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Ο ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
'Υπό Δημητρίου Π. Αυκούδη
Θεολόγου - Φιλολόγου, ύπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών

πόγευμα
της
27ης
Αύγουστου τού 1922.Ό
ακλόνητος Ιεράρχης Χρυσόστο
μος διά τής τουρκικής φρουράς
οδηγείται στό φρουραρχείο τής
Σμύρνης. Γύρω άπό αύτό, ό
τουρκικός όχλος κραυγάζει, άπειλεΐ, μαίνεται καί ζητεί εκδίκηση.
Τόν έσυραν άπό τό Διοικητήριο
έως τήν τουρκική άγορά καί άπό
εκεί τόν έφεραν αίμόφυρτο στήν
πλατεία τού Τιρκιλίκ. Τά ράσα
του σχισμένα, τό πρόσωπό του
αιματοβαμμένο καί εξαθλιωμέ
νο. Ή δεσποτική του ράβδος λά
φυρο τού άσύντακτου όχλου. «Κι
οί μουσικές συνεχίζουν νά παί
ζουν τά τούρκικα εμβατήρια...
Κι οί άλαλαγμοί τού όχλου πιό
βροντεροί καλύπτουν τόν άέρα...
Τίποτε δέν έμεινε καί τίποτε δέν
βρέθηκε άπό τό μαρτυρικό σκή
νωμά του. Οί Τούρκοι φρόντισαν
νά εξαφανίσουν καί τά τελευταία
άπομεινάρια τού άγιου του σώ
ματος. Νομίζοντας φαίνεται ότι
έτσι εξαφανίζουν καί τήν Ε λλά 
δα. Ξεχνώντας ότι έτσι τήν άναζωογονοΰν καί τήν δοξάζουν
τήν Ελλάδα...» (Ιερομάρτυρες
τού Είκοσιδύο, Τέσσαρες επίσκο
ποι τής Μικρασίας, Έκδ. Ζωής,
Άθήναι 1963, σελ. 73).
Στήν Τριγλιά, μία μικρή πα
ραθαλάσσια κωμόπολη τής Προ

Α

ποντίδας, γεννήθηκε ό μικρός
Χρυσόστομος Καλαφάτης τού
Νικολάου καί τής Καλλιόπης στά
1867. Ξεχώριζε άπό τά ύπόλοιπα έπτά άδέλφια του, καθώς μάς
διασώζουν οί ιστορικοί καί επι
θυμούσε νά σπουδάσει στη φη
μισμένη θεολογική σχολή τής
Χάλκης, επιθυμούσε διακαώς
νά σπουδάσει τά ιερά γράμματα
καί ν ’ άφιερωθεΐ στήν Εκκλησία
καί στη διακονία τών άνθρω
πον (Γιά τη βιογραφία τού Αγίου
Χρυσοστόμου Σμύρνης (Καλα
φάτη) βλ. σχ. Λοβέρδου Σπυρί
δωνος, Ό Μητροπολίτης Σμύρνης
Χρυσόστομος, Άθήναι 1929/ Πο
λίτη
Κωνσταντίνου,
Χρυσό
στομος Σμύρνης, Άθήναι 1934/
Σολομωνίδη Χρήστου, Ή Ε κκλη
σία τής Σμύρνης, Άθήναι 1960).
Μέ τήν εύγενική χορηγία καί συ
μπαράσταση τού προστάτου του
Μητροπολίτου Μυτιλήνης Κων
σταντίνου Βαλιάδη, ό Χρυσόστο
μος πραγματοποιεί τό θεοφιλές
όνειρό του, περατώνει μέ άρι
στα τις θεολογικές του σπουδές
στήν ώς άνω σχολή, καί χειρο
τονείται διάκονος Χριστού στά
1891. Ακολουθεί μία περίοδος
έπιστημονικής μελέτης καί συγ
γραφής, πάντοτε στά μητροπολιτικά όρια τής Μυτιλήνης άρχικσ
καί άργότερα τής Εφέσου. Καρ
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πός τής κοπιαστικής του θεολογικής έντρύφησης τής περιόδου
αυτής είναι τό δίτομο σύγγραμμά
του με τίτλο «Περί Εκκλησίας».
Τό δίτομο έργο τοϋ Χρυσοστόμου
«ΠερίΕκκλησίας» (1.110 σελίδες),
διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Στό
πρώτο άναφέρεται στήν ’Ορθο
δοξία, τόν Καθολικισμό καί τόν
Προτεσταντισμό, στό δεύτε
ρο αναλύει την ομολογία
τού Πέτρου τοϋ Μογίλα,
στό
τρίτο
ελέγχει τόν Προ
τεσταντισμό καί
στό τέταρτο τόν
Καθολι κι σμό
(πρβλ. Ιερο
μάρτυρες τοϋ
Είκοσιδύο,
σελ. 25-26).
Άπό τίς σελί
δες τού έργου
αύτοϋ άναδύεται τό άγωνιστικό φρόνημα,
άλλά καί ή ιδιαί
τερη έμβρίθεια καί
επιστημοσύνη
τοϋ
Χρυσοστόμου. Στίς 2
Απριλίου 1897, ό προστά
της του Μητροπολίτης Μ υτι
λήνης καί τοποτηρητής Εφέσου
Κωνσταντίνος άνέρχεται στόν
Πατριαρχικό θώκο τής Κωνστα
ντινουπόλεως καί μέ τή σύμ
φωνη γνώμη καί παρακίνηση
κλήρου καί λαού, στίς 18 Μαΐου
1897, χειροτονεί τόν Χρυσόστο
μο Πρεσβύτερο καί τόν διορίζει

Μέγα Πρωτοσύγκελλο τοϋ Οικου
μενικού Θρόνου καί άκολούθως
στίς 23 Μαΐου τοϋ 1902 χειρο
τονείται Επίσκοπος, καθώς εκλέ
γεται παμψηφεί Μητροπολίτης
Δράμας.
Πέντε έτη θά διαρκέσει ή
άρχιερατική διακονία τού Χρυσο
στόμου στη Δράμα. Τό διάστημα
όμως αύτό ήταν άρκετό γιά νά
κερδίσει άγαπητικά τίς
καρδιές τοϋ ποιμνίου
του. Ιδρύει σχολεία
καί
γυμναστή
ρια, νοσοκομεία,
ορφανοτρο
φεία, καπνεργ ο στ ά σι α ,
γεωργικές
σχολές, έργασ τ ή ρ ι α
άπορων, επι
σκευάζει
ιε
ρούς
ναούς,
ορθοτομεί, θυ
σιάζεται
στην
άγαπητική
δι
ακονία,
πρωτο
στατεί στήν ίδρυση
καί λειτουργία έργων
ύδρεύσεως καί μουσικών
ομίλων. «Καί σήμερα άκόμη, σάν
περπατάς άνάμεσα στούς δρό
μους τής Δράμας, θά συναντήσης
πολλά άπ’ αύτά τά κτίρια. Μία
μικρή μαρμάρινη πλάκα στήν
πρόσοψι θυμίζει στόν διαβάτη τό
πέρασμα τοϋ φλογερού καί άκούραστου ιεράρχου» (Ιερομάρτυρες
τοϋ Είκοσιδύο, σελ. 33). Ή έθνι-
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κο-θρησκευτική δράση τοϋ Χρυ
σοστόμου πολύ σύντομα θά έρθει
σε σύγκρουση με την Τουρκική
σκλαβιά ή όποία, σε συνδυασμό
με τό άνελέητο καί καταστροφι
κό πέρασμα των Βούλγαρων κο
μιτατζήδων άπό τά Μακεδονικά
εδάφη (πρβλ. Καλαφάτη Χρυσο
στόμου, Εκθέσεις περί τού Μακε
δονικού Άγώνος, επιμέλεια Βασιλ.
Λαούρδα, Θεσσαλονίκη 1960), θά
άναγκάσει τόν άγωνιστή Ιεράρχη,
μετά άπό διαταγή τού Μεγάλου
Τούρκου Βεζύρη, νά έγκαταλείψ ει τό ποίμνιό του, νά καταφύγει άρχικά στή Θεσσαλονίκη καί
άργότερα, σχεδόν νά αύτοπεριοριστεϊ στήν ιδιαίτερη πατρίδα του,
τήν Τριγλιά. Στίς 11 Μαρτίου
τού 1910 ό Χρυσόστομος εκλέγε
ται έπισήμως Μητροπολίτης στή
μεγαλύτερη καί πιό κεντρική μη
τρόπολη τής Μικράς Άσίας, τή
μαρτυρική Σμύρνη.
Ή ποιμαντική εύαισθησία
τού Χρυσοστόμου άγκαλιάζει εξ
άρχής τά μητροπολιτικά του όρια
καί πολλές φορές τά υπερβαί
νει. Ακάματος εργάτης, φλογερός
άπόστολος, διαπρύσιος κήρυκας
τής άγάπης, πατέρας άληθινός,
άναλώνεται καθημερινά στή δι
ακονία τοϋ ποιμνίου του. Στίς
άρχές τοϋ 1911 ό Χρυσόστομος,
τιμώντας τή μνήμη τοϋ Αγίου
μάρτυρος Πολυκάρπου Επισκό
που Σμύρνης (82-168 μ.Χ.),
εκδίδει ένα έθνικοθρησκευτικό
εβδομαδιαίο περιοδικό μέ τίτλο
«Ό 'Άγιος Πολύκαρπος» (βλ. σχ.

Ιερός Πολύκαρπος, άριθ. 145, Ια 
νουάριος 1914).
Πλησιάζουμε στά τέλη Μαΐου, όταν ένοπλοι Τούρκοι, άπό
εκδίκηση όρμώμενοι γιά τά εδά
φη πού έχασαν (Μακεδονία καί
Θράκη), εισέρχονται ένοπλοι στά
μικρασιατικά ελληνικά χωριά καί
λεηλατούν ελληνικές περιουσί
ες, βεβηλώνουν ιερούς ναούς καί
άπειλοϋν καί άναγκάζουν τόν
ελληνικό πληθυσμό νά έγκαταλείψει τή γή των προγόνων του,
νά άποποιηθεΐ κάθε ίχνος ιδιο
κτησίας προσωπικής καί πνευ
ματικής στήν περιοχή (πρβλ.
Ιερομάρτυρες τοϋ Είκοσιδύο, σελ.
48-54). «Ό Χρυσόστομος στήν
κρίσημη αύτή στιγμή άναπτύσσει μία καταπληκτική δραστηρι
ότητα. ’Οργανώνει τό «στρατό τής
σωτηρίας» άπό εθελοντές. Τούς
εφοδιάζει μέ χρήματα, τρόφι
μα καί είδη ρουχισμού καί τούς
στέλνει νά περιμαζέψουν τούς
πρόσφυγες» (Ιερομάρτυρες τοϋ
Είκοσιδύο, σελ. 54). Οί Τούρκοι
γιά νά άναχαιτίσουν τήν προσφο
ρά αύτή τοϋ Χρυσοστόμου τόν
άναγκάζουν νά οδηγηθεί γιά άκόμη μία φορά στήν εξορία (19141918) καί καταφεύγει περίλυπος
στήν Κωνσταντινούπολη (πρβλ.
K itrom ilidis P., A lexan dris A.,
‘Ethnic S u rv iv al N ation alism
and Forced M igration: The
H istorical D em ography of the
G reek Com m unity of A sia
M inor at the close of Ottoman
e ra ,’ Δελτίο Κέντρου Μικρασια
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τικών Σπουδών 5, 1984, σελ.
9-44). Στά τέλη τοϋ Σεπτεμβρίου
τοϋ 1918, ό εξόριστος Ιεράρχης
επιστρέφει στήν επισκοπική του
έδρα καί ώς αληθώς ποιμενάρχης
οργανώνει ξανά τήν μητροπολιτική του περιφέρεια, εκφράζο
ντας όρθόπρακτα τήν άγάπη του
άκόμη καί πρός τούς Τούρκους
αιχμαλώτους, καθώς μέ άπόφαση τών Ευρωπαϊκών
συμμαχικών δυνάμε
ων, τήν 1η Μαΐου
1919, ή εύρύτερη περιοχή τής
Σμύρνης περι
έρχεται στήν
ελληνική δι
καιοδοσία καί
κατοχή.
Ή πολι
τική
διπλω
ματία
όμως
σ υ γκ εχ υ μ ένη
καί άπόκεντρη
δέν
κατάφερε ποτέ νά άποδώσει δίκαιο καί
άλήθεια. Κύριος καί
καθοριστικός της πα
ράγοντας τό οικονομικό
καί τό πρός προσάρτηση καί πο
λύπλευρη εκμετάλλευση εδαφικό
κίνητρο.’Έτσι, τρία χρόνια άργότερα, στίς 15 Αύγούστου 1922,
οί πρώτες ειδήσεις γιά άποχώρηση τοϋ ελληνικού στρατού άπό
τό μέτωπο φθάνουν στή Σμύρ
νη. «Τμήματα άπ' τόν Ελληνικό
στρατό πού υποχωρεί έρχονται
συνεχώς τίς μέρες αύτές στήν πόλι

[...] Μέ πόσο καμάρι κατέβαιναν
αύτά τά παλικάρια καί πατούσαν
τό πόδι τους στή Μικρασιατική
γή.,.Κ ι όσοι άπ’ τούς κατοίκους
προλαβαίνουν καί χωρούν, επιβι
βάζονται στά πλοία καί φεύγουν
κι αύτοί.Ό λοι τρέχουν στήν πα
ραλία. Ό λοι προσπαθούν νά σω
θούν. Αλλά πώς νά χωρέση στά
λίγα ελληνικά πλοία όλος εκείνος
ό πληθυσμός; Πολλοί μέ
νουν άπ’ έξω. Όσοι
πρόλαβαν φεύγουν.
Τά πλοία ξανάρ
χονται, ξαναφεύ
γουν. Ή πόλις
στρατιωτικά
έχει έκκενωθή.
Ό λοι οί επί
σημοι έχουν
έπιβιβασθή
στά
πλοία.
Ή μόνη άρχή
πού
μένει
στήν
πόλι
είναι ό Μητρο
πολίτης. Ό λοι
τόν συμβουλεύ
ουν
καί
αύτός
νά φύγη. Ό Ε π ί
σκοπος μάλιστα τών
Καθολικών τού έχει εξασφα
λίσει καί θέσι σέ ξένο άτμόπλοιο»
(K itrom ilidis P., A lexan d ris A.,
‘Ethnic S u rv iv al N ation alism
an d Forced M igration: The
H istorical D em ography of the
G reek Com m unity of A sia
M inor at the close of Ottoman
e ra ,’ Δελτίο Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών 5, 1984, σελ.
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67/ πρβλ. Μαργαρίτη Γιώργου,
Ό πόλεμος στη Μικρά Άσία στό
συλλογικό «Ιστορία τών Ε λ λ ή 
νων», τόμος 12ος, Δομή, Αθήνα
2006, σελ. 144-197/ Παπαρηγόπουλου Κωνσταντίνου, Ιστορία
τοϋ Ελληνικού ’Έθνους, τόμος
6ος, έκδ. Σεφερλής, Έν Άθήναις
1955, σελ. 453-475). Ό Ιστορικός
’Απόστολος Διαμαντής σημειώ
νει: «Στίς 13/26 Αύγούστου 1922
άρχισε ή μεγάλη άντεπίθεση τοϋ
τουρκικού στρατού, άποτέλεσμα
τής οποίας ήταν ή ολοκληρωτι
κή κατάρρευση τοϋ ελληνικού
μετώπου στή Μικρά Ασία. Από
τίς 15 Αύγούστου έγινε φανερή
πλέον σέ όλους ή οριστική ήττα
τών έλληνικών στρατιωτικών δυ
νάμεων. Τήν κατάρρευση αύτή
άκολούθησε μία μαζική, πανι
κόβλητη φυγή τών άγροτικών
έλληνικών πληθυσμών άπό τήν
ένδοχώρα τής Μικράς Ασίας πρός
τό λιμάνι κυρίως τής Σμύρνης.
Από εκεί οί διωκόμενοι Έ λ λ η 
νες φρόντιζαν νά βρίσκουν τόν
τρόπο διαφυγής πρός τήν Ε λλά 
δα, μέ κάθε δυνατό μέσον» (Δια
μαντή Άπ., Ή Καταστροφή τής
Σμύρνης, στό συλλογικό «Σμύρ
νη, Μικρασία», ΈλευθεροτυπίαΊστορικά, Αθήνα 2006, σελ. 107).
Οί Κεμαλικές θηρωδίες πού
άκολούθησαν δέν εΐχαν προηγού
μενο. Ό ελληνικός πληθυσμός
συγκεντρώνεται γύρω άπό τό ναό
τής Αγίας Φωτεινής. Πολλοί πέ
φτουν στή θάλασσα, μέ τήν ελπί
δα νά σωθούν στά ξένα πλοία.
«Οί Γάλλοι δεϊξαν βρωμερή στά

ση. Όσοι κατάφερναν νά σκαρ
φαλώσουν στά καράβια τους,
τούς ρίχναν πίσω στή θάλασσα.
Καί παλικάρια, πιό πολύ τά πα
λικάρια ξαναρίχναν στό νερό.
Σάν τούς βλέπαν νά ζυγώνουν,
τούς πετοϋσαν ζεματιστό νερό,
γιά νά μήν μπορέσουν ν' άνέβουν. Οί Εγγλέζοι κάναν ό,τι κά
ναν, μά σά πήγαινε κανείς στά
πλοία τους νά σωθεί, τόν δέχο
νταν καλά. Δέν τόν διώχναν...»
(Γ ιαννακόπουλου
Γιώργου,
Άπό τόν θρίαμβο στήν τραγω
δία (1919-1922), στό συλλογικό
«Σμύρνη, ή Μητρόπολη τοϋ Μ ι
κρασιατικού Ελληνισμού», Έ φ ε
σος, Αθήνα 2002, σελ. 249).
Ό τουρκικός όχλος πανηγυρί
ζει καί επιτίθεται κατά τών Ε λ λ ή 
νων. Πυροβολισμοί άκούγονται
συνεχώς καί τά πτώματα τών
χριστιανών γεμίζουν τούς δρό
μους. Ό λοι τρέχουν άλαφιασμένοι, πανικόβλητοι νά σωθούν, νά
ξεφύγουν. «Ό Χρυσόστομος πα
ραμένει μέ τή θέλησή του κοντά
στό ποίμνιό του πού κινδυνεύ
ει μέ άφανισμό. Δέν άποδέχεται
τίς προτάσεις τών Εύρωπαίων γιά
φυγάδευσή του άπό τή Σμύρνη.
Τό βράδυ τής 27ης Αύγούστου
τοϋ 1922, ήμέρα κατάληψης τής
Σμύρνης άπό τά στρατεύματα
τοϋ Κεμάλ, μαζί μέ τούς Έ λλη
νες τής Σμύρνης κλείνεται στήν
Αγία Φωτεινή. Είναι προφανές
πώς ήδη γνωρίζει καί τό δικό του
τέλος. Συλλαμβάνεται καί οδη
γείται πρός τό στρατηγό Νουρεντίν μπέη, δηλώνοντας «Βαδίζω
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πρός τό μαρτύριο»[...] Μπροστά 2006, σελ. 30-34).
στό κτίριο τοϋ τουρκικού διοι
Ή Αγία μας Εκκλησία εορτά
κητηρίου έχει συγκεντρωθεί ένα ζει τη μνήμη τού Αγίου Χρυσο
άφανιασμένο πλήθος τό όποιο στόμου Επισκόπου Σμύρνης καί
ζητάει τό κεφάλι τού Ιεράρχη. «τών σύν αύτώ μαρτύρων» (πρβλ.
Ό Νουρεντίν παρέδωσε τότε στό Πουρτσουκλή Δανιήλ (Μητροπο
πλήθος αύτό τόν άνυπεράσπιστο λίτου Καισαριανής, Βύρωνος καί
Χρυσόστομο. Ό Μητροπολίτης Υμηττού), Μικρά Άσία,Ή γή τών
Σμύρνης σύρθηκε στά σοκάκια
πατέρων ημών, στό περιοδικό
τής πόλης δερόμενος άγρίως καί
«Τόλμη», τεύχος 66, Σεπτέμβρι
έν τέλει βρήκε τραγικό θάνα
ος 2006, σελ. 26-29) τήν Κυρια
το, κατακρεουργημένος άπό τό
κή πρό τήςΤφώσεως τού Τιμίου
φανατισμένο τουρκικό πλήθος»
Σταυρού
έκάστου έτους γιά νά
(Διαμαντή Άπ., Ή Καταστρο
φή τής Σμύρνης, σελ. 114/ πρβλ. θυμίζει σέ όλους μας τη θυσιαέφημερίς Ελεύθερον Βήμα, άριθ. στική αυταπάρνηση, τό πνευμα
205, Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 1922. τικό μεγαλείο καί τήν άγαπητική
Σχετικά μέ τά διασωθέντα άμφια κένωση έως θανάτου τών άγίων
τού Χρυσοστόμου Σμύρνης βλ. Έθνοϊερομαρτύρων, γιά νά θυμ ί
Δροσινού Ήλία (Πρωτοπρ.), Πώς ζει σέ όλους μας ότι «Ό ποιμήν ό
διεσώθησαν τά άμφια τού Χρυσο καλός τήν ψυχήν αυτού τίθησιν
στόμου Σμύρνης, στό περιοδικό υπέρ τών προβάτων..’.Έμπροσθεν
«Τόλμη», τεύχος 66, Σεπτέμβριος αυτών πορεύεται» (Ιωάν. ι' 4, 11).

