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Ὁμακαριστός Μητροπολίτης Πατάρων κυρός Μελέτιος (Χρηστίδης)
ὑπῆρξε μία ἀπό τίς σημαντικότερες προσωπικότητες στήν νεώτερη

ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Διήνυσε ἱστορική πορεία καί κατέλιπε ἀνεξίτηλα
τά ἴχνη τῆς ὁλοτελοῦς ἀφοσιώσεως στήν ἱερά διακονία. Ἀνέλαβε τά καθήκοντά
του τήν τόσο κρίσιμη ἐκείνη ἐποχή πού εἶχαν ἀρχίσει οἱ διωγμοί τῶν χριστιανῶν
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐκεῖνος, ἀπτόητος συνέχισε τό ποιμαντικό καί ἐκπαιδευ-
τικό του ἔργο. Ὑπέμεινε τίς κακουχίες τῆς προσφυγίας ἀπό κοινοῦ μέ τούς
ἐκδιωχθέντες συμπατριῶτες του. Ἦλθε στήν Ἑλλάδα κατά τήν ἀνταλλαγή
τῶν πληθυσμῶν, τό 1924, καί ἐγκαταστάθηκε ἔκτοτε ἐδῶ, στή Νέα Ἰωνία,
ὅπου διηκόνησε τήν Ἐκκλησία μέχρι τήν κοίμησή του τό 1967, στηρίζοντας ὅσο
κανείς ἄλλος τόν προσφυγικό κόσμο.

Παραμένει στήν μνήμη τῆς Ἐκκλησίας ὡς μία πάνσεπτος μορφή, ἀφοσιω-
μένη στόν Θεό, τόν λαό, τήν Πολιτεία καί τήν πατρίδα μας. Πολλά ἔχουν γρα-
φεῖ γιά τήν προσωπικότητά του καί τό ἔργο του. Ἡ σχεδόν βιβλική, πατερική
μορφή του προσωποποιεῖ τήν προσφορά καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Τό ὄνο-
μά του ἔγινε συνώνυμο τῆς ἰδίας τῆς ἱστορίας καί τοῦ ἱεροῦ δεσμοῦ μέ τίς ἀλη-
σμόνητες πατρίδες τοῦ οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τήν γῆ τῆς Ἰωνίας καί τῆς
Πισιδίας. Συγκεφαλαιώνει τήν ἔξοδο τῶν Μικρασιατῶν Ἑλλήνων προσφύγων,
κατά τήν ὁποία ὡς ἄλλος Μωυσῆς στήριξε καί ὁδήγησε τόν λαό τοῦ Θεοῦ σέ
μία νέα πατρίδα. Ἐκκλησία καί Πολιτεία τόν τίμησαν ἐν ζωῇ καί διαρκῶς ἀνα-
τρέχουν στό φωτεινό παράδειγμα ἑνός σπουδαίου ἁγίου Ἀρχιερέως, ὁ ὁποῖος
κόσμησε τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Μητρόπολή μας, ἐδῶ ὅπου αἰσθανόμαστε
πάντοτε ἐγγύτερη καί ἰσχυρότερη τήν χάρη τῆς νοητῆς παρουσίας του.

Ἡ πόλη τῆς Νέας Ἰωνίας, πρίν ἀποτελέσει ἰδιαίτερη Μητρόπολη, μαζί μέ
τήν Νέα Φιλαδέλφεια, τό Ἡράκλειο καί τήν Χαλκηδόνα, εὐτύχησε νά ἀπολαύ-
σει τούς καρπούς τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης του. Περιεβλήθη τόν σεβασμό καί
τήν ἀγάπη λαοῦ καί κλήρου, ἀφοῦ διήνυσε μακρά ἐκκλησιαστική πορεία,
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πέραν τῆς ἐξηκονταετίας, μέ ἱστορική, πρωταγωνιστική συμβολή στήν νεώτερη
ἐκκλησιαστική ἱστορία. Ὑπῆρξε ἡ ψυχή τοῦ ἰωνιώτικου λαοῦ – ἕνας ἀγωνιστής
ἐπίσκοπος πού ἀντιπροσωπεύει τίς ἱερές ἀξίες πού κουβαλοῦμε ὡς λαός.
Ὑπῆρξε μεταξύ τῶν τραγικῶν θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, πάν-
τοτε στό πλευρό τῶν συμπατριωτῶν του, καί ἀφιέρωσε ὁλόκληρη ζωή γιά νά
ἐνισχύσει καί νά ἐνθαρρύνει τίς συντετριμμένες καρδιές ὡς ταπεινός καί ἀθό-
ρυβος λειτουργός τῆς Ἀγάπης, ἐνῶ εἶχε τή δυνατότητα νά ἐγκαταλείψει τό
ποίμνιό του, νά προαχθεῖ σέ μητροπολίτη ἄλλης ἐπαρχίας καί νά ἀκτινοβολή-
σει γενικότερα. Ἀντιπροσωπεύει τήν ἴδια τήν ψυχή τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὄχι στήν
λαμπρότητά του, ἀλλά στό μεγαλεῖο τῆς ταπεινοφροσύνης του. Ἀντιπροσω-
πεύει τήν δύναμη τῆς Ἐκκλησίας πού κύπτει πρός τίς μορφές τῶν ταπεινῶν.
Τούς ἱεράρχες πού κρατοῦν τόν Σταυρό ὁλοκλήρου τοῦ ποιμνίου καί τόν κρα-
τοῦν δυνατά στούς ὤμους τους, χωρίς νά σταματοῦν νά μεταφέρουν στήν πρά-
ξη τό μήνυμα, τίς ἀξίες καί τήν μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀξίζει νά ἐπαναφέρουμε στόν νοῦ μας τήν ζωή καί τήν δράση τοῦ ἀοιδίμου
μητροπολίτου. Τό ὑψηλό του ἦθος, ὁ ἀκαταπόνητος ζῆλος, ἡ ἀνεπιτήδευτη
ἀφιέρωσή του στίς πατρῶες καί ἱερές ρίζες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ λιτός και ἀπο-
στολικός του βίος, ἦταν μερικές μόνο ἀπό τίς ἀρετές τοῦ ἐκλιπόντος ἱεράρχου,
ἀλλά καί ὁ πυρήνας τῶν ἀξιῶν πού μᾶς κληροδότησε, ὁ ζωντανός πυρήνας
τοῦ κόσμου ἐντός τοῦ ὁποίου ἔζησε, ἔδρασε, δίδαξε, προσέφερε καί ἐκοιμήθη,
δίνοντας ὁλοκληρωτικά τήν καρδιά του στόν λαό, ἀπό τόν ὁποῖο τόσο ἀγα-
πήθηκε καί τιμήθηκε. 

Τό μήνυμα τοῦ ἀειμνήστου ἱεράρχου ἦταν τό ἑξῆς: ὅτι οἱ δοκιμασίες, τά
πάθη, οἱ τραγικές συνέπειες τῆς καταστροφῆς ὑφίστανται μέν, ἀλλά ἀναφέ-
ρονται στό χθές. Ὅταν ζωή προέρχεται ἐκ τοῦ τάφου καί χαρά ἀνατέλλει ἀπό
τόν κλαυθμό καί ἐλπίδα ἀναδύεται ἀπό τήν ἀπόγνωση, τότε «θάνατος οὐκέτι
κυριεύει». Τό «σήμερα» εἶναι ἄνοδος, ζωή καί Ἀνάσταση.

Δύο ἑκατομμύρια Μικρασιατῶν Ἑλλήνων διαγράφηκαν ἀπό τούς χάρτες
τῆς τουρκικῆς ἐπικράτειας. Ὡστόσο, τό ἔθνος μας βρῆκε τή δύναμη νά μή συν-
θλιβεῖ ἀπό τήν μικρασιατική καταστροφή καί οἱ πρόσφυγες, πού ὑποχρεώθη-
καν νά ἐγκαταλείψουν πανάρχαιες πατρογονικές ἐστίες, ἀναδείχθηκαν σέ
παραγωγικά στοιχεῖα τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας, ἀναζωογονῶντας τήν οἰκονο-
μική καί πολιτιστική ζωή. Ἀνάμεσά τους, ὁ φωτισμένος ἱεράρχης Χρύσανθος
Τραπεζοῦντος, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἀνεδείχθη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. Ὁ
ποιητής μας Γεώργιος Σεφέρης, γεννημένος στά Βουρλά τῆς Σμύρνης, καί ὁ
διαπρεπής πνευματικός πατήρ Μελέτιος Πατάρων ἐκ Σπάρτης τῆς Πισιδίας.
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Τό σεβαστό του πρόσωπο, μέ τήν πολυετῆ δράση, ἐγκωμιάσθηκε καί ἐπαι-
νέθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τά ἄλλα
Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, Προκαθημένους Ἐκκλησιῶν, ἱεράρχες, τά πνευματικά
του τέκνα στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, καθώς καί ἀπό ἄλλους διακεκριμένους
ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου, τῶν γραμμάτων καί
τῶν πολιτικῶν Ἀρχῶν. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, μέ τήν συμπλήρωση 50
ἐτῶν ἀρχιερωσύνης τοῦ ἱεράρχη, τό 1961, γιά νά τόν τιμήσει, ἀνύψωσε τήν
Ἐπισκοπή Πατάρων σέ Μητρόπολη καί τόν Ἐπίσκοπο Μελέτιο σέ Μητροπο-
λίτη Πατάρων. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, τήν 25η Μαρτίου 1963, σέ μία συγκινητι-
κή τελετή, βράβευσε τόν ἱεράρχη καί στό πρόσωπό του τούς ἀφανεῖς ἥρωες
τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Βεβαίως, οἱ τιμές πού ἀπονεμήθηκαν στόν ἀοίδιμο Γέροντα δέν εἶχαν νά
προσθέσουν στόν ἴδιο τίποτα πού δέν εἶχε ἤδη βαθιά μέσα του καί ἀκτινοβο-
λοῦσε στούς γύρω του. Πολλά ὅμως ἔχουν νά διδάξουν ὅλους τούς ἄλλους,
καί ἰδιαίτερα ἐμᾶς τούς νεώτερους, πού πρέπει νά παραδειγματιζόμαστε ἀπό
βίους τόσο πλούσιους σέ διδάγματα. Ὁ μέγας αὐτός ἀνήρ τῆς Ἐκκλησίας ἀντι-
μετώπισε καρτερικῶς διωγμούς καί ἐξορίες. Ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά γεράσει
ἐντός τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία καί ἀπό παιδικῆς ἡλικίας ὑπη-
ρέτησε ἐν Κυρίῳ. Τά διδάγματα ἀπό τόν βίο του γίνονται γιά ἐμᾶς ἀκόμη πλου-
σιότερα, διότι ἐκπροσωπεῖ καί ὑπενθυμίζει τήν ἐκκλησιαστική, τήν ἐκπαιδευ-
τική καί τήν ἐν γένει κοινοτική ζωή τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Χρειάζεται νά ἐμβαθύνουμε μέ σοβαρότητα στήν ἱστορία ἐκείνης τῆς πολύ
κρίσιμης περιόδου γιά τήν νεώτερη Ἑλλάδα. Χρειάζεται νά ἐνισχύουμε διαρκῶς
τούς δεσμούς μας μέ τήν ἱστορική μνήμη. Εὔχομαι ὅλοι νά κλείσουμε μέσα μας
πάντοτε ζωντανή τή σεπτή μορφή τοῦ ἀειμνήστου ἁγίου Γέροντος, νά διατη-
ρήσουμε ὅλοι τήν ἀγαθή του ἀνάμνηση καί νά προσπαθήσουμε νά βαδίσουμε
στά ἴχνη του, νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τῆς ἀρετῆς καί τῆς εὐσεβείας πού
μᾶς ἄφησε, ἐφαρμόζοντας τήν εὐαγγελική προτροπή τοῦ Ἀποστόλου «Μνη-
μονεύετε τῶν ἡγουμένων ἡμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν
ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν»1, δηλαδή
«Νά ἐνθυμεῖσθε τούς πνευματικούς ἡγήτορες πού σᾶς κήρυξαν τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ, κι ἐξετάζοντας τήν πορεία τῆς ζωῆς τους, νά μιμεῖσθε τήν πίστη τους».

Πρότυπο ἀρετῆς, ὑπόδειγμα ἀγώνων καί μόχθων ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας
ὑπῆρξε ὁ ἀείμνηστος Μελέτιος. Γεννήθηκε ἐκεῖ στήν πέραν τοῦ Αἰγαίου Ἑλλάδα.

1 Ἑβρ. 13,  7.
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Ὁ ἅγιος Πατάρων εἶδε τό φῶς τό 1880 στήν Μικρασιατική Ἑλλάδα, στήν Σπάρτη
τῆς Πισιδίας, μέ τούς μαγευτικούς ροδῶνες της καί τούς ὀπωροφόρους κήπους.
Ἀπό μικρό παιδί ὁ ἀείμνηστος ἱεράρχης φαινόταν ὅτι εἶχε κλίση πρός τό ἐκκλη-
σιαστικό στάδιο. Ὑπῆρξε ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Διά-
κονος καί πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη ἀπό τόν μητροπολίτη Καλλιουπόλεως καί
Μαδύτου Ἱερώνυμο Γοργία, πού ἀργότερα διετέλεσε μητροπολίτης Χίου ἐπί 25
ἔτη. Ὁ ἱεράρχης ἐκεῖνος, ἐκτιμῶντας τό ἦθος, τήν πνευματικότητα καί τήν ἐργα-
τικότητα τοῦ Μελετίου, γρήγορα τόν προβίβασε σέ ἀρχιμανδρίτη τῆς Μητροπό-
λεως Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου, τῶν δύο αὐτῶν ἑλληνικῶν πόλεων πού μέ
τήν συνθήκη τῶν Σεβρῶν εὐτύχησαν νά χαροῦν, ἔστω καί γιά βραχύ χρονικό διά-
στημα, τό ὄνειρο τῆς ἐλευθερίας ὑπό τήν ἑλληνική σημαία. Ἡ γενέτειρα τοῦ
σεπτοῦ μητροπολίτη θά τόν καλέσει ἀργότερα καί θά τοῦ ἀναθέσει τήν διεύθυν-
ση τῶν σχολῶν της. Τό 1910 ἐκλέγεται καί χειροτονεῖται βοηθός ἐπίσκοπος τῆς
Μητροπόλεως Πισιδίας μέ τόν τίτλο τοῦ ἐπισκόπου Πατάρων. Ἐργάσθηκε μέσα
σέ ἀπερίγραπτες δυσκολίες καί κινδύνους. Ἡ δράση του εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά
καταδικασθεῖ σέ θάνατο δι’ ἀπαγχονισμοῦ, ἀλλά τελικά ἡ ποινή του μετατράπη-
κε σέ ἐξορία. Τό 1919 στέλνεται ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀττά-
λεια, τήν ὁποία εἶχαν καταλάβει τά ἰταλικά στρατεύματα. Συλλαμβάνεται ὅμως
ἀπό τούς Τούρκους, φυλακίζεται καί κατόπιν ἐξορίζεται στήν Μαλάτεια τῆς
Ἀνατολίας. Ἐξαναγκάζεται νά πραγματοποιήσει πεζός ὅλη αὐτή τήν τεράστια
διαδρομή ἕως τόν ποταμό Εὐφράτη. Τό 1921 ἀνακαλεῖται ἀπό τήν ἐξορία καί ὁδη-
γεῖται στήν Καισάρεια, μαζί μέ τούς Μητροπολίτες Ἰκονίου καί Σεβαστείας.
Ὥσπου ἔφθασε ὁ Αὔγουστος τοῦ 1922 μέ τά τραγικά ἐπακόλουθα γιά τόν Ἑλλη-
νισμό τῆς Ἀνατολῆς. Ἀπό τίς πόλεις καί τά χωριά τῆς Ἀνατολίας, χείμαρρος τά
καραβάνια τῶν προσφύγων κατευθύνονται πρός τήν Σμύρνη, ἐλπίζοντας ὅτι ἐκεῖ
θά βροῦν τήν σωτηρία. Ἀκολουθεῖ ἡ ἐξόντωση καί ἡ σφαγή. Ἀπό τούς 460 ἱερω-
μένους τῆς ἐπαρχίας Σμύρνης, οἱ 347 βρίσκουν μαρτυρικό τέλος. Τό μαρτύριο τοῦ
μικρασιατικοῦ κλήρου σηματοδότησαν οἱ θυσίες καί τό τίμιο αἷμα τοῦ Χρυσο-
στόμου Σμύρνης, τοῦ Γρηγορίου Κυδωνιῶν, τοῦ Ἀμβροσίου Μοσχονησίων, τοῦ
Προκοπίου Ἰκονίου καί τοῦ Εὐθυμίου Ζήλων, οἱ ὁποῖοι συναριθμήθηκαν στήν
χορεία τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, καθώς καί πλήθους ἄλλων κληρικῶν καί
λαϊκῶν, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα θά περνοῦν ἀπό γενιά σέ γενιά ὡς ἄχραντη ὑπο-
θήκη τῆς Χριστιανοσύνης καί τοῦ Γένους.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἔξοδος τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό τήν γῆ πού κρα-
τοῦσε στά σπλάχνα της τά ἁγιασμένα ὀστᾶ τῶν προγόνων τους. Θλιβερές
λιτανείες, πού ἔσυραν τά ράκη τῆς ψυχῆς τους διά πυρός, μαχαίρας καί σιδή-
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ρου – πένθιμα ναυάγια πού τελικά ἀκούμπησαν στίς ἀκτές τῆς μητέρας Πατρί-
δας. Μετά ἀπό ἀπερίγραπτες στερήσεις καί κινδύνους, τόν Σεπτέμβριο τοῦ
1924 ἔφθασε πρόσφυγας στήν Ἑλλάδα καί ἐγκαταστάθηκε στόν προσφυγικό
οἰκισμό Ποδαράδες, τήν μετέπειτα Νέα Ἰωνία, ὅπου εἶχαν ἐγκατασταθεῖ οἱ
περισσότεροι ἀπό τούς συμπατριῶτες του. Παρότι τοῦ προσφέρεται ἀπό τήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μητροπολιτική ἕδρα στήν ἐπαρχία, δέν τήν ἀποδέχε-
ται. Ἡ ἐπιθυμία του ἦταν νά παραμείνει ἐδῶ, μαζί μέ τούς ἐκριζωμένους συμ-
πατριῶτες του.

Ὁ ἅγιος Πατάρων ἐκτελεῖ τά νέα του καθήκοντα τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ ἐπι-
τρόπου μέ ἀφοσίωση καί ἀγάπη. Ἡ ἐκκλησιαστική του πορεία στήν ἐλεύθερη
πατρίδα θά εἶναι ἐξίσου λαμπρή καί γόνιμη. Μέχρι τό 1967, πού ὁ Κύριος τόν
κάλεσε κοντά Του, ἐργάσθηκε ἄοκνα γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ πονεμένου ποι-
μνίου του. Ὑπῆρξε βαθύς γνώστης τῆς ἱερατικῆς του ἀποστολῆς, πού τοῦ ἔγι-
νε βαθύ βίωμα ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱερωσύνης του. Εἶχε πάντοτε γνώμονα στήν
ζωή του τό χρέος πρός τήν ἀγάπη ἐκείνη, πού μόνο προσφέρει, χωρίς νά περι-
μένει ἀντάλλαγμα καί ἀνταπόδοση. Οἱ Μικρασιᾶτες πρόσφυγες βρίσκουν τήν
ἀγάπη ἀκέραιη κοντά του – τήν ἀγάπη πού ἐνισχύει τόν ἐνδεῆ, ἀνακουφίζει
τόν πάσχοντα, περιθάλπει τόν ἀπροστάτευτο, ἀνυψώνει τόν συντετριμμένο,
μεριμνᾶ γιά τούς κοπιῶντες καί τούς πεφορτισμένους καί, γενικά, γίνεται ὁ
προστάτης ἄγγελος τῶν ταπεινῶν.

Πρώτιστος πόθος του ἦταν νά ἀποκτήσουν οἱ Μικρασιάτες Ἕλληνες νέες
ἑστίες, νέους ἱερούς ναούς. Ὅλοι τους βρίσκουν στόν ἀοίδιμο ἱεράρχη τόν
ἔνθερμο παραστάτη. Κάθε πνοή του γίνεται πνοή ἀναδημιουργίας καί ἀνα-
στάσεως. Ἡ δημιουργική του ἐθνική καί κοινωνική δράση συνεχίζεται. Μέ τήν
κήρυξη τοῦ ἑλληνοϊταλικού πολέμου τίθεται ἐπικεφαλῆς τῆς κοινωφελοῦς
διακονίας. Πρωτοστατεῖ στήν περισυλλογή εἰδῶν γιά τούς φαντάρους τοῦ
μετώπου, μεριμνᾶ γιά τίς οἰκογένειές τους, παραμυθεῖ, ἐμφυσᾶ θάρρος καί
καρτερία, στερεώνει τίς καρδιές. Ἵδρυσε σχολεῖο γιά τά ἐργαζόμενα παιδιά,
στήν πεῖνα τῆς Κατοχῆς λειτούργησε συσσίτια πού διένειμαν καθημερινά
15.000 μερίδες φαγητοῦ και τόσα ἄλλα.

Τό 1941 τοῦ ἐζητήθη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο νά σπεύσει στήν Ἀλεξανδρού-
πολη, διότι δέν ὑπῆρχε ἐπιχώριος μητροπολίτης, ὥστε μέ τήν παρουσία του
νά συγκρατήσει τόν λαό, πού ὑπό τήν ἐπαπειλούμενη εἰσβολή τῶν κατοχικῶν
δυνάμεων ἐγκατέλειπε μαζικά τήν περιοχή. Μέσα σ’ ἕνα μῆνα ἐγκατέλειψαν
τήν πόλη ὅλες οἱ Ἀρχές καί ἔμεινε σχεδόν μόνος νά φροντίζει μέ ἐλάχιστους
συμπαραστάτες τούς ἐναπομείναντες κατοίκους καί τίς περιουσίες τους. Τήν
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πόλη κατέλαβαν οἱ Γερμανοί, ἀλλά τούς διαδέχθηκαν ἀμέσως οἱ Βούλγαροι.
Ἀξίωσαν ἀπό αὐτόν νά φύγει πάραυτα ἀπό τήν πόλη γιά νά ἔλθει Βούλγαρος
μητροπολίτης. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε καί τότε τόν συνέλαβαν καί τόν ἀπέστειλαν
βιαίως στήν Θεσσαλονίκη. Ἀπό ἐκεῖ, μετά ἀπό πολλές περιπέτειες, ἐπέστρεψε
στήν Ἀθήνα. Ἐπανέρχεται στήν Νέα Ἰωνία, ὅπου ἐξακολουθεῖ τήν ἐθνική καί
φιλανθρωπική του δράση, μέ πύρινα κηρύγματα, μέ κοινωφελῆ ἔργα καί ἀγαθο-
ποιές πράξεις γιά τούς κατοίκους τῆς μεγάλης αὐτῆς περιφέρειας τῶν Ἀθηνῶν.

Μιλοῦμε γιά τήν φωτεινή δράση ἑνός ἄσπιλου καί ὑποδειγματικοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἀνδρός. Ἑνός κληρικοῦ καί ἀρχιερέως πού διαπνεόταν ἀπό λιτότη-
τα, ἁπλότητα, σεμνότητα καί μετριοφροσύνη, μέ ἀφοσίωση καί πίστη στίς
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Οἱ διωγμοί, οἱ τρικυμίες καί καταιγίδες τῆς ἱστορίας, οἱ
ἀπελάσεις καί οἱ ἐξορίες στήν μακρόχρονη ἱερατική πορεία του δέν στάθηκαν
ἱκανές νά φθείρουν τήν ψυχή του, τό πηγαῖο ἦθος, τήν θερμουργό πνοή του.
Ἔμεινε ὁ λιτός ἀσκητής μέ ἄσβεστη τήν φλόγα τῆς ἀφοσιώσεως στήν διακονία
τοῦ Ὑψίστου.

Στό πρόσωπό του ἡ ἱστορία διακρίνει μία συγχρόνως σεμνή καί ἐπιβλητική
ἡρωική μορφή τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Διότι ὑπάρχουν ἡρωισμοί
ὀλίγων στιγμῶν, πού περιβάλλουν μέ ἀμάραντο φωτοστέφανο τούς ἥρωες τῆς
πίστεως. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἡρωισμοί διαρκείας, ἡρωισμοί δεκαετηρίδων,
σιωπηλοί καί ἀθόρυβοι, πού διακρίνονται ἀπό πολλούς κόπους, διότι χαρα-
κτηρίζουν ἀνθρώπους πού διαπνέονται ἀπό ἀνυπόκριτο πνεῦμα αὐτοθυσίας
καί αὐτοπροσφορᾶς. Ὅπως ἔχει γραφεῖ γιά ἐκεῖνον, «δύο λαμπρά στολίδια
κοσμοῦν τήν ὁσία μορφή του: τό πνεῦμα τῆς θυσίας καί τό πνεῦμα τῆς πτω-
χείας. Εἶχε πάντα τόν ἀληθινό ἡρωισμό, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μία διαρκῆ θυσία
καί μία ἐκούσια προσφορά».

Ὁ ἡρωισμός τοῦ ἀειμνήστου ἱεράρχου ἦταν ἡρωισμός ἡμίσεος αἰῶνος. Σέ
ὅλο αὐτό τό διάστημα ἀνάλωσε ὅσες δυνάμεις διέθετε στόν βωμό τῆς εὐποιΐας
καί τῆς ἀγάπης, γιά νά ἔχει ὡς μοναδική πνευματική ἀπολαβή τήν συγκινητική
παρουσία τῶν προσφύγων ἀδελφῶν του καί στά πρόσωπά τους τήν ἀόρατη
ὑπενθύμιση τοῦ ἀπολεσθέντος παραδείσου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς πέραν
τοῦ Αἰγαίου καί τοῦ Ἕβρου. Διατήρησε αὐτόν τόν ἄσημο γιά τούς πολλούς
τίτλο τοῦ ἐπισκόπου Πατάρων, ἀκριβῶς γιά νά διασώσει τήν μνήμη τῶν ὡραίων
θρύλων τῶν Πατάρων τῆς Λυκίας – θρύλων ἀρχαίων, μέ τόν Ἀπόλλωνα τόν
Παταρέα, σύμβολο τοῦ φωτός καί τό μαντεῖο του, ἐφάμιλλο τοῦ δελφικοῦ,
ἀλλά καί τῆς πορείας τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, πού καθαγίασε
τήν πόλη τῶν Πατάρων, μέ τά σεμνά καί σιωπηλά μνημεῖα τῆς χριστιανικῆς
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Λυκίας, τά ὁποία ἀκόμη μελετῶνται ἀπό τήν ἐπιστήμη. Αὐτά τά ζωντανά σύμ-
βολα τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού ἔχουν παρα-
μείνει ὡς ἀκοίμητες κανδῆλες τῶν πατρογονικῶν πνευματικῶν θησαυρῶν τῆς
ἐθνικῆς μνημοσύνης, καί διαλαλοῦν εἰς τούς αἰῶνας τήν «εὐπρέπεια τῆς ὡραι-
ότητος» τοῦ μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἱερή καί ἀλησμόνητη ἡ μνήμη τοῦ φιλόστοργου καί ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου.
Ἡ σκέψη μας ἀνατρέχει μέ συγκίνηση στήν πικρή ἐποχή τῶν βασάνων καί τῶν
θλίψεων, τῶν ἐξοντωτικῶν διώξεων καί τῶν ὁμαδικῶν ἐκτελέσεων τῶν ἐκτο-
πισθέντων Ἑλλήνων. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Δεσπότης τους, ἀκολούθησε μαζί
τόν Γολγοθᾶ τῆς ἐξορίας στά χιονισμένα βουνά τῆς Σεβάστειας, τίς λασπώδεις
πεδιάδες τῆς Μαλάτειας. Ὅλοι τους ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,
προπηλακιζόμενοι, ἐπί ἑβδομάδες ὁλόκληρες νά πεζοποροῦν ὑπό ἄθλιες
συνθῆκες, διανυκτερεύοντας στό ὕπαιθρο. Ὅσοι κατόρθωσαν νά ἐπιζήσουν,
ἔφθασαν μέχρι τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Μελιτηνῆς, τήν σημερινή Μαλάτεια
(Malatya), ἐνδυναμούμενοι μέ τήν παρηγορία καί τήν ἐλπίδα πού σκόρπιζε ἡ
παρουσία του στό πλευρό τους καί ἔπειτα, ἀπό κοινοῦ διέβησαν τόν Γολγοθᾶ
τῆς προσφυγίας, ἀντλοῦντες καί πάλι θάρρος καί καρτερία ἀπό ἐκεῖνον. Καθ’
ὅλη αὐτή τήν Ὀδύσσεια τῆς προσφυγίας, ξεχώριζε ἡ μορφή τοῦ Μελετίου, μία
μορφή ἀληθινά βιβλική καί πατερική, βγαλμένη ἀπό τίς ἐξορίες πού δοκίμασαν
μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀγάπη στά πρόσωπα τοῦ ἰδίου καί ὅλων
τῶν ἄλλων εἶχε τελικό προορισμό τήν φιλόξενη γῆ τῆς Νέας Ἰωνίας.

Ἐάν ἦταν παρών ἀνάμεσά μας, θά ἐξέφραζε μέ τήν ταπεινότητά του τό
ἐρώτημα: «Εἶμαι ἄραγε ἄξιος γιά ὅλα αὐτά πού μοῦ ἀναφέρατε; Ἔπραξα ἄρα-
γε ὅλα ὅσα περίμενε ὁ κόσμος ἀπό ἐμένα, ὅσα περίμενα ἐγώ ἀπό τόν ἑαυτό
μου;». Αὐτά τά ταπεινά λόγια πού εἶπε στόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τό
1961, κατά τόν ἑορτασμό τοῦ ἰωβηλαίου τῶν πενήντα χρόνων τῆς ἀρχιερωσύ-
νης του, φανερώνουν τό ψυχικό καί ἠθικό του μεγαλεῖο.

Ἦταν σέ μία ἐκκλησιά τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στόν Ἅϊ-Νικόλα τοῦ
Γαλατᾶ, πού τοῦ πρωτόβαλαν τήν ἀρχιερατική μίτρα καί τοῦ ἐνεχείρισαν τήν
ἱερή ράβδο τοῦ ἐπισκόπου, ἑνός ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος ἔμελλε νά ἀναδειχθεῖ
συγχρόνως σέ κοινωνικό καί ἐθνικό ταγό. Ἦταν ἡ στιγμή πού πραγματωνόταν
τό ἱερατικό ὄνειρο τῆς ὥς τότε ζωῆς του, τότε πού ὡς νεαρός καλόγερος
σπούδαζε στήν περιώνυμη Σχολή τῆς Χάλκης, ἐνῶ στό βάθος τοῦ ὁρίζοντα
διακρινόταν τό ὅραμα τῆς Ἁγίας Σοφίας. Δυστυχῶς, ἔμελλε νά βιώσει ἔκτοτε
τά πιό μαρτυρικά χρόνια τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς.

Ὁ Μελέτιος ὑπῆρξε ἀπό ἐκείνους τούς ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες πού ἀνε-
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βαίνουν οἱ ἴδιοι τόν Γολγοθᾶ τοῦ ποιμνίου. Ἡ πίστη πού στάλαζε ἀπό τά
λόγια του θύμιζε τό πικρό ποτήριο ὅσων ἔζησε στό πλευρό τους. Δηλώνει
ἐκκλησιαστικό ἄνδρα πού ἀναμετρᾶ μέ θάρρος καί ἐντιμότητα μέ πόσα ἀνε-
ξάντλητα ὄνειρα ξεκίνησε καί πόσα λίγα κατόρθωσε, ἐπειδή δέν τοῦ τό ἐπέ-
τρεψαν οἱ περιστάσεις. Πρόκειται γιά ἀπόρροια πηγαίας ταπεινοφροσύνης,
ἀλλά καί βαθιᾶς πείρας μιᾶς ζωῆς πλούσιας καί πολυτάραχης, ἑνός ἀνθρώ-
που βαθιά καλλιεργημένου, μιᾶς ψυχῆς πού ἀνυψώθηκε μέ μεγαλοσύνη στό
ἱερό βῆμα τῆς ἱστορίας, ὡς σύμβολο καί παράδειγμα γιά ὅλους ἐμᾶς.

Ὅσο ἀμυδρή καί σκιώδης εἶναι ἡ προσωπική μας ἀναφορά σέ αὐτόν τόν
μέγα ἱεράρχη, ὁ Μελέτιος Πατάρων εἶναι στύλος ἀκατάλυτος γιά τήν Ἐκκλη-
σία τῆς Νέας Ἰωνίας. Γέννημα καί πνευματικό ἀνάστημα τοῦ ἐξ ἀνατολῶν
Ἑλληνισμοῦ, ἄξιος καί ὑπεράξιος ὅλων τῶν τιμῶν, «διότι εἶναι σπανιωτάτη καί
ἡ περίπτωσις», ὅπως διαβάζουμε στήν ἐφημερίδα «Προσφυγικός κόσμος» τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης: «Πολλοί, ἀσφαλῶς, ἐπί πολλά ἔτη καί πιστῶς ἐξεπλήρωσαν
τήν ἀποστολήν των, ἐλάχιστοι ὅμως μέ συνέπειαν καί ἀρετήν καί τιμήν ὅσην
τό φαινόμενον τῆς ἀναλλοιώτου συνεχείας πού λέγεται Ἅγιος Πατάρων καί
θά παραμείνη διά τοῦτο ὑπόδειγμα, ὡς σέλας, εἰς τούς αἰῶνας».

Ὁ ἀοίδιμος Γέρων ὑπῆρξε καύχημα τῶν συμπατριωτῶν του Σπαρταλήδων,
ἀλλά καί πάντων τῶν κατοίκων τῆς Νέας Ἰωνίας, ὅπου ἔζησε τά μισά χρόνια
τῆς ζωῆς του, ἀπό τό 1924 ἕως τό 1967, ὡς πρόσφυγας μεταξύ προσφύγων,
μέσα σέ ἀπόλυτη ἔνδεια, ταπεινόφρων, ἀσκητικός, προστάτης τοῦ ποιμνίου
του καί ἀληθινός ταγός τῆς Ἐκκλησίας – χωρίς τίτλους, ὀφφίκια καί τά ἐπα-
κολουθήματά τους. Ἔμεινε στή Νέα Ἰωνία χωρίς ἐπισκοπική ἕδρα, ὡς μόνον
τιτουλάριος ἐπίσκοπος, κοντά στούς ἐκριζωθέντες ἀπό τήν ἀλησμόνητη γῆ
τῆς Ἰωνίας.

Ἦταν συνηθισμένος στίς κακουχίες καί ἄτρομος ὁ Μελέτιος. Εἶχε φέρει
σέ πέρας ἐπικίνδυνες ἀποστολές. Εἶχε κυνηγηθεῖ ἀπό τίς τουρκικές, ἰταλικές
καί βουλγαρικές Ἀρχές. Εἶχε καταδικασθεῖ σέ θάνατο ἀπό τουρκικό δικαστή-
ριο, εἶχε φυλακισθεῖ καί ἐξορισθεῖ στά βάθη τῆς Ἀνατολίας, βαδίζοντας ρακέν-
δυτος τήν ὁδό τοῦ μαρτυρίου. Ὀνομάστηκε «Ἅγιος τῶν Πισιδῶν», κατά τήν
ἔκφραση τοῦ συγγραφέως Ἀντώνη Καζαντζόγλου. Εἶναι αὐτός γιά τόν ὁποῖο,
τό 1963, ὁ Ἠλίας Βενέζης εἶχε πεῖ ὅτι «διδάσκει ἦθος» καί ὁ Φώτης Κόντογλου
ὅτι εἶναι «ὁ τελευταῖος τῶν βυζαντινῶν ἀσκητικῶν μορφῶν».

Τιμή καί εὐγνωμοσύνη ἀποδίδουμε στόν ἀοίδιμο ἱεράρχη. Θά τόν μνημο-
νεύουμε εἰς τούς αἰῶνας. Τόν νιώθουμε πάντοτε κοντά μας, ὡς ζωντανό καί
ἀείζωο νοητό θεμέλιο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Προσκυνοῦμε τόν σεπτό
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του τάφο πίσω ἀπό τό ἱερό βῆμα τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.  Ἄς ἔχου-
με ὅλοι μας τήν ἄνωθεν εὐχή καί εὐλογία του ἀπό τίς ὑπερουράνιες μονές.
Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Θεός τοῦ ἔχει ἀποδώσει, κατά τά ἀγαθά ἔργα του, τόν
ἄρρητο «στέφανον τῆς ζωῆς», ὅτι τόν ἔχει κατατάξει «ἐν χώρᾳ ζώντων καί σκη-
ναῖς δικαίων» καί τόν ἔχει ἤδη καταστήσει λειτουργό στό ἐπουράνιο θυσιαστή-
ριο, μετά τῶν ἁγίων πατέρων καί τῶν μακαρίων ἱεραρχῶν.

41

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΑΡΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (1880-1967)

33-42.ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.qxp_Layout 1  19/11/2022  18:27  Page 41


