
Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτυρας και 

Εθνομάρτυρας Μελέτιος ο Α΄ 

Επίσκοπος Κίτρους 
       Κατά το Ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, νεομάρτυρας είναι ο ορθόδοξος 

χριστιανός που υπέστη μαρτυρικό θάνατο λόγω της θρησκευτικής πίστης του, 

κυρίως κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας έως και τη Μικρασιατική 

Καταστροφή. Στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμώνται ως νεομάρτυρες και 

χριστιανοί που μαρτύρησαν υπό το σοβιετικό καθεστώς, κατά τη διάρκεια της 

ναζιστικής κατοχής ή από ισλαμιστές κατά τον πόλεμο της Τσετσενίας ή από 

τρομοκρατικές επιθέσεις.1 

        Ένας από αυτούς είναι ο  Άγιος Νέος Ιερομάρτυρας και Εθνομάρτυρας Μελέτιος 

ο Α΄ Επίσκοπος Κίτρους, ο οποίος έζησε κατά την Επανάσταση του 1821. Όπως 

οι ένδοξες σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας μαρτυρούν, η Ελληνική Επανάσταση του 

1821 ήταν ένα φαινόμενο, στου οποίου την επίλυση συνέβαλαν αμέτρητοι άνθρωποι.2 

Ο αγώνας των 400 χρόνων για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον 

Τουρκικό ζυγό είχε πολλές απώλειες και μαρτύρια, μαζί και μεγάλη προσπάθεια από 

κάθε πολίτη. Σε αυτή τη προσπάθεια συνέβαλε και ο ιερός κλήρος της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Το κρυφό σχολειό, η πνευματική στήριξη, αλλά και μεγάλη 

επαναστατική δράση είναι λαμπρά παραδείγματα από τις υπηρεσίες που 

προσέφερε.  Ένας από τους φιλότιμους εργάτες της Εκκλησίας που θυσίασε τη 

ζωή του ήταν ο Επίσκοπος Κίτρους Μελέτιος ο Α’.  

      Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η όμορφη Θεσσαλονίκη,  γίνεται ο τόπος του 

μαρτυρικού θανάτου του Αγίου Επισκόπου Κίτρους Μελέτιου Α’. Επί τρίτης 

πατριαρχείας  του Γρηγορίου  Ε  του Εθνομάρτυρος, ο τότε Μητροπολίτης 

Θεσσαλονίκης Ιωσήφ κλήθηκε από τις αρχές του 1819  στην Κωνσταντινούπολη ως 

συνοδικός, και στη θέση του εγκαταστάθηκε ως τοποτηρητής ο επίσκοπος Κίτρους 

Μελέτιος, για να κρατήσει αναμμένη τη φλόγα της Ελληνορθόδοξης πίστης και 

παράδοσης. 

        Μετά τη φυλάκισή του αντλούμε πληροφορίες από τη μαρτυρία του μουλά της 

Θεσσαλονίκης Χαίρουλαχ, δικαστή  πρώτου βαθμού Θεσσαλονίκης, που 

διαφώνησε για κάποιο θρησκευτικό ζήτημα με τον μουτεσελήμη της πόλης 

Γιουσούφ μπέη, και φυλακίστηκε επί δίμηνο στο Κανλί Κουλέ, Πύργο του αίματος. 

Σε ένα σημείο, ο Τούρκος μολάς μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την τραγική 

κατάσταση στα «μπουντρούμια» του Κανλί Κουλέ, δηλαδή του Λευκού Πύργου, 

όπου φυλακίστηκε και ο Άγιος ιερομάρτυρας Μελέτιος. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Ο 
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%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82-
%CE%BA%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BC/ 



Πύργος αυτός… ήταν γιομάτος από ειδών – ειδών ανθρώπους και μάλιστα 

απίστους. Η ζωή εκεί μέσα είναι φρικτή,… δύσκολα μπορεί κανείς να ζήσει. Είδα 

φτωχά ανθρώπινα πλάσματα, που μέναν εκεί μέσα τρεις και τέσσερις μήνες, 

ρωμιοί ως επί το πλείστον… πολλοί απ’  αυτούς ήσαν πιασμένοι από την υγρασία 

και την πείνα, γιατί, πρέπει να ξέρεις γαληνότατε πατισάχ μου, ότι μόνο νερό 

δίνουν εδώ στους φυλακισμένους….».Παρακάτω μας δίνει την πληροφορία ότι οι 

Τούρκοι συνέλαβαν «κάποιον μεγάλον άπιστο από το σώμα του Φαναριού, τον 

Παπάζεφέντη», που μάλλον θα πρόκειται για τον Αριστείδη Παπά, απεσταλμένο 

του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, ο οποίος ετοιμαζόταν «να δώσει το μήνυμα του 

ξεσηκωμού των ραγιάδων ενάντια στην εξουσία Σου. Ο αμαρτωλός αυτός είχεν 

έλθει στη Θεσσαλονίκη μερικές μέρες πριν, κι είχε μαζί του κι ένα γράμμα του 

πατριάρχη για τον Μακάρεφέντη…»3 

       Ο επίσκοπος Μελέτιος, ο οποίος αναφέρεται σε επιστολή του μουλά ως 

Μακάριος, παραδόθηκε στον τουρκικό όχλο από τον οποίο κατακρεουργήθηκε στην 

αγορά του Καπανίου, δηλαδή στην αγορά Βλάλη που είναι κοντά στη σημερινή 

Πλατεία Αριστοτέλους. Μάλιστα, κάνει λόγο για τις ωμότητες στη Θεσσαλονίκη, 

συνεχίζοντας: «Τι δεν είδαν τα μάτια μου, κραταιότατε πατισάχ,… κράζει γεμάτος 

φρίκη ο 

Χαϊρουλλάχ. Τι 

δεν αντίκρυσαν… 

Και σαν να μην 

έφταναν όλα 

αυτά, την πρώτη 

μέρα του 

φεγγαριού του 

Μαΐου (18-19 

Μαΐου 1821), ο 

μουτεσελήμ 

Γιουσούφ μπέης 

διέταξε να του 

φέρουν τον 

Μακάρεφέντη 

(Κίτρους 

Μελέτιο) και τους 

άλλους 

«αγιάνιδες» 

(προκρίτους) των 

Ρωμιών. 

(Θεωρήθηκαν 

προφανώς 

ύποπτοι 

συμμετοχής στη 

Φιλική Εταιρεία). 

 
3   https://www.pemptousia.gr/2017/05/o-agios-neos-ieromartiras-ke-ethnomartiras-meletios-o-a-
episkopos-kitrous-1812-1821/ 



Τους φέραν δεμένους και τότε ράγισεν η καρδιά μου, βλέποντας τον Μακάρεφέντη, 

με τ’  άσπρα του γένεια και τα μακριά μαλλιά του ακατάστατα, να παραδίνεται στα 

χέρια των «μπασήμποζούκ» (μαινόμενο τουρκικό όχλο) και να κομματιάζεται στη 

μεγάλη πλατεία του Καπανιού» (αλευραγοράς)…. Ο Χαϊρουλλάχ συνεχίζοντας την 

έκθεσή του προς τον σουλτάνο, γράφει ότι είδε και άλλα που έγιναν στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 1821 και που δεν μπορεί να τα περιγράψει, γιατί η 

ανάμνησή τους τον ανατριχιάζει.4 

       Ο Άγιος Μελέτιος διετέλεσε επίσκοπος Κίτρους από το 1815 έως τις 18 

Μαΐου ή τις 21 Ιουλίου κατ’ άλλη εκδοχή, του 1821. Διακρινόταν για την 

ευστροφία του και τον αδάμαστο χαρακτήρα του. Κατά τη διάρκεια της 

επισκοπείας του η έδρα της επισκοπής μεταφέρθηκε από το Κίτρος στον 

Κολινδρό. 

          Η μορφή του Αγίου Μελετίου βρίσκεται αγιογραφημένη σε κεντρική θέση 

φορητής εικόνας των Νεομαρτύρων της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται 

αναρτημένη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.  

Χρυσή Βλάχου Β1 
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