
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

    Ο Χρυσόστομος της Σμύρνης ή αλλιώς Χρυσόστομος Καλαφάτης γεννήθηκε στις 8 

Ιανουάριου το 1867 στα Τρίγλια της Βιθυνίας, στην Μικρά Ασία. Ήταν Έλληνας 

Μικρασιάτης θεολόγος και επίσκοπος. Ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν Μητροπολίτης της 

Δράμας το 1902 και της Σμύρνης το 1910. Είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 

η μνήμη του τιμάται την Κυριακή πρό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. 

      Οι γονείς του ήταν ο Νικόλαος Καλαφάτης και 

η Καλλιόπη Λεμονίδου. Ο Χρυσόστομος είχε άλλα 

7 αδέλφια, 4 κορίτσια και 3 αγόρια. Ο πατέρας του 

ήταν νομομαθής και αντιπροσώπευε συμπολίτες 

του ενώπιον των τουρκικών δικαστηρίων. Επίσης, 

αναμιγνυόταν στα κοινά και εκλεγόταν 

δημογέροντας. Η μητέρα του ήταν ευλαβής 

χριστιανή και αναφέρεται ότι τον είχε τάξει στην 

Παναγία. Είχε εκφράσει από νωρίς την επιθυμία του 

να γίνει κληρικός. Οι γονείς του, πούλησαν ακίνητη 

περιουσία για να τον στείλουν στην Θεολογική 

Σχολή της Χάλκης. Στην σχολή αυτή είχε την τύχη 

να έχει σπουδαίους δασκάλους και τα έξοδα τα είχε 

αναλάβει ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης και 

μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντίνος 

Βαλιάδης. Από την σχολή αποφοίτησε με άριστα. 

     Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος τον 

χειροτόνησε διάκονο και τον προσέλαβε ως 

αρχιδιάκονο στη Μητρόπολη Μυτιλήνης και κατόπιν στη Μητρόπολη Εφέσου, όπου 

μετατέθηκε. Το 1896 ο Χρυσόστομος ασχολήθηκε με το θέμα το οποίο δημιούργησαν 

οι καθολικοί καλόγεροι της Μονής των Λαζαριστών της Σμύρνης. Αυτοί αγόρασαν 

κοντά στην Έφεσο μια τοποθεσία που λεγόταν Καπουλή-Παναγιά και διέδωσαν ότι 

βρήκαν εκεί τον τάφο της Παναγίας για να προσελκύσουν ορθόδοξους της Ιωνίας. Ο 

Χρυσόστομος έφτιαξε  πλήθος δημοσιευμάτων, τεκμηριωμένων επιστημονικά, τα 

οποία εξέδωσε και σε βιβλίο. Κατόπιν αυτού, οι Λαζαριστές υποστήριξαν ότι 

επρόκειτο για σπίτι της Θεοτόκου. 

      Τον Μάιο του 1897 ο Χρυσόστομος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και Μέγα 

Πρωτοσύγκελλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σε αυτήν την θέση έκανε πολλά 

σημαντικές αλλαγές και βοήθησε εξίσου σε αρκετά προβλήματα της εποχής εκείνης. 

Στις 23 Μαΐου 1902 εκλέχθηκε Μητροπολίτης της Δράμας. Την ημέρα της εκλογής 

του, απευθυνόμενος στον Πατριάρχη, είπε τα εξής προφητικά: «Εν όλη τή καρδία και 

εν όλη τη διανοία θα υπηρετήσω την Εκκλησίαν και το Γένος, και η μίτρα, την οποίαν 

αι άγιαι χείρες σου εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωται να απολέση ποτέ 

την λαμπηδόνα των λίθων της, θα μεταβληθή εις ακάνθινον στέφανον μάρτυρος 

ιεράρχου», πράγμα που έγινε 20 χρόνια αργότερα. 

      Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος πραγματοποιούσε περιοδείες στις ελληνικές 

κοινότητες που δέχονταν τη βουλγαρική πίεση. Οι Βούλγαροι επιχειρούσαν 

συστηματικά με απειλές, βιαιότητες και δολοφονίες να εξαναγκάσουν τους Έλληνες 

να αλλάξουν. Έκτισε μεγαλοπρεπή Ναό στη Δράμα, μέγαρο Μητροπόλεως, σχολές 

αρρένων και θηλέων, νοσοκομείο και γυμναστήριο ενώ ίδρυσε και μουσικούς ομίλους. 

Επιπλέον, φρόντισε για την ανέγερση οικιών για τους καπνεργάτες, ιδρύοντας και 

πολλά φιλανθρωπικά καταστήματα, ορφανοτροφεία, γηροκομεία και άλλα κοινωφελή 



καθιδρύματα. Όλα αυτά ξεκίνησαν όταν έγινε η άφιξη και η ενθρόνιση του 

Χρυσοστόμου στη Δράμα, δηλαδή στις 22 Ιουλίου 1902. 

 

     Στις 11 Μαρτίου 1910 ο Χρυσόστομος μετετέθη στη Σμύρνη, ως Μητροπολίτης 

Σμύρνης. Εκεί συνέχισε τους εθνικούς αγώνες. Κατά τον πρώτο διωγμό βοήθησε 

πολλούς Έλληνες με ναυλωμένα πλοία να διασωθούν σε ασφαλείς τόπους. Παράλληλα, 

επικοινωνούσε συνεχώς με Οθωμανούς αξιωματούχους και εξηγούσε με συνεντεύξεις 

κι επιστολές για τον διωγμό των Ελλήνων της Ανατολής σε πρόσωπα στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. 

     Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου, ένας Τούρκος αστυνομικός μαζί με ένοπλους 

στρατιώτες, μετέβη στα γραφεία της Μητρόπολης Σμύρνης. Διέταξε τον Χρυσόστομο 

να τους παρουσιάσει τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Νουρεντίν πασά, μαζί με τους 

Έλληνες Δημογέροντες της Σμύρνης Γεώργιο 

Κλιμάνογλου και Νικόλαο 

Τσουρούκτσογλου. Έτσι οδήγησαν τον 

Χρυσόστομο στο διοικητήριο.  Εκεί ο 

τούρκος διοικητής τον κατηγόρησε για τη 

φιλελληνική του στάση και τις ενέργειές του 

εναντίον του τουρκικού έθνους και αφού τον 

εξύβρισε τον παρέδωσε στους εξαγριωμένους 

Τούρκους που είχαν κατακλύσει την πλατεία 

του Διοικητηρίου. Ο Άγιος Χρυσόστομος 

βασανίστηκε, τυφλώθηκε και διαμελίστηκε 

από τον τουρκικό όχλο βρίσκοντας έτσι 

μαρτυρικό θάνατο. Η κοίμηση του έγινε στις 27 Αυγούστου του 1922. 
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