνημοσύνου γιά τούς 

κεκοιμημένους πρόσφυγες. 

10.30 Ἐπιμνημόσυνη Ἀκολουθία, μέ τήν παρουσία τῶν ἀρχῶν τῆς πόλης.  

Δέηση καί Κατάθεση Στεφάνων στό Μνημεῖο τοῦ προαυλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 

 

18.30 - 19.30 Ἑσπερινός καί Παράκληση στόν Ἅγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. 

20.00 - 21.30 Ἐπετειακή Ἐκδήλωση στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀφιερωμένη στά 

100 χρόνια τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.  

Ὁμιλία ἀπό τόν Ἐλλογιμώτατο κ. Κυριάκο Χατζηκυριακίδη, Καθηγητή τῆς 

Ἕδρας Ποντιακῶν Σπουδῶν τοῦ Α. Π. Θ., μέ θέμα: «Ἡ γενοκτονία τῶν 

χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στίς ἀρχές τοῦ 20ου 

αἰώνα. Ἡ περίπτωση τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου». 

Συναυλία μέ ποντιακά καί μικρασιάτικα τραγούδια ἀπό τό μουσικό σύνολο 

«Ραστωδία». Τραγουδοῦν ἡ Ἑλεάνα  Βαρελᾶ καί ὁ Γιῶργος Παυλίδης. Συμμετέχουν 

τά χορευτικά σύνολα τῆς Ἑνώσεως Ποντίων Νομοῦ Μαγνησίας καί τῶν τριῶν 

Μικρασιατικῶν Συλλόγων: τό «Ἐγγλεζονήσι», οἱ «Ἴωνες» καί «Μνῆμες 

Προσφύγων». Καλλιτεχνική διεύθυνση: Θανάσης Δραγάνης. 

Τήν Ἐκδήλωση θά κλείσει ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἰγνάτιος. 
 

 

Ἡ  ἐ νορία  μας ἔ χε ι  σελίδα στ ο  !  Ευαγγελίστ ρια  Νέας Ιωνίας  
 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας,  Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446,  24210 -60160 
ἠλεκτρονική διεύθυνση:  i .n .evangel is tr ias@gmail .com  


