
ήν 21η Ἰουνίου 2012 ἐκοιμήθη
ὁ Σεβασμιώτατος Μη τρο πo -
λίτης μας κυρός Μελέτιος. Τά

λόγια πού ἀκολου-
θοῦν ἀποτελοῦν ἔκ -
φραση τῆς ἀγάπης καί
τῆς τιμῆς μας πρός
τόν μακάριο πα τέρα
μας, μικρό ἀντίδωρο
στήν δική του θυσια-
στική ἀγάπη.

*     *     *
«Ὑποθέτω ὅτι ἡ

κορυφαία στιγμή τῆς
ζωῆς σας ἦταν ἡ ἡμέ-
ρα τῆς χει ρο τονίας
σας. Κάνω λάθος;»
ρώτησε τόν ἀοίδιμο
Μη τρο πολίτη Μελέ-
τιο δη μο σιογράφος
τοπικῆς ἐφημερίδας τῆς Πρέβεζας1.
Καί ὁ Μητροπολίτης ἀπάντησε:

«Ἡ κορυφαία καί πιό ἱερή στιγ-
μή στήν ζωή ὅλων μας εἶναι ἡ στιγ-
μή πού βαπτιζόμαστε καί παίρ νομε
τήν σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ. Ἐξ
ἴσου κορυ φαί α ἱερή στιγμή γιά μέ -

να ἦταν ἡ ἡμέρα, πού ἀφιέρωσα
τήν ζωή μου στόν Χριστό καί ἔγι-
να μοναχός».

Ὁ Νικοπόλεως
Μελέτιος γεννήθηκε
τό 1933 στήν Ἀλα-
γονία Μεσ ση νίας
καί βαπτίσθηκε ἀ -
πό τόν ἀοίδιμο ἱε-
ρέα Ἰωάννη Ἀρφα-
νάκη, πρότυπο εὐ -
λαβοῦς κληρικοῦ.

Σπούδασε Θεο-
λογία (1952-1956)
καί Φιλοσοφία
(1957-1960) στό
Πα νε πιστήμιο Ἀ -
θηνῶν.

Γιά τήν νεανική
του ἡλικία ὁ ἴδιος

ἐξομολογεῖται: «Ἐκείνη τήν πε ρί οδο
πέρασα μιά βαθειά κρίση. Οἱ ἰδέ-
ες τοῦ διαφωτισμοῦ καί τά συνθή -
ματα περί  ‘θανάτου τοῦ Θεοῦ’ μέ
εἶχαν ἀγγίξει. Ὅμως ὁ Θεός δέν μέ
ἄ φησε νά χα  θῶ. Ἕνα ‘τυχαῖο’ διά -
βασμα τοῦ βίου τοῦ ἁγίου Ἀθανα-
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σίου Χριστια νου πό λεως (†17 Μαΐ -
ου) μέ ἔκαμε καί ἄρχισα νά ψά-
χνομαι καί νά ψάχνω. Ἔτσι, τό τε,
διάβασα πολύ τήν Καινή Διαθήκη.
Καί ὁ εὔ σπλαγχνος Κύριος μοῦ ἔ-
κλει σε ἄλλες πόρτες καί μέ ὁδήγησε
σέ ἕνα Μοναστήρι2».

Ἐκάρη μοναχός στήν Ἱ. Μονή
Ζωοδόχου Πηγῆς Βελανιδιᾶς Μεσ-
ση νί ας τό 1954, ὅπου ἐμαθήτευσε
«παρά τούς πόδας» τῶν (κατά τήν
μαρ τυ ρία του) ἁγίων μοναχῶν Ἀμ -
βροσίου, Πολυκάρπου καί Παγκρα-
τίου, «πού ἔλαμπαν μέ τίς ἀρετές
τους σέ ταπείνωση, ἀδιάλειπτη
προσευχή καί ἀσκη τι κό φρό νημα»,
καί τῶν ἱερομονάχων Ἀλεξάνδρου
(ἡγουμένου) καί Ἱε ρω νύ μου, «πού
συνδύαζαν τήν βαθειά εὐσπλαγ-
χνία τους μέ τόν ἔνθεο ζῆ λο γιά
τήν σωτηρία ψυχῶν». 

Τότε εὐτύχησε νά γνωρίσει στήν
Καλαμάτα τήν πελώρια προ σωπι -
κό τητα, πού ἤδη κυριαρχοῦσε στήν
πόλη, τόν π. Ἰωήλ Γιαν νακόπουλο.
Ἀλ ληλοπεριχωρήθηκαν ἀνάμεσά
τους ὁ θαυ μασμός, ἡ πνευματική
πα τρό τη τα καί ἡ διδασκαλία. Συν-
δετικός τους κρίκος ἦταν ἕνας μα-
κάριος μικρα σιά της κληρικός, ὁ τό-
τε Πρωτοσύγκελλος π. Ἀγαθάγγε-
λος Μιχαηλίδης, τόν ὁποῖο ἀργότε-
ρα (ὁ Μελέτιος) στόν λόγο τῆς χει-
ροτονίας του σέ ἀρ χιε ρέα, τόν μνη-
μόνευσε ὡς «τόν ἀγαθόν τῆς ζωῆς
του ἄγγελον».

Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1954

καί ἱερέας τό 1959 καί ὑπηρέτησε
12 χρόνια ὡς ἱεροκήρυκας τῆς Μη-
τροπόλεως Μεσσηνίας. Γι’ αὐτήν
τήν πε ρίοδο ὁ ἴδιος καταθέτει:
«Ἦταν ἡ εὐτυχέστερη περίοδος
τῆς ζωῆς μου. Ζοῦσα μέ τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ. Κήρυττα τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ. Καί μάθαινα τήν πο ρεία τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ μέσα στίς ψυχές
τῶν ἁπλῶν δούλων τοῦ Θεοῦ καί
τῶν ἐκλεκτῶν ἱερέων Του. Μέσα
στήν ταπείνωσή τους οἱ ἱερεῖς τῆς
Μεσ ση νίας στήν συντριπτική τους
πλειοψηφία ἦταν κολοσσοί ἁγιω-
σύνης».

Τό 1967 ὁ νεοεκλεγείς ἀρχιεπί-
σκοπος Ἱερώνυμος τόν κάλεσε νά
ἀνα λάβει τήν Γραμματεία τοῦ Γρα-
φείου Διεκκλησιαστικῶν καί Διορ -
θο δό ξων Σχέσεων, ὅπου ἐργάστηκε
τά ἑπόμενα 12 χρόνια.

Κατά τήν διάρκεια τῆς νέας του
διακονίας, ἀλλά καί ἀργό τερα ὡς
ἐπί σκοπος, συμμετέσχε:

α) σέ Προσυνοδικές Πανορθό δο -
ξες Διασκέψεις στά πλαίσια τῆς
Προ παρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Συνόδου. Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ
συμ βολή του στίς Β΄ καί Γ΄ Διασκέ-
ψεις στήν Γενεύη (1982 καί 1986)
καί εἰδι κό τερα στήν σύνταξη τοῦ
ὁριστικοῦ κειμένου ἐπί τοῦ θέμα-
τος «Ἀνα προ σαρ μογή τῶν περί νη-
στείας ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων
συμφώνως ταῖς ἀπαι τή σεσι τῆς
συγχρόνου ἐποχῆς».

β) στόν διάλογο μέ τούς Ἀντι-
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χαλκηδονίους, στόν ὁποῖο ἡ σταθε-
ρή του τοποθέτηση ἦταν ὅτι «χωρίς
πλήρη (ἐκ μέρους τῶν Ἀντιχαλκη-
δονίων) ἀναγνώριση καί συναρίθ-
μηση τῆς Δ΄ Συνόδου ἕνωση δέν
μπορεῖ νά γίνει».

Σχετικά μέ τό πρόβλημα τοῦ
«Οἰ κουμενισμοῦ» σέ σχετική του
εἰσή γη ση στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρ-
χίας (Ὀκτώβριος 2003) ἐτόνισε:
«Διάλογοι καί ἐπικοινωνίες μέ σχι-
σματικούς, αἱρετικούς καί ἀλλο-
θρήσκους ἐπιτρέ πον  ται ὑπό ἕνα
ἄκρως ἀπαράβατο ὅρο: Μόνο ἄν
σώζεται τό μήνυμα τῆς Μο να -
δικότητος τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρί -
ας, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται μό-
νο μέσα στήν ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, πού ἱστορικο-δογματικά
καί κανο νι κά τε κμηριώ νεται ὅτι
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας».

Ὡς πολύγλωσσος μετέφρασε
πολλά βιβλία. Ἐκτός τῶν βίων καί
τῶν διδασκαλιῶν πολλῶν ρώσων
ἀσκητῶν (στάρετς) μετέφρασε α)
π. Γ.Φλω ρόφσκι: Ἀνατομία προ-
βλημάτων τῆς πίστεως, ἀπό τά
ρωσικά, β) Βλ. Λόσκι: Ἡ θέα τοῦ
Θεοῦ, ἀπό τά γαλλικά, καί γ) ἀπό
τά λατινικά: Διδύμου τοῦ Τυφλοῦ,
Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κα-
θώς καί πολλά κείμενα τοῦ ἁγίου
Ἱερωνύμου καί τοῦ ἁγίου Αὐγου-
στίνου. Κορυφαῖο ἔργο του εἶναι Ἡ
Ε΄  Οἰκουμενική Σύνοδος (Εἰσα-

γωγή-Πρακτικά-Σχόλια), τό ὁποῖο
βραβεύ τη κε ἀπό τήν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν.

Ὡς ἐπίσκοπος (ἐξελέγη στή Μη-
τρόπολη Νικοπόλεως τό 1980) ἔθε -
σε κύριο στόχο του τήν ἐξύψωση τοῦ
κύρους τῆς ἱερω σύνης στήν συνεί -
δηση τοῦ λαοῦ. Σέ συνέντευξή του
τόνιζε: «Κλῆρο χρειαζόμαστε. ΤΙ -
ΠΟΤΕ ΑΛ ΛΟ! Κλῆρο καλό! Ἄξιο
τοῦ ὀνόματός του. Κλῆρο, πού θά
μπορεῖ νά μα ζέψει καί τό δεκα εξά -
χρονο ἀγοράκι, πού σέ μιά ἀπο-
θέωση τοῦ ὑπο κει με νισμοῦ του,
θέ λει νά ἔχει γνώμη ἴση ἄν μή καί
μεγαλύτερη ἀπό ... τόν ἀπό στολο
Πέτρο!3»

Καί σέ παρόμοια συνάφεια δή-
λωσε: «Πρώτη προτεραιότητα στόν
κληρικό εἶναι τό πνευματικό του
βάρος. Ἄν δέν ὑπάρχει, τά ‘παρα-
τράγουδα’ εἶναι νομοτελειακή συ-
νέπεια... Εἶναι πολύ λυπηρό νά δια-
πιστώνεται ὅλο καί πιό πολύ στόν
κλῆρο ἕνα καθαρά καριερίστικο
ἐνδοκόσμιο φρόνημα» 4. Γι’ αὐτό
καί στήν ἐρώτηση: «Τί θά συμβου-
λεύατε ἕνα νέο ἐπίσκοπο;» ἀπάν -
τη σε: «Θά τοῦ ἔλεγα νά ἀ σχοληθεῖ,
ὅσο πιό πολύ μπορεῖ, μέ τήν εἰς βά-
θος καλ λιέργεια τοῦ κλή ρου του.
ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ»5.

Ζώντας πάντοτε ὑποδειγματικά
τήν μοναχική του ἀφιέρωση ἐνέ -
πνευ σε, ἐν θάρ ρυνε καί στήριξε

3. Ἐφημ. Ἡ Ὀρθοδοξία, Ἀπρίλιος 1998.
4. Ἐφημ. Στῦλος Ὀρθοδοξίας, Ἰανουάριος 2001.
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πνευματικά του τέκνα στήν δημι-
ουργία τῆς ἀνδρικῆς κοινοβιακῆς
Μονῆς Προφήτη Ἠλία Φλαμπούρων
(μέ 25 μοναχούς) καί τῆς γυναικεί-
ας Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Ζαλόγ-
γου (μέ 12 μοναχές). Σχετικά μέ
τόν ρόλο τῶν μοναχῶν ρωτήθηκε
κάποτε: «Ὁ βαθ μός ἀνάμιξης τῶν
μο να χῶν στήν κοινωνία ἀποτελεῖ
σχέδιο ἤ ἀνάγκη;» Καί ἀπάντησε:
«Ἀνάγκη εἶναι. Ὄχι φιλοτιμία μας.
Ἀνάγκη γιά τόν φωτισμό τοῦ λα-
οῦ. Στόχος μας δέν εἶναι νά ἀπο-
κτήσει τό μοναστήρι κοινωνική
προβολή. Τά πολλά ἀνοίγματα
ὁδηγοῦν ἀργά, ἀλλά σταθερά, σέ
ἐκκοσμίκευση. Ἐμεῖς πρέπει νά
ζοῦμε στά μέτρα, πού ἀπαιτεῖ ὁ
Θεός. Ἐκεῖνος θά βρῆ τρό πους νά
σώσει τόν κόσμο Του, ‘ὅτι Αὐτῷ
μέλει περί ἡμῶν’»6.

Θά προσέβαλλε ἴσως τήν μνήμη
του τό νά ἀναφέρουμε ... πόσους
ναούς ἤ πόσα πνευματικά κέντρα
ἔκτισε. Συχνά διακήρυττε: «Ἡ ζωή
τῆς Ἐκκλησίας δέν πρέπει νά στη-
ρίζεται στόν ἐντυπω σιασμό, ἀλλά
στήν ταπεί νωση, τήν σιωπή καί τήν
ἀφάνεια. Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ
δέν γίνεται μέ ντό ρο»7.

Κάνοντας ἀπολογισμό τοῦ ἔρ -
γου του καί ἀπαντώντας στήν ἐρώ -
τηση: «Ἔχετε ἥσυχη τήν συνείδη-

σή σας ὅτι πράξατε τό ἄριστο;»,
εἶπε ἐξο μο λο γητικά:

«Δέν εἶχα ποτέ, καμμιά ἡμέρα,
ἥσυχη τήν συνείδησή μου ὅτι ἐπε -
τέ λε σα τό καθῆκον μου ὅσο ἔπρε-
πε. Κάνοντας ἀπολογισμό τῶν
ἔργων μου γιά τόν Χριστό, βρίσκω
ὅτι ποτέ δέν ἐξάντλησα γιά τό
ἅγιο θέλημά Του ὅλες μου τίς δυ-
νάμεις. Τόν παρακαλῶ νά ἀνα-
πληρώνει τίς ἐλλείψεις μου μέ τήν
χάρη Του καί μέ τό ἔλεός Του. Οἱ
ἅγιοι ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦ -
λος κά νοντας ἀπολογισμό τῶν
ἔργων τους, ἔλεγαν ὅτι αἰσθάνο-
νται «δοῦλοι ἀχρεῖοι». Καί εἶχαν
κάμει τόσα! Ἐγώ, τί νά εἰπῶ; Αἰ -
σθάνομαι ἐντροπή, ὅταν τούς ἐν -
θυ μοῦμαι»8.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτη
Ἠλία Φλαμπούρων

(Περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ, τ. 83/2012)
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