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νέο, το κοινωνικό σύνολο, το λαό ; "Ενα έτοιμο καθ' ολα ανθρώπινο « ρομπότ » 

πού θα έχει εξασφαλισμένη την υποδοχή του αμέσως στο μηχανισμό της παρα

γωγής, ή ένας ισορροπημένος ψυχικά άνθρωπος πού θάχει τη δύναμη ν' αντι

μετωπίσει τα σύνθετα προβλήματα του καιρού του ; 

*Av ό δάσκαλος έχει πραγματικά κατασταλάξει στο δεύτερο, ύστερα άπο 

την προσωπική του εμπειρία, είναι σε θέση και να την προσφέρει σ' αυτόν 

πού διαπαιδαγωγεί. Τούτη ή σωστή ανθρώπινη επικοινωνία ανάμεσα τους ζε

σταίνει το οποιοδήποτε απρόσωπο, παγερό παιδευτικό σύστημα. 'Αποτελεί 

Ινα στήριγμα πού βρίσκει ό νέος άπο τον ωριμότερο του, πού ακολουθεί όμως 

στην πράξη παράλληλο βίο μ' αυτόν. Τότε 'ίσως κι οι δυο να έχουν απελευθε

ρωθεί ουσιαστικά. 

Μπορεί να υπάρχει κι άλλη διέξοδος. Κι ό αδύναμος προβληματισμός 

ενός δασκάλου δεν άρκεΐ για ενα τόσο μεγάλο σύγχρονο θέμα. Θα έλθει 'ίσως 

ή ώρα πού ένας δρόμος θα χαραχτεί. "Ομως ως τότε μια προσπάθεια πρέπει 

να γίνει για τη γενιά πού ανεβαίνει την ανηφόρα. 
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Το μαρτύριο καί ό εθνικός φωτοστέφανος ανέδειξαν τον μητροπολίτη 

Σμύρνης Χρυσόστομο Καλαφάτη σε κορυφαίο της μικρασιάτικης τραγωδίας, 

συγχρόνως δμως απέκλεισαν τη διατύπωση οποιασδήποτε σοβαρής ιστορικής 

προβληματικής γύρω στην πολυσχιδή εθνική του δράση και τις βαρυσήμαν

τες πολιτικές επιλογές με τις όποιες ταυτίστηκε. Ή μαχητικότητα του στην 

προώθηση των απελευθερωτικών πόθων του αλύτρωτου ελληνισμού στή Μα

κεδονία και τή Μικρά 'Ασία καί ή υπέρτατη θυσία πού σφράγισε τους α γ ώ 

νες του, έχουν μεταβάλει τή βιογράφησή του σέ εθνική αγιογραφία. Ή σχε

τική βιβλιογραφία επαναλαμβάνει στερεότυπα τα διαθέσιμα στοιχεία καί 

πληροφορίες, αναπαράγοντας αδιατάρακτο άπο πηγή σέ πηγή το 'ίδιο ερμη

νευτικό σχήμα 1 . Το αποτέλεσμα ήταν δτι ή νεοελληνική ιστορική προβλη-

1. Το σχήμα αυτό καθιερώνεται στή βιογραφία του Σπ. Λοβέρδου, Ό Μητροπο
λίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, 'Αθήνα 1929, άπ' δπου άντλοϋν, χωρίς περαιτέρω έρευνα, 
δλοι οι μεταγενέστεροι βιογράφοι. Βλ., π.χ., σαράντα χρόνια αργότερα, το σχετικό λήμμα 
στή Θρησκευτική και Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 12, στήλες 411 - 418, το όποιο, αν καί 
παραθέτει μεταγενέστερη βιβλιογραφία, ουσιαστικά επαναλαμβάνει ακόμη καί τή φρασε
ολογία του Λοβέρδου. Τή σημασία του έργου του Λοβέρδου τονίζει καί ό Λ. Ι. Φιλιππί
δης, Ό Σμύρνης Χρυσόστομος, ο μεγαλομάρτυς μητροπολίτης κατά την επικήν και δρα-
ματικήν τριετίαν 1919 - 1922, 'Αθήνα 1962, σ. 6. 'Ακόμη καί ό Χρ. Σ. Σολομωνίδης, 
στην πλουσιότατη σέ λεπτομέρειες δίτομη βιογραφία τοϋ Χρυσοστόμου, σε πολλά σημεία, 
ιδίως στην εξιστόρηση τής δράσης του Χρυσοστόμου στή Δράμα, βασίζεται κατά μεγάλο 
ποσοστό στο Λοβέρδο. Βλ. Χρ. Σ. Σολομωνίδη, Χρυσόστομος Σμύρνης, 'Αθήνα χ.χ. [1971 ], 
τόμ. Α' - Β'. Για άλλα βιογραφικά σχεδιάσματα βλ. Θρασύβουλου Μ. Μάλη, Άνατολι-
κόν ήμερολόγιον δια το έτος 1913, Σμύρνη 1913, σ. 29 - 35, Ευγενίου Κωσταρίδη, Ή 
σύγχρονος ελληνική εκκλησία, 'Αθήνα 1921, σ. 181 - 183 καί Χρ. Σολομωνίδη, Ή εκ
κλησία τής Σμύρνης, 'Αθήνα 1960, σ. 221 κ.έξ. Για τον Χρυσόστομο ώς οραματιστή καί 
εθνομάρτυρα βλ. Γ. Ι. 'Αναστασιάδη, « Ό οραματιστής τής Άγιασοφιας. Πώς τον είδα 
για τελευταία φορά », Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. Ζ' (1957), σ. 338 - 348, Άρ. Σταυ-
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ματική αγνόησε Ινα σημαντικό κεφάλαιο της εκκλησιαστικής Ιστορίας της 

καθ' ημάς 'Ανατολής. Ή συσκότιση τής εσωτερικής λογικής μιας ιδιαίτερα 

κρίσιμης περιόδου τής πολιτικής ιστορίας του ελληνισμού τής 'Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, συνάπτεται με αύτη την απώλεια. Ή ιστορική λογική, πού 

υπαινίσσεται ή διατύπωση αύτη, αναφέρεται στις αντιθέσεις στους κόλ

πους τής 'Ορθόδοξης εκκλησίας και σε διαμάχες στις τάξεις τής ηγεσίας του 

αλύτρωτου ελληνισμού, πού ανέκυπταν άπο πολιτικούς ανταγωνισμούς και 

αλληλοσυγκρουόμενες αντιλήψεις σχετικά με το ενδεδειγμένο πολιτικό του 

μέλλον. 

Οί τρεις επιστολές του μητροπολίτη Χρυσοστόμου προς τον "Ιωνα Δρα

γούμη πού παρουσιάζονται εδώ 2 , περιέχουν αρκετές νύξεις και εναύσματα, ή 

αξιοποίηση τών οποίων θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία μιας προσ

πάθειας για την ανασυγκρότηση του χαμένου αυτού κεφαλαίου τής εκκλησια

στικής και πολιτικής ιστορίας του αλύτρωτου ελληνισμού. *Av και οί τρεις 

επιστολές δεν είναι καρποί τών 'ίδιων συγκυριών, καταγράφουν εντούτοις με 

αξιοπρόσεκτη συνέπεια τον άξονα του πολιτικού προβληματισμού του Χρυσο

στόμου. 
* 

Οί δύο πρώτες επιστολές αποτελούν τεκμήρια του λεγόμενου « μητρο

πολιτικού ζητήματος Δράμας », πού προέκυψε άπο την έντονη δραστηριό

τητα του Χρυσοστόμου στο Μακεδόνικο 'Αγώνα κατά τη διάρκεια τής αρχιε

ρατείας του στην επίμαχη περιοχή τής ανατολικής Μακεδονίας (1902 - 1910). 

Τα συγκεκριμένα γεγονότα, γνωστά άλλωστε άπο την ιστορία του Μακεδόνι

κου 'Αγώνα, δεν θα μας απασχολήσουν εδώ 3 . Ή γνωριμία τοΰ Χρυσοστόμου 

ρίτση, « Ή καταστροφή της Σμύρνης και το μαρτύριο τοΰ Χρυσοστόμου άπο γαλλικής πλευ

ράς », αυτόθι, σ. 349 - 358, Χρ. Σολομωνίδη, "Υμνος καί θρήνος τής Σμύρνης, 'Αθήνα 1956, 

σ. 237 - 242 και Γ. Μυλωνα, « Ό εθνομάρτυρας Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης », 

ανάτυπο άπο τα Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 57 (1982), σ. 6 - 28. 

2. Οί επιστολές, ιδιόγραφες και καλά διατηρημένες, προέρχονται άπο το 'Αρχείο 

τοΰ Φιλίππου Δραγούμη, και δημοσιεύονται κατά παραχώρηση τοΰ φίλου και συναδέλφου 

κ. Μάρκου Φ. Δραγούμη, προϊσταμένου τοΰ Μουσικοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου τοΰ Κέν

τρου Μικρασιατικών Σπουδών, τον όποιο ευχαριστώ θερμά καί άπο αύτη τη θέση. Οί 

επιστολές, πυκνογραμμένες καί στις δύο πλευρές τών φύλλων πού τις απαρτίζουν, δέν 

παρουσιάζουν παλαιογραφικά προβλήματα. Στην έκδοση διατηρήθηκαν μερικοί παλαιότεροι 

ορθογραφικοί τύποι πού χρησιμοποιεί ό Χρυσόστομος. Οί δύο επιστολές τοΰ 1908 είναι 

γραμμένες σε κοινό χαρτί μεγάλου σχήματος, ενώ ή επιστολή τοΰ 1912 είναι γραμμένη σε 

δύο μικρότερου σχήματος τετρασέλιδα με την επίσημη προμετωπίδα « 'Ιερά Μητρόπολις 

Σμύρνης ». Για τη βοήθεια τους στην ερευνά μου ευχαριστώ θερμά τη δεσποινίδα Κατε

ρίνα Μπούρα, ιστορικό, καί τον κ. 'Αδαμάντιο Άνεστίδη, θεολόγο. 

3. Βλ. Σολομωνίδη, Χρυσόστομος Σμύρνης, τόμ. Α', σ. 28 - 65, 399 - 413, άλ-
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με τον "Ιωνα Δραγούμη τοποθετείται, στην αρχή αυτής τής φάσης τής στα

διοδρομίας του πρώτου, στο 1903, δταν ό διπλωματικός υπάλληλος του ελλη

νικού προξενείου του Μοναστηρίου ανέλαβε προσωρινά τη διεύθυνση του ελ

ληνικού προξενικού καταστήματος τών Σερρών. Ό νεοεκλεγμένος μητροπο

λίτης Δράμας είχε συμβάλει τότε στην προσπάθεια του "Ιωνα Δραγούμη να 

επεκτείνει το οργανωτικό δίκτυο του Μακεδόνικου 'Αγώνα και στην ανατο

λική Μακεδονία 4 . Στή βάση τής συνεργασίας αυτής θεμελιώθηκε ή μελλον

τική σχέση τών δύο αγωνιστών, ή οποία φαίνεται να μπήκε σε νέα φάση εμ

πιστοσύνης και επικοινωνίας στα χρόνια 1907 - 1908. Κρίσιμη περίοδος και 

για τους δύο, ή εποχή αυτή συνιστά το δεύτερο σημείο τομής τών επάλληλων 

τροχιών τών αγώνων τους με τήν τοποθέτηση του "Ιωνα στην ελληνική πρε

σβεία τής Πόλης (1907 - 1908) και τήν αναγκαστική απομάκρυνση του Χρυ

σοστόμου άπο τή Δράμα τον Αύγουστο του 1907, πού τον οδήγησε εξόριστο 

στή γενέτειρα του Τρίγλια τής Προποντίδας ως τον Αύγουστο του 1908 5. 

Στην περίοδο αυτή τής κορύφωσης τών εθνικών και προσωπικών κρίσεων ή 

αλληλογραφία τών δύο ανδρών πρέπει να υπήρξε συνεχής, αν κρίνουμε άπο τις 

αναφορές του Χρυσοστόμου, στις δημοσιευόμενες εδώ επιστολές του, σε γράμ

ματα πού έ'στειλε και έλαβε άπο τον Δραγούμη. 'Από τή φάση αυτή τής αλλη

λογραφίας τους διαθέτουμε τα ακόλουθα δύο τεκμήρια. 

λα ιδίως τή μαρτυρία τοΰ 'ίδιου τοΰ Χρυσοστόμου στα έξης έργα : Χρυσοστόμου Καλα

φάτη, 'Εκθέσεις περί τον Μακεδόνικου 'Αγώνος, εκδ. Β. Ααούρδα, Θεσσαλονίκη 1960, και 

Φ. Κ. Μπουμπουλίδη, « Μικρασιατικά Σύμμεικτα. Περί τον Μητροπολίτην Σμύρνης Χρυ-

σόστομον Καλαφάτην », Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. Θ' (1961), σ. 3 7 1 - 3 7 5 και του 

ιδίου, Λυτά έγγραφα Βιβλιοθήκης Σπ. Λοβέρδον, 'Αθήνα 1961, σ. 6 - 7 (επιστολή του 

Δράμας Χρυσοστόμου, ήμερ. 25 Αυγούστου 1906, στον Μανουήλ Γεδεών). Βλ. επίσης 

Κ. Ι . Μαζαράκη - Αίνιάνος, Ό Μακεδόνικος Άγων, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 23. Ό Douglas 

Dakin, The Greek Struggle in Macedonia, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 125, 142, 252, 291 -

293, 326 - 328, 381 382, 390 - 391, αναφέρεται στή δράση του Χρυσοστόμου στή γενι

κότερη πολιτική προοπτική τοΰ Μακεδόνικου 'Αγώνα. 

4. Για τις απόψεις τοΰ Δραγούμη σχετικά με το εθνικό πρόβλημα στή Μακεδονία 

τήν εποχή ακριβώς της γνωριμίας του με τον Χρυσόστομο βλ. « Ή Μονή τοΰ Προδρό

μου και το χωριό Αάκκος τών Σερρών », μετάφρ. Φ. Σ τ . Δραγούμη, ανάτυπο άπο τα Σερ-

ραϊκά Χρονικά, τόμ. Δ' (1961), σ. 11 - 2 7 . Το κείμενο έ'χει ημερομηνία 18/31 'Οκτω

βρίου 1903. Βλ. επίσης Ό ελληνισμός μου και οι "Ελληνες 1903 - 1909,, 'Αθήνα 1927, σ· 

1 - 9 καί Μαρτύρων και ηρώων αίμα, 'Αθήνα 1907, σ. 103 - 122 για τή δράση του στην 

'Ανατολική Μακεδονία καί τις σκέψεις του γενικά. Στα κείμενα αυτά, δπως και στις υ

πηρεσιακές του εκθέσεις πού αναφέρονται στή δράση του στή Μακεδονία τήν εποχή αυτή, 

απουσιάζουν μνείες τοΰ Χρυσοστόμου. Βλ., π.χ., Κ. Σβολοπούλου, « 'Ανέκδοτες εκθέσεις 

άπο τα αλύτρωτα εδάφη. Μοναστήρι - Φιλιππούπολη - Δεδέαγατς », Τετράδια τής Ευθύ

νης 7 : 'Επιτάφια Στήλη στον "Ιωνα Δραγούμη (1978), σ. 96 - 118. Τα κείμενα καλύ

πτουν το Μακεδόνικο ζήτημα στα χρόνια 1903 - 1906. 

5. Βλ. Λοβέρδου, Ό Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, σ. 94 κ.έ.ξ., καί ειδικά 

για τήν εξορία στην Τρίγλια σ. 117 - 120. 
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Α' 

Ό Δράμας Χρυσόστομος, Τρίγλία, στον "Ιωνα Δραγούμη, Κωνσταντινούπολη. 

Φίλτατέ μοι Ίωαννίκιε, 

Πιστεύω δτι ελάβετε καϊ το τελευταΐόν μου. Το παρόν μου σκοπον προ

τίθεται να σας παρακάλεση να τείνετε ευμενές ούς εις την παράκλησιν, ην και 

προς υμάς και οι ημών θ' άπευθύνη ή εκ Δράμας ερχόμενη επίσημος 'Επι

τροπή, εκ μέρους της 'Επαρχίας, ήτις έρχεται να ζήτηση την επάνοδόν μου 

εις Δράμαν. Ώς γνωρίζετε ή 'Επαρχία και ή πόλις της Δράμας διέκοψαν πα-

σαν σχέσιν μετά τοϋ 'Αγίου Βάρνης, καί τον ήνάγκασαν ν' αναχώρηση. Έκ 

των εφημερίδων δε εϊΟον δτι ζητήσας έλαβε την αδειαν προς ελευσιν εις Κων

σταντινούπολη. 'Ιδού τώρα μία άλλη σπουδαιότερα αφορμή να άπαιτήσητε 

να έλθω είς Βασιλεύουσαν, δπου να διαφωτίσω όλους περί τών εν τη γωνία 

εκείνη τη πολυτίμω της Μακεδονίας, ήτις εκ θείας Προνοίας ελαχεν εμοι ώς 

'Επαρχία. "Οταν είμαι είς Βασιλεύουσαν ελπίζω με τον καιρόν να παρουσια-

σθή ή κατάλληλος ευκαιρία προς επάνοδόν ε'ις τα ίδια, ή προς τοποθέτησιν 

εν ο.λλω ίσης σπουδαιότητος κέντρω ώς τα 'Ιωάννινα, 'Αδριανούπολις ή Σμύρ

νη. . . Έδώ ερριμμένον μ' ελησμόνησαν δλοι και μόνον ευγενή τίνα πνεύματα 

κινούνται ακόμη δι' εμέ, και πατριωτικαι καρδίαι πάλλονται παλμούς ζωηρού 

διαφέροντος δι ενα, δν ό πατήρ και ή μήτηρ του εγκατέλιπον, αλλ' ή 'Επαρ

χία μου με ποθεί, και δι' εμέ ζεϊ, ^ctt δλη εΐνε ώς ήφαίστειον κοχλάζον, και 

δέν θα επιτρέψη είς άλλον τινά να καθήση επί τοϋ καθημαγμένου εκ τών κατε-

νεχθέντων κατ εμού θανάσιμων τραυμάτων θρόνου μου. "Ωστε, αδελφέ, παρη

γορήσατε τήν ερχομένην Έπιτροπήν τριών φιλογενών προκρίτου, οϊτινες και 

προσωπικώς σας γνωρίζουσι και θα σας ζητήσωσι προστασίαν και άντίληψιν, 

προστατεύσατε αυτούς, και δότε αύτοϊς τάς χρηστοτάτας τών διαβεβαιώσεων, 

άμα δέ και κατορθώσατε να έλθω πλέον είς Βασιλεύουσαν. Δεκάμηνον πλέον 

κινδυνεύει να σνμπληρωθή. Άπα το ξόανον μή περιμένετε τι, εφόσον ύμεις 

δεν τρίξητε τους οδόντας σας και επί ποινή και απειλή σκληρά εξαναγκάσητε 

τον άναίσθητον να πράξη το καθήκον του. 

Σας γλυκοφιλώ 
ο αδελφός 

f ό Δράμας Χρυσόστομος 
28 Μαΐου 1908 

'Από τα πραγματολογικά στοιχεία πού περιέχει ή επιστολή αξίζει να επισημανθεί 

ή αποστολή τριμελούς επιτροπής άπα πολίτες της Δράμας στην Κωνσταντινούπολη για 

τή διενέργεια παραστάσεων υπέρ της επανόδου τοϋ Χρυσοστόμου. Ή πληροφορία αυτή 

εΐναι άγνωστη στους βιογράφους τοϋ Χρυσοστόμου και δέν σημειώνεται σέ πηγές για τή 
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δράση του στη Δράμα, πού ωστόσο τονίζουν ιδιαίτερα τίς συγκινήσεις πού προκάλεσε στο 

ποίμνιο του ή εξορία του μητροπολίτη τους β . 

Ή μνεία τοϋ Αγίου Βάρνης αναφέρεται στον μητροπολίτη Βάρνης Νεόφυτο, πού 

εϊχε διαδεχθεί το 1906 τον Πολύκαρπο, τελευταίο έλληνα μητροπολίτη πού άρχιεράτευσε 

στη Βάρνα. Το τοπικό δμως βουλγαρικό στοιχείο πού ελεγχόταν άπα τους έξαρχικούς 

στη μεγάλη εκκλησιαστική διένεξη τοϋ βουλγαρικού σχίσματος δεν επέτρεψε στον Νεό

φυτο να αποβιβαστεί στή Βάρνα7. Ή αναφορά τοϋ Χρυσοστόμου σε παρουσία τοϋ μητρο

πολίτη Βάρνης στην επαρχία Δράμας μας οδήγησε στην υπόθεση δτι ό Βάρνης Νεόφυτος 

Ι'σως να είχε σταλεί στή Δράμα άπα το Πατριαρχείο ώς τοποτηρητής τοϋ Χρυσοστόμου. 

'Αναδίφηση των πατριαρχικών κωδίκων επιβεβαίωσε τήν υπόθεση αυτή. Σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα στοιχεία ή παρουσία τοϋ Βάρνης Νεοφύτου ώς επιτρόπου τοϋ Χρυσοστόμου 

μαρτυρεΐται στή Δράμα μεταξύ 2 Νοεμβρίου 1907 και 24 Μαίου 1908. ΟΙ αντιδράσεις 

δμως τοϋ τοπικοΰ ποιμνίου τελικά τον « ήνάγκασαν να αποχώρηση », δπως σημειώ

νεται στην επιστολή. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο πού απέδωσε ή έρευνα είναι ή πληροφορία 

δτι ή Σύνοδος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου διόρισε τον μητροπολίτη Βάρνης επίτροπο 

τοϋ εξόριστου μητροπολίτη Δράμας μετά υπόδειξη τοϋ ϊδιου τοϋ Χρυσοστόμου. Ή πληρο

φορία εξάγεται άπο πατριαρχικό γράμμα στον Δράμας Χρυσόστομο στην Τρίγλια, ημερο

μηνίας 18 'Οκτωβρίου 1907 8 . Ή χρήση τοϋ χαρακτηρισμού « ξόανον », πού αναφέρεται 

6. Ή πληροφορία λείπει άπο το έργο τοϋ Λοβέρδου, δπως και άπο τοϋ Ε. Γ. Στρατή, 

Ή Δράμα και ή Αράβησκος. 'Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη, Σέρρες 1924, δπου υπάρ

χουν πολλές μνείες της αρχιερατείας τοϋ Χρυσοστόμου (π.χ. σ. 29, 39 - 40, 42 - 43, 45)» 

χωρίς δμως να προστίθεται καμιά ουσιαστική λεπτομέρεια. 

7. Ό μητροπολίτης Βάρνης Πολύκαρπος πέθανε τον 'Ιανουάριο τοϋ 1906. Διάδο

χος του εκλέχθηκε άπο τή Σύνοδο τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 27 'Απριλίου 1906 

ό μητροπολίτης Μοσχονησίων Νεόφυτος Κοτζαμανίδης, ό όποιος δμως δέν μπόρεσε να 

εγκατασταθεί στή Βάρνα εξαιτίας της αντίδρασης των έξαρχικών. Μετά τήν περιπέτεια του 

στή Δράμα εκλέχθηκε μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου στις 30 Μαΐου 

1909. Για τίς διαδοχικές αυτές εκλογές βλ. Μητροπολίτη Μιλήτου Αιμιλιανού Τσακοπού-

λου, « 'Επισκοπικοί κατάλογοι κατά τους κώδικας τών υπομνημάτων τοϋ άρχειοφυλακίου 

τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου», 'Ορθοδοξία, τόμ. 33 (1958), σ. 407 και 416. 

8. Το σχετικό απόσπασμα εϊναι το έξης : 

Γράμμα τω Μητροπολίτη Δράμας Χρνσοστόμφ, εις Τριγλίαν. 

«Άναγνωσθέντος συνοδικώς τον άπο ζ' τον μεσοϋντος γράμματος της αυτής Ίερό-

τητος, δι οϋ ώς άντιπρόσωπον αυτής εν τή επαρχία κατά τήν άπουσίαν αυτής ύποδείκνυσι 

τον Ίερώτατον Μητροπολίτην Βάρνης κυρ Νεόφυτον, εγένετο δεκτή ή τοιαύτη ύπόδειξις 

τής αυτής Ιερότητας και ενεκρίθη ο διορισμός τοϋ είρημένου εν Χριστώ αδελφού ώς αντι

προσώπου αυτής, δστις και μέλλει ίνα άπέλθη είς Δράμαν, ευθύς ώς τάχιστα αποπεράτωση 

τήν άνατεθεΐσαν αύτω εξαρχικήν εις Μέτρας άποστολήν. 'Ασμένως οϋν περί τούτον πλη-

ροφορονντες 18 Όκτωβρίον 1907 » 

[Πατριαρχικός Κώδιξ 968, σ. 428 - 429.) 

Οί πατριαρχικοί κώδικες περιέχουν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τήν 

υπόθεση : 

Γράμμα τω Βάρνης Νεοφύτω, Έπιτρόπω τον Μητροπολίτου Δράμας, 2 Νοεμβρίου 

1907. [Κώδιξ 968, σ. 455). 

Τηλεγράφημα τω Μητροπολίτη Βάρνης Νεοφύτω, Αρχιερατικό) Έπιτρόπω τοϋ 
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πιθανότατα στον Πατριάρχη 'Ιωακείμ Γ', δίνει το στίγμα του Χρυσοστόμου στη διένεξη 

ίωακειμικών - άντιιωακειμικών στους κόλπους της ιεραρχίας της Μεγάλης 'Εκκλησίας. 

Β' 

Ό Δράμας Χρυσόστομος, Τρίγλια, στον "Ιωνα Δραγούμη, Κωνσταντινούπολη. 

Φίλτατε Ίωαννίκιε, 

"Εγραψα ύμΐν δύο γράμματα, είς τα όποια ôèv εχω άπάντησίν σας. 

Άλλα κάί τί ν' άπαντήσητε; Γνωρίζω δτι καθίσταμαι φορτικός φλύαρων 

αδιάκοπα ωσάν κανείς ξεμωραμένος και παλ'ιμπαις γέρων, καίτοι μόλις είμαι 

ακόμη ανήρ τεσσαρακοντούτης. Πλην τί να κάμω καγώ; ξεσπάνω στο άθώον 

κεφάλι σας ! και άκουε λοιπόν κάί πάλιν : επανελθών χθες ό αδελφός μου 

εκ Κωνσταντινουπόλεως εγένετό μοι κομιστής είδήσεως, ήτις μ' ετάραξεν 

ότι δηλονότι οί εν Φαναρίω προτίθενται να με μεταθέσωσιν είς Ίκόνιον ή Νεο-

καισάρειαν, και ή πρεσβεία παρακληθεϊσα έγραψε ζητούσα οδηγίας κάτωθεν, 

αν τυγχάνη δεκτή ή τοιαύτη δια μεταθέσεώς μου εις Ίκόνιον ή Νεοκαισάρειαν 

λύσις τον Μητροπολιτικού ζητήματος της Δράμας. 

'Αγαπητέ, τις ή ανάγκη κατ αρχήν ν* άποδεχθή καν τοιαύτην πρότα-

τασιν ή πρεσβεία και να γράψη και ζήτηση οδηγίας είς νπόθεσιν, όπου καλώς 

γνωρίζει ότι ουδέποτε εγώ θα δείξω συγκατάθεσιν ; "Ινα τί δεν κόπτει άπαξ 

δια παντός τον βήχα των εν Φαναρίω δηλοϋσα ότι ό Δράμας ή θα επανέλθη 

αύθις είς Δράμαν ή ôèv θ' άποσταλή ούδαμοΰ άλλ,αχον, ει μή εν εσχάτη ανάγκη 

κάί ως έσχάτην ύποχώρησιν είς Σμύρνην, ίνα μάθη ό κόσμος ότι οί μετ εύορ-

κίας εργασθέντες και πίπτοντες θύματα εν ταϊς αγκάλαις του ίερωτάτου τών 

Μητροπολίτου Δράμας. «Παρέχεται ύμΐν άδεια ελθειν, αφ' οϋ διορίσητε προσωρινού 

αρχιερατικό? Έπίτροπον. 24 Μαΐου 1908.» [Κώδιξ 969, σ. 262.) 

Τηλεγράφημα τω Μητροπολίτη Δράμας, ε'ις Τριγλίαν. « 'Επιτρέπεται 'Υμετέρα 

Πανιερότητι έλθεϊν ενταύθα. 19 'Ιουλίου 1908.» [Κώδιξ 969, σ. 358.) 

Τηλεγράφημα τη Δημογεροντία Δράμας. «Προ λήψεως υμετέρων τηλεγραφη

μάτων απεφασίσθη επάνοδος υμετέρου Μητροπολίτου αύτόσε πρώτην εύκαιρίαν. 22 'Ιου

λίου 1908. » [Κώδιξ 969, σ. 358.) 

Γράμμα τώ Μητροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμφ, εις Δράμαν. 6 Σεπτεμβρίου 1908, 

[Κώδιξ 969. σ. 393.) 

Την αναδίφηση τών πατριαρχικών κωδίκων είχε την καλοσύνη να κάνει κατά παρά

κληση μου ό Άρχειοφύλαξ τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου Οικονόμος Νικόλαος Πετρο-

πέλλης, τον όποιο ευχαριστώ θερμά. 'Επίσης εκφράζω τις ευχαριστίες μου στο Διευθυντή 

τοΰ Πατριαρχικού Γραφείου σεβασμιότατο μητροπολίτη Φιλαδέλφειας κ.κ. Βαρθολομαίο 

για την εξασφάλιση της άδειας τοΰ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως νά ερευνηθούν οί πα

τριαρχικοί κώδικες. 
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καθηκόντων δεν εγκαταλείπονται εις την οιάκρισιν των εχθρών των, αλλ' ύψονν-

ται και στεφανοϋνται και δοξάζονται ; 'Από της χθες είμαι τεταραγμένος, 

διότι φοβούμαι, πολύ φοβούμαι, μήποίς ύποχωρήσητε εις τάς αξιώσεις τών εν 

Φαναρίω και με θνσιάσητε δοίρεάν τον κακοδαίμονα, iva τα αρεστά τοις εν 

Φαναρίω εκτελεσθώσι. . . 

Δεν μοι μένει παρά ν' αρχίσω έλεγχων τους εν τω Ίοστεφάνω, ων ai 

επάλληλοι υποσχέσεις εξανεμοϋνται καί οι δρκοι και τα πιστά δεν φυλάσσονται. 

Ύπο το κράτος της βαρνθυμίας ταύτης εχάραξα το εσώκλειστον δια τον εξο-

χώτατον, το όποιον παρακαλώ να εγχειρίσητε, εν η περιπτώσει τα θρυλλού-

μενα εχονται υποστάσεως και πρόκειται να θυσιασθώμεν δωρεάν και ως ετυ-

χεν ημείς. . . 'Έσωκλείω και προς τον εξοχώτατον κ. Πανάν ίδιαίτερον γράμ

μα, το οποίον πριν άποστείλητε δότε τω νμετέρω έξοχωτάτω, ίνα ϊδη. "Ιεράς 

υποχρεώσεις εχουσιν απέναντι μου οι εν τω Ίοστεφάνω "Αστει νά μη μ' εγκα-

ταλίπωσιν άπροστάτευτον. . . 'Επί τέλους, άδελ,,φέ, αν τόσον έπωρώθησαν. οι 

εν Φαναρίω και εσκλήρυναν τον τράχηλόν των ως τον τράχηλον δύστροπου 

βοός, τρίξατε ολίγον τους οδόντας σας και δείξατε ότι δεν δύνανται να κα-

κουργώσιν εις βάρος του έθνους άτιμωρητεί. Περιμένω άνυπομόνως εύφρό-

συνον γράμμα Σας, Ινα καθησυχάσω την τεταραγμένην μου καρδίαν. "Εμαθον 

παρά του είς Προϋσαν μεταβάντος Κοντογ. δτι προτίθεσθε να μεταβήτε κατ 

αύτάς είς τό "Αστυ. Λαλήσατε εκεί είς την καρδίαν τών αρμοδίων περί της 

ολέθριας φοράς, είς ην τα του Γένους δια την άστοργίαν τών εν Φαναρίω φέ

ρονται. 'Υψώσατε την φωνήν Σας και δότε να εννοήσωσι ποΰ κείται ή πληγή 

ή γαγγραινώδης, και διατί επιτακτική ανάγκη επιβάλλει τήν χειρουργικήν 

επέμβασιν προς άποκοπήν και καυτηριασμον τοϋ ολέθριου τούτου μέλους τον 

σώματος, δπερ λέγεται οίκουμενικον πατριαρχεΐον, ούτινος δυστυχώς το πά

σχον μέλος ούδεν άλλον είναι ειμή ή κεφαλή ! μικρόν δηλαδή κακόν ! ! Λα

λήσατε και περί τών δεσμών μου, αδελφέ, iva ή λυθώσιν ενδόξως ή μηδόλως 

λυθώσι. 
Γλυκοφιλώ υμάς και τον Ποττέν. 

"Ο πολλά φίλος σας 
f ο Δράμας Χρυσόστομος 

14 'Ιουνίου 1908 

Σημείωση στο περιθώριο της πρώτης σελίδας : 

Τα εσώκλειστα δύο γράμματα μου αφήκα χωρίς φακέλλους εξεπίτηδες 

iva ύμεϊς, το μεν εν εγχειρίσητε άνοικτον το δ' έτερον εσωκλείσητε εν ύμε-

τέρω γράμματι. 
(Μονογραφή ) 

Τα άποσιωπητικά στο κείμενο της επιστολής εΐναι τοϋ συγγραφέα. 

Ή πρώτη φράση τοΰ γράμματος τοϋ Χρυσοστόμου στον "Ιωνα Δραγούμη της 14 



ΤΟ Τ Ε Λ Ο Σ Τ Η Σ Ε Θ Ν Α Ρ Χ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ 493 

'Ιουνίου 1908 θέτει ενα γενικότερο πρόβλημα τόσο για τή θεμελιωμένη μελέτη των σχέ

σεων τους δσο και για την ολοκληρωμένη γνώση της προσωπικότητας τοϋ Χρυσοστόμου. 

Πρόκειται για το ζήτημα της αλληλογραφίας τοϋ εθνομάρτυρα ιεράρχη. 'Από τα δύο γράμ

ματα τα όποια αναφέρει ό Χρυσόστομος, το ενα είναι πιθανότατα εκείνο της 28 Μαΐου 1908 

πού παρουσιάσαμε παραπάνω. Ή αναφορά σε δεύτερο, μας οδηγεί σε ενα ολόκληρο 

σώμα χαμένης ή λανθάνουσας αλληλογραφίας τοϋ ιεράρχη της Σμύρνης. 'Αποσπάσματα 

επιστολών τοϋ Χρυσοστόμου παραθέτει ό παλαιότερος βιογράφος του, άλλα άπο τή σχε

τική βιβλιογραφία απουσιάζουν γενικά δημοσιεύσεις γραμμάτων του πού να αποκαλύ

πτουν με αμεσότητα τή σκέψη του 9 . Ή συγκέντρωση της σωζόμενης αλληλογραφίας του 

εμφανίζεται έτσι ώς αναγκαία προϋπόθεση της 'ιστορικής αποκατάστασης της προσωπι

κότητας και της δράσης του. 

Σχετικά με τα πρόσωπα πού μνημονεύονται στην επιστολή θα πρέπει να σημειωθεί 

δτι ό Χρυσόστομος εϊχε τρεις αδελφούς, τον Ευγένιο, τον Ξενοφώντα και τον Δημήτριο 1 0 . 

Δεν εϊναι δυνατόν να εντοπίσουμε ποιος άπο τους τρεις είναι ό αναφερόμενος έδώ. Ό 

« έξοχώτατος » πού αναφέρεται ανώνυμα άπο τον Χρυσόστομο είναι πιθανότατα ό έλλη

νας πρέσβης στην Υψηλή Πύλη 'Ιωάννης Γρυπάρης ( 1 9 0 3 - 1 9 1 3 ) . Ό «έξοχώτατος 

κ. Πάνας » προς τον όποιο επίσης έπιστέλλει μέσω τοϋ Δραγούμη ό Χρυσόστομος, είναι 

ό μελλοντικός (1910-1913) έλληνας πρέσβης στή Σόφια Δημήτριος Πανάς, πού δια

πραγματεύθηκε τήν έλληνοβουλγαρική συμμαχία τοϋ 1912 και διαδέχθηκε τον Γρυπάρη 

στην πρεσβεία της Πόλης το 1914. Το 1908 υπηρετούσε στην κεντρική υπηρεσία τοϋ 'Υ

πουργείου 'Εξωτερικών ώς Γενικός Γραμματέας. Ό Κοντογ. πού αναφέρεται συντο

μογραφικά είναι πιθανόν ό Στρατιωτικός 'Ακόλουθος της 'Ελληνικής Πρεσβείας Κωνσταν

τινουπόλεως Πάτροκλος Κοντογιάννης, πού υπηρετούσε στή θέση αυτή άπο τον 'Απρί

λιο τοϋ 1899 και συνεπώς θα εϊχε παλιά γνωριμία με τον Χρυσόστομο άπο τήν εποχή πού 

ό τελευταίος ήταν Μέγας Πρωτοσύγκελλος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου (1897 - 1901). 

Ό Ποττέν, τέλος, πού μνημονεύει μέ 'ιδιαίτερη οικειότητα ό Χρυσόστομος στην έπι-

φώνηση της επιστολής, εϊναι ό Άρμάνδος Ποττέν, Α' Γραμματέας της 'Ελληνικής Πρε

σβείας Κωνσταντινουπόλεως άπο το 1902. Ό Χρυσόστομος είχε αλληλογραφήσει και 

κατευθείαν μέ τον Ποττέν για τα ίδια ακριβώς θέματα πού θίγει στην επιστολή προς 

τον "Ιωνα u . 

* 

Το τρίτο γράμμα προέρχεται άπο τον Χρυσόστομο, ήδη μητροπολίτη 

Σμύρνης, και κατοπτρίζει τήν ευφορία πού προκάλεσαν οί Βαλκανικοί Πόλε

μοι στους ηγετικούς κύκλους του αλύτρωτου ελληνισμού. Οι δοκιμασίες του 

9. Βλ. Λοβέρδου, Ό Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, σ. 82 κ.εξ., 93, 97 -

98, 99, 112 - 113, 115 - 116, 166 - 165. Άλλες επιστολές και έγγραφα τοϋ Χρυσοστό

μου δημοσιεύουν οι Γ. Ι. Άναστασιάδης, « Σωκράτης Σ . Σολομωνίδης », Μικρασιατικά 

Χρονικά, τόμ. Ε ' (1952), σ. 20, Κ. Μαμώνη, « 'Ανέκδοτος επιστολή Μητροπολίτου Χρυ

σοστόμου Σμύρνης », αυτόθι, τόμ. I B ' (1965), σ. 403 - 410, και Ν. Καραρας, « Μιχαήλ 

Ά ν τ . Ίσηγόνης και ανέκδοτα προς αυτόν γράμματα», αυτόθι, τόμ. Ι Ε ' (1972), σ. 173. 

'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα πού μας απασχολούν έδώ παρουσιάζει ή επιστολή 

τοϋ Χρυσοστόμου προς τον 'Ιωακείμ Γ' της 28 'Ιανουαρίου 1909 πού δημοσιεύει ό Σ ο 

λομωνίδης, Χρυσόστομος Σμύρνης, τόμ. Α', σ. 406 - 410. 

10. Λοβέρδου, δπ. π., σ. 12. 

11. Βλ. αυτόθι, σ. 97 - 98, και Χρ. Καλαφάτη, 'Εκθέσεις περί τοϋ Μακεδόνικου 
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μητροπολιτικού ζητήματος της Δράμας ανήκουν πια στο παρελθόν τοΰ ιε

ράρχη, πού καταξιώθηκε με τη μετάθεση του στη σπουδαιότερη μητρόπολη 

της Μικρας 'Ασίας. ,λΑς συγκρατηθεί το γεγονός δτι ή μετάθεση στη Σμύρνη 

εκπλήρωνε επιθυμία πού είχε εκφράσει ό Χρυσόστομος κατά την εξορία του 

στα δύο γράμματα τοΰ 1908 στον "Ιωνα Δραγούμη. Στη φάση εκείνη ό Χρυ

σόστομος εμφάνιζε τη μετάθεση στη Σμύρνη ώς το μόνο συμβιβασμό πού 

ήταν διατεθειμένος να δεχθεί για να λυθεί το μητροπολιτικό ζήτημα Αράμος. 

"Ετσι ό Χρυσόστομος ήταν ό μόνος άπο τους ιεράρχες της Μακεδονίας, τους 

οποίους το Πατριαρχείο μετέθεσε σε μικρασιατικές μητροπόλεις για να αμ

βλύνει τις αντιδράσεις των οθωμανικών άρχων στην έντονη ανάμιξη τους στο 

Μακεδόνικο 'Αγώνα, ό όποιος πέτυχε να τοποθετηθεί σε 'ίσης πολιτικής ση

μασίας μητρόπολη και να μήν απομακρυνθεί στα βάθη της ανατολής, όπως 

έγινε με τον Καστοριάς Γερμανό, πού μετατέθηκε στη μητρόπολη Άμασείας. 

Το πανηγυρικό γράμμα στον "Ιωνα μαρτυρεί και πάλι την έντονη πο

λιτική δράση και τις πολιτικές διενέξεις τοΰ Χρυσοστόμου και στο νέο χώρο 

της διακονίας του. Στη Σμύρνη έλειπαν οι πιεστικές ανάγκες τοΰ Μακεδόνι

κου 'Αγώνα, πού στή συνείδηση τών ορθοδόξων ιεραρχών λειτουργούσαν ώς 

μηχανισμοί νομιμοποίησης τής μεταβολής της εκκλησιαστικής τους διακονίας 

σε δραστηριότητα για τήν προαγωγή τών εθνικών επιδιώξεων τοΰ έλληνικοΰ 

κράτους. Ωστόσο ή απόλυτη πολιτικοποίηση τής ορθόδοξης ιεραρχίας στην 

'Οθωμανική αυτοκρατορία στο μεταίχμιο τοΰ δέκατου ένατου με τον εικοστό 

αιώνα φαίνεται χαρακτηριστικά άπο τήν ανοιχτή εμπλοκή τοΰ ^Κουσοστόμου 

σε ένδοελληνικές κομματικές διενέξεις. Ή ιεραρχία δέν ήταν πλέον ό κοινά 

αποδεκτός φορέας τής ηγεσίας τών ραγιάδων όπως τήν είχε καθιερώσει ή 

έθναρχική παράδοση, άλλα, διασπασμένη ή 'ίδια, άποτελοΰσε έναν άπο τους 

παράγοντες πού διεκδικούσαν το προβάδισμα στην ηγεσία τών υποδούλων. 

Αύτο φαίνεται άπο τήν έντονη αντίθεση τοΰ Χρυσοστόμου σέ γνωστές προσω

πικότητες τής ελληνικής πολιτικής ζωής καί δημοσιογραφίας τής Πόλης καί 

τής Σμύρνης τήν εποχή, εκείνη τών βαθιών ζυμώσεων γύρω άπο το μέλλον 

τοΰ ελληνισμού στην 'Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι αντιθέσεις αυτές, όπως 

διαγράφονται στο γράμμα πού ακολουθεί, μαρτυροΰν δτι ή συναίνεση στην 

οποία εδραζόταν ή έθναρχική παράδοση είχε ανεπανόρθωτα διαρραγεΐ. Μέ 

τή ρήξη αυτή συνδεόταν το κρισιμότερο ζήτημα : τής προσφορότερης στρατη

γικής πού θα εξασφάλιζε τήν επιβίωση τοΰ ελληνισμού στους κόλπους τοΰ 

Όθωμανικοΰ κράτους. Αύτο εξηγεί καί το γεγονός δτι επίκεντρο τής διένεξης 

είναι, κατά τήν επιστολή, ή ενδεικνυόμενη στάση τής ηγεσίας τοΰ άλύ-

Άγωνος, σ. 86 - 87 καί 89 - 90. "Οταν ό Χρυσόστομος εξελέγη μητροπολίτης Σμύρνης 
(Μάιος 1910) ό Ποττέν υπηρετούσε έκεΐ ώς Γενικός Πρόξενος της 'Ελλάδος. Στή θέση 
αυτή παρέμεινε ώς το θάνατο του τον 'Ιούλιο 1912. Βλ. Χρ. Σολομωνίδη, Χρυσόστομος 
Σμύρνης, τόμ. Α', σ. 76, 148. 
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τρωτού ελληνισμού απέναντι, στο Νεοτουρκικό Κομιτάτο 1 2 . ""Ας σημειωθεί 

δτι το γράμμα απευθύνεται στον "Ιωνα πού βρισκόταν μετά την έκρηξη του 

πρώτου Βαλκανικού Πολέμου (4 'Οκτωβρίου 1912) με τον ελληνικό στρατό 

στη Μακεδονία. Λίγες μέρες αργότερα ό "Ιων ΰψωσε την ελληνική σημαία 

στη μητρόπολη της απελευθερωμένης Θεσσαλονίκης. 

Ό Σμύρνης Χρυσόστομος, Σμύρνη, στον "Ιωνα Δραγούμη, Μακεδονία. 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Φίλτατε, 

Άφ ού νοερώς συμψάλλω μεθ' υμών τα επί τον πεδίον των μαχών εκ 

βασιλικών χειλέων το πρώτον άπαγγελθέντα όντως βασιλικά τροπάρια 

Σώσον, Κύριε, τον λαόν σον 
και εύλόγησον την κληρονομίαν Σον 
νίκας τοις βασιλεϋσι κατά βαρβάρων δωρούμενος 
και το Σον φνλάττων δια τοϋ Σταυρόν Σον πολίτευμα 

και το άπαράμιλλον 

Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως 
τγ\ επωνύμω σον καινγ\ Πολιτεία 
τους οίκτιρμονς Σου δώρησαι Χριστέ ό Θεός 
εύφραναν εν τη Δυνάμει Σον τους πιστούς Βασιλείς ημών 
νίκας χορηγών αύτοίς κατά τών πολεμίων 
την συμμαχίαν εχοιεν την Σην 
δπλον ειρήνης άήττητον τρόπαιον 

τροπάρια, τα όποια διέταξα να ψάλλονται καθ' εκάστην εν άπάσαις ταΐς Σχο-

λαΐς, 

Άφ' ου γλυκοφιλήσω υμάς, και δι υμών όλους τους εργάτας τον κοσμο

ϊστορικού) όντως έργου και κατορθώματος της χριστιανικής βαλκανικής ομο

σπονδίας, ης οι άγλαοι καρποί ήρχισαν να φαίνονται όπόσον θα εΐνε ζωηφόροι 

και άγλαώτατοι, 

Σπεύδω να επανορθώσω μίαν πλάνην, εις ην άκων παρεσύρθητε, την 

12. Για το πολιτικό πλαίσιο της διένεξης το ε"ργο τοϋ Έμ. Έμμανουηλίδη, Τα τε
λευταία ετη της 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 'Αθήνα 1924, είναι θεμελιώδες. Βλ. επίσης 
στην πρόσφατη βιβλιογραφία F. Ahmad, « Unionist relations with the Greek, Arme
nian and Jewish Communities of the Ottoman Empire, 1907 - 1914 », στη συλλογή 
Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, 
έπιμ. Β. Braude και Β. Lewis, Νέα 'Τόρκη 1982, τόμ. Α', σ. 401-434, και Α. Ale
xandrie, The Greek Minority of Istanbul and Greek - Turkish Relations 1918 - 1974, 
'Αθήνα 1983, σ. 36 - 44. 
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πλάνην δτι ή πολιτεία μου παρουσίασε τι το σκοτεινον δια τ ας μετά τοϋ Κο-

μιτάτου, δ τ ε ι σ χυ ε τ ο ϋ τ ο, σχέσεις μου ! ! ΤΩ γη και Θεός ! και 

πότε εγώ εϊχον σκοτεινον τι σημεΐον εν τη προς τους Κομιτατικους Νεότουρ

κους πολιτεία μου ; Τά σκοτεινά σημεία ευρέθησαν εν τη σκοτεινή και ζο

φερά διάνοια των σκευωρησάντων τον προστυχόν τούτον μύθον προσωπικών 

μου εχθρών, ων εϊς δ εκ Κωνσταντινουπόλεως λιλιπούτειος εκείνος Σπανού-

δης, διευθυντής της « Προόδου », δν δύναται 6 Γρυπάρης, και δλοι οι μετ 

αύτοϋ συνεργαζόμενοι μεγάλοι άνδρες Καζανόβηδες και Κεσσίσογληδες (εξαί-

ρεσιν ποιούμαι μόνον δια τον δντως φιλόπατριν και δαιμόνων άνδρα Μπούσιον 

και τον δραστήριον δντως Κανελλόπουλον, ους δυστυχώς παρέσυραν, 

τις οϊδε πώς σκευωρήσαντες και διαβαλόντες και το πρόσωπον και το έργον 

μου) να θεωρώσιν ώς έχοντα ένδον του ηθικόν κόσμον και εθνικήν ψυχήν, 

άλλα τον όποιον εγώ θεωρώ κάθαρμα τοϋ χειρίστου είδους και τυφλόν παρά-

σιτον, ερπον περί τον θρόνον τοϋ κιβδηλοτάτου τών Πατριαρχών, δσοι ποτέ 

επατριάρχευσαν εν τη πόλει τοϋ Κωνσταντίνου, τοϋ κακή μοίρα εν οϋτω με-

γάλαις ήμέραις πατριαρχεύοντος 'Ιωακείμ τοϋ Γ'. Σπανούδης και Κεσίσσο-

γλου και Καζανόβας και Σταματιάδης εΐνε οι εμοι σκευωροί κάί συκοφάνται, 

τών σκευωριών τών οποίων ή άπήχησις πώς ευρεν έστω και ελάχιστον τόπον 

εν τη υμετέρα φαεινή διάνοια απορώ κάί εξίσταμαι. Παρακαλώ να ύποβάλητε 

εις αύστηράν άνάκρισιν δχι μόνον τον κ. Στελλάκην, άλλα και πάντας τους 

εκ Σμύρνης άφικομένους φιλογενεϊς Σμυρναίους περί τοϋ προσώπου και περί 

της πολιτείας μου, και να μοι δηλώσητε αν τις εξ αυτών εΐδέ τι σκοτεινον 

σημεΐον εν τη πολιτεία μου προς τους Νεότουρκους, δ τ ε Χσχυον και 

ποίον τοϋτο το σημεΐον, διότι εγώ εν υπερηφάνεια και καυχήσει διακηρύττω 

δτι δτε ίσχυε το Κομιτάτον, ό μόνος δστις δεν έκαμψε γόνυ, ό μόνος αδιάλ

λακτος πολέμιος, ό μόνος εφ' ου ερρίπτοντο άείναα τα πικρά βέλη τοϋ 

αγρίου μίσους των, ημην εγώ... Ναι, εγώ ουδέποτε εγνώρισα συνθηκολο-

γίας μετά τοιούτου αχρείου σωματείου : άπόδειξις, οι μύδροι της λύσσης τους 

οποίους εξηρεύγοντο και ετι και νϋν συντετριμμένοι εξερεύγονται κατ' εμοϋ. 

'Αποκαλώ αίσχρον συκοφάντην πανταδήποτε και οπουδήποτε και όσονδήποτε 

υψηλά και αν ϊσταται, δστις ετόλμησε να με ραδιουργήση : είθε δλων τών 

πανελλήνων, είθε κάί αυτών τών πρεσβευτών Σας, και αυτών τών υπουργών 

Σας και πρωθυπουργών κάί Στρατηλάτων Σας τα πρόσωπα και τά έργα να 

εΐνε υπό εποψιν φιλοπατρίας και άγνότητος εθνικών αισθημάτων τόσον φαεινά 

κάί τόσον υπερήφανα, δσον εΐνε το πρόσωπον και τά αισθήματα τοϋ συκοφαν-

τηθέντος φίλου Σας φαεινά και υπερήφανα δι' δ,τι δια την πατρ/όα του δια

νοείται και πράττει. . . 

"Ωστε παρακαλώ θερμώς νά πιστεύσητε άκραδάντως δτι σκοτει

νον σημεΐον εν εμοί δεν εφάνη ποτέ, δτι άμφιρρέπουσαν π ο -

λιτ ε ί αν ουδέποτε μετηλθον, διότι ακριβώς εγώ είμαι οπαδός της φάνε-
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ους καί σταθεράς και οργανωμένης κατά τον Νεοτουρκικού Κομιτάτου αντι

δράσεως. Λυπούμαι δε και ταλανίζω εκείνους, οϊτινες εζήτησαν να παραστήσω-

σιν ως σκότος το εν εμοι καί παρ έμοϋ πασι τοις περί εμέ, τοις τ ε εγγύς 

και τοις ιχακράν, διαχεόμενον, φως, διότι ακριβώς το φ ώ ς τοΰτο τόσον 

είγε τυφλώσει τους Νεότουρκους, ώστε εν εμοι εβλεπον το Θ η ρ ί ο ν της 

'Α π ο καλύψεως ανέκαθεν και εξ ύπαρχής μέχρι ταύτης της στιγμής. . . 

άκοιβώς τα σημερινά Νεοτουρκικά φύλλα εφορμώσι κατ εμού, διότι καί ότε 

κατεβιβάζετο ο ιστός και ο θυρεός τοϋ 'Ελληνικού προξενείου εν Σμύρνη, 

ενώ τάχα μετά τεσσάρων ιερέων ετέλεσα Ιεροπραξίαν υπέρ της Ελληνικής 

σημαίας, καί γράφουσι ότι ή Νέα Τουρκία δύο έχει εχθρούς ενα Τοϋρκον, 

τον Κιαμήλ - Πασαν (τον Κομιτατοφάγον) καί ενα Χριστιανόν, τον Μητρο-

πολίτην τής Σμύρνης Χρυσόστομον, όστις εϊνε ο άσπονδος τοϋ Κομιτάτου 

εχθρός. . . Θαυμάζω μαζύ Σας τη αλήθεια, όταν μοϊ γράφητε ότι εφροντί-

ζετε να μοί δίδωνται εκάστοτε ό δ η γ ί α ι, προς ας να προσαρμόζω την πο-

λιτείαν μου, και έγοί δεν τό έπραξα ! . . . Καί έχετε παρακαλώ να μοί δείξητε 

εν καί μόνον, εν καί μοναδικόν έστω παράδειγμα καθ" ό έγοί δεν προσήρμοσα 

την πολιτείαν μου προς τάς άνωθεν ή κάτωθεν δεδομένας οδηγίας ; Ναι δεν 

προσήρμοσα την πολιτείαν μου προς την εκ Κωνσταντινουπόλεως καί εξ 'Αθη

νών όδηγίαν να προτίμησαν ώς Βουλευτήν Σμύρνης τον Αάζαρον Σταματιά-

δην άλλα τούτο έπραξα, Ινα προφυλάξω την αδίκως εκτεθειμένην ύπερ ενός 

αληθώς τυχοδιώκτου καί πατριδοκάπηλου ύπόληψιν τόσον τών εν Κωνσταντι-

νονπόλει όσον καί τών εν 'Αθήναις Κέντρων εθεώρησα ϋβριν δια την προς τό 

έθνος στοργήν μου τό πρόσταγμα ύπερ τοιαύτης γελοίας νποψηφιότητος καί 

έκρινα καθήκον μου, επί θυσία να λυπήσω τους φίλους καί σνναθλητάς μου, 

τό να πολεμήσω τάς ιδέας σας, αϊτινες επί τοϋ προκειμένου δεν ήσαν διόλου 

όρθαί. Αυτό είνε τό μόνον καί μοναδικόν μου έγκλημα ! Δι αυτό εγένετο ή 

κατ' έμοϋ εκστρατεία τών εν Κωνσταντινονπόλει. Δι αυτό ετέθησαν εις κυ-

κλοφορίαν έωλοι μύθοι περί άμφιρρεπούσης πολιτείας, περί 

σκοτεινών σημείων εν ταΐς προς τους Νεότουρκους σχέσεσ'ι μου. 

Πτύω κατά πρόσωπον τών συκοφαντών μου τούτων τήν ποταπήν καί άναν-

δρον ταύτην συκοφαντίαν των. 

Τό παρελθόν τρανώς εμαρτύρησε, τό παρόν εύγλώττως φωνάζει, καί 

τό μέλλον ήλιου φαεινότερον θα δείξη ότι ό Σμύρνης ήν καί εστί καί εσται 

όποιος ήτο καί είνε καί θα είνε πάντοτε καί εις τους αιώνας αναλλοίωτος καί 

αμετάβλητος, διότι γνωρίζει τι ζητεί ώς αρχηγός λαού καί πώς να τό ζήτηση. 

Καί παρακαλώ ώς τοιούτον να με γνωρίζητε, καί ν' ανακαλέσητε εν τή μετ 

αγωνίας αναμενόμενη απαντήσει Σας πάν ό,τι ϋποπτον καί σκοτεινόν έπιστεν-

σατε ποτέ καί εγράψατε δι' εμέ. 

Δια τοϋ φίλου Στελλάκη απέστειλα — 200 — χρυσά φράγκα, ha τα δώση 

εις τον κ. Φλοιριάν ή υμάς δια τήν άμυναν καί δια τής κ. Παπαδοπούλου, 

32 
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Προέδρου τοϋΠροξενικού Δικαστηρίου Σμύρνης, έτερα -400— φράγκα χρυσά, 

Ινα άνά -200— δοθώσι τη πριγκιπίσση Άλικη καί τη πριγκιπίσση Σοφία 

δια τα υπέρ των τραυματιών φυΛνθρωπα έργα των. Εϊνε τα — 600 — ταύτα 

φράγκα εκ μέρους μου ό οβολος της χήρας, διότι πλείονα δεν έπερίσσευσαν εως 

της σήμερον, άφ' δτου είμαι Άρχιερεύς. Σας γλυκοφιλώ' γλυκοφιλώ δε και 

τάς πληγάς δσας επί τοϋ πεδίου τών μαχών οι αδελφοί μας δέχονται δια να 

κλείσωσι τάς πληγάς τών δούλοιν αδελφών των. Ευλογώ δλους. "Ερρωσθε. 

Ό φίλος καί αδελφός 

11 'Οκτωβρίου 1912 f δ Σμύρνης Χρυσόστομος 

Σημείωση στο περιθώριο της σ. 6 : 

Το γράμμα σας έφερε χρονολογίαν 29 Σεπτεμβρίου καί έφθασε μόλις 

χθες ΙΟην 'Οκτωβρίου. 

Σημεία>ση στο περιθώριο της σ. 8 : 

"Ολα τα νέα τα μανθάνομεν και δεόμεθα νυκτός καί ημέρας. 

Οί υπογραμμίσεις στο κείμενο της επιστολής, πού δηλώνονται με αραιά στοιχεία, 

όπως καί τα άποσιωπητικά, είναι τοϋ συγγραφέα. 

Οί συκοφάντες τοϋ Χρυσοστόμου Κωνσταντίνος Σπανούδης, διευθυντής της εφημερί

δας της Πόλης Πρόοδος (1904- 1924), Π . Κεσίσογλου, διευθυντής της εφημερίδας ΖΖα-

τρίς, Σόλων Καζανόβας, εθνικός σύμβουλος τοϋ Πατριαρχείου, καί Λάζαρος Σταματιάδης, 

πολιτευτής της Σμύρνης, ήταν δλοι ηγετικοί παράγοντες τοϋ ίωακειμικοϋ κόμματος 1 3 . 

Ό Καζανόβας ήταν συναρχηγος της παράταξης μαζί με τον Τζών Χατζόπουλο. Ή αντί

θεση τοϋ Χρυσοστόμου προς τήν παράταξη αυτή, πού υποβόσκει ήδη στις επιστολές του 

τοϋ 1908, εκδηλώνεται ανοικτά μέσα στον αναβρασμό πού προκαλούν οί Βαλκανικοί πό

λεμοι. 'Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί δτι οί Σπανούδης, Κεσίσογλου, Καζανόβας καί Χα-

13. Βλ. Α. Χ. Χαμουδοπούλου, ' Η νεωτέρα Φιλική Εταιρεία, 'Αθήνα 1946, σ. 23 -

24. Για τις σχέσεις ειδικότερα τοϋ Σ. Καζανόβα με το στενό φίλο τοϋ "Ιωνα 'Αθανάσιο Σου

λιώτη, βλ. τώρα καί Θάνου Βερέμη, « Μαρτυρίες για το στρατιωτικό κίνημα τοϋ 1909 καί 

τις επιπτώσεις του στην πολιτική ζωή της Ελλάδος », Δελτίον της 'Ιστορικής καί 'Εθνο

λογικής Εταιρείας της 'Ελλάδος, τόμ. 25 (1982), σ. 399, 403. Οί αντιθέσεις τοϋ Χρυσο

στόμου με τον Καζανόβα ειδικότερα χρονολογούνταν άπα τήν εποχή τών διενέξεων ίωα-

κειμικών - άντιιωακειμικών γύρω άπο τήν επανεκλογή του 'Ιωακείμ Γ', όταν ό Χρυσό

στομος υπηρετούσε ως Μέγας Πρωτοσύγκελλος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Βλ. 

Μανουήλ Ι. Γεδεών. Πατριαρχικοί 'Εφημερίδες. Ειδήσεις εκ τής ημετέρας εκκλησιαστικής 

ιστορίας 1500-1912, 'Αθήνα χ.χ., σ. 4 7 5 - 4 7 7 . Για τον Λάζαρο Σταματιάδη βλ. Χρ. 

Σολομωνίδη, Ή δημοσιογραφία στη Σμύρνη (1821 - 1922), 'Αθήνα 1959, σ. 188 καί 

204. Ό Λάζαρος Σταματιάδης εϊχε υποστηριχθεί άπο τήν 'Οργάνωση Κωνσταν

τινουπόλεως για τήν υποψηφιότητα Σμύρνης στις οθωμανικές βουλευτικές εκλογές 

τοϋ 1912, στις όποιες τελικά εκλέχθηκαν μόνο δσοι υποστηρίχθηκαν άπο το Νεοτουρκικό 

Κομιτάτο. Για τήν ελληνική εκπροσώπηση στα οθωμανικά κοινοβούλια βλ. Κατερίνα 

Μπούρα, « Οί βουλευτικές εκλογές στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οί Έλληνες βουλευ

τές 1908 - 1918 », Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. Δ' (1983), σ. 69 - 85. 
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τζόπουλος, ήταν όλοι συνεργάτες του "Ιcova Δραγούμη στην 'Οργάνωση Κωνσταντινου

πόλεως ενώ και ό Πατριάρχης 'Ιωακείμ Γ' δεν ήταν ξένος προς τη δραστηριότητα της 1 4 . 

Ό Γεώργιος Μπούσιος, πού φαίνεται να ήταν ο μ,όνος πολιτευτής πού εμπιστευόταν ό 

Χουσόστομος, ήταν ό αρχηγός της ελληνικής ομάδας στην όθοίμανική βουλή και στενός 

συνεργάτης τοϋ "Ιωνα Δραγούμη 1 5. Ό Ευθύμιος Κανελλόπουλος, πού επίσης φαίνεται 

να εκτιμά ό Χρυσόστομος, υπηρετούσε στην 'Ελληνική Πρεσβεία της Πόλης στα 1910 -

1914. ενώ στα 1906 - 1908 είχε διευθύνει το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 1 β . Ό Ξε

νοφών Στελλάκης, διπλωματικός ΐ είχε υπηρετήσει στο ελληνικό προξενείο Σμύρνης στα 

στα 1902 - 1910 και πάλι το 1911 μετά σύντομη υπηρεσία στις Σέρρες. 'Από τις 12 Σε-

πτεα3οίου ως τις 9 'Οκτωβρίου 1912 διεύθυνε το ελληνικό προξενείο Σμύρνης. Τ Ηταν 

στενός φίλος τοϋ "Ιωνα και συνεπώς τή γνώμη του μπορούσε να επικαλεσθεί ό Χρυσό

στομος 1 7 . Ό « κομιτατοφάγος » Κιαμήλ Πασάς πού αναφέρει ό Χρυσόστομος είναι 

ό διακεκριμένος φιλελεύθερος Μέγας Βεζύρης τοϋ Abdülhamit , Mehmet Kâmil Pasa 
Kibrisli (1832 - 1913), τον όποιο ή Νεοτουρκική επανάσταση επανέφερε στην εξουσία 

το 1908 ως Μέγα Βεζύρη (5 Αυγούστου 1908 - 14 Φεβρουαρίου 1909). 'Αργότερα άνα-

τράπηκε άπα τους Νεότουρκους και άπα το 1909 εκδηλώθηκε ώς ένας άπο τους κυριότε-
ρους αντιπάλους τοϋ Νεοτουρκικού Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος. Στή στάση του αυτή 

οφείλεται και ή προσωνυμία με τήν οποία τον αναφέρει ό Χρυσόστομος. Ή κρίση πού 

προκάλεσε ή κήρυξη τοϋ Α' Βαλκανικού Πολέμου τον επανέφερε για μερικούς μήνες στην 

εξουσία ('Οκτώβριος 1912 - Ιανουάριος 1913) 1 8. 

14. Βλ. Χαμουδοπούλου, Ή νεωτέρα Φιλική 'Εταιρεία, σ. 19, και 'Αρχιεπισκόπου 

'Αθηνών Χρύσανθου τοϋ άπα Τραπεζοΰντος, Βιογραψικαι αναμνήσεις, έπιμ. Γ. Ν. Τασού-

δη, 'Αθήνα 1970, σ. 63. 

15. Χαμουδοπούλου, οπ.παο., σ. 14 - 15, καί ιδίως το ανυπόγραφο άρθρο τοϋ Α. 

Σουλιώτη - Νικολαίδη. « 'Ιωάννης Σ τ . Δραγούμης 1908-1912 », Πολιτική Έπιθεώρησις, 

Περίοδος Γ', Έ τ ο ς Α', άρ. 14, 5 Σεπτεμβρίου 1920, σ. 226 - 228, πού αναφέρεται στην 

'Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως. Βλ. καί Α. 'Αλεξανδρή « Οί Έλληνες στην υπηρεσία 

της 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας 1850 - 1922 », Δελτίον της 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 

'Εταιρείας της 'Ελλάδος, τόμ. 23 (1980), σ. 3 8 9 - 3 9 4 . 

16. Για τή δραστηριότητα τοϋ Ε. Κανελλόπουλου κατά τήν έκρηξη της Νεοτουρκι

κής 'Επανάστασης το 1908 στή Θεσσαλονίκη, δπου εκτελούσε χρέη Γενικού Προξένου της 

'Ελλάδας, βλ. Alkis J . Panayotopoulos, « Ear ly Relations Between the Greeks and 

the Young Turks », Balkan Studies, τόμ. 21, τεΰχος I (1980), σ. 87 - 95. 

17. 'Αρκετά στοιχεία για τον Ξενοφώντα Στελλάκη υπάρχουν στο 'Αρχείο Φί

λιππου Δραγούμη, ιδίοις αλληλογραφία μεταξύ τών ετών 1920 - 1947. Ή στενή φιλία 

πού συνέδεε τον Στελλάκη με τον "Ιωνα φαίνεται στο συλλυπητήριο γράμμα τοϋ πρώτου 

στον Φίλιππο Δραγούμη της 9 Αυγούστου 1920, δπου σημειώνεται με αφορμή τή δολοφο

νία τοϋ "Ιωνα : « έχασα τον μόνον πολύτιμον φίλον τον όποιον είχα σ' αυτόν τον κόσμον ». 

Κατά τή συμμαχική κατοχή της Πόλης (1919-1922) ό Ξ. Στελλάκης υπηρέτησε στο 

Γενικό Προξενείο Κωνσταντινουπόλεως, καί με τήν ιδιότητα αυτή αναμίχθηκε στή ρύθμιση 

τοϋ ζητήματος τοϋ 'Αγίου "Ορους, δπως αναφέρει σέ γράμμα της 26 'Ιουνίου 1921 στον 

Φίλιππο Δραγούμη. Παλαιότερα, κατά τή διάρκεια τοϋ Παγκοσμίου Πολέμου είχε συν

τάξει έκθεση για τον ελληνισμό τοϋ Καυκάσου, (1914 - 1917) αντίγραφο της οποίας έστειλε 

στον Δραγούμη. 

18. Ό Kâmil Paca γεννήθηκε στην Κύπρο καί διακρίθηκε στή διοίκηση τών αρα

βικών επαρχιών της 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας ( 1 8 6 0 - 1 8 7 9 ) , διορίστηκε υπουργός 

(1879-1882) σέ διάφορα υπουργεία άπο τον Σουλτάνο Abdülhamit , και έφτασε στο 
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Το γράμμα του Χρυσοστόμου συνοδεύεται με το έξης σημείωμα, γραμμένο επίσης 

σε επιστολόχαρτο με την προμετωπίδα « Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης » : 

Ό φάκελλος τών προς ε με γραμμάτων Σας να έπιγράφηται εσωτερικώς 

επ ονόματι μον, και εν άλλω εσωκλειστώ φακέλλω να έπιγράφηται το όνομα 

« Πανοσιώτατον '"Ιεζεκιήλ Μοναχόν », διότι πιθανόν τα εξ υμών προς ήμας 

γράμματα ν' άνοίγωνται, έστω και αν στέλλωνται δια τον γαλλικού 

η άλλου ταχυδρομείου. 
(Μονογραφή τοϋ Χρυσοστόμου) 

Ή σημείωση υποδηλώνει τη συνέχιση της αλληλογραφίας μεταξύ Χρυσοστόμου καί 

"Ιωνα μετά την απομάκρυνση του τελευταίου άπα την Κωνσταντινούπολη το 1909. Ό 

"Ιων, υστέρα άπο σύντομη παραμονή στην 'Αθήνα, υπηρέτησε στις πρεσβείες τοΰ Λονδίνου 

και της Ρώμης, πριν επανέλθει και πάλι στην κεντρική υπηρεσία τοΰ Υπουργείου 'Εξω

τερικών, δπου έμεινε ως τήν έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων. 

Ή αλληλογραφία ως τεκμήριο τών απόψεων και θέσεων μιας προσωπι

κότητας αποτυπώνει με αμεσότητα συγκυριακά προβλήματα και στάσεις και 

συντηρεί λεπτομέρειες πού συμπληρώνουν τήν εικόνα της μικρής ιστορικής 

διάρκειας. Σπαράγματα ενός σώματος αλληλογραφίας, όπως αυτά πού πα-

παρουσιάσαμε εδώ, θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν τή βάση για γενι

κότερες υποθέσεις ερμηνείας τής Ιστορικής πραγματικότητας, μέρος τής ο

ποίας καταγράφουν ; Ή απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται ασφαλώς άπο 

τήν ποιότητα τής μαρτυρίας, άλλα καί ή αποτίμηση αυτή δεν είναι έργο ανε

ξάρτητο άπο το είδος τών ερωτημάτων καί τον υποκειμενικό εξοπλισμό τοΰ 

ερευνητή. Σε τελευταία ανάλυση βέβαια κάθε ιστορική μαρτυρία έχει αυθύ

παρκτη σημασία, δπως μας θυμίζει ωραία ένας μεγάλος δάσκαλος τής ανα

δίφησης τής νεοελληνικής παιδείας καί κοινωνίας : « Ουδέν χάρτου γραπτού 

τεμάχιον, ουδέν τεμάχιον ενεπίγραφου λίθου επιτρέπεται να περιφρονήσωμεν 

καί ό λίθος ούτος, άποδοκιμαζόμενος υπό τών ο'ικοδομούντων, έγεννήθη πολ

λάκις εις κεφαλήν γωνίας, εσται δε ώφέλιμον καί τεμάχιον γραπτού χαρτίου, 

αξίωμα τοϋ Μεγάλου Βεζύρη (1885 - 1891 καί 1895). Ώ ς Μέγας Βεζύρης σταθεροποίησε 

τα οικονομικά τής αυτοκρατορίας καί ενθάρρυνε τήν κατασκευή σιδηροδρόμων άπο ξένες 

εταιρείες. 'Αργότερα διετέλεσε βαλής τοΰ νομοΰ Άιδινίου (1895-1897) καί έζησε στη 

Σμύρνη για δέκα χρόνια. Ή κρίση πού προκάλεσε ή κήρυξη τοΰ Α' Βαλκανικού Πολέμου 

τον επανέφερε για μερικούς μήνες στην εξουσία ('Οκτώβριος 1912 -'Ιανουάριος 1913). 

Ό Kâmil ήταν επίσης συγγραφέας σημαντικών ιστορικών έργων για τήν εποχή καί φί

λος τής κίνησης τών Νεο-Όθωμανών. Βλ. Bernard Lewis, The Emergence of Modern 

Turkey, Oxford 1961, σ. 214 - 215, 222, καί, για βιογραφικές λεπτομέρειες, Feroz Ahmad, 

The Young Turks. The Committee of Union and Progress in Turkish Politics 1908 -

1914, Oxford 1969, σ. 21 κ.έξ.. 113 κ.έξ., 126 - 130, 172 - 173. 
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καν άποσπασθή άπα κατάστιχου παντοπώλου, πολλώ μακρόθεν, κατά τάς 

παο' Εύγενίω Βούλγαρε!,, λέξεις "δζον της πολυσυνθέτου κακοσμίας της τέ-
55 1 Q 

χνης του )) . 

Με αυτά υπ' οψη μας, θα μπορούσαμε 'ίσως να επιχειρήσουμε μερικές 

αναγωγές, ώστε ν' αναπτύξουμε σε ιστορική υπόθεση όσους υπαινιγμούς περι

έχουν οι τρεις επιστολές του Χρυσοστόμου. ,νΑς συνοψίσουμε πρώτα τή γενι-

κότεοη στάση πού μας παραδίδουν οι επιστολές, πέρα άπα τα συγκυριακά 

περιστατικά. 
CH οργή του Χρυσοστόμου κατά του 'Ιωακείμ Γ', τον όποιο αποκαλεί 

« ξόανον » και « κιβδηλότατον τών Πατριαρχών », εντάσσεται στή γενι

κότερη αντίθεση του προς τους α εν Φαναρίω ». Το φαινόμενο της αντίθεσης 

αυτής μπορεί να γίνει κατανοητό σε σχέση προς τον άλλο άξονα τής στάσης 

του Χρυσοστόμου, πού είναι ό προσανατολισμός του προς το « Ίοστέφανον 

"Αστυ » καί ή θέληση του να θεωρείται απόλυτα ευθυγραμμισμένος προς τήν 

πολιτική του ελληνικού κράτους. Ή ταύτιση αυτή φαίνεται χαρακτηριστικά 

στην τρίτη επιστολή μέ τις εκδηλώσεις τής αδιαλλαξίας του Χρυσοστόμου στα 

εθνικά θέματα, τήν όλόθερμη μέθεξη του στους ενθουσιασμούς για τίς ελληνι

κές νίκες στους Βαλκανικούς πολέμους, καί τή συνεισφορά άπο μέρους του 

του « όβολοΰ τής χήρας » για τήν έμπρακτη ενίσχυση τής πανελλήνιας εξόρ

μησης. Μέ έρεισμα τίς διαθέσεις του αυτές μπορεί δικαιολογημένα ό Χρυσόστο

μος να επιζητήσει καί τήν προστασία του ελληνικού κράτους καί τών διπλω

ματικών του εκπροσώπων στους προσωπικούς του αγώνες και τίς περιπέτειες. 

Στην Ί'δια λογική εγγράφεται καί ή παρότρυνση τής παρέμβασης τοΰ ελλη

νικού κράτους σε ζητήματα τής αποκλειστικής αρμοδιότητας τής εκκλησια

στικής αρχής, πού βρισκόταν έξω άπο τα όρια τής κυριαρχίας του, δπως το 

θέμα τής τοποθέτησης μητροπολιτών καί ή παροχή οδηγιών άπο τίς ελληνι

κές κρατικές αρχές προς τους ιεράρχες τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. 'Α

κόμη το α άστυ » καλείται να παρέμβει στή διαχείριση τών κοινών τοΰ γέ

νους άπο το Φανάρι και να υπαγορεύσει τις επιθυμίες του στο ύψιστο θέμα 

τής κατοχής τοΰ Οικουμενικού θρόνου. Ό ιεράρχης τής Μεγάλης 'Εκκλησίας 

δεν διστάζει να εισηγηθεί τήν επέμβαση τοΰ έλληνικοΰ κράτους στα εσωτερικά 

τοΰ Πατριαρχείου μέ στόχο τήν αντικατάσταση τοΰ κανονικού πνευματικού 

καί διοικητικού του προϊσταμένου. 

Ό απόλυτος ενστερνισμός τών άξιων τοΰ νεοελληνικού άλυτρωτικοΰ 

εθνικισμού άπο το μαχητικό μικρασιάτη Ιεράρχη τον εμπόδιζε ασφαλώς να 

19. Μανουήλ Ι. Γεδεών, « Παριστορήματα Ιστορικής σημασίας. Εις κεφαλήν γ ω 
νίας », Έπετηρίς τον Μεσαιωνικού 'Αρχείου, τόμ. 12 (1962), σ. 37. Οι λέξεις πού ό Γε
δεών αποδίδει στον Ευγένιο Βούλγαρη παραδίδονται, ελαφρά παραλλαγμένες άπο τή δια-
τύπο^ση του Γεδεών. άπο τον Ίώσηπο Μοισιόδακα, 'Απολογία, έπιμ. Ά . 'Αγγέλου, 'Αθή
να 1976. σ. 80. 
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εκτιμήσει στις σωστές ιστορικές της διαστάσεις τη σημασία των θέσεων του. 

Έ κ τ ο ς άπο ζητήματα κανονικής τάξης, οι απόψεις αυτές συνδέονται και με 

μια ουσιαστικότερη ρήξη στην πολιτική παράδοση του γένους. 

Ή αντίθεση Φαναριού και ίοστεφοΰς άστεος, στην οποία φαίνεται να 

παίρνει σαφή και απερίφραστη θέση ό Σμύρνης Χρυσόστομος, δεν είναι άλλη άπο 

τή διαπάλη των δύο εθνικών κέντρων του ελληνισμού πού προκάλεσε ή ιστορική 

ρήξη της ίδρυσης του ελεύθερου ελληνικού κράτους 2 5 . Το ανεξάρτητο κράτος 

πού δημιουργήθηκε το 1830, δπο^ς καί ή επανάσταση πού το παρήγαγε και ή 

αυτονόμηση των διοικητικών θεσμών της εκκλησίας του μέ τήν οποία επιδίωκε 

να εδραιώσει τήν ανεξαρτησία του, δπως πρώτος υπέδειξε ό Κοραής 2 1 , απο

τέλεσαν ενα σύνολο πολιτικών πράξεων πού θεωρήθηκαν ξένες προς τις γνή

σιες παραδόσεις του γένους καί της 'Ορθοδοξίας καί αντιμετωπίστηκαν μέ 

ανοιχτή εχθρότητα άπο τον αυθεντικό θεματοφύλακα τών παραδόσεων αυτών, 

τή Μεγάλη Ε κ κ λ η σ ί α 2 2 . Μέ τήν 'ίδια επιφυλακτικότητα καί δυσφορία αντι

μετώπισε ή Μεγάλη 'Εκκλησία καί τις πρωτοβουλίες του άλυτρωτικοΰ εθνι

κισμού του ελληνικού κράτους πού πρότεινε μια νέα, επαναστατική προσέγγιση 

στή διαχείριση του συλλογικού πεπρωμένου του χριστιανικού λαού. 'Ενώ ή 

εκκλησία είχε λύσει το πρόβλημα αυτό μέ τήν ανάληψη τών έθναρχικών αρ

μοδιοτήτων πού τήν κατέστησαν φορέα προνομίων καί προστασίας τού χρι

στιανικού λαού καί τήν ενέταξαν στο θεοκρατικό διοικητικό σχήμα πού επέ

βαλε στο γένος ή οθωμανική κατάκτηση 2 3 , ό νεοελληνικός εθνικισμός πρό-

20. Το θέμα αναπτύσσεται στή μελέτη μου « Το ελληνικό κράτος ώς εθνικό κέν

τρο », στο συλλογικό τόμο 'Ελληνισμός-Ελληνικότητα. 'Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξο

νες της νεοελληνικής κοινωνίας, έπιμ. Δ. Γ. Τσαούση, 'Αθήνα 1983, σ. 143 - 164. 

21. Βλ. 'Αριστοτέλους Πολιτικών τα σωζόμενα, εκδ. Α. Κοραή, Παρίσι 1821, σ. 

ρκ' : « Τοϋ εως τήν ώραν ταύτην έλευθερωθέντος μέρους της Ελλάδος ό κλήρος δέν χρεω-

στεϊ πλέον να γνωρίζη έκκλησιαστικον άρχηγόν του τον Πατριάρχην της Κωνσταντινου

πόλεως, ενόσω ή Κωνσταντινούπολις μένει μολυσμένη άπο τήν καθέδραν τοϋ άνομου τυ

ράννου άλλα πρέπει να κυβερνάται άπο σύνοδον ιερέων, έκλεγμένην ελευθέρως άπο Ιερείς 

καί κοσμικούς, καθώς επρασσεν ή αρχαία εκκλησία, καί πράσσει εκ μέρους σήμερον ακόμη 

τών ομοθρήσκων Ρώσων ή εκκλησία. 'Ελευθέρων καί αυτονόμων Γραικών κλήρος είναι 

άπρεπέστατον να ύπακούη εις προσταγάς Πατριάρχου εκλεγμένου άπο τύραννον, και αναγ

κασμένου να προσκυνά τύραννον. » 

22. Βλ. Charles Α. Frazee, The Orthodox Church and Independent Greece, 

1821 - 1852, Cambridge 1969. 
23. Για τήν ιστορική διευκρίνιση τοϋ ζητήματος χρήσιμη παραμένει πάντα ή συγ

κέντρωση τών μαρτυριών άπο τον Κ. "Αμαντο, « Οι προνομιακοί ορισμοί τοϋ μουσουλμα-

νισμοϋ υπέρ τών χριστιανών », 'Ελληνικά, τόμ. 9 (1936), σ. 103 κ.εξ., Ιδίως σ. 140 -

162. Ή βιβλιογραφία συγκεντρώνεται άπο τον Μητροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα Τζωρτζάτο, 

ΟΙ βασικοί θεσμοί της διοικήσεως τών ορθοδόξων πατριαρχείων μετά Ιστορικών ανασκο

πήσεων, 'Αθήνα 1972, σ. 1 5 - 1 6 , υποσημείωση. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή με

λέτη τοϋ θέματος άπο τον Ν. ΓΙ. 'Ελευθερίου, ΆνατολικαΙ Με/.έται, τόμ. Α', Τα προνόμια 

τοϋ ΟΙκονμενικον Πατριαρχείου, Σμύρνη 1909. 
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τείνε τήν υπέρβαση του θεοκρατικού σχήματος της κατάκτησης και την έν

ταξη τοΰ γένους στο σύγχρονο κοσμικό εθνικό κράτος. Ό σκεπτικισμός της 

ίεοαοχίας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου απέναντι στο νεοελληνικό έθνι-

κισαό με αρχέτυπη έκφραση της την πολιτεία του Γρηγορίου Ε', Ιστορικά 

αποτελούσε τη φυσική της αντίδραση. Ό 'Ιωακείμ Γ', ζηλωτής τών προνο

μίων τοΰ γένους και θιασώτης της ανεύρεσης στή βάση αυτή ένας σχήματος 

επιβίωσης τοΰ έλληνισμοΰ σε έ'να πολυεθνικό οθωμανικό κράτος, άποτελοΰσε 

τον τελευταίο μεγάλο εκφραστή της έθναρχικής παράδοσης της 'Ορθόδοξης 

εκκλησίας 2 4 . Ό Ίωακειμισμος όμως ως πρόταση διαμόρφωσης τοΰ συλλο-

γικοΰ πεπρωμένου τοΰ έξωελλαδικοΰ έλληνισμοΰ, βρέθηκε αντιμέτωπος προς 

μια νέα κατάσταση μέσα στους 'ίδιους τους κόλπους της ιεραρχίας της Μεγά

λης 'Εκκλησίας. Έ ν α σημαντικό τμήμα της Ιεραρχίας, καί μάλιστα οι νεό-

τεροι, μαχητικότεροι καί ικανότεροι Ιεράρχες, εκείνοι δηλαδή πού μοιραία 

θα διαμόρφωναν το μέλλον της εκκλησίας, είχαν ουσιαστικά εγκαταλείψει 

τήν έθναρχική παράδοση καί είχαν ενστερνιστεί τις αξίες τοΰ έθνικισμοΰ. Οι 

διασημότεροι εκπρόσωποι αύτοΰ τοΰ τμήματος της ιεραρχίας ήταν ό Χρυ

σόστομος Καλαφάτης, ό Γερμανός Καραβαγγέλης καί ό Μελέτιος Μεταξάκης. 

Καταλύτης για τήν εμφάνιση της εξέλιξης αυτής ήταν φυσικά ή μεγάλη 

αμυντική προσπάθεια στην άποία άποδύθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

για ν' αντιμετωπίσει τήν πρόκληση τοΰ βουλγάρικου σχίσματος 2 5 . Ή παν-

σλαβιστική πρόκληση στή Μακεδονία καί Θράκη — μέ τήν οποία ζυμώθηκε 

έντονα ό Χρυσόστομος ώς μητροπολίτης Δράμας —• άποτελοΰσε ιστορικά τε

λείως διαφορετικό πρόβλημα άπο εκείνο της οθωμανικής κατάκτησης, πού 

είχε αντιμετωπιστεί μέ το έθναρχικο σχήμα. Ή ανεπάρκεια τών παραδοσια-

24. Λείπει πάντα μια επιστημονική μονογραφία για τον 'Ιωακείμ Γ' καί τήν εποχή 

του. Βλ. ωστόσο Κ. Π. Σπανούδη, ' ΙστορικαΙ σελίδες. 'Ιωακείμ ό Γ', Κωνσταντινούπολη 

1902. ιδίως σ. 5 3 - 1 3 4 δπου γίνεται προσπάθεια να εξηγηθεί τί ήταν ό " Ίωακειμισμός », 

καί Δημ. Μαυροπούλου, Πατρι,αρχικαί σελίδες. Το Οικονμενικον Πατριαρχεϊον 1878 -

1949.. Αθήνα 1960, σ. 7 - 1 1 , 45 - 63. Βιογραφικό σχεδίασμα, συγκέντρωση της βιβλι

ογραφίας καί σχετικά κείμενα παραθέτει ό Β. θ . Σταυρίδης, 01 Οικουμενικοί Πατριάρχαι 

1860- σήμερον, Θεσσαλονίκη 1977, τόμ.. Α', σ. 208 - 284. Για το λεγόμενο « προνομιακό 

ζήτημα » πού απασχόλησε τον πατριάρχη καί στις δύο πατριαρχεϊες του βλ. πρόχειρα 

στοΰ Βασ. Κ. Στεφανίδη, 'Εκκλησιαστική Ιστορία, 'Αθήνα 21959, σ. 692 - 696, καί πιο 

πρόσφατα Α. Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek - Turkish Rela

tions 1918 -1974, a. 3 2 - 3 6 . 

25. Βλ. Φιλάρετου Βαφείδου, 'Εκκλησιαστική ιστορία, τόμ. Γ', μέρος Β', 'Αλεξάν

δρεια 1928, σ. 154 - 193, καί Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία, σ. 720 - 741. Ή βιβλιο

γραφία συγκεντρώνεται άπο τον Β. Τζωρτζάτο, Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως τών ορθοδό

ξων πατριαρχείων, σ. 323 - 324, υποσημειώσεις. Για τή στάση τοϋ 'Ιωακείμ Γ' πρβλ. σύν

τομο σημείωμα του, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 1890, μέ το όποιο επικρίνει τους προκατό

χους του για τήν ανοχή τους απέναντι στα σχέδια δημιουργίας βουλγαρικής εκκλησίας, στο 

Φ. Μπουμπουλίδη, Λυτά έγγραφα βιβλιοθήκης Σπ. Λοβέρδου, σ. 6. 
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κών μέσων και μεθόδων στην αντιμετώπιση της νέας πρόκλησης αποδείχθηκε 

άπο την αποτυχία της Μεγάλης Συνόδου του 1872 και την αναποτελεσματικό

τητα των παραστάσεων προς την Υψηλή Πύλη να αναχαιτίσουν τη χρησιμο

ποίηση της εκκλησίας άπο το βουλγαρικό εθνικισμό στην προώθηση των σχε

δίων του. 'Αποτέλεσμα υπήρξε ή αντίστοιχη χρησιμοποίηση τής εκκλησίας 

άπο τον ελληνικό εθνικισμό, αρχικά στή Μακεδονία και ύστερότερα στή Μι

κρά 'Ασία και στην Κύπρο 2 6, με αποτέλεσμα να διαρραγεΐ ή έθναρχική πα

ράδοση καί να δημιουργηθούν σοβαρές διαμάχες στους κόλπους τής εκκλησίας 2 7 . 

Ή μεταβολή τής εκκλησίας, ως του κατ' εξοχήν οργανωτικού θεσμού 

τοΰ αλύτρωτου ελληνισμού, σε όργανο τοΰ ελληνικού εθνικισμού, δέν ήταν 

βέβαια αποκλειστικό αποτέλεσμα τοΰ βουλγαρικού σχίσματος καί των αντι

δράσεων πού προκάλεσε ό πανσλαβισμός. Σε πολλές περιπτώσεις, με χαρακτη

ριστικά παραδείγματα περιοχές ανεπηρέαστες άπο τις συγκρούσεις τού παν

σλαβισμού, όπως ή Καππαδοκία, ό Πόντος και ή Κύπρος, ή εσωτερική μετα

μόρφωση τής αποστολής καί τοΰ αύτοπροσδιορισμοΰ τής εκκλησίας πραγμα

τοποιήθηκε ως συνέπεια δικών της πρωτοβουλιών για τήν αντιμετώπιση ποι

μαντικών αρχικά αναγκών. Στις περιπτώσεις αυτές ή προσπάθεια τής εκκλη

σίας να ενισχύσει το θρησκευτικό φρόνημα μέ τήν προώθηση τής ορθόδοξης 

εκπαίδευσης σε περιοχές παραδοσιακού θρησκευτικού συγκρητισμού ή προ

παγάνδας δυτικών δογμάτων, δημιούργησε μηχανισμούς, όπως το σχολικό 

δίκτυο, το πλέγμα τών κοινωνικών δραστηριοτήτων καί ή διοικητική καί 

ποιμαντική δομή τής εκκλησίας, πού πέρασαν υπό τον έλεγχο φορέων τού ελ

ληνικού εθνικισμού, εκπαιδευμένων σέ εστίες εθνικιστικής μυσταγωγίας, δπως 

το Πανεπιστήμιο 'Αθηνών καί ή Ριζάρειος Σχολή, καί συνέβαλαν αποφασι

στικά τόσο στην εθνική διαφοροποίηση τής συλλογικής νοοτροπίας τοΰ ποι

μνίου δσο καί στή ριζική μετατόπιση τών στρατηγικών στόχων τής εκκλησίας. 

Ή σημασία τών διαδικασιών αυτών ως παραγόντων προώθησης τού ελ

ληνικού εθνικισμού έχει αναλυτικότερα παρουσιαστεί σέ άλλες εργασίες μου 

καί δέν χρειάζεται να μας απασχολήσει εδώ 2 8 . Ή διαπίστωση πού θα πρέ-

26. 'Αποκαλυπτική είναι σχετικά ή πραγμάτευση τοΰ θέματος άπο έναν κατ' εξο
χήν ύμνητή τής δράσης αυτής τής εκκλησίας, τον Ε. Κωσταρίδη, πού στην επισκόπηση 
τής ιστορίας τής ελληνικής εκκλησίας στην εκατονταετηρίδα 1821 - 1921, ενδιαφέρεται 
ιδίως για τήν εκκλησία « ώς πολιτικήν δύναμιν ». Για τή στράτευση τής εκκλησίας στον 
ελληνικό εθνικισμό στή Μακεδονία, Μικρά 'Ασία καί Κύπρο βλ. Ή σύγχρονος ελληνική 
εκκλησία, σ. 89 - 118, 159 - 265. 

27. Το λεγόμενο « αρχιεπισκοπικό ζήτημα Κύπρου » στα χρόνια 1900 - 1910, 
μπορεί σέ κάποιο βαθμό να συσχετιστεί με τις εξελίξεις αυτές, αν καί ώς τώρα δεν έχει 
συστηματικά μελετηθεί. 

28. Βλ. ύποσημ. 20. Βλ. επίσης καί τήν ανακοίνωση μου « Greek Nationalism in 
Asia Minor and in Cyprus : A Comparative Approach », στα υπό έκδοση Πρακτικά 
τοΰ Β' Διεθνούς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου (Λευκωσία 1982). 
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πει να συγκρατήσει, την προσοχή μας στην προσπάθεια αποκατάστασης της 

Ιστορικής παρουσίας του Σμύρνης Χρυσοστόμου είναι ή αντίφαση έθναρχίας 

καί εθνικισμού ώς ιστορικών κατηγοριών και οι παρεπόμενες αντινομίες της 

πολιτικής πράξης. Οι απόψεις καί αξίες, πού με κάθε ειλικρίνεια εξομολογεί

ται ό Χουσόστομος στις επιστολές του σ' έναν κατ' εξοχήν εκπρόσωπο του 

ελληνικού εθνικισμού, τον "Ιωνα Δραγούμη, τον κατατάσσουν, πέρα άπο κάθε 

άα,φιβολία, στή χορεία των ιεραρχών εκείνων τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου 

πού μεταβλήθηκαν σε φορείς τοΰ εθνικισμού καί συνεπώς σε παράγοντες προ

ώθησης τών επιδιώξεων τοΰ ελληνικού κράτους. Ή επιλογή αυτή τους άπέ-

κοψε άπο τήν παλαιότερη παράδοση της έθναρχούσας εκκλησίας, της οποίας 

κέντρο ήταν φυσικά το Φανάρι καί ή πολιτική του, πού ήταν εξ ορισμού υπερε

θνική και ξένη προς τις αξίες τοΰ εθνους-κράτους καί της ιδεολογίας του 2 9 . 

Ή αντίφαση αυτή δεν συνειδητοποιήθηκε ποτέ άπο τους Ιζράργες πού τήν 

έΒίωσαν στην πολιτική πράξη, αν καί άλλοι σύγχρονοι τους είχαν επίγνωση 

της σημασίας της 3 0 . 'Αντίθετα οι εθνικιστές ιεράρ'/ζζ πίστευαν δτι μέ τους 

αγώνες τους συνέχιζαν καί ενεργοποιούσαν τήν έθναρχική παρακαταθήκη της 

εκκλησίας, ή οποία κατά τή γνώμη τους κινδύνευε να αδρανήσει, αν εκδηλω

νόταν μέ τήν έφεκτικότητα τών κατ' οίκονομίαν λύσεων πού κατά παράδοση 

προτιμούσε το Φανάρι. Ή Ιστορική αυτή ρήξη ερμηνεύει τήν αντίθεση τοΰ 

Χρυσοστόμου προς τον 'Ιωακείμ, πού αποτυπώνεται στις επιστολές τοΰ πρώ

του στον "Ιωνα Δραγούμη, άλλα καί γενικότερα τήν άμελέτητη ακόμη στις 

αρμόζουσες πολιτικές καί κοινωνικές της διαστάσεις διαμάχη ίωακειμισμοΰ 

καί άντιιωακειμισμοΰ. 

Δέν πρέπει πάντως να μείνει ασχολίαστη μια ακόμη διάσταση της πολυ

σύνθετης πραγματικότητας πού συγκροτούν οι ποικιλόμορφες αυτές σχέσεις 

καί αντιθέσεις. Στα μάτια τοΰ εθνικιστή ιεράρχη τοΰ μικρασιατικού χώρου, 

ό "Ιων Δραγούμης, ώς διπλωματικός εκπρόσωπος τοΰ ελληνικού κράτους καί 

ζηλωτής τών γενικότερων συμφερόντων τοΰ ελληνισμού, ταυτιζόταν μέ μια 

29. Πρβλ. σχετικά άπο έκκλησιολογική άποψη το έργο τοΰ Μητροπολίτη Σάρδεων 
Μαξίμου Χρηστοπούλου, Το Οίκονμενικον Πατριαρχεΐον εν τ\\ 'Ορθοδόξα> εκκλησία, Θεσ
σαλονίκη 1972, ιδίως σ. 320 - 330 για τήν έννοια του υπερεθνικού χαρακτήρα της εκκλη
σίας. 'Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι ή γνώμη του διακεκριμένου θεολόγου Άμίλκα 'Αλιβι
ζάτου, πού παρατίθεται σε σημείωση στις σ. 322 - 323. στην οποία τονίζεται δτι « αί έθνι-
καί καί εθνικιστικά* θεωρίαι καί διαιρέσεις ( . . . ) συνετέλεσαν ώστε αί επί μέρους εκ
κλησία;, να προβοϋν εις πράξεις απαραδέκτους καί καταλυτικάς τοΰ εκκλησιαστικού οργα
νισμού » καί δτι α ή άνάμιξις τών διαφόρων εκκλησιών εις τους εθνικούς ανταγωνισμούς 
γίνεται εις βάρος μεγάλων καί βασικών άρχων της 'Ορθοδόξου συνειδήσεως ». 

30. Π.χ. ό Μανουήλ Γεδεών, δπως φαίνεται άπο τήν ερμηνεία του της στάσης της 
εκκλησίας απέναντι στο κίνημα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Βλ. « Είκοσιν ετών εθνική 
ιστορία κατόπιν θυέλλης (1791 - 1811 )», Ή πνευματική κίνησις τοϋ Γένους κατά τον IH' 
και ΙΘ' αιώνα, έπιμ. Ά . 'Αγγέλου - Φ. Ήλιου, 'Αθήνα 1976, σ. 57 - 95. 
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πολιτική την οποία ό ΐδιος ό Δραγούμης αποστρεφόταν και περιφρονούσε. 

Είναι γνωστή ή κριτική διάθεση και απόσταση πού ένιωθε ο "Ιων απέναντι 

σε ο,τι χαρακτήριζε « μικροπολιτική )) του ελληνικού κρατιδίου 3 1 . Είναι χα

ρακτηριστική σχετικά μια σημείωση τοΰ "Ιωνα άπο τήν εποχή πού υπηρετούσε 

στις Σέρρες : « Δε δουλεύω για τήν κυβέρνηση, δουλεύω για τον Ελληνισμό. 

Δέν αγαπώ τήν κυβέρνηση, αγαπώ τον Ελληνισμό. Σιχαίνομ,αι τήν κυβέρ

νηση, δέ σιχαίνομαι τον Ε λ λ η ν ι σ μ ό 3 2 . » Ή τοποθέτηση αυτή, πού συμπυ

κνώνει τήν πολιτική σκέψη τοΰ "Ιωνα στα εθνικά θέματα, είναι διαμετρικά 

αντίθετη προς τήν προσήλωση τού Χρυσοστόμου προς το « ά σ τ υ » . Ή στάση 

τοΰ Χρυσοστόμου καθοριζόταν άπα τήν αναγκαστικά απλουστευτική εξιδανί

κευση τοΰ ελεύθερου κράτους ως πόλου των ελπίδων και των ονείρων των 

άλύτρωτοον Ελλήνων. 'Αντίθετα, ή στάση τοΰ "Ιωνα καθοριζόταν άπο τή 

συνθετότερη αντίληψη των ανεπαρκειών τού κράτους στην προώθηση των 

προσδοκιών αυτών και άπο τή συνακόλουθη διαπίστωση της ανάγκης για 

εναλλακτικές προσεγγίσεις τοΰ προβλήματος. Ή συνθετότερη αντίληψη των 

εθνικών προβλημάτων επέτρεπε στον "Ιωνα να εκτιμήσει μέ αξιόλογη ιστο

ρική οξυδέρκεια στις πραγματικές ιστορικές του διαστάσεις το ρόλο τοΰ ' Ι ω 

ακείμ Γ', ως φορέα της έθναρχικής παράδοσης της ορθοδοξίας 3 3. 

Έ κ τ ο ς άπο τα Ιστορικά ζητήματα πού ανακύπτουν άπο τις ζυμώσεις 

πού προκάλεσε ή διείσδυση τοΰ εθνικισμού στους κόλπους της 'Ορθόδοξης 

εκκλησίας, ή μελέτη τοΰ φαινομένου τών εθνικιστών ορθοδόξων Ιεραρχών 

στην καθ' ημάς 'Ανατολή θέτει δύο ακόμη κατηγορίες προβλημάτων πού πα

ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Ή πρώτη κατηγορία αυτών τών προβλημάτων συνδέεται με τήν ηθική 

αντινομία μεταξύ τών χριστιανικών άξιων και τοΰ εθνικισμού ώς κώδικα συμ

περιφοράς πού υποδεικνύει τήν υπέρβαση κάθε αναστολής στή χρήση μέσων 

για προώθηση υπέρτατων στόχων ξένων προς το μεταφυσικό περιεχόμενο 

της πίστης και τοΰ δόγματος. Οι ιερχργζς πού αγωνίζονταν « υπέρ πίστεως 

και πατρίδος » συνειδητοποιούσαν άραγε οτι ό εθνικιστικός μυστικισμός υπο

καθιστούσε ψυχολογικά σέ κάποιο ποσοστό τή θρησκεία 3 1 και μποροΰσε να οδη

γήσει σε πρόταξη θύραθεν και κοσμικών άξιων, οι όποιες μακροπρόθεσμα θα 

31. Βλ. "Ιωνος Δραγούμη, "Οσοι ζωντανοί, 'Αθήνα 1926, σ. 126 κ. έξ. 
32. Βλ. Ι. Δραγούμη, 'Ο ελληνισμός μου και οι"Έλληνες, σ. 9. 
3d."Οσοι ζωντανοί, σ. 29-32. 
34. Πρβλ. Carlton J. Η. Hayes, Essays on Nationalism, Νέα 'Υόρκη 1933. 

σ. 93 - 125. Στο σημείο αυτό αξίζει, να υπενθυμίσουμε τις οξύτατες παρατηρήσεις του 
Rudolph Rocker, Nationalism and Culture, Νέα 'Υόρκη 1937, σ. 202 : « National 
states are political church organizations ; the so called national consciousness is 
not born in man, but trained into him. It is a religious concept ; one is a German, 
a Frenchman, an Italian, just as one is a Catholic, a Protestant, or a Jew. » 
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ύπέσκαπταν τις κοσμοθεωρητικέ; προτεραιότητες του Χριστιανισμού ; Πόσο 

οί αναγκαιότητες και οί επείγουσες προτεραιότητες της πολιτικής πράξης 

επέτρεψαν στη δραματική αυτή αντίφαση της ηθικής συνείδησης να άπασχο-

λήσει ορθόδοξους izcikpfzc, δπως ό Σμύρνης Χρυσόστομος, είναι άγνωστο. 

Ή δεύτερη κατηγορία των προβλημάτων πού υπαινιχθήκαμε αναφέρε

ται συγκεκριμένα στίς συνέπειες τών πολιτικών επιλογών και τής πολιτικής 

δοάσης, πού υπαγόρευσε ό ελληνικός εθνικισμός στους φορείς του στην 'Οθω

μανική αυτοκρατορία στίς δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Το ερώτημα 

είναι κρίσιμο, δεδομένου δτι ό εθνικισμός αποτελεί κατ' εξοχήν δόγμα πού 

κρίνει και αξιολογεί με βάση συνέπειες, αποτελέσματα και επιτεύγματα. Το 

έοώτημα θα μπορούσε να εντοπιστεί ειδικά στο χώρο τού μικρασιατικού ελ

ληνισμού, επικεφαλής τού οποίου έδρασε και μαρτύρησε ό Χρυσόστομος. Ή 

εθνική δράση τής ιεραρχίας στή Μικρά Α σ ί α , πού αντιπροσώπευε τήν εγκα

τάλειψη τής έθναρχικής παράδοση; και συμβόλιζε τήν ταύτιση τής εκκλη

σίας με τίς επιδιώξεις τού ελληνικού κράτους, συνδέθηκε οχι απλώς μέ τήν 

ήττα τών βλέψεοον τού « ίοστεφούς άστεος » ώς εθνικού κέντρου στην 'Ανα

τολή, άλλα και μέ τον αφανισμό τής ίδιας τής εκκλησίας από τή Μικρά 'Α

σία υπό συνθήκες ιδιαίτερα βίαιες και τραγικές, πού πληρώθηκαν μέ το μαρ

τύριο πολλών 'ιεραρχών άλλα καί μέ τίς εκατόμβες τού ποιμνίου. Θα μπορού

σαν τα πράγματα να είχαν διαφορετική έκβαση, αν ή τελευταία γενεά τών 

ιεραρχών τού μικρασιατικού ελληνισμού δέν δρούσε όπως έδρασε, και προσ

παθούσε, μέ βάση τήν πολιτική τού λεγόμενου « ίο^ακειμισμού », να συντη

ρήσει τήν έθναρχική παράδοση υπό τήν έ'ννοια τής εξεύρεσης ενός νέου mo

dus vivendi τού χριστιανικού ποιμνίου τους στο τουρκικό κράτος ; Ή ανα

μέτρηση μέ το ερώτημα αυτό δέν είναι τής στιγμής. Ή επισήμανση του ωσ

τόσο στην κατακλείδα αυτής τής ανάλυσης υποδηλώνει τους τρόπους μέ τους 

οποίους το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν στην αδιάσπαστη συνέχεια 

τών προβλημάτων τής συλλογικής ζωής. 








