
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκου
μενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπό τήν 
προεδρείαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης 

Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, προέβη τήν 27η Νοεμβρίου 2013 
στήν ἐπίσημη ἀναγραφή τοῦ ὀνόματος τοῦ Ὁσίου 
Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ στίς δέλτους τοῦ Ἁγιολο
γίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί καθόρισε νά 
τελεῖται ἐτησίως ἡ μνήμη του τήν 12 Φεβρουαρί
ου. Οἱ ἐπίσημες ἐκδηλώσεις ἐπὶ τῇ 
ἁγιοκατάξει τοῦ Ὁσίου Πατρός, 
κατά τίς ὁποῖες τόν Παναγιώτατο 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡ
ΘΟΛΟΜΑΙΟ καί τήν περί Αὐτόν 
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο ἐξεπροσώ
πησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχι
μανδρίτης Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, 
Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί 
Ἱερᾶς Συνόδου, πραγματοποιήθη
καν κατά τόν πρῶτο ἐπίσημο ἑορ
τασμό τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου, τήν 
12 Φεβρουαρίου 2014, στόν Καθε
δρικό ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
καί στήν ἱερά Μονή Ὑψενῆς.

Τό βράδυ τῆς Δευτέρας 10 Φε
βρουαρίου στόν κατάμεστο ἀπό  
πιστούς Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεο τόκου ἔλαβε χώρα ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ὁ 
Ὅσιος Μελέτιος ὁ ἐν Ὑψενῇ», τήν ὁποία συντόνι
σε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θαρρίου Ἀρχιμ. 
Νεκτάριος Πόκιας. Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καί ἡ Ἡγου
μένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψενῆς Μοναχή Μαριάμ. 
Ὁ Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης Λέκτορας κ. Ἰω
άννης Λίλης παρουσίασε τήν προσωπικότητα καί 
τό ἔργο τοῦ Ὁσίου Μελετίου, ἐνῶ ὕμνους ἀπό τήν 
Ἀκολουθία του ἀπέδωσε ἡ χορωδία τῆς Ἑνώσεως 
Ἱεροψαλτῶν Ρόδου ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρ
χου της κ. Ἐμμανουήλ Θεουλάκη. Παρέστησαν ὁ 

Βουλευτής Μάνος Κόνσολας, ὁ Περιφερειάρχης 
Νοτίου Αἰγαίου κ. Ἰωάννης Μαχαιρίδης, ὁ Δήμαρ
χος Ρόδου κ. Εὐστάθιος Κουσουρνᾶς καί ἐκπρό
σωποι τῶν ἄλλων τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατι
ωτικῶν Ἀρχῶν.

Ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς μνήμης τοῦ 
Ὁσίου ἔλαβε χώρα στήν Ἱερά Μονή Ὑψενῆς, πα
ρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης 
Παναγιότητος. Κατά τόν Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε 

καί ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐ
γένιος, ἐνῶ παρέστησαν ὁ Σεβα
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί οἱ 
Μητροπολῖτες Λέρου, Καλύμνου 
καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος καί 
Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ. 
Μετά τόν Ἑσπερινό περετέθη ἑόρ
τιος τράπεζα.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς μνή
μης τοῦ Ὁσίου στήν Ἱερά Μονή 
τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλεί
τουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ρόδου καί συλ
λειτουργούν των τῶν ὡς ἄνω Σεβα
σμιωτάτων Ἀρχιερέων. 

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ πανο
σιολογιώτατος ἅγιος Ἀρχιγραμματεύς π. Βαρθολο
μαῖος. Μετά τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας 
ἐψάλη Δοξολογία κατά τήν ὁποία ἀνεγνώσθη ἀπό 
τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου ἡ Πατριαρχική 
καί Συνοδική Πρᾶξις Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου 
καί ἐψάλη ὁ πολυχρονισμός τοῦ Πατριάρχου. 

Ὁμίλησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας καί ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Στή συνέ
χεια ἀκολούθησε ἡ μοναστηριακή τράπεζα, στήν 
ὁποία παρεκάθησαν οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ ἅγιος Ἀρ
χιγραμματεύς, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Σταυρονικήτα Ἀρχιμ. Τύχων, ὁ ἱερός κλῆρος, καί οἱ 
ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιω
τικῶν Ἀρχῶν. ■

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6)
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    Ἀριθμ.Πρωτ. 1034

Πατριαρχικὴ καὶ 
Συνοδικὴ Πρᾶξις
Κατατάξεως εἰς 

τὸ Ἁγιολόγιον τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 

τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν  
Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ

Τ οὺς θεαρέστως τὸ ζῆν, διὰ τὴν πάντων 
ζωήν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, 

ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι μετελθόντας καὶ ἀρετῶν τὴν 
μυστικὴν κλίμακα, ἀσκητικῇ συντονίᾳ, ἀναβάντας 
καὶ τῆς κατὰ Θεὸν πολιτείας ἐν τοῖς ὑψώμασι δια
πρέψαντας, καὶ δι᾽ ἐνθέου βίου παραδειγμάτων 
καὶ πνευματεμφόρου διδαχῆς διδασκάλους τῶν 
πιστῶν γνωρισθέντας, καὶ φύλακας τῶν θείων δι
καιωμάτων ἀναδειχθέντας καὶ τὴν πίστιν κρατύνα
ντας, τήν τε Ἐκκλησίαν στηρίξαντας καὶ τὴν δόξαν 
αὐτῆς λαμπρύναντας, καὶ τοῖς θαυμασίοις αὐτῶν 
κηρύξαντας καὶ ἔτι κηρύττοντας ὅτι αὐτῆς οὐδὲ 
πύλαι ᾍδου κατισχύσαι δύνανται, ἱεραῖς μνήμαις 
καὶ ἑορταῖς, συνάξεσί τε καὶ πανηγύρεσι σεμνύνειν 
καὶ τιμᾶν καὶ ἐπαινεῖν ἐξ ἀρχῆς παρὰ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν ἐλάβομεν, τοῦτο πιστεύοντες ὅτι ὁ τιμῶν Κύ
ριον τιμᾷ καὶ Ἅγιον, ὁ δὲ ἀτιμάζων Ἅγιον ἀτιμάζει 
καὶ τὸν ἑαυτοῦ Δεσπότην, ὡς κάλλιστά που διδά
σκει ὁ τῆς Σαλαμῖνος Ἐπιφάνιος· καὶ ὅτι, ὁ τοῖς 
κατ᾽ ἀρετὴν βεβιωκόσιν ἀπονεμόμενος ἔπαινος δι᾽ 
ἀρετήν, εἰς Θεὸν ἀναφέρεται, παρ᾽ οὗ πᾶσα ἀρετὴ 
εἰς ἀνθρώπους, οἷά που θεολογῶν ἀποφαίνεται ὁ 
τῆς Θεολογίας ἐπώνυμος Γρηγόριος· ἔτι δέ, εἰς τὴν 
πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν ἱκεσίαν τούτους ἐπι
καλεῖσθαι, τοῦ δι’ αὐτῶν, ἤγουν διὰ τῆς μεσιτείας 
αὐτῶν, ἵλεων ἡμῖν γενέσθαι Αὐτόν, καὶ λύτρον ἡμῖν 
τῶν πταισμάτων δοθῆναι.

Ἐπειδὴ τοίνυν τοιούτοις ἐξέχουσιν εὐαγγελικῆς 
πολιτείας προτερήμασιν ἐν κόσμῳ ἐπολιτεύσατο 
καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐπὶ γῆς αὐτοῦ ἀναστροφῆς 
διεκέκριτο, ὁ ἐν τῇ νήσῳ Ρόδῳ γεννηθεὶς καὶ ἐν 
αὐτῇ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ τὸν ἅπαντα βίον 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις Κατατάξεως εἰς τό 
Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ὁσίου 
Πατρός ἡμῶν Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ,  σελ. 2

Προσφώνησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρό
δου κ. κ. Κυρίλλου (10 Φεβρουαρίου 2014),  σελ. 4

Ὁμιλία ὑπό τοῦ Δρ. Ἰωάννου Λίλη, Λέκτορος Δο
γματικῆς καί Συμβολικῆς Θεολογίας τῆς Ἀνωτάτης 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου (10 Φε
βρουαρίου 2014),  σελ. 6

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης 
καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου (11 Φεβρουαρίου 
2014),  σελ. 15

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Με
γάλης Τεσσαρακοστῆς,   σελ. 19

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα,  σελ. 20

Πασχάλιο μήνυμα Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου,   
σελ. 22

Ὁμιλία τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. βαρθολομαίου Σα
μαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνό
δου, ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
(12 Φεβρουαρίου 2014),  σελ. 23

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. 
Κυρίλλου κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ὑψενῆς Θεία 
Λειτουργία ἐπί τῇ ἁγιοκατάξει τοῦ Ὁσίου Μελετίου 
(12 Φεβρουαρίου 2014),  σελ. 26

Ὁμιλία τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψενῆς 
Οσιωτάτης Μοναχῆς Μαριάμ κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ 
Μονῇ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἁγιοκατάξει τοῦ Ὁσί
ου Μελετίου (12 Φεβρουαρίου 2014),  σελ. 28

Εἰδήσεις Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,  σελ. 31

Εἰδήσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως,  σελ. 33

Ἀπόψεις καί Σχόλια,  
Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου,  σελ. 40
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συγκαταλύσας, ἀοίδιμος Ἱερομόναχος Μελέτιος, 
ἐκ κοιλίας μητρικῆς ἀφορισθείς, παιδιόθεν ἔχων 
τὴν πρὸς τὰ κρείττονα ἔφεσιν, ἀποταξάμενος ἐν 
ὑπακοῇ Χριστοῦ τοῖς βιοτικοῖς πράγμασι καὶ ἀκο
λουθήσας ἀσκητικῶς τῷ Σωτῆρι Χριστῷ, ἀξιωθεὶς 
δὲ τῆς θαυμαστῆς ἐμφανείας τῆς Μητρὸς τοῦ Σω
τῆρος, φανερούσης αὐτῷ δι᾽ ὑπερλάμπρου οὐρα
νίου φωτὸς τὴν κεκρυμμένην, ἐπὶ πλείστοις ἐτῶν 
περιόδοις, θαυματόβρυτον αὐτῆς εἰκόνα καὶ ἐκ 
βάθρων ἀνοικοδομήσας τὴν ἐν ἐρειπίοις κειμένην, 
κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, σεβασμίαν Μονὴν τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὑψενῆς, ἔτι δὲ ἱερωσύ
νης τῇ δωρεᾷ καὶ τῷ τῆς πνευματικῆς πατρότητος 
χαρίσματι ὡς ἥλιος τῷ τῶν Ροδίων πληρώματι δι
αλάμψας καὶ πλείστους πρὸς τὸ φῶς τῆς εὐσεβείας 
καθοδηγήσας καὶ ἐν καιροῖς δυσχειμέροις τῷ χει
μαζομένῳ τοῦ Κυρίου λαῷ ἀναψυχὴ καὶ παράκλη
σις τῇ διδασκαλίᾳ σὺν τῇ εὐποιΐᾳ γενόμενος, συ
κοφαντίᾳ τε ἀτίμῳ ὑπὸ τῶν ἐχθραινόντων αὐτὸν 
πληγεὶς καὶ τῷ βάρει αὐτῆς ἐνώπιον τοῦ τότε Ἀρ
χιερέως τῆς Ρόδου καμφθεὶς καὶ πρὸς τὰς αἰωνί
ους μονὰς ἐκδημήσας, πλεῖστά τε θαύματα ἔτι ὢν 
ἐν σαρκί, ἀλλὰ καὶ μετὰ πότμον κατεργασάμενος, 
ἐκ δὲ τῶν τιμίων λειψάνων αὐτοῦ εὐωδίαν ἄρρη
τον καὶ ἰάματα ἀναπηγάζων, θεμελιωθείσης δ’ οὕτω 
περὶ αὐτοῦ αὐθορμήτως ὑπὸ συγχρόνων καὶ μετα
γενεστέρων τῆς ἀναγνωρίσεως αὐτοῦ ὡς ἀνδρὸς 
ἐφ᾽ ἁγιότητι διακρινομένου, καὶ τιμηθέντος ὡς 
τοιούτου ἅμα τῇ μακαρίᾳ αὐτοῦ τελευτῇ ὑπὸ τῶν 
ἐν Ρόδῳ εὐσεβῶν, περὶ ὧν πάντων δι’ ἀναφορᾶς 
αὐτοῦ ἐξέθεσε καὶ συνοδικῶς ἐβεβαιώσατο ὁ Ἱερώ
τατος Μητροπολίτης Ρόδου καὶ ἀγαπητὸς ἡμῖν ἐν 
Χριστῷ ἀδελφὸς κύριος Κύριλλος, τὴν κοινὴν τῆς 
ἐμπεπιστευμένης αὐτῷ ποίμνης ἐπιθυμίαν καὶ πα
ράκλησιν περὶ κατατάξεως τοῦ εἰρημένου δικαίου 
ἀνδρὸς ἐν τῇ τῶν Ὁσίων χορείᾳ διατυπούμενος, ἡ 
Μετριότης ἡμῶν, μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς ῾Ιερωτάτων 
Μητροπολιτῶν καὶ ὑπερτίμων, τῶν ἐν ̔ Αγίῳ Πνεύ
ματι ἀγαπητῶν ἡμῖν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, 
ἀποδιδόντες πρὸς τὴν ἰσάγγελον αὐτοῦ βιοτὴν 
καὶ πολιτείαν, τὴν θεάρεστον αὐτοῦ ἐκκλησιαστι
κὴν διακονίαν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ καὶ οἰκοδομῇ τοῦ χρι
στωνύμου ἐν Ρόδῳ λαοῦ, τοὺς ὑπὲρ τῆς πατρῴας 
εὐσεβείας ἀτρύτους αὐτοῦ κόπους καὶ καμάτους 
καὶ περὶ τῆς πνευματικῆς ὠφελείας τῶν πιστῶν 
πρόνοιαν ποιούμενοι, ἐξ ἀρχῆς πεποιθότων περὶ 
τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ, ἔγνωμεν, συνῳδὰ τοῖς πρὸ 
ἡμῶν θείοις Πατράσι, τῷ κοινῷ τῆς Ἐκκλησίας ἔθει 
κατακολουθοῦντες, τὴν προσήκουσαν τοῖς ἁγίοις 
ἀνδράσι καὶ τούτῳ ἀπονεῖμαι τιμήν.

Διὸ καὶ ἀποφαινόμεθα Συνοδικῶς, θεσπίζομεν 
καὶ διορίζομεν καὶ ἐν Ἁγίῳ διακελευόμεθα Πνεύ
ματι, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα 
τὸν ἅπαντα, ὁ προρρηθεὶς ἀοίδιμος Ἱερομόναχος 
Μελέτιος, ὁ ἐν Ὑψενῇ, καταταγῇ ἐν τῷ χορῷ τῶν 
Ὁσίων καὶ Ἁγίων ἀνδρῶν, οὐ μόνον ἐν τῇ νήσῳ 
τῶν Ροδίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσης τῆς ἀπὸ περάτων ἕως 
περάτων τῆς οἰκουμένης τῶν Ὀρθοδόξων Χρι
στιανῶν Ἐκκλησίας, ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καὶ 
ἀγιστείαις τιμώμενος παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς πληρώ
ματος τῶν πιστῶν καὶ ὕμνοις ᾀσμάτων καὶ ἐγκω
μίοις γεραιρόμενος τῇ ιβ΄ Φεβρουαρίου, εἰς τιμὴν 
μὲν αὐτοῦ, δόξαν δὲ τοῦ ἐν ̔ Αγίοις θαυμαστοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν, τοῦ δοξάζοντος τοὺς Ἁγίους αὐτοῦ καὶ ἐν
δοξαζομένου ἐν ταῖς σεβασμίαις αὐτῶν μνήμαις καὶ 
ἱεραῖς πανηγύρεσιν.

Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο 
καὶ ἡ παροῦσα Πατριαρχικὴ ἡμῶν καὶ Συνοδικὴ 
Πρᾶξις, καταστρωθεῖσα καὶ ὑπογραφεῖσα ἐν τῷδε 
τῷ ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐν ἴσῳ δὲ καὶ ἀπαραλλάκτῳ 
ἀποσταλεῖσα τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ρόδου 
κυρίῳ Κυρίλλῳ πρὸς κατάθεσιν ἐν τοῖς Ἀρχείοις 
τῆς κατ᾽ αὐτὸν Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
΄
βιγ΄,  

κατά μῆνα Νοέμβριον κζ΄

Ἐπινεμήσεως Ζ΄

ΟΝΟΜΑΤΑ; 
...........................
............................
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου  

κ. κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ  
κατά τήν γενομένη ἐν τῷ Καθεδρικῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἁγιοκατάξει τοῦ Ὁσίου 
Μελετίου (10 Φεβρουαρίου 2014)

Ὡ ς γνωστόν, κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 
Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ πανσέ

πτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 27ης Νοεμ
βρίου τοῦ περελθόντος ἔτους 2013, κατετάγη στὸ 
Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ ἀπὸ πολ
λῶν ἐτῶν συναριθμούμενος στὸν χορὸ τῶν Ἁγίων 
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἱερομόναχος Μελέτιος, ὁ 
ἐπανιδρυτὴς καὶ νέος κτίτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ὑψενῆς. Στὰ πλαίσια δὲ τοῦ πρώτου ἐπισήμου ἑορ
τασμοῦ τῆς Μνήμης του καὶ τῶν ἑορτίων ἐκδηλώ
σεων γιὰ τὴν ἁγιοκατάταξή του πραγματοποιεῖται 
ἡ ἀποψινή ἐκδήλωση στὸν Καθεδρικό μας Ναὸ.

Τὰ περὶ τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν 
Ἁγίων στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καὶ τὰ περὶ τοῦ 
βίου, τῆς πολιτείας καὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ νέου 
Ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ διαπραγματευτεῖ ὁ 
ἐκλεκτὸς προσκεκλημένος Ὁμιλητής κ. Ἰωάννης 
Λίλης, Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς 
Σχολῆς Κρήτης. Τὸν καλωσορίζουμε στὸ νησί μας 
καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀνταπόκριση στὴν 
πρόσκλησή μας. 

Εὐχαριστοῦμε τοὺς ἁγίους ἀδελφοὺς Ἀρχιε
ρεῖς... γιὰ τὴν ἔλευσή τους καὶ τὴν συμμετοχή τους 

στὴν χαρά μας. Ἡ παρουσία τους περιποιεῖ τιμή 
στὴν Μητρόπολη μας καὶ στὴν ἐλαχιστότητά μου 
καὶ λαμπρύνει τὴν ἀποψινὴ ἐκδήλωση καὶ ἐκεῖνες 
ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν. Τοὺς χαιρετίζουμε μὲ αἰ
σθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης, ἀνταλλάσοντας μαζί 
τους τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπασμὸν καὶ τοὺς εὐχόμαστε 
τὴν ἐξ ὕψους δύναμη γιὰ νὰ συνεχίζουν τὴν καλλί
καρπη καὶ πολύφορη διακονία τους στὸν ἀμπελῶ
να τοῦ Κυρίου.

Τούς Κληρικούς, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μο
ναχὲς ποὺ ἀπὸ εὐλάβεια πρὸς τὸν Ὅσιο Μελέτιο 
ταξίδεψαν μέσα στὸν χειμῶνα ὑποδεχόμαστε μὲ 
πολλὴ ἀγάπη. Οἱ πνευματικοὶ δεσμοὶ ποὺ τοὺς 
συνδέουν μὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὑψενῆς ἀποτελοῦν 
τὸν μυστικὸ ἀγωγὸ διὰ τοῦ ὁποίου διοχετεύεται 
πρὸς αὐτοὺς καὶ τὸν χῶρο ποὺ διακονοῦν ἡ χάρη 
καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Εὐχόμαστε ὁ 
Ὅσιος νὰ εἶναι πάντοτε γι᾽ αὐτοὺς συνοδίτης στὴν 
κατὰ Θεὸν πορεία τους καὶ ἀρωγὸς στὴν ἐκκλησια
στικὴ διακονία τους.

Ἡ παρουσία τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου μας καὶ 
ὅλων ἐσᾶς, τοῦ φιλοχρίστου καὶ φιλαγίου λαοῦ 
μας, μᾶς προκαλεῖ αἰσθήματα πνευματικῆς χαρᾶς 
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καὶ ἀγαλλιάσεως. Ὅλοι μαζὶ τιμοῦμε τὸν Ὅσιο 
Μελέτιο, τὸν δικό μας Ἅγιο, ὁ ὁποῖος συγκαταλέ
γεται πλέον στὴν χορεία τῶν Ἁγίων τῆς οἰκουμε
νικῆς Ἐκκλησίας, καὶ καυχώμαστε γι᾽ αὐτόν. Τὸν 
θεωροῦμε ὡς τὸ νέο ρόδο τῆς Ροδονήσου μας. Ἡ 
ὀμορφιὰ τῆς ἁγιότητάς του καταθέλγει τὴν ὅρα
σή μας. Ὀσφραινόμαστε τὴν εὐωδία τῶν χαρισμά
των του. Ἡ ἀκοή μας γεμίζει ἀπὸ τοὺς ἤχους τῆς 
μυστικῆς παρουσίας του. Τὸν αἰσθανόμαστε δικό 
μας, γιατὶ ὁ τόπος ποὺ ἁγίασε εἶναι ὁ δικός μας 
τόπος. Τόπος ἀποστολοβάδιστος, τόπος ἁγιοτό
κος, τόπος μαρτυρίου καὶ χριστιανικῆς μαρτυρίας, 
τόπος παραδόσεως καὶ ἱστορίας. Τόπος σημειω
μένος ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο καὶ 
τὸν συν έκδημο μαθητή του Σίλα μὲ τὸ σημεῖο τοῦ 
Σταυροῦ. Τόπος εὔφορος χριστιανικῆς μαρτυρίας 
καὶ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔπαυσε ἀνὰ τοὺς αἰῶ
νες νὰ βλαστάνει τὰ ρόδα τῆς ἁγιότητας.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἕνα παιδὶ τοῦ λαοῦ, χωρὶς κατὰ κόσμον προ

σόντα, μὲ λίγα γράμματα, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Λάρδο 
καὶ ἀνέβηκε στὰ ὑψώματα τῆς Μονῆς τοῦ Ὕψους, 
μὲ μοναδικὸ ἐφόδιο τήν πίστη πρὸς τὸν Θεό καὶ 
τὸν πόθο τῆς εὐαγγελικῆς ζωῆς. Γονάτισε, νήστε
ψε, προσευχήθηκε, ἔκλαψε, ἔκτισε, καλλιέργησε, 
ἀγωνίστηκε. Ὁ Θεὸς ἐπέβλεψε ἐπὶ τὴν προσευχὴν 

τοῦ ταπεινοῦ ἀσκητοῦ καὶ τὸν ἀνέδειξε, κατὰ τὸν 
εὐαγγελικὸ λόγο «ὡς λύχνον ἐπὶ τὴν λυχνίαν». Τὸ 
φῶς του φώτισε τότε τὸν «καθήμενον ἐν σκότει καὶ 
σκιᾷ» τῆς δουλείας λαὸ τῆς Ρόδου. Ἀλλ᾽ ὁ λύχνος 
δὲν ἔσβησε. Ἀπό τότε λάμπει καὶ διαχέει τὸ φῶς 
τῆς πίστεως, τῆς ἀρετῆς, τῆς ἀλήθειας,  τὸ ἀνέσπε
ρο φῶς ποὺ μπορεῖ νὰ διαλύσει τὸ ὁποιοδήποτε 
σκοτάδι τοῦ κόσμου τούτου. 

Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου τὸν λύχνο μας 
τὸν ἔθεσε σὲ ὑψηλότερη λυχνία. Γιὰ νὰ φτάσει μα
κρύτερα, μέχρι τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης τὸ φῶς 
του. Ἡ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸ πρό
σωπο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ
χου μας κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ τὴν Μητέρας μας 
Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία δὲν ἐκφράζε
ται μὲ λόγους. Ἁπλὰ μᾶς δίνει γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά 
τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀφοσίωση καὶ τὸν 
σεβασμό μας πρὸς τὸν θεσμό τῆς Μητέρας Ἐκκλη
σίας καὶ τό πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου μας. 

Σᾶς χαιρετίζω καὶ πάλι μὲ εἰλικρινῆ αἰσθήματα 
ἀγάπης καὶ τελειώνω τὸν λόγο γιὰ νὰ ἀπολαύ
σουμε τὸν ἐκλεκτό ὁμιλητή καὶ τὴν χορωδία τῆς 
Ἑνώσεως Ἱεροψαλτῶν Ρόδου, τοὺς ὁποίους καὶ 
ἐγκάρδια εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προθυμία τους καὶ τὴν 
παρουσία τους. ■
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ΟΜΙΛΙΑ
κατά τήν γενομένη ἐν τῷ Καθεδρικῷ ἱερῷ Ναῷ  

τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἁγιοκατάξει τοῦ Ὁσίου 
Μελετίου ὑπό τοῦ Δρ. Ἰωάννου Λίλη, Λέκτορος Δογματικῆς 
καί Συμβολικῆς Θεολογίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς 

Ἀκαδημίας Ἡρακλείου (10 Φεβρουαρίου 2014)

Σεβασμιώτατε, 
Ἅγιε Καθηγούμενε,
Σεβαστοί Πατέρες,
Ἁγία Καθηγουμένη,
Ὁσιώτατες Μοναχές  
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες  
τῆς Νήσου,
Ἀγαπητοί Ἀδερφοί,   

Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς ἐκφράσω ἐγκαρδίως τίς 
θερμές μου εὐχαριστίες γιά τήν τιμητική σας πρόσ
κληση νά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, σέ μία τόσο 
σημαντική ἡμέρα γιά τό νησί τῆς Ρόδου, τήν πρώ
τη ἑορτή τοῦ νεοκαταταγέντος μεγάλου μας ἁγίου, 
τοῦ ὁσίου Μελετίου τοῦ ἐκ Λάρδου. Μία ἡμέρα πού 
δείχνει καθαρά πώς ἡ Ἐκκλησία μας καί σήμερα ἔχει 
ἁγίους, ὕστερα ἀπό 21 αἰῶνες ζωντανῆς παρουσίας, 
ἁγίους τούς ὁποίους ὄχι μόνο ἀναγνωρίζει καί τιμᾶ 
μέ τήν μνημόνευσή τους στήν ἁγία πρόθεση, κάτι 
πού οὕτως ἤ ἄλλως κάνει γιά ὅλα τά μέλη της κα
θημερινά, ἀλλά ἁγίους πού τούς προβάλλει ὡς ζω
ντανά παραδείγματα μέ τήν κατάταξή τους στό ἐπί
σημο ἁγιολόγιο καί ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Σήμερα βρισκόμαστε ἐνώπιον ἀκριβῶς μιᾶς τέτοιας 
περιπτώσεως. Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκου
μενικοῦ μας Πατριαρχείου στίς 27 Νοεμβρίου 2013 
«ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ
κλησίας τόν Ἱερομόναχον Μελέτιον τόν ἐν Ὑψενῇ» 
μέ ἐπίσημη ἡμερομηνία τῆς ἑορτῆς του, τήν 12η Φε
βρουαρίου ἑκάστου ἔτους.   

Ὁ ὅσιος Μελέτιος γεννήθηκε σέ μία πολύ δύ
σκολη ἐποχή μέσα στή Τουρκοκρατία, περίπου στά 
τέλη τοῦ 18ου αἰώνα, στό χωριό Λάρδος τῆς Ρόδου 
καί τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Ἐμμανουήλ. Οἱ γο
νεῖς του ὀνομάζονταν Νικόλαος καί Σταματία καί 
τόν ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» 
κάτι πολύ συνηθισμένο γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, κα

θώς τότε ἡ Ἐκκλησία ἦταν τό μοναδικό κέντρο τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, ἐφόσον μετά τό 1453 ὁ ἑλληνισμός δέν 
εἶχε κρατική ὑποστάση, ἀποκτώντας καί πάλι τό 
1833, μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, μέ τή μορφή 
τοῦ ἐθνικοῦ κράτους. Ὑπάρχει ἡ μαρτυρία πώς ἀπό 
βρέφος ἔδειξε σημάδια χάριτος καθώς ἀρνοῦνταν 
νά θηλάσει τό μητρικό γάλα κατά τίς νηστήσιμες 
ἡμέρες, Τετάρτη καί Παρασκευή. Ἀπό τόν ἐφημέριο 
τῆς γενέτειράς του ἔμαθε γραφή καί ἀνάγνωση μέσῳ 
τῶν βίων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, κάτι πολύ συ
νηθισμένο τήν ἐποχή ἐκείνη, καθώς στήν Τουρκο
κρατία ἡ Ἐκκλησία εἶχε ἀναλάβει τήν μόρφωση τῶν 
Ἑλλήνων. Ἀπό πολύ νεαρή ἡλικία προτιμοῦσε νά 
ἀποσύρεται στό βουνό καί νά προσεύχεται μέ θερμά 
δάκρυα. Συνήθως ἀποσυρόταν σέ ἕνα σπήλαιο ἔξω 
ἀπό τήν ἀρχαία Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
τοῦ Ὕψους, ἡ Μονή πού ἔμελλε νά γίνει ὁ τόπος δι
αμονῆς σέ ὅλη τή μετέπειτα ζωή του.  

Μία νύχτα, καθώς προσευχόταν κοντά στή 
Μονή, παρατήρησε ἕνα ὑπέρλαμπρο φῶς νά κατε
βαίνει ἀπό τόν οὐρανό καί νά στέκεται ἐπάνω ἀπό 
ἕνα αἰωνόβιο δένδρο ἐλιᾶς. Πλησίασε στό μέρος 
καί βρῆκε μία παλιά εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό
κου. Μία ἀπό τίς ἑπόμενες νύκτες τοῦ ἐμφανίστηκε 
σέ ὅραμα ἡ Παναγία καί τόν παρότρυνε νά ἀνα
γείρει ναό ἐπ’ ὀνόματί της στό τόπο τῆς εὑρέσεως 
καί νά ἀνοικοδομήσει τήν κατεστραμμένη Μονή. 
Παράλληλα τοῦ ὑπέδειξε ποῦ ἔπρεπε νά σκάψει γιά 
νά ἐξασφαλίσει τό ποσόν πού ἀπαιτοῦσε ἡ οἰκο
δομή. Πράγματι, ὁ τότε λαϊκός Ἐμμανουήλ ἔσκαψε 
καί ἀνακάλυψε κάποιο κρυμμένο θησαυρό. Ἐξα
σφάλισε τήν ἄδεια ἀπό τίς ὀθωμανικές ἀρχές, οἰκο
δόμησε ναό καί γύρω ἀπό αὐτόν μοναχικά κελλιά. 
Ἔλαβε τό μοναχικό σχῆμα, πῆρε τό ὄνομα Μελέτι
ος καί ἐγκαταστάθηκε μόνιμα ἐκεῖ. Ὁ τότε οἰκεῖος 
Ἱεράρχης, τό πιό πιθανό ὁ Μητροπολίτης Ρόδου 
Ἀγάπιος (17921829), ἐκτίμησε τό ἐκκλησιαστικό 
του ἦθος καί τόν χειροτόνησε διάκονο καί πρεσβύ
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τερο, τοῦ ἔδωσε τήν εὐλογία τῆς πνευματικῆς πα
τρότητος καί τόν κατέστησε Ἡγούμενο τῆς ἐπανι
δρυθείσης Μονῆς. Ἡ ἁγία του ζωή σέ συνδυασμό 
μέ τή νέα του θέση βοήθησαν νά ἐξαπλωθεῖ ἡ φήμη 
του σέ ὁλόκληρο τό νησί καί πολλοί τόν ἐπισκέ
πτονταν γιά νά ἐξομολογηθοῦν καί νά ἀκούσουν 
τίς συμβουλές του. Συχνά ἐπισκεπτόταν ὁ ἴδιος 
τά χωριά τοῦ νησιοῦ γιά νά ἐξομολογήσει τούς πι
στούς. Μάλιστα θεράπευε πολλούς ἀσθενεῖς καί 
ἐλευθέρωνε δαιμονιζόμενους ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν 
ἀκαθάρτων πνευμάτων. Ἡ Μονή του εἶχε φιλο
ξενήσει πολλές φορές καταδιωκόμενους ἀπό τούς 
Ὀθωμανούς χριστιανούς. 

Ἐπέμενε πολύ στό νά μήν συνάπτονται γάμοι 
χριστιανῶν γυναικῶν μέ τούς Ὀθωμανούς, γεγο
νός πού ἐνοχλοῦσε ἰδιαίτερα τούς τελευταίους, οἱ 
ὁποῖοι ἔψαχναν ἀφορμή γιά νά τόν δολοφονή
σουν. Ἀφορμή στάθηκε ἡ ἀδερφή ἑνός Ἐπιτρόπου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λάρδου, ἡ ὁποία εἶχε σχέσεις 
μέ ὀθωμανούς ἀστυνομικούς τῆς Λίνδου. Ὁ Ὅσι
ος ὅταν τό ἔμαθε συνέστησε στόν ἀδερφό της νά 
τήν συμβουλέψει νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό αὐτούς καί 
τό ἴδιο ἔκαναν καί οἱ δημογέροντες τοῦ χωριοῦ, 
πράξη πού ἐξόργισε τούς Ὀθωμανούς. Ἔτσι, πῆ
γαν στή Λάρδο δολοφόνησαν δύο δημογέροντες 
καί  κατευθύνθηκαν πρός τή Μονή γιά νά δολο
φονήσουν τόν ἅγιο Μελέτιο. Ἀπέτυχαν ὅμως γιατί 
ὁ ἅγιος εἶχε ἤδη πληροφορηθεῖ τά σχέδιά τους καί 
εἶχε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τό μοναστήρι. 

Ὁ Ὅσιος συχνά ἀποσυρόταν γιά προσευχή 
σέ ἕνα σπήλαιο κοντά στή Μονή. Μία μέρα ἕνας 
Τοῦρκος μέ τό ὄνομα Ἀλῆ, καθώς ἀνέβαινε σέ 
αὐτό τό σημεῖο, εἶδε νά συνοδεύει τόν ἅγιο κάποια 
ὡραία γυναίκα, καί ἔκανε ἀμέσως πονηρές σκέψεις 
γιά τόν Ἅγιο. Τούς ἀκολούθησε καί τούς εἶδε νά 
εἰσέρχον ται μαζί στόν Ναό. Μετά ἀπό λίγο εἰσῆλθε 
καί αὐτός, ἀλλά ὑπῆρχε μόνο ὁ ἅγιος προσευχόμε
νος. Ὁ Τοῦρκος ἄρχισε νά τρέμει καί τά μέλη του 
παρέλυσαν. Ἀμέσως κατάλαβε ὅτι ἡ γυναίκα ἦταν 
ἡ Παναγία καί ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἁγίου ζητώ
ντας μέ κλάματα συγγνώμη γιά τόν πονηρό λογι
σμό του. Ὁ Ἅγιος τόν θεράπευσε καί ὁ Ἀλῆ ἀπό 
εὐγνωμοσύνη ἀφιέρωσε στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας 
τό χρυσό περιλαίμιο, πού σώζεται μέχρι σήμερα.

Μία ἄλλη φορά ὁ Ὅσιος βρισκόταν στή Λάρδο 
καί ἤθελε νά πάει στή Μονή μέσα στή νύχτα. Τό 
ποτάμι εἶχε πλημμυρίσει καί δέν μποροῦσε νά πε
ράσει. Ἔκανε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἐπάνω στά 
νερά, πέρασε μέ θαυμαστό τρόπο χωρίς καθόλου 
νά βραχεῖ καί συνέχισε τό δρόμο του, ὁ ὁποῖος 
φωτιζόταν ἀπό ἕνα οὐράνιο φῶς πού κινοῦνταν 

μπροστά του, ὅπως εἶπαν βοσκοί πού ἔγιναν αὐτό
πτες μάρτυρες. 

Ὁ Ὅσιος λίγο πρίν πεθάνει δοκιμάστηκε σκλη
ρά. Ἕνας Τοῦρκος κατέστησε ἔγκυο μία χριστια
νή ἀπό τήν Λάρδο, ὀνόματι Πελαγία, ἡ ὁποία εἶχε 
νοητική στέρηση. Ὅταν ἔγινε γνωστή ἡ ἐγκυμοσύ
νη, οἱ Τοῦρκοι τήν ἀνάγκασαν νά ὑποδείξει ὡς πα
τέρα τοῦ κυοφορούμενου βρέφους τόν Ἅγιο. Τόν 
κατήγγειλαν μέ φοβερή πειθώ στόν Μητροπολίτη 
Ρόδου, ὁ ὁποῖος τόν κάλεσε σέ ἀπολογία. Ὁ ὅσιος 
Μελέτιος, πού βρισκόταν ἤδη σέ πολύ προχωρη
μένη ἡλικία, δέν μπόρεσε νά ἀντέξει τήν κατάστα
ση αὐτή καί ἐξέπνευσε μετά ἀπό λίγο πέφτοντας 
μπροστά στά πόδια τοῦ ἀρχιερέως. Μετά ἀπό λίγο 
ἡ συκοφαντία ἀποκαλύφθηκε καί ὁ Μητροπολί
της Ρόδου ἔδωσε ἐντολή νά κηδευθεῖ τό ἁγιασμέ
νο σῶμα του στόν περίβολο τοῦ μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 
Ὅταν ἀργότερα ἀνοίχτηκε ὁ τάφος του βρέθηκαν 
τά ἁγιασμένα του λείψανα νά εὐωδιάζουν. Σήμερα 
στήν Ἱερά Μονή τῆς Ὑψενῆς φυλάσσεται ἡ τιμία 
κάρα καί μικρό μέρος τῶν τιμίων λειψάνων. 

Ἐκεῖνο πού μαρτυρεῖται ἰδιαίτερα εἶναι ἡ πα
ρουσία θαυμάτων στή ζωή τοῦ Ἁγίου καί ὅταν ἦταν 
ἐν ζωῇ καί μετά. Τά θαύματά του συνεχίζονται μέ
χρι καί σήμερα καί ἔχει ἰδιαίτερη σημασία νά στα
χυολογήσουμε μερικά. 

Ἡ χάρις τῆς θαυματουργίας τόν εἶχε ἐπισκεφθεῖ 
ἀπό τά πρῶτα παιδικά του χρόνια. Ὅταν οἱ γονεῖς 
του ἀπουσίαζαν στήν καλλιέργεια τῆς γῆς ὁ μικρός 
Ἐμμανουήλ ἄνοιγε διάπλατα τίς ἀποθῆκες τοῦ 
σπιτιοῦ τους καί ἔδινε δωρεάν στούς φτωχούς λάδι 
καί ἀλεύρι. Οἱ γείτονες ἐνημέρωσαν τή μητέρα του, 
ἡ ὁποία τόν ἐπέπληξε αὐστηρά. Ὁ Ἐμμανουήλ τῆς 
ζήτησε νά τόν ἀκολουθήσει. Μέ ἔκπληξη ἡ μητέρα 
του ἀντίκρυσε γεμάτη τήν ἀποθήκη μέ περισσότε
ρα ἀγαθά ἀπό αὐτά πού εἶχε προηγουμένως. 

Ὅταν εἶχε ἤδη γίνει κληρικός καί πνευματικός, 
μία μέρα μέσα στόν χειμώνα, ὕστερα ἀπό μία κο
πιώδη ἡμέρα ποιμαντικῶν καθηκόντων, βρίσκον
ταν μπροστά στά ὁρμητικά νερά τοῦ ποταμοῦ 
πού ἔπρεπε νά διασχίσει. Τρεῖς βοσκοί πού εἶχαν 
ἀποκλειστεῖ λόγῳ τῆς κακοκαιρίας, τόν εἶδαν στήν 
ὄχθη τοῦ ποταμοῦ νά προσεύχεται. Ἀφοῦ τελείωσε 
τήν προσευχή, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ στά 
νερά καί μεταφέρθηκε κατά τρόπο θαυμαστό καί 
παράδοξο στήν ἀπέναντι ὄχθη. Στή συνέχεια μέχρι 
νά φθάσει στήν πύλη τῆς Μονῆς τόν καθοδηγοῦσε 
ἕνα φῶς κατερχόμενο ἀπό τόν οὐρανό. Οἱ βοσκοί 
γνωστοποίησαν ἀμέσως τό γεγονός στούς συγχω
ριανούς τους καί πρέπει νά σημειώσουμε πώς τούς 
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εἴμαστε εὐγνώμονες, καθώς μία ἀκόμα φορά ἐπιβε
βαιώνεται ἡ ἁγιότητα τοῦ ὁσίου Μελετίου. 

Κάποια ἄλλη μέρα, ἐποχή μᾶλλον πού ἔκαναν 
ἐργασίες στό Μοναστήρι, ἔφτασαν στή Μονή 
πολλοί φτωχοί καί ξένοι ζητώντας ἐλεημοσύνη. Ὁ 
Ὅσιος τούς παρέθεσε τραπέζι καί φεύγοντας τούς 
ἔδωσε ψωμί, ἐλιές καί λάδι. Μετά τήν ἀποχώρησή 
τους ἀπό τήν Μονή ὅταν ἡ νεωκόρος εἶδε ἄδεια 
τήν ἀποθήκη εἶπε στόν ὅσιο Μελέτιο: «Τώρα πού 
τούς δώσαμε ὅλα τά ψωμιά τί θά προσφέρουμε 
αὔριο στούς ἐργάτες;» Ὁ Ὅσιος τῆς ἀποκρίθηκε: 
«Μή χάνεις τό θάρρος σου εὐλογημένη καί θά τά 
οἰκονομήσει ὅλα ἡ Παναγία». Πράγματι τήν ἄλλη 
μέρα ἦρθαν προσκυνητές ἀπό τό χωριό Ἀπόλλωνα 
μέ πέντε ζῶα φορτωμένα μέ σιτάρι γιά νά τό προσ
φέρουν στή Μονή. 

Φυσικά πολλά θαύματά του μαρτυροῦνται καί 
σήμερα. Πρίν ἀπό λίγα χρόνια ἡ κ. Δήμητρα ἀπό 
τή Λάρδο ἔπασχε ἀπό ὀξεία σκωληκοειδίτιδα, ὅμως 
οἱ γιατροί μή μπορώντας νά διαγνώσουν ἀπό τήν 
ἀρχή τήν ἀσθένεια ἄφησαν τή σκωληκοειδίτιδα νά 
ἐξελιχθεῖ σέ περιτονίτιδα. Ἡ μητέρα της βλέποντάς 
την νά ὑποφέρει, ἐπικαλοῦνταν καθημερινά τή βοή
θεια τῆς Παναγίας Ὑψενῆς καί τοῦ ὁσίου Μελετίου. 
Ἐπισκέφτηκε τή Μονή καί πῆρε ἕνα κομμάτι βαμ
βάκι μέ λάδι ἀπό τό καντήλι τῆς Παναγίας καί τοῦ 
Ὁσίου καί μέ αὐτό γιά ἑφτά ἡμέρες σταύρωνε τήν 
κόρη της στό σημεῖο πού πονοῦσε. Ὅταν ἡ Δήμη
τρα εἰσήχθη στό νοσοκομεῖο ὁ γιατρός τῆς ἐξήγη
σε πώς ἡ κατάσταση ἦταν πολύ σοβαρή, ἀφοῦ εἶχε 
σπάσει ἡ σκωληκοειδῖτις. Ἀπορημένος διαπίστωσε 
ὅτι τό πύον δέν εἶχε διαχυθεῖ στόν ὀργανισμό της 
καί εἶχε συγκεντρωθεῖ σέ ἕνα μέρος, γεγονός πού 
τῆς ἔσωσε τή ζωή καί δέν εἶχε πεθάνει τόσες μέρες. 
Ἡ Δήμητρα καί ἡ μητέρα της ἀπέδωσαν τό γεγονός 
στήν Παναγία καί τόν ὅσιο Μελέτιο. Μετά τή θερα
πεία ἀπέκτησε παιδί, τό ὁποῖο γεννήθηκε κατά τόν 
ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου. 

Ὁ ἐφημέριος τῆς Μονῆς π. Βαρθολομαῖος κιν
δύνευε νά χάσει τό πόδι του, τό ὁποῖο εἶχε περιέλ
θει σέ κατάσταση σήψης. Στίς 30 Δεκεμβρίου 2000, 
ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 7:45 μ.μ. βλέπει ἕναν κα
λόγερο νά ἀνοίγει τήν πόρτα πού ἦταν κλειδωμένη 
ἐσωτερικά καί νά μπαίνει στό κελλί του. Ὁ μοναχός 
φοροῦσε ἡγουμενικό μανδύα, καλογερικό σκοῦ
φο καί κρατοῦσε ἕνα ξύλινο μπαστούνι. Μόλις 
τόν εἶδε ὁ π. Βαρθολομαῖος ἀναρωτήθηκε δυνα
τά: «Ποιός εἶναι αὐτός τέτοια ὥρα καί πῶς μπῆκε 
μέσα;» καί ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Εἶμαι αὐτός πού 
μνημονεύεις κάθε μέρα. Τί ἔχεις, τί θέλεις ἀπό ἐμέ
να;» Ὁ π. Βαρθολομαῖος κατάλαβε ὅτι μπροστά 

του βρισκόταν ὁ ὅσιος Μελέτιος καί τοῦ ἀπάντη
σε: «Γέροντα τό πρόβλημά μου εἶναι τά πόδια μου, 
πού ἐδῶ καί ἑξήμισυ χρόνια ὑποφέρω». Ὁ Ὅσιος 
τόν εὐλόγησε καί τοῦ εἶπε: «Μή στεναχωριέσαι, μή 
φοβᾶσαι, οἱ πληγές σου θά κλείσουν, σέ προστα
τεύω» καί ἔφυγε κλείνοντας τήν πόρτα. Μετά ἀπό 
μία ἑβδομάδα ὁ π. Βαρθολομαῖος εἶδε τίς πληγές 
στά πόδια του νά θεραπεύονται. Ἡ κατάσταση τοῦ 
ποδιοῦ του βελτιωνόταν κάθε μέρα, τελοῦσε τά κα
θήκοντά του καί εὐχαριστοῦσε τόν ὅσιο Μελέτιο.

Ὅμως καί ἡ Παναγία, στό σπίτι τῆς ὁποίας 
ἔδρασε ὁ ὅσιος Μελέτιος, μαρτυρεῖ πολλά θαύματα 
καί μάλιστα σέ ἀνθρώπους ἐκτός τοῦ στενοῦ ὀρ
θοδόξου χώρου. Στίς 22 Ἰανουαρίου 2006 τό Μο
ναστήρι πού ἵδρυσε ὁ Ὅσιος ἔλαβε τήν παρακάτω 
ἐπιστολή: «Ἀγαπητές ἀδερφές, Πέρυσι, 7 Ἰουνίου 
2005 ἐπικεφτήκαμε τήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Ὑψενῆς. Ἐνῶ στεκόμασταν μπρο
στά στήν εἰκόνα της Παναγίας σκεφτόμασταν τήν 
κόρη μας ἐπειδή δέν μποροῦσε νά ἀποκτήσει παιδί 
παρά μόνο μέ τή χρήση τῆς ἐξωσωματικῆς γονι
μοποίησης. Ἐκείνη τήν ἑβδομάδα εἶχε κάνει τήν 
τρίτη καί τελευταία προσπάθεια νά μείνει ἔγκυος. 
Ἡ ἀδερφή Μαρία, πού μᾶς μίλησε γιά τή Μονή, 
μᾶς εἶπε ὅτι πολλοί ἄνθρωποι προσεύχονται στήν 
εἰκόνα τῆς Παναγίας ζητώντας παιδί. Δέν ἤξερε ὅτι 
καί ἐμεῖς ἐπιθυμούσαμε ἕνα ἐγγόνι. Κατά τήν ἐπί
σκεψή μας πήραμε ἕνα μικρό μπουκάλι μέ λάδι γιά 
νά τό βάλουμε στό μέτωπό μας. Τό δώσαμε στήν 
κόρη μας καί τό χρησιμοποίησε. Μετά ἀπό δύο 
ἑβδομάδες ἦταν ἔγκυος καί μετά ἀπό πολλούς δύ
σκολους μῆνες γέννησε μία κόρη στίς 20 Ἰανουαρί
ου 2006. Θά θέλαμε νά σᾶς ποῦμε ὅτι γιά ὅλους μας 
αὐτό πού συνέβη ἦταν ἕνα θαῦμα (We would like 
to know you that for all of us it is a miracle what 
happened). Εἴμαστε ὅλοι ἐντυπωσιασμένοι (We 
were very impressioned)».

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα θαύματα τῆς Παναγί
ας Ὑψενῆς συνέβη στίς 24 Ἰουλίου 2008 τότε πού 
ἡ φωτιά κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα καί ἔφτασε 
ὥς τήν αὐλή καί τά κελλιά τῆς Μονῆς. Μετά ἀπό 
λιτάνευση τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας καί τῆς κά
ρας τοῦ ὁσίου Μελετίου ἡ φωτιά, ὡς ἐκ θαύματος, 
ἄλλαξε πορεία ἀπομακρυνόμενη ἀπό τή Μονή. Γιά 
μία ἀκόμα φορά ἡ Παναγία καί ὁ Ὅσιος ἔδειξαν τή 
θαυματουργική τους παρέμβαση.

Ἡ θεολογία μας ποτέ δέν ἑρμήνευσε τό θαῦμα 
ὡς κάτι τό παράδοξο, ἀλλά ὡς μία ἄλλη «νομοτέ
λεια», πού εἰσέρχεται μέσα στή δική μας νομοτέλεια 
γιά νά τήν ἁγιάσει. Ἡ ἄλλη «νομοτέλεια» εἶναι ἡ 
ἄκτιστη, δηλαδή αὐτή πού δέν τή δημιούργησε 
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κανένας, ἐνῶ ἡ δική μας εἶναι ἡ κτιστή, δηλαδή 
αὐτή πού δημιουργήθηκε ἀπό τόν Τριαδικό Θεό 
καί γιά νά παίρνει τή ζωή, τό εἶναι καί τήν τελείω
ση πρέπει συνεχῶς νά βρίσκεται κοντά Του. Ἡ μία 
νομοτέλεια δέν ἀναιρεῖ τήν ἄλλη, ἀλλά καί οἱ δύο 
ὑπάρχουν παράλληλα διατηρώντας τήν αὐτονομία 
τους. Τό βλέπουμε πολύ καθαρά ὅταν ὁ Χριστός 
περπάτησε στά κύματα. Τήν ὥρα πού ὁ Χριστός 
περπατοῦσε ἀκριβῶς τήν ἴδια ὥρα ὁ Πέτρος ἔπεσε. 
Ἔτσι εἶδαν τά θαύματα τῆς Παναγίας καί του ὁσί
ου Μελετίου ὅλοι οἱ προαναφερθέντες.

Ἡ Ἱερά Μονή τῆς μετανοίας του ἐπανιδρύθη
κε ἀπό τόν ἴδιο τόν Ὅσιο, ὅπως ἤδη προαναφέ
ραμε. Ὅταν ἦρθε γιά πρώτη φορά σέ ἐπαφή μαζί 
της, ἦταν ἕνα ἐρειπωμένο κτίσμα πού ἡ ζωή του 
πρέπει νά μαρτυρεῖται ἀπό τά πρῶτα χρόνια του 
χριστιανισμοῦ, κάτι πού ἐπιβεβαιώνεται ἀπό ἀρ
χαία εὑρήματα στή Μονή. Μέχρι τόν 15ο16ο αἰώ
να δέν ἔχουμε μαρτυρίες γιά παρουσία ζωῆς στή 
Μονή. Τόν 16ο αἰώνα ἔχουμε τίς πρῶτες μαρτυ
ρίες πού ἀφοροῦν τήν παρουσία Κυπρίων. Στούς 
κώδικες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου καί τῆς 
Ἐνορίας Λάρδου μέχρι τό ἔτος 1896 ἀναφέρεται ὡς 
Ἱερά Μονή τοῦ Ὕψους. Στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα 
ἀναφέρεται μέ τήν ἐπωνυμία Ὑψενή, ἡ ὁποία ἐπι
κρατεῖ μέχρι σήμερα καί μᾶλλον προέρχεται ἀπό 
τή διαφορά ὑψομέτρου πού εἶναι χτισμένη ἡ Μονή 
σέ σχέση μέ τό χωριό Λάρδος. Κάποιες φορές τῆς 
δίνεται καί τό ὄνομα Γυψενή, πού προέρχεται ἀπό 
τή μορφολογία τοῦ ἐδάφους, ἐξαιτίας τῶν στρω
μάτων γύψου, πού ὑπάρχουν στήν εὐρύτερη περι
οχή. Ἡ εἰκόνα πού βρῆκε ὁ ὅσιος Μελέτιος χρονο
λογεῖται περίπου στά 1600 καί ἡ πρώτη ἔγγραφη 
μαρτυρία, πού ἀφορᾶ τήν ὕπαρξη, τή λειτουργία 
τῆς Μονῆς καί τήν παρουσία τοῦ Ὁσίου κατα
γράφεται κατά τό ἔτος 1809 ἀπό τόν Σάμιο διδά
σκαλο Χατζημιχαήλ Κ. Λαχανᾶ στό Μηναῖο τοῦ 
Δεκεμβρίου. Τό Καθολικό τῆς Μονῆς περατώθηκε 
τό 1855, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπό τήν ἐπιγραφή στό 
πάνω μέρος τῆς κυρίας εἰσόδου τοῦ ναοῦ. Τό 1856 
μέ 1861 πρέπει νά εἶναι καί ἡ περίοδος ἀκμῆς τῆς 
Μονῆς. Ἐκεῖνο πού μαρτυρεῖται ἰδιαίτερα εἶναι τό 
φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μονῆς καί ἡ βοήθειά της 
σέ χειμαζόμενους καί ἀβοήθητους ἀδερφούς μας.                                 

Ἁγιοκατάταξη εἶναι ἡ ἔνταξη ἑνός μέλους τῆς 
Ἐκκλησίας στό ἐπίσημο ἑορτολόγιό της, ὥστε ὅλο 
τό ποίμνιο νά ἔχει σημεῖο ἀναφορᾶς σέ ἀνθρώπους 
τῆς χάριτος. Εἶναι χαρακτηριστικό πώς ἄν ἐρευνή
σει κανείς μέ προσοχή τό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας 
μας θά ἐξακριβώσει πώς ἀπό αὐτό δέν λείπει κανείς. 
Μικρά παιδιά, μοναχοί, γυναῖκες, ἔγγαμοι ἱερεῖς, 

ἱεράρχες, προκαθήμενοι Ἐκκλησιῶν, θεολόγοι, διά
σημοι συγγραφεῖς αὐτοῦ του κόσμου, πρόσωπα 
πρίν τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, οἱ κορυφαῖοι τῆς Πα
λαιᾶς Διαθήκης, σύχρονοι τοῦ Κυρίου, οἱ Ἀπόστο
λοι, κανένας δέν λείπει ἀπό τό ἁγιολόγιο καί ἑορ
τολόγιο, καθώς αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ 
σύναξη ὅλων τῶν μελῶν. Φυσικά ἔχουμε καί κοινούς 
ἁγίους μέ τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, ὅλοι ὅσοι 
ἀναγνωρίστηκαν πρίν τό Σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν, 
τό 1054 μ.Χ. Ἡ ἐνδελεχής ἔρευνα τῶν ἁγιοκατατά
ξεων ἔδειξε κάτι τό συγκλονιστικό. Ἡ Ἐκκλησία μας 
εὔκολα ἀναγνώριζε ὡς ἁγίους μοναχούς καί ἱερομο
νάχους καί πολύ δύσκολα τά ἡγετικά της στελέχη, 
τούς ἱεράρχες. Μάλιστα δέν δίσταζε νά χαρακτηρίζει 
ὁλόκληρες αἱρέσεις μέ τό ὄνομα ἑνός αἱρεσιάρχη ἱε
ράρχου, ὅπως ὁ Νεστοριανισμός ἀπό τό ὄνομα τοῦ 
Νεστορίου, Πατριάρχου Κωνταντινουπόλεως, ἐνῶ 
δέν τό ἔκανε γιά τόν μονοφυσιτισμό, τό ἀντίπαλο 
δέος ἐκείνης τῆς αἱρέσως, ὅπου ὑπῆρχε ἡγετικό στέ
λεχος, ἀλλά στό βαθμό τοῦ Πρεσβυτέρου, ὁ Εὐτυχής 
(δέν ὀνομάστηκε Εὐτυχιανισμός).                                                                                     

Γιά νά ἐνταχθεῖ ἕνα ἐκκλησιαστικό μέλος στό 
ἑορτολόγιο πρέπει νά πληροῦνται οἱ ἑξῆς προϋπο
θέσεις: α) νά εἶναι βαπτισμένο μέλος τῆς ὀρθοδό
ξου Ἐκκλησίας β) νά ἔχουν περάσει 50 χρόνια ἀπό 
τόν θάνατο του ἤ τουλάχιστον τά μισά –περίπου 
20 μέ 25 χρόνια– ὥστε νά ὑπάρχει μία ἀσφαλής 
ἀντιμενική ἀπόσταση, γ) νά ἀπολαμβάνει τῆς ἀπο
δοχῆς τοῦ ποιμνίου καί δ) νά μαρτυροῦνται θαύ
ματα εἴτε ὅταν ἦταν ἐν ζωῇ εἴτε καί μετά ἀπό τόν 
θάνατό του. Ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ 
προσώπου προτείνεται πάντοτε ἀπό τόν οἰκεῖο 
Ἱεράρχη, πού εἶναι ὁ κατεξοχήν ἐκπρόσωπος τῆς 
τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας στήν Ἱερά 
Σύνοδο στήν ὁποία ἀνήκει, καί ἡ Σύνοδος τό ἀπο
στέλλει στήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τῆς Μητέρας 
Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. 
Γιά τήν περίπτωση βέβαια τοῦ ὁσίου Μελετίου, 
ὅπου ἡ Ρόδος ἀνήκει κατευθεῖαν στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, ἔγινε πρόταση ἀπό τόν Σεβασμιώ
τατο Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, κατευθεῖαν 
στήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριαρχείου. Ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου ἐξε
τάζει λεπτομερῶς ἄν πληροῦνται οἱ τέσσερις προ
αναφερθεῖσες προϋποθέσεις, καί ἄν ὑφίστανται οἱ 
προϋποθέσεις, δίνει τήν ἔγκρισή της. Τότε μόνο εἶ
ναι ἔγκυρη ἡ ἁγιοκατάταξη. Ἡ Ἐκκλησία ἤδη ἀπό 
τήν ἀρχή τοῦ ἱστορικοῦ της βίου διαφύλαξε τήν 
ἐγκυρότητα τῶν ἁγιοκατατάξεων, ὥστε ὁ θεολογι
κός της λόγος νά ἔχει βαρύτητα. Ἄλλωστε ἅγιοι καί 
θεολογία εἶναι ἄρρηκτα συνυφασμένα. 
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Αὐτό ἀκριβῶς ἔγινε καί μέ τήν περίπτωση τοῦ 
ὁσίου Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ. Τό 2004 ὅταν ἔφθα
σε στή Ρόδο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. 
Κύριλλος διαπίστωσε ἀπό κοντά τήν θαυματουρ
γική παρουσία τοῦ ὁσίου Μελετίου στή Ρόδο, ἀπο
φασίζοντας πάραυτα τήν ἔνταξη τοῦ ὁσίου Μελε
τίου στή χορεία τοῦ ἁγιολογίου μας. Ἡ δική του 
προσφορά ἔγκειται κυρίως στό ὅτι ἔκανε τόν ἅγιο 
γνωστό ἔξω ἀπό τή Ρόδο, ἀπό τό 2004 καί ἑξῆς, 
καί μέ συγκεκριμένες διοικητικές ἐνέργειες, ἀλλά 
καί μέ τό κυριότερο μέσο τῆς Ἐκκλησίας μας, τή 
λατρευτική της ζωή, δηλαδή μέσῳ τοῦ πολιτισμοῦ 
της. Προικισθείς μέ τό τάλαντο τῆς λειτουργικῆς 
συγγραφῆς συνέγραψε Στιχηρά Προσόμοια εἰς τόν 
Μικρόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν Μεγάλον Ἑσπερινόν, 
Ἰδιόμελα εἰς τήν Λιτήν, Στιχηρά Προσόμοια εἰς τόν 
Στίχον, Καθίσματα εἰς τόν Ὄρθρον, τό Συναξάριον 
τοῦ Ὁσίου, Στιχηρά Προσόμοια εἰς τούς Αἴνους, 
Παρακλητικό Κανόνα καί 24 Οἴκους εἰς τόν ὅσιο 
καί θεοφόρο π. Μελέτιο τόν ἐν Ὑψενῇ. 

Ὁ ὅσιος Μελέτιος πληροῦσε καί τίς 4 ἀπαιτούμε
νες προϋποθέσεις γιά τήν ἁγιοκατάταξή του. Ἦταν 
βαπτισμένο μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας καί μάλιστα 
ὡς ἱερέας ἡ θέση του ἦταν μπροστά στό θυσιαστή
ριο, κανονικῶς χειροτονηθείς κληρικός στόν βαθμό 
τοῦ πρεσβυτέρου, πέρασαν τουλάχιστον 50 χρόνια 
ἀπό τήν ἐκδημία του, ἀπολαμβάνει μεγάλης ἐκτι
μήσεως ἀπό τόν κλῆρο καί λαό τοῦ Θεοῦ καί μαρ
τυροῦνται πολλά θαύματα καί κατά τή διάρκεια τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς του, ἀλλά καί μετέπειτα. 

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας 
Πατριαρχείου, ἔχει εἰδική Κανονική Ἐπιτροπή, ἡ 
ὁποία ἐπιλαμβάνεται αὐτῶν τῶν θεμάτων. Μελε
τᾶ τίς εἰσηγήσεις τῶν κατά τόπους Ἱεραρχῶν, οἱ 
ὁποῖοι γνωρίζουν καλύτερα ἀπό τόν καθένα τήν 
ἐκκλησιαστική ζωή τῆς ἐπαρχίας τους. Ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος ἀπό 
τό 2004 καί ἑξῆς κατέθεσε στήν ἁρμόδια Κανονι
κή Ἐπιτροπή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔγ
γραφα, κείμενα, μαρτυρίες θαυμάτων τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, ἀλλά βέβαια καί τῆς σημερινῆς, πού πι
στοποιοῦν μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν ἁγιασμένη 
παρουσία τοῦ Ὁσίου. 

Πράγματι ὕστερα ἀπό συντονισμένες ἐνέργειες 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυ
ρίλλου, στίς 27 Νοεμβρίου 2013 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύ
νοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προχώρησε 
στήν ἁγιοκατατάξη τοῦ Ὁσίου. Τό ἀνακοινωθέν 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχει ὡς ἑξῆς: «Συνῆλθεν ὑπό τήν 
προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά 
Σύνοδος, εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς, σήμε

ρον Τετάρτην, 27η Νοεμβρίου 2013 πρός ἐξέτασιν 
τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θε
μάτων. Κατ’ αὐτήν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπο
δεχθεῖσα τήν εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ
κλησίας τούς Ἱερομόναχον Πορφύριον τόν Καυ
σοκαλυβίτην, καί Ἱερομόναχον Μελέτιον, τόν ἐν 
Ὑψενῇ Ρόδου». 

Καθώς ἡ Ἐκκλησία κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο 
εἶναι ἡ σύναξη τῶν λογικῶν ὄντων, τῶν ἀνθρώ
πων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τόν νοῦ καί τήν ἐλευθερία, 
ἀρετές πού θεολογικά ὀνομάζονται «τό κατ’ εἰκό
να τοῦ Θεοῦ» στόν ἄνθρωπο, χαρακτηρίζεται ἀπό 
τήν ποικιλία τῶν χαρισμάτων. Ἐπίσκοποι, πρεσβύ
τεροι, διάκονοι, μάρτυρες τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, 
μοναχοί, ἀσκητές, διδάσκαλοι, θεολόγοι, μέ πρω
τοκορυφαίους πάντοτε τούς ἀποστόλους, ἔχουν 
προικισθεῖ ὁ καθένας μέ διαφορετικό χάρισμα καί 
ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία. Αὐτήν τή βασική ἀλή
θεια φρόντιζε πάντοτε ἡ Ἐκκλησία νά τή δείχνει 
στό ἑορτολόγιό της, δίνοντας διαφορετικούς χα
ρακτηρισμούς στίς διάφορες κατηγορίες ἁγίων, 
ἀνάλογα μέ τό ποιά ἰδιότητα εἶχαν στή ζωή τους. 
Ἔτσι οἱ Ἅγιοι πού εἶναι πολύ γνωστοί σέ ὁλόκλη
ρη τήν Οἰκουμένη ὀνομάζονται Μεγαλομάρτυρες. 
Μαρτυροῦνται μεγάλως ἀπό ὁλόκληρη τήν ἀν
θρωπότητα. Κάποιοι ἀπό αὐτήν τήν ὁμάδα τῶν 
Ἁγίων εἶχαν καί πολύ φρικτό μαρτύριο, κάποιοι 
ὅμως δέν εἶχαν, εἶναι ὅμως καί αὐτοί Μεγαλομάρ
τυρες ἐξαιτίας τῆς κατά Θεόν δόξας πού ἀπέκτη
σαν καί στή στρατευομένη Ἐκκλησία, ἀλλά καί στή 
θριαμβεύουσα, δύο φάσεις τῆς Ἐκκλησίας πού βρί
σκονται σέ πλήρη συνέχεια καί ἑνότητα. Ὁ ἅγιος 
Δημήτριος, πολιοῦχος τῆς Θεσσαλονίκης, δέν εἶχε 
ἰδιαίτερα φρικτό μαρτύριο εἶναι ὅμως παντοῦ φη
μισμένος καί γι’ αὐτό εἶναι μεγαλομάρτυς. Ἡ ἁγία 
Αἰκατερίνη τοῦ Σινᾶ εἶναι ἐπίσης Μεγαλομάρτυς. 
Καί εἶχε πολύ φρικτό μαρτύριο, ἀλλά εἶναι καί φη
μισμένη σέ ὁλόκληρη τήν Οἰκουμένη. Στήν ἴδια 
ὁμάδα βέβαια βρίσκεται καί ὁ ἅγιος Μηνᾶς. Ἐπί
σης οἱ Ἅγιοι πού εἶναι καί ἰδιαίτερα γνωστοί εἶχαν 
ὅμως καί φρικτό μαρτύριο ὀνομάζονται: ἄν ἦταν 
κληρικοί (ἐπίσκοποι ἤ ἱερεῖς) Ἱερομάρτυρες, ἄν 
ἦταν μοναχοί καί ἀσκητές Ὁσιομάρτυρες, ἄν ἦταν 
μόνο λαϊκοί, ὀνομάζονται Μάρτυρες καί ἄν ἦταν 
κληρικοί ἤ λαϊκοί πού μαρτύρησαν στήν περίοδο 
της Τουρκοκρατίας Νεομάρτυρες. Οἱ Ἅγιοι πού 
δέν εἶχαν κάποιο φρικτό μαρτύριο, μαρτύρησαν 
τόν Χριστό μέ τή ζωή τους, καί εἶχαν τήν ἰδιότη
τα τοῦ μοναχοῦ ὀνομάζονται Ὅσιοι. Σέ αὐτήν τήν 
κατηγορία κατέταξε ἡ Ἐκκλησία μας τόν ὅσιο Με
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λέτιο. Ἦταν κληρικός, ἀντιμετώπισε τή δυσκολία 
τῶν ἡμερῶν τῆς Τουρκοκρατίας, ὅμως δέν ὀφεί
λεται ὁ θάνατός του σέ μαρτύριο καί γι’ αὐτό δέν 
πῆρε τόν τίτλο τοῦ Ἱερομάρτυρος ἀλλά τοῦ Ὁσί
ου, θυμίζον τάς μας γιά πάντοτε τήν μοναχική καί 
ἀσκητική του ζωή.                                                              

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύ
ριλλος συνέγραψε Ἀκολουθία καί Παρακλητικό Κα
νόνα καί εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τήν «Ὑψε
νήν», ἀλλά καί εἰς τόν ὅσιον καί θεοφόρον Πατέρα 
ἡμῶν Μελέτιον τόν ἐν Ὑψενῇ. Ἡ λατρεία τῆς Ἐκ
κλησίας εἶναι τό μοναδικό ἐπίτευγμα πού δέν στα
μάτησε ποτέ νά τελεῖται. Ἔχει ἰδιαίτερη σημασία νά 
τό ὑπογραμμίσουμε, γιατί ὁ,τιδήποτε πέρασε μέσα 
στήν ἱστορία καρποφόρησε, ἄνθησε, ἀλλά κάποια 
στιγμή πέθανε. Ἡ ἀρχαία τραγωδία δέν ὑπάρχει, 
εἶναι νεκρή, γιατί κάποια στιγμή μέσα στόν χρόνο 
σταμάτησε νά τελεῖται. Σήμερα ἀπομιμήσεις τῆς 
τραγωδίας ἀνεβαίνουν γι’ αὐτό καί ἐνίοτε εἶναι πολύ 
ἀποτυχημένες καί ξένες μέ τόν σημερινό ἑλληνι
κό λαό. Τό αὐτό θά σημειώναμε καί γιά τήν ἀττική 
κωμωδία καί τά ὁμηρικά ἔπη. Σέ καμία ὅμως περί
πτωση δέν συμβαίνει τό ἴδιο γιά τή θεία Λειτουργία 
καί σύνολο τόν λειτουργικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας. 
Τελοῦνται ὅπως ἀκριβῶς γράφτηκαν πρίν ἀπό 2000 
χρόνια καί γι’ αὐτό α) ὁ λαός μετέχει στή λατρεία 
σύσσωμος, χωρίς πρόσκληση ἤ εἰσιτήριο, εἶναι κάτι 
ζωντανό, καί β) συνεχῶς ἀνανεώνονται καί γράφον
ται καινούριες ἀκολουθίες. Μάλιστα οἱ θεολόγοι θε
ωροῦν πώς αὐτή ἡ συνεχής παρουσία τοῦ λατρευτι
κοῦ πλούτου τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ καλύτερη 
ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τῆς χάριτος.

Ὁ μακαριστός Γεράσιμος ὁ Μικραγιαννανί
της πού ἐκοιμήθη τό 1991, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἁλμωπίας κ. Ἰωήλ καί ὁ Ποι
μενάρχης σας Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλ
λος, εἶναι οἱ τρεῖς ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες 
πού συνεχίζουν ζωντανά τή λατρευτική παράδο
ση, καθώς συνθέτουν παρακλητικούς κανόνες καί 
ἀκολουθίες.

Στόν παρακλητικό κανόνα πρός τιμήν τοῦ ὁσί
ου Μελετίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρό
δου ἔβαλε ὅλες τίς βασικές ἀρχές τῆς δογματικῆς. 
Ἔτσι παρατηροῦμε πώς:

α) ὅπως σέ ὅλους τούς παρακλητικούς κανόνες 
ἔτσι καί στήν παράκληση τοῦ ὁσίου Μελετίου ὑπάρ
χει ἔντονη ἡ σύνδεση Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. 
Στήν αἴτηση καί τό κάθισμα σημείωνει: «Τὸ χαῖρε 
εἰπῶν, τῷ κόσμῳ ὡς θεοσοφός, Ὁσίων θερμῶς, τοῖς 
τριβοῖς ἠκολούθησας, καὶ αὐτῶν Μελέτιε, ἐν Ἐδὲμ 
τῆς χαρᾶς ἐκοινώνησας˙ μεθ’ ὧν δυσώπει πάντο

τε Χριστόν, δοθῆναι ἡμῖν πταισμάτων ἄφεσιν». Ἡ 
«Ἐδέμ» εἶναι ὁ τόπος τρυφῆς γιά τήν Παλαιά Δια
θήκη, ἐνῶ τό Χριστός χαρακτηρίζει τόν Υἱό μόνο 
ἀπό τήν ἐνανθρώπηση καί μετά, ποτέ τήν Παλαιά 
Διαθήκη. Τόν παλαιοδιαθηκικό κῆπο τῆς Ἐδέμ θά 
ξαναχρησιμοποιήσει ὁ Σεβ. λίγο πρίν τό τέλος τοῦ 
παρακλητικοῦ κανόνα: «ὅθεν ἐν Ἐδὲμ καταπαύσας, 
πρέσβευε ἀεὶ ὑπὲρ πάντων, τῶν εἰλικρινῶς μακαρι
ζόντων σε» σημειώνοντας δύο σειρές πιό πάνω «τόν 
Σταυρόν ἐβάστασας, στερρῶς ἐπ’ ὤμων σου, καί 
ὁσίως διήνυσας, ἐπί γῆς τόν βίον, Ὅσιε Μελέτιε». 
Συνδέεται πολύ ὀργανικά σύνολη ἡ Ἁγία Γραφή 
Παλαιά καί Καινή Διαθήκη μέ τήν ἴδια τή ζωή τοῦ 
Ὁσίου Μελετίου.                 

Ἡ Παλαιά Διαθήκη θά ξαναέρθει στόν κανόνα, 
καθώς ὁ ὅσιος Μελέτιος θά χαρακτηριστεῖ «θεό
φρων, Ἀγγέλων σύσκηνος». Οἱ σκηνές παραπέμ
πουν στά 40 χρόνια τῆς ἐρήμου ἀπό τήν ἔξοδο 
τῶν Ἰσραηλιτῶν ἀπό τή δουλεία τῆς Αἰγύπτου καί 
μάλιστα ὑπῆρχε καί ἑορτή τῆς σκηνοπηγίας στήν 
ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης ὡς ἀνάμνηση αὐτῶν 
τῶν γεγονότων. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χαρακτηρί
σει τόν ὅσιο Μελέτιο ὡς σύσκηνο τῶν Ἀγγέλων.        

Ἡ χάρις τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ σέ πολλά βιβλικά 
κείμενα χαρακτηρίζεται ὡς ἀκτίνα φωτός. Τό φῶς 
θά χρησιμοποιήσει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος τό 325 μ.Χ. 
γιά νά μιλήσει γιά τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τρι
άδος. Ἄλλωστε ὁ ἄσαρκος Λόγος τῆς Παλαιᾶς Δι
αθήκης εἶναι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης. Στήν γ΄ ὠδή 
ὁ Σεβασμιώτατος θά γράψει: «Ἡ δοθεῖσά σοι χάρις, 
παρὰ Θεοῦ Ὅσιε, θείας ἐφαπλοῦσα ἀκτίνας, πα
θῶν τὴν ζόφωσιν, διασκεδάζει ἀεί, καὶ φωτισμοῦ 
πληροῖ πάντας, τοὺς ἀσπαζομένους σου, πίστει τὰ 
λείψανα». Οἱ ἀκτῖνες τῆς θείας χάριτος, πού δόθηκε 
στόν ὅσιο Μελέτιο, διασκορπίζουν τή ζόφωση τῶν 
παθῶν καί φωτίζουν ὅλους ὅσοι ἀσπάζονται μέ πί
στη τά λείψανά του. Τά λείψανα ὅπως καί οἱ εἰκόνες 
ἔχουν ἐπάνω τους καί αὐτά τόν ἁγιασμό: τά ἀσπάζε
ται ὁ πιστός καί ἁγιάζεται. Αὐτό ἦταν τό πρόβλημα 
καί στήν εἰκονομαχία. Τό ὅτι ἡ εἰκόνα «ἐπί τό πρω
τότυπον διαβαίνει» τό ἔλεγαν καί οἱ εἰκονομάχοι, 
ἀλλά δέν πίστευαν ὅτι εἶναι ἁγιασμένες· ἁπλῶς εἶναι 
ξύλα καί μπογιές. Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔλεγαν καί γιά τά 
λείψανα· πώς ἁπλῶς εἶναι κάποια ὀστά. Οἱ ὀρθόδο
ξοι ἦταν ἀπόλυτα σίγουροι πώς καί οἱ εἰκόνες καί τά 
λείψανα ἔχουν ἐπάνω τους τόν ἁγιασμό: τά ἀσπά
ζεται ὁ πιστός καί ἁγιάζεται. Τό πρόσθεσε ὁ Σεβα
σμιώτατος καθώς στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας 
φυλάσσεται ἡ τιμία κάρα τοῦ ὁσίου Μελετίου, ἡ σι
αγόνα, ὁ βραχίονας καί ἡ ὠλένη (τό ἐσώτερο ἀπό τά 
δύο ὀστά τοῦ ἀντιβραχίου  τοῦ πῆχυ) – σημειωτέον 
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πώς στήν Μονή ὑπάρχει μικρό τεμάχιο Τιμίου Ξύ
λου καί λείψανα πολλῶν ἁγίων. «...τοὺς ἀσπαζομέ
νους σου, πίστει τὰ λείψανα». Λόγος γιά τά ἁγιασμέ
να λείψανα τοῦ Ὁσίου γίνεται καί στό Προσόμοιο: 
«τοῖς χαριτοβρύτοις λειψάνοις σου, εἰρήνην ἐξαίτει, 
γαλήνην καὶ τὸν θεῖον φωτισμόν, τοῖς προσιοῦσιν 
ἑκάστοτε, τῇ θερμῇ πρεσβείᾳ σου».    

Ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καί ἡ εὐαγγελική περικο
πή: Ματθ. 21, 27  30 τοῦ παρακλητικοῦ κανόνα. Ὁ 
Υἱός ἀποκαλύπτει τόν Πατέρα, καθώς εἶναι ὁ Λό
γος Του καί ξεκουράζει τόν κάθε κουρασμένο πού 
προσ τρέχει σέ Αὐτόν. «Δεῦτε πρὸς μὲ πάντες οἱ κο
πιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, 
ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσε
τε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ γὰρ ζυγός μου 
χρηστός, καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρύ ἐστιν». Αὐτό 
ἀκριβῶς ἔκανε σέ ὅλη του τή ζωή ὁ ὅσιος Μελέτιος. 

Τό ἀπολυτίκιο τοῦ Ὁσίου  εἶναι τό ἑξῆς: «Τὸν 
φωστῆρα τῆς Λάρδου, Ῥοδονήσου τὸ καύχημα, 
καὶ τῆς Ὑψενῆς τοῦ σεμνείου, θεοφόρον δομήτορα, 
Μελέτιον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς σκεῦος οὐρανίων 
ἀρετῶν· πρυτανεύει γὰρ θαυμάτων τὰς δωρεάς, τοῖς 
πόθῳ ἀναβοῶσι· Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ, 
δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ 
σοῦ, πᾶσιν ἰάματα». 

Γιά τή θεολογία, ὅπως διαμορφώθηκε μεταξύ 4ου 
καί 8ου αἰώνα μ.Χ., ἡ θύρα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρ
ξεως εἶναι ὁ νοῦς καί γι’ αὐτό τό κατ’ εἰκόνα Θεοῦ 
στόν ἄνθρωπο ὀνομάζεται ὁ νοῦς. Στόν παρακλη
τικό κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο τήν ἐν 
Ὑψενῇ, στήν ε΄ ὠδή, ὁ Σεβ. θά γράψει «Σύ μου τοῦ 
νοός, τὴν σκοτίαν διασκέδασον, ἐξ Εἰκόνος σου 
τῆς θείας Ὑψενή, χάριτός σου τὴν αὐγὴν ἐξανατέλ
λουσα». Παρακαλεῖ τήν Παναγία νά διασκεδάσει 
τή σκοτία τοῦ νοός μέσα ἀπό τήν θεία εἰκόνα τῆς 
Ὑψενῆς. Τά σημαντικότερα πάθη τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ἡ ὀργή καί ἡ θλίψη. Στήν ἴδια ὠδή ὁ Σεβασμι
ώτατος θά σημειώσει: «Ἴδε Ὑψενή, συμπαθῶς ταύ
την τὴν ποίμνην σου, τῇ δυνάμει τῆς πρεσβείας σου 
αὐτήν, λυτρουμένη ἐξ ὀργῆς καὶ πάσης θλίψεως». 

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τοῦ παρακλητικοῦ κα
νόνα πρός τήν Παναγία εἶναι ἀπό τό εὐαγγέλιο 
τοῦ Λουκᾶ κεφ. 1, 39  49, 56 καί ἀναφέρεται στή 
συνάντηση τῆς Ἐλισάβετ, μητέρας τοῦ Ἰωάννου 
Προδρόμου μέ τήν Παναγία, ὅταν ἡ Ἐλισάβετ κα
τάλαβε ἀμέσως πώς ἡ Παναγία εἶναι ἔγκυος καί θά 
γεννήσει τόν Σωτήρα. Ἕνωση Παλαιᾶς καί Καινῆς 
Διαθήκης μέ κέντρο τήν Παναγία: «ἐσκίρτησε τὸ 
βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύμα
τος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ 

καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημέ
νος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου».

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς παρακλήσεως, σέ πέντε 
σειρές, διαβάζουμε: «Δεῦτε καὶ προσδάμωμεν πι
στοί, ἐν ἀγαλλιάσει καρδίας, ἐν Ὑψενῇ τῇ Μονῇ, 
ἔνθα τεθησαύρισται, Εἰκὼν ἡ πάντιμος, τῆς Ἁγνῆς 
Θεομήτορος, καὶ καταφιλοῦντες, ταύτην ἀνακρά
ξωμεν, ὅλης ἐκ πίστεως· Μῆτερ τοῦ Θεοῦ Παναγία, 
φύλαττε, βοήθει καὶ σκέπε, τοὺς τῇ ἀντιλήψει σου 
προστρέχοντας». 

Ἐκτός ὅμως ἀπό τόν παρακλητικό κανόνα ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος 
συνέγραψε καί τά Στιχηρά Προσόμοια τοῦ μικροῦ 
Ἑσπερινοῦ, τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, τοῦ Στίχου 
καί καθίσματα τοῦ Ὄρθρου πρός τιμήν τοῦ ὁσίου 
Μελετίου, ὅπως ἀποθησαυρίζονται στό ἔργο του 
Ροδιακόν Λειμωνάριον.  

Εἶναι χαρακτηριστικό πώς στό δ΄ ἰδιόμελο τῆς 
Λιτῆς μέσα σέ δέκα σειρές περικλείεται ὅλη ἡ ζωή 
τοῦ Ἁγίου. Συγκεκριμένα μᾶς λέει πώς ὅπως ἦταν 
καθαρός στήν καρδία μέσῳ τῆς ἐγκρατείας, ἔτσι 
χρημάτισε καί ἔνθεος ὑπουργός μέ τήν εὐδοκία τῆς 
ἁγνῆς θεομήτορος, τήν ἁγία εἰκόνα τῆς ὁποίας 
βρῆκε μέ ἀποκάλυψη κάτω ἀπό τήν ἐλιά, ὅπου μέ 
πάρα πολύ κόπο ἔχτισε ἱερό ναό γιά ἀληθινή πε
ριποίηση τῶν ψυχῶν. Σέ αὐτόν καταφεύγουμε κι 
ἐμεῖς μακαρίζοντας τόν θαυμαστό του βίο, καί δο
ξάζοντας τόν Χριστό τόν Θεό, πού τόν δόξασε μέ 
τά θαύματα.

Στό πρῶτο Στιχηρό Προσόμοιο τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ ὁ ὅσιος Μελέτιος χαρακτηρίζεται ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο ὡς «ἥλιος φωταυγής», πού ἀνέ
τειλε τίς τελευταῖες ἡμέρες μέ τίς ἀκτῖνες τῶν ἀρε
τῶν, φωτίζοντας τό χριστεπώνυμο πλήρωμα. Στό 
β΄ Στιχηρό Προσόμοιο τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ὁ 
Σεβασμιώτατος μᾶς διευκρινίζει πώς τά θαύματα 
ἐξαρτῶνται μόνο ἀπό τόν Θεό: «Σὺ γὰρ τῶν θαυ
μάτων, δωρεαῖς ἐβράβευσας, Μελέτιον ἀσκητῶν, 
τὸ ἐγκαλλώπισμα». Κατά τήν συνήθη πρακτική 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεως τά πάντα γίνονται 
σήμερον. Ἔτσι στό δ΄ Στιχηρό προσόμοιο τοῦ Με
γάλου Ἑσπερινοῦ διαβάζουμε: «Σήμερον λαμπρός 
χορεύσωμεν, εὐσεβῶν οἱ δῆμοι», ἀλλά καί στό Δόξα 
τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ἐπανέρχεται ἡ λέξη Σήμε
ρον: «Σήμερον ὡς καινός ἑωσφόρος, τῇ ἐκκλησίᾳ 
ἀνέτειλεν, ἡ θεία πανήγυρις τοῦ θεοφόρου Μελε
τίου». Τά πάντα στήν ἐκκλησία εἶναι συνεχῶς ζω
ντανά καί κατά τό «Σήμερον ἡ Παρθένος...» ἤ κατά 
τό «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου ὁ ἐν ὕδασιν τήν 
γῆν κρεμάσας...». Σήμερον ἑορτάζουμε τήν μνήμη 
τοῦ ὁσίου Μελετίου.
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Σχετικά μέ τά τρία ἀναγνώσματα ἀπό τήν Πα
λαιά Διαθήκη, πού πρέπει νά κοσμοῦν τόν Μεγάλο 
Ἑσπερινό, κατά τή συνήθη πρακτική τῆς Ἐκκλησί
ας μας, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέλεξε τρία ἀποσπάματα 
ἀπό τό βιβλίο «Σοφία Σολομῶντος» τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης. Καί τά τρία ἀναφέρονται στή δικαιοσύνη. 
Μελετώντας τά ἐν λόγῳ τρία ἀποσπάσματα βλέ
πουμε τήν διαφορά δικαιοσύνης πρό Χριστοῦ καί 
δικαιοσύνης μετά Χριστόν, ἡ ὁποία χαρίτωνε τόν 
ὅσιο Μελέτιο. Ἡ πρώτη εἶναι δικαιοσύνη κατά τά 
μέτρα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἡ δεύτερη εἶναι ἡ δικαιο
σύνη τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καί ἐλευθερίας.

Στό πρῶτο ἀνάγνωσμα πού προέρχεται ἀπό 
τό γ΄ κεφάλαιο 19 στίχο τοῦ Σοφία Σολομῶντος, 
σημειώνεται: «Λίγο θά παιδευθοῦν πολύ θά εὐεργε
τηθοῦν, γιατί ὁ Θεός τούς πείραξε καί τούς βρῆκε 
ἄξιους». Τό δεύτερο ἀνάγνωσμα πού κοσμεῖ τόν 
Μεγάλο Ἑσπερινό προερχόμενο ἀπό τό κεφά
λαιο ε΄ 15ο στίχο μέχρι τό στ΄ κεφάλαιο 3ο στίχο 
τοῦ ἴδιου Παλαιοδιαθηκικοῦ βιβλίου, διαβάζουμε 
ὅτι: «Οἱ δίκαιοι θά ζήσουν στόν αἰῶνα καί ὁ μισθός 
τους θά εἶναι ἐν Κυρίῳ καί ἡ φροντίδα αὐτῶν παρά 
Ὑψίστῳ». Ὁ τελευταῖος στίχος τοῦ δευτέρου ἀνα
γνώσματος μᾶς ὑπενθυμίζει καθαρά πώς ὁ Θεός 
κρατάει τά πάντα στά χέρια του. Τό γ΄ ἀνάγνωσμα 
προερχόμενο ἀπό τό Σοφία Σολομόντως δ΄ κε
φάλαιο 715 στίχο καθώς μιλάει γιά τό τέλος τῆς 
ζωῆς τοῦ δίκαιου ἀνθρώπου, μᾶς ὑπενθυμίζει πώς 
τίμιο γῆρας δέν εἶναι τό πολυχρόνιο οὔτε αὐτό πού 
μετρᾶται μέ τόν ἀριθμό τῶν ἐτῶν, ἀλλά αὐτό πού 
χαρακτηρίζεται ἀπό τήν μεγάλη φρόνηση καί τόν 
καθαρό βίο· αὐτή ἡ ψυχή εἶναι ἀρεστή στόν Κύ
ριο. Κλείνοντας τό γ΄ παλαιοδιαθηκικό ἀνάγνωσμα 
βλέπουμε πώς οἱ λαοί εἶδαν καί δέν κατάλαβαν, 
γιατί ἡ δικαιοσύνη δέν βλέπεται μέ τά σωματικά 
μάτια, ἀλλά μέ τά μάτια τῆς ὑπάρξεως. 

Ἡ Παλαιά Διαθήκη ὅμως δέν ὑπάρχει μόνο μέ 
τήν μορφή τῶν ἀναγνωσμάτων, ἀλλά καί μέ τά 
παλαιοδιαθηκικά ὀνόματα ἤ γεγονότα πού βρί
σκονται σέ ὁλόκληρη τήν λειτουργική ποίηση πού 
συνέγραψε ὁ Σεβασμιώτατος. Στό α΄ ἰδιόμελο τῆς 
Λιτῆς ὁ Σεβασμιώτατος σημειώνει πώς πρέπει νά 
φωνάξουμε πρός τόν θεοφόρο Μελέτιο τή φρά
ση τοῦ Δαυίδ: «Μακάριος εἶσαι Ὁσιότατε Πάτερ 
διότι μέ τίς ἐντολές τοῦ Παντάνακτος πλεόνασες 
στά ἔργα τῆς δικαιοσύνης καί ἔγινες ὑπογραμμός 
τῆς Εὐαγγελικῆς Πολιτείας». Φυσικά δέν μπορεῖ νά 
λείπει καί ἡ ἀναφορά στήν Καινή Διαθήκη μέ ἀνα
φορά τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Στό Δόξα, εἰς τόν Στί
χον, ὁ Σεβασμιώτατος σημειώνει πώς ὁ ὅσιος Με
λέτιος δουλαγώγησε τό σῶμα, νέκρωσε εἰς τέλος τά 

πάθη καί ἔγινε ἔμψυχο κατοικητήριο τῶν χαρισμά
των τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος.  

Μία σημαντική δογματική ἀναφορά τῆς Ἐκ
κλησίας μας εἶναι ἡ διάκριση μεταξύ ἑκουσίου καί 
ἀκουσίου πάθους. Ὁ Χριστός προσέλαβε μέ τή θέ
λησή του τήν ἀνθρώπινη φύση καί γι’ αὐτό τό πά
θος του εἶναι ἑκούσιο. Ἀντιθέτως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι 
θέλουν δέν θέλουν γεννιοῦνται, χωρίς νά ρωτη
θοῦν ἀπό κανένα καί γι’ αὐτό τό πάθος τους εἶναι 
ἀκούσιο. Ἡ φοβερή κουβέντα πού ἀκούγεται στήν 
ἐκκλησιαστική ποίηση τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος 
«Τό ἑκούσιον πάθος τοῦ Κυρίου» δέν σημαίνει πώς 
ὁ Χριστός μέ τή θέλησή Του παραδόθηκε στούς 
σταυρωτές Του (ἄλλωστε ὁ Χριστός κρυβόταν μέ
χρι τήν τελευταία στιγμή γιά νά μήν Τόν βροῦν οἱ 
Φαρισαῖοι), ἀλλά ὅτι μέ τή θέλησή Του προσέλαβε 
ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση, κορύφωση τῆς ὁποίας 
εἶναι ὁ θάνατος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Ρόδου στό πρῶτο κάθισμα τοῦ Ὄρθρου τονίζει 
αὐτή τή δογματική ἀλήθεια, σημειώνοντας πώς ὁ 
Ὅσιος Μελέτιος τρωθείς ἀπό τόν ἔρωτα τοῦ Χρι
στοῦ τοῦ «ἑκουσίως παθόντος», μέ τή θέλησή Του 
δηλαδή, προσέλαβε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση, 
ὥστε νά ἁγιαστεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ἡ Ἐκκλησία σέ 
κάθε πτυχή τοῦ λειτουργικοῦ της πλούτου τονίζει 
τίς πιό σπουδαῖες ἀλήθειες τῆς δογματικῆς διδα
σκαλίας της.

Κέντρο τοῦ ἀνθρώπου κατά τήν ἐκκλησιαστική 
ἀνθρωπολογία, ὅπως ἤδη τονίσαμε παραπάνω, εἶ
ναι ὁ νοῦς. Καί ἡ καρδιά εἶναι κέντρο, ἀλλά πάντο
τε πρέπει νά κατευθύνεται ἀπό τόν νοῦ, ὁ ὁποῖος 
κατά τήν ἀσκητική γραμματεία εἶναι ἡ θύρα τῆς 
ὑπάρξεως. Ὁ Σεβασμιώτατος θά σημειώσει πώς 
ἀφοῦ ἡ καρδιά τοῦ Ὁσίου τρώθηκε ἀπό τόν ἔρωτα 
τοῦ Χριστοῦ στήν παιδική ἡλικία, χρησιμοποίησε 
τά πρόσκαιρα νουνεχῶς καί ἀναδείχθηκε ἀσκητικό 
σκεῦος τῶν ἀρετῶν. Νοῦς καί καρδιά, τά δύο ση
μαντικότερα κομμάτια τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως 
ἁγιάζονται ἀπό τόν Τριαδικό Θεό. Ἄλλωστε στό δ΄ 
Στιχηρό Προσόμοιο τῶν Αἴνων ὁ Ὅσιος Μελέτιος 
χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ νοῦς ὁ οὐράνιος, νοημάτων 
τῆς χάριτος, στό στόμα τό θεῖον ... τῆς Ρόδου τό 
καύχημα».

Ἄλλωστε στούς 24 Οἴκους πρός τόν ὅσιο Μελέ
τιο, ὁ Σεβασμιώτατος τονίζει πώς ὁ νοῦς τοῦ Ὁσίου 
εἶναι καθαρός, πώς πληρώθηκε ἡ καρδιά του μέ μυ
στική εὐφροσύνη καί ἡ καρδιά του γνώρισε τόν ἅγιο 
φόβο. Ὅλα αὐτά ὡς κατευθυντήριο τῶν αἰσθήσεών 
του οἱ ὁποῖες καθάρθηκαν μέσα ἀπό τήν ἐγκράτεια. 
Στούς Οἴκους παρατηροῦμε πώς ἐνῶ ὁ Σεβασμιώ
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τατος ἀναφέρεται διεξοδικά στήν φύση τοῦ ἀνθρώ
που, δέν κάνει τό ἴδιο γιά τήν φύση τῶν ἀγγέλων. 
Καθώς τό μόνο πού ξέρουμε γιά τούς ἀγγέλους εἶναι 
ἡ κτιστότητά τους, χωρίς νά γνωρίζουμε κάτι ἄλλο 
λεπτομερέστερο γιά τή φύση τους, χρησιμοποιεῖ γι’ 
αὐτούς μόνο τή λέξη φύσις: «Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, 
κατεπλάγη τῷ ξένῳ...» καί ὄχι κάποια ἄλλη διευκρί
νιση, ὅπως κάνει σύνολη ἡ δογματική διδασκαλία 
τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἔχει ἰδιαίτερη σημασία νά δοῦμε τούς χαρα
κτηρισμούς πού δίνει ὁ Σεβασμιώτατος γιά τόν 
ὅσιο Μελέτιο. Στό α΄ Στιχηρό Προσόμοιο τῶν 
Αἴνων ὁ Ὅσιος Μελέτιος χαρακτηρίζεται «οὐράνι
ος ἄνθρωπος», «ἐπίγειος Ἄγγελος», «Τό εὐῶδες καί 
ἀμάραντον ἀπάνθισμα τῆς δικαιοσύνης». Οὐρανός 
καί γῆ ἑνώνονται καθώς καί τά δύο εἶναι τό δημι
ούργημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Τά δύο ἀντιθετικά 
σχήματα τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ «οὐράνιος ἄνθρω
πος» καί «ἐπίγειος ἄγγελος» δείχνουν αὐτή τήν 
ἀλήθεια. Στό β΄ Στιχηρό Προσόμοιο τῶν Αἴνων ὁ 
Σεβασμιώτατος μᾶς λέγει πώς δέν μπορεῖ νά ὑπάρ
ξει Ἀνάσταση ἄν δέν προηγηθεῖ Σταυρός. Στό ἐν 
λόγῳ Στιχηρό Προσόμοιο ὁ Σεβασμιώτατος τονίζει 
πώς ὁ Ἅγιος βάδισε τήν τεθλιμμένη ὁδό τοῦ Σταυ
ροῦ καί ἔτσι κέρδισε τόν οὐράνιο νυμφῶνα. Στό γ΄ 
Στιχηρό Προσόμοιο ὁ Σεβασμιώτατος τονίζει πώς 
ὁ Ὅσιος κατατάχτηκε στόν χορό τῶν Ἁγίων ἱκε
τεύοντας τόν Χριστό γιά ὅλους ἐμᾶς. 

Στίς 29 Μαΐου 1992 μνήμη τῆς Ἁγίας Θεοδοσίας 
ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας Ὑψενῆς γιά πρώτη φορά 
ἔγινε γυναικεία Μονή μέ προτροπή καί ἐνέργειες 
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου, νῦν Μητροπολίτου Νέας Ζη
λανδίας κ. Ἀμφιλοχίου τότε ἀρχιμανδρίτου. Στίς 
31 Ὀκτωβρίου 1992 οἱ πρῶτες ἀδερφές τῆς Μο
νῆς ἔλαβαν τό ἀγγελικό σχῆμα. Στίς 20 Αὐγούστου 
1994 ἔγινε ἡ ἐνθρόνιση τῆς πρώτης Καθηγουμένης 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Γερόντισσας Εὐγενίας. Μετά 
ἀπό 16 χρόνια διαποίμανσης ἀποσύρθηκε οἰκειο
θελῶς γιά λόγους ὑγείας. Στίς 3 Ἰανουαρίου 2008 
ἡ ἀδερφότητα τῆς Μονῆς ἐξέλεξε ὡς πνευματική 
Μητέρα τήν Μοναχή Μαριάμ. Στίς 12 Φεβρουαρί
ου 2009 ὁ Μητροπολίτης Ρόδου τέλεσε τήν τελετή 
ἐνθρονίσεως τῆς νέας Ἡγουμένης μέσα σέ πλῆθος 
κόσμου. Οἱ γυναῖκες πάντοτε ἦταν βασικό κομμάτι 
τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν Παναγία μας καί τίς 
τόσες γυναικεῖες μορφές πού πρωταγωνιστοῦν 
στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅπου ἔχουμε καί γυναικεῖα 
ὀνόματα ὡς τίτλους τῶν βιβλίων, μέχρι τόν σημε
ρινό ζωντανό γυναικεῖο μοναχισμό, πού μία ἀπό 

τίς καλύτερες ἐκπροσωπήσεις του βρίσκει στήν 
Ἱερά Μονή Παναγίας Ὑψενῆς.                  

Σήμερα στό εἰκονοφυλάκιο τῆς Μονῆς σώζον
ται ἱερά κειμήλια, πού ἀνήκουν στόν ὅσιο Με
λέτιο. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Κυρίου 
Εὐλογοῦν τος μέ τήν ἐπιγραφή «ἐπί τῆς ἡγουμενίας 
Μελετίου Ἱερομονάχου, 1844». Μία ἀκόμα ζωντα
νή μαρτυρία γιά τήν παρουσία τοῦ Ὁσίου.                                                                                 

Ὅμως ἡ παρουσία τοῦ ὁσίου Μελετίου δέν παύ
ει νά μυρίζει καί ἑλληνισμό, ἐκτός ἀπό τήν ἁγιότη
τα, καθώς μᾶς δείχνει τά προβλήματα πού ἀντι
μετώπισαν οἱ Ἕλληνες μέσα στήν Τουρκοκρατία. 
Οἱ Ὀθωμανοί κακομεταχειρίζονταν ἤ σκότωναν 
ὅποιον δήλωνε τήν ὀρθόδοξη πίστη του, ὅπως φά
νηκε καί στήν περίπτωση τοῦ ὁσίου Μελετίου. Τό 
παράξενο εἶναι πώς ἡ Ἐκκλησία, πού δέν διεκδί
κησε ποτέ ἐξουσία καί ἔτσι δέν τάχθηκε ποτέ μέ τίς 
δυνάμεις αὐτοῦ του κόσμου –ἀκόμα καί σήμερα οἱ 
κληρικοί δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκλεγοῦν βουλευτὲς ἤ 
τοπικοί ἄρχοντες– ἦταν αὐτή πού τραβοῦσε τόν 
μόχθο τῶν Τούρκων, μόνο μέ τόν λόγο της. Ὅσο 
πιό ἁγιαστικός ἦταν ὁ λόγος της τόσο πιό πολύ 
προκαλοῦσε, ἄθελα του. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶ
ναι πάντοτε μαχαίρι, γιατί εἶναι λόγος καθαρότη
τος καί ἁγιασμοῦ. Πρέπει νά ἐκτιμοῦμε ἰδιαίτερα τό 
ὅτι εἴμαστε ἐλεύθεροι καί μποροῦμε ὄχι μόνο νά ἐκ
κλησιαζόμαστε, ἀλλά νά χαιρόμαστε τόν θησαυρό 
τοῦ ἑλληνορθοδόξου μας παρελθόντος, κορύφωση 
τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ ἁγιοκατατάξεις. Ὁ λατρευτι
κός πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔσωσε 400 χρόνια 
τήν ἑλληνική γλῶσσα καί σκέψη μέσῳ τῶν ἀπα
ράμμιλων λειτουργικῶν κειμένων, τήν καλλιέργεια 
τῶν ὁποίων συνεχίζει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας. 

Ὁ ζωντανός πολιτισμός τῆς Ἐκκλησίας μέ ὅλα 
τά δημιουργικά της ἔργα πάντοτε εἶναι παρών σέ 
αὐτόν τόν κόσμο μέσω τῶν ἁγίων της. Αὐτό τό 
παρόν ζοῦμε σήμερα. Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγί
ας Ὑψενῆς, ὁ ὅσιος Μελέτιος, οἱ δύσκολοι αἰῶνες 
τῆς Τουρκοκρατίας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης πού συν
έδραμε ριζικά καί λειτουργικά στήν διάδοση τῆς 
φήμης τοῦ Ὁσίου καί μέσα στή Ρόδο, ἀλλά καί ἔξω 
ἀπό τό νησί σέ ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία, ἡ σύν
θεση τῶν παρακλητικῶν κανόνων καί ὅλων τῶν 
λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν, οἱ τριήμερες 
ἑορτές στή Ρόδο καί ἡ ἀποψινή μας σύναξη, συνθέ
τουν αὐτό πού ὀνομάζουμε ἑλληνορθόδοξο πολι
τισμό, κορυφαῖο μέγεθος τοῦ ὁποίου θά εἶναι ἀπό 
σήμερα, Ἑσπερινός τῆς 12ης Φεβρουαρίου 2014, ὁ 
ὅσιος Μελέτιος ὁ ἐν Ὑψενῇ τῆς Ρόδου. ■
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ΟΜΙΛΙΑ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί 

Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς πρώτης πανηγύρεως τοῦ Ὁσίου 

Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ (11 Φεβρουαρίου 2014)

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τά βήματα μας 
ἐδῶ, γιά νά αἰσθανθοῦμε τήν παρουσία 

τοῦ μεγάλου Ὁσίου Μελετίου, πού βρίσκεται ἀνά
μεσά μας καί εὐλογεῖ καί ἁγιάζει τίς ὑπάρξεις μας. 
Ὑπακούοντας στήν φιλάδελφο πρόσκληση τοῦ 
Σεβ. Ποιμενάρχου σας κ. Κυρίλλου καί μέ τήν εὐλο
γία του βρισκόμαστε κοντά σας ἀπόψε γιά νά τι
μήσουμε μαζί σας τόν μεγάλο καί ἀτίμητο θησαυρό 
τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, γιά πρώτη φορά μετά τήν 
Ἁγιοκατάταξή του ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο 
τῆς καθηγιασμένης καί καθημαγμένης Μητέρας 
μας Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρ
χείου.

Ἤλθαμε κοντά σας «ἀγαλλομένῳ ποδί», γιά νά 
χαροῦμε μέ τήν χαρά σας καί γιά νά δοξάσουμε τόν 
Θεό μας πού σ’ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς μέ 
ἕνα μοναδικό τρόπο μᾶς στηρίζει ἀναδεικνύοντας 
ὡς Ἁγίους, ἀνθρώπους σάν καί ἐμᾶς, θά τολμούσα
με νά ποῦμε ἀνθρώπους τῆς διπλανῆς μας πόρτας, 
φανερώνοντας τό θέλημά Του γιά τόν προσωπικό 
ἁγιασμό ὅλων μας τελικά.

Ἔχομε καθημερινά ἀμέτρητες ἀφορμές γιά νά 
φωνάζουμε, καί ὄχι ἁπλά γιά νά ψελλίζουμε, τό 
«δόξα τῷ Θεῷ». Καί ἡ σημερινή ἀφορμή εἶναι μιά 
ἀπό τίς καλύτερες. Ἀφοῦ Ἐκεῖνος μᾶς εὐεργετεῖ 
ἀδιάκοπα, μᾶς τοποθετεῖ ἄσειστα θεμέλια γιά νά 
οἰκοδομήσομε τό οἰκοδόμημα τῆς πνευματικῆς 
μας ζωῆς, τούς Ἁγίους μας, ὅπως ἔπραξε καί μέ τόν 
Ὅσιο Μελέτιο.

Δοξάζομε, λοιπόν, τόν Τρισάγιο Θεό μας «ὑπέρ 
πάντων» καί γιά τήν εὐλογία αὐτή πού μᾶς χαρί
ζει. Τήν μεγάλη εὐλογία τῆς παρουσίας τῶν Ἁγίων 
στήν ἐκκλησιαστική μας ζωή, πού εἶναι τόσο ση
μαντική, ἀφοῦ ὁ σκοπός καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησί
ας εἶναι νά καταρτίζει Ἁγίους, ἀκριβῶς δέ γιά τόν 
λόγο αὐτό ἡ Ἐκκλησία λέγεται καί εἶναι ἐργαστή
ριο ἁγιότητος. 

Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ τῆς 
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα

τριαρχείου κ. Βαρθολομαῖε, ἐκπρόσωπε τῆς Α.Θ.
Παναγιότητος τοῦ προσκυνητοῦ Αὐθέντου καί 
Δεσπότου μας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, 

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀδελφέ καί πολυφίλητε 
Ποιμενάρχα τῆς Ἁγιωτάτης αὐτῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Λέρου καί Κώου,
Σεβαστοί πατέρες,
Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη,
Ὁσιώτατες Γερόντισσες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί.
Ἡ πρώτη αὐτή Πανήγυρις καί ἀκόμη περισσό

τερο ἡ παρουσία ἀνάμεσά μας τοῦ Ὁσίου Μελε
τίου σήμερα εὐαγγελίζονται ξανά τήν προσωπική 
μας κλήση στήν ἁγιότητα. Καί ἡ προσευχητική 
μας συνάντηση ἐδῶ δέν εἶναι, δέν μπορεῖ νά εἶναι, 
ἁπλά καί μόνο μιά ἐπέτειος ἱστορικῶν γεγονότων 
σχετικῶν μέ τήν ὁσιακή ζωή τοῦ Ἁγίου μας καί τό 
πέρασμά του ἀπό τοῦτο τόν τόπο, ἀλλά συνιστᾶ 
μία μυστική ἐπανάληψή τους στίς καρδιές μας, γιά 
νά ἐπιτευχθεῖ ἡ κοινωνία μας μέ τό ἱερό καί θεοτί
μητο πρόσωπό του. Ὁ Ὅσιος Μελέτιος, ὅπως μαζί 
του καί ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης 
καί λίγο πρίν ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Ἐφραίμ, ἡ 
Ὁσία Σοφία τῆς Κλεισούρας, πού ἁγιοκατατάχθη
καν πρόσφατα, καί τόσοι ἄλλοι, ἀποτελοῦν κρί
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κους μιᾶς ἀδιάκοπης χρυσῆς ἁλυσίδας ἁγιότητος 
στήν Ἐκκλησία μας.

«Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας ἀνήκουν σέ ὅλες τίς 
ἐποχές. Στήν ἄνοιξη τῶν πρωτοχριστιανικῶν χρό
νων. Στό καλοκαίρι τῶν βυζαντινῶν χρόνων. Στόν 
χειμῶνα τῶν μεσαιωνικῶν κατακτητικῶν χρόνων. 
Καί στό φθινόπωρο τῶν ἡμερῶν μας», ὅπως ἔγρα
φε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης καί προκάτοχός 
μας κυρός Τίτος. «Ἀπό τόν πρῶτο ὡς τόν εἰκοστό 
πρῶτο αἰῶνα. Ἀπόστολοι, Μάρτυρες, Ὁσιομάρ
τυρες, Ἱερομάρτυρες, Παρθενομάρτυρες, Νεομάρ
τυρες, Ὁμολογητές, Ὅσιοι καί Δίκαιοι πορεύονται 
τήν πορεία τοῦ καθήκοντος τοῦ χριστιανικοῦ μη
νύματος καί μεταφέρουν παντοῦ τήν ἁγιότητά 
τους».

Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ φωτεινοί ὁδοδεῖκτες στήν πο
ρεία τῆς ζωῆς μας καί οἱ μνῆμες τους καθ’ ὅλη τήν 
διάρκεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἀποτελοῦν 
ἐφαλτήρια ἀγώνων πνευματικῶν σ’ ὅσους πιστούς 
ἔχουν καταλάβει ὅτι τιμῶ ἕναν Ἅγιο σημαίνει τόν 
μιμοῦμαι, σημαίνει προσπαθῶ νά τοῦ μοιάσω, νά 
γίνω ὅπως ἐκεῖνος.

Καί ἡ σημερινή σύναξή μας ἐδῶ σ’ αὐτόν τόν 
σκοπό ἀποβλέπει. Νά μᾶς παρουσιάσει τόν Ὅσιο 
Μελέτιο, πού γεννήθηκε, αὐξήθηκε καί τελειώθηκε 
πνευματικά σ’ αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο καί μᾶς 
καλεῖ νά γίνομε καί ἐμεῖς Ἅγιοι, πού μᾶς κηρύττει 
μυστικά πώς μέ τήν ἁγιοτόκο καί ἁγιοτρόφο πα
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας μποροῦμε καί σήμερα 
νά δώσομε Ἁγίους στόν οὐρανό, ἤ γιά νά ἀκρι
βολογοῦμε, νά δοθοῦμε στόν οὐρανό, νά γίνομε 
οὐρανοπολῖτες Ἅγιοι.

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος ἔκαμε πράξη τό λόγο τοῦ 
Ὁσίου Παχωμίου: «Νά ἀγαπᾶμε τούς ἀνθρώπους 
καί θά γίνομε φίλοι τοῦ φιλανθρώπου Ἰησοῦ καί 
τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ συνίσταται στή 
συμπάθεια, δηλαδή στό συμπάσχειν μεταξύ μας». 
Γι’ αὐτό καί μυστικά προτείνει: «Ἄς ἐργασθοῦ
με, ἄς σηκώσει ὁ ἕνας τό βάρος τοῦ ἄλλου, ὅπως 
ὁ Χριστός ἐσήκωσε στό σῶμα Του τίς ἰδικές μας 
ἀδυναμίες». Αὐτό ἄλλωστε γίνεται σέ ὅλα τά Μο
ναστήρια μας, ὅπως αὐτό τῆς Ὑψενῆς, ὅπου ὁ Ὀρ
θόδοξος Μοναχισμός, ὡς πρόταση ζωῆς, ἐπιτάσσει 
τή φιλευσπλαγχνία, τό σεβασμό στό πρόσωπο τοῦ 
ἄλλου, τήν ἀμοιβαῖα κατανόηση καί συγχώρηση, 
τό πνεῦμα τῶν μακαρισμῶν.

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος, ὡς ἀληθής Μοναχός, 
«ἀκτήμων καί ὑποτακτικός καί τοῦ οἰκείου θελή
ματος ξένος», κατόρθωσε νά ἀποκτήσει καθαρή 
καρδιά καί μέσα σ’ αὐτήν νά δεῖ τόν Θεό καί νά 

μή μείνει μόνος του, ἀλλά νά ζεῖ διαρκῶς μαζί Του 
ἐπιβεβαιώνοντας αὐτό πού τόσο χαρακτηριστικά 
ἔγραφε ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος:

«Τῷ δέ Θεῷ καί βασιλεῖ ἑνωθείς οὐ μονάζων,
ἀλλά ἁγίων γέγονας συναρίθμιος πάντων,
ἀγγέλων ὁμοδίαιτος καί σύνοικος δικαίων
καί πάντων τῶν ἐν οὐρανῷ συγκληρονόμος ὄντως.
Πῶς οὖν μονάζων ὁ ἐκεῖ τό πολίτευμα ἔχων,
ἔνθα ἐστίν ὁμήγυρις μαρτύρων καί ὁσίων,
ἔνθα χορός τῶν προφητῶν καί θείων ἀποστόλων,
ἔνθα ἡ ἀναρίθμητος πληθύς, ἡ τῶν δικαίων,
ἱεραρχῶν, πατριαρχῶν καί τῶν λοιπῶν ἁγίων;»

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος μέ πολλή διάκριση καί δι
αρκῆ ἀγώνα, ἔχοντας πρό ὀφθαλμῶν τό τῆς μονα
χικῆς ἀποκάρσεως «ὄντως καλόν ἔργον καί μακά
ριον ἐξελέξω, ἀλλ’ ἐάν καί τελειώσῃς», ἐργάσθηκε 
γιά τήν νέκρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καί τήν 
βίωση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ μέσα στή θνητή σάρ
κα του.

Ὄντως «πρᾶος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. 
ια΄ 29), τοῦ τελώνου ἔμαθε «τό ταπεινόν ἐν στεναγ
μοῖς» καί πορεύθηκε τήν μακαρία ὁδό τῶν Ὁσίων 
Ἀντωνίου, Σάββα, Θεοδοσίου, Μακαρίου καί ὅλων 
τῶν ἄλλων Καθηγητῶν τῆς ἐρήμου. Ἐξεζήτησε τόν 
Θεόν καί τήν κατάκτηση τοῦ ἑνός, οὗ ἔστι χρεία, 
καί Ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε μυστικά «τούς ἐμέ φι
λοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δέ ἐμέ ζητοῦντες εὑρήσουσι χά
ριν» (Παροιμ. η΄ 17) καί πλήρωσε τήν ὕπαρξή του 
χάριτος. Ἀναζήτησε τόν Χριστόν καί Τόν βρῆκε 
καί γέμισε ἡ ὕπαρξή του ὁλόκληρη, ἀφοῦ, ὅπως 
θά ἔγραφε ὁ ἄλλος σύγχρονος Ἅγιος Πορφύριος 
ὁ Καυσοκαλυβίτης, «Ὅταν βρεῖς τόν Χριστό, σοῦ 
ἀρκεῖ, δέν θέλεις τίποτ’ ἄλλο, ἡσυχάζεις. Γίνεσαι 
ἄλλος ἄνθρωπος. Ζεῖς παντοῦ, ὅπου ὑπάρχει ὁ 
Χριστός. Ζεῖς στά ἄστρα, στό ἄπειρο, στόν οὐρανό 
μέ τούς ἀγγέλους, μέ τούς ἁγίους, στή γῆ μέ τούς 
ἀνθρώπους, μέ τά φυτά, μέ τά ζῶα, μέ ὅλους, μέ 
ὅλα. Ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀγάπη στόν Χριστό, ἐξα
φανίζεται ἡ μοναξιά. Εἶσαι εἰρηνικός, χαρούμενος, 
γεμάτος. Οὔτε μελαγχολία, οὔτε ἀρρώστια, οὔτε 
πίεση, οὔτε ἄγχος, οὔτε κατήφεια, οὔτε κόλαση. Ὁ 
Χριστός εἶναι σ’ ὅλες σου τίς σκέψεις, σ’ ὅλα σου τά 
ἔργα. Ἔχεις τήν χάρη καί μπορεῖς ὅλα νά τά ὑπο
φέρεις γιά τόν Χριστό. Ἀκόμη μπορεῖ νά πάσχεις 
καί ἀδίκως. Νά ὑποφέρεις ἀδικίες γιά τόν Χριστό 
καί μάλιστα μέ χαρά».

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος ἔγινε, ὅπως γράφτηκε καί 
γιά τόν Ἅγιο Σιλουανό τόν Ἀθωνίτη, «διάπυρος 
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πρός Θεόν παρακλήτωρ ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων 
καί κήρυξ ἀσύγκριτος τῆς εἰς ἐχθρούς ἀγάπης, ἧς 
οὐδέν ἀσφαλέστερον τῆς τοῦ Θείου Πνεύματος 
ἀληθοῦς παρουσίας τεκμήριον».

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος, Πατέρας μας πνευματι
κός, ἐπιστηριγμός μας πατρικός, ἐπιβεβαίωσε τήν 
ἀψευδῆ ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ: «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς 
ὀρφανούς». Ὁ Χριστός πέμπει διαρκῶς Πατέρες 
γιά νά μήν μένομε ὀρφανοί. Σκέφτομαι πόσες ψυ
χές μοναχικές, ἄδειες, πληγωμένες καί τσακισμέ
νες δέχθηκε καί θεράπευσε ὁ Ὅσιος Μελέτιος, σέ 
πόσους ἀνθρώπους στάθηκε ἀγαπητικά, πόσους 
ἀγκάλιασε εὐεργετικά, γιά νά αἰσθανθοῦν τό ἔλε
ος, τήν μακροθυμία, τή συγχώρηση, τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ στή ζωή τους! Ὅπως κάνει ἀπόψε καί σέ μᾶς.

Ἀναθεωροῦμε λοιπόν τόν βίο τοῦ Ὁσίου Μελε
τίου καί τόν γεραίρομε μόνο γιά ἕνα λόγο. Γιά νά 
ζηλώσομε τίς ἀρετές καί τήν κατά Χριστόν πολι
τεία του καί γιά νά κοινωνήσομε μαζί μέ αὐτόν καί 
μέ ὅλους τούς Ἁγίους τῶν στεφάνων τῆς δόξης, 
ἀφοῦ ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκη
νός: «Τούτων πάντων ἀναθεωροῦντες τήν πολιτεί
αν ζηλώσωμεν τήν πίστιν, τήν ἀγάπην, τήν ἐλπίδα, 
τόν ζῆλον, τόν βίον, τήν καρτερίαν τῶν παθημά
των, τήν ὑπομονήν μέχρι αἵματος, ἵνα καί τῶν τῆς 
δόξης στεφάνων αὐτοῖς κοινωνήσωμεν».

Ἀναθεωροῦμε τόν βίο του, ὅπως καί ὅλων τῶν 
Ἁγίων, γιατί θέλομε νά ἔχομε αὐθεντικά πρότυπα 
στή ζωή μας καί γι’ αὐτό ἀναζητοῦμε ἀνθρώπους 
πού νά ἔχουν ὅλα τά τεκμήρια τῆς ἁγιότητος καί 
νά συνιστοῦν τόν αὐθεντικό ἄνθρωπο.

Αὐτός εἶναι τελικά καί ὁ λόγος ὕπαρξης τῆς 
Ἐκκλησίας μας καί γι’ αὐτό Ἐκείνη φιλόστοργα 
μᾶς προβάλλει τούς Ἁγίους, ὄχι γιατί ἔχουν ἐκεῖνοι 
ἀνάγκη προβολῆς ἤ τῶν δικῶν μας τιμῶν καί ἐγκω
μίων, ἀλλά γιατί αὐτοί εἶναι οἱ αὐθεντικοί φορεῖς 
καί οἱ σάλπιγγες τοῦ Πνεύματος, τά ὁρατά σημεῖα 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στά σπλάχνα τοῦ λαοῦ Του. 
Καί ἀκόμη τούς προβάλλει γιατί ἐμεῖς ἔχομε ἀνά
γκη τοῦ δικοῦ τους παραδείγματος.

Οἱ Ἅγιοί μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, δέν εἶναι ὑπε
ράνθρωποι μέ «μαγικές ἰδιότητες» ἀλλά ἄνθρωποι 
ὅπως ἐμεῖς, πού μέ τήν ἄσκηση καί τόν πνευματι
κό τους ἀγῶνα μέσα στήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἔφθασαν 
στήν θέωση, ἔγιναν θεοί κατά χάριν. Ὅποιος μελε
τᾶ τά συναξάριά τους διαπιστώνει πώς κανείς τους 
δέν ἁγίασε σέ καιρούς καλύτερους ἀπό τήν ἐποχή 
μας, τηρουμένων βεβαίως πάντοτε τῶν ἀναλογιῶν. 
Καί κανείς δέν φτιάχτηκε ἀπό κάποιο ξεχωριστό 
ὑλικό, ἀλλά ἀπό τό ἴδιο χῶμα, τούς ἴδιους καημούς, 

τά ἴδια βάσανα, τούς ἴδιους πόθους καί πόνους.
Καί μέ τήν ἁγιότητά τους γίνονται παράδειγμα 

πρός μίμηση γιά ὅλους ἐμᾶς. Καί περισσότερο ἐκεῖ
νοι οἱ Ἅγιοι στά βήματα τῶν ὁποίων βαδίζομε, οἱ 
Ἅγιοι τῶν ὁποίων τά αἵματα καί οἱ ἱδρῶτες πότι
σαν τήν γῆ πού σήμερα ἐμεῖς πατοῦμε.

Γιά ἐμᾶς οἱ μνῆμες τους, οἱ ἑορτές τους, ἀποτε
λοῦν σταθμούς πνευματικῆς ἀνανεώσεως, πνευμα
τικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, ἀφοῦ πιστεύομε ἀκράδαντα 
αὐτό πού πιστεύει καί διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, 
πώς δηλαδή ἡ ζωή τῶν Ἁγίων φανερώνει τό μετα
μορφωτικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν πα
ρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.

Ναί, ἀγαπητοί μου. Οἱ Ἅγιοι γίνονται οἱ μεγάλοι 
μας δάσκαλοι πού μᾶς διδάσκουν πώς ὁ ἄνθρωπος 
γίνεται κανόνας πίστεως καί εἰκόνα χριστομίμητης 
πραότητος, ὁ ἄνθρωπος πού ξεπερνᾶ τόν λογισμό 
τί θά πάρει ἀπό τήν σχέση του μέ τόν ἄλλο καί ἀκό
μη περισσότερο ὑπερβαίνει τόν λογισμό τί θά δώ
σει, φθάνει τελικά στό πῶς θά δοθεῖ κυριολεκτικά 
στόν ἄλλο, πού δέν εἶναι ὁ ξένος, ὁ ἀνώνυμος, ὁ 
ἐνδεής ἀλλά ὁ συνάνθρωπος, ὁ ἀδελφός, ἡ εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ. 

Στόν Ὅσιο Μελέτιο, καί σέ ὅλους τούς Ἁγίους 
μας, αὐτό ἀναγνωρίζομε. Πώς καί πόσο ἄριστα 
συνύφαναν στή ζωή τους τήν πίστη μέ τά ἔργα τῆς 
ἀγάπης. Στήν ζωή τους ἐπιτυγχάνεται ἡ θαυμαστή 
σύζευξη καί σύνθεση θεωρίας καί πράξεως. Στήν 
ζωή τους ἀποδεικνύεται πώς τό Εὐαγγέλιο δέν εἶ
ναι οὐτοπία καί πώς οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι 
ἀνεφάρμοστες. Ἐκεῖνοι ἀπόψε μᾶς διδάσκουν ξανά 
πώς τά ὑψηλά ἀποκτῶνται «τῇ ταπεινώσει» καί τά 
πλούσια «τῇ πτωχείᾳ» καί μᾶς ὑποδεικνύουν πώς 
γιά τόν οὐρανό ἕνας δρόμος ὑπάρχει, ὁ μονόδρο
μος τῆς ταπείνωσης. Ὁ δρόμος πού ἄνοιξε μέ τήν 
ἐνανθρώπησή Του ὁ Χριστός πού «ἐταπείνωσεν 
ἑαυτόν» καί «ἐπτώχευσεν» ἑκούσια γιά νά πλουτί
σομε ἐμεῖς.

Ἔχομε, ἀγαπητοί μου, τή μεγάλη εὐλογία νά αἰ
σθανόμαστε ἰδιαίτερα ἀπόψε κοντά μας τόν Ὅσιο, 
νά προσκυνοῦμε τήν Ἁγία Κάρα του, νά κοινωνοῦ
με τῶν χαρισμάτων του. Ἐκεῖνος κέρδισε τήν ἀθα
νασία μέ τήν ἄσκηση, τήν προσευχή, τήν αὐταπάρ
νηση, τήν ὁλοκληρωτική ἀφιέρωσή του στό Θεό. 
Τό διαπιστώνομε ἰδίοις ὄμμασι. Καί εὐχαριστοῦμε 
τόν Θεό πού μᾶς τόν χάρισε ἀκοίμητο πρεσβευτή 
στήν Ἐκκλησία μας.

Τόν βλέπομε μέ τά μάτια τῆς πίστεως νά εἶναι 
παρών, νά μᾶς εὐλογεῖ. Ἔχομε τή μεγάλη εὐλο
γία νά καθρεπτίζομε τά πρόσωπά μας στήν σεπτή 
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μορφή του, νά βλέπομε σέ τί τοῦ ὁμοιάζομε καί 
σέ τί διαφέρομε ἀπό ἐκεῖνον, καί νά τόν παρακα
λοῦμε γιά ὅ,τι μᾶς ἀπασχολεῖ. Ἐκεῖνος εἶναι ἕνας 
μεγαλύτερος ἀδελφός μας πού προπορεύθηκε στό 
δρόμο τοῦ Γολγοθᾶ καί γεύθηκε ἤδη τή χαρά τῆς 
Ἀναστάσεως. Γι’ αὐτό καί μᾶς ὑποδεικνύει πώς ση
κώνοντας τό δικό μας Σταυρό καί ἀνεβαίνοντας τή 
δική μας ὁδό μαρτυρίου θά συναναστηθοῦμε μέ τόν 
Ἀναστάντα Χριστό.

Τό ἅγιο λείψανό του μᾶς φανερώνει τήν χάρη 
τοῦ Θεοῦ πού καλύπτει τήν ἱερή του μορφή καί 
ἀποτελεῖ γιά μᾶς πηγή εὐλογίας καί ἁγιασμοῦ. 
Γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Πηγάς 
ἡμῖν σωτηρίους ὁ δεσπότης Χριστός τά τῶν ἁγίων 
παρέσχετο λείψανα πολυτρόπως τάς εὐεργεσίας 
πηγάζοντα, μύρον εὐωδίας βρύοντα». 

Ἀγαπητοί φιλάγιοι ἀδελφοί,
Ὁ Ὅσιος Μελέτιος μετανοημένος, φρόνιμος, 

ἥσυχος, ἀθόρυβος, λησμονημένος, περιφρονημέ
νος ἀλλά γι’ αὐτό ἀληθινός, ἔρχεται σήμερα νά γί
νει παράδειγμα γιά μᾶς ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀνάμε
σα μάλιστα στά μεγάλα παραδείγματα τοῦ Ὁσίου 
Τελώνου καί τοῦ Ἁγίου Ἀσώτου.

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος, μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους, 
μᾶς φωνάζει «Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐν 
τῷ μνήματι. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται. 
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες».

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς καρ
διᾶς μας διακριτικά, ἁπαλᾶ καί εὐγενικά, ὅπως τό 
κάνει καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ἄς τόν ἀκούσουμε καί 
ἄς τοῦ ἀνοίξομε. Γιά νά μᾶς δείξει πῶς ἀντί νά ἀγ
χωνόμαστε μποροῦμε νά εἰρηνεύομε, ἀντί νά ἐπι
τιμοῦμε μποροῦμε νά μελετοῦμε, κατά τόν ὄνομά 
του, καί ἀντί νά λέμε τελικά πολλά λόγια νά μάθομε 
νά προσευχόμαστε.

Καταφεύγομε λοιπόν σήμερα στό μεγάλο αὐτό 
Ὅσιο τῆς πίστεώς μας, στόν Ὅσιο Μελέτιο, συμ
ψάλλομε τήν Ἱερά Ἀκολουθία του, τήν ὁποία μέ 
θεῖο ζῆλο συνέταξε ὁ πολυτάλαντος Ἀδελφός 
Ἅγιος Ρόδου, καί τοῦ ζητοῦμε τήν χάρη του δίδο
ντάς του παράλληλα τήν ὑπόσχεση ὅτι δέν θά ξε
χάσομε τήν βοήθειά του ἀλλά θά κάνομε αὐτό πού 
μυστικά μᾶς ζητᾶ. Θά προσπαθήσομε νά μιμηθοῦμε 

τίς ἀρετές του, θά ἀσκηθοῦμε γιά νά φθάσομε σέ μία 
κατά τό δυνατόν πληρότητα ζωῆς, πού θά ἀποτε
λεῖ πρόγευση τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως. 

Στρέφομε ἀκόμη αὐτήν τήν ὥρα μέ εὐγνωμο
σύνη τόν νοῦ καί τόν λόγο μας στήν Μητέρα Ἐκ
κλησία καί στόν Σεπτό Οἰακοστρόφο τοῦ Σκάφους 
Της, τόν Παναγιώτατο Πατέρα καί Πατριάρχη 
μας, τόν Πρωτεπίσκοπό μας, κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, 
ὁ Ὁποῖος εὐμενῶς ἀποδέχθηκε καί εἰσηγήθηκε 
στήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τήν μετά πάντων τῶν 
Ἁγίων κατάταξη τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Παρακα
λοῦμε τόν Ὅσιο νά δέεται παντοτινά στόν Κύριο 
τῆς Δόξης γιά τό Πατριαρχεῖο καί τόν Πατριάρχη 
μας, γιά τήν εὐστάθεια καί τήν εὔκλεια τῆς Ἁγίας 
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέλη τῆς Ὁποί
ας ὑπάρχομε ὅλοι ἐμεῖς καί καυχόμαστε γιά τό ἱερό 
αὐτό προνόμιό μας.

Δεῦτε, λοιπόν, «πάντες ἀπολαύσομεν τοῦ συ
μποσίου τῆς πίστεως» στήν ἀποψινή μας σύναξη 
ἀποθέτοντας, δι’ εὐχῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Πα
τρός καί Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλως 
αὐτῆς, τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, 
στόν Ὅσιο Μελέτιο τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμο
σύνη μας ἀλλά καί τίς ἀγωνίες καί τό ἄγχος, τούς 
προβληματισμούς καί τίς ἀνησυχίες, τίς ἐλπίδες 
καί τίς προσδοκίες μας, καί ἄς ἐπικαλεσθοῦμε τήν 
ἀντίληψή του γιά τόν πνευματικό μας ἀγῶνα καί 
γιά τήν εὐημερία τῆς πατρίδος μας.

Ἔχοντας μάλιστα ἐκεῖνον καί ὅλο τό νέφος 
τῶν Ἁγίων, τῶν μαρτύρων καί τῶν ὁσίων, ἄς ἀφή
νομε, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅ,τι ἄλλο 
μᾶς ἀπασχολεῖ «καί τήν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν» 
καί «δι’ ὑπομονῆς» ἄς ἀγωνιζόμαστε ὁ καθένας 
τόν ἀγῶνα του «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως 
ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ιβ΄ 12), ὁ 
Ὁποῖος, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ὁσίου καί Θεοφό
ρου Πατρός ἡμῶν Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ, ἄς μᾶς 
ἀξιώσει τοῦ προσωπικοῦ μας ἁγιασμοῦ καί τῆς 
χαρᾶς τῆς Βασιλείας Του. Ἄς μᾶς ἀξιώσει μαζί μέ 
τόν Ὅσιο Μελέτιο καί ὅλους τούς ἀπ’ αἰῶνος Ἁγί
ους Του νά ὑμνοῦμε αἰώνια καί ἀκατάπαυστα ἐδῶ 
καί στόν οὐρανό, ὅταν θά φύγομε ἀπό ἐδῶ, «Πατέ
ρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί 
ἀχώριστον». Ἀμήν. ■
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ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρί
ας» (Β΄ Κορ. 6, 23)

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, μᾶς συνιστᾷ αὐτήν τήν πε

ρίοδον νά στρέψωμεν τό ἐνδιαφέρον μας πρός τήν ἀληθινήν 
μετάνοιαν, «τό χωνευτήριον τῆς ἁμαρτίας», κατά τόν Ἱερόν 
Χρυσόστομον. Ἡ μετάνοια εἶναι τό πρῶτον θέμα τοῦ κηρύγ
ματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ πεμπτουσία τῆς 
χριστιανικῆς διδασκαλίας.  Εἶναι τό καθημερινόν προσκλητή
ριον τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους μας. 

Παρά ταῦτα, πολλοί τῶν χριστιανῶν δέν ἔχομεν βιώ
σει πραγματικῶς τήν μετάνοιαν. Ἐνίοτε δέ θεωροῦμεν αὐτήν 
ὡς μή ἀφορῶσαν εἰς ἕκαστον ἐξ ἡμῶν, διότι δέν ἐρχόμεθα εἰς 
ἑαυτούς, δέν συνερχόμεθα καί δέν συναισθανόμεθα ὅτι ἔχομεν 
ὑποπέσει εἰς ποιάν τινα ἁμαρτίαν. Ἀλλ’ ὡς διδάσκει ὁ ἔμπειρος 
τῆς πνευματικῆς ζωῆς Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος καί δογματίζουν 
ἐμπειρικῶς οἱ πλεῖστοι τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, «ἡ 
μετάνοια εἶναι ἀπαραίτητος καί εἰς τούς τελείους». Καί τοῦτο 
διότι μετάνοια δέν εἶναι μόνον ἡ μεταμέλεια διά τάς ἁμαρτίας 
μας καί ἡ συνακόλουθος ἀπόφασις νά μή ἐπαναλάβωμεν αὐτάς 
ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή τῶν ἀντιλήψεών μας πρός τό ἀγαθώτερον, 
ὥστε νά ἐπέρχεται μία διαρκής βελτίωσις τῶν ἀντιλήψεών μας 
περί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου, αὔξησις τῆς ἀγάπης καί τῆς 
ταπεινώσεως, τῆς καθάρσεως καί τῆς εἰρήνης. 

Ὑπ’ αὐτήν τήν ἔννοιαν ἡ μετάνοια εἶναι πορεία ἀτελεύ
τητος πρός τήν τελειότητα τοῦ Θεοῦ, πρός τήν ὁποίαν ὀφεί
λομεν νά τείνωμεν καί νά κινούμεθα συνεχῶς. Ἐπειδή δέ ἡ 
τελειότης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρος, ἡ πορεία μας πρός τό καθ’ 
ὁμοίωσιν αὐτῆς εἶναι ἐπίσης ἄπειρος καί ἀτελεύτητος. Πά
ντοτε ὑπάρχει ἐπίπεδον τελειότητος ἀνώτερον ἐκείνου εἰς τό 
ὁποῖον εὑρισκόμεθα ἑκάστοτε καί διά τοῦτο πάντοτε πρέπει 
νά ἐπιζητοῦμεν τήν πρόοδόν μας τήν πνευματικήν καί τήν 
μεταμόρφωσίν μας, ὡς προτρέπει καί ὁ μέχρι τρίτου οὐρανοῦ 
ἀναβάς καί θεασάμενος μυστήρια ἄρρητα Ἀπόστολος Παῦλος, 

γράφων: «Ἡμεῖς δέ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τήν 
δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορ
φούμεθα ἀπό δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπό Κυρίου Πνεύμα
τος» (Β΄ Κορ. 3, 18).

Ὅσον καθαίρεται ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος, ὅσον περισ
σότερον καθαρίζεται ὁ πνευματικός ὀφθαλμός μας, τόσον κα
θαρώτερον βλέπομεν τόν ἑαυτόν μας καί τά πάντα καί αὐτή ἡ 
ἀλλαγή, αὐτή ἡ βελτίωσις τῆς θεάσεως τῶν πραγμάτων τοῦ κό
σμου καί τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας, συνι
στᾷ μετάνοιαν, μίαν δηλονότι νεωτέραν καί βελτιωμένην κατά
στασιν τοῦ πνεύματός μας, ἐκείνης εἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμεθα 
μέχρι τοῦδε. Ὑπ’ αὐτήν τήν ἔννοιαν, ἡ μετάνοια εἶναι ἡ βασική 
προϋπόθεσις τῆς πνευματικῆς προόδου καί τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ 
καθ’ ὁμοίωσιν πρός τόν Θεόν τῆς ὑπάρξεώς μας. 

Ἡ μετάνοια, βεβαίως, διά νά εἶναι πραγματική, πρέπει 
νά συνοδεύεται καί ἀπό ἀναλόγους καρπούς, ἰδίᾳ δέ ἀπό τήν 
συγχώρησιν τῶν συνανθρώπων μας καί τήν πρός αὐτούς ἀγα
θοεργίαν. Ἡ ἐξ ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπον κίνησις τῆς 
καρδίας μας πρός τήν ἀποδοχήν αὐτοῦ καί τήν κατά τό ἐφι
κτόν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν του, ἀποτελεῖ βασικόν στοιχεῖον 
τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας. Ἡ ὁδός, ἄλλωστε, τῆς μετανοίας 
εἶναι ἁμαρτημάτων κατάγνωσις καί ἐξομολόγησις αὐτῶν, τό 
μή μνησικακεῖν, εὐχή ζέουσα καί ἀκριβής, ἐλεημοσύνη, τα
πείνωσις, ἀγάπη πρός πάντας, νίκη τοῦ καλοῦ ἐπί τοῦ κακοῦ, 
ἀποφυγή κενοδοξίας καί ματαίας ἐπάρσεως, μαραινομένης αὐ
στοστιγμεί. 

Τήν ἐντός τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πάλην τῆς μετανοίας 
ἀποκαλύπτει «τοῦ τελώνου καί τοῦ φαρισαίου τό διάφορον....» 
καί καλεῖ ἡμᾶς πάντας νά «μισήσωμεν τοῦ μέν τήν ὑπερήφα
νον φωνήν, τοῦ δέ νά ζηλώσωμεν τήν εὐκατάνυκτον εὐχήν», 
προσευχόμενοι ἐκτενῶς μετά δακρύων «ὁ Θεός ἱλάσθητι ἡμῖν 
τοῖς ἁμαρτωλοῖς καί ἐλέησον ἡμᾶς». 

Ἡ ἀρχομένη περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακο
στῆς προσφέρεται, ἐν μέσῳ τῆς ἐκτεταμένης ἐπί παγκοσμίου 
ἐπιπέδου οἰκονομικῆς κρίσεως, διά τήν ἐκδήλωσιν τῆς ὑλικῆς 
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καί πνευματικῆς βοηθείας μας πρός τόν συνάνθρωπον. Οὕτως 
ἐνεργοῦντες φιλανθρώπως καί ἐκδηλώνοντες ἐμπράκτως τήν 
μεταστροφήν μας, ἀπό τήν μέχρι τοῦδε ἀτομικιστικήν ἀντι
μετώπισιν φαρισαϊκῶς τῆς ζωῆς πρός μίαν συλλογικήν καί 
ἀλτρουϊστικήν τελωνικήν ἀντιμετώπισιν αὐτῆς, θά ἔχωμεν 
πραγματοποιήσει μεγάλην καί ὠφελιμωτάτην μετάνοιαν καί 
ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τῆς ἀτομοκεντρικῆς ἀντιλήψεως καί θά 
ἔχωμεν βιώσει τήν μετάνοιαν ὡς πρός μίαν κεφαλαιώδη καί 
ἐσφαλμένην στάσιν ζωῆς διά τῆς μεταβάσεως ἀπό τήν ἀμαρ
τίαν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τῆς κενοδοξίας εἰς τήν ἀρετήν τῆς 
φιλαλληλίας, «ζηλοῦντες τοῦ τελώνου καλῶς τήν ἠλεημένην 
ταπείνωσιν καί γνώμην».   

Ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό
μου, τοῦ κήρυκος καί ἐμπειρικοῦ διδασκάλου τῆς μετανοίας, 
εἰσερχόμενοι εἰς τήν σωτηριώδη ταύτην περίοδον τῆς καθάρ
σεως καρδίας καί πνεύματος, ἵνα ὑποδεχθῶμεν τό Πάθος, τόν 
Σταυρόν, τήν Ταφήν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, οὐχί 
συμβόλοις καί λόγοις μόνον, ἀλλά ἐμπράκτως καί βιωματικῶς, 
μετ’ αὐτοῦ διαχρονικῶς προτρεπόμεθα καί παρακαλοῦμεν καί 

ἱκετεύομεν καί ἡμεῖς ὁ ἐν τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ ἐλάχιστος: «τῆς 
μετανοίας ἐστί, τό καινούς γενομένους, εἶτα παλαιωθέντας ὑπό 
τῶν ἁμαρτημάτων, ἀπαλλάξαι τῆς παλαιότητος καί καινούς ἐρ
γάσασθαι...ἐκεῖ γάρ τό ὅλον ἡ Χάρις ἦν».

Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί καί τέκνα, ἠνέωκται ἐνώπιον ἡμῶν 
καιρός εὐπρόσδεκτος «τοῦ λυπεῖσθαι» καί  στάδιον ἀνανήψεως 
καί ἀσκήσεως ἵνα, «πρίν ἤ διαλυθῆναι τό θέατρον φροντίσω
μεν τῆς ἡμῶν σωτηρίας», ἐν ἀληθεῖ καί βιωματικῇ καρδιακῇ 
μετανοίᾳ ἐφ’ οἷς «ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν...οὐδέ 
συνετηρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, καθώς ἐνετείλατο» ἡμῖν ὁ 
Κύριος, ἵνα «φείσηται ἡμῶν ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα 
πληρῶν» Χριστός ὁ Θεός, κατά τό μέγα Αὐτοῦ καί ἀνεξιχνία
στον Ἔλεος, Οὗ ἡ σωτήριος Χάρις εἴη μετά πάντων.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 
΄
βιδ´ 

  † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἀναγνωσθήτω ἐπ’ ἐκκλησίαις κατά τήν Κυριακήν τῆς Τυ
ρινῆς, β΄ Μαρτίου, ἀμέσως μετά τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.  

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ  ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ,  
ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Χριστός Ἀνέστη!
«Δεῦτε», ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, «λάβετε φῶς ἐκ τοῦ 

ἀνεσπέρου Φωτός» τοῦ Φαναρίου, τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῶν 
Ὀρθοδόξων, καί δοξάσωμεν ὅλοι ὁμοῦ καί ἀπό κοινοῦ «Χρι
στόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Ζοφερά ἦτο ἡ ψυχική κατάστασις τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρί
ου μετά τήν Σταύρωσιν Αὐτοῦ, διότι διά τῆς δι’ αὐτῆς θανατώ
σεως τοῦ Κυρίου διελύθησαν αἱ ἐλπίδες τῶν μαθητῶν Του περί 
ἐπικρατήσεως Αὐτοῦ καί αὐτῶν ὡς πολιτικῆς ἐξουσίας. 

Εἶχον ἐκλάβει τήν θριαμβευτικήν εἴσοδον τοῦ Ἰησοῦ Χρι
στοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, μετά τήν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου καί 
τήν θαυματουργικήν τροφοδοσίαν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν, 
πλέον γυναικῶν καί παιδίων, διά πέντε ἄρτων καί δύο ἰχθύ
ων, ὡς προανάκρουσμα τῆς κατακτήσεως ὑπ’ αὐτῶν κοσμικῆς 
ἐξουσίας. 

Ἡ μήτηρ δύο ἐξ αὐτῶν ὑπέβαλε μάλιστα τό αἴτημα ὅπως 
οἱ υἱοί αὐτῆς καθήσουν εἷς ἐκ δεξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων τοῦ 
Κυρίου, ὅταν Οὗτος ἀναλάβῃ τήν ἐξουσίαν. 

Ὅλα αὐτά διελύθησαν ὡς παιδικαί φαντασίαι λόγῳ τοῦ 

φοβεροῦ πλήγματος τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ.

Τήν πρωίαν, ὅμως, τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων αἱ Μυροφόροι 
εὗρον τόν τάφον κενόν καί ἤκουσαν παρά τοῦ Ἀγγέλου ὅτι ὁ 
Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Μετ’ ὀλίγον δέ εἶδον Αὐτόν εἰς ἀλ
λοίαν κατάστασιν, μή ἐπιτρέπουσαν εἰς τάς Μυροφόρους νά 
Τόν ἀγγίξουν. 

Ἡ τοιαύτη ἀπροσδόκητος ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων προε
κάλεσε τήν ἀπορίαν τῶν περί τόν Ἰησοῦν περί τῆς περαιτέρω 
ἐξελίξεως τῶν γεγονότων. Ἡ ἀπάντησις δέν ἐδόθη εἰς αὐτούς 
ἀμέσως. Εἰδοποιήθησαν νά ἀναμένουν μέ ὑπομονήν καί καρ
τερίαν μέχρις ὅτου ἐνδυθοῦν δύναμιν ἐξ ὕψους. Πειθαρχήσα
ντες δέ εἰς τήν ἐντολήν, ἀνέμενον μέχρι τῆς Πεντηκοστῆς, ὅτε 
τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἐπελθόν, ἀπεκάλυψεν εἰς αὐτούς, ἐν πληρό
τητι, τήν νέαν ἀποστολήν των.

Αὕτη δέν συνίστατο εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν ἑνός ἔθνους 
ἀπό τῆς ὑποδουλώσεως εἰς ἄλλο ἔθνος, ἀλλά εἰς τήν ἀπελευθέ
ρωσιν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης ἀπό τῆς ὑποδουλώσεως εἰς τόν 
ἄρχοντα τοῦ κακοῦ καί εἰς τό κακόν ἐν γένει. Μία ἄλλη μεγάλη 
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ἀποστολή διαφορετική ἀπό ἐκείνην τήν ὁποίαν ὠνειρεύοντο. 
Ἡ ἀσύλληπτος ἐντολή τῆς διαδόσεως τοῦ κηρύγματος τῆς 
ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆς δουλείας τοῦ θανά
του ἐξέπληξεν αὐτούς, ἀλλ’ ἀνελήφθη μετά ζήλου καί ἐκηρύχθη 
πανταχοῦ καί ἔσωσε καί σώζει πολλούς ἀπό τοῦ θανάτου.

Ὑπάρχει ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, ὁ ἀναστημένος Ἰη
σοῦς, ὁ ὁποῖος προσφέρει εἰς ὅλους τήν δυνατότητα τῆς ἀνα
στάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, μιᾶς ζωῆς ἡ ὁποία δέν ὑπόκει
ται πλέον εἰς τήν φθοράν, διότι ἐν τῇ ἀναστάσει οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι ὡς οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ καί φέρουν σῶμα 
πνευματικόν ἀντί τοῦ σαρκικοῦ. Πρόγευσιν αὐτῆς τῆς μακαρί
ας ἀναστασίμου καταστάσεως βιοῦμεν ἀπό τώρα, ὅταν φέρω
μεν τό σάρκινον ἔνδυμά μας εἰς τρόπον ὥστε νά μή γευώμεθα 
τήν οὐσίαν τοῦ θανάτου, δηλαδή τήν ἀπομάκρυνσιν ἀπό τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά αἰσθανώμεθα ὅτι μετέβημεν ἀπό 
τοῦ φυσικοῦ θανάτου τοῦ σαρκίνου σώματος εἰς τήν ἀνωτέραν 
ζωήν τοῦ πνευματικοῦ τοιούτου διά τῆς μετ’ ἀγάπης γνώσεως 
τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία γνῶσις ἰσοδυναμεῖ πρός 
τήν αἰώνιον ζωήν.

Δέν προσδοκῶμεν, λοιπόν, ἁπλῶς τήν ἀνάστασιν τῶν νε
κρῶν ὡς ἕν γεγονός τοῦ ἀπωτάτου μέλλοντος ἀλλά μετέχομεν 
αὐτῆς ἀπό τοῦδε, ὥστε νά κραυγάζωμεν ἐνθουσιωδῶς μετά τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: «Ποῦ σοῦ, θάνατε, τό κέντρον; 
ποῦ σοῦ, Ἅδη, τό νῖκος;». Συνανέστημεν μετά τοῦ Ἰησοῦ Χρι
στοῦ καί ζῶμεν τά ἔσχατα ὡς παρόντα καί τά παρόντα ὡς 
ἔσχατα. Ἡ ἀνάστασις διαποτίζει τήν ὕπαρξιν ἡμῶν καί πληροῖ 
χαρᾶς αὐτήν. Ὡς ἐπλήσθη χαρᾶς τό στόμα τῶν μαθητῶν ἐν τῷ 
λέγειν ἀνέστη ὁ Κύριος.

Συνεχίζομεν τό ἔργον τῶν Ἀποστόλων. Μεταδίδομεν εἰς 
τόν κόσμον τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως. Κηρύσσομεν ἐν ἐπι
γνώσει, ὅτι ὁ θάνατος δέν πρέπει νά ἔχῃ θέσιν εἰς τήν ζωήν μας, 
οὐδεμίαν ὠφέλειαν προσφέρει εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ ἐπιδι
ώκοντες νά βελτιώσουν τήν κοινωνικήν ζωήν διά τοῦ θανάτου 
συνανθρώπων τινῶν αὐτῶν, δέν προσφέρουν ἀγαθήν ὑπηρε
σίαν εἰς τούς ἐπιζῶντας. Ὑπηρετοῦν τήν ἐπέκτασιν τοῦ θανά
του καί προετοιμάζουν τήν ὑπ’ αὐτοῦ καταβρόχθισιν ἑαυτῶν.

Εἰς τάς ἡμέρας μας τά τύμπανα τοῦ θανάτου καί τοῦ σκό
τους ἠχοῦν μανιωδῶς. Μερικοί συνάνθρωποί μας πιστεύουν 
ὅτι ἡ ἐξόντωσις ἄλλων συνανθρώπων μας εἶναι πρᾶξις ἐπαινε
τή καί ὠφέλιμος, ἀλλά πλανῶνται οἰκτρῶς. Δυστυχῶς, ἡ ἐξου
δένωσις καί καταπίεσις τῶν ἀσθενεστέρων ὑπό τῶν ἰσχυροτέ
ρων ἐπικρατεῖ εἰς τήν κοσμικήν πυραμίδα τοῦ γίγνεσθαι. 

Συχνάκις ἐκπλήσσει ἡ σκληρότης καί ἔλλειψις εὐσπλαγχνί
ας τῶν κρατούντων τά ἡνία τοῦ κόσμου καί τῶν νομιζόντων 
ἐξουσιάζειν αὐτοῦ.

Ὁ Χριστός, ὅμως, διά τοῦ σταυρικοῦ θανάτου Αὐτοῦ ἀντέ
στρεψε τήν κοσμικήν πυραμίδα καί εἰς τήν κορυφήν αὐτῆς 
ἐτοποθέτησε τόν Σταυρόν Του. Εἰς τήν κορυφήν εὑρίσκεται 
ὁ Ἴδιος, ἐπειδή Αὐτός ἔπαθε πλεῖον πάντων τῶν ἀνθρώπων. 
Δέν ὑπῆρξεν ἄνθρωπος εἰς τόν κόσμον ὁ ὁποῖος ὑπέφερεν ὅσα 
ὑπέφερεν ὁ Θεάνθρωπος Χριστός: «Σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄν
θρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανά
του, θανάτου δέ σταυροῦ». 

Διά τοῦτο ὁ Θεός Πατήρ «ἐχαρίσατο Αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ 
πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρα

νίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων» (Φιλιπ. β΄ 811). Συχνάκις 
εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος βλέπομεν νά κυριαρχῇ τό 
σκότος τοῦ θανάτου, τό ἄδικον ἀντί τῆς δικαιοσύνης, τό μῖσος 
καί ὁ φθόνος ἀντί τῆς ἀγάπης, καί τούς ἀνθρώπους νά προτι
μοῦν τό καταχθόνιον μῖσος ἀντί τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως. 

Παρά τήν φαινομενικήν τεχνολογικήν πρόοδον τῶν ἀν
θρωπίνων κοινωνιῶν, παρά τάς διακηρύξεις περί τῶν ἀνθρω
πίνων δικαιωμάτων καί τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, τό 
ἐθνοφυλετικόν καί θρησκευτικόν μῖσος διογκοῦνται παγκο
σμίως καί προκαλοῦν ἐπικινδύνους ἐντάσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιτεί
νουν τήν κυριαρχίαν τοῦ βασιλείου τοῦ θανάτου, τοῦ Ἅδου, 
τῶν καταχθονίων. 

Οἱ ἄνθρωποι ἀτυχῶς δέν ἠμποροῦν νά ἀνεχθοῦν τήν δι
αφορετικότητα εἰς τόν συνάνθρωπόν των. Δέν ἠμποροῦν νά 
δεχθοῦν τήν διαφορετικήν φυλετικήν καταγωγήν τοῦ ἀνθρώ
που, τάς διαφορετικάς ἀντιλήψεις καί πεποιθήσεις του, πολιτι
κάς, θρησκευτικάς, κοινωνικάς.

Ἡ ἱστορία, ὅμως, ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἀληθινή πρόοδος δέν 
δύναται νά ὑπάρξῃ χωρίς Θεόν. Οὐδεμία κοινωνία δύναται νά 
εἶναι ἀληθῶς προοδευτική καί εὐδαίμων, ἐάν δέν ὑπάρχῃ ἐλευ
θερία. Ἀλλά ἡ ἀληθινή ἐλευθερία ἀποκτᾶται μόνον μέ τήν πα
ραμονήν πλησίον τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ ἱστορία τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἐπιβεβαιοῖ τραγικῶς αὐτήν 
τήν ἀλήθειαν. Ἡ ἀνθρωπότης ἐγνώρισε τήν ἐκ τῆς Κεντρικῆς 
Εὐρώπης πηγάσασαν φρίκην μέ τά ἑκατομμύρια θυμάτων τοῦ 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καί τῶν ρατσιστικῶν διωγμῶν. 

Ταὐτοχρόνως ὅμως ἔζησε καί τήν φρίκην τῶν δυνάμεων 
ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι, ὀνομάζουσαι ἑαυτάς προοδευτικάς, δι
έπραξαν ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας ἀναλόγου μεγέθους καί 
σκληρότητος ἐγκλήματα εἰς τήν Ἀνατολικήν Εὐρώπην. Οὕτω, 
λοιπόν, ὁ ὁλοκληρωτισμός δέν γνωρίζει πολιτικάς παρατάξεις, 
ὡς ἀπότοκος ἑνός ἀνθρωπισμοῦ ἄνευ Χριστοῦ, μέ φυσικήν 
ἀπόληξιν τόν ὄλεθρον καί τόν θάνατον. 

Πάντα ταῦτα βεβαιοῦν ὅτι πᾶσα προσπάθεια διά ἀληθινήν 
ἐλευθερίαν ἄνευ Θεοῦ εἶναι καταδικασμένη εἰς τραγῳδίαν. Εἰς 
τήν κυριαρχίαν αὐτήν τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, ἡ Ἐκκλησία 
ἀπαντᾷ μέ τήν χάριν καί τήν δύναμιν τοῦ Ἀναστάντος Χρι
στοῦ. Αὐτός, ὁ Ὁποῖος ἀνέλαβεν εἰς Ἑαυτόν τάς ἀσθενείας 
καί τά παθήματα ἑκάστου ἀνθρώπου, παρέχει εἰς τόν κόσμον 
διά τῆς Ἀναστάσεώς Του καί τήν βεβαιότητα ὅτι «νενίκηται ὁ 
θάνατος».Ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή εἶναι δῶρον καί φῶς τοῦ Ἰη
σοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον «φαίνει πᾶσιν». Ἄς τιμήσωμεν ὅλοι τό 
δῶρον. Ἄς εὐχαριστήσωμεν οἱ πάντες τόν Δωρητήν, τόν «ὡς 
ἐν ἐσόπτρῳ διά σαρκός λάμψαντα τῷ κόσμῳ καί τό φῶς τῆς 
ἀναστάσεως τοῖς ἔθνεσι δείξαντα». Δεῦτε, λοιπόν, λάβωμεν 
φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός τῆς Ζωῆς. Δεῦτε, ἀποδεχθῶμεν 
καί ὑποδεχθῶμεν τήν δωρεάν τῆς ἀναστάσεως καί ἀναφωνή
σωμεν ἐκ καρδίας μεγαλοφώνως:

Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας 
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος! Χαίρετε λαοί καί 
ἀγαλλιᾶσθε!

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιδ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα 

εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  

Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου, πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον  
καὶ τὸν φιλόχριστον λαὸν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ο ἱ δύο αὐτὲς λέξεις τοῦ πασχαλίου χαιρετισμοῦ μᾶς 
συμπυκνώνουν τὸ μυστήριο τῆς πίστεώς μας καὶ 

ἀποτελοῦν τὸ πιὸ χαρμόσυνο μήνυμα ποὺ ἔχει ἀκούσει ὁ 
κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος. Εὐαγγελίζονται καὶ ἐξαγγέλουν 
πρὸς κάθε κατεύθυνση τὴν διαχρονικὴ ἐμπειρία τῆς Ἐκ
κλησίας, τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο γεγονὸς στὴν 
ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο ἐπηρέασε τὴν ζωὴ καὶ 
τὸν πολιτισμό του ἀκόμη καὶ ὡς μὴ συνειδητὸς χριστια
νισμός, ὅτι δηλαδὴ ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου, 
ἐπάτησε καὶ ἐνίκησε τὸν θάνατο, μὲ ὅλους τοὺς προ
πομποὺς καὶ συνοδούς του, καὶ ἐδώρησε στὸν ἄνθρωπο 
τὴν ἀληθινὴ ζωή, ποὺ τοῦ εἶχε στερήσει ἡ ἁμαρτία. Μὲ 
ἄλλα λόγια τοῦ ἔδωσε μέλλον καὶ προοπτική.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διατυπώνοντας τὴν ἐκκλησι
αστικὴ αὐτὴ ἐμπειρία, ἡ ὁποία εἶναι καὶ δική του προσω
πικὴ ἐμπειρία  γράφει πρὸς τοὺς Κορινθίους: «Σᾶς παρέ
δωκα δηλαδὴ ἐν πρώτοις ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο καὶ παρέλαβα, 
ὅτι ὁ Χριστὸς ἀπέθανε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας σύμφωνα μὲ 
τὶς γραφές, ὅτι ἐτάφη, ὅτι ἀναστήθηκε τὴν τρίτη ἡμέρα 
σύμφωνα μὲ τὶς γραφὲς καὶ ὅτι ἐμφανίστηκε στὸν Κηφᾶ, 
ἔπειτα στοὺς δώδεκα, ἔπειτα ἐμφανίστηκε, μιὰ φορά, σὲ 
πάνω ἀπὸ πεντακόσιους ἀδελφούς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 
οἱ περισσότεροι ζοῦν μέχρι σήμερα, ἀλλὰ μερικοὶ ἐκοι
μήθησαν, ἔπειτα ἐμφανίσθηκε στὸν Ἰάκωβο, ἔπειτα σὲ 
ὅλους τοὺς Ἀποστόλους, τελευταῖο δὲ ἀπὸ ὅλους, σὰν 
ἔκτρωμα, ἐμφανίστηκε καὶ σὲ μένα» (Α΄ Κορ, 15, 38).

Αὐτὴ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὡς 
κεν τρικὴ ἀλήθεια τῆς πίστεως τὴν πίστευσαν, τὴν ἔζησαν 
καὶ τὴν ὁμολόγησαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ χριστιανοὶ τῆς 
πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας, τὴν μετέδωσε ἡ Ἱερὰ 
Παράδοση καὶ τὴν κατοχύρωσαν τὰ κείμενα τῆς Καινῆς 
Διαθήκης. Ἡ ἴδια αὐτὴ ἐμπειρία κηρύσσεται καὶ πάλι, γιὰ 
μιὰ ἀκόμη φορά, κατὰ τὸν ἐφετινὸ ἑορτασμὸ τῆς Πάσχα 
τοῦ σωτηρίου ἔτους 2014, συνοδευομένη ἀπὸ τὶς χαρμό
συνες κωδωνοκρουσίες τῶν Ναῶν μας, καὶ προσκαλεῖ 
κάθε πιστὸ νὰ συμμετάσχει στὸ πασχάλιο μυστήριο καὶ νὰ 
βιώσει ὑπαρξιακὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Θάνα
το καὶ τὴν Ἀνάστασή Του ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο ὡς ἀνα
φαίρετο δῶρο τὴν δυνατότητα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τοὺς 
νόμους καὶ τὰ δεσμὰ τοῦ χωροχρονικοῦ κόσμου, δηλαδή 
τὴν δυνατότητα τῆς ἀλλαγῆς.

Ἀναλογιζόμενοι τὸ αἴτημα ἀλλαγῆς ποὺ διαχρονικὰ  
ἔθεσε καὶ θέτει καὶ σήμερα ὁ ἄνθρωπος καὶ βιώνοντας 
ποικίλα ἀδιέξοδα στὶς ἡμέρες μας, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, 
ἑορτάζοντας τὴν Ἀνάσταση καὶ ἀνταλλάσοντας τὸν 
πασχάλιο χαιρετισμὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ὁμολογοῦμε ὅτι 
ἡ ἀρχὴ ἀλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κοινωνίας του 
στηρίζεται στή σχέση ἀνθρώπουΘεοῦ μετὰ τὸν Σταυ
ρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος 
ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς ἀλλαγῆς καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ 
τὴν ἐλπίδα του. Ἡ προσωπικὴ συμμετοχὴ στὸ γεγονὸς 
τοῦ Θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ 
τὴν μοναδικὴ καὶ βάσιμη συμμετοχὴ στὴν ἐλπίδα τῆς με
ταβολῆς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἀνακαινίσεώς του καὶ τῆς 
ἀναμορφώσεως τῆς κοινωνίας του. 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.
Εὐχαριστοῦμε τὸν Ἀναστάντα Σωτῆρα Κύριον, ὁ 

ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νὰ ἑορτάζουμε καὶ ἐφέτος τὸ Ἅγιο 
Πάσχα, δίνοντάς μας ἐλπίδα γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον 
μας, ἐλπίδα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλπίδα τῆς γῆς. Δοξάζου
με τὸ πανάγιο ὄνομά Του, γιατὶ δὲν μᾶς ἄφησε νά στε
νάζουμε στὰ σκοτεινὰ βασίλεια τοῦ Ἄδη, τοῦ κάθε Ἄδη, 
ἀλλὰ περιέλουσε τὴν ὕπαρξή μας μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς 
Του, ποὺ ἔλαμψε σὰν ἀστραπή ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο 
Του καὶ ἐφώτισε τὰ σύμπαντα. Τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς 
δίνει τὴν δύναμη νὰ ἐργαζόμαστε τὰ ἔργα τοῦ φωτὸς καὶ 
νὰ μᾶς χορηγεῖ πλουσιόδωρα τὴν χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη 
Του, γιὰ νὰ καταφάσκουμε καθημερινὰ τὴν ὕπαρξή μας 
ὡς υἱοὶ καὶ θυγατέρες τῆς Ἀναστάσεως.

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ἔτη 
πολλά, εὐλογημένα καὶ καταυγαζόμενα ἀπὸ τὸ ἀνέσπε
ρο φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἀπὸ τὸν πανάγιο Τάφο. 

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καὶ δεκάτου τετάρ
του σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων 
ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
†Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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Ὁμιλία τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.  
κ. βΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ,  

Ἀρχιγραμματεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, 
ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 

κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ μνήμῃ 
τοῦ Ὁσίου Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ Ρόδου

(Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ὑψενῆς Ρόδου, 12 Φεβρουαρίου 2014)

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ρό
δου κύριε Κύριλλε, Ποιμενάρχα τῆς 
εὐλογημένης ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Τίμιον πρεσβυτέριον, 
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες  
τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, 
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι  
τῶν ἀρχῶν, 
Πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαὶ ἐν 
Κυρίῳ ἁπαξάπαν τες εὐλογημένα καὶ 
ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλη
σίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως,

«Τῇ ΙΒ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Φε
βρουαρίου), Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πα
τρὸς ἡμῶν Μελετίου, τοῦ ἐκ Λάρδου, 
κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψενῆς» 
ἀναγράφει τὸ συναξάριον τῆς σήμερον εἰς τὴν 
ἀσματικὴν ἀκολουθίαν, τὴν ὁποίαν ἐποιήσατε 
σεῖς, Σεβασμιώτατε ἅγιε Ρόδου· ἀναφορά, ἡ ὁποία 
θὰ ἐπαναλαμβάνεται ἀπὸ τῆς σήμερον κατ’ ἔτος εἰς 
τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ρόδου καὶ παγκοσμίως μέ
χρι συντελείας τοῦ αἰῶνος, εἰς ἐπίκλησιν τῆς μεσι
τείας καὶ χάριτος τοῦ «σωφροσύνης ὑποδείγματος 
καὶ εὐσεβείας παραδείγματος, τοῦ τῆς ἐγκρατείας 
ὑποφήτου, τῆς Λάρδου τοῦ ἱερωτάτου ἀπανθίσμα
τος, τῆς Ρόδου τοῦ ὑπερθαυμάστου ἀγλαΐσματος, 
τοῦ θείου δομήτορος τῆς Ὑψενῆς τοῦ σεμνείου», 
τοῦ Ὁσίου τούτου ἀνδρός.

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλη
σία, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὴν μεμαρτυρημένως ἐκπε
φρασμένην διαρκῆ συνείδησιν τοῦ εὐσεβοῦς Ροδι
ακοῦ λαοῦ, προέβη κατὰ τὴν συνοδικὴν συνεδρίαν 
τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013 εἰς τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύμα

τι ἀναγραφὴν εἰς τὰς Ἁγιολογικὰς 
Δέλτους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
τοῦ Ὁσίου Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ. 
Ἀξιούμεθα, λοιπόν, σήμερον νὰ ἑορ
τάζωμεν, μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν ἐν 
πνεύματι παρουσίαν τοῦ πανσεβά
στου Πατρὸς καὶ Πατριάρχου μας 
Βαρθολομαίου, πανδήμως τὴν πρώ
την μνήμην τοῦ μεγαλοπνόου τού
του πνευματικοῦ πατρός.

Σᾶς μεταφέρω, λοιπόν, πρωτί
στως τὸν πατρικὸν εὐχετικὸν χαιρε
τισμὸν τοῦ Πατριάρχου μας, ἀδελ
φικὸν δὲ συγχαρητήριον ἀσπασμὸν 
πρὸς τὸν λόγιον καὶ φιλάγιον Ποι
μενάρχην τῆς τῶν Ροδίων Ἐκκλησί
ας, τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα, ἅγιε 
Ρόδου, μαζὶ μὲ τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι ὁ 
Πατριάρχης μας ἀπὸ τῆς ἱερᾶς κόγ

χης τοῦ Φαναρίου «ἀοράτως συνών» μαζί μας, συ
νεύχεται νοερῶς, ἀληθῶς ὅμως «προεξάρχων τῆς 
πανηγύρεως».

Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 27ης παρελθόντος μηνὸς Νο
εμβρίου, ἐδόνησαν τὸν μυρίπνοον ἀέρα τῆς Ρόδου 
οἱ καμπάνες τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς τῆς Παναγίας 
τῆς Ὑψενῆς, καὶ ὅλων τῶν Ναῶν τοῦ νησιοῦ μὲ τὸ 
ἄκουσμα τῆς ἀποφάσεως τῆς Μεγάλης Ἐκκλησί
ας. Σήμερον, ὁ Ὅσιός μας μᾶς χαρίζει τὴν εὐλογίαν 
τῆς πρώτης λειτουργικῆς συνάξεως ἐπὶ τῇ μνήμῃ 
του.

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος ἔζησεν ὡς ἄγγελος. Ἐκρά
τησεν εἰς καιροὺς δυσκόλους, κατοχικοὺς ὑπὸ 
ἄλλην μορφὴν τῆς σημερινῆς, ὑψηλὰ τὴν σημαί
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αν τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐντιμότητος καὶ τῶν ἀξιῶν 
τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Γένους μας καὶ τῆς ζωῆς, τῆς 
ἀληθοῦς ζωῆς, τοῦ ἱερωτέρου καὶ μεγαλυτέρου 
ἀγαθοῦ. Ἔζησεν ἐν εὐσεβείᾳ καὶ ἁγνότητι, παρέ
χων ἑαυτὸν ὑπόδειγμα ἀφοσιώσεως καὶ πιστότη
τος εἰς τὸν Κύριον. Παρέχει δὲ εἰς ὅλους μας, ὅσοι 
τελοῦμε τὴν φωταυγῆ πανήγυρίν του, καὶ ἰδιαιτέ
ρως εἰς τὸ ἐν Ρόδῳ ποίμνιον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησί
ας, καταφυγὴν εἰς τὰς θλίψεις, προστασίαν εἰς τοὺς 
κινδύνους, παραμυθίαν εἰς τοὺς ποικίλους πειρα
σμούς, ἀνταπόδοσιν ἀγαθὴν καὶ θείαν.

Ἡ ἡμέρα ὅμως αὐτὴ εἶναι συγχρόνως σταθμὸς 
εὐγνωμοσύνης καὶ περισυλλογῆς. Εὐχαριστίας 
τοῦ εὐσεβοῦς Ροδιακοῦ λαοῦ πρὸς τὸν Ὅσιον, ὁ 
ὁποῖος, περιοδεύων τὸ νησί, μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὴν 
ἐξομολόγησιν, μὲ τὰς συμβουλὰς καὶ τὴν ἀρετήν 
του, συνέβαλεν εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν καὶ τὴν οἰκο
δομὴν τῶν πιστῶν κατὰ τοὺς δυσκόλους ἐκείνους 
καιροὺς καὶ ἐκράτησε τὸ ὀρθόδοξον ἦθος καὶ τὸ 
μαρτυρικὸν φρόνημα τῆς Ρωμηοσύνης ἀμόλυντον.

Εὑρισκόμενοι ὅμως ἐνώπιον ἑνὸς πνευματικοῦ 
ἡγέτου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως ὁ Ὅσιος Μελέ
τιος, πρὸ ἑνὸς θαύματος, ὁδηγούμεθα εἰς αὐτοσυ
γκέντρωσιν καὶ περισυλλογήν, διότι καὶ ἡ σημερινὴ 
ἐποχή μας εἶναι δύσκολος ὡς πρὸς τὴν πνευματι
κὴν καὶ ἐν γένει πορείαν τῆς ζωῆς τοῦ εὐλογημένου 
λαοῦ μας. Διότι καὶ σήμερον ἀναζητοῦμεν, ὅπως 
καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ὁσίου μας, ἀθορύβως 
προσευχομένους καὶ διδάσκοντας πνευματικοὺς 
πατέρας, ὅπως ὁ Ἅγιος Μελέτιος, ὁ Ἅγιος Πορφύ
ριος ὁ Καυσοκαλυβίτης καὶ ἄλλοι σεμνοὶ Γέροντες, 
ὅπως ὁ ἀλησμόνητος πατὴρ Ἀμφιλόχιος Μακρῆς 
τῆς γειτονικῆς Πάτμου, ὁ ὁποῖος ἔχει λαμπρὰν 
προσφορὰν καὶ εἰς τὴν μυροβόλον πνευματικῶς 
Ρόδον, ὁ π. Παΐσιος Ἁγιορείτης, ὁ π. Ἰάκωβος 
Τσαλίκης, ὁ π. Σωφρόνιος τοῦ Essex.

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος ἐπανελάμβανε, κατὰ τὴν 
μαρτυρίαν συγχρόνων του, ἀπευθυνόμενος πρὸς 
τοὺς κοπιῶντας καὶ πεφορτισμένους πιστούς, νὰ 
προσέρχωνται μὲ πίστιν εἰς τὸν Κύριον, ὁ Ὁποῖος 
θὰ τοὺς ἀναπαύσῃ. «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κο
πιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω 
ὑμᾶς».

Πόσην συμπάθειαν καὶ πόσην ἀγάπην κρύ
πτουν αὐτὲς οἱ θεῖες λέξεις μὲ τὶς ὁποῖες ὁ Ὅσιος 
ἔσκυπτεν ἐπάνω εἰς τὴν ταλαιπωρίαν τῶν ἀνθρώ
πων, καὶ οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὸ περιεχόμενον τῆς 
ζωῆς καὶ τῶν ὀνείρων μας; Μ’ αὐτὸν τὸν ἁπλοῦν, 
εὐαγγελικόν, σωτήριον λόγον, χωρὶς ἄλλα ἐφόδια 
δόξης, τιμῶν, πλούτου, ὑποστηρίξεως, πορεύθη

κε. Ἁπλᾶ, ἄσημα, ταπεινά. Καὶ κατώρθωσε νὰ γίνῃ 
στήριγμα καὶ ἀπαντοχὴ τοῦ λαοῦ μας.

Πατέρες καὶ ἀδελφοί, 

Εἰς τὰς δυσκόλους περιόδους τῆς ζωῆς μας ὁ 
Θεὸς δίδει ὁδοδείκτας τοὺς ἁγίους Του. Ἡ πολιτεία 
τους εἶναι μήνυμα παρηγορίας καὶ ἐλπίδος διὰ τὸν 
ἄνθρωπον καὶ διὰ τὸν δοκιμαζόμενον Ὀρθόδοξον 
λαόν μας. Μήπως δὲν εἶναι μόχθοι καὶ ταλαιπω
ρίαι τὸ περιεχόμενον καὶ τῶν ἡμερῶν μας, μέσα 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀγωνιζόμεθα ὅλοι μας ἕνα γλυκύ, 
ἀλλὰ καὶ τόσο δυσέφικτο κάποτε ἰδεῶδες;

Κατὰ τὴν σημερινὴν ἐποχὴ εἶναι ἕνα μήνυμα 
ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, ἀφοῦ μᾶς ἀποκαλύπτεται 
διὰ τῶν ἁγίων Του. Καὶ ὁ Ὅσιος Μελέτιος ὑπῆρξεν 
ἕνας φωτεινὸς ὁδοδείκτης. «Ἔσπειρεν ἐν θλίψεσι, 
νηστείαις μετὰ δακρύων», ἐδοκίμασεν εἰς βάρος 
του ὅλα τὰ ἀνθρώπινα πάθη, τὴν ἀδικίαν, τὴν πε
ριφρόνησιν, τὴν συκοφαντίαν. Ἄντεξε καὶ ἐκήρυξε 
καὶ ἐδίδαξε. Καί «ἔδρεψε χαράν, δράγματα ἀειζωο
τροφίας». Στεφανώθηκε ἀπὸ τὸν Κύριον μὲ στέφα
νον δόξης, ἐνῷ οἱ ἄνθρωποι τὸν ἐστεφάνωσαν μὲ 
ἀκάνθινο στεφάνι πόνου.

Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Ὅσιός μας ἔζησε θλίψεις, 
ἐπόνεσε, ἐδάκρυσε διὰ νὰ ὑπερβῇ δοκιμασίες, ἀρ
ρώστιες, διὰ νὰ συμπαρασταθῇ εἰς τὸν συνάν
θρωπον. Μᾶς διδάσκει, λοιπόν, νὰ μὴ δειλιάζω
μεν ἐμπρὸς εἰς τὰς θλίψεις καὶ τὰς δοκιμασίας. 
Μᾶς ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυνατὸν 
νὰ εὐτυχῇ καὶ νὰ εὐφραίνεται μὲ τὴν ἐλπίδα τοῦ 
αὔριον, τὸ ὁποῖον θὰ εἶναι καλλίτερον, ἀκόμη καὶ 
εἰς τὰς πλέον δυσχερεῖς συνθήκας.

Ἀρκεῖ τὸ σήμερον καὶ τὸ αὔριον νὰ εἶναι κοντὰ 
εἰς τὸν Θεόν, τότε οἱ λύπες μας εἶναι χαροποιοί, 
ὁμοιάζουν πρὸς τὸν πόνον τοῦ τοκετοῦ τῆς γυ
ναικός, ἡ ὁποία πονεῖ πολύ, πόσον ὅμως χαίρεται 
ὅταν ἴδῃ τὸ παιδίον αὐτῆς γεγεννημένον, ὑγιές; 
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ εἰς τὸν ἀγωνιζόμενον πνευ
ματικῶς χριστιανόν, ἠμπορεῖ νὰ κοπιᾷ, νὰ θλίβε
ται, αἱ δυσκολίαι τῆς ζωῆς νὰ τὸν θλίβουν, πόσον 
ὅμως χαίρεται ὅταν αἰσθάνηται τὴν παρουσίαν τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δίδει ἐκβάσεις, τὶς ὅποιες ἐκβάσεις 
κατὰ τὰ ἄγνωστα κριτήριά Του, πάντοτε ὅμως ψυ
χωφελεῖς καὶ εἰς σωτηρίαν ἀπαγούσας.

Αὐτὴ ἦταν ἡ ζωὴ καὶ ἡ μαρτυρία του, μὲ ἀπο
τέλεσμα τὰ τίμια λείψανά του νὰ εὐωδιάζουν, νὰ 
θαυματουργῇ, νὰ μᾶς συμπαραστέκεται, νὰ εἶναι 
μαζί μας, κοντά μας, «ἀοράτως συνών», εὐλογῶν 
καὶ ἁγιάζων.
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Ἡ λύτρωσις καὶ ἡ σωτηρία μας εὑρίσκεται 
εἰς τὰς πνευματικὰς ρίζας καὶ ἀξίας μας, ἀπὸ τὰς 
ὁποίας μὲ τὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ μὲ τὴν σημερινὴ 
ἀπαξίωσι τῶν πάντων ἔχομεν ἀποκοπῆ. Ὁ ἄνθρω
πος σήμερον ζῇ μία τραγωδία. Ἐπάνω εἰς τὰ πλέον 
ἄστατα πράγματα τῆς ζωῆς προσπαθεῖ νὰ κτίσῃ τό 
οἰκοδόμημα τῆς εὐτυχίας του. Καὶ ὅταν δὲν γνωρί
ζουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ ἀποπειρώμεθα νὰ οἰκοδο
μήσωμεν χωρὶς βάσεις καὶ χωρὶς σταθερὰ πνευμα
τικὰ θεμέλια, τότε ἔρχεται ἡ βροχὴ καὶ οἱ ποταμοὶ 
καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ παρασύρουν καὶ καταστρέφουν 
τὸ σπίτι τῆς ψυχῆς μας.

Ὁ Ὅσιος Μελέτιος ἐγνώρισε τὸν ἑαυτόν του. 
«Πᾶς ὁ ἑαυτὸν ἐπιγνούς, ..., εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἁγια
στήριον τοῦ Θεοῦ,... καὶ εἰς λιμένα θεῖον τῆς ἀπα
θείας καὶ ταπεινώσεως». Καὶ μᾶς καλεῖ καὶ μᾶς σή
μερον νὰ εὕρωμεν τὸν ἑαυτό μας, τὴν ταυτότητά 
μας, ἡ ὁποία εἶναι κοντὰ εἰς τὸν Θεόν. Καὶ εὑρί
σκομεν τὸν Θεὸν μόνον ὅταν ταπεινωθοῦμε, ὅταν 
ἀγαπήσουμε χωρὶς κρατούμενα καὶ ὑστεροβου
λίες. Μὲ τὴν ἀγάπην, ὅπως μᾶς διδάσκει Ἰσαὰκ ὁ 
Σῦρος: «Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει 
καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καὶ ὥραν, καὶ ἀθάνατος γίνε
ται ἐκ τούτου». Ἡ ἀγάπη «εἰς ἀπείρους αἰῶνας τῷ 
ὑπεραπείρῳ ὑπερηνωμένη καὶ ἀεὶ ὑπεραύξουσα δι
αμένει». Αὐτὸ εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸν τοῦ Ὁσίου 
Μελετίου. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμά του σήμερον πρὸς ὅλους 
μας. Τὸ αἰώνιον μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς προ
σφορᾶς. 

Εἶναι πραγματικὴ εὐλογία διὰ τοὺς ἑαυτούς μας 
ὅτι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει αὐτῆς τῆς σημε
ρινῆς μεγάλης δωρεᾶς, συγκεντρωμένοι ὑπὸ τοὺς 
θόλους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης νὰ ψάλλωμεν τὰ 
μεγαλεῖα Του. Ἡ ἱερὰ προσωπικότης τοῦ Ὁσίου 
Μελετίου δὲν θὰ παύσῃ ποτὲ νὰ εἶναι ἀστείρευτος 
πηγὴ οὐρανίων ἐμπνεύσεων διὰ κάθε χριστιανικὴν 
καρδιὰν καὶ τὸ ὄνομά του ἀνεξάντλητον κεφάλαι
ον χάριτος καὶ εὐλογίας εἰς τὴν ζωήν μας. 

Τὸν πλησιάζουμε, καταθέτομεν τοὺς πόνους καὶ 
τὰς ταλαιπωρίας μας, τὰς δοκιμασίας καὶ τὰς ἀγω
νίας μας. Τὸ φῶς του γίνεται στήριγμα καὶ χειρα
γωγός μας εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, εἰς τὰ δάκρυα 
καὶ εἰς τὰς θλίψεις τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, μὲ ἀποτέλε
σμα ἡ κατὰ Χριστὸν πτωχεία νὰ μᾶς ὁδηγῇ εἰς τὸν 
ἀληθινὸν πλοῦτον.

Μάρτυς μας ἀψευδὴς σήμερον ἡ δόξα τοῦ ἐν 

Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ, ὁ 
ὁποῖος τὸν δρόμον ἐβάδισε, τὸν ἀγῶνα αὐτὸν 
ἠγωνίσθη καί γενόμενος μέτοχος τῆς αἰωνίου μα
καριότητος, μεσιτεύει καὶ πρεσβεύει δι’ ὅλους ἡμᾶς. 
Καὶ μᾶς λέγει μὲ τὸ παράδειγμά του ὅτι ἐν τῷ κό
σμῳ τούτῳ θλῖψιν ἕξετε. Ἀλλὰ θαρσεῖτε, ὁ Κύριος 
ἐνίκησε τὸν κόσμον.

Καὶ μεῖς σήμερον, στεφανωμένοι, ἄλλοτε μὲ 
δάφνινα στεφάνια, ἄλλοτε, ἂν ὄχι πάντοτε, μὲ 
ἀκάνθινα, πάντοτε ὅμως στεφανωμένοι μὲ τὴν 
Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων μας, συνεχίζομεν οὐ 
τὴν ἀνθρώπων, ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ ἀνα
μένοντες τὸ διὰ τῶν Ἁγίων, μὲ προεξάρχοντα σή
μερον τὸν Ὅσιόν μας, ἔλεος τοῦ Κυρίου.

Μακάριος ὁ εὐλογημένος λαὸς τῆς Ρόδου ὁ 
ὁποῖος ἔχει ἀξιομίμητον παράδειγμα: ἐκεῖνο τοῦ 
ἁγίου Μελετίου. Σήμερον μέσα εἰς τὸ κρᾶμα τῶν 
φοβερωτέρων ἀντινομιῶν τῆς ζωῆς τὸ Οἰκουμενι
κόν Πατριαρχεῖον μας προσέφερε τό «δῶρον» εἰς 
τὴν Ρόδον καὶ εἰς τὸν λαόν της, καὶ λαμβάνομεν καὶ 
μεῖς τὸ ἀντίδωρον, τὴν διαρκῆ παρουσίαν καὶ προ
στασίαν τοῦ Ἁγίου μας. Σᾶς μεταφέρω, λοιπόν, ὡς 
σύν  δῶρον τὴν Πατριαρχικὴν εὐχὴν καὶ εὐλογίαν, 
ὁ Ἅγιος Μελέτιος νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ σκεπάζῃ τὴν 
εὐλογημένην ἐν Ρόδῳ κληρουχίαν τοῦ Πατριαρ
χείου μας ἀπὸ κάθε ἐπιβουλὴν καὶ κίνδυνον καὶ νὰ 
ἐκπληρώνῃ ὅλα τὰ αἰτήματα, τὰς προσδοκίας καὶ 
τὰς ἐλπίδες σας καὶ νὰ σᾶς στεφανώνῃ μὲ χαρὰν 
καὶ εὐφροσύνην καὶ χάριν, εἰς τὴν Μονήν του δὲ 
αὐτὴν νὰ χαρίζῃ πᾶν δώρημα τέλειον καὶ πρὸς σω
τηρία ἁρμόδιον, ὥστε νὰ ἀναδεικνύεται φάρος τη
λαυγὴς καὶ λιμὴν γαληνὸς παντὸς δοκιμαζομένου 
ἀνθρώπου.

Λοιπόν, λαβόντες σήμερον ἐπὶ τῇ μνήμῃ καὶ 
ἑορτῇ, Πνεῦμα ἐπουράνιον, ἰδόντες ἐν τῷ προσώ
πῳ καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τοῦ Ὁσίου Μελετίου, φῶς 
ἀληθινόν, εὑρόντες πίστιν ἀληθῆ, προσκυνοῦμεν 
καὶ δοξάζομεν τὴν Παναγίαν Τριάδα, τὸν Πατέρα, 
καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὴν μίαν οὐσί
αν, καὶ θεότητα καὶ δύναμιν καὶ ἐξουσίαν, τὴν ἐνερ
γοῦσαν θαυμαστὰ καὶ ἐξαίσια ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ 
του. Καὶ τέλος ἀπευθύνομεν ὅλοι μαζί, ὁ Πατριάρ
χης μας, ὁ Ποιμενάρχης, ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαός, εἰς 
τὸν Ὅσιόν μας χαριστήριον αἶνον: «Χαίροις τῶν 
Ὁσίων ὁ μιμητής, καὶ ζωῆς ἁγίας ὁ θεόπνους ὑφη
γητής, χαίροις Θεοτόκου ὁ γνήσιος θεράπων, Με
λέτιε θεόφρον ἀγγέλων σύσκηνε». Ἀμήν. ■



26 H OΔOΣ

ΟΜΙΛΙΑ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ θεία Λειτουργία  
ἐπί τῇ ἁγιοκατάξει τοῦ Ὁσίου Μελετίου

(12 Φεβρουαρίου 2014)

«Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς 
συνήγαγε» στὸν ἀπὸ τοὺς παλαιοχιστιανικοὺς 
ἤδη χρόνους ἁγιασμένο τοῦτο τόπο τῆς Ἱερᾶς καὶ 
σεβασμίας Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ 
Ὕψους, τῆς σήμερα γνωστῆς ὡς Ὑψενῆς, γιὰ νὰ 
συνεορτάσουμε καὶ συμπανηγυρίσουμε «ἐν Ἐκ
κλησίᾳ πολλῇ» τὴν ἑόρτιο Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ 
Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου. Ἡ παροῦσα 
ἡμέρα εὐφραίνει τὴν ψυχή ὅλων μας, γιατὶ σηματο
δοτεῖ καὶ τὸν πρῶτο ἐπίσημο ἑορτασμό τῆς Μνή
μης τοῦ ἡγιασμένου Πατρός ἀπὸ τῆς εὐλογημένης 
ἐκείνης ἡμέρας τῆς 27ης Νοεμβρίου τοῦ παρελθό
ντος ἔτους 2013 κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ 
Σύνοδος τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
ἀποφάσισε τὴν ἀναγραφή τοῦ ὀνόματός του στὶς 
ἁγιολογικὲς δέλτους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
καὶ τὸν ἐτήσιο ἑορτασμὸ τῆς μνήμης του τὴν 12η 
Φεβρουαρίου.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὕψους συγκαταλέγεται 
στὰ ἀρχαιότερα ἱερὰ σεβάσματα τῆς Ροδονήσου 
καὶ ἀπετέλεσε τόπο τὸν ὁποῖο ἐπέλεξε ἡ Ὑπερα
γία Θεοτόκος ὡς ὁρατὸ κατοικητήριο τῆς χάριτός 
της. Εὐδόκησε ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου στὸν τόπο 
τοῦτο καὶ ὄργανο τῆς εὐδοκίας της ἀνέδειξε, ὕστε
ρα ἀπὸ θαυμαστὲς ἐμφάνειες καὶ παράδοξα σημεῖα, 
τὸν «πτωχὸν τῷ πνεύματι» καὶ «καθαρὸν τῇ καρ
δίᾳ» Μελέτιο. Τὸν μικρὸ κατὰ κόσμον ἀλλὰ μεγά
λο κατὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀρετή, ὁ ὁποῖος πιστὸς 
στὴν κλήση του ὑπούργησε μέ δέος καὶ αὐταπάρ
νηση τὸ θέλημα τῆς Θεοτόκου. Σήκωσε μὲ προ
θυμία τὸν σταυρὸ τῆς μοναχικῆς του ἀφιέρωσης, 
ἀνοικοδόμησε τὴν ἐρειπωμένη Μονὴ καὶ τὴν κα
τέστησε λιμένα σωτήριο γιὰ τὸν χειμαζόμενο τότε 
στὴν τρικυμία τῆς ἀλλοπίστου δουλείας χριστεπώ
νυμο λαό τῆς Ρόδου. Τὸ φῶς του ἔλαμψε «ἐνώπιον 
τῶν ἀνθρώπων», κατὰ τὸν εὐαγγελικὸ λόγο, καὶ 
διέλυσε βαθιὰ σκοτάδια θλίψεως καὶ ταλαιπωρίας 
σωματικῆς καὶ ψυχικῆς. Στὸ πρόσωπό του ἀνα
γνώρισαν τὸν γνήσιο ἄνθρωπο καὶ πιστὸ ὑπηρέτη 

τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἔστεψαν, ἐνῶ ἀκόμα βρισκόταν 
στὴν παροῦσα ζωή, μὲ τὸ στεφάνι τῆς ἁγιότητας.

Δοξάζω τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν καὶ εὐχαριστῶ τὴν 
ἔφορο τῆς Μονῆς Ὑπεραγία Θεοτόκο τὴν Ὑψενή, 
διότι ἔτυχε σὲ μένα, τὸν ἐλάχιστο ἐν Ἐπισκόποις, 
ἡ τιμὴ καὶ ὁ κλῆρος νὰ διενεργήσω τὰ δέοντα γιὰ 
τὴν ἐπίσημη κατάταξή του στὸ Ἁγιολόγιο τῆς κατ᾽ 
Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὰ 
ἀπὸ αἰῶνες κρατοῦντα. Ἡ ταπεινὴ εἰσήγησή μου 
πρὸς τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τὸν προ
σκυνητὸν ἡμῶν Αὐθέντην καὶ Δεσπότην κ. κ. Βαρ
θολομαῖον καὶ πρὸς τὴν περὶ Αὐτὸν Ἁγία καὶ Ἱερὰ 
Σύνοδο ἐκπλήρωσε τὴν ἱερὰ καὶ δίκαιη ὀφειλὴ μας 
πρὸς τὸν νέο Ὅσιο τῆς Παυλικῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Ροδίων καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας 
ἐπισφράγισε τὴν συνείδηση τοῦ χριστεπωνύμου 
πληρώματος τῆς νήσου μας, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴν 
ἡμέρα τῆς μακαρίας κοιμήσεώς του μέχρι σήμερα 
ὡς Ἅγιο τὸν ἐτίμησε. 

Εὐχαριστοῦμε τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγι
ότητα, τὸν προσκυνητὸ ἡμῶν Αὐθέντη καὶ Δε
σπότη, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὴν περὶ 
Αὐτὸν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὸ μεγάλο δῶρο 
τῆς ἀναγραφῆς τοῦ ὀνόματος τοῦ Ὁσίου μας στὸ 
Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ καταθέ
τουμε τὸν ἀπέραντο σεβασμό καὶ τὴν υἱϊκὴ ἀφοσί
ωσή μας πρὸς τὸ σεπτὸ πρόσωπό του καὶ τὸν θε
σμὸ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. 
Χαιρετίζουμε μὲ αἰσθήματα πνευματικῆς χαρᾶς καὶ 
εἰλικρινοῦς ἀγάπης τὸν ἐκ προσώπου Αὐτοῦ παρι
στάμενο σήμερα ἀνάμεσά μας Ἀρχιγραμματέα τῆς 
Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, πανοσιολογιώτατο Ἀρ
χιμανδρίτη κ. Βαρθολομαῖο. Ἡ παρουσία σας, ἅγιε 
Ἀρχιγραμματεῦ, ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ εὐλο
γία γιὰ τὴν Μητρόπολή μας καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή. 
Μεταφέρετε τὴν εὐγνωμοσύνη, τὴν εὐχαριστία καὶ 
τὸν σεβασμό μας πρὸς τὸν Πατριάρχη μας καὶ κα
ταθέσετε στὴν Παναγιότητά του τὴν μαρτυρία ὅτι 
ὁ λαὸς τῶν Ροδίων εἶναι ὁ δικός του λαός, τὸ ποί
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μνιο ποὺ ἀκούει τὴν φωνή του καὶ ἀκολουθεῖ προ
σευχητικὰ τοὺς βηματισμούς του.  

Εὐχαριστοῦμε τοὺς ἁγίους ἀδελφοὺς Ἀρχιε
ρεῖς Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιο, 
Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο καὶ Κώου 
καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ γιὰ τὴν ἔλευσή τους καὶ 
τὴν συμμετοχή τους στὴν χαρά μας. Εὐχαριστοῦ
με τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Νέας Ζη
λανδίας κ. Ἀμφιλόχιο, ὁ ὁποῖος ὡς συγχωριανὸς 
τοῦ Ὁσίου, πρῶτος κατέγραψε τὴν διασωθεῖσα 
προφορικὴ παράδοση καὶ ἐπαναλειτούργησε τὴν 
Μονὴ τῆς Ὑψενῆς, γιὰ νὰ καυχώμεθα ὡς τοπικὴ 
Ἐκκλησία σήμερα γι᾽ αὐτὴ. Εὐχαριστοῦμε τοὺς 
Κληρικούς, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχὲς πού 
ταξίδεψαν μέσα στὸν χειμῶνα γιὰ νὰ συνεορτά
σουν μαζί μας. Εὐχαριστοῦμε τοὺς ἐκπροσώπους 
τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν Ἀρχῶν 
γιὰ τὴν παρουσία τους. Εὐχαριστίες ὀφείλονται 
στὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παραμυθί
ας Ἀρχιμανδρίτη π. Σεραφεὶμ, ὁ ὁποῖος ἐπὶ σειρὰ 
ἐτῶν ἐγκαταβίωσε στὴ Μονὴ καὶ ἐκοπίασε γιὰ τὴν 
ἀνάδειξή της, καθὼς καὶ τὸν Ἐφημέριο Λάρδου 
π. Σάββα Παπαδημητρίου, ὁ ὁποῖος μαζί μὲ τοὺς 
κατοίκους τῆς Λάρδου κράτησαν γιὰ πολλὰ χρό
νια ἄσβηστο τὸ καντήλι της. Εὐχαριστοῦμε καὶ 
ὅλους ἐσᾶς, τὸν φιλόχριστο καὶ φιλάγιο λαό μας, 
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν παρουσία καὶ συμμετοχή του σή
μερα στὴν πανήγυρη δίνει τὴν μαρτυρία γιὰ τὴν 
ἁγιότητα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς καὶ ἐπισφραγίζει τὴν 
ἐπίσημη ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας.

Μνημονεύουμε ἀξιοχρέως τῶν εὐσεβῶν καὶ πα
ραδοσιακῶν κατοίκων τῆς Λάρδου καὶ τῆς εὑρύ
τερης περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπὸ τὶς προφορι
κὲς διηγήσεις κράτησαν ζωντανὴ τὴν παράδοση 
γιὰ τὴν χριστομίμητη πολιτεία καὶ τὰ θαύματα 
τοῦ Ὁσίου καὶ τὰ παρέδωσαν σὲ μᾶς γιὰ νὰ διε
νεργήσουμε τὰ δέοντα γιὰ τὴν ἁγιοκατάταξή του. 
Μνημονεύουμε τοῦ ὀνόματος τοῦ μακαριστοῦ 
προκατόχου μας Ἀποστόλου Τρύφωνος, ὁ ὁποῖος 
πρῶτος ἐκ μέρους τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας ἀνε
γνώρισε τὴν ἁγιότητά του καὶ ἔδωσε τὴν ἐντολή 
κατασκευῆς τῆς πρώτης λειψανοθήκης γιὰ νὰ φυ
λαχθοῦν τὰ τίμια λείψανά του. Μνημονεύουμε ἐπί
σης ὅλων τῶν μακαριστῶν Ἐφημερίων τῆς Λάρδου 
καὶ ὅσων ἔζησαν ὡς φύλακες στὴν Μονή, οἱ ὁποῖοι 
δὲν ἔπαυσαν νὰ τὴν λειτουργοῦν καὶ νὰ τὴν διατη
ροῦν μέχρι τὴν ὥρα ποὺ εὐδόκησε ἡ Ὑπεραγία Θε
οτόκος νὰ ἐπαναλειτουργήσει ὡς γυναικεία πλέον 
Μονή.

Στὴν σημερινὴ Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Ὑψενῆς ἔλαχε ὁ κλῆρος νὰ συνεχίζει τὴν παράδο
ση τοῦ Ὁσίου Μελετίου. Εἶναι μεγάλη ἡ εὐθύνη καὶ 
βαρύ τὸ χρέος ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι ἀνταποκρίνε
ται ἐπάξια καὶ μὲ φόβο Θεοῦ. Μέσα σὲ λίγα χρό
νια ἔγιναν τόσα πολλά, εὐλογήθηκε πλούσια ἀπὸ 
τὸν Θεό, γιὰ νὰ δίνει αὐθεντικὴ μαρτυρία τῆς κατὰ 
Χριστὸν ζωῆς καὶ νὰ ἀποτελεῖ πνευματικό φάρο 
τοῦ νησιοῦ μας. Κάτω ἀπὸ τὴν καλὴ καθηγεσία 
τῆς Ἡγουμένης Μαριὰμ καὶ μὲ πνευματικὸ ὁδη
γό τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη 
κ. Τύχωνα βαδίζει τὸν δρόμο ποὺ ὁ Ὅσιος κτίτο
ρας πρῶτος ἐβάδισε. Ἡ παρουσία τῆς ἐφόρου της 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Ὁσίου Μελετίου εἶ
ναι ζωντανὴ καὶ μαρτυρεῖται ἀκατάπαυστα μὲ θαυ
μαστὰ σημεῖα καὶ γεγονότα.

Μὲ τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου μας ἐκπληρώ
σαμε τὴν μεγάλη ὀφειλή μας πρὸς αὐτὸν γιὰ ὅσα 
κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή του πρόσφερε στὴν τοπικὴ 
Ἐκκλησία καὶ τὸν λαόν μας. Ἔχομε χρέος νὰ ὁλο
κληρώσουμε τὸν ἤδη ὑπὸ ἀνέγερση Ναό του. Ξε
κινήσαμε μὲ μόνο ἐφόδιο τὴν πίστη πρὸς τὸν Θεὸν 
καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι ἐμεῖς θὰ ἀναλάβουμε τὸ 
ἔργο καὶ ὁ Ὅσιος θὰ τὸ τελειώσει. Ἀντιμετωπίσαμε 
ἐμπόδια, πειρασμούς καὶ θλίψεις, φτάσαμε μπρο
στά σὲ ἀδιέξοδα, ἀλλὰ ὅλες αὐτὲς οἱ κατ᾽ ἄνθρωπον 
δυσκολίες ἀποτελοῦν πλέον τὶς διαβεβαιώσεις ὅτι 
ἡ Ὑπεραγία καὶ ὁ Ὅσιος συνεργοῦν. Εὐχαριστοῦμε 
ὅσους μᾶς βοήθησαν, συγχωροῦμε καὶ εὐλογοῦμε 
ὅσους ἔβαλαν προσκόμματα καὶ μᾶς ἔθλιψαν καὶ 
ἐπικαλούμεθα τὴν μητρικὴ προστασία τῆς Πανα
γίας τῆς Ὑψενῆς καὶ τὴν χάρη τῶν πρεσβειῶν τοῦ 
Ὁσίου Μελετίου πρὸς ὅλους ἀνεξαιρέτως.

Τελειώνοντας τὸν λόγο ἀναφωνοῦμε: «Εἴη τὸ 
ὄνομα Κυρίου εύλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως 
τοῦ αἰῶνος». Κύριε σῶζε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγει 
τὴν κληρονομίαν σου διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ὁσί
ου σου θεράποντος Μελετίου τοῦ ἐν Υψενῇ. ■



28 H OΔOΣ

ΟΜΙΛΙΑ
τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑψενῆς Ὁσιωτάτης 

Μοναχῆς ΜΑΡΙΑΜ κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Θεία 
Λειτουργία ἐπί τῇ ἁγιοκατάξει τοῦ Ὁσίου Μελετίου.

(12 Φεβρουαρίου 2014)

«Ποίοις εὐφραντικοῖς λόγοις εὐφημήσω
μεν τὸ  τῆς σωφροσύνης ὑπόδειγμα, τὸν τῆς 
ἐγκρατείας ὑποφήτην καὶ Ὑψενῆς τοῦ σε
μνείου δομήτορα Μελέτιον τόν σοφόν τό τῆς 
Ρόδου ἱερώτατον ἀγλάισμα».

 Ἅγιε ἐκπρόσωπε τοῦ Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα
γιότητος τοῦ  Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου 
κυρίου Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεῦ τῆς Ἁγίας 
καὶ Ἱερᾶς Συνόδου,  Πανοσιολογιώτατε Ἀρχιμαν
δρίτα  κ. Βαρθολομαῖε,

 Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Λέρου, Καλύ
μνου, καὶ Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιε,

 Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Κώου καὶ Νισύ
ρου κ. Ναθαναήλ,

 Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καὶ 
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιε,

 Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Μητροπο
λῖτα Ρόδου κ. Κύριλλε,

 Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ὁσιολογιώτατες μονα
χές, ἐντιμότατοι ἄρχοντες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοί.

 

Π όθος διακαὴς καὶ πολυχρόνιος γιὰ τὴν 
ἀδελφότητά μας, ἡ ληφθεῖσα ἀπόφασις 

τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν ἐπίσημον καθιέρω
ση τῆς μνήμης τοῦ  Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Μελετί
ου τοῦ ἐν Ὑψενῇ. Ὡς Ἄγγελος βιώσας δύο αἰῶνες 
τώρα «ἐκ τῆς Ρόδου τῇ οἰκουμένῃ ἐκλάμπει, τῆς 
πολιτείας αὐτοῦ τὰς μυστικάς ἀκτίνας».

Ὁ  χορός τῶν ἁγίων, οἱ ἀσκηταὶ καὶ οἱ ἐρημῖται 
χαίρουν διὰ  τὸν συνασκητή τους καὶ χορεύει  σή
μερον ἡ γενέτειρά του Λάρδος καὶ ἡ περιώνυμος 
Ρόδος διὰ τὸ νέο καύχημα τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν 
Ὅσιο πατέρα μας Μελέτιο.

 «Μάρτυρες γάρ εἰσι» λέγει, ὁ Ὅσιος Πατὴρ 

ἡμῶν Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, «οὐχὶ  μόνον οἱ διὰ τὴν εἰς 
Χριστὸν πίστιν τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκχέοντες, ἀλλὰ καὶ 
οἱ δι᾽  ἀγαθῶν καὶ ἐναρέτων πράξεων ἀγωνιζόμενοι 
καὶ ἐναρέτῳ πορείᾳ ἀποθνήσκοντες».

 Αὐτὴν τὴν ἐνάρετον πορείαν ἀκολουθήσας ὁ 
Ὅσιος Μελέτιος ἠξιώθη θείων δωρεῶν καὶ θαυ
ματουργικῶν δυνάμεων. Ἡ πάμφωτος βιοτή του, 
πλήρης θεοπτιῶν, φωτοφανείας, ἀποκαλύψεων 
καὶ ποικίλων ἄλλων ἁγιοπνευματικῶν ἐμπειριῶν, 
τὸν ἀνέδειξε  ἐκφραστὴ τοῦ μοναχισμοῦ τῆς ἐπο
χῆς του καὶ ἐν γένει τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πνευ
ματικῆς ζωῆς τοῦ τόπου.

 Ὁ  Ὅσιος Μελέτιος, ὁ ἀφανὴς φωστήρας τῆς 
Λάρδου, ἐκ νεότητος ἐλάτρευσε τόν Θεὸν ἀγαπη
τικῶς «ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ». Ἐπεθύμησε τὴν 
ὁμοίωσιν μὲ τόν Θεό, θέτοντας τὰ θεμέλια τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς, ἀπὸ τὴν νεανική του ἡλικία.

Προκειμένου νὰ ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικῶς 
καὶ ἀπερισπάστως στὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό, ὁ 
φιλέρημος ἀναχωρητής, πλήρης ὤν τῆς ἀγάπης, 
ἐγκατέλειψε τὴν τύρβη τοῦ κόσμου καὶ ἐγκατα
στάθηκε στὴν ἐρειπωμένη τότε Μονὴ τοῦ Ὕψους 
καθυποβάλλοντας τὸν ἑαυτό του σὲ κάθε εἴδους 
ἄσκηση, ἐγκράτεια, σιωπὴ καὶ προσευχή.  Δὲν ἐν
διαφέρθηκε γιὰ τὸ «ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου» ἀλλὰ 
γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ κάθαρση τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρ
δίας, τηρώντας μετὰ πόθου τίς θεῖες ἐντολές, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ καταστεῖ κατοικητήριο τοῦ Τρι
αδικοῦ Θεοῦ.  Ὡς ποιμὴν καὶ πνευματικὸς πατὴρ 
ὑπῆρξε ἐκτύπωμα τοῦ καλοῦ Ποιμένος, καθοδη
γώντας μὲ σωφροσύνη τὸ λογικὸ ποίμνιο, ἐνῶ μὲ 
τὴν ταπείνωσι καὶ τὴν εὐσπλαχνία του ὁδηγοῦ
σε τοὺς πεπλανημένους στὴν μετάνοια ἀγαπών
τας τὸν ἁμαρτωλό και ἔχοντας πρὸ προσώπου 
Του τὴν εἰκόνα τοῦ Πατρὸς ποὺ ἐναγκαλίζεται 
τὸν ἄσωτον υἱό. Ὑπῆρξε ζηλωτὴς τῶν πατρικῶν 
παραδόσεων καὶ σθεναρὸς κῆρυξ τῆς ἀληθείας 
φροντίζοντας νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖ ἡ ὀρθόδοξος πί
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στις, διότι χωρίς ὁρθόδοξον πίστη δὲν μπορεῖ νὰ 
ὑπάρξει γνησία χριστιανικὴ ζωή. Ἡ ἀταλάντευτος 
στάση του στὸ ζήτημα τῶν μεικτῶν γάμων δημι
ουργοῦσε ἐμπόδια στὰ σχέδια τῶν Τούρκων καὶ 
προκάλεσε τὸν  φθόνο  ὁδηγών τας τους στὴ συ
κοφαντία.

Ὑπομένοντας τὴν ἄκραν ταπείνωση τῆς συκο
φαντίας, μιμήθηκε τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔγινε 
συγκοινωνὸς τοῦ Πάθους ἀκολουθώντας τὸν Κύ
ριο στὴ Γεθσημανὴ καὶ τὸν Γολγοθᾶ. Ἔφθασε στὴν 
τελείωση τῶν ἀρετῶν καὶ κατεστάθη δι’ ἠμᾶς φῶς 
ὁλόφωτο, γιὰ νὰ φωτίζει τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας, 
ἰδίως στοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιροὺς ὁποὺ συ
νήθως οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν ἕνα πρότυπο γιὰ 
νὰ ἀκολουθήσουν. Ἂς θέσουμε ἐνώπιόν μας σήμε
ρον τὸν ὁλόφωτο αὐτὸ ἀστέρα  καθιστώντας τον 
ποδηγέτη μας πρὸς τὴν θέωσι, ποὺ κατὰ τὸν ἅγιο 
Νικόδημο εἶναι ὁ τελικὸς στόχος, ὁ πρώτιστος καὶ 
ὑψηλότατος σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπλάσθη ὁ ἄν
θρωπος καὶ ἡ κτίσις ὁλόκληρη. Ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ νὰ 
μᾶς κάνει κοινωνοὺς τῆς θείας φύσεως, ἀπαιτών
τας τὴν ἁγιότητα ἀπὸ τὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς: «Ἅγιοι 
γίνεσθε ὅτι ἅγιος εἰμὶ ἐγὼ» στοχεύοντας πρὸς τὴν 
κατάκτησι τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.

Διττὰς Χάριτας χρεωστοῦμε στὸν Δεσπότη 
Χριστὸ καὶ τὴν Ὑπέραγνο Θεοτόκο κυρία Ὑ ψενή, 
διότι μᾶς ἠλέησαν  νὰ ἐγκαταβιώσουμε στὸν  λα
τρευτικὸ αὐτὸ τόπο ποὺ ἀποτέλεσε τόπο μετα
νοίας, ὁδὸ καὶ θύρα Παραδείσου ἀπὸ τοὺς πρώ

τους χριστιανικοὺς χρόνους καὶ διότι ἔχουμε ὡς 
ἱερὰ παρακαταθήκη καὶ ὡς θησαυρὸ ἀνεκτίμητο 
τὰ Ἅγια Λείψανα καὶ τὴν μυροβλύζουσα κάρα τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἠμῶν Μελετίου.

Σήμερον, ἐνῶ κυλᾶ ὁ δεύτερος αἰώνας μετὰ τὴν 
κοίμησή του, ἠχεῖ τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἁγι
οκατάταξεώς του στὸν χορὸ τῶν ἐν ἀσκήσει διαλ
λαμψάντων Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Οἱ καρδιές μας πάλλονται  ἀπό χαρὰ καὶ συγκίνη
ση «τέρπου καὶ χόρευε Λάρδος, εὐφραίνου Ρόδος 
σκίρτα γηθοσύνως Μονὴ Ὑψενῆς ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ 
Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μελετίου.  

Ὀλοθύμους εὐχαριστίας ὀφείλουμε πρὸς τὴν 
Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τὸν Οἰκουμενικό μας 
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Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τὸν ἔχοντα τὴν μέ
ριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, γιὰ τὴν πολλαπλῶς 
ἐκφρασθεῖσαν ἀγάπην,  πατρικὴν μέριμναν καὶ τὸ 
ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ διὰ τὴν Παυλικὴν 
Ἐκκλησίαν τῆς Ρόδου καὶ τὸ χριστεπώνυμον αὐτῆς 
πλήρωμα. Τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, σή
μερον βλέπουμε παροῦσα ἐν τῷ σεπτῷ προσώπῳ  
τοῦ Ἁγίου ἐκπρόσωπου Αὐτοῦ, Ἀρχιγραμματέως 
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Πανοσιολογιω
τάτου Ἀρχιμανδρίτου  κ.  Βαρθολομαίου.

Ἅγιε Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα
γιότητος, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν παρουσία σας 
ἐδῶ στὸ  μυροβόλο καὶ ἁγιοτόκο νησὶ τῆς Ρόδου, 
προκειμένου νὰ μᾶς  μεταφέρετε τὴν χαρμόσυνη 
εἴδηση τῆς ἐπισήμου ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσί
ου Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου. Σᾶς παρακαλοῦμε  
ὅπως διαβιβάσετε στὸν Παναγιώτατο καὶ τὴν περὶ 
Αὐτὸν Ἁγίαν καὶ  Ἱερὰν Σύνοδον τὴν εὐγνωμοσύ
νη καὶ τὰς ἀενάους εὐχαριστίας μας γιὰ τὴν τιμὴ 
καὶ τὴν εὐλογία πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονή μας, τὴ Ρόδο 
καὶ τὴν οἰκουμένη ὁλόκληρη ἐπὶ τῇ ἐπισήμῳ ἁγιο
κατατάξει τοῦ ὁσίου  Μελετίου τοῦ ἐν Ὑψενῇ στὸ  
Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ χρεωστικῶς εὐχαριστοῦ
με τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη καὶ σεπτὸν 
ποιμενάρχη μας κ. Κύριλλο γιὰ τὶς ἐνέργειες στὶς 
ὁποῖες προέβη προκειμένου νὰ κατατεθεῖ πρὸς τὴν 
Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον ἡ πρότασις τῆς Ἁγιοκα
τατάξεως τοῦ Ὁσίου Μελετίου.

 Σεβασμιώτατε, ἐνθυμούμεθα σήμερον τὴν πρὸ 
δεκαετίας  προσωπικήν σας ἐμπειρία ἀπὸ τὸν Ἅγιο 
Μελέτιο. Τὴν ζωντανὴ παρουσία τοῦ Ἁγίου  κατὰ 
τὴν πρώτην ἐπισκεψίν Σας στὴν Ἱερά μας Μονή, 
τὴν ἑπομένη ἡμέρα τῆς ἀναρρήσεώς σας στὸν 
ἱστορικὸ θρόνο τῆς Παυλικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρό
δου. Ὁ ὅσιος Μελέτιος  σᾶς ὑποδέχθη στὸ μονα
στήρι του ἐκπέμποντας ἄρρητη εὐωδία ἀπὸ τὴ 
χαριτόβρυτον ἁγίαν κάραν  του,  φανερώνοντας 
κατ’ αὐτόν τὸν τρόπον τὴν εὐαρέσκειά του πρὸς 
τὸ πρόσωπόν σας ἀλλὰ καὶ προμηνύοντας ἴσως 
καὶ τὸ σημερινὸ γεγονὸς τῆς Ἁγιοκατάξεως τοῦ 
ὁποίου ὑπήρξατε βασικὸς συντελεστής. Ἀπό τῆς 
ἀφίξεώς σας τό ὄνομα τοῦ Ὁσίου ἄρχισε νά μνη
μονεύεται σὲ ὅλους τους ἱεροὺς ναοὺς τῆς Ρόδου, ἡ 
ἱερὰ ἀκολουθία καὶ ἡ παράκλησις ποὺ φιλοπόνως 
συγγράψατε ψάλλεται   πλέον ἀπὸ τὸν πιστὸ λαὸ 
ὄχι μόνο τῆς Ρόδου ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα μέρη 
τοῦ τόπου μας.

Ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ  εὐχαριστοῦμε  καὶ τὸν 
σεβαστό μας Γέροντα νῦν Μητροπολίτη Νέας 

Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον, ὁ ὁποῖος ὡς γόνος καὶ 
αὐτός τῆς Λάρδου, ὅπως καὶ ὁ τιμώμενος σήμερα 
ἅγιος, πρῶτος προέβη στὴν καταγραφή τῶν προ
φορικῶν παραδόσεων γιά τήν ὁσία βιοτή καί τά 
θαύματα τοῦ Ὁσίου.

Σημαντικὴ ὑπῆρξε ἡ συμβολὴ τῶν ἀειμνήστων 
ἐφημερίων τοῦ χωρίου Λάρδου, ὅπως επίσης καὶ 
τῆς  Μαρίας Κράμπα και τῆς Χρυσάνθης Κέκα  πού  
διηκόνησαν τὴν Μονὴν τοῦ Ὕψους καὶ διετήρη
σαν  αὐτὴν στὸ πέρασμα τῶν χρόνων.

Ξεχωριστὰ θὰ πρέπει νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν 
σεβαστὸ Γέροντα π. Σεραφεὶμ Παρχαρίδη νῦν 
Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Παραμυθί
ας ἀλλὰ καὶ τὸν νῦν ἐφημέριο τῆς Λάρδου π. Σάβ
βα Παπαδημητρίου . 

Εὐχαριστίες ἐκ βάθους καρδίας ὀφείλουμε  στὸν 
ἱερὸ κλῆρο καὶ τὶς σεβαστὲς Γερόντισσες καὶ ἀδελ
φὲς ποὺ παρευρίσκονται ἐδῶ σήμερα στὴν πανε
φρόσυνον ταύτην ἡμέρα γιά να συμμετάσχουν ἐν 
πνευματικῇ ἀγαλλιάσει  στην ἑπίσημον ἁγιοκατά
ταξιν τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Μελετίου .

Εὐχαριστοῦμε  τούς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς 
Ρόδου ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐσᾶς  ποὺ ἤρθατε ἀπὸ τὴν 
Ἀθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Κρήτη καὶ ἁπὸ τὸ 
ἱερὸ νησὶ τῆς Πάτμου γιὰ νὰ προσκυνήσετε καὶ 
νὰ λάβετε  τὴν εὐλογία τοῦ  Ἁγίου μας. Ἐκ μέσης 
καρδίας εὐχαριστοῦμε τοὺς εὐσεβεῖς κατοίκους τῆς 
Λάρδου καὶ ἰδιαιτέρως δὲ τὸν σύλλογο Γυναικῶν 
Λάρδου, ποὺ συνέβαλλαν τὰ μέγιστα στὴν ὀργά
νωση τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν. 

 Εἶστε πραγματικὰ εὐλογημένοι ποὺ ἀξιωθήκα
τε νὰ ζήσετε αὐτὴ τὴν ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία ἕνας 
γόνος τῆς Λάρδου  βρίσκεται πλέον δίπλα στόν  
θρόνο τοῦ Παντάνακτος Θεοῦ καὶ δέεται ὑπὲρ 
ὅλων ἡμῶν ποὺ μὲ πίστι ἐπικαλούμεθα τὶς ἅγιες 
πρεσβεῖες του.

Ἅγιοι Ἁρχιερεῖς, σεβαστοὶ Πατέρες, ὀσιολογι
ώτατες μοναχές, ἄρχοντες τοῦ τόπου καὶ λαὲ τοῦ 
Θεοῦ ἠγαπημένε, ἡ παρουσία σας  ἐπεξέτεινε τὴν 
χαρὰν καὶ τὴν εὐλογία τοῦ σημερινοῦ πρώτου ἐπι
σήμου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου καὶ Θεο
φόρου πατρὸς ἡμῶν Μελετίου.

Ταπεινῶς ζητοῦμε νὰ  εὔχεσθε «ὥστε νὰ κατα
στοῦμε ὅλοι ἐμεῖς χορὸς μετανοούντων, χορὸς 
φωτιζομένων καὶ λατρευόντων τὸν Θεόν», καὶ ἂν ὁ 
Θεὸς θελήσει, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεο
τόκου τῆς Ὑψενῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Μελετίου, χορὸς 
σωζομένων.

 Ἀμήν. Γένοιτο. ■
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

XΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, Γραμματέως τοῦ Γραφείου ἐκπροσωπήσεως 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Ἀθήνα

➤  Μέ ἱεροπρέπεια καί σέ ἑορταστική 
ἀτμόσφαιρα ἑορτάσθηκε στά Πατριαρχεῖα 
ἡ 1η τοῦ ἔτους. Ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπί τῇ ἑορ
τῇ τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Βα
σιλείου τοῦ Μεγάλου, χοροστάτησε κατά τή 
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Πάν
σεπτο Πατριαρχικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου, 
σέ συγχοροστασία μέ ἄλλους Ἀρχιερεῖς τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Στή συνέχεια οἱ Σεβ. 
Ἀρχιερεῖς ἀνέβηκαν στήν Αἴθουσα τοῦ Θρό
νου, ὅπου κατά τή δεξίωση γιά τό νέο ἔτος 
προσφώνησαν τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, 
ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. 
Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνστα
ντῖνος, καί ἐξ ὀνόματος τῶν Ὀφφικιάλων 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ κ. 
Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμικήριος. 
Ἀντιφώνησε κατάλληλα ὁ Πατριάρχης, ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στίς κατά τό παρελθόν 
ἔτος ἱερές ἀποδημίες καί τίς ὑπόλοιπες δρα
στηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ
χείου καί στίς προγραμματιζόμενες δράσεις 
κατά τό 2014. 

➤  Διήμερη ἐπίσκεψη στήν Ἀθήνα τό 
διήμερο 8 καί 9 Ἰανουαρίου πραγματοποίησε ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμε
νικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ Πατριάρχης μέ τή συνοδεία 
του ἔφθασε ἀεροπορικῶς τό μεσημέρι τῆς Τετάρτης 8/1 στήν Ἀθήνα, 
ὅπου ἔγινε δεκτός μέ τίς προσήκουσες τιμές ἀπό τόν Μακ. Ἀρχιεπί
σκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Ἱερώνυμο B´ καί τή συνοδεία   
του, τόν Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Κων/νο Ἀρβανι
τόπουλο καί ἄλλους ἐπίσημους. Κατά τήν παραμονή του στήν Ἀθήνα 
ὁ Παναγιώτατος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, παρέ
στη κατά τήν ἐπίσημη τελετή ἔναρξης τῆς ἀνάληψης τῆς Προεδρί
ας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιά τό πρῶτο ἑξάμηνο 
τοῦ τρέχοντος ἔτους ἀπό τήν Ἑλλάδα πού πραγματοποιήθηκε στό 
Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, παρακάθησε στό γεῦμα πού παρετέθηκε 
ἀπό τόν Πρωθυπουργό κ. Ἀντ. Σαμαρᾶ στό ξενοδοχεῖο Μ. Βρεταν
νία, συναντήθηκε μέ τόν Ἀρχηγό τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης 
κ. Ἀλ. Τσίπρα καί μέ τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Κυβέρνησης κ. Εὐάγγελο 
Βενιζέλο, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. 
Παναγιότητος καί τῆς συνοδείας του. Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἐπι
σκέφθηκε τόν Πρέσβυ τῆς Τουρκίας στήν Ἀθήνα κ. Kerim Uras στό 
νέο κτίριο τῆς Πρεσβείας. 

➤  Ἐπίσκεψη στό Παρίσι ἀπό τήν 28η ἕως τήν 31η Ἰανουαρί
ου πραγματοποίησε ἡ Α.Θ.Π, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ
θολαμαῖος. Ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους χοροστάτησε στήν ἐπίσημη 
δοξολογία πού τελέστηκε στόν ἱστορικό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου Παρισίων. Τόν Πατριάρχη προσφώνησε ὁ οἰκεῖος Σεβ. 
Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ἀντιφώνησε κατάλληλα ὁ 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια εὐλόγησε, ἔκοψε 
καί διένειμε τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας. Ὁ 
Παναγιώτατος, πού πρέστη στή Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ κοινῇ ἑορτῇ 
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στόν Ἱ. Καθεδρκό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Παρι

σίων, συμμετεῖχε σέ Διάσκεψη πού ἔλαβε 
χώρα στή Γαλλική Ἀκαδημία Ἠθικῶν καί 
Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, παρέστη σέ ἐκδη
λώσεις τῶν ὀρθοδόξων ὀργανώσεων, ἐπι
σκέφθηκε τήν κ. Irina Bokova, Ὀρθόδοξη 
ἀπό τή Βουλγαρία καί Γενική Διευθύντρια 
τῆς UNESCO, εἶχε ἐπαφές στό Ὑπουρ
γείο Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας, ἀναγορεύ
θη ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ Ρωμαιοκαθο
λικοῦ Πανεπιστημίου Παρισίων (Institut 
Catholique) καί ἔδωσε διάλεξη στήν Ἀκα
δημία Ἠθικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν 
μέ θέμα: «Θρησκεία καί περιβάλλον».

➤  Τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, ἑορτῇ 
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τελέσθηκε στόν Πάνσεπτο Πα
τριαρχικό Ναό ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτο
νία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου 
Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς 
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς 
Μονῆς Βλατάδων Θεσσαλονίκης, τῆς Α. 
Θ. Π., τοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 
συμπροσευχηθέντος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βή
ματος. Ἡ χειροτονία τελέσθηκε ἀπό τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος 
κ. Ἀθανάσιο, ἐνῶ συλλειτούργησαν οἱ Σεβ. 

Μητροπολῖτες Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Λαγ
καδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Στήν δεξίωση πού ἀκολούθησε στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μη
τροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος παρουσίασε τόν νεοχει
ροτονηθέντα Ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες 
του πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο γιά 
τήν προαγωγή του, καί στή συνέχεια μίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ Σεβ. 
Καρδινάλιος κ. Angelo Scola, ἀναφερόμενος στήν ἐπίσκεψη τοῦ Πα
ναγιωτάτου στό Μιλάνο τόν Μάϊο τοῦ παρελθόντος ἔτους γιά τούς 
ἑορτασμούς τῆς 1700ῆς ἐπετείου τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων.

➤  Τήν Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου 
Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ 
καί ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἡ Α.Θ.Π. ὁ 
Πατριάρχης χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία πού τελέσθη
κε στό ναῢδριο τῆς Μονῆς. Μετά τήν ἀπόλυση, ἀναγνώσθηκε ἀπό 
τόν Πατριάρχη Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου 
Πατριάρχου Φωτίου Β΄ καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γέροντος 
Ἡρακλείας Φωτίου καί Κορυτσᾶς Φωτίου καί τοῦ ἀειμνήστου Ἱερο
μονάχου Φωτίου Γεωργιάδου. Ἐκκλησιάσθησαν Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ 
Θρόνου, ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τέως ὙπουργόςΒουλευτής, ὁ κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καί ὅμιλοι προσκυνη
τῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα. 

➤  Τήν Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ἀπό Συνοδικούς Ἱεράρχες, τίμησε 
μέ τήν ὑψηλή παρουσία του τήν ἐκδήλωση παρουσίασης τοῦ δίτο
μου ἔργου μέ τίτλο «Τά Προσκυνητάρια καί αἱ Ἀκολουθίαι τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης», πού ἐκδόθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου. Στήν ἐκδήλωση, πού διοργανώ
θηκε στό Σισμανόγλειο Μέγαρο ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Δράμας, χαι
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ρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός 
Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Κωνσταντινούπολη, ἡ Καθηγουμένη τῆς 
Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Μοναχή Ἀλεξία καί ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐκδό
σεων «Μυγδονία» κ. Ἀθανάσιος Καγιᾶς, ἐνῶ μίλησαν ὁ Σεβ. Μητρο
πολίτης Δράμας κ. Παῦλος, ὁ Γέρων Νικόδημος ὁ Ἁγιοπαυλίτης καί 
ὁ Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας 
Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Φουστέρης. Ὁ Παναγιώτατος κατέκλεισε 
τήν ὅλη ἐκδήλωση μέ κατάλληλη ὁμιλία καί παρέλαβε ἀπό τόν Σεβ. 
Μητροπολίτη Δράμας κ. Παῦλο τό πρῶτο ἀντίτυπο τοῦ ἐκδοθέντος 
ἔργου.

➤  Ἐπίσκεψη στή Βουδαπέστη ἀπό 2ας ἕως 4ης Μαρτίου πραγ
ματοποίησε ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, 
ὅπου στό Προεδρικό Μέγαρο Βούδας συναντήθηκε μέ τόν κ. János 
Áder, Πρόεδρο τῆς Οὑγγαρίας, καί τόν κ. Viktor Orbán, Πρωθυπουρ
γό τῆς χώρας, ὁ ὁποῖος καί προσεκάλεσε τόν Παναγιώτατο νά ἐπισκε
φθεῖ τήν χώρα του. Μέ τόν Πρόεδρο τῆς Οὑγγαρίας ὁ Παναγιώτατος 
συζήτησε θέματα πού ἀφοροῦν στήν παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν 
χώρα του, ἐνῶ μέ τόν Πρωθυπουργό  κ. Viktor Orban ὁ Πατριάρχης 
ὑπέγραψε στό Κοινοβούλιο τήν Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ τῆς 
Κυβερνήσεώς του καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ἐξαρ
χία του στήν Οὑγγαρία, παρουσίᾳ τῶν Πρέσβεων τῆς Τουρκίας, τῆς 
Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, ἄλλων ἐπισήμων καί πολλῶν ἐκπροσώπων 
τῶν Μ.Μ.Ε. Κατά τήν παραμονή του στή Βουδαπέστη ὁ Πατριάρχης 
μίλησε στήν Οὑγγρική Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν μέ θέμα «Κρίσις καί διά
κρισις ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ», καθώς καί στήν Ὀρθόδοξο Κοινότητα 
τῆς χώρας, ὅπου παρακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα τῶν νέων 
καί τῶν παιδιῶν, ἐνῶ ἐπισκέφθηκε τίς Πρεσβεῖες τῆς Ἑλλάδος καί τῆς 
Τουρκίας.

➤  Τό δίμηνο ἸανουαρίουΦεβρουαρίου τό Φανάρι καί τόν Προ
καθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπισκέπτηκαν Ἀρχερεῖς, Κληρικοί, Μο
ναχοί, Ὀφφικίαλοι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, Βουλευτές, ὁ Γενικός 
Πρόξενος τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἄγκυρα κ. Moshe Kamhi, ὁ Δήμαρχος 
Μπέγιογλου (Πέραν) κ. Ahmet Misbah Demircan, ἐκπρόσωποι τῆς 
Δημοτικῆς καί Περιφερειακῆς Αὐτοδιοίκησης, ἀκαδημαϊκοί, διπλω
μάτες, ἐπιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, ὅμιλοι προσκυ
νητῶν, μαθητές Γυμνασίων καί Λυκείων ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἀλλοῦ. 

➤  Tήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες 
τῆς Συνάξεως τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων 
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία διεξήχθη στό Φανάρι ἀπό 6ης ἕως 
9ης Μαρτίου ἐ.ἔ. σέ πολύ ἀδελφικό κλίμα. Στή Σύναξη, πού πραγμα
τοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως καί ὑπό τήν προεδρία τῆς Α.Θ.Πα
ναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συζη
τήθηκαν ζητήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
στόν σύγχρονο κόσμο. Κατά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προ
εξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἀνα
γνώσθηκε ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἄμβωνος τό Μήνυμα τῶν Προκα
θημένων. Στή Σύναξη μετεῖχαν ὅλοι οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι 
αὐτοπροσώπως, πλήν τοῦ ἀσθενοῦντος Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπήθηκε ἀπό Ἀρχιερεῖς τῆς 
κατ’ αὐτόν Ἐκκλησίας. 

➤  Σέ πνεῦμα κατανύξεως καί ἱεροπρέπειας τελέσθηκαν στόν 
Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου οἱ ἱερές ἀκολουθίες τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τό πρωί τῆς Μ. Παρασκευῆς 18ης 
Ἀπριλίου ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, χοροστάτησε κατά τήν 
Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως σέ συγχορο
στασία μέ Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τό μεσημέρι τῆς Μ. 
Παρασκευῆς ὁ Πατριάρχης μετέβη στήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς 
Βαλουκλῆ καί ἀνέγνωσε Τρισάγιο πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προ
κατόχου του Πατριάρχου Δημητρίου, καί στή συνέχεια προσκύνησε 
στό Πατριαρχικό Κοιμητήριο Ἐγρηκαποῦ, ὅπου δεήθηκε ὑπέρ ἀνα
παύσεως τῶν ἐκεῖ ἀναπαυομένων Ἱεραρχῶν καί λοιπῶν τέκνων τῆς 
Ἐκκλησίας.    

➤  Μέ μεγαλοπρέπεια καί λαμπρότητα καί μέ τήν παρουσία πλή
θους προσκυνητῶν ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
στά Πατριαρχεῖα. Τό μεσονύκτιο τοῦ Μ. Σαββάτου 19ης Ἀπριλίου ὁ 
Πατριάρχης προέστη τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί ἀπηύθυνε ἑόρ

τιο Μήνυμα πρός τούς πιστούς πού συνέρευσαν στόν αὐλόγυρο τῶν 
Πατριαρχείων. Στή συνέχεια τελέσθηκε ἡ πασχάλιος πανηγυρική Θ. 
Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων 
Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Τήν Πατριαρχική Ἀπό
δειξη ἐπί τῷ Πάσχα ἀνέγνωσε ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. 
Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς 
Συνόδου.

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 20ῆς Ἀπριλίου, τελέσθηκε σέ 
πανηγυρική ἀτμόσφαιρα ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης, 
προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου. Μετά τήν Εἴσοδο, τό Ἱερό Εὐαγγέ
λιο ἀναγνώσθηκε σέ δέκα γλῶσσες. Στό τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Πα
τριάρχης, κατά τό ἐκκλησιαστικό ἔθος, διένειμε σέ ὅλους τούς πιστούς 
πασχαλινά αὐγά.

➤  Πενθήμερη ἐπίσκεψη στήν Ὁλλανδία ἀπό 23ης ἕως 27ης 
Ἀπριλίου πραγματοποίησε ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ Παναγιώτατος συναντήθηκε στή Χάγη μέ τόν 
Ἐξοχ. κ. Frans Timmermans, Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁλλανδίας 
καί μέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησι
ῶν καί παρεκάθησε στό ἐπίσημο γεῦμα πού παρέθεσαν πρός τιμήν 
του οἱ Πρέσβεις τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος. Ἐπίσης ἔγινε δε
κτός ἀπό τόν Βασιλέα τῆς Ὁλλανδίας κ. WillemAlexander στήν 
κατοικία του, ὅπου ἔγινε συζήτηση γιά θέματα πού ἀφοροῦν στή 
θέση τῶν Μειονοτήτων στήν Τουρκία, τήν προοπτική ὀργανώσε
ως οἰκολογικοῦ Συμποσίου στήν Ὁλλανδία κ.ἄ., εἶχε συνάντηση μέ 
τούς ἐκπροσώπους τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, 
τῶν Παλαιοκαθολικῶν καί τῶν Ἀγγλικανῶν στήν Ὁλλανδία, μέ τούς 
Παλαιοκαθολικούς Ἐπισκόπους Ὁλλανδίας καί Ἑλβετίας καί μέ τά 
μέλη τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διαλόγου μεταξύ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου καί Παλαιοκαθολικῶν, ἐνῶ ξεναγήθηκε στό πρότυπο 
ἀγρόκτημα τῆς περιοχῆς Bunschoten. Ἐπίσης παρακολούθησε ἡμε
ρίδα μέ θέμα: «Our Daily BreadSustaining life and human dignity 
through food and agriculture», ὅπου μίλησε κατάλληλα ὁ Πατρι
άρχης καί ἀκολούθησε συζήτηση στρογγύλης τραπέζης. Μετά τήν 
ἡμερίδα, ὁ Παναγιώτατος καί οἱ σύνεδροι ξεναγήθησαν στούς χώ
ρους παραγωγῆς ἀγελαδινοῦ γάλακτος γειτονικοῦ ἀγροκτήματος. 
Ἐπιπλέον ὁ Πατριάρχης μετέβη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Γενεθλίου τῆς 
Θεοτόκου Asten, ὅπου χοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπε
ρινό. Τέλος, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 27η Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης 
χοροστάτησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Rotterdam, κατά τήν 
τελεσθεῖσα Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μη
τροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενεί
ας κ. Μάξιμος, οἱ Κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Πρέσβεις καί μέγα 
πλῆθος πιστῶν ἀπό τίς Ἐνορίες τοῦ Βελγίου, τῆς Ὁλλανδίας καί τοῦ 
Λουξεμβρούργου. Μίλησαν κατάλληλα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγί
ου καί ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους.

➤  Τήν γενέτειρά του Ἴμβρο ἐπισκέπτηκε ἀπό τήν Δευτέρα 28η 
Ἀπριλίου ἕως καί τήν 1η Μαΐου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο
μαῖος. Ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποίος συνοδευόταν ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελο καί κληρικούς τοῦ Οἰκουμενικού Θρόνου, 
προσκύνησε, ἀμέσως μετά τήν θερμή ὑποδοχή του στόν κεντρικό λι
μένα, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στήν Πρωτεύουσα τῆς νήσου, Παναγία. Ἐπίσης ὁ Παναγιώτατος ἔγι
νε δεκτός ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἴμβρου κ. Κύριλλο στήν ἕδρα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου καί μετέβη στό χωριό 
του, τούς Ἁγίους Θεοδώρους, ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία νά περπατήσει 
στά γραφικά δρομάκια καί νά θαυμάσει τούς ὁλάνθιστους κήπους, 
πλημμυρισμένους μέ χρώματα καί ἀρώματα τῆς Ἰμβριώτικης ἄνοιξης. 
Ἀκόμη, ἐπισκέφθηκε τό Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ του, ὅπου βρίσκονται 
οἱ τάφοι τῶν προγόνων καί συγγενῶν τοῦ Πατριάρχη ἀλλά καί τῶν 
γονέων τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου Κουκού
ζη. Τέλος, κατά τήν διάρκεια τῆς τριημέρου παραμονῆς του στήν 
Ἴμβρο ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε διάφορα χωριά καί ἐθιμοτυπικῶς 
τόν νέο Ἐπαρχο καί τόν νέο Δήμαρχο τῆς νήσου, τούς ὁποίους καί 
συνεχάρη γιά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τους. Ἀκόμη, ἐπισκέφθη
κε τό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς Ἴμβρου, ὅπου εὐλόγησε διδάσκοντες καί 
διδασκομένους.
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ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΡωΤΟΧΡΟΝΙΑ

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στή Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ 
Πρωτοχρονιά τοῦ νέου σωτηρίου ἔτους 2014.

Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς (Τρίτη 31 Δεκεμβρίου) 
στή Μητροπολιτική κατοικία (Ἐπισκοπεῖο) ἐπισκέφτηκαν τόν 
Σεβασμιώτατο γιά νά ψάλλουν τά κάλαντα καί νά πάρουν τήν 
εὐχή του γιά τό νέο ἔτος: α) Ἡ χορωδία καί ἡ ὀρχήστρα τῆς 95 
ΑΔΤΕ, β) ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Ρόδου, γ) Ἡ Ἀδελφότης 
Κρητῶν Ρόδου «Ὁ Ψηλορείτης», δ) Ὁ Σύλλογος Ποντίων Ρό
δου «Ὁ Διγενῆς», ε) Ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Ἀπολλώνων, 
στ) Ἡ χορωδία τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Κρεμαστῆς, ζ) 
Ἡ χορωδία τῆς Ἐνορίας Ἀρχαγγέλου Ρόδου, καί η) πολλές μι
κρές ὁμάδες παιδιῶν.

Τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό ἱερό Ναό Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτο
μῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς Μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατά 
τόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος.

Μετά τόν Ἑσπερινό στή Μητροπολιτική κατοικία ἔλαβε 

χώρα κατά τό ἔθος ἡ τελετή εὐλογίας τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, 
μέ τήν παρουσία τῶν Βουλευτῶν τοῦ Νομοῦ, τῶν τοπικῶν 
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τῶν ἐκπροσώπων ἄλλων 
χριστιανικῶν δογμάτων καί θρησκευτικῶν κοινοτήτων τῆς 
Ρόδου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου, Ἡγουμένων καί Μοναχῶν, Μελῶν 
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ νησιοῦ, ἐκπροσώπων 
φορέων τῆς πόλεως καί πλήθους κόσμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατά τήν προσφώνησή του, εὐχαρί
στησε τούς Ἐφημερίους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἐπιτροπῶν, τίς τοπικές Ἀρχές καί ὅλους ὅσους συμπαραστά
θηκαν στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας κατά τό περελθόν ἔτος 2013 
καί εὐχήθηκε τό νέο ἔτος 2014 νά εἶναι εἰρηνικό, ὑγιεινό καί 
σωτήριο.

Τήν πρώτη τοῦ νέου ἔτους, Τετάρτη 1η Ἰανουαρίου 2014, 
ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο, ἐτέλεσε τήν 
Θεία Λειτουργία καί προέστη τῆς Δοξολογίας στόν Μητρο
πολιτικό ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων.

Τό ἀπόγευμα καί τήν ἑπομένη ἐπισκέπτηκε γιά νά δώσει 
τίς ἑόρτιες εὐχές του καί νά εὐλογήσει τήν Ἁγιοβασιλόπιττα 
τίς Ἱερές Μονές Παραμυθίας, Ἁγίου Νεκταρίου Κρυονερίου, 
Ὑψενῆς καί Σκιαδίου.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Μέ τήν πάνδημη συμμετοχή τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας ἑορ
τάστηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη μας ἡ μεγάλη Δεσποτική 
Ἑορτή τῶν Θεοφανείων καί ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδάτων.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 5ης Ἰανουαρίου 2014 καί ὥρα 
5:00 μ.μ. ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων στόν 
Μητροπολιτικό ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, χοροστα
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Δευτέρα 6η Ἰανουαρίου, ὁ Σεβα
σμιώτατος ἐχοροστάτησε  κατά τόν Ὄρθρο τῆς Ἑορτῆς καί 
ἐτελεσε τή Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Κα
θεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμου τῆς Θεοτόκου, πρό τῆς ἀπο
λύσεως τῆς ὁποίας τέλεσε τόν Μέγα Ἁγιασμό μέ τήν παρουσία 
τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Στή συνέχεια ἡ λιτανευτική πομπή ἀπό τόν ἱερό Ναό κα
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τευθύνθηκε πρός τό καθορισμένο χῶρο στό Λιμάνι τοῦ Μαν
δρακίου, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή τῆς καταδύσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς κολυμβητές πού ἀψή
φησαν τό κρύο καί ἔπεσαν στά παγωμένα νερά καί ἀπένειμε 
χρυσό Σταυρό στήν κ. Ἀφροδίτη Βιέννα, ἡ ὁποία πρώτη τόν 
ἀνέσυρε.

Μετά τήν Τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ, κατά τό ἔθος, στίς ἐγκα
ταστάσεις τοῦ Ναυτίκου Ὁμίλου Ρόδου ἔλαβε χώρα ἡ εὐλογία 
τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Ὁμίλου.

Τό ἑσπέρας τῆς 6ης Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχορο
στάτησε κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ἱερό Ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου Προδρόμου Φανῶν καί τήν ἑπομένη ἐχοροστάτησε 
κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανη
γυρίζοντα ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τῆς πόλεως.

ΜΝΗΜΗ ΤωΝ ΑΓΙωΝ  
AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις πανη
γύρισε καί ἐφέτος τήν Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Ἀθανασίου 
καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, κατά τήν ὁποία ἄγει 
τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

 Τό ἀπόγευμα τῆς 17ης Ἰανουαρίου 2013 στόν Μητροπο
λιτικό ἱερό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐψάλη ὁ πανηγυ
ρικός ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμι
ωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυρίλλου, μέ τή συμμετοχή πολλῶν 
Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τήν παρουσία πολλῶν 
πιστῶν. Μετά τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ στήν αἴθουσα ἐκδηλώ

σεων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή δεξιώθηκε 
τόν ἱερό Κλῆρο καί τούς πιστούς.

Τήν Παρασκευή 18 Ἰανουαρίου ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί τε
λέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό ἱερό Ναό, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου. Τόν ἑορτάζοντα Ποιμε
νάρχη μας προσφώνησε ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου ὁ Γενικός 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος π. Ἰωάννης Χαλκιᾶς. Τούς ὕμνους 
ἀπέδωσε πολυμελής χορωδία ψαλτῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης εὐχαρίστησε ὅλους τούς παρευρισκομένους, τούς 
Κληρικούς, τόν Δήμαρχο Ρόδου κ. Εὐστάθιο Κουσουρνά, τούς 
ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί τό πολυπληθές ἐκκλη
σίασμα γιά τήν ἀγάπη καί τίς εὐχές τους.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στό Ἐπισκοπεῖο 
ὅπου δέχθηκε τίς εὐχές τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ. Τό 
ἀπόγευμα καί μέχρι τήν 10η νυκτερινή Κληρικοί, τά μέλη τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν καί ἑκατοντάδες πιστοί ἐπισκέ
φτηκαν τό Ἐπισκοπεῖο καί εὐχήθηκαν στόν ἑορτάζοντα Μη
τροπολίτη.

ΣΥΝΑξΙΣ ΤωΝ ἘΕΦΗΜΕΡΙωΝ

Τήν Δευτέρα 20 Ἰανουαρίου στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ ἔλαβε χώρα Σύναξη τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως μέ εἰσηγητή τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Θε
μιστοκλῆ Χριστοδούλου, Ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν Ἀθηνῶν καί καθηγητή τῆς Ριζα
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ρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: 
«Ποιμαντική καί τελετουργική θεώρηση τῶν δύο βασικῶν μυ
στηρίων Γάμου καί Βαπτίσεως». Ἰδιαίτερα ἀναφέρθηκε στά 
προβλήματα πού παρουσιάζονται σήμερα κατά τήν τέλεση 
τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Γάμου καί τό
νισε τήν ἀνάγκη διαφυλάξεως τῆς ἱερότητάς τους.

Τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας στήν αἴθουσα τοῦ «ΑΚΤΑΙΟΝ» 
ὁ ἴδιος ὁμιλητής στά πλαίσια λειτουργίας τῆς Σχολῆς γονέων 
ἀνέπτυξε τό θέμα «Οἰκογένεια καί λατρεία. Μία ἄλλη διάστα
ση στή διάπλαση ὑγιῶν παιδιῶν».

Καί στίς δύο διοργανώσεις μετά τίς ἐμπεριστατωμένες εἰ
σηγήσεις τοῦ π. Θεμιστοκλῆ ἀκολούθησε διάλογος καί γόνιμη 
συζήτηση. 

ΜΝΗΜΗ ΤωΝ ΑΓΙωΝ  
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ἘΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Τήν Μνήμη τῶν Ἁγίων Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας 
καί Ἀγαθαγγέλου, πού συγκαταλέγονται στήν τοπική Ἁγι
ολογία τῆς Ρόδου, πανηγύρισε ἡ τοπική μας Ἐκκλησία στόν 
ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς παλαιᾶς πόλε
ως, ὅπου καί φυλάσσεται τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου 
Κλήμεντος. Οἱ Ἅγιοι εἶναι καί προστάτες τῆς Ἑνώσεως Ἱερο
ψαλτῶν Ρόδου καί Περιχώρων, οἱ ὁποῖοι κατ’ ἔτος ἑορτάζουν 
κατά τήν μνήμη τους στόν ὡς ἄνω ἱερό Ναό.

Κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβα
σμιώτατος καί ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Ἑνώσεως μέ ἐπικεφαλῆς 
τόν Πρωτοψάλτη κ. Ἐμμανουήλ Θεουλάκη. Μετά τό πέρας 
τοῦ Ἑσπερινοῦ στήν παρακείμενη αἴθουσα τῆς Ἐνορίας ἔλαβε 
χώρα ἡ εὐλογία τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἑνώσεως Ἱεροψαλτῶν 
καί παρετέθη δεξίωση ἀπό τήν Ἐνορία.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του συνεχάρη τούς 
Ἱεροψάλτες, τόνισε τήν μεγάλη προσφορά τους στήν Ἐκκλη
σία καί εὐχήθηκε τά δέοντα.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΙΚΚΙΟΥ  
ΣΤΟΝ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΑΚΙΡΗ

Κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου 
Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους στόν φερώνυμο τοῦ Ἁγίου ἐνο
ριακό ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας Ἐλεούσας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέ
νειμε τό ὀφίκκιο τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ρόδου στόν δεξιό Ἱεροψάλτη τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ κ. Βασίλειο Τσα

κίρη, ἐπιβραβεύοντας τήν πολυετῆ προσφορά του ὡς Ἱερο
ψάλτου σέ διάφορους ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΤωΝ ΑΠΟΛΛωΝωΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τήν Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου μεταφέρθηκε ἀπό τόν Σεβα
σμιώτατο Μητροπολίτη μας στήν Κύπρο γιά προσκύνημα ὁ 
Τίμιος Σταυρός τῆς Ἐνορίας Ἀπολλώνων. Τόν Σεβασμιώτα
το συνόδευαν ὁ Ἀρχιμ. Κύριλλος Παπανθίμου, ὁ Ἐφημέριος 
Ἀπολλώνων πρεσβύτερος Ἠλίας Πετρίδης, ὁ Ἀντιπεριφε
ρειάρχης κ. Φώτιος Χατζηδιάκος, ὁ πρόεδρος τῆς τοπικῆς 
κοινότητας Ἀπολλώνων κ. Βασίλειος Πιπέρης, ὁ Ἐκκλησια
στικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Χατζηγεωργίου καί οἱ ἀστυνο
μικοί κ. Νικόλαος Μαθιανάκης καί Βασίλειος Μαργαρίτης.

Τήν ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας ἔγινε ἡ ὑποδοχή τοῦ Τι
μίου Ξύλου στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Παρα
λιμνίου ἀπό τόν ἐπιχώριο Ποιμενάρχη, Πανιερώτατο Μητρο
πολίτη Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειο, ὁ ὁποῖος 
στήν προσφώνησή του χαιρέτισε τό γεγονός καί ἀναφέρθηκε 
στούς ἀπό αἰῶνες δεσμούς Κύπρου καί Ρόδου.

Τό ἀπόγευμα τῆς 21ης Φεβρουαρίου ὁ Τίμιος Σταυρός 
ἔφτασε στήν πόλη τῆς Λεμεσοῦ. Σέ ἀπόσταση 500 μ. ἀπό τόν 
ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Λινοποδίου ἔγινε ἡ ὑποδοχή ἀπό 
τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο καί κα
τόπιν σέ λιτανευτική πομπή, μέ τήν συνοδεία στρατιωτικοῦ 
ἀγήματος καί τῆς φιλαρμονικῆς, μεταφέρθηκε στόν ἱερό Ναό, 
ὅπου ἐψάλη δοξολογία. Στήν προσφώνησή του ὁ ἅγιος Λεμε
σοῦ ἀναφέρθηκε στό γεγονός χαρακτηρίζοντάς το ὡς ἰδιαίτε
ρη εὐλογία γιά τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, συνεχά
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ρη τόν Ἐφημέριο π. Προκόπιο καί τούς συνεργάτες του γιά 
τήν πρωτοβουλία καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί τήν 
Ἐνορία Ἀπολλώνων γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως.

Τήν Κυριακή 23 Φεβρουαρίου ἔλαβε χώρα στόν ὡς ἄνω ἱερό 
Ναό τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σε
βασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, συλλειτουρ
γούντων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κηρυνείας κ. Χρυ
σοστόμου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Ἀθανασίου.

Κατά τήν παραμονή στήν Κύπρο ὁ Σεβασμιώτατος ἐπι
σκέφτηκε τίς Ἱερές Μονές Ἁγίου Βαρνάβα, Κύκκου, Ἁγίου Νε
οφύτου, Χρυσορρογιατίσσης, Τροοδιτίσσης καί Τρικουκιᾶς, 
καθώς καί τήν κατεχόμενη Ἀμμόχωστο.

Ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν τόσο στήν Ἱ. Μητρόπολη Λε
μεσοῦ, ὅσο καί στήν Ἱ. Μητρόπολη Κωνσταντίας καί Ἀμμο
χώστου ἦταν συγκινητική καί ἡ φιλοξενία ἀπό τούς Πανιερω
τάτους Μητροπολῖτες κ. Ἀθανάσιο καί κ. Βασίλειο ἀβραμιαία.

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕωΝ

Ἔχοντας σάν γνώμονα τήν βοήθεια πρός τήν οἰκογένεια 
καί τούς γονεῖς  καί σύνθημα «Γιά τούς γονεῖς καί μέ τούς γο
νεῖς» ἡ Σχολή Γονέων τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ 
Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας λειτούργησε γιά δεύ
τερη συνεχῆ χρονιά ὑπό τήν εὐθύνη καί τόν συντονισμό τοῦ 
πρωτοπρεσβυτέρου π. Νεκταρίου Κάνια. Οἱ ὁμιλίες πραγμα
τοποιήθηκαν τήν περίοδο Ὀκτωβρίου 2013Μαρτίου 2014 
ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες (ἱερεῖς, παιδοψυχίατρους, ψυχία
τρους, ἐκπαιδευτικούς καθηγητές πανεπιστημίου), ἐξειδικευ
μένους στά θέματα πού ἀπασχολοῦν  τήν οἰκογένεια. 

Ἡ πρόσκληση γιά συμμετοχή ἀπευθύνθηκε πρός ὅλους 
τούς γονεῖς, ὑποψήφιους γονεῖς, νέους πού προετοιμάζονται 
γιά τήν δημιουργία οἰκογένειας, τῆς Μητροπόλεως Ρόδου. Ἡ 
εἴσοδος ἦταν ἐλεύθερη καί ἡ συμμετοχή μεγάλη.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δέκα διαλέξεις κατά τήν 
διάρκεια τῶν ὁποίων ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα ἐρωτήσεων τῶν 
συμμετεχόντων πρός τόν ἑκάστοτε ὁμιλητή.

 Παρακάτω παραθέτουμε ἀναλυτικά τίς ἡμερομηνίες, τά 
θέματα καί τούς ὁμιλητές τῶν διαλέξεων:

1. Τήν Τρίτη 8 Ὀκτωβρίου 2013 μέ ὁμιλητή τόν Πανιερώ
τατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιο μέ Θέμα: «Οἰκογέ
νεια. Σταυρός ἤ Εὐλογία;».

2. Τήν Τετάρτη  16 Ὀκτωβρίου μέ ὁμιλητή τόν Καθητητή 
Ἀναπτυξιακῆς ψυχολογίας κ. Ἀλέξανδρο Κακαβούλη μέ θέμα: 
«Ἐρωτική ἀγωγή στά πλαίσια τῆς οἰκογένειας».                                                                     

3. Τήν Τετάρτη 23 Ὀκτωβρίου μέ ὁμιλητή τόν Πρωτ. 
Σταῦρο Κοφινᾶ ΘεολόγοΨυχολόγο μέ θέμα: «Οἱ προϋποθέ
σεις γιά τήν σχέση. Τά θεμέλια τοῦ Γάμου».

4. Τήν Δευτέρα 4 Νοεμβρίου  μέ ὁμιλητή τόν Πρωτ. Δημή
τριο Μπαθρέλλο ΦιλόλογοΘεολόγο μέ θέμα: «Ἡ σχέση τῶν 
συζύγων καί ἡ δύναμη τῆς συγχώρησης».

5.  Τήν Παρασκευή 29 Νοεμβρίου μέ ὁμιλήτρια τήν δασκά
λα καί συγγραφέα παιδικῆς λογοτεχνίας Ἀγγελική Μαστρομι
χαλάκη μέ θέμα: «Ὁ ρόλος μας ἀπέναντι στά παιδιά σέ περιό
δους κρίσης».

6. Τήν Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου μέ ὁμιλητή τόν Πρωτ. Βασί
λειο Θερμό ΘεολόγοΠαιδοψυχολόγο μέ θέμα: «Γιά μία καλύ
τερη κατανόηση τῆς ἐφηβείας».

7. Τήν Δευτέρα 20 Ἰανουαρίου  2014 μέ ὁμιλητή τόν  
Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου μέ Θέμα: «Ὀρθόδοξη 
Λατρεία καί οἰκογένεια. Μιά ἄλλη διάσταση γιά τή διάπλαση 
ὑγιῶν παιδιῶν».

8. Τήν Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 μέ  ὁμιλητή τόν Πα
νοσ. Καλλίνικο Μαυρολέοντα μέ θέμα: «Νονοί...ἐν δράσει!».

9.  Τήν Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου μέ ὁμιλητή τόν παι
δοψυχολόγο ψυχοθεραπευτή κ. Δημήτριο Καραγιάνννη μέ 
θέμα:  «Ἀναδεικνύοντας τήν συντροφικότητα στόν γάμο».

10. Τήν Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου μέ ὁμιλήτρια τήν ὁμό
τιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου καί συγγραφέα κ. Μερόπη 
Σπυροπούλου μέ θέμα: «Ἐπικοινωνία καί συντροφικότητα στή 
σύγχρονη οἰκογένεια» .

Εὐχαριστίες ὀφείλουμε  στούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές, στόν 
Δημοτικό ὀργανισμό «Πηγές Καλλιθέας», στόν Τηλεοπτικό 
σταθμό «Θάρρι»,  σέ ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν δυναμικά στίς 
δραστηριότητές της.

Ἐπικαλούμενοι τήν εὐλογία τοῦ πανάγαθου Θεοῦ στίς 
ἐργασίες τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Μητροπόλεώς μας, καί τίς 
προσευχές ὅλων ὅσων τήν ἀγαποῦν, εὐελπιστοῦμε σέ μία δυ
ναμικότερη παρουσία της, τήν ἑπόμενη περίοδο πού ἀρχίζει 
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2014.

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ  
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘωΜΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Στή Ρόδο μεταφέρθηκε γιά προσκύνημα ἔπειτα ἀπό πολλά 
χρόνια (1978) ἡ τεθησαυρισμένη στήν Ἱερά Βασιλική, Σταυρο
πηγιακή καί Πατριαρχική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο
λόγου Πάτμου Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ. Τήν 
συνόδευσαν ἀπό τήν Πάτμο ὁ Ἐκκλησιάρχης Ἱερομόναχος π. 
Θωμᾶς καί ὁ Διάκονος π. Βαρθολομαῖος.

Ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ μεταφέρθηκε, ἀπό 
τήν Ἰνδία, ὅπου ἐμαρτύρησε, ἀρχικά στήν Ἔδεσσα τῆς Συρί
ας. Ἀπό ἐκεῖ ἔγινε ἡ ἀνακομιδή της στήν Κωνσταντινούπολη 
καί τοποθετήθηκε ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κωνστάντιο, τόν 
υἱό τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, τό 337 μ.Χ., στό Ναό τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων. Ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Κομνηνό δόθηκε 
ὡς δῶρο στόν κτίτορα τῆς Μονῆς τῆς Πάτμου Ὅσιο Χριστό
δουλο.

Τό Ἱερό Λείψανο ἔφθασε ἀργά τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 
28 Μαρτίου στό λιμάνι τοῦ Μανδρακίου μέ πλοῖο, ὅπου ἔγινε 
ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, τούς ἐκπροσώ
πους τῶν τοπικῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, τόν 
κλῆρο τῆς πόλεως καί τόν εὐσεβῆ λαό. Παρέστησαν μέλη τοῦ 
Συλλόγου Πατμίων Ρόδου «Ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος» μέ πα
ραδοσιακές φορεσιές. Στή συνέχεια μέ τήν συνοδεία τῆς φι
λαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ρόδου μεταφέρθηκε μέ πομπή στόν 
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Καθεδρικό Ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅπου ἐψάλη Δοξολογία 
καί ἀκολούθησε ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του κατά τήν Δο
ξολογία εὐχαρίστησε τόν παν/τατο Καθηγούμενο κ. Κύριλλο 
καί τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πάτμου γιά τήν ἀποδοχή 
τοῦ αἰτήματος νά μεταφερθεῖ ἡ τιμία Κάρα στήν Ρόδο, ὁ δέ 
Ἐκκλησιάρχης π. Θωμᾶς στήν ἀντιφώνησή του ἀναφέρθηκε 
στήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ.

Ἡ Τίμια Κάρα παρέμεινε στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ ὡς τήν Δευτέρα 31 Μαρτίου καί ἀμέσως μετά 
τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων μεταφέρθηκε στά 
χωριά τῆς Νοτίας Ρόδου, στήν ἱερά Μονή Σκιαδίου καί στό 
χωριό Μονόλιθος, ὁ ἐνοριακός Ναός τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιε
ρωμένος στόν Ἀπόστολο Θωμᾶ, ὅπου ἔγινε συγκινητική ὑπο
δοχή. Τήν ἑπομένη μεταφέρθηκε καί πάλι σέ χωριά τοῦ νησιοῦ 
καί τό ἀπόγευμα μέ σκάφος τοῦ Λιμενικοῦ ἀναχώρησε γιά τήν 
Πάτμο.

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς της στόν ἱερό Ναό 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ πλῆθος κόσμου προσῆλθε γιά προσκύνημα.

Τήν Κυριακή 30 Μαρτίου ἑορτάστηκε ἡ Μνήμη τῆς Συνά
ξεως πάντων των ἐν Ρόδω διαλαμψάντων Ἁγίων καί τελέστηκε 
τό καθιερωμένο μνημόσυνο τῶν ἀοιδίμων Μητροπολιτῶν Ρό
δου, τῶν ἱδρυτῶν καί εὐεργετῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος 
Ρόδου καί τῶν εὐεργετῶν τῆς Ἐκκλησίας.

ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ  
ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΜΝω

Μέ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί 
τήν συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητῶν ἑορτάστηκε τήν Ε΄  
Κυριακή τῶν Νηστειῶν 6 Ἀπριλίου 2014 ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου 
πατρός Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Πάν
των Καλύμνου, ὅπου ὑπάρχει ὁ τάφος του καί φυλάσσεται τό 
ἄφθαρτο σκήνωμά του.

Κατά τόν πανηγηρικό Ἑσπερινό τῆς μνήμης του χορο
στάτησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Τῆς τρισαρχιερατικῆς συλλειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμι
ώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του ἀνα
φέρθηκε στήν ζωή τοῦ Ὁσίου καί τήν σημασία τῆς παρουσίας 
του στά Δωδεκάνησα σέ μιά δύσκολη περίοδο τῆς ἱστορίας 
του, αὐτῆς τῆς ἰταλοκρατίας, καί εὐχαρίστησε τόν οἰκεῖο Ποι
μενάρχη Σεβασμιώτατο κ. Παΐσιο γιά τήν πρόσκληση συμμε
τοχῆς στήν ἑορτή καί τήν φιλοξενία.

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑ,  
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

Τήν Παρασκευή, 11 Ἀπριλίου 2014, στόν Καθεδρικό Ἱ. 
Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἑορτάστηκε γιά πρώτη 
φορά ἀπό τόν Ὀδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου ἡ μνή
μη τοῦ προστάτου τῶν Ὀδοντιάτρων Ἁγίου Ἱερομάρτυρος 
Ἀντίπα, Ἐπισκόπου Περγάμου. Κατά τήν Θεία Λειτουργία τήν 
ὁποία ἐτέλεσε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητρο
πόλεως π. Ἰωάννης Χαλκιᾶς, ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος, 
ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του συνεχάρη τόν Πρόεδρο καί τά μέλη 
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου γιά τήν πρωτο
βουλία τους νά ἑορτάζεται κατ’ ἔτος πανηγυρικά ὁ προστάτης 
Ἅγιός τους στόν Ἱ. Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅπου καί θά βρί
σκεται ἡ Εἰκόνα του.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας μίλησε ὁ Πρό
εδρος τοῦ Συλλόγου κ. Διακογεωργίου Νικόλαος, τήν προσ
φώνηση τοῦ ὁποίου παραθέτουμε:

«Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες, ἐπίσημοι προσκεκλη
μένοι, κυρίες καί κύριοι, ἀγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας.

 Σήμερα τελευταία ἡμέρα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καί 
λίγο πρίν μποῦμε στήν κατανυκτική Μεγάλη Ἑβδομάδα εἴμα
στε ὅλοι πολύ χαρούμενοι, γιατί ἑορτάζουμε γιά πρώτη φορά 
ἐπίσημα ἐδῶ στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τόν 
Προστάτη τοῦ Συλλόγου μᾶς Ἅγιο Ἀντίπα καί ἔτσι ἐκπληρώ
νουμε μία  ἐπιθυμία μας τήν ὁποία εἴχαμε ψηφίσει καί ὁμόφω
να στή τελευταία Γενική Συνέλευσή μας στίς 28/3/2014. Ἀπό 
σήμερα καί κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα θά ἑορτάζουμε τόν ἅγιο 
Ἀντίπα καί ἔτσι θά ἔχουμε κοινό σημεῖο ἀναφορᾶς ἀλλά καί 
ἐπικλήσεως μας, τόν μεγάλο αὐτό Ἅγιο, τόν σύναθλο τῶν μαρ
τύρων, τόν πανευκλεῆ Ἱεράρχη τῆς Περγάμου, τόν μέγα ἰα
τρό τῆς δεινῆς τῶν ὀδόντων νόσου, ὁ ὁποῖος ἔζησε κατά τούς 
χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Δομιτιανοῦ (8196) καί ἦταν σύγ
χρονος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο
ρείτης ἀναφέρει γιά τόν Ἱερομάρτυρα Ἀντίπα ὅτι κατά τήν 
διάρκεια τοῦ μαρτυρίου του, προσευχόταν μέσα ἀπό τήν καρ
διά του ζητώντας ἀπό τόν Θεό μεταξύ ἄλλων, ὅσοι τόν ἐπι
καλοῦνται στίς προσευχές  τους νά ἀνακουφίζονται ἀπό τούς 
πόνους ἀπό τούς ὁποίους ὑποφέρουν καί ἰδιαιτέρως ἀπό τόν 
βασανιστικό πόνο τῶν δοντιῶν.  

Θέλω ἐκ μέρους τῆς Διοίκησης τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Συλ
λόγου Δωδεκανήσου νά εὐχαριστήσω θερμά τόν Σεβασμιώ
τατο Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο γιά τήν ὁλοπρόθυμη 
ἀποδοχή τοῦ αἰτήματος μας νά ἀνακηρυχθεῖ ὁ Ἅγιος Ἀντίπας 
ὡς Προστάτης μας. Ἡ τόσο ὄμορφα ἁγιογραφημένη βυζαντι
νή εἰκόνα πού ὅλοι ἀσπασθήκαμε θά φυλάγεται ἐδῶ, μέχρι νά 
ἀποκτήσουμε τήν μόνικη στέγη μας καί νά τήν μεταφέρουμε 
ἐκεῖ γιά νά κοσμεῖ τό γραφεῖο μας καί νά εἶναι ἕνα ὁρατό ση
μεῖο  δύναμης καί ἐλπίδας γιά ὅλους τούς ἀγαπητούς συναδέλ
φους Ὀδοντιάτρους.  

Εὐχαριστῶ ἐπίσης θερμά τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου μας, 
τίς πολιτικές καί στρατιωτικές Ἀρχές πού παρίστανται σήμερα 
ἐδῶ στόν πρῶτο ἐπίσημο ἑορτασμό καί τούς διαβεβαιώνω ὅτι 
θά συνεχίσουμε τίς ποικίλλες δράσεις μας, πού ἔχουν σκοπό νά 
ἁπαλύνουν τά πολλαπλά προβλήματα ἀσθενῶν ὁμάδων συμ
πολιτῶν μας. Ὅλοι μας νοιώθουμε ὅτι εἴμαστε κομμάτι αὐτῆς 
τῆς κοινωνίας πού τόσο ὑποφέρει καί ἔτσι προσφέροντας τίς 
ἀφιλοκερδεῖς ὑπηρεσίες μας μέ ἀγάπη,  βάζουμε μέ τόν ξεχωρι
στό αὐτό τρόπο, τήν δική μας αἰσιόδοξη πινελιά.

Τέλος εὐχαριστῶ τά μέλη τῆς Διοίκησης γιά τήν ἀγαστή 
συνεργασία καί γιά τήν πραγματοποίηση καί αὐτοῦ τοῦ στό
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χου πού θέσαμε καί ἐπίσης εὐχαριστῶ θερμά ὅλους ἐσᾶς τούς 
ἀγαπητούς συναδέλφους Ὀδοντιάτρους καί ὅσους ἤλθατε σή
μερα στήν Ἐκκλησία γιά νά τιμήσουμε τόν ἅγιο Ἀντίπα, πού 
εὔχομαι νά εἶναι πάντα  ἀρωγός στίς προσπάθειές μας καί ἡ 
χάρη του νά μᾶς σκεπάζει ὅλους.

Χρόνια πολλά καί καλή Ἀνάσταση».

ΕΚΔΗΜΙΑ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΣΙΦΤΗ

Ὁ π. Χρυσόστομος Τσίφτης γεννήθηκε στίς 13 Νοεμβρίου 
1922 στό νησί τῶν Λειψῶν. Μετοίκησε στήν Ρόδο, ὅπου νυμ
φεύθηκε,  καί ὑπηρέτησε ὡς ἱεροψάλτης σέ διάφορους Ναούς. 
Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 24 Αὐγούστου 1980 καί Πρεσβύ
τερος στίς 31 Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους στόν ἱερό Ναό Ταξι
αρχῶν Ἀρχαγγέλου ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ρόδου 
κυρό Σπυρίδωνα. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος στήν Ἐνορία 
Ἀρχαγγέλου μέχρι τήν συνταξιοδότησή του στίς 30 Μαρτίου 
2007. Τό 2007 ἔλαβε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας 
τό ὀφίκκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. Ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν στίς 
13 Ἀπριλίου 2014 (Κυριακή τῶν Βαΐων). Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, 
τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος, ἐψάλη τήν ἴδια ἡμέρα 
στόν ἐνοριακό ἱερό Ναό Ταξιαρχῶν Ἀρχαγγέλου καί ἡ ταφή 
ἔλαβε χώρα στό κοιμητήριο τοῦ Ἁγίου Λαζάρου Ἀρχαγγέλου.

ΛΕΙψΑΝΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ  
ΤΟΥ ΤΡΑΠΕζΟΥΝΤΙΟΥ

Στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Ἑλλη
νικό (Σούρμενα) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας μετέφε
ρε καί ἐδώρησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τμῆμα 
τοῦ Τιμίου Λειψάνου, τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντί
ου, προστάτη καί πολιούχου τῆς Τραπεζοῦντος, τοῦ αἱμα
τοποτίστου Πόντου. Ἡ ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Λειψάνου ἔλαβε 
χώρα τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 27 Ἀπριλίου 2014, πρίν τήν 
ἔναρξη τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλο μέ τήν παρουσία πολλῶν 
Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καί πλή
θους κόσμου.

Μετά τήν ὑποδοχή τελέσθηκε Δοξολογία καί ἀκολούθησε 
ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολί
του μας. Τήν ἑπομένη, Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, μετά τό πέρας τῆς 
ἀρχιερατικῆς συλλειτουργίας ὑπεγράφη τό σχετικό πρωτό
κολλο παραδόσεως καί παραλαβῆς τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου ἀπό 
τόν Σεβασμιώτατο, τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη καί τούς ἱερεῖς τοῦ 

Ναοῦ Ἀρχιμανδρίτη Στέφανο Σουλιμνιώτη καί Πρωτοπρεσβύ
τερο Ἀθανάσιο Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Γλυφάδας κ. Παῦλος μέ ἔκδηλη συγκίνηση προσφώνησε καί 
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν δωρεά του πρός τόν 
Ἱερό Ναό, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του ἀνα
φέρθηκε ἰδιαίτερα στό ὄνομα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ, ἀπό τόν ὁποῖο εἶχε τό τίμιο λείψανο 
ὡς κληροδότημα.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία οἱ Σεβασμιώτατοι, ὁ ἱερός 
κλῆρος καί τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα μετέβησαν στόν κοι
μητήριο Σουρμένων, ὅπου ἔλαβε χώρα τό ταφικό ἔθιμο τῶν 
Ποντίων.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΙΚΚΙΟΥ  
ΣΤΟΝ κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ψΑΡΑ

Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου (22 Ἀπριλίου 2014) ἡ τοπική 
μας Ἐκκλησία ἑορτάζει πανηγυρικά τήν ἀνάμνηση τῶν Ἐγκαι
νίων τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τσαμπίκας 
καί τήν Σύναξη τῆς θαυματουργοῦ της Εἰκόνας, ἡ ὁποία ὡς 
πολύτιμος θησαυρός φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή. Τῆς Θείας 
Λειτουργίας στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προέστη ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος πρό τῆς ἀπολύσεως 
τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπένειμε τό ὀφίκκιο τοῦ Λαμπαδαρίου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου στόν Ἱεροψάλτη τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς καί συνταξιοῦχο δάσκαλο κ. Στέφανο Ψαρᾶ, ἐπιβρα
βεύοντας τό ἐκκλησιαστικό τοῦ ἦθος καί τήν πολυετῆ του 
προσφορά στό ἀναλόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
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Κίνηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης:

Α. Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερι
νοῦ στούς Ἱ. Ναούς: 1. Τιμίου Προδρόμου Φανῶν (6/1), 
2. Μητροπολιτικό Εισοδίων τῆς Θεοτόκου ( 5/1, 17/1, 
2/3, 9/3, 16/3), 3. Ἱ. Μονῆς Παραμυθίας (20/1), 4. Ἁγίου 
Παντελεήμονος πόλεως (22/1), 5. Ἁγίου Χαραλάμπους 
Ἐλεούσας (9/2), 6. Ἱ. Μονῆς Ὑψενῆς (11/2), 7. Καθε
δρικό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (24/3, 29/3, 30/3), 8. 
Ἁγίου Γεωργίου Μαλώνας (22/4), 9. Ἱ. Μονή Φανερωμέ
νης (24/4), 10. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἑλληνικοῦ Ἱ. 
Μητροπόλεως Γλυφάδας (26/4).

Β. Ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί ἐτέλεσε τήν 
Θεία Λειτουργία στούς Ἱ. Ναούς: 1. Μητροπολιτικό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (1/1, 18/1, 9/3, 17/4), 2. Καθε
δρικό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (5/1, 6/1, 30/1. 25/3, 
30/3, 19/4, 20/2), 3. Ἁγίου Ἰωάννου πόλεως (7/1, 2/2), 4. 
Ἁγίου Φανουρίου πόλεως (20/1), 5. Εἰσοδίων Θεοτόκου 
Κοσκινοῦ (26/1), 6. Ἁγίου Τρύφωνος Κολυμπίων (1/2) 7. 
Ἀποστόλου Θωμᾶ Μονολίθου (9/2), 8. Ἁγίων Ἀναργύ
ρων πόλεως (10/2), 9. Ἱ. Μονῆς Ὑψενῆς (12/2), 10. Ἁγί
ου Στυλιανοῦ Μητροπόλεως Λεμεσοῦ (23/2), 11. Ἁγίου 
Γεωργίου Κάτω (2/3), 12. Ἀναλήψεως πόλεως (16/3), 13. 
Τιμίου Σταυροῦ Ἀπολλώνων (23/3), 14. Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Σάββα Καλύμνου (6/4), 15. Κοιμήσεως Θεοτό
κου Ἔμπωνα (13/4), 16. Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τσαμπίκας 
(22/4), 17. Ἁγίου Γεωργίου Ἄνω (23/4), 18. Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Φιλερήμου 25/4), 19. Μεταμορφώσεως Σω
τῆρος Ἑλληνικοῦ Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας (27/4).

Γ. Ἐχοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τοῦ Μ. Ἀπο
δείπνου καί τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου: 
1. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστῆς (3/3), 2. Μητροπο
λιτικό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (7/3), 3. Κοιμήσεως Θεο
τόκου Κρεμαστῆς (14/3), 4. Ἀναλήψεως πόλεως (21/3), 5. 
Ἁγίας Σκέπης πόλεως (21/3), 6. Καθεδρικό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου (28/3), 7. Ἁγίου Ἰωάννου πόλεως (2/4). 

Δ. Ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμέ
νων στούς Ἱ. Ναούς: 1. Καθεδρικό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου (18/4), 2. ἹἉγίας Εἰρήνης Ὀρφανοτροφείου 
Θηλέων (14/4).

Ε. Κατά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα: 1. Ἐχο
ροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου εἰς τόν 
Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν τῶν Εἰσοδίων (13/4), εἰς τόν 
Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀφάντου (14/4), εἰς τόν 
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (15/4) καί 
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου πόλεως Ρόδου (16/4). 
2. Ἐτέλεσε τό Ἱ. Εὐχέλαιον εἰς τό Νοσοκομεῖον Ρόδου 
καί τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό
κου. 3. Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγί
ων Παθῶν εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν καί εἰς τόν 
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν (17/4), 4. Ἐχοροστάτησε κατά τόν 
Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Μητροπολι
τικόν Ἱ. Ναόν (18/4). 5. Προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ 
Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν καί εἰς τόν 
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν (18/4).  

Εὐλόγησε τίς Βασιλόπιττες: 1. Τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως (1/1), 2. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ (1/1), 3. Ἱ. Μονῶν: 
Παραμυθίας, Ἁγίου Νεκταρίου (1/1), Ὑψενῆς, Σκιαδίου 
(3/1) καί Παντανάσσης (6/1), 4. Ἱδρύματος Ὑποτρο
φιῶν Σταματίου (4/1), 5. Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου 
Ἱ. Μητροπόλεως (4/1), 6. Συλλόγου Νισυρίων Ρόδου 
(4/1), 7. Ναυτικοῦ Ὁμίλου Ρόδου (6/1), 8. Ἑλληνικῆς 
Ραδιοφωνίας Ρόδου (17/1), 9. Σώματος Ἑλλήνων Προ
σκόπων (19/1), 10. Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ (19/1), 
11. Ἑνώσεως Ξενοδόχων Ρόδου (17/1), 12. Κ.Α.Π.Η. Ρό
δου (22/1), 13. Ἀθλητικοῦ Συλλόγου «ΡΟΔΟΣ» 31/1, 12. 
Ἱδρύματος ΚΑΦΚΑ Κολυμπίων (1/2), 15. Ὀρφανοτρο
φείου Θηλέων Ρόδου (2/2), 13. Κ.Η.Φ.Η Ρόδου (27/2).

Ε. Ἐτέλεσε τούς Γάμους τῶν: Βαγιανοῦ Κώστα καί 
Εἰρήνης Καφετζιδάκη (25/1), Δημητρίου Βάλλα καί Στα
ματίας Κλαδάκη (1/2), Νικολάου Διμέλη καί Χαρούλας 
Ταράλη (8/2), Ἀντωνίου Παπαοικονόμου καί Βασιλικῆς 
Γιαννικάκη (8/2),

ΣΤ. Ἐτέλεσε τόν Ἀγιασμό: 1. Ἐγκαινίων τοῦ ἀνακαι
νισθέντος κτιρίου τοῦ Πανεπιστημίου 
Αἰγαίου, 2. Ἐγκαινίων τοῦ τμήματος 
καρδιοχειρουργικῆς Νοσοκομείου Ρό
δου (10/3).

Ζ. Προέστη τῆς Νεκρωσίμου Ἀκο
λουθίας: Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χρυσο
στόμου Τσίφτη (13/4).



Ἅγιοι μόνο τότε;
Καθώς διαβάζουμε τούς βίους τῶν ἁγίων μαρ-

τύρων καί τῶν ὁσίων μᾶς δημιουργεῖται ἡ ἐντύπω-
ση πώς οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἦταν πολύ δυνατές καί 
ἐξαιρετικές προσωπικότητες. Διερωτόμαστε πῶς 
ἀψήφησαν τά μεγάλα καί ἐπώδυνα βασανιστήρια ἤ 
πραγματοποίησαν ἐκπληκτικές ἀσκήσεις ἐγκράτειας 
καί νηστείας; Εὔλογα ἐπίσης ἔρχεται τό ἐρώτημα: 
μήπως ἦταν προικισμένοι ἀπό τόν Θεό μέ ἰδιαίτερες 
ἱκανότητες καί δυνάμεις; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἦταν 
συνηθισμένοι ἄνθρωποι. Ἐκεῖνο πού τούς ξεχώρι-
ζε ἦταν ὅτι εἶχαν μεγάλη ἀγάπη γιά τόν Χριστό. Ἡ 
ἀγάπη τῶν μαρτύρων φαινόταν στόν μεγάλο πνευμα-
τικό ἀγώνα, πού ἔκαναν γιά νά εὐαρεστήσουν στόν 
Θεό κατά τή ζωή τους πρίν τό μαρτύριο. Πρῶτα ἦταν 
μάρτυρες τῆς συνείδησης μέ τήν προσεκτική ζωή 
τους καί μετά μαρτύρησαν καί μέ τό αἷμα τους. Οἱ 
ἀσκητές ἀγαποῦσαν τόν Χριστό τόσο πολύ, πού καί 
πρίν τήν ἀσκητική τους πορεία ζοῦσαν ἔντονη πνευ-
ματική ζωή. Σίγουρα ὁ Θεός βλέποντας αὐτή τή με-
γάλη ἀγάπη τούς ἐνίσχυε καί τούς ἐνδυνάμωνε κατά 
τό μαρτύριο καί κατά τίς ἀσκήσεις. Πολλοί μάρτυρες 
δέχθηκαν στίς φυλακές πρίν τό μαρτύριο τήν ἐπί-
σκεψη τοῦ Χριστοῦ, πού τούς ἐνίσχυσε καί μερικούς 
τούς θεράπευσε ἀπό τίς πληγές. Πολλοί ἀσκητές μέ 
τήν ὑπακοή στούς πνευματικούς τους καθοδηγητές 
εἶδαν τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ καί ἐνδυναμώθηκαν 
στόν ἀγώνα τους. Μέ τήν ὑπακοή ἄλλος ἔδεσε ἄγρια 
θηρία κι ἄλλος μετέφερε ἀσήκωτα βάρη. 

Στήν ἐποχή μας ἐκτός ἀπό τούς μάρτυρες τῶν 
κομμουνιστικῶν χωρῶν ἀναδεικνύονται καί νεομάρ-
τυρες στίς μουσουλμανικές χῶρες ὅπου φανατικοί 
τζιχαντιστές σφάζουν πολλούς χριστιανούς σάν τά 
ζῶα.  Καί σήμερα ἔχουμε   πολλούς ὁσίους, ὅπως τόν 
ὅσιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, τόν ὅσιο Σάββα 
τῆς Καλύμνου καί τήν ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου. 

Οἱ περισσότεροι ἅγιοι σήμερα εἶναι ἀφανεῖς. Οἱ 
ἴδιοι δέν τό αἰσθάνονται κι οὔτε τό ξέρουν λόγω τῆς 
βαθειᾶς τους ταπείνωσης. Ἁγία δέν εἶναι ἐκείνη ἡ γυ-
ναίκα, πού τήν ἐγκατέλειψε ὁ ἄνδρας της καί αὐτή 
χωρίς νά λερώσει τό στεφάνι της μεγάλωσε μόνη τό 
παιδί της  καί στά γηρατειά της δέχθηκε πίσω στό 
σπίτι τόν ἄνδρα της καί τόν γηροκομᾶ; Ἅγιος δέν 
εἶναι ἐκεῖνος πού μετανόησε καί ἐγκατέλειψε τούς 
ἀνθρώπους καί τούς τόπους τῆς ἁμαρτίας καί ζεῖ 
ἐνάρετη ζωή μέ πολλή προσευχή, τακτή ἐξομολόγηση 
καί θεία Κοινωνία;

Ἁγιοποίηση ἤ ἁγιοκατάταξη;
Ἡ ἀναγνώριση ἀπό τήν Ἐκκλησία κάποιου ὡς 

ἁγίου λέγεται ἁγιοκατάταξη κι ὄχι ἁγιοποίηση. Δέν 
ἁγιοποιοῦμε, δηλ. δέν κάνουμε οἱ ἄνθρωποι κάποιον 
ἅγιο, ἀλλά ὁ Θεός. Ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ μετά τόν θά-
νατό του διαπιστωθεῖ ὅτι ὁ Θεός εὐλογεῖ νά παραμέ-
νει ὁλόσωμος ἤ τά λείψανά του νά θαυματουργοῦν, 
νά μυροβλίζουν καί νά εὐωδιάζουν ἤ νά διατηρεῖται 
ἡ μνήμη τῆς ἁγίας του ζωῆς πολλά χρόνια μεταγενέ-
στερα, τόν κατατάσσει στούς ἁγίους, γιά νά τόν ἔχου-
με οἱ χριστιανοί ὡς πρότυπο καί νά ζητοῦμε τίς μεσι-
τεῖες του πρός τόν Κύριο. Οἱ μάρτυρες ἀμέσως μετά 
τό μαρτύριό τους τιμοῦνται ὡς ἅγιοι, γιατί ἔχυσαν τό 
αἷμα τους γιά τόν Χριστό. Μετά τήν ἐπίσημη ἀπόφα-
ση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ 
τόν ἅγιο μέ ἀκολουθίες καί μέ εἰκόνες.

Τελευταῖα παρακολουθοῦμε ἕνα παράδοξο φαι-
νόμενο: σχεδόν πρίν ἀκόμη τελεσθεῖ τό τεσσαρακον-
θήμερο μνημόσυνο κάποιου, μερικοί θαυμαστές του 
ἐκδίδουν εἰδική ἀκολουθία καί ἁγιογραφοῦν εἰκόνα 
του. Αὐτοί δέν περιμένουν τό Πατριαρχεῖο νά κατα-
τάξει ἐπίσημα τόν κεκοιμημένο στούς ἁγίους, ἀλλά 
σπεύδουν νά προλάβουν καί νά ἐπηρεάσουν τήν Ἐκ-
κλησία. Ἡ σπουδή τους αὐτή δείχνει ὅτι δέν σέβονται 
τήν Ἐκκλησία καί δημιουργεῖ ὑπόνοιες ὅτι ἔχουν κά-
ποιο  συμφέρον μέ τήν ἁγιοποίηση. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει 
ἑκατομμύρια ἁγίους καί μάλιστα οἱ περισσότεροι 
ἀπ’ αὐτούς δέν τιμοῦνται ἀπό τήν ἐπίγεια Ἐκκλη-
σία. Ἐξάλλου ἡ τιμή τῆς ἐπίγειας Ἐκκλησίας εἶναι 
γι’ αὐτούς ἐλάχιστης σημασίας μπροστά στήν τιμή 
πού τούς ἀπονέμει  ὁ Θεός μέ τήν εἴσοδό τους στόν 
Παράδεισο. 

Ὅταν ἀκοῦμε γιά ἁγίους χωρίς τήν ἐπίσημη ἁγι-
οκατάταξη τῆς Ἐκκλησίας, τουλάχιστον νά εἴμαστε 
ἐπιφυλακτικοί ἄν ὄχι ἀρνητικοί. Ἐνδέχεται κάποιοι 
συγγενεῖς ἀπό συναισθηματική ἀγάπη νά μεγαλο-
ποιοῦν κάποιες  ἀρετές τοῦ νεκροῦ ἤ νά πλάθουν 
εἰκονικά θαύματα. Ἐνδέχεται κάποια πνευματικο-
παίδια τοῦ νεκροῦ, ἐάν εἶναι πνευματικός, ἀπό θαυ-
μασμό πρός αὐτόν νά ὑπερβάλλουν στήν ἀξιολόγησή 
του. Συνήθως ἡ Ἐκκλησία περιμένει γιά τήν ἁγιοκα-
τάταξη πολλά χρόνια γιά νά φύγουν οἱ ἄμεσοι συγγε-
νεῖς καί γνωστοί τοῦ κεκοιμημένου.

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου

ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ


