
1 
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
(ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ) 

 

Πόσο τραγική και γεμάτη πόνο είναι εκείνη η φωτογραφία που εικονίζει το λι-

μάνι της Σμύρνης και τους ανθρώπους μέσα στις βάρκες, να αποχαιρετούν 

δακρυσμένοι την αγαπημένη τους ΠΑΤΡΙΔΑ. 

Αν μπορούσαμε να προχωρήσουμε λίγο πιό πέρα, θα φθάναμε στον κατάμε-

στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής, εκεί όπου ο Μητροπολίτης ΧΡΥ-

ΣΟΣΤΟΜΟΣ απευθύνει στο ποίμνιό του, τα τελευταία πατρικά του λόγια:  

"Η θεία πρόνοια δοκιμάζει την πίστη, το θάρρος και την υπομονή μας. Προ-

σεύχεσθε και θα παρέλθη το ποτήριον τούτο. 

Θα ίδωμεν πάλιν καλάς ημέρας και θα ευλογήσωμεν τον Θεόν. 

Θαρρείτε ως εμπρέπει εις καλούς χριστιανούς". 

Η κατάσταση ήταν δεινή. Ο ελληνικός στρατός είχε αποχωρήσει και η ΣΜΥΡ-

ΝΗ ανυπεράσπιστη προχωρούσε στον δικό της μαρτυρικό δρόμο. 

Οι κάτοικοί της, πανικόβλητοι και φοβισμένοι από τις βιαιότητες του εχθρού, 

έτρεχαν στην προκυμαία προκειμένου να σώσουν ό,τι τους είχε απομείνει. 

Τον εαυτό τους και ίσως τους δικούς τους. Όσοι έμεναν πίσω ήταν έτοιμοι να 

υποστούν ό,τι σχεδίαζε γι' αυτούς ο εχθρός. 

Ανάμεσά τους στέκει αγέρωχος ο Μητροπολίτης τους. Σ' αυτόν στηρίζονται. 

Τα Πατρικά του λόγια, σαν μέλι γλυκαίνουν τις πονεμένες ψυχές τους. 

Κι εκείνος, με το μοναδικό του όπλο, την ποιμαντορική του ράβδο, κάνει τα 

πάντα για να κρατήσει τον Ελληνισμό ζωντανό. 

"Ο Μητροπολίτης Σμύρνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ γεννήθηκε στην Τρίγλια της 

Προποντίδος και ήταν γιός της οκταμελούς οικογένειας του Νικολάου Καλαφά-

τη και της Καλλιόπης Λεωνίδου. 

Η οικογένειά του, παρά την μέτρια οικονομική της κατάσταση, φρόντισε να 

παράσχει στον νεαρό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ μία ολοκληρωμένη παιδεία. 

Έτσι, από πολύ μικρός μυήθηκε στην Αρχαία Ελληνική, την Γαλλική και την 

Τουρκική γλώσσα, ενώ παράλληλα σπούδασε και την Εκκλησιαστική μουσική. 

Όταν μεγάλωσε φοίτησε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, χειροτονήθηκε 

Διάκονος στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και αργότερα χρημάτισε 

πρωτοσύγκελος της Μεγάλης Εκκλησίας. 
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Το 1902 χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Ιωακείμ Η', Μητροπολίτης Δρά-

μας. 

Η ποιμαντορία του στην περιοχή της Δράμας συνέπεσε με το ξέσπασμα του 

Μακεδονικού αγώνα και η δράση του κινήθηκε παράλληλα με αυτόν. 

Ανέπτυξε μεγάλη εθνική δράση, αγωνίστηκε εναντίον της Βουλγαρικής Προ-

παγάνδας και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τονώσει το ελληνικό στοιχείο 

της περιοχής. 

Παράλληλα ανέπτυξε έντονο φιλανθρωπικό ενδιαφέρον, ιδρύοντας Ορφανο-

τροφεία, Γηροκομεία, Νοσοκομεία και εργατικές κατοικίες για τους καπνεργά-

τες. 

Όμως η πολύπλευρη δυναμική του δράση ενόχλησε την Υψηλή Πύλη, η οποία 

αξίωσε από το Πατριαρχείο την άμεση ανάκληση του. 

Έτσι, ο δυναμικός Μητροπολίτης Δράμας εγκαταλείπει το ποίμνιό του, για να 

ξεκινήσει νέα δράση στη Μητρόπολη της Σμύρνης. 

Εργάστηκε σκληρά, οργάνωσε συσσίτια και περιέθαλψε τους πονεμένους και 

άστεγους αδελφούς του. Κατόρθωσε μάλιστα να απομακρύνει από τη Σμύρνη 

τον Τούρκο Στρατηγό Νουρεντίν, γεγονός που κίνησε την οργή εναντίον του. 

Ο εχθρός όμως καραδοκεί και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπή-

σει και εξοντώσει το θύμα του. 

Και τώρα είναι η σειρά του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.  

Ήταν 27 Αυγούστου του 1922, όταν μια Γαλλική περίπολος, κατέφθασε στο 

Μητροπολιτικό Ναό, για να φυγαδεύσει τον ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, προκειμένου να 

γλιτώσει από το θανάσιμο κίνδυνο. 

Μάταια όμως. Για εκείνον ήταν ντροπή, να εγκαταλείψει με αυτόν τον τρόπο 

το ποίμνιό του. Τις χιλιάδες των ανθρώπων που δοκιμάζονταν τόσο σκληρά 

και έτρεχαν κοντά του για να πάρουν δύναμη και θάρρος. 

ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ, όπως ο ίδιος είπε στους απεσταλμένους, όφειλε να 

βρίσκεται δίπλα στο ποίμνιό του. 

Λίγο αργότερα κατέφθασε ο Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος τον οδήγησε ε-

νώπιον του ορκισμένου εχθρού του, του Νουρεντίν Πασσά. 

Εκείνος, αφού τον ανέκρινε και τον εξύβρισε χυδαία, γύρισε στο μαινόμενο 

πλήθος και είπε: Αν σας έκανε καλό, να του το ανταποδώσετε, αν σας έκανε 

κακό, να του κάνετε και εσείς κακό. 
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Στο πρόσωπο του Αγίου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ είχε απλωθεί μια Θεϊκή γαλήνη και 

εκείνος ήταν έτοιμος να αντικρίσει τον θάνατο και να περάσει, από την φθαρτή 

ζωή στην αθάνατη και αιώνια. 

Ο όχλος βίαια τον αρπάζει, τον οδηγεί μπροστά σε ένα κουρείο και τότε ξεκινά 

το φρικτό μαρτύριο του. 

Αφού του ξέσκισαν τα ρούχα και τον έντυσαν με μια άσπρη μπλούζα, άρχισαν 

να τον χτυπούν λυσσασμένα με γροθιές και με ξύλα. 

Τον φτύνουν, τον βρίζουν, του τρυπούν το σώμα με μαχαιριές, του ξεριζώ-

νουν την γενειάδα και τέλος τον πυροβολούν δύο φορές στο κεφάλι, δίνοντας 

τέλος στο φρικτό του μαρτύριο. 

Ο επίσκοπος Σμύρνης Χρυσόστομος, ως ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ, στάθηκε δίπλα 

στο ποίμνιό του και υπερασπίστηκε με τίμημα την ίδια του την ζωή το έθνος. 

Γι' αυτό και η ορθόδοξη Εκκλησία μας, τον κατέταξε ως Άγιο και Εθνομάρτυ-

ρα. 

 

Πηγή: Μηνιαίο Ορθόδοξο χριστιανικό Περιοδικό "ΛΥΔΙΑ". 

 

Σας Ευχαριστώ 

Δημήτριος Μητρόπουλος 


