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Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 

18.30 - 20.00 Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. 

20:15 Ἐπετειακή Ἐκδήλωση γιά τά 100 χρόνια ἀπό τήν Μικρασιατική 

Καταστροφή. 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 

7.00 - 10.30 Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο. Ἐπιμνημόσυνη Δέηση 

καί Κατάθεση Στεφάνων. 

11.00 Συμβολή τῶν ὁδῶν Προύσης καί Ἐφέσου, Νέα Ιωνία 

Ἁγιασμός Θεμελιώσεως Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. 



Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Του Αθανασίου Μπιλιανού, ιστορικού - εκπαιδευτικού* 

 

Τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ συνοδεύεται κάθε χρόνο ἀπὸ μιὰ τραγικὴ ἐπέτειο στὴν ἱστορία 

τοῦ Νεότερου Ἑλληνισμοῦ. Πρόκειται γιὰ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή, ἡ τελευταία πράξη 

τῆς ὁποίας ἔλαβε χώρα στὴ Σμύρνη μὲ τὴν πυρπόληση τῆς φημισμένης μικρασιατικῆς 

μητρόπολης (31-8-1922). Ἀναμφίβολα, πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη τραγωδία τοῦ Ἑλληνισμοῦ 

μετὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ συνοδεύτηκε ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο χιλιάδων 

Ἑλλήνων στὴν ἀπέναντι πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τὸν ξεριζωμὸ ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀκόμα 

ὁμογενῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν βιαίως τὶς πατρογονικές τους ἑστίες καὶ 

νὰ καταφύγουν ὡς ἐξαθλιωμένοι πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα.  

Στὰ ἐπιφανῆ καὶ ἰδιαίτερα προβεβλημένα θύματα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς 

ἀνήκει καὶ ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης (1867-1922). Ὁ νέος 

ἱερομάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε μιὰ ἐξέχουσα καὶ χαρισματικὴ προσωπικότητα τῶν ἀρχῶν 

τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἂν καὶ ἔζησε ὅλα τὰ χρόνια τῆς ζωῆς του ἐκτὸς Ἑλλάδας, ἀναδείχθηκε σὲ μιὰ 

φλογερὴ φυσιογνωμία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ποὺ ζοῦσε στὰ ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. 

Ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Τρίγλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 

σπούδασε καὶ ἀνδρώθηκε πνευματικὰ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ὑπηρέτησε στὴν 

Πατριαρχικὴ Αὐλὴ τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς Μέγας Πρωτοσύγκελλος, ἐνῶ λίγο ἀργότερα 

χρημάτισε Μητροπολίτης Δράμας καὶ ἔπειτα Μητροπολίτης Σμύρνης. 

Γιὰ τὸ ἡρωικὸ τέλος τοῦ ἀοίδιμου ἱεράρχη τῆς Ἰωνίας ἔχουν διατυπωθεῖ πολλὲς μαρτυρίες 

Ἑλλήνων καὶ ξένων, οἱ ὁποῖες συγκλίνουν στὸ ὅτι ὁ ἱεράρχης παραδόθηκε στὸν τουρκικὸ ὄχλο 

καὶ κατακρεουργήθηκε. Στὶς περισσότερες ὅμως μελέτες καὶ τὰ ἀφιερώματα γιὰ τὸν 

Μητροπολίτη Σμύρνης ἀναφέρεται ὡς ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του ἡ 27η Αὐγούστου 1922 (παλαιὸ 

ἡμερολόγιο). Αὐτό, ὡστόσο, δὲν φαίνεται νὰ εἶναι σωστό, καθὼς ἡ ἔρευνα ἔχει ἀνασύρει ἀπὸ τὴ 

λήθη τρεῖς τουλάχιστον μαρτυρίες ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι ἐπιβεβαιώνουν πὼς ὁ 

Χρυσόστομος ἐτελειώθη τὴν Κυριακὴ 28 Αὐγούστου 1922. (...) 

Ἡ δεύτερη μαρτυρία σχετικὰ μὲ τὴν ἀκριβὴ ἡμερομηνία θανάτου τοῦ Χρυσοστόμου 

φαίνεται ἀκόμα πιὸ ἀξιόπιστη. Προέρχεται ἀπὸ ἕναν Τοῦρκο ταγματάρχη, ὀνόματι Ὀσμὰν 

Φεϊζῆ, ὁ ὁποῖος ἦταν παρὼν καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πολύωρου μαρτυρίου τοῦ Μητροπολίτη 

Σμύρνης. Ὁ Τοῦρκος ἀξιωματικὸς εὑρισκόμενος τὸ 1924 στὴν Ἀθήνα ἀφηγήθηκε τὸ μαρτύριο 

τοῦ Χρυσοστόμου στὸν δημοσιογράφο Σταῦρο Κουκουτσάκη (1891-1968). Ὁ τελευταῖος 

δημοσίευσε τὴν πολύτιμη αὐτὴ μαρτυρία πέντε χρόνια ἀργότερα (1929) στὴν ἔγκριτη καὶ 

ἱστορικὴ ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις». Ἐκεῖ ἀναφέρεται πὼς ὁ Χρυσόστομος, συνοδευόμενος ἀπὸ 

δύο μέλη τῶν ἑλληνικῶν κοινοτικῶν σωμάτων τῆς Σμύρνης, τοὺς Νικόλαο Τσουρουκτσόγλου 

καὶ Γεώργιο Κλιμάνογλου, ἔφτασε τὴν Κυριακὴ 28 Αὐγούστου καὶ ὥρα 10η πρωινὴ στὸ 

Διοικητήριο καὶ ὁδηγήθηκε ἀμέσως ἐνώπιον τοῦ Νουρεντὶν πασᾶ. Μετὰ ἀπὸ ἕναν σύντομο 

διάλογο, ὁ Τοῦρκος διοικητὴς παρέδωσε τὸν Μητροπολίτη στὸν ἐξαγριωμένο ὄχλο καὶ 

θανατώθηκε ὡς ἀληθὴς μάρτυρας, ἐν μέσῳ ὀδυνηρῶν κακώσεων καὶ στρεβλώσεων. (...) Ὁ νέος 

ἱερομάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας, Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ἐτελειώθη μαρτυρικῶς ἐν 

Σμύρνῃ τῇ 28ῃ Αὐγούστου 1922. Καὶ ἐπειδὴ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα ποὺ βρίσκονται χρονικὰ 

πλησιέστερα στὴν ἀλλαγὴ - διόρθωση τοῦ ἡμερολογίου στὴν Ἑλλάδα (1923-1924) ἀναφέρονται 

καὶ μὲ τὴ νέα ἡμερομηνία, τὸ μαρτυρικὸ τέλος τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης ἔλαβε χώρα τῇ 

10ῃ Σεπτεμβρίου 1922. 
 

*Το βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Μπιλιανοῦ, Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος - Ἀπὸ τὸν 

Μακεδονικὸ Ἀγώνα στὴ Μικρασιατικὴ Κατστροφή, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 2021, θα 

παρουσιαστεί στην πόλη μας τον Δεκέμβριο σέ ἐκδήλωση πού διοργανώνει ὁ Ἱερός Ναός μας. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2022 
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Ἀνθίμου, Ἀν. Λειψάνων Ἁγ. Νεκταρίου 

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου ΙΒ΄ Ματθαίου 

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Σώζοντος 

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου  Γενέσιον τῆς Θεοτόκου  

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Μηνοδώρας, Νυμφοδώρας 

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου Πρό τῆς Ὑψώσεως 

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου Μετά τήν Ὕψωση Ἁγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Εὐσταθίου 

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Ἰωνᾶ 

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου Σύλληψη ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 

Σάββατο 24  Σεπτεμβρίου Παναγίας Μυρτιδιώτισσας  

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου Α΄ Λουκᾶ  

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου Μετάσταση Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου Ἁγ. Χαρίτωνος 

Κάθε Κυριακή 7.00 - 10.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

 Κάθε Σάββατο καί ἑορτές 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. 

 Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος 

 Κάθε ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός 

 Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα 5.00 μ.μ. Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. 

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

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ 

καί Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνο Συνδρομητῶν τῆς Ἐνορίας μας. 
 

 

 

Ἕνα βιβλίο γιά τόν Ἅγιο Χρυσόστομo Σμύρνης  

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  
ἐκδόσεις Πατάκη  

γραμμένο γιά μικρούς καί μεγάλους ἀπό τήν καταξιωμένη συγγραφέα 

καί συντοπίτισσά μας Ἑλένη Δικαίου. Μιά συναρπαστική ἀφήγηση τῆς 

ζωῆς καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου μας. 

Διατίθεται στό Ναό μας στήν προνομιακή τιμή τῶν 10 εὐρώ. 

Τά ἔσοδα τῶν δικαιωμάτων τῆς συγγραφέως θά διατεθοῦν γιά τήν 

ἀνέγερση Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Χρυσοστόμου στήν Ἐνορία μας! 
 

 



Πράσινη Ἐνορία 

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Μήνυμα τοῦ Παν. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ γιά τήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου 

«Εἰσερχόμενοι σήμερον, εὐλογίᾳ Θεοῦ, εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, τιμῶμεν 

κατά τήν ἑορτήν ταύτην τῆς Ἰνδίκτου τήν «Ἡμέραν προστασίας τοῦ φυσικοῦ 

περιβάλλοντος» καί ἀναπέμπομεν δοξολογικάς καί εὐχαριστηρίους εὐχάς πρός τόν 

Κτίστην τῶν ἁπάντων διά τό «μέγα δῶρον τῆς δημιουργίας». 

Διακηρύσσομεν καί πάλιν γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ, ὅτι ὁ σεβασμός πρός τήν κτίσιν καί ἡ 

διαρκής μέριμνα διά τήν προστασίαν της ἀνήκουν εἰς τόν πυρῆνα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν 

ταυτότητος, ὡς ἕν ἐκ τῶν τιμαλφεστάτων στοιχείων της. Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει καί 

διδάσκει ὅτι αἰτία τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν «καλήν λίαν» δημιουργίαν 

καί τόν συνάνθρωπον εἶναι ἡ «Θεοῦ ἀλλοτρίωσις». Ὑπενθυμίζει δέ εὐθαρσῶς ὅτι δέν 

ὑπάρχει αὐθεντική ἐλευθερία χωρίς τήν Ἀλήθειαν καί ἔξω ἀπό τήν Ἀλήθειαν, ἡ ὁποία εἶναι 

ἡ κατ᾿ ἐξοχήν ἐλευθεροποιός δύναμις. «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια 

ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η’, 32). 

Ἐπί τρεῖς καί πλέον δεκαετίας, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προβάλλει 

μετ᾿ ἐμφάσεως καί δυναμισμοῦ, διά ποικίλων πρωτοβουλιῶν, τό οἰκοφιλικόν μήνυμα τῆς 

Ὀρθοδοξίας. Ἡ 1η Σεπτεμβρίου 1989 θά σηματοδοτῇ καί θά συμβολίζῃ ἐσαεί τήν ἔναρξιν 

ἑνός εὐλογημένου κινήματος, τό ὁποῖον παρήγαγε καρπόν πολύν, ἀνέδειξε τάς 

πνευματικάς καί ἠθικάς ρίζας καί παραμέτρους τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ 

περιβάλλοντος, ἐκινητοποίησε πρόσωπα καί θεσμούς, ἐνέπνευσε τόν λοιπόν χριστιανικόν 

κόσμον, ἔδειξε τήν ὁδόν πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ μεγάλου προβλήματος, ὁδόν, ἡ ὁποία 

διαβαίνει διά μέσου, πρῶτον, τῆς κατανοήσεως τῆς συνδέσεως αὐτοῦ μέ τήν κρίσιν τῆς 

ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καί τῆς ἀνάγκης ριζικῆς ἀλλαγῆς νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς 

ἀπέναντι εἰς τήν κτίσιν, καί, δεύτερον, διά τῆς κοινῆς καί πανανθρωπίνης δράσεως, 

δεδομένων τῶν παγκοσμίων διαστάσεων καί τῶν τραγικῶν ἐπιπτώσεων τοῦ οἰκολογικοῦ 

ὀλέθρου.» 

 
 

Διήμερη Προσκυνηματική 

Ἐκδρομή στην 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ 

Δευτέρα 19 καί Τρίτη 20 

Σεπτεμβρίου 2022 

Θά ἐπισκεφτοῦμε, ἐπίσης, 

τήν Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος καί την Ἱ. Μ. 

Μεταμορφώσεως Καμένων Βούρλων 

Τιμή συμμετοχῆς 50 εὐρώ.  Δηλώσεις στήν νεωκόρο μας κ. Βασιλική Γορδίου  
 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : www. inev.gr 
 

Ἡ ἐνορία μας ἔχει σελίδα στο  ! Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας 
 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160, i.n.evangelistrias@gmail.com 


