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Στο μέσον του ανατολικού τοίχου
του χώρου πρωινής συγκέντρωσης του Λυκείου...



...υπάρχει μία εντοιχισμένη 
ορειχάλκινη πλάκα. Εικονίζει 

τον τελευταίο  μητροπολίτη 
Σμύρνης Χρυσόστομο. Από 

κάτω υπάρχει  αφιερωματική 
επιγραφή.



Το Ανάγλυφο 
Αποδίδει τιμή στον τελευταίο μητροπολίτη
Σμύρνης και ιερομάρτυρα Χρυσόστομο
Καλαφάτη (1867-1922).
Φιλοτεχνήθηκε το 1972 από την εικαστικό κα
Ρένα Ανούση, καθηγήτρια Εικαστικών του
σχολείου.
Η πρωτοβουλία ανήκε στον Σύλλογο
Διδασκόντων της Προτύπου Ευαγγελικής
Σχολής.
Πρόκειται για ανάγλυφη ορειχάλκινη πλάκα
διαστάσεων 0,65x0,51 μ.
Εικονίζεται ο μητροπολίτης Σμύρνης
Χρυσόστομος καθιστός με την ποιμαντική του
ράβδο και στο βάθος το κωδωνοστάσιο της Αγίας
Φωτεινής.
Στο κάτω μέρος έχει μικρότερη ορειχάλκινη
πλάκα με την επιγραφή: «Τούτο τ’ απείκασμα συ
Σμύρνα Χρυσοστομε δίε πάγα αείρρυτε φως έθνους
λαμπρότατον ανέθεμεν πατρί ως ιερώ υπεράξια τέκνα εν
Σμυρναίω σχολείω φοιτωντες προτύπω».
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν το 1975, ταυτόχρονα
με τα αποκαλυπτήρια του ηρώου στο κάτω
προαύλιο, το αφιερωμένο στους Προσκόπους
Αϊδινίου, έργο επίσης της Ρένας Ανούση.



Τα μέρη της σύνθεσης. 
Κάτω δεξιά και η υπογραφή της 
καλλιτέχνιδος και η χρονολογία 

της φιλοτέχνησης 
Ανούση Ηλία 1972



Η αφιερωματική επιγραφή

Αυτή την απεικόνιση, θείε Χρυσόστομε Σμύρνης,
αστείρευτη πηγή, λαμπρότατο φως του έθνους, 

σου την αφιερώνουμε ως σε ιερό πατέρα
(τα) υπεράξια τέκνα που φοιτούμε στο πρότυπο σμυρναϊκό σχολείο

1972



Η φωτογραφία πρότυπο της ανάγλυφης προσωπογραφίας
του Χρυσοστόμου



Το εμβληματικό κωδωνοστάσιο της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης



Ο Χρυσόστομος Σμύρνης

Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης (1867-1922)
υπήρξε ο τελευταίος μητροπολίτης της
Σμύρνης. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο από
τον τουρκικό όχλο τον Σεπτέμβριο του
1922.
Το 1993 ανακηρύχθηκε Άγιος ως
Ιερομάρτυρας από την Εκκλησία της
Ελλάδος μαζί με όλους τους μάρτυρες της
Μικρασιατικής Καταστροφής. H μνήμη
τους («Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και των
συν αυτώ Αγίων αρχιερέων Γρηγορίου
Κυδωνιών, Αμβροσίου
Μοσχονησίων, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου
Ζήλων καθώς και των κληρικών και λαϊκών
που σφαγιάσθηκαν κατά τη Μικρασιατική
Καταστροφή») εορτάζεται την Κυριακή
του Σεπτεμβρίου πριν την εορτή της
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.



1902-1910: Ο Χρυσόστομος ως μητροπολίτης Δράμας, Φιλίππων 
και Ζιχνών

Την περίοδο 1902-1910 ο Χρυσόστομος
διετέλεσε Μητροπολίτης Δράμας,
Φιλίππων και Ζιχνών στη Μακεδονία,
όπου ανέπτυξε σημαντική εθνική δράση
στον Μακεδονικό Αγώνα. Λόγω της
δράσης του αυτής, ανακλήθηκε από
Μητροπολίτης τον Οκτώβριο του 1907.
Όταν, με την ανακήρυξη του οθωμανικού
Συντάγματος το 1908, πραχωρήθηκε
γενική αμνηστεία, επέστρεψε στη Δράμα
τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου.
Συνέχισε τη δράση του ενάντια στους
Βούλγαρους Κομιτατζήδες,
οργανώνοντας σώματα Μακεδονομάχων,
ντόπιων αλλά και εθελοντών από το
ελληνικό κράτος. Θεωρούμενος από
Άγγλους παρατηρητές και τις
Οθωμανικές Αρχές υπεύθυνος για τις
συνεχείς συγκρούσεις Ελλήνων και
Βουλγάρων, ζητήθηκε για άλλη μία φορά
η απομάκρυνσή του, κατηγορούμενος
από τις οθωμανικές Αρχές ότι η παρουσία
του προκαλεί διασάλευση της τάξης. Τον
Ιούνιο του 1909 απομακρύνθηκε για
δεύτερη φορά και οριστικά πλέον από τη
Δράμα.



1910-1914 και 1918-1922: Μητροπολίτης Σμύρνης

Τον Μάιο του 1910 εξελέγη παμψηφεί μητροπολίτης Σμύρνης. Η
άφιξή του στη Σμύρνη τον ίδιο μήνα συνοδεύτηκε από
πανηγυρικές εκδηλώσεις. Ανέπτυξε εκπαιδευτικό έργο, ίδρυσε νέα
ενοριακά σχολεία, συσσίτια, επέφερε εκπαιδευτικες μεταρρυθμίσεις,
συμπλήρωσε το διδακτικό προσωπικό της Ευαγγελικής Σχολής,
ίδρυσε γυμναστήρια και μερίμνησε για την εισαγωγή της
σωματικής αγωγής στα σχολεία της πόλης. Χάρη σ’ εκείνον
κατασκευάστηκε και το στάδιο του Πανιωνίου Γυμναστικού
Συλλόγου σε έκταση της μητρόπολης. Εμπνεόμενος από τα ιδεώδη
του ελληνικού μεγαλοϊδεατισμού, έλαβε πρωτοβουλίες που τον
κατέστησαν ανεπιθύμητο στην οθωμανική διοίκηση. Απελάθηκε
βίαια τον Αύγουστο του 1914 και μεταφέρθηκε με συνοδεία
χωροφυλάκων στην Κωνσταντινούπολη. Επέστρεψε στην έδρα του
μετά την ανακωχή του Μούδρου (18 Δεκεμβρίου 1918).

Στη διάρκεια της Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης, αναδείχθηκε
σε «εθνάρχη» του μικρασιατικού ελληνισμού, δηλαδή όχι μόνο
θρησκευτικό αλλά και εθνικό αρχηγό, υπερασπιζόμενος απόλυτα
τις εθνικιστικές του αντιλήψεις. Όταν έσπασε το μέτωπο και το
τέλος πλέον διαφαινόταν, του έγινε πρόταση να αποχωρήσει
ασφαλής, αλλά εκείνος αρνήθηκε: «Είμαι ποιμένας και οφείλω να μείνω
κοντά στο ποίμνιό μου», είπε στον Αμερικανό πρόξενο Τζωρτζ
Χόρτον.

Το απόγευμα της 27ης Αυγούστου, διατάχθηκε να παρουσιαστεί
στον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Νουρεντίν πασά μαζί με τους
δημογέροντες Γεώργιο Κλιμάνογλου και Νικόλαο
Τσουρούκτσογλου. Μετέβη στο Διοικητήριο, όπου ο Νουρεντίν
τον κατηγόρησε για τη φιλελληνική του στάση και τις εχθρικές για
το τουρκικό έθνος ενέργειές του και τον παρέδωσε στους
εξαγριωμένους Τούρκους που είχαν κατακλύσει την πλατεία του
Διοικητηρίου. Πρώτοι δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους οι δύο
Δημογέροντες. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος βασανίσθηκε,
τυφλώθηκε και διαμελίστηκε από τον τουρκικό όχλο βρίσκοντας
μαρτυρικό θάνατο.



Φωτογραφίες από τη δράση του μητροπολίτη Χρυσόστομου την 
περίοδο της Ελληνικής Διοίκησης της Σμύρνης (1919-1922)



Δύο εμβληματικά γλυπτά για τον Χρυσόστομο Σμύρνης στην 
Αθήνα και τη Νέα Σμύρνη

Αθήνα Πλατεία Μητροπόλεως 

Νέα Σμύρνη 
Πλατεία Χρυσοστόμου-

Άλσος Μνημοσύνης



Μνημείο Χρυσοστόμου Σμύρνης στην πλατεία Μητροπόλεως

Ο μαρμάρινος ανδριάντας, έργο του γλύπτη Κώστα
Δημητριάδη (1881-1943), τοποθετήθηκε στον χώρο αυτό
(πλατεία Μητροπόλεως, πίσω από τη Γοργοεπήκοο) το
1935-36. Είναι τμήμα ευρύτερου μνημείου που
αργότερα ονομάστηκε «Μνημείο Θυμάτων
Μικρασιατικής Καταστροφής».
Το μνημείο αποτελείται από ημικυκλική κόχη από
λαξευτούς λίθους μνημειακά σκαλοπάτια, ένα χαμηλό
μαρμάρινο βωμό (προστέθηκε το 1956) και επιγραφές.
Δεξιά και αριστερά στον τοίχο είναι γραμμένα τα
ονόματα των ιερέων και δημογερόντων που
μαρτύρησαν μαζί με τον Χρυσόστομο. Στην πρόσοψη
του βωμού είναι γραμμένο: «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ/ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ/
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ/ ΑΙ ΙΕΡΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ/
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ/ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ και στις
τρεις πλευρές του τα ονόματα των εκκλησιών της
Μικράς Ασίας, της Θράκης και του Πόντου.
«Ο ιεράρχης αποδίδεται όρθιος τη στιγμή της υπέρτατης
θυσίας. Με τα χέρια ανοικτά σε χειρονομία ικεσίας και το
βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, δείχνει να έχει αποβάλει κάθε
γήινη διάσταση τη στιγμή της παράδοσης στον Δημιουργό. Η
εκστατικότητα και η λιτή και συγκρατημένη απόδοση τονίζουν
την πνευματικότητα του Αγίου». [Ζέτα Αντωνοπούλου, Τα
γλυπτά της Αθήνας. Υπαίθρια γλυπτική 1834-2004, Αθηνα,
Ποταμός, 2003, σ 77.]



Ο ανδριάντας του Χρυσοστόμου στην πλατεία Χρυσοστόμου 
Σμύρνης -Άλσος Μνημοσύνης, στη Νέα Σμύρνη

Ορείχαλκος ανδριάντας, έργο του Μικρασιάτη
γλύπτη Θανάση Απάρτη (1899-1972). Είναι
στημένος σε μαρμάρινη τετράπλευρη βάση της
οποίας η κάθε πλευρά φέρει ανάγλυφη σκηνή
από την Καταστροφή.
Φιλοτεχνήθηκε το 1960 και τα αποκαλυπτήρια
έγιναν στις 4 Νοεμβρίου 1965.
Ο ιεράρχης παρίσταται όρθιος κρατώντας στο
ένα χέρι την ποιμαντική ράβδο και το άλλο
υψωμένο. Αποδίδεται σε στιγμή αγωνιστική,
εθνεγερτικού κηρύγματος.
Στη βάση του ανδριάντα είναι γραμμένο το
επίγραμμα: «ΑΟΠΛΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ
ΟΠΛΩΝ ΔΙΕΣΩΣΕΣ/ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΞΙΩΣΕΣ/ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΟΨΙΑΝ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ
ΚΑΤΕΡΑΚΩΣΕΣ /ΤΗΝ ΜΑΝΙΑΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΙΩΝ ΑΠΤΟΗΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΣ/
ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΑΥΤΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΣ / ΤΗΝ
ΠΟΛΙΝ ΕΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΕΤΗΡΗΣΕΣ
/ ΔΕΣΠΟΤΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ
ΧΑΙΡΕ».
Ο ανδριάντας του Χρυσοστόμου αποτελεί
χαρακτηριστικό σημείο της πόλης μας,
τοποθετημένος στην είσοδό της, τη λεγόμενη
«Στροφή» της Νέας Σμύρνης, αλλά και
σημαντικό σύμβολο της πόλης.



Λεπτομέρεια από τη 
μαρμάρινη βάση του 

ανδριάντα. Αποδίδει τον 
βασανισμό του Χρυσοστόμου 
από τον τουρκικό όχλο στους 

δρόμους της Σμύρνης



Μουσείο Εστίας Νέας Σμύρνης
Κέρινο ομοίωμα του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης

έργο  της γλύπτριας Λουκίας Γεωργαντή



Στο Μουσείο εκτίθενται σε προθήκες η αρχιερατική
μίτρα και σάκος του Σμύρνης Χρυσοστόμου (βλ. τις
εικόνες), ένα εγκόλπιο, ένας Σταυρός ευλογίας,
επιγονάτια, επιμάνικα, ζώνες, ωμοφόριον,
αρχιερατική ράβδος κ.ά. Ο ανιψιός του
μητροπολίτη, Μητροπολίτης Αυστρίας Χρυσόστομος
Τσίτερ, παραδίδει ότι διασώθηκαν από τους Θωμά
Βούλτσο και Νικόλαο Σοφοκλέους, οι οποίοι, πριν
την είσοδο των στρατευμάτων του Κεμάλ στη
Σμύρνη, με οδηγίες του Χρυσόστομου, τα έστειλαν
μαζί και με έγγραφα του μητροπολίτη, για φύλαξη
στο θωρηκτό του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Λήμνος». Τα άμφια δωρήθησαν στο Μουσείο το
1927 από την οικογένεια του Χρυσόστομου.

Κειμήλια του Χρυσοστόμου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
(Παλαιά Βουλή)

Δύο ακόμη αρχιερατικοί σάκοι του Χρυσοστόμου Σμύρνης έχουν
δωρηθεί ο ένας στην Ι. Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους και ο άλλος
στο Μουσείο Μπενάκη. Οι δύο αυτοί αρχιερατικοί σάκοι είχαν δοθεί από
τον Άγιο Χρυσόστομο στην αδελφή του Εριφύλη Τσίτερ, και από εκείνη
εν συνεχεία στον υιό της Χρυσόστομο, τον μετέπειτα μητροπολίτη
Αυστρίας. Από τον τελευταίο κληροδοτήθηκαν στον διάδοχό του
Μιχαήλ, ο οποίος και πραγματοποίησε τις δωρεές.


