
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η πποζθοπά ηος Αγίος Χπςζοζηόμος  

Μηηποπολίηος Σμύπνηρ ζηον Μακεδονικό αγώνα.  
ηος Κυνζηανηίνος Χολέβα  

     Υπάξρνπλ νξηζκέλνη άλζξσπνη πνπ είλαη απνθαζηζκέλνη λα 
αγσλίδνληαη, λα ζπζηάδνληαη, λα πξνζθέξνπλ. Άλζξσπνη, ζαλ ηνλ 
Άγην Δζλνκάξηπξα Χξπζόζηνκν Θαιαθάηε, πνπ καξηύξεζε γηα ηε 
Πίζηε θαη ηελ Παηξίδα ζηελ κύξλε ην καησκέλν θαινθαίξη ηνπ 
1922. Σν πέξαζκά ηνπ από ηε Κεηξόπνιε Γξάκαο (22-7-1902 έσο 
10-6-1909 θαη ηύπνηο κέρξη 10-3-1910) ζπλδέζεθε κε ην 
απνθνξύθσκα ηνπ Καθεδνληθνύ Αγώλνο. Ο Χξπζόζηνκνο σο 
Κεηξνπνιίηεο Γξάκαο, Εηρλώλ θαη Λεπξνθνπίνπ επεηέιεζε ζην 
αθέξαην ην εθθιεζηαζηηθό θαη εζληθό ηνπ θαζήθνλ θαη καδί κε 
άιινπο θιεξηθνύο θαη Καθεδνλνκάρνπο έζωζε ηελ  
ειιεληθόηεηα ηες Μαθεδολίας από δηπιό θίλδσλο. Ζ 
Καθεδνλία ηόηε βξηζθόηαλ ππό ηνπξθηθό δπγό αιιά ν βνπιγαξηθόο 
εζληθηζκόο θαη ν παλζιαβηζκός ζρεδίαδαλ λα δηαδερζνύλ ηνπο  
Οζσκαλνύο  θαη  λα ηελ   ελζσκαηώζνπλ   ζηε   «Μεγάιε 
Βοσιγαρία».   Ο    αγώλαο μεθίλεζε σο εθθιεζηαζηηθόο κε ηο 
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 Στίζκα ηοσ 1870 θαη ηελ Βνπιγαξηθή Δμαξρία θαη γξήγνξα έιαβε 
εζληθέο, ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. Ο Διιεληζκόο είρε 
σο πλεπκαηηθό πξνζηάηε ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, σο πνιηηηθό 
βξαρίνλα ηελ νξγάλσζε ηνπ Ίσλνο Γξαγνύκε θαη ηνπ Ιάκπξνπ 
Θνξνκειά θαη σο έλνπιε έθθξαζε ηα καθεδνληθά αληάξηηθα 
ζώκαηα απνηεινύκελα από εληνπίνπο Έιιελεο ηεο Καθεδνλίαο θαη 
από ζηξαηησηηθνύο θαη εζεινληέο πνπ ήιζαλ από ηελ Λόηην Διιάδα 
θαη ηελ Θξήηε.  

ηηο 23-5-1902, όηαλ εμειέγε από ηελ ύλνδν ηνπ Οηθνπκεληθνύ 
Παηξηαξρείνπ σο Κεηξνπνιίηεο Γξάκαο ν Χξπζόζηνκνο 
απεραηξέηεζε ηνλ Παηξηάξρε Ησαθείκ Γ΄ κε ηα εμήο πξνθεηηθά 
ιόγηα:  

«Δν όλη ηη καπδία και εν όλη ηη διανοία θα ςπηπεηήζυ 
ηην Δκκληζίαν και ηο Γένορ, και η Μίηπα, ηην οποίαν αι 
άγιαι σείπερ ζος εναπέθεζαν επί ηηρ κεθαλήρ μος, εάν 
πέππυηαι να απολέζη ποηέ ηην λαμπηδόνα ηυν λίθυν ηηρ, 
θα μεηαβληθή ειρ ακάνθινον ζηέθανον μάπηςπορ 
ιεπάπσος.»  

Ζ εζληθή δξάζε ηνπ ζηε Γξάκα είρε ζπληνληζηηθό θαη 
πλεπκαηηθό πεξηερόκελν. Ίδρσζε Μεηροποιηηηθό λαό, 
Μεηροποιηηηθό Μέγαρο, Νοζοθοκείο, Στοιή Αρρέλωλ, 
Στοιή Θειέωλ, Γσκλαζηήρηο, Μοσζηθό Όκηιο θαη 34 
ζτοιεία γηα λα κορθώλοληαη ηα ειιελόποσια. Ζ Δθθιεζία, ην 
ρνιείν θαη ηα Κνπζηθνθηινινγηθά ζσκαηεία ήζαλ ηελ επνρή 
εθείλνη νη ζηπινβάηεο ηεο ακύλεο ηνπ Διιεληζκνύ θαηά ησλ 
ηνπξθηθώλ θαη βνπιγαξηθώλ πξνπαγαλδώλ θαη δηεθύιαμαλ ηελ 
εζληθή ζπλείδεζε. Παξαιιήισο ν Χξπζόζηνκνο κε ηα θεξύγκαηά 
ηνπ θαινύζε ηνπο Έιιελεο λα αγσλίδνληαη κε θάζε ηξόπν θαηά ησλ 
ελόπισλ Βνπιγάξσλ θοκηηαηδήδωλ.  

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή είρε σο ζηελό ζπλεξγάηε ηνλ 
Ηεξνδηάθνλν ηεο Κεηξνπόιεσο Θεκηζηοθιή Χαηδεζηαύροσ, ν 
νπνίνο κε ην όλνκα Χξπζόζηνκνο ππεξέηεζε ζε επηζθνπηθέο ζέζεηο 
ηεο Κηθξάο Αζίαο θαη αξγόηεξα εμειέγε (ην 1962) Αξρηεπίζθνπνο 
Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο. Ο Καθαξηζηόο Χξπζόζηνκνο 
Χαηδεζηαύξνπ εθνηκήζε ην 1968 θαη δηεγείην κε ζπγθίλεζε ηελ 
αγσληζηηθή δξάζε ηνπ δίπια ζηνλ Δζλοϊεροκάρησρα 
Χρσζόζηοκο Καιαθάηε. Δπίζεο ν Κεηξνπνιίηεο Χξπζόζηνκνο 
ζπλεξγάζζεθε κε ηελ Γεκνγεξνληία ηεο Γξάκαο, ε νπνία 
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απεηειείην από ηνπο Θσλζηαληίλν Γαβέιια, Γεκνζζέλε 
Χαηδεθπξηάθν, Πέηξν Θσλζηαληηλίδε, Αζαλάζην Πέηζν, Κεξθνύξην 
Θσλζηαληηλίδε, Βαζίιεην Γξεγνξηάδε, Γεκήηξην Θσλζηαληίλνπ, 
Αζαλάζην Βαγηαλά, Γεκήηξην Αλζόπνπιν, Βιάρν Αλαγλσζηόπνπιν, 
Ληθόιαν Χαξηηάθε, Κηραήι Φέζζα θαη Αζαλάζην Παπαινύδα. ηελ 
πεξηθέξεηα Γξάκαο έληνλε εζληθή αγσληζηηθή δξάζε αλέπηπμε θαη 
ε νηθνγέλεηα Θνκπόθε, ε νπνία ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 
Καθεδνληθνύ Αγώλνο είρε νθηώ ζύκαηα.  

Ογθώδεο είλαη ε αιιεινγξαθία ηνπ Χξπζνζηόκνπ κε ηνλ 
Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε, ηηο Πξνμεληθέο Αξρέο θαη ηελ επίζεκε 
Διιάδα ζρεηηθά κε ηα δεηλά ηνπ Διιεληζκνύ εμ αηηίαο ηεο δξάζεσο 
ησλ θνκηηαηδήδσλ. Σε κία επηζηοιή ηοσ προς ηο Παηρηαρτείο 
ηολίδεη όηη ε Μαθεδολία ήηαλ θαη είλαη τώρα θαζαρώς 
ειιεληθή, αιιά ε βοσιγαρηθή εζληθηζηηθή προζπάζεηα 
αγωλίδεηαη λα αιιοηώζεη ηελ ηζηορία θαη ηελ εζλογραθία, 
πράγκα ποσ κας ζσκίδεη ηης ζεκερηλές θαηδρόηεηες ηωλ 
Σθοπίωλ. ε άιιε δξακαηηθή αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ Παηξηάξρε 
Ησαθείκ Γ΄ (Διιελόβιαρν από ηε Καθεδνλία) ν Χξπζόζηνκνο 
ζξελεί γηα ηηο ζθαγέο: «Δπέπξσην άξα νη πνηκέλεο ηνπ νξζνδόμνπ 
ιανύ νπδέλ άιιν λα έρσκελ εληαύζα θαζήθνλ εη κε λα ζξελώκελ 
θαζ' εθάζηελ ηα .... αζπαίξνληα ζύκαηα θαη λα ζάπησκελ ηνπο θαηά 
πάζαλ ώξαλ δνινθνλνπκέλνπο»!  

Σα όξηα ηεο Κεηξνπνιηηηθήο ηνπ πεξηθεξείαο ήζαλ εθηεηακέλα. 
Από ην Λέζην σο ηνλ ηξπκώλα, από ην Λεπξνθόπη σο ην Αηγαίν. 
Όηαλ πξνθαινύζε ηελ νξγή ησλ Σνύξθσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ 
άιιαδε πξνζσξηλώο έδξα θαη από ηελ Γξάκα κεηεθέξεην ζηελ 
Αιηζηξάηε, θσκόπνιε ζήκεξα ηνπ Λνκνύ εξξώλ. Γηα λα ηνλώζεη 
ην θξόλεκα ηνπ πνηκλίνπ ηνπ πξαγκαηνπνηνύζε ζπρλά πεξηνδείεο 
ζηα ρσξηά, γεγνλόο ην νπνίν ελνρινύζε ηελ ηνπξθηθή Γηνίθεζε. ε 
κία έθζεζή ηνπ πξνο ηνλ Έιιελα Πξόμελν ησλ εξξώλ αρηνύξε ν 
Οζσκαλόο Γεληθόο Δπηζεσξεηήο ηεο πεξηνρήο έγξαθε: «Ο 
Μηηποπολίηηρ Γπάμαρ ξέθςγε από κάθε σαλινό, ύτυζε ηην 
Δλληνική ζημαία ηηρ Δπαναζηάζευρ και ηηρ καηαλύζευρ 
ηος καθεζηώηορ και πεπιεπσόμενορ ηην πεπιθέπεια 
εξεγείπει ηοςρ πληθςζμούρ, ζςνεννοείηαι με ηοςρ Έλληνερ 
ανηάπηερ και ηοςρ υθεί όσι μόνον ενανηίον ηυν Βοςλγάπυν, 
αλλά και ενανηίον ηυν Οθυμανών».  
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Όια απηά πξνθάιεζαλ ηελ κήληλ ησλ Σνύξθσλ, νη νπνίνη πίεδαλ 
ην Παηξηαξρείν λα ηνλ αλαθαιέζεη ε λα ηνλ κεηαζέζεη. Σειηθά ζηηο 
25-8-1907 ε Οζσκαληθή Γηνίθεζε ηνλ δηέηαμε λα θύγεη από ηελ 
Γξάκα θαη λα κεηαβεί ζηελ Θεζζαινλίθε. Ο Χρσζόζηοκος 
αρλήζεθε ιέγοληας: «Γηαηαγάς ιακβάλω κόλολ από ηολ 
Οηθοσκεληθόλ Παηρηάρτελ Κωλζηαληηλοσπόιεως». Οη 
Σνύξθνη ηνλ εμεδίσμαλ βηαίσο. ηηο 17-8-1908 κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ν Χξπζόζηνκνο 
επέζηξεςε ζηελ Γξάκα, αιιά ηνπ απεγνξεύζε λα πεξηνδεύζεη ζηα 
ρσξηά. ηηο 10-6-1909 ππνρξεώζεθε πάιη βηαίσο λα εγθαηαιείςεη 
ηελ Γξάκα θαη κεηέβε ζηε Σξίγιηα ηεο Κηθξάο Αζίαο όπνπ ηνπ 
αλεθνηλώζε ε εθινγή ηνπ ζηε Κεηξόπνιε κύξλεο. Δίρε ήδε πξν 
πνιινύ πξνεηνηκαζζεί γηα ην καξηύξην.  

Γηα ηελ εθδίσμή ηνπ από ηελ Γξάκα ην 1907 θαη γηα ηελ 
αγέξσρε παηξησηηθή ζηάζε ηνπ Κεηξνπνιίηνπ ν πνηεηήο Γεώξγηνο 
νπξήο έγξαςε ζηελ εθεκεξίδα «Ο Ρσκεόο» ηεο 8-9 1907 έλα 
κεγάιν πνίεκα πνπ άξρηδε σο εμήο:  

«Σηέθανορ και για ηον Γπάμαρ Τον παπά ηον ήπυά μαρ 
Άθοβορ, ανδπειυμένορ Για ηην Πίζηι, για ηο Γένορ Γείσνει 
ζηήθορ μασηηού Μππόρ ζηιρ λόγσερ ηος ζηπαηού.....»  

Ζ Καθεδνλία επγλσκνλεί ηνλ Άγην Δζλνκάξηπξα Χξπζόζηνκν 
Θαιαθάηε.  

«Χρυσόστομος» 

 
         Σμύρνη που εγέλας κ’ έπαιζες με το τερπνό σου νάζι 

         κι όπου τ’αηδόνι κελαϊδεί κι όπου το κύμα σπάζει, 
            τα λυρικά σου θέλγητρα ποτέ δε θα ξεχάσω! 

   
         Μα εσύ δε θα ξαναχαρείς το γέλιο που σου μοιάζει!       

         Αιώνια πια σα σύννεφο βαθύ θα σε σκεπάζει, 
         το μαύρο κ’ αιματόβαφο του Χρυσοστόμου ράσο!  

 
*Ο Γιώργος Αθάνας, με το τίτλο "Χρυσόστομος". Ανθολογία Μαγγανάρη. Αναφέρεται στην Σμύρνη. 
 


