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“ τά ἔσοδα

ἀπό τίς πωλήσεις

τοῦ Περιοδικοῦ διατίθενται

σέ πολύτεκνες οἰκογένειες καί

γενικά στό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μητροπόλεώς

μας”.



Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο
στήν Κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου

κυροῦ Ἰγνατίου (1946 - † 2018)
Αἰωνία του ἡ μνήμη

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, 
καί ἐγώ προσωπικά, βρισκόμαστε σήμερα 
στή Λάρισα, γιά νά ἐπιτελέσουμε ἕνα λυ-
πηρό καθῆκον, νά τελέσουμε τήν ἀκολου-
θία τῆς  κηδείας τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοῦ μακαριστοῦ Ἰγνατίου. Ὁ κοιμηθείς 
Ἱεράρχης ὑπῆρξε ἕνα ἐκλεκτό μέλος τῆς 
Ἱεραρχίας, πρᾶος, συνετός, οὐσιαστικός, βο-
ήθησε τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας γενικότερα, 
ἀλλά καί ἐδῶ ἀγωνίσθηκε μέ ὅλες του τίς 
δυνάμεις παρά τίς ἀντιξοότητες πού ἀντι-
μετώπισε καί θά εἶναι ἕνας ἀπό τούς Ἱε-
ράρχες ὁ ὁποῖος προσέφερε πολλά στό πέ-
ρασμα τῆς ζωῆς του στήν Ἐκκλησία μας. 

Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύσει.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 

ΚΥΡΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ



- Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
-  Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Δημητριάδος 

καί Ἁλμυροῦ, κ. Ἰγνάτιε, Τοποτηρητά τῆς 
Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως,

- Σεπτή χορεία τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων,
- Εὐλαβέστατοι πατέρες,
- Ὁσιώτατοι μοναχοί καί μοναχαί,
-  Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, τῆς πό-

λεως καί τοῦ Νομοῦ Λαρίσης καί τῆς Περι-
φερείας Θεσσαλίας,

- Πενθοῦντες ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Οἱ τήν ὁδόν τήν στενήν βαδίσαντες, τεθλιμμένην 
πάντες οἱ ἐν βίῳ∙ οἱ τόν σταυρόν, ὡς ζυγόν 

ἀράμενοι, καί ἐμοί ἀκολουθήσαντες ἐν πίστει, 
δεῦτε ἀπολαύετε, ἅ ἡτοίμασα ὑμῖν βραβεῖα καί 

στέφη τά οὐράνια.

Μέ αὐτούς τούς λόγους ἐκ τῆς Ἐξοδίου 
Ἀκολουθίας δύναται ἡ χοϊκή σκέψη μας καί ὁ 
ἀνθρώπινος λόγος νά προσεγγίσει τό ὄντως 
φοβερώτατον τό τοῦ θανάτου μυστήριον διά 
τόν μεταστάντα μακαριστόν Ἱεράρχην κυρόν 
Ἰγνάτιον. Διότι στενή καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός 
τήν ὁποίαν ἐβάδισεν ἐκ τῶν παιδικῶν του 
χρόνων ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης. Νῦν ὅμως 
βαδίζει τήν μακαρία ὁδό τήν ὁδηγοῦσα στόν 
προετοιμασθέντα ἀπό τόν Θεάνθρωπο τό-
πον τῆς ἀναπαύσεως.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐν τιμῇ καί συ-

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 

εἰς τόν ἀοίδιμον Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου

κυρόν Ἰγνάτιον (Λάππαν) (1946 - 2018)

Ἐκφωνηθείς ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου  

Μεθώνης κ. Κλήμεντος,

Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

τήν 14.7.2018 εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀχιλλίου Λαρίσης

γκινήσει προπέμπει εἰς τήν ἀγήρω μακαριό-
τητα τόν πολυσέβαστον Αὐτῆς λειτουργόν, 
Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κυρόν 
Ἰγνάτιον, ὁ ὁποῖος παιδιόθεν ἀφιέρωσε ἑαυ-
τόν καί πάντα τόν βίον του εἰς τήν διακονίαν 
καί εὔκλειαν Αὐτῆς. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ κατό-
πιν εὐκλεοῦς μακρᾶς ἐκκλησιαστικῆς διακο-
νίας εἰς τόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, πορείας 
δυσκόλου καί ἐμπόνου, προσφέρων δαψι-
λεῖς ὑπηρεσίες εἰς ἔργα ἀγάπης, διδαχῆς καί 
εὐθύνης εἰς διακονίαν Θεοῦ καί ἀνθρώπων. 

Ἔμφορτος συγκινήσεως ἡ στιγμή κατά 
τήν ὁποία μεταφέρομεν τήν συμπάθειαν τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
καί τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Αὐτῆς 
πρός τόν ἀπορφανισθέντα εὐαγῆ κλῆρον καί 
τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἀποδίδοντες ἐκ μέ-
ρους Αὐτῆς τόν ὀφειλόμενον φόρον τιμῆς 
καί σεβασμοῦ πρός τό σεπτόν σκήνωμα τοῦ 
ἐκλεκτοῦ τούτου Ἱεράρχου, τοῦ ταπεινοῦ, τοῦ 
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φιλακόλουθου, τοῦ ἱεροπρεποῦς, τοῦ σεμνοῦ, 
τοῦ φιλάδελφου, τοῦ ἀνεξίκακου.

Ἄφατος ἡ θλίψη ἡ διακατέχουσα τόν 
Κλῆρον καί τόν Λαόν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας 
ἀπό τήν πικρά εἴδηση τῆς κοιμήσεως Του, ὁ 
ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ μακροβιότερος Μητροπο-
λίτης τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, δια-
ποιμάνας αὐτήν ἐπί εἰκοσιτέσσερα συναπτά 
ἔτη, παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες πού ἀντιμετώπι-
σε ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του στήν 
Λάρισα. Μέ ἰώβειο ὑπομονή ἀνταπεξῆλθε 
ὅλες αὐτές τίς δυσκολίες, οἱ ὁποῖες χαρακτη-
ρίζουν μακρόν χρονικόν διάστημα τῆς ποιμα-
ντορίας του. Αὐτές μικρόν κατά μικρόν ὑπε-
χώρησαν ὑπό τό κράτος τῆς ἀκεραιότητος, 
τῆς πνευματικότητος, τῆς ἐργατικότητος, τῆς 
προσφορᾶς, τῆς σεμνότητος, τῆς καρτερίας, 
τῆς ἀμνησικακίας, τῆς ὑπομονῆς, τῆς πραό-
τητός του.

Ὁδηγός του γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
ἀνωτέρω δυσκολιῶν ἦτο πάντοτε ἡ εὐχή 
τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου: «...Πνεῦμα δὲ 
σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ 
ἀγάπης χάρισέ μοι τῷ σῷ δούλω. Ναί, Κύριε, Βα-
σιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα 
καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου...». Αὐτός 
ἦταν ὁ ἀνεξίκακος καί πρᾶος Λαρίσης κυρός 
Ἰγνάτιος.

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Λαρίσης καί 
Τυρνάβου κυρός Ἰγνάτιος (κατά κόσμον Ἰάκω-
βος) Λάππας ἐγεννήθη τό 1946 εἰς τήν νῆσο 
Σαλαμῖνα. Ὁ πατήρ του ὠνομάζετο Παῦλος 
καί ἡ μητέρα του Βασιλική. Ἦτο ὁ μικρότε-
ρος ἀπό τούς πέντε ὀρφανούς υἱούς τούς 

ὁποίους κατέλιπε ὁ προώρως ἐκδημήσας 
Παῦλος Λάππας. Ἐργαζόταν ἀπό παιδικῆς 
σχεδόν ἡλικίας στό κουρεῖο τοῦ θείου του 
ἐξασφαλίζων τοιουτοτρόπως ὀλίγα χρήματα, 
μέ τά ὁποῖα βοηθοῦσε τήν ἡρωική μητέρα 
του και συνεπλήρωνε τά γλίσχρα οἰκονομικά 
τῆς οἰκογενείας του. Οὐδόλως παρεπονεῖτο 
ὅμως γιά τήν ὀρφάνια καί τήν πτωχεία του, 
ἀλλά θά μποροῦσε κάποιος ἀγνοώντας τήν 
κατάστασή του, νά θεωρήσει, βλέποντας τήν 
φωτεινή καί χαρωπή ὄψη του, ὅτι οὐδενός 
ἀγαθοῦ ἐστερεῖτο. 

Ἀφοῦ ὡλοκλήρωσε τήν Στοιχειώδη Ἐκπαί-
δευσι εἰσήχθη στήν Θεολογική καί κατό-
πιν στήν Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν ἐργαζόμενος παραλλήλως στόν 
ἐκδοτικό οἶκο «Ἐλευθερουδάκη». Τίς ἐλεύ-
θερες ὧρες του κατέφευγε στίς βιβλιοθῆκες 
προκειμένου νά μελετᾶ. 

Τό 1976 ἐκάρη Μοναχός ἀπό τόν ἀείμνη-
στο Μητροπολίτη Ἄρτης κυρό Ἰγνάτιο (Τσί-
γκρη) καί ἐν συνεχείᾳ ἐχειροτονήθη Διάκο-
νος καί Πρεσβύτερος ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Μεγάρων καί Σαλαμίνος κυρό Βαρθολομαῖο. 
Ὑπηρέτησε εὐδοκίμως ὡς Ἐφημέριος στόν 
Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέα Σαλαμῖνος ἐπί δεκα-
οκτώ ἔτη (1976–1994).

Ὡς Ἐφημέριος ἀνέπτυξε σπουδαία πνευ-
ματική, κοινωνική καί ποιμαντική δράση στήν 
Σαλαμῖνα, ἐκδηλώνοντας ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ-
ρον γιά τά Κατηχητικά Σχολεῖα καί τήν Νε-
ότητα. Ἐκεῖ ἐξέδιδε καί τό νεανικό περιοδικό 
Τό Τάλαντο, ἡ ἔκδοση τοῦ ὁποίου συνεχί-
σθηκε μέχρι σήμερα καί στή Λάρισα. Ὁ ἴδιος 
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διέθετε σ’ αὐτό τακτική προσωπική στήλη, 
ὅπου μέ ἤπιο, γλαφυρό καί διηγηματικό τρό-
πο προσπαθοῦσε καί ἐπετύγχανε νά θυμίζει, 
νά συντηρεῖ, νά διδάσκει στοιχεῖα ἀπό τήν 
πίστη καί τήν ζωή στή μικρή ἔνδοξη νῆσο 
του, τήν Σαλαμῖνα, ἀλλά καί ἀπό καθημερινές 
στιγμές τῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας του. 

Ἀπό τό 1984 ἕως καί τήν ἐκλογή του ὑπη-
ρέτησε ὡς Α΄ Γραμματεύς-Πρακτικογράφος 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ἐπί ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφείμ. Παραλλή-
λως διετέλεσε ἀρχισυντάκτης τῆς Ἐφημερί-
δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἐκκλησια-
στική Ἀλήθεια». 

Τήν 25ην Μαΐου 1994 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν 
ἐξέλεξε Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνά-
βου. Ἡ χειροτονία του ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Μεγάρων καί Σαλαμῖνος κυρό Βαρθολομαῖο 
ἔλαβε χώρα τήν 28η Μαΐου 1994 παρόντων 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Σεραφείμ 
καί χορείας Μητροπολιτῶν. 

Εἰς τόν χειροτονητήριον λόγον του, μετα-
ξύ πολλῶν ἄλλων, ἀνέφερε καί τά ἑξῆς: «Καί 
ἤκουσα τῆς φωνῆς Κυρίου λέγοντος: τίνα ἀπο-
στείλω και τίς πορεύσεται πρός τόν λαόν τοῦτον; 
Καί εἶπα: Ἰδού ἐγώ εἰμι∙ ἀπόστειλόν με.... Ἰδού 
ἐγώ, ὁ τήν Ἱερωσύνην ἐκ νεότητός μου ἀγαπήσας 
καί ἐν αὐτῇ ἀγαλλόμενος». Τήν Πέμπτην, 28η 
Ιουλίου 1994, ἐνεθρονίσθη σ’ αὐτόν ἐδῶ τόν 
περικαλλῆ Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Ἀχιλλίου Λαρίσης. 

Ἡ εὐδοκία τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ Χάρις 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος περιεκόσμησε τόν 
ἀπερχόμενον Ἱεράρχη μέ κρείττονα χαρί-
σματα. Πρός αὐτά καί τήν κλήση τοῦ Θεοῦ 
ἐστράφη ἐκ νεότητός του καί δέν ὑπανεχώ-
ρησε ποτέ, ἀλλ’ ἐπολλαπλασίασε τά δοθέντα 
τάλαντα ταπεινῶς ἐργαζόμενος. 

Ὅλοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι περιβάλλετε σήμερον 
μετά σεβασμοῦ καί πένθους τό σεπτόν σκή-
νωμα τοῦ Ποιμενάρχου σας, γνωρίζετε καλύ-
τερα ἀπό τόν ὁμιλοῦντα τά ἔργα τῆς θεοφι-
λοῦς διακονίας του. Εἴθισται ὅμως σέ στιγμές 

ὅπως αὐτή νά ἐπαναφέρωμε εὐλαβῶς εἰς τόν 
νοῦ μας τή δράση τοῦ κοιμηθέντος Ἱεράρ-
χου στή Μητρόπολή του. Ἀποπειρώμεθα μέ 
ἁδρές γραμμές νά σκιαγραφήσουμε τήν ποι-
μαντική καί κοινωνική προσφορά τοῦ ἐκλιπό-
ντος Ἱεράρχου στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, 
στόν λαό τῆς Λαρίσης καί τίς μοναστικές 
ἀδελφότητες, γιά τίς ὁποῖες πολλά ἐμόγησε 
ἀποδεικνύων οὕτως τήν βαθύτατη ἀγάπη του 
πρός τόν Μοναχισμό. 

Ὡς Μητροπολίτης συνέβαλε τά μέγιστα 
γιά τήν τόνωση τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τῆς 
τοπικῆς Ἐκκλησίας, δίδοντας ἰδιαίτερη βαρύ-
τητα στή Θεία Λατρεία. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του 
ἐχειροτόνησε πλειάδα δοκίμων, ἀξίων ἱερέων 
(περί τούς 100), τόσο ἀπό τήν τοπική κοινω-
νία τῆς Λαρίσης, ὅσο καί ἀπό τήν ἰδιαιτέρα 
πατρίδα του τή Σαλαμίνα, οἱ ὁποῖοι κατά τήν 
θεία Λειτουργία καί πέραν αὐτῆς λιτανεύουν 
τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως. Ὡσαύτως (ἐπί 
τῶν ἡμερῶν του) καθιερώθη ἡ ἑορτή τῆς Συ-
νάξεως τῶν ἐν Λαρίσῃ δεκατεσσάρων Ἁγίων 
τήν α΄ Κυριακή τοῦ Νοεμβρίου στόν Ἱ. Ν. 
Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης. Ἐπίσης ἱδρύθηκε 
καί λειτουργεῖ ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός (96,3 
FM ), τό εὐαγές Ἵδρυμα «Ὁ Ἐπιούσιος»-Συσ-
σίτια Ἀπόρων, τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο 
«Παναγία ἡ Ἀρμενιώτισσα», τό Κρίκκειο 
Ἐκκλησιαστικό Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων, τό 
Κέντρο Στήριξης Οἰκογένειας, τό Ἀντιαιρε-
τικό Σεμινάριο, τό Φροντιστήριο Κατηχητῶν. 
Παραλλήλως ἐνίσχυσε τήν Τράπεζα Αἵμα-
τος μέ συχνές αἱμοδοσίες, ἐπέδειξε μεγάλο 
ἐνδιαφέρον γιά τήν νεολαία, δημιουργῶν καί 
στηρίζων κατασκηνώσεις, τήν Σχολή Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς, τά Γραφεῖα Νεότητος, κ.ἄ. 
Ἵδρυσε τήν Ἱ. Μ. Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί 
Εἰρήνης Πυργετοῦ, τήν Ἱ. Μ. Παναγίας Γλυκο-
φιλούσης Ραψάνης καί ἔθεσε σέ λειτουργία 
πολλές ἄλλες ποιμαντικές καί φιλανθρωπικές 
δράσεις. 

Παράλληλα μέ τήν ποιμαντική του Διακο-
νία στή Μητρόπολή του μέ ἰδιαίτερη εὐθύνη 
καί σοβαρότητα ἀσκοῦσε καί τά συνοδικά 
του καθήκοντα μετέχοντας ἐνεργά καί οὐσι-
αστικά σέ ὅλες τίς συνεδρίες τῆς Ἱεραρχίας 
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καί τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί ὡς μέ-
λος πολλῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, μεταξύ 
τῶν ὁποίων καί ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων ἕως τῆς κοιμή-
σεώς του.

Μακαριώτατε, 
ὁ θάνατος δέν εἶναι ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ 

ἀλλά τό ἀποτέλεσμα τῆς χρήσης τῆς ἐλευ-
θερίας ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου μέ τρόπο 
φίλαυτο. Γιά τόν λόγο αὐτόν ὁ θάνατος εἶναι 
παρένθετος, παρεμβαλλόμενος, παράσιτος, 
ἀφύσικος καί εἶναι λογικό νά μήν συμφιλι-
ώνεται εὔκολα κανείς μέ αὐτόν. Ὁ θάνατος 
ἀπειλεῖ τήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη φύση, στήν 
πλέον ρεαλιστική της ἐκδοχή, τήν ἴδια τήν 
ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου σέ τέτοιο βαθμό, 
ὥστε νά μεταβάλλεται σέ μάζα, «ἄμορφη, ἄδο-
ξη, μή ἔχουσα εἶδος», μέ ἀποτέλεσμα δικαίως 
ὁ ὑμνωδός νά ἀναρωτιέται: «ἄρα τίς ἐστί, πλού-
σιος ἤ πένης, δίκαιος ἤ ἁμαρτωλός;».

Ἑπομένως, ἡ σωτηρία γιά τήν ὀρθόδο-
ξη θεολογία εἶναι σωτηρία ἀπό τόν ἔσχατο 
ἐχθρό μας, τόν θάνατο. Ἡ σωτηρία εἶναι τό 
ἀντίθετο τοῦ θανάτου, δηλαδή ἡ ζωή, ζωή 
δίχως τέλος, αἰώνιος. Ὁ Χριστός ταυτίζει τό 
ἀντίδοτο τοῦ θανάτου, σέ μία ἀπό τίς πλέον 
ἀποφασιστικές στιγμές τῆς ἐπίγειας ὁδοιπο-
ρίας του, μέ τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Μέ τό 
σῶμα καί τό αἷμα του: «ὁ τρώγων μου τό σῶμα 
καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 6, 
54). 

Αὐτό τό σῶμα καί αἷμα τοῦ Θεανθρώπου 
εἶναι κυρίως ὁ νέος τρόπος ὑπάρξεως, ἐξ οὗ 

καί γνωρίζεται στήν πορεία πρός Ἐμαούς ἀπό 
τούς μαθητές ἀπό τόν τρόπο πού ἐτεμάχισε 
τόν ἄρτον μόλις ἐκάθησαν στό τραπέζι (Λουκ. 
24, 30). Αὐτῆς τῆς ἀτελευτήτου τραπέζης, τῆς 
ἐρχομένης βασιλείας Του, στήν ὁποία θά 
εἶναι ἱερουργός ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος, στήν 
ὁποία ὁ θάνατος, ὁ ἔσχατος ἐχθρός μας, θά 
καταργηθεῖ τελεσίδικα, ἡ Ἐκκλησία σήμερα 
εἶναι βεβαία ὅτι θά εἶναι συνδαιτημών καί ὁ 
προκείμενος κοιμηθείς ἱεράρχης, ὁ μακαρι-
στός Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου 
κυρός Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος ἀνάλωσε τήν ἐπί-
γεια ζωή του στήν εὐχαριστιακή ἀναγγελία 
ὅτι «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνα-
τον πατήσας».

Καί νῦν, ἀξιομακάριστε Δέσποτα, ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μα-
καριώτατος Πρόεδρος Αὐτῆς καί σύμπασα 
ἡ τοπική Ἐκκλησία σέ προπέμπουν εἰς χοϊ-
κόν μνῆμα ἀναστάσεως καί ζωῆς. Πορεύου 
τήν μακαρίαν ὁδόν καί ἀναπαύου ἐν εἰρήνῃ. 
Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι Κύριος ἀποδώσοι σοι 
κατά τά ἀγαθά ἔργα σου καί προσευχόμε-
θα ὅπως κατατάξῃ σε ἐν χώρᾳ ζώντων καί 
σκηναῖς δικαίων, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου 
Πατρός ἡμῶν Ἀχιλλίου καί πάντων τῶν ἐν 
Λαρίσῃ διαλαμψάντων Ἁγίων, ἀποδίδων σοι 
τόν ἄρρητον τῆς δικαιοσύνης «στέφανον τῆς 
ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν» 
(Ἰακ. α΄ 12). 

Τοῦ πολυσεβάστου καί πολυφιλήτου Μη-
τροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κυροῦ 
Ἰγνατίου εἴη ἡ μνήμη ἀγήρως καί αἰωνία. 

Ἀμήν! 
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Μακαριώτατε σεπτέ Προκαθήμενε τῆς Ἁγιω-
τάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε, 
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν,
Πενθηφόρε κλῆρε καί λαέ τῆς χηρευσάσης 
αὐτῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Τή νύχτα τῆς 26ης Ἰουνίου ἐξεδήμησε 
πρός Κύριον, τόν ὁποῖον παιδιόθεν ἐπόθησε 
καί μέ ζῆλο διακόνησε ἕως ἐσχάτης του ἀνα-
πνοῆς, ὁ προσφιλέστατος ἐν Χριστῷ Ἀδελ-
φός κυρός Ἰγνάτιος, ρέκτης καί φιλόστοργος 
Πνευματικός Πατέρας καί Ποιμενάρχης, ἐπί 
24ετία, τῆς θεοσώστου αὐτῆς Ἐπαρχίας. 

Μέ βαθειά συγκίνηση καί κατ᾿ ἄνθρωπον 
ὀδύνη, ὡς τοποτηρητής τῆς χηρευσάσης Μη-
τροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, προσέρ-
χομαι νά ἀπευθύνω τόν τελευταῖο χαιρετισμό 
στόν ἐκδημήσαντα Ἐπίσκοπο, πού ὑπῆρξε, 
ἐμοῦ μέν προσωπικῶς, συμπρεσβύτερος, συ-
νεπίσκοπος, φίλος, ἀδελφός, συνοδοιπόρος, 
πρότυπο ἀρετῆς καί παράδειγμα πρός μίμη-
σιν, κόσμημα δέ καί σέμνωμα τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ μακαριστός δέν «ἐπλήρωσε χρόνους 
μακρούς». Δέν ἐξεδήμησε «ἐν πολιᾷ γήρως». 
Κατά τά 24 ἔτη, ὅμως, στην διάρκεια τῶν 
ὁποίων ποίμανε τήν ἐκλογάδα του, ἔδωσε 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ,
ΩΣ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ,

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΥΡΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
(Σάββατο, 14 Ἰουλίου 2018)

«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι… 

ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· 

τά γάρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν» 

(Ἀποκ. ιδ’ 13)
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τό στῖγμα τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου, μέ φρόνη-
μα χριστοκεντρικό, φρόνημα ἀγάπης, καταλ-
λαγῆς καί ἑνότητος· «τά δέ ἔργα του ἀκολου-
θεῖ μετ’ αὐτοῦ».

Ἡ ἀρχιερατεία του ὑπῆρξε πολυκύμαντος. 
Μέσα, ὅμως, στήν τρικυμιώδη θάλασσα τῶν 
περιστάσεων, ἀνεδείχθη ἄξιος κυβερνήτης, 
ἐπιβαλλόμενος ὄχι μέ τό ἀγέρωχο καί τό 
ἐξουσιαστικό, ἀλλά μέ τίς εὐαγγελικές ἀρε-
τές του, οἱ ὁποῖες τόν ἀνέδειξαν ὄντως εἰκό-
να τοῦ Ἀρχετύπου, τοῦ Πράου καί Ταπεινοῦ 
τῇ καρδίᾳ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης σφυρηλατήθη-
κε καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς Ποιμαντορίας 
του ὡς σίδηρος ἐπί τοῦ ἄκμονος. Μέ ἄκρα 
ὑπομονή, μέ ἀπαράμιλλη καρτερία, μέ πρω-
τοφανῆ συγχωρητικότητα, μέ χριστομίμητο 
ταπείνωση, ἦρε τούς ποικίλους καί βαρυτά-
τους ὁμολογουμένως σταυρούς, τούς ὁποί-
ους ὁ Ἅγιος Θεός, μέσα στήν παγγνωσία καί 
παναγαθότητά Του, ἔκρινε σκόπιμο νά τοῦ 
ἀναθέσει. Ἱλαρός, προσιτός, φιλότεκνος, ἐλε-
ήμων, ἐπιεικής, ἄκακος, ἔθεσε κάτω ἀπό τήν 
σκέπη τῆς θερμῆς του ἀγάπης καί ἐντός τῆς 
πατρικῆς του καρδίας τούς πάντες ἀνεξαιρέ-
τως.

Διῆλθε ἐργαζόμενος τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ 
ἀθόρυβα, δημιουργικά, ἀνεπίφθονα, μέ ὀρθό-
δοξο ἦθος, μέ σεμνότητα, μέ ἱεροπρέπεια. 
Προσέφερε μέ ἀφθονία στό ποίμνιό του τήν 
στερεά πνευματική τροφή τῆς Λατρείας καί 
τοῦ θείου λόγου, καί τήν ἔμπρακτη μαρτυ-
ρία τῆς ἀγάπης. Διῆλθε εὐεργετῶν, προσάγων 
στόν Θεό ψυχές σεσωσμένες καί ἐργαζό-
μενος ἐν ταπεινώσει, ὥστε τήν τοπική αὐτή 

Ἐκκλησία νά καταστήσει τμῆμα τῆς Βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ, ταμεῖο τῶν καρπῶν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. 

Γιά τήν ὅμορή του Μητρόπολη τῆς Δη-
μητριάδος ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης κατέστη 
ὄντως μιά μεγάλη εὐλογία. Κοντά του, ὡς νε-
ώτερος ἐπίσκοπος, γεύθηκα τόν πλατυσμό 
τῆς ἀγάπης, σέ μιά φιλάδελφο συμπόρευση 
πλήρη κατανοήσεως, εὐγενείας, πνευματικῆς 
ἀρχοντιᾶς. Ἡ ἁπλή ὁμωνυμία μας ἔγινε ὁμο-
ψυχία καί ὁμογνωμία. Ἡ σεπτή καί τόσο δο-
κιμασμένη μορφή του ὑπῆρξε στηλογραφία 
ἐφαρμοσμένου εὐαγγελικοῦ βίου καί, ὅπως 
προεῖπα, πρότυπο καί ὑπόδειγμα.

Στό τελευταῖο του ἄθλημα, αὐτό τῆς ὀδυ-
νηρᾶς ἀσθενείας, κυριολεκτικῶς διέπρεψε. 
Ἦρε τόν σκόλοπα τῆς σαρκός μέ ἀνδρεία 
καί μέ τό ὄμμα τῆς ψυχῆς σταθερά προση-
λωμένο πρός τά ἄνω, πρός τήν αἰώνιον καί 
μένουσαν πόλιν. Λαμπρύνθηκε ὡς χρυσός ἐν 
χωνευτηρίῳ καί τελειωθείς ἀποθησαυρίσθη-
κε πλέον στά ταμεῖα τοῦ Οὐρανοῦ.

Προσφιλέστατε Ἅγιε Ἀδελφέ μας, συλ-
λειτουργέ καί συνεπίσκοπέ μας. Ἔσπειρες 
ἐν δάκρυσι· θέρισε τώρα ἐν ἀγαλλιάσει τά 
δράγματα τῶν πολλῶν κόπων σου. Στά ὀλίγα 
φάνηκες πιστός· στά πολλά θά σέ καταστή-
σει ὁ Δίκαιος Κριτής. Πορεύου ἐν εἰρήνῃ καί 
χαρᾷ πρός τά θεῖα σκηνώματα. Σέ συνοδεύ-
ουν οἱ ὁλοκάρδιες εὐχές τῆς σεπτῆς Ἱεραρ-
χίας, τήν ὁποία λάμπρυνες μέ τόν ἀκηλίδωτο 
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βίο σου, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐπαρ-
χίας σου, ὅλων τῶν πνευματικῶν σου τέκνων, 
πού γεύθηκαν τόν πλοῦτο τῆς ἀγάπης σου. 
Συνηγοροῦν ὑπέρ σοῦ οἱ ἀδιάλειπτοι ἀγῶνες, 
οἱ ἀγωνίες, τά δάκρυα καί οἱ στεναγμοί σου 
ὑπέρ τοῦ ποιμνίου σου καί ὑπέρ ὁλοκλήρου 
τῆς Ἐκκλησίας. Εἴσελθε στήν χαρά τοῦ Κυ-

ρίου σου, γιά νά λάβεις τόν ἀμαράντινο στέ-
φανο, «ὅν ἐπηγγείλατο Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν 
αὐτόν». 

Τῆς Ἀρχιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος 
ὁ Θεός, ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε Ἀδελ-
φέ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ Αὐτοῦ, εἰς τούς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν.
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Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ Πάσης 
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε, Σεπτὲ Προκαθήμενε τῆς 
καθ’ Ἑλλάδα Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Δημητριάδος καὶ 
Ἁλμυροῦ κ. κ. Ἰγνάτιε, Τοποτηρητὰ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας,
Σεβασμία καὶ Θεοτίμητε τῶν Ἱεραρχῶν χορεία,
Πενθηφόρε τῶν Πρεσβυτέρων, τῶν Διακόνων 
καὶ τῶν Μοναχῶν Σύλλογε,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Ἀπορφανισθὲν ποίμνιον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας,

Ὁ πνευματικός μας πατέρας, ὁ ἐπίσκοπος 
τῶν καρδιῶν μας, ὁ φύλακας Ἄγγελος τῆς εὐλο-
γημένης αὐτῆς ποίμνης, ὁ κόσμος τῶν Ἐκκλη-
σιῶν, ὁ στύλος καὶ τὸ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, ἡ 
ἀσφάλεια τῶν οἰκείων, ἡ καταφυγὴ τῶν πενήτων, 
ὁ δυσμαχώτατος τοῖς ὑπεναντίοις, ὅπως χαρα-
κτηρίζει τὸν Ἐπίσκοπο, ὁ οὐρανοφάντωρ Μέ-

τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀχιλλίου Τσούτσουρα, 
Πρωτοσυγκέλλου τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου

(†) ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΟΙΔΙΜΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
ΚΥΡΟΝ ΙΓΝΑΤΙΟΝ

γας  Βασίλειος, κεκοίμηται. Καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
σκόρπισε θλίψη στὶς καρδιὲς ὅλων μας, ἀφοῦ ὁ 
αἰφνίδιος θάνατός του, μετὰ τὸ πέρας τοῦ χει-
ρουργείου στὴν Ἀμερική, ἔπεσε ὡς κεραυνὸς ἐν 
αἰθρίᾳ τόσο στὸν εὐλαβῆ κλῆρο, ὅσο καὶ στὸν 
ἠγαπημένο του εὐσεβῆ λαὸ. 

Ὁ πράος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, ὁ ἐλεήμων 
καὶ συμπαθής, ὁ καρτερικὸς καὶ ὑπομονετικὸς 
Ποιμενάρχης μας, ὁ τῆς ἀρετῆς φίλος γνήσιος, 
ἐγκατέλειψε τὴν μακαρία γῆ τῶν Θετταλῶν καὶ 
τὴν ἐπίγειο πατρίδα του, πορευόμενος πιὰ πρὸς 
τὴν ποθεινή του πατρίδα, τὴν ὁποία ὄντως σὲ 
ὅλη του τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐπίπονη ἀρχιερατεία 
του, σαφῶς ἐπιποθοῦσε καὶ καρτερικὰ ἀνέμεινε, 
ὥστε νὰ ἀναπαυθεῖ στὴν μακαρία γῆ τῶν πραέ-
ων, πλησίον του Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ γλυκὺς καὶ σεμνὸς Ποιμενάρχης μας εἶχε 
πραγματοποιήσει καὶ κρατοῦσε στὴν ψυχὴ του 
ὅλη τὴν ἀρετὴ, ἢ γιὰ νὰ πῶ κάτι ἀληθινώτερο, 
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τὴν κρατεῖ ἀκόμη. Διότι ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅποιοι ἔζησαν κατὰ τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη κι ἂν φύγουν ἀπὸ τὴ ζωή. Γι’ 
αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς ἀποκαλεῖται Θεὸς τοῦ Ἀβρα-
άμ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἰακώβ· διότι δὲν εἶναι Θεὸς 
νεκρῶν, ἀλλὰ Θεὸς ἐκείνων ποὺ ζοῦν. Ἔτσι ση-
μειώνει στὸν ἐγκωμιαστικό του λόγο, ὁ Γρηγόρι-
ος ὁ Ναζιανζηνὸς πρὸς τὸν Μεγάλο Ἀθανάσιο.

Τί νὰ ἐξιστορήσω καὶ τί νὰ θαυμάσω ἀπὸ 
ὅλη του τὴ ζωή, διερωτᾶται ὁ πληγωμένος ἀετὸς 
τῆς Θεολογίας; Φοβοῦμαι μήπως αὐτὸς ὁ λόγος 
λάβει μορφὴ ἐπαίνου, πράγμα καθόλου ἀρεστὸ 
στὸν ἴδιο. Μᾶλλον τὰ περισσότερα θὰ τὰ ἀφή-
σω σὲ ἐκείνους ποὺ τὰ γνωρίζουν, ποὺ τὸν εἶδαν 
καὶ τὸν ἔζησαν ἀπὸ κοντά.

Γνώρισε τὸν Θεό, τὸν ὑπηρέτησε μὲ ὅλη τὴν 
δύναμη τῆς ψυχῆς του, ἔβλεπε πρὸς τὰ ἄνω μὲ 
τὰ ἔργα του, ἦταν ὅμως ταπεινὸς στὸ φρόνημα. 
Ἀπλησίαστος στὴν ἀρετή, πολὺ προσιτὸς ὅμως 
νὰ τὸν συναντήσεις. Πρᾶος, χωρὶς θυμό, συμπο-
νετικός, γλυκὺς στὸν λόγο καὶ γλυκύτερος στὸν 
τρόπο, ἀγγελικὸς στὴν μορφή, ἀγγελικότερος 
στὴν ψυχή. Γαλήνιος, ὅταν ἐπιτιμοῦσε, παιδαγω-
γοῦσε μὲ τὸν ἔπαινο. Κανένα ἀπὸ τὰ δύο μέσα 
διορθώσεως δὲν κατέστρεφε μὲ τὴν ὑπερβολή. 
Ἡ ἐπίπληξή του ἦταν πατρικὴ καὶ ὁ ἔπαινός του 
συγκρατημένος. Ἡ ἠπιότης δὲν γινόταν ἀδυνα-
μία οὔτε ἡ αὐστηρότητα κακία. Ἀλλὰ τὸ πρῶτο 
ἔμενε στὴν ἐπιείκεια καὶ τὸ δεύτερο στὴν φρό-
νηση, καὶ τὰ δύο συνιστοῦσαν τὴν χριστιανικὴ 
φιλοσοφία.

Ἐλᾶτε, λοιπόν, καταλήγει, ὁ Γρηγόριος, νὰ ἀνα-
λογισθοῦμε τὶς ἀρετές του, ὅσοι εἶστε ὑμνητὲς 
τῆς ζωῆς του... 

Ὑμνητὲς καὶ ἐμεῖς σήμερα, τῆς ζωῆς τοῦ μα-
καριστοῦ Ποιμενάρχου μας, ἀναλογιζόμαστε 
πρό τῆς σεπτῆς σοροῦ του, τὴν ἄπειρη ἀγάπη 
του, τὴν ἀνεξικακία του, τὴν ταπείνωσή του ποὺ 
τὴν ἐνεδύθη ὡς ὁ σίδηρος τὴν φωτιά, τὴν μα-
κροθυμία του καὶ τὴν συγχωρητικότητά του.

Ἕνα κομμάτι τῆς ζωῆς του καὶ ἐμεῖς οἱ κληρι-
κοί του, τὰ πνευματικά του παιδιά, οἱ συνεργοί 
του στὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Ἀποχαιρετοῦμε σήμερα μαζί σας, Μακα-
ριώτατε Πάτερ καὶ Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχι-
ερεῖς, τὸν καλὸ καὶ στοργικό μας ποιμένα, ποὺ 
ἔθεσε τὴν ψυχὴ τοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων. Ἀπο-
χωριζόμαστε σήμερα τὸν μεγάλο αὐτό ἐκκλη-
σιαστικό ἄνδρα, πού ἐνέπνευσε στήν ψυχή μας, 
μεγάλα καὶ ὑψηλά πράγματα, ἐμφύτευσε στίς 
καρδιές μας τὸν Ἰησοῦ Χριστό καὶ κατηύθυνε 
τίς ψυχές τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ του, εἰς νο-
μάς σωτηρίους.

Γεννημένος στὴν ἱστορικὴ καὶ εὔανδρο Σα-
λαμῖνα, ἀνετράφη ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου 
ὑπὸ τῶν εὐσεβῶν γονέων του, Παύλου καὶ Βασι-
λικῆς. Μεγάλωσε κάτω ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες, 
ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ τὸν πατέρα του σὲ μικρὴ 
ἡλικία, δὲν στερήθηκε ὅμως τὴν οἰκογενειακὴ 
θαλπωρὴ ἐξαιτίας τῶν τεσσάρων σπουδαίων με-
γαλύτερων ἀδελφῶν του. Ἡ Μονὴ τῆς Παναγίας 
τῆς Φανερωμένης ἔγινε γιὰ τὸν νέο τότε Ἰάκω-
βο Λάππα, τὸ πνευματικὸ ὁρμητήριο τῶν ἱερῶν 
ἀναζητήσεών του καὶ ἡ χάρη τῆς Παναγίας τῆς 
Φανερωμένης, ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος, τὸν συνόδευε 
σὲ ὅλα τὰ βήματα τῆς ζωῆς του. Ὁ πνευματικὸς 
σύνδεσμος μὲ τὸν ἀοίδιμο χαρισματικὸ Γέροντα 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μακρι-
νοῦ, Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνὸ Κατρακούλη, τὸν 
συνοδοιπόρο ὅλης του τῆς ζωῆς, Ἀρχιμανδρίτη 
Τιμόθεο Λαϊβερᾶ καὶ τὸν πνευματικό τῆς Μονῆς 
Φανερωμένης, ἀείμνηστο Ἀρχιμανδρίτη Ἰλαρίω-
να Ἀθανασίου, ἔπαιξαν καθοριστικὸ ρόλο στὴν 
ὅλη πορεία του καὶ στὴν ἀπόφασή του νὰ ἀφι-
ερωθεῖ στὸν Θεὸ καὶ νὰ διακονήσει πιστὰ τὴν 
εἰκόνα Του, δηλαδὴ τὸν ἄνθρωπο. Πτυχιοῦχος 
τῆς Νομικῆς καὶ ἀσκούμενος Δικηγόρος ἐπ’ ὀλί-
γον, τελειόφοιτος τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης τῆς Θεο-
λογίας, κείρεται Μοναχὸς τὸ 1976 στὴν Σαλαμῖνα, 
ὑπὸ τοῦ πνευματικοῦ γεννήτορος τῶν Σαλαμι-
νίων πιστῶν, Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης 
κυροῦ Ἰγνατίου τοῦ Τσίγκρη, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδει 
καὶ τὸ ὄνομά του, αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ 
Θεοφόρου. Κατόπιν, τὸ ἴδιο ἔτος, χειροτονεῖται 
Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου 
καὶ ἠγαπημένου του Ἐπισκόπου, πρώτου Μητρο-
πολίτου Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος, κυροῦ Βαρθο-
λομαίου, τοῦ ἐπισκόπου τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγά-
πης, ὅπως τὸν χαρακτήριζε ὁ ἴδιος, τὴν εὐγένεια 
καὶ τὴν ἀρχοντιὰ τοῦ ὁποίου ὁμολογοῦσε καὶ 
ἐμιμεῖτο, μέχρι τὰ τέλη τῆς ζωῆς του, ὁ ἀοίδιμος 
Ἱεράρχης μας. Στὴν Σαλαμίνα ἐπετέλεσε γιὰ δε-
καοχτὼ ὁλόκληρα χρόνια μέχρι καὶ τῆς ἐκλογῆς 
του σπουδαῖο πνευματικὸ καὶ κατηχητικὸ ἔργο, 
στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ ὄχι μόνον, 
ἀναδεικνυόμενος καθημερινὰ ὁ ταπεινὸς λει-
τουργὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ ἀπλανὴς καὶ 
στοργικὸς πνευματικὸς Πατέρας, ὁ ὑπεύθυνος 
τῶν παιδικῶν κατασκηνώσεων, ὁ προεξάρχων 
στὰ ἔργα φιλαλληλίας καὶ ἀγάπης, ὁ λαμπρὸς 
κήρυκας τῶν εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν καὶ κυρίως 
ὁ πύρινος κατηχητής καὶ ὁδηγὸς τῆς νεότητος, 
γιὰ τὴν ὁποία τόσο ἐμόχθησε κατὰ τὴν λαμπρὰ 
ἱερατική του διακονία. Παράλληλα ὑπηρέτησε 
ἐπὶ δέκα συναπτὰ ἔτη (1984-1994) ὡς Γραμμα-
τεὺς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καὶ Α΄ 
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Γραμματεὺς-Πρακτικογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πλησίον τοῦ 
Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης 
Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφείμ, θέση ἀπὸ τὴν ὁποία 
ἐξελέγη τὸ 1994 Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ 
Τυρνάβου,  χειροτονηθεὶς καὶ στὸν βαθμό τοῦ 
Ἐπισκόπου, ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός του, 
Μητροπολίτου Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος κυροῦ 
Βαρθολομαίου.

Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς του θὰ σημα-
δεύσει ὅλη τὴν ἀρχιερατική του ζωὴ καὶ δράση, 
καθὼς ὁ μακαρία τῇ λήξει γενόμενος καὶ πολύ-
κλαυστος Ποιμενάρχης μας, θὰ κληθεῖ τώρα σὲ 
νέους ἀγῶνες, ξένους πρὸς τὸν ἴδιο, προκειμέ-
νου νὰ ἀποκαταστήσει τὶς πληγωμένες καρδιὲς 
τοῦ ποιμνίου του καὶ νὰ θεραπεύσει τὰ τραύ-
ματα τῶν μελῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Θέτει 
ὁδηγὸ στὴν πολυποίκιλη πνευματική του δράση 
τὸν Προστάτη του Ἅγιο Ἀχίλλιο, συμβουλεύε-
ται σὲ κάθε του βῆμα τὸν φωτισμένο πνευμα-
τικό του πατέρα καὶ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ μηδὲν νὰ 
ἀναγεννᾶ σιγὰ-σιγὰ τὶς λαβωμένες καρδιὲς τῶν 
ἀνθρώπων καὶ νὰ στηρίζει καὶ νὰ καθοδηγεῖ 
τοὺς ἱερεῖς του. Σύνθημά του πρὸς τοὺς ἱερεῖς, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς πιστοὺς ἦταν τὸ ἀποστολικό: 
«Ὅσο, παιδιά μου, ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε καὶ ἁγια-
ζόμαστε, τόσο περισσότερο ζοῦμε τὴν εἰρήνη 
τοῦ Θεοῦ καὶ μποροῦμε νὰ τὴν μεταδώσουμε 
καὶ στοὺς ἄλλους, ὁ ἀκατάστατος ἄνθρωπος 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι εἰρηνικός, ἄλλωστε ὁ Θεός 
μας, εἶναι ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης καὶ ὄχι τοῦ μίσους 
καὶ τῆς ἀκαταστασίας (Α΄ Κορινθίους 14΄, 33)».

Ἔτσι τὸ κλίμα σιγὰ-σιγὰ ἄλλαζε καὶ τὸ σκά-
φος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας προχωροῦσε μὲ 
ἀργὰ, πλὴν ὅμως σταθερὰ βήματα. Πνευματικοί 
δέ συμπαραστάτες καὶ ἀρωγοί στις δύσκολες 
αὐτές ὥρες τῆς ποιμαντορίας του στάθηκαν τά 
τελευταῖα χρόνια, ὁ μακαριστός Ἠγούμενος τῆς 
ἐν Ἄθῳ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Γρηγορίου, π. Γεώργιος 
Καψάνης καὶ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου καὶ συμπατριώ-

της του, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος Ποῦτος, ὁ 
ὁποῖος μάλιστα μὲ πολλή ἀγάπη τὸν δέχθηκε 
στό μυστήριο τῆς Μετανοίας, μία ἡμέρα πρίν 
ἀπό τὴν ἀναχώρησή του γιά τὴν Ἀμερική.

Στὸ δύσκολο ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ποιμε-
νάρχου μας συνέβαλαν οἱ εὐπαίδευτοι καὶ ἐμφο-
ρούμενοι ἀπὸ θεῖο ζῆλο κληρικοί, καθὼς χειρο-
τόνησε περὶ τοὺς 100 νέους καταξιωμένους κλη-
ρικούς, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄριστοι λαϊκοὶ συνεργάτες 
του. Ἡ σχέση του μὲ τοὺς φορείς τῆς ἐπαρχίας 
ὅλης καὶ τοὺς τοπικούς ἄρχοντες, ὑπῆρξε ὄχι 
ἁπλῶς τυπική ἢ ὐποδειγματική , ἀλλά οὐσιαστι-
κή, ἀληθινή καὶ κυρίως πνευματική. «Ἔφυγε ὁ πα-
τέρας μας καὶ ὁ ὁδηγός μας», ἐδήλωσαν ὅλοι ἐν 
ἑνί στόματι, μὲ τὴν ἐκδημία τοῦ Ἱεράρχου μας, 
τὸν ὁποῖο ἀγαποῦσαν καὶ τιμοῦσαν ὅλοι καὶ χαί-
ρονταν πραγματικά νὰ συνεργάζονται μαζί του 
καὶ νὰ συστρατεύονται στὸ πλούσιο ἀλλά ἀθό-
ρυβο ἔργο του.

Τεσσαράκοντα μεγαλοπρεπεῖς νέοι Ἱεροὶ 
Ναοί, πολλὰ πνευματικὰ κέντρα, ἀρκετὰ πρε-
σβυτέρια, τὰ καθημερινὰ συσσίτια τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως «ὁ Ἐπιούσιος» τὰ ὁποῖα φιλο-
ξενοῦσε μέσα στὸ Ἐπισκοπεῖο, τὸ «Κρίκκειο 
Ἐκκλησιαστικὸ Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων», τὸ 
Κέντρο Φροντίδας Ἡλικιωμένων ¨Παναγία ἡ 
Ἀρμενιώτισσα¨, τὸ ¨Χαρίσειο¨ Πνευματικὸ Κέ-
ντρο, ἡ Λαρισαϊκὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ραδιοφωνία, ὁ 
φιλανθρωπικὸς ὀργανισμὸς «Λογίας, Φιλαδελ-
φίας καὶ Ἀλληλεγγύης» τὸ Γραφεῖο Νεότητος, 
καὶ ἄλλα πολλὰ φέρουν τὴν δική του σφραγίδα, 
θεμελιώθηκαν καὶ ἐγκαινιάστηκαν ἀπὸ τὸν ἴδιο, 
λειτούργησαν δὲ ἐπιτυχῶς μέχρι σήμερα, ἔργα 
γιὰ τὰ ὁποῖα ἐδόξαζε τὸν Θεὸ καὶ τὸν εὐχαρι-
στοῦσε γιατί τὰ προγραμμάτισε καὶ τὰ ὑλοποί-
ησε κάτω ἀπὸ πολὺ δύσκολες συνθῆκες καὶ ἐν 
καιρῷ θλίψεων καὶ διωγμῶν. 

Ἡ ἀγωνία του ἀκόμη γιὰ τὴν στελέχωση τῶν 
ἱερῶν ἀναλογίων ἦταν ἔκδηλη σὲ ὅλη τὴν ἀρχι-
ερατεία του γι’ αὐτὸ ἐστήριξε ἰδιαίτερα τὸ ἔργο 
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς 
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Μητροπόλεως «Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος», ἱδρύοντας 
σὲ πολλὲς περιφέρειες παραρτήματα, μὲ ἀπο-
τέλεσμα ἡ Σχολή μας νὰ ἀριθμεῖ κατ’ ἔτος 150 
μαθητὲς καὶ μαθήτριες καὶ νὰ ἀναφύονται ἐξ 
αὐτῶν πολλοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ Ἱεροψάλτες.

Ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὸν μοναχισμὸ καὶ 
τοὺς ἐπιγείους αὐτούς Ἀγγέλους, πού θυσιά-
ζουν τις χαρές τῆς γῆς γιά τὴν θέα τοῦ Θεοῦ, 
τους μοναχοὺς καὶ τὶς μοναχές μας, συνέβαλε 
τὰ μέγιστα ὥστε ἡ Μητρόπολή μας νὰ ἀποκτή-
σει ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἀρκετὰ Μοναστήρια, 
στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου, ἀνδρικά καὶ γυ-
νακεῖα, μὲ νέες σπουδαῖες ἀδελφότητες, γιὰ τὶς 
ὁποῖες ὁ πνευματικός μας πατέρας ἰδιαιτέρως 
ἐκαυχᾶτο.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργο τὸ κοινωνικὸ 
καὶ πνευματικό, τὸ κατηχητικὸ καὶ λειτουργικό, ὁ 
ἀοίδιμος Ποιμενάρχης μας, ἐπετέλεσε ἐντελῶς 
ἀθόρυβα καὶ ἕνα ἄλλο ἔργο, σπουδαιότερο 
ἀσφαλῶς, ποὺ ὅλοι μας ἀργήσαμε πολὺ νὰ κα-
τανοήσουμε καὶ τὸ εἴδαμε τώρα ποὺ πλησίαζε 
τὸ τέλος καὶ ποὺ ἡ ἀσθένειά του ἔκανε τὴν ἐπί-
σκεψή της στὸ ἤδη ταλαιπωρημένο σῶμα του. 
Εἶχε ἤδη συγχωρέσει ὅσους τὸν ἐπίκραναν, εἶχε 
ζητήσει στὸν κατανυκτικὸ ἑσπερινό της συγχω-
ρήσεως εἰλικρινῶς συγγνώμη, ἀπὸ ὅσους ὁ ἴδιος 
ἄθελά του ἐπίκρανε, εἶχε μιλήσει γιὰ τὸ μυστή-
ριο τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ σιγὰ-σιγὰ εἰσερχό-
ταν σὲ νέους κόσμους, ὥριμος πιά καὶ ὁλοκλη-
ρωμένος, γεμάτος ἠρεμία, ἐσωτερικὴ εὐφροσύνη 
καὶ ἀγαλλίαση. Ἐπιζητοῦσε διαρκῶς τὸ ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ, ἦταν ὅπως σέ ὅλη του την ζωή, ἰδιαίτερα 
εὐσπλαχνικός καὶ δέν ἄντεχε να πονᾶ ἔστω καὶ 
τό ἐλάχιστο πλάσμα. Μᾶς εὐλόγησε, μᾶς ἔδωσε 
τὴν εὐχή του, προσευχήθηκε γιὰ τὸ ποίμνιό του 
ποὺ τόσο ἀγάπησε καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο αἰσθανόταν 
ὑπερήφανος καὶ ἀνεχώρησε γιὰ τὴν ποθεινή του 
πατρίδα, τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Δανείζομαι καὶ πάλι τὰ λόγια του Γρηγορίου 
στὸ ἐγκώμιο τοῦ εἰς τὸν Μέγα Ἀθανάσιο: «Λα-
μπροτέρα ἡ τιμή τῆς ἐξόδου Σου ἀπό τὴν ζωή, 
παρότι τῆς εἰσόδου Σου. Πολλά δάκρυα προ-
κάλεσες καὶ μεγαλύτερη ἀπ’ ὅτι μὲ τίς ὁρατές 
ἐκδηλώσεις ἔκρυψες τὴν δόξα Σου μέσα στίς 
ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ἀγαπημένε, σεβάσμιε 
πρεσβύτη, σὲ παρακαλοῦμε νὰ μᾶς παρακολου-
θεῖς καλοδιάθετα ἀπὸ ψηλὰ καὶ ἐμᾶς καὶ τὸν 
λαὸ ποὺ εἶναι γύρω σου, νὰ μᾶς κατευθύνεις 
ὅλους στὴν τελειότητα. Κι ἐμᾶς, ἂν εἰρηνεύουμε, 
νὰ μᾶς ἔχεις δικούς σου κι ὅλους μαζὶ νὰ μᾶς 
ποιμαίνεις· ἂν πάλι πολεμοῦμε νὰ μᾶς συνεφέρ-
νεις καὶ νὰ μᾶς κατακτᾶς (μολονότι εἶναι μεγάλο 
ὅ, τι σοῦ ζητῶ) νὰ μᾶς παίρνεις μαζί σου καὶ μαζὶ 

μὲ τοὺς ὁμοίους σου μέσα στὴν δόξα τοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ Κυρίου μας.»

Ἔτσι κάπως σὲ ἀποχαιρετοῦμε καὶ ἐμεῖς σή-
μερα, μὲ συγκίνηση μεγάλη καὶ μὲ δακρύβρε-
χτους τοὺς ὀφθαλμούς, ἀλησμόνητε πνευματι-
κέ μας πατέρα, καὶ σὲ εὐχαριστοῦμε γιατί μᾶς 
δίδαξες πολλὰ μὲ τὴν γενναιότητά σου, μὲ τὴν 
ἀγαθότητα τῆς καρδίας σου, μὲ τὴν ἀνεξάντλη-
τη ὑπομονὴ καὶ καρτερία σου, μὲ τὴν ἁπλότητα 
ποὺ εἶχες μέσα στὴν καρδία σου, μὲ τὸ πηγαῖο 
καὶ εἰλικρινὲς χαμόγελό σου, μὲ τὴν προσήλωσή 
σου στὴν ἱερὰ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
μὲ τὴν ἀγωνία σου νὰ εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι καὶ 
ἀγαπημένοι κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας, Αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἐσὺ τόσο πολὺ 
πόνεσες, ὑπέφερες, ὑπέμεινες καὶ μαρτύρησες 
ἐπὶ τῆς γῆς, αὐτὸ μᾶς ἀφήνεις ὡς τὴν σπουδαιό-
τερη παρακαταθήκη σου, νὰ πορευόμαστε ἀπὸ 
τοῦδε ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ …

Οἱ ἄμβωνες τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς σου δὲν θὰ ξανακούσουν τὰ θεολογικὰ 
καὶ τόσο ὠφέλιμα κηρύγματά σου καὶ ἐμεῖς δὲν 
θὰ ἀναγνώσουμε πάλι τὰ θαυμάσια κείμενα ποὺ 
συνέτασσες καὶ δημοσίευες στὸ ἀγαπημένο σου 
περιοδικὸ «Τὸ Τάλαντο» καὶ τὰ ὁποῖα τόσο ἐνί-
σχυαν τὸν καθημερινὸ ἄνθρωπο στὸν ἀγῶνα του.

Πορεύου, Μακαριστέ μας Ποιμενάρχα, τὸν 
δρόμο τῆς αἰωνιότητος, χωρὶς πόνους τώρα, 
θλίψεις καὶ δοκιμασίες. Ἡ τελευταία ἐπί τῆς γῆς 
δοκιμασία σου ἦταν ἡ πολυήμερη παραμονή 
σου στό ψυχρό Νεκροτομεῖο τοῦ Μαϊάμι, ἐκεῖ 
πού εὔκαμπτο ἀκόμη σέ ντύσαμε, μὲ τά ἱμάτιά 
σου καὶ τό τίμιο ράσο σου, πού τόσο ἐτίμησες 
ἐπί τῆς γῆς! Τώρα πιὰ κανεὶς δὲν θὰ ἀμφισβητεῖ 
οὔτε τὸ ἔργο σου, οὔτε πολὺ περισσότερο τὶς 
διαθέσεις σου. Ὕψωσε τὰ ἀρχιερατικά σου χέρια 
καὶ εὐλόγησέ μας, ἐναπόθεσε τοὺς δερματίνους 
χιτῶνες, πορεύου πρὸς τὸν δρόμο τοῦ ἁγίου 
Θεοῦ, ἐνδεδυμένος τὴν στολὴν τῆς ἀρχιερατεί-
ας σου, κρατῶντας τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸν 
σταυρὸν τοῦ Κυρίου Σου, ἄφησε τώρα τὴν Αἴγυ-
πτο, τὸν ἰλυώδη βίο τῆς παρούσης ζωῆς. Πέρνα, 
ὄχι τὴν ἐρυθρὰ ἐκείνη, ἀλλὰ τὴν μέλαινα ταύτην 
καὶ ζοφώδη τοῦ βίου θάλασσαν τῆς ἐπιγείου 
ζωῆς καὶ πορεύου πρὸς τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελί-
ας, ἐκεῖ ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων. Καὶ 
τώρα ποὺ ἔλυσες ἐδῶ καὶ τόσες ἡμέρες τὸ ὑπό-
δημα τῆς ψυχῆς σου, περπάτα μὲ θάρρος καὶ μὲ 
καθαρὸ τὸν βηματισμὸ τῆς διανοίας, τὴν ἁγία γῆ, 
αὐτὴν ποὺ ἐκ νεότητός σου ἐπεπόθησες, ἐκεῖ 
ὅπου βλέπεται καὶ συναντᾶται ὁ Θεός (Ἅγιος 
Γρηγόριος Νύσσης).

Τὴν εὐχή σου Γέροντά μας!
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Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα  Δημητριαδος 
καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιε, τοποτηρητά τῆς Μη-
τροπόλεως Λαρισης καί Τυρνάβου,
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, ἀγαπητοί ἱε-
ρεῖς καί πιστοί,

Ἀποχαιρετοῦμε σήμερα ἐκ μέρους τῆς 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, ἐκ μέρους δηλαδή 
ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς θεσσαλικῆς γῆς, τόν 
μακαριστό Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνά-

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΥΡΟ ΙΓΝΑΤΙΟ

βου κυρό Ἰγνάτιο, ἕναν ἄνθρωπο πού ἔγινε 
δικός μας καί ὁ ὁποῖος ἐπί 24 χρόνια ἔκανε 
τήν Λάρισα πατρίδα καί σπίτι του, δείχνοντας 
στήν κοινωνία μας ὅτι ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ 
ἀθόρυβα, μέ ἀγάπη, μέ ὑπομονή, μέ ἔμπνευ-
ση νά ἐργαστεῖ γιά τήν συμφιλίωση τῶν δια-
φορῶν τῶν ἀνθρώπων, χωρίς νά προτάσσει 
μόνο τί εἶναι δίκαιο καί τί πρέπει, ἀλλά τη-
ρώντας τόν λόγο τοῦ Ἱδρυτῆ της «ἀγαπᾶτε 
ἀλλήλους».

Δέν σᾶς κρύβω ὅτι εἶναι καί γιά μένα ἰδι-
αίτερα δύσκολη αὐτή ἡ ὥρα. Δέν εἶναι μόνο 
ἡ θεσμική συνεργασία, τήν ὁποία εἴχαμε μέ 
τόν μακαριστό, μέσω τῆς ὁποίας προσπα-
θήσαμε νά κάνουμε καλό στήν Λάρισα, τόν 
Τύρναβο καί ὅπου τά ὅρια τῆς Μητροπό-
λεως ἔφταναν. Εἶναι κυρίως τό γεγονός τοῦ 
ἀποχωρισμοῦ ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού ἦταν 
πατέρας. Εὐγενής. Ἐγκάρδιος. Μέ λόγο πρα-
ότητας. Μέ εὔχαρη διάθεση. Ἕναν ἄνθρωπο 
πού κατέστησε τήν Λάρισα τόπο στόν ὁποῖο 
μεγάλες προσωπικότητες τῆς Ὀρθοδοξίας 
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μέ χαρά ἐπισκέφθηκαν, εὐλόγησαν, ἔδωσαν 
δύναμη μέ τήν παρουσία τους καί ταυτόχρο-
να ἔδειξαν τόν σεβασμό τους πρός τό πρό-
σωπο τοῦ Ἐπισκόπου της. Νά μνημονεύσω 
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο; 
Ἐσᾶς, Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν 
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε; Τόν Ἀρχιεπί-
σκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο; Τόν μακαριστό 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο; Η Λά-
ρισα ἔγινε κέντρο ἐκκλησιαστικό χάρις στόν 
μακαριστό Ποιμενάρχη της καί τούς ἄξιους 
συνεργάτες του. 

Μοῦ εἶναι δύσκολο νά ἀποχαιρετήσω 
ἕναν ἄνθρωπο ἀπό τόν ὁποῖο ἄκουγα μέ μία 
σοφή ἁπλότητα, χάρισμα πού σπανίζει στούς 
καιρούς τῆς αὐτάρκειας, γνῶμες καί συμβου-
λές οἱ ὁποῖες ὅλες κατέτειναν στήν ἀγάπη 
καί τήν ἀλήθεια, ὄχι μόνο γιά τήν μαρτυρία 
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ἡμῶν τῶν πολιτικῶν. 
Γνώμονας τοῦ μακαριστοῦ Ἰγνατίου ὁ λαρι-
σαϊκός λαός. Ὁ ἴδιος ἦταν ἄνθρωπος παρα-
δοσιακός. Λιτός. Ἀντιλαμβανόταν τήν πορεία 
τῶν καιρῶν. Ἤθελε μία Ἐκκλησία πατριωτική. 
Δέν ἔκλεισε ὅμως ποτέ τήν πόρτα σέ κανέ-
ναν ἄνθρωπο πού εἶχε ἀνάγκη, ὅποια κι ἄν 
ἦταν ἡ καταγωγή του, ὅποιος κι ἄν ἦταν ὁ 
λόγος πού βρέθηκε στόν τόπο μας. 

Ὁ μακαριστός Ἰγνάτιος δέν βρῆκε τό κα-
λύτερο δυνατό κλίμα στήν ἀρχή τῆς παρου-
σίας του στήν Λάρισα. Ἐξελέγη Μητροπο-
λίτης σέ μία Μητρόπολη ἡ ὁποία δέν ἦταν 
ἑνωμένη. Κέρδισε ὅμως τίς καρδιές τῶν 
ἀνθρώπων. Ἕνωσε τόν ἱερό κλῆρο. Μακροθύ-
μησε στίς δυσκολίες. Καί ἐπούλωσε μέ τήν 
πίστη του καί τήν ἀγάπη του, τό χαμόγελο 
τῆς καρδιᾶς του τίς πληγές τοῦ παρελθόντος. 
Ἔδωσε ὁ ἴδιος τό παράδειγμα σέ μία κοινω-
νία στήν ὁποία συχνά τό μῖσος καί οἱ ἀπαι-
τήσεις δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά εἴμαστε ἕνα 
καί νά συμπορευόμαστε γιά τό καλό ὅλων. Κι 
αὐτό ἴσως εἶναι μία ἀπό τίς σπουδαιότερες 
παρακαταθῆκες του. 

Μοῦ εἶναι ἀκόμα δύσκολο νά ἀποχαιρετή-
σω ἕναν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε κοινω-
νικό ἔργο στήν Λάρισα. Ἵδρυσε Γηροκομεῖο 

στό Ἀρμένιο, συντηρεῖ τό Κρίκειο Ὀρφα-
νοτροφεῖο θηλέων, ὀργάνωσε τό συσσίτιο 
Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ, στό Ἐπισκοπεῖο. Φρόντισε 
ὥστε νά μήν ὑπάρχουν πεινασμένοι, ἀνα-
κούφισε τούς φτωχούς,  συμπαραστάθηκε 
στούς φυλακισμένους, στούς πρόσφυγες, 
στούς ἀσθενεῖς. Ὀργάνωσε σπουδαῖο νεα-
νικό ἔργο, συγκεντρώνοντας παιδιά καί νέ-
ους στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας. Ἔδειξε ὅτι 
καί χωρίς μεγάλες διακηρύξεις ἡ Ἐκκλησία 
μπορεῖ νά εἶναι καί αὐτό πού γνωρίζαμε ὅλοι 
μας, δηλαδή αὐτή πού διασώζει τίς ἀξίες τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί νά 
καταθέτει μαρτυρία στήν ἐποχή μας πού νά 
ἀγκαλιάζει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. 

Ἡ Μητρόπολη, ἀλλά καί ἡ Θεσσαλία εὐλο-
γήθηκαν ἀπό τόν Θεό νά τόν ἔχουν Μητρο-
πολίτη. Γιατί ὁ μακαριστός Ἰγνάτιος εἶχε ἄρι-
στη συνεργασία μέ ὅλους τούς Μητροπολίτες 
τῆς Θεσσαλικῆς γῆς καί αὐτό μᾶς ἔδινε ἐπι-
πλέον χαρά καί ἱκανοποίηση. Ὁ μακαριστός 
ἕναν συναγωνισμό καλλιεργοῦσε μόνο: αὐτόν 
στά καλά ἔργα, τήν φιλοξενία, τήν ἀνθρωπιά! 

Μακαριώτατε,
Γνωρίζουμε τήν ἀγάπη σας γιά τόν τόπο 

μας καί τούς ἀνθρώπους. Γνωρίζουμε ὅτι θά 
προσέξετε αὐτήν τήν Μητρόπολη, γιατί εἶναι 
ἀπό τίς πλέον κομβικές καί γιά τήν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος καί γιά τήν πατρίδα μας. Ἄλλω-
στε, στήν Ἐκκλησία τά πρόσωπα ὑπηρετοῦν 
ἕναν κοινό σκοπό: καί θρησκευτικό καί πα-
τριωτικό καί κοινωνικό. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι 
θά κάνετε ὅ,τι πρέπει ὥστε τό ἔργο τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτη νά ἔχει τήν δέουσα 
συνέχεια καί σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι ἀπό 
τήν πλευρά μας εἴμαστε ἕτοιμοι νά συνεχί-
σουμε νά συνεργαζόμαστε ὥστε ἡ Λάρισα ἡ 
ὁποία πενθεῖ γιά τήν κοίμηση τοῦ Ποιμενάρ-
χη της νά προχωρήσει καί πάλι μπροστά. 

Ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ τῆς θεσσαλικῆς 
γῆς ἀλλά καί προσωπικά θέλω νά πῶ ἕνα με-
γάλο «εὐχαριστῶ» στόν ἐκλιπόντα Ἱεράρ-
χη. Ἤδη μᾶς λείπει. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη 
του.
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Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε κ. Ἱερώνυμε 
Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς, 
Σεβαστοί πατέρες, 
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καί 
στρατιωτικῶν ἀρχῶν 

Σύσσωμος ὁ λαός τῆς Λάρισας καί τό Δη-
μοτικό Συμβούλιο τοῦ Δήμου Λαρισαίων κατα-
θέτουν τούτη τήν ὥρα, εἰλικρινῆ αἰσθήματα λύ-
πης, γιά τήν ἀπώλεια τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχη 
καί σεπτοῦ Ποιμενάρχη μας Ἰγνατίου. 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 

ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΥΡΟ ΙΓΝΑΤΙΟ

Ἡ Λάρισα πάνδημα ἀποχαιρετᾶ μέ συγκί-
νηση τόν ἀκούραστο Ποιμενάρχη τῆς τοπικῆς 
μας Ἐκκλησίας, τόν πνευματικό της Ἡγέτη, τόν 
καρτερικό καί ἀνεξίκακο Ἱερωμένο μέ τό γνή-
σιο ὀρθόδοξο πνεῦμα.

Τόν Ποιμενάρχη πού διατηροῦσε πάντα τίς 
πύλες τῆς Μητρόπολης καί τά μάτια τῆς ψυχῆς 
του ἀνοιχτά γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς καί ὅλους 
ὅσοι χρειάζονταν τή σοφή συμβουλή του, τήν 
εὐλογία του, τήν καθαρότητα τῆς σκέψης του, 
τή στήριξη καί τήν ἀνόθευτη ἀγάπη πού συνό-
δευε κάθε του πράξη.

Τό μεγάλο καί σημαντικό ἔργο του στήν μα-
κρά διαδρομή του στήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρί-
σης καί Τυρνάβου, ἔχει ἤδη καταγραφεῖ καί θά 
ἀποτιμηθεῖ ἀπό ἁρμοδιότερους ἀπό μένα.

Ὅλοι μας γνωρίζουμε τήν καρτερικότητα καί 
τήν ὑπομονή πού ἐπέδειξε στά πρῶτα χρόνια 
ἀπό τήν ἐκλογή του στή θέση τοῦ Μητροπολίτη 
Λαρίσης. Ἐμφορούμενος μέ αἰσθήματα ἀγάπης 
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ξεπέρασε πίκρες καί ἀπογοητεύσεις καί ἔδρασε 
εἰρηνευτικά καί κατευναστικά, μέ ὑπομονή καί 
ἐπιμονή κερδίζοντας ἔτσι μέ τό πέρασμα τῶν 
χρόνων τήν ἀναγνώριση καί τήν ἐκτίμηση ὅλων. 

Γνωριστήκαμε τότε, ἐκεῖνα τά χρόνια τοῦ δι-
χασμοῦ τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας. Ὅταν κλήθηκε 
ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο νά ἀναλάβει τό βαρύ καί 
δύσκολο ἔργο τῆς εἰρήνευσης στούς κόλπους 
τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας. Χωρίς δεύτερες σκέψεις 
σταθήκαμε δίπλα του, μέ ἀπόλυτο σεβασμό καί 
ἐντυπωσιασμένοι ἀπό τήν ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμέ-
νη καί ἔντονη αἴσθηση τοῦ καθήκοντος ἀπένα-
ντι στό ποίμνιό του καί στήν Ἐκκλησία. 

Ἔζησε κοντά μας 24 χρόνια. Ἄν καί δέν προ-
ερχόταν ἀπό τόν τόπο μας τόν ἀγάπησε καί 
τόν ὑπηρέτησε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς 
του. Γι’ αὐτό καί ὁ λαός τῆς Λάρισας τόν ἀγά-
πησε καί τόν τίμησε. Καί αὐτές τίς ὧρες κα-
τέκλυσε τόν Μητροπολιτικό μας Ναό γιά νά 
ἀποχαιρετήσει τόν Λαρίσης Ἰγνάτιο. 

Συνοδοιπόρος στά προβλήματα καί στίς δυ-
σκολίες τῶν ἐποχῶν, ὁ ἀκούραστος καί ἀείμνη-
στος Ποιμενάρχης μας, στάθηκε δίπλα στήν 
κοινωνία μέ τό πλούσιο καί δραστήριο ἔργο 
του πού ὑλοποίησε μαζί μέ τούς συνεργάτες 
του στή Μητρόπολη καί τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἰδι-
αίτερα σημαντική παρακαταθήκη.

Ὅσες φορές χρειάστηκε, στάθηκε δίπλα 
στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, στίς ἀνάγκες καί τά 
προβλήματά της, ἐπιδιώκοντας τήν πρόοδο καί 
τήν ἀνάπτυξη μέσα ἀπό ἀγαστή συνεργασία. 

Ἄνθρωπος προσηνής, σεμνός, μειλίχιος, 
πρᾶος κι εὐγενικός, εὐπρεπής καί φωτισμένος, 
μέ ἀδιαμφισβήτητη παιδεία. Εὐρυμαθής, μέ ἐπι-
στημονική καί συγγραφική δράση, εἶχε ἕναν 
μοναδικό τρόπο νά συνδυάζει τή γνώση καί τή 
σοφία μέ τήν ἁπλότητα καί τήν ἁγνότητα πού 
συναντᾶ κανείς σέ ἀνθρώπους φωτισμένους 
καί ἀφοσιωμένους. 

Σεβαστέ μας Μητροπολίτη 
Μᾶς ἀφήνετε πολυσήμαντες παρακαταθῆ-

κες μέ τό ἔργο σας καί σᾶς εἴμαστε εὐγνώ-
μονες. 

Εἶναι ἡ ἀγάπη πού φυτέψατε στίς ψυχές τῶν 
ἀνθρώπων. Εἶναι ἡ ἀγκαλιά πού ἀνοίξατε σέ νέ-
ους ἀνθρώπους. Ἡ παρηγοριά καί ἡ θαλπωρή 
πού προσφέρατε στούς ταλαιπωρημένους καί 
στούς ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώπους μας.

Ἡ Λάρισα καί ὁ Δῆμος Λαρισαίων κλίνουν 
εὐλαβικά τό γόνυ μπροστά στό σεπτό σκήνω-
μά σας ἀποχαιρετῶντας σας. 

Σᾶς ὑποσχόμαστε ὅτι θά προσπαθήσουμε 
ὅσο μποροῦμε νά κάνουμε πράξη τό ὅραμά 
σας καί τίς πολύτιμες παρακαταθῆκες πού μᾶς 
ἀφήσατε. Ἐμεῖς θά σᾶς νιώθουμε πάντα κοντά 
μας. 

Αἰωνία σας ἡ μνήμη πολυσέβαστε Δεσπότη, 
Μακαριστέ Ἱεράρχη καί Ποιμενάρχη μας. 

Θά σέ θυμόμαστε πάντα μέ ἀγάπη καί σε-
βασμό. 

Καλό Παράδεισο.
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

ΙΣΙΔΩΡΑΣ  ΝΑΝΝΟΥ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 

ΛΑΡΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΥΡΝΑΒΟΥ  ΚΥΡΟ  ΙΓΝΑΤΙΟ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί Πά-
σης Ἑλλάδος, 
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Δημητριάδος 
καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιε, 

ἐπιτρέψτε στήν ἐλαχιστότητά μου στό 
σημεῖο αὐτό ν’ ἀπευθυνθῶ σ’ ἐσᾶς καί νά 
σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ τῆς 
Σαλαμίνας γιά ὅσα κάνατε γιά τόν Ἐπίσκοπο 
τῆς καρδιᾶς μας.

Μέ αἰσθήματα βαθειᾶς ὀδύνης καί ἱεροῦ 
δέους, ὅλοι οἱ Σαλαμίνιοι παρευρισκόμαστε 
σήμερα στήν ἐξόδιο ἀκολου-
θία τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου 
κυροῦ Ἰγνατίου, γιά νά ὑποκλι-
θοῦμε μπροστά στό σκήνωμά 
του καί νά ἀποδώσουμε τόν 
τελευταῖο ἀσπασμό.

Τό ἐκλεκτό τέκνο τοῦ νησι-
οῦ μας, ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐπί-
σκοπος τῆς καρδιᾶς μας, ὁ με-
γάλος ἀδερφός, πορεύεται ἀπό 
τά πρόσκαιρα καί ἐπίγεια πρός 
τά αἰώνια καί ἐπουράνια. 

Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου του 
ἔχει σκορπίσει βαθύ πένθος 
ὄχι μόνο στά ἀγαπημένα του 

τέκνα τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, ἀλλά 
καί στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τήν πολυαγα-
πημένη του Σαλαμίνα, τόν τόπο πού τόν γέν-
νησε καί τόν ἀνέθρεψε. Τόν τόπο πού ἐπί μία 
εἰκοσαετία ἐποίμανε ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν θυμᾶται τήν πνευματι-
κή ἀναγέννηση τῆς Σαλαμίνας ἐπί τῶν ἡμερῶν 
του, ἀφοῦ ἐκτός ἀπό ἄριστος νομικός ἦταν 
καί βαθύτατος γνώστης τῆς Πατερικῆς Θε-
ολογίας; Τά κατηχητικά μέ τίς ἑκατοντάδες 
παιδιῶν, τίς μοναδικές ἑορτές νεότητας καί τό 
πολυσχειδές φιλανθρωπικό του ἔργο. 

Ἀμέτρητες οἱ σταγόνες τῆς προσφορᾶς 
του δημιουργοῦν τόν ὠκεανό τῆς πολυδιά-
στατης προσωπικότητάς του. Πολλά καί 
σοφά γράφτηκαν τίς τελευταῖες ἡμέρες γιά 
τόν Λαρίσης Ἰγνάτιο.

Ἐπιτρέψτε μου, Μακαριότατε Ἀρχιεπίσκο-
πε Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώ-
νυμε, νά προσθέσω μόνο τοῦτο ὡς ἄρωμα 
εὐλάβειας: ὁ Μητροπολίτης Ἰγνάτιος γνώρι-
ζε ἄριστα τήν τέχνη νά ὁδηγεῖ ψυχές κοντά 
στόν Χριστό. Καί ἐνῶ ἡ ζωή του κατά τά 
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παιδικά του χρόνια ἀλλά καί τά χρόνια τῆς 
Ἐπισκοπικῆς του διακονίας ἦταν ζωή ἐσταυ-
ρωμένη, ἐκεῖνος σκόρπιζε σέ ὅλους μας τή 
χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Ἕνα διαρκές ἀναστά-
σιμο κήρυγμα ἡ ζωή του.

Ἔχουν περάσει μόλις ἕξι μῆνες ἀπό τήν ἡμέ-
ρα πού παρουσίασε στή Σαλαμίνα τό βιβλίο 
του «Σάν παραμύθι» μέ τήν παρουσία τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μεγάρων & 
Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνου. Ἡ ἡμέρα αὐτή θά 
μᾶς μείνει ἀξέχαστη. Χιλιάδες Σαλαμίνιοι μέσα 
καί ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρ-
χείου, εἶχαν ἔρθει ἐκεῖ γιά νά δοῦν, νά φιλήσουν 
τό χέρι του, νά τοῦ ποῦν πόσο τόν ἀγαποῦν 
καί νά τοῦ καταθέσουν τήν εὐγνωμοσύνη τῆς 
ψυχῆς του! Καί ἐκεῖνος τρυφερός καί στοργι-
κός ὅπως πάντα μέ τό σῶμα καταβεβλημένο 
καί τή ψυχή ὁλοφώτεινη, μᾶς ἀγκάλιαζε ὅλους. 
Ἦταν τό κύκνειο ἄσμα του. Ἦταν ἀποχαιρετι-
σμός του πρός τήν πατρίδα πού ἀγάπησε καί 
πού μέσα ἀπό τά ἄρθρα του στό περιοδικό 
Τάλαντο, τήν διαφήμιζε ἀνά τόν κόσμο!

Πατέρα μας πολυαγαπημένε,
Αὐτή τήν ὥρα τήν μοναδική καί ἀνεπα-

νάληπτη, ἐμεῖς οἱ Σαλαμίνιοι τά παιδιά σου, 

ἑνώνουμε τίς προσευχές μας μαζί μέ τούς 
Λαρισαίους, τά παιδιά σου καί τίς στέλνουμε 
σάν θυμίαμα στό θρόνο τοῦ Θεοῦ ὑπέρ ἀνα-
παύσεως τῆς μακάριας ψυχῆς σου. 

Ἡ Κούλουρη καυχᾶται καί θά καυχᾶται 
πώς ἕνα τέτοιο εὐωδιαστό λουλούδι ἄνθισε 
ἀπό τά σπλάχνα της. Γενεές γενεῶν θά μαρ-
τυροῦν, πώς τό νησί τῆς Παναγίας τῆς Φανε-
ρωμένης καί τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου γεννήθη-
κε καί ἀνετράφη ἕνας ποιμένας μέ ἀνεπίλη-
πτο ἦθος καί σπάνια χαρίσματα.

Θά διηγούμαστε στά παιδιά μας καί στά 
ἐγγόνια μας, πώς στό ἡρωικό νησί μας, ἔζη-
σε κάποτε ἕνας κληρικός πού τόν ἔλεγαν 
Ἰγνάτιο, ὁ ὁποῖος φώτισε τίς ψυχές μας σάν 
Ἄγγελος Κυρίου καί διῆλθε εὐεργετῶν καί ἰώ-
μενος. Ἔνας Ἅγιος Δεσπότης πού σέ ὅλη του 
τή ζωή ὑπῆρξε “κανόνας πίστεως καί εἰκόνα 
πραότητας”.

Ἡ γῆ τῆς Θεσσαλίας σέ κλείνει ἀπό σήμε-
ρα στά σπλάχνα της καί ἡ Σαλαμίνα γιά πάντα 
στήν καρδιά της. Σέ ἔνδειξη τιμῆς καί ἀγά-
πης ἐναποθέτουμε στό σεπτό σκήνωμά σου, 
χῶμα ἀπό τή γενέτειρά σου.

Πατέρα, καλό καί Ἅγιο ταξίδι στούς 
Οὐρανούς!
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Εἶναι δύσκολος ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ, δύ-
σβατος κι ἀνηφορικός. Εἶναι τεθλιμμένη ἡ 

ὁδός τῆς παρούσης ζωῆς, ὅπως τήν ὀνομάζει 
τό ἀδιάψευστο στόμα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 
στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία Του1. Πρέπει κανείς 
νά πονέσει, νά ἱδρώσει, νά ὑπομένει θλίψεις γιά 
νά περάσει τήν πύλη καί νά συναντήσει τό Χρι-

«Οἱ τήν ὁδόν τήν στενήν βαδίσαντες»
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ

στό. Μέ κλάματα ξεκινοῦμε τό ταξίδι τῆς ζωῆς 
μας, μέ πολλούς πόνους τό συνεχίζουμε καί μέ 
ὀδύνες καταλήγουμε στό τέρμα. Τόν πρόλογο 
τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς μας τόν γράφει ὁ Χρι-
στός, τό κυρίως θέμα ἐμεῖς, τόν ἐπίλογο πάλι 
ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό κι ὁ Δίκαιος Ἰώβ θά τονί-
σει χαρακτηριστικά ὅτι εἶναι «πειρατήριον ὁ 
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βίος ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς»2. Δέν εἴμαστε πιά 
στόν Παράδεισο, δέν μποροῦμε νά ἀπολαμβά-
νουμε τήν ἀσκίαστη χαρά πού χάρισε ὁ Θεός 
στούς πρωτοπλάστους. Ἡ βαθιά ὀδύνη θά μᾶς 
συνοδεύει πάντοτε καί τή χαρά θά διαδέχε-
ται ἡ λύπη. Γι’ αὐτό καί ὁ ἱερός θρηνωδός τῆς 
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, ὁ θεοφόρος Νεῖλος τῆς 
Δαμασκοῦ, θά γράψει χαρακτηριστικά: «Ποία 
τοῦ βίου τρυφή διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ποία 
δόξα ἔστηκεν ἐπί γῆς ἀμετάθετος πάντα σκιᾶς 
ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα»3.

Δέν εἶναι πολλοί αὐτοί πού ἀκολουθοῦν 
ἠθελημένα τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό. Οἱ πε-
ρισσότεροι προτιμοῦν τίς εὔκολες λύσεις, τήν 
ἄνετη ζωή, τίς ἄμετρες ἀπολαύσεις. «Ἡ πλα-
τεία πύλη καί ἡ εὐρύχωρος ὁδός»4, στήν ὁποία 
ἀναφέρεται καί πάλι ὁ Χριστός, σαγηνεύει καί 
κερδίζει τούς πολλούς. Τό στενό μονοπάτι, γε-
μάτο πόνο καί δάκρυα, πού βάδισε ὁ Χριστός 
καί οἱ γνήσιοι μαθητές Του, εἶναι μόνο γιά τούς 
λίγους.

1. Τι είναι ο πόνος;
Καθολικό καί πανανθρώπινο τό φαινόμενο. 

Ἁπλώνεται σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, 
ἀφοῦ πάντοτε θά ὑπάρχουν ἄνθρωποι μέχρι 
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος πού θά πονοῦν καί 
θά ὑποφέρουν. Καί βέβαια κανείς δέν μπορεῖ 
νά ξεφύγει ἀπό τίς ἁρπαγές του, ἀφοῦ πλού-

σιοι καί πτωχοί, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, ἐπι-
φανεῖς καί ἄσημοι, σοφοί καί ἀγράμματοι, θά 
βρίσκονται πάντοτε κάτω ἀπό τήν ἐπήρειά του. 
Ἀπό τότε πού ὁ ἄνθρωπος ἀσέβησε κατά τοῦ 
Θεοῦ, ἔλαβε ὡς κληρονομία του τόν πόνο: «Ἐν 
λύπαις φαγῆ αὐτήν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
σου»5. Ὁ πόνος μᾶς σφραγίζει βαθιά κατά τήν 
ἐπίγεια πορεία μας. Μᾶς κλέβει τόν ὕπνο, μᾶς 
χαλάει τή διάθεση, μᾶς προκαλεῖ φόβο καί 
ἀβεβαιότητα, ἀμφιβολία καί θλίψη, θολώνει τή 
σκέψη καί τό νοῦ μας καί καταντᾶ ἕνα ἀδιάκο-
πο μαρτύριο.

Τόν πόνο μποροῦμε νά τόν διακρίνουμε 
κατ’ ἀρχήν σε σωματικό, πού ταλαιπωρεῖ τό 
σῶμα ἀπό τίς διάφορες ἀσθένειες, τίς στερή-
σεις καί τή φτώχεια, ἀκόμη καί ἀπό ὅλα ἐκεῖνα 
τά ὁποῖα συναντοῦμε στήν καθημερινότητα καί 
μᾶς κάνουν νά δακρύζουμε καί νά συμπονοῦμε 
πολλές φορές. Τόν διακρίνουμε ἀκόμη σε συ-
ναισθηματικό πονο, αὐτόν πού προέρχεται ἀπό 
θανάτους, ὀρφάνια, ἀποτυχίες, καί κυρίως ἀπό 
συκοφαντίες, πού σέ συνδυασμό μέ τήν ἀγνω-
μοσύνη προκαλοῦν τεράστιο πόνο στίς ψυ-
χές τῶν ἀνθρώπων. Ἐπιπλέον, ἡ περιφρόνηση, 
ἡ ἐξαπάτηση, ἡ προσβολή, ἡ ἠθική ταπείνωση, 
τά ἐχθρικά αἰσθήματα πού τρέφουμε πρός τόν 
συνάνθρωπο, ὁ φθόνος, τό μίσος καί ἡ ἐκδικη-
τική διάθεση βλάπτουν καί δηλητηριάζουν, ὄχι 
μόνο τό σῶμα, ἀλλά κυρίως τήν ψυχή. Γι’ αὐτό 
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καί διακεκριμένοι ἐπιστήμονες τονίζουν πώς οἱ 
περισσότερες ἀσθένειες ἔχουν ὡς αἰτία αὐτόν 
τόν ψυχικό πόνο. Αὐτό ἔλεγε κι ὁ Ὅσιος Πορ-
φύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ μεγάλος αὐτός 
ἀνατόμος, πώς ἡ στεναχώρια προκαλεῖ μεγάλη 
ἀναστάτωση σέ ὁλόκληρο τόν ὀργανισμό τοῦ 
ἀνθρώπου. Ὑπάρχει τέλος καί ὁ ἠθικός πόνος, 
πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά τά πικρά δά-
κρυα τῆς ἁμαρτίας γιά τήν ὁποία φοβόταν ἰδι-
αίτερα ὁ πολύπαθος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος: «ἐν φοβοῦμαι μόνον, ἁμαρτίαν»6.

2. Ο πόνος ἔχει παιδαγωγικό χαρακτήρα 
ἀφοῦ, κατά τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, 
μᾶς προάγει στόν ἁγιασμό καί στήν πνευμα-
τική τελείωση, μᾶς συγκρατεῖ στήν ταπείνωση 
καί γίνεται διδασκαλία διηνεκής τοῦ «μετριά-
ζειν καί μηδέν μηδέποτε περί ἑαυτῶν μέγα φα-
ντάζεσθαι»7. Πέρα ἀπό αὐτά ὅμως, μᾶς κάνει 
συμπαθεῖς στόν πόνο τῶν συνανθρώπων. Ὡς 
ἄνθρωποι, κουβαλώντας τόν ἁμαρτωλό ἑαυτό 
μας, προσπερνοῦμε συνήθως ἀδιάφοροι τά 
προβλήματα καί τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας. 
Σάν τόν Ἱερέα καί τόν Λευίτη τῆς παραβολῆς 
τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, ἀντιπαρερχόμαστε ἀδιά-
φοροι τόν πόνο τῶν συνανθρώπων.

Οἱ προσωπικές δοκιμασίες ὅμως, ξυπνοῦν 
μέσα μας τά αἰσθήματα τῆς συμπόνοιας, τῆς 
κατανοήσεως καί τῆς συμπαθείας γιά τόν συ-

νάνθρωπο. Αὐτή ἡ συμπάθεια κι ἡ συμμετοχή 
στόν πόνο τῶν ἄλλων προκύπτει ἀπό τήν κοι-
νωνία καί τήν πίστη πού ἔχουμε καί θά πρέ-
πει νά ἔχουμε στόν Χριστό. Ἄρα οἱ θλίψεις καί 
οἱ πόνοι συντελοῦν τελικά στήν ἑνότητα τῶν 
καρδιῶν καί δίνουν τήν πολύτιμη εὐκαιρία τῆς 
ἀδελφικῆς κοινωνίας μέ τούς ἄλλους. Ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός ζήτησε ἀπό τούς Μαθητές Του «μι-
κρόν» πρίν ἀπό τό Πάθος: «Μείνατε ὧδε καί 
γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ... Καί ἔρχεται πρός τούς 
μαθητάς καί εὑρίσκει αὐτούς καθεύδοντας 
καί λέγει τῷ Πέτρῳ· οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν 
ὥραν γρηγορῆσαι μετ’ ἐμοῦ!»8. Αὐτό τό «μεί-
νατε καί γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ» φανερώνει τήν 
ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ νά ἀκουμπήσει ἀνθρώ-
πινα τήν ὥρα τοῦ μεγάλου πόνου στούς Μα-
θητές Του.

3. Ὁ πόνος ἀντιμετωπίζεται κυρίως διά τῆς 
πίστεως καί μέ τή βεβαιότητα τῆς παρουσίας 
τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας. Ἀφοῦ ὁ Θεός «πάντα 
συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν»9, ἄρα καί πάσα ἀδικία, 
θλίψη καί πόνος εἶναι μέσα στό σχέδιο τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ πόνος ἀκόμη ἀντιμετω-
πίζεται μέ προσευχή: «γρηγορεῖτε καί προσεύ-
χεσθε ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν»10 καί 
διασκεδάζεται μέ τήν ὑπομονή, ἀφοῦ ὁ λόγος 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι χαρακτηριστικός: «ὁ ὑπομεί-
νας εἰς τέλος, οὕτως σωθήσεται»11. Στήν προ-
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σέγγιση τέλος τοῦ πόνου, συνιστᾶ βάλσαμο ἡ 
ἐλπίδα ὅτι Αὐτός πού ἐπιτρέπει τόν πειρασμό, 
θά δώσει καί τήν ἔκβασή του, ἔχοντας πάντοτε 
ὡς προοπτική τήν αἰωνιότητα. Γι’ αὐτό ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος παραμυθητικά προτρέπει τούς 
Θεσσαλονικεῖς ἀλλά καί ὅλο τό πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας: «μή λυπεῖσθε καθώς καί οἱ λοιποί οἱ 
μή ἔχοντες ἐλπίδα»12.

Αὐτήν τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό τῆς 
παρούσης ζωῆς, «τή μέλαιναν καί ζοφώδη τοῦ 
βίου θάλασσαν»13 κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἁγί-
ου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, βάδισε καί 
ὁ ἀδελφός μας Ἰγνάτιος, Μητροπολίτης Λαρί-
σης καί Τυρνάβου, τοῦ ὁποίου τό σεπτό λείψα-
νο βρίσκεται στήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου 
προκειμένου νά τελεστεῖ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία 
καί νά ἐνταφιαστεῖ στήν ἀγαπημένη του πόλη. 
Δοκίμασε, ὅπως ὁ ἴδιος μοῦ ἔλεγε τότε πού 
τόν γνώρισα στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
τήν παρουσία τοῦ πόνου. Ἡ ὀρφάνια, ἡ ἀνέχεια 
καί ἐν συνεχείᾳ, κατά τή διάρκεια τῆς ἀρχιερα-
τικῆς του διακονίας, ἡ συκοφαντία, ἡ ταπείνω-
ση, ὁ κατατρεγμός, οἱ θλίψεις, συνιστοῦν μερι-
κά στοιχεῖα τοῦ πόνου στή ζωή του.

Μποροῦμε νά καταλάβουμε τόν ψυχικό 
πόνο ἑνός ἀνθρώπου, ἑνός Ποιμένος, πού τόν 
στέλνει ἡ Ἐκκλησία σέ μία συγκεκριμένη ἐπι-

σκοπή καί ἀντιμετωπίζει τό διχασμό, μέ ὅλα τά 
ἐπακόλουθα, γιά τά ὁποῖα θά γράψει κάποια 
στιγμή ἡ ἀδέκαστη ἱστορία; Θά μποροῦσε κι 
ἐκεῖνος γιά τόν ἑαυτό του νά ἀναφέρει, κατά 
τόν σοφό Παροιμιαστή: «ἀνδρός δέ λυπηροῦ 
ξηραίνεται τά ὀστά»14. Ξεράθηκαν πράγματι τά 
ὀστᾶ τοῦ Μητροπολίτου Ἰγνατίου ἀπό τίς συ-
νεχεῖς ἐπιθέσεις, ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων. Στέ-
γνωσαν τά δάκρυα ἀπό τά μάτια του, ἡ θλίψη 
ἔγινε μόνιμη στό πρόσωπό του. Ὁ στεναγμός 
τῆς καρδιᾶς του ἔφτανε στά ὦτα Κυρίου Σαβα-
ώθ. Γι’ αὐτό μαζί μέ τόν προφητάνακτα Δαυίδ 
ψέλλιζε κι ἐκεῖνος: «Ἕως πότε Κύριε ἐπιλήση 
μου εἰς τέλος; Ἕως πότε ἀποστρέψεις τό πρό-
σωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ;... Κύριε τί ἐπληθύνθησαν 
οἱ θλίβοντές με πολλοί ἐπανίστανται ἐπ’ ἐμέ»15. 
Ἔτσι στίς δύσκολες αὐτές ὧρες κατέφευγε μέ 
ἐμπιστοσύνη στό Ἱερό Ἐπιτραχήλιο τοῦ πνευ-
ματικοῦ του πατρός Γέροντος Δαμασκηνοῦ 
τοῦ Μακρινοῦ, τῶν μακαριστῶν Γερόντων Πο-
λυκάρπου Ματζάρογλου καί Γεωργίου Καψάνη, 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρη-
γορίου, ζητώντας πνευματική βοήθεια, στήριξη 
καί φωτισμό, γιά νά ὁδηγήσει τό ποίμνιό του 
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, συγχωρῶντας καί 
ἀγαπῶντας τούς πάντες.

Ὅταν κλονίστηκε ἡ ὑγεία του, μοῦ ἔγραψε 
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σέ μία ἐπιστολή του: «θά ἤθελα νά σέ παρακα-
λέσω θερμῶς νά προσεύχεσαι γιά μένα, νά μέ 
βοηθήσει ὁ πανάγαθος Θεός νά ἀναρρώσω. Νά 
ἀναπέμψεις μία ἀρχιερατική προσευχή ἐνώπιον 
τῶν ἱερῶν λειψάνων... Ἐκζητῶ συγγνώμη διότι 
πιθανῶς σέ ἐπίκρανα. Σέ ἀσπάζομαι καί πάλι 
ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ. Ὁ Λαρίσης Ἰγνάτιος».

Ἀδελφέ μου Ἰγνάτιε, χαῖρε καί ἀγάλλου. Τέρ-
που καί χόρευε στό Οὐράνιο Θυσιαστήριο. 
Ἐκεῖ, στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, δέν ὑπάρχουν 
ποτήρια θλίψεως, ἀλλά μόνο ἡ ἀνέκφραστος 
χαρά τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει πόνος, 
οὔτε λύπη, οὔτε στεναγμός ἀλλά ζωή ἀτελεύ-
τητος. Γιατί αὐτοί πού σήκωναν καί ὑπέμειναν 
τά παθήματα καί τίς δοκιμασίες τῆς παρούσης 
ζωῆς, θά βρίσκονται πλέον σέ κοινωνία μέ τόν 
Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, τόν Χριστό, 
τόν Κριτή ζώντων καί νεκρῶν. Ἐκεῖνος θά σοῦ 
ἀποδώσει τόν ἁμαράντινο τῆς δόξης στέφανο 
καί θά ἀναπαύσει τή μακαρία ψυχή σου «ἔνθα 
οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται», ἀφοῦ κι ἐσύ βάδισες 
τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό.

Ἐκεῖ θά ὑπάρχουν ἀποκαλύψεις... Ἐδῶ μπο-
ρεῖ νά κρυβόμαστε ἀπό τούς ἀνθρώπους καί 
νά μονοπωλοῦμε τήν εὐσέβεια, ἐκεῖ Κριτής θά 
εἶναι μόνο ὁ Χριστός. «Εὐαρεστήσω ἐνώπιον 
Κυρίου ἐν χώρα ζώντων. Ἐκεῖ δέ οὐκ ἔστιν ἀλλοίω-
σις, οὔτε σώματος, οὔτε ψυχῆς. Οὐδέ γάρ ἐστί 
λογισμοῦ παρατροπή, οὐδέ μετάθεσις γνώμης. 
Ἐκείνη χώρα ἐν ἡ οὐκ ἔνι νῦξ, οὐκ ἔνι ὕπνος τό 
τοῦ θανάτου μίμημα, οὐκ ἔνι βρῶσις, οὐκ ἔνι πόσις 
τά τῆς ἀσθενείας ἡμῶν ὑπερείσματα»16. Ἐκεῖ, στή 
χώρα τῶν ζώντων πού εἶναι ἡ μέλλουσα κατοι-
κία μας καί τήν ὁποία διακαῶς ἐπιθυμοῦσες καί 

τή ζοῦσες μέσα στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, μέ τή 
συνεχή μετάνοια καί ἐξομολόγηση, μαζί μέ τόν 
μακαριστό προκάτοχό μου κυρό Γρηγόριο τόν 
Γ’, μαζί μέ ὅλη τή χορεία τῶν Ἐπισκόπων καί 
τῶν πνευματικῶν σου πατέρων, θά ψάλλεις κι 
ἐσύ τόν Τρισάγιο Ὕμνο: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύ-
ριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς 
δόξης σου».

Καλόν Παράδεισο, ἀγαπητέ μου ἀδελφέ,
Καλή ἀνάσταση!
Καλή ἀντάμωση!
Θά σέ θυμόμαστε πάντοτε,
Θά σέ θυμᾶται ἡ Καστοριά...
Μνημόνευε καί ἐμᾶς στό Οὐράνιο Θυσια-

στήριο.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη!

1 Μτθ. 7,14
2 Ἰώβ 7,1
3 Ἀκολουθία νεκρώσιμος
4 Μτθ. 7,13
5 Γεν. 3,17
6 Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τό ρητόν τοῦ 

Προφήτου Δαυίδ τό λέγον “Μή φοβοῦ ὅταν πλουτήση 
ἄνθρωπος...”, PG 55, 505

7 Τοῦ ἰδίου, Εἰς τό προοίμιον τῆς πρός Κορινθίους 
ἐπιστολῆς καί περί ταπεινοφροσύνης, PG 51,154

8 Μτθ. 26,38-40
9 Ρωμ. 8,28
10 Μτθ. 26,41
11 Μτθ. 10,22
12 Α’ Θεσ. 4,13
13 Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, Περί παρθενίας – Κε-

φάλαιο Δ’, ΕΠΕ 9,48
14 Παρ. 17,22
15 Ψαλμ. 3 καί 12
16  Εὐσέβιος Καισαρείας, Εἰς τάς ἐπιγραφάς τῶν 

Ψαλμῶν, ἑρμηνεία τινῶν κατ’ ἐπιτομήν, PG 23,1360
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Τέσσερα ἔτη πρεσβύτερός μας ἐν βίῳ, 
τέσσερα καί πλέον ἔτη νεότερός μας 

στήν ἀρχιερατεία, ἤδη πρεσβύτερός μας καί 
στό προτελευταῖο ἐκκλησιαστικό μυστήριο 
τοῦ θανάτου πρό τῆς ἔσχατης ἐξανάστασης, 
ὁ μακαριστός καί εὐλογημένος Μητροπολί-
της Λαρίσης & Τυρνάβου κυρός ΙΓΝΑΤΙΟΣ, 
ἕνας σεμνός, πραΰθυμος, συγκαταβατικός, 
εἰρηνοποιός Ἱεράρχης, ἀπό ὅλους ἀξιαγάπη-
τος καί τελικά παραδεκτός.

Καί γιά μᾶς προσφιλής, καθ᾽ ἑαυτόν γιά 
τήν ὅλη ἐκκλησιαστική του μαρτυρία, ἀλλά 
καί γιά τήν τιμημένη φερωνυμία του μέ τόν 
κλεινό Ἱερομάρτυρα.

Διάδοχος ἐκεῖνος ἄμεσος τῶν Ἀποστόλων 
στήν ἐμπειρική θεογνωσία καί θεολογία, μέχρι 
τῆς μαρτυρικῆς του θαρραλέας ἀντιστάσεως 
ὑπέρ Χριστοῦ ἀκόμη καί στήν ἀρρένα τῶν 
θηρίων ὡς θέαμα τοῦ ὕστερου ξεπεσμένου 
Ρωμαϊσμοῦ. Διάδοχος καί ὁ τωρινός ἐπίσκο-
πος Ἰγνάτιος, ἀποφασιστικός στήν ἔπαλξη τῆς 
ποιμαντορικῆς πατρότητος καί εἰρηνοποιοῦ 
παρουσίας, συνετά ἀδούλωτος ἀπέναντι στόν 
πολέμιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης.

Πορεύεται πλέον ὄχι τόν ἀνάντη δρόμο 
τῆς ὑπομονῆς τῶν ἀδικαίωτων ὕβρεων τῶν 
πρώτων χρόνων· ὄχι τόν ἀνάντη δρόμο ὑπέρ-
βασης τοῦ ἰδιότυπου ἐκείνου διωγμοῦ μέχρι 
καί τῆς μερικῆς ἀρνήσεώς του ὡς κανονικοῦ 

Ὑποκλινόμενος νοερά στό σκήνωμά του 
καί στήν εὐλογημένη ψυχή  

τοῦ μακαριστοῦ Λαρίσης Ἰγνατίου
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου 

κ.κ. Δημητρίου

π ο ι μ ε ν ά ρ χ η 
τῆς καθ᾽ ἅπα-
ντας τούς τέως 
κενῆς Μητρο-
πόλεως Λα-
ρίσης· ὄχι τό 
καρδιοχτύπη-
μα τῶν ὀδυνῶν 
τοῦδε τοῦ βίου 
καί τῆς ποιμα-
ντορικῆς ἀθλή-
σεως… ἀλλά 
τήν  ἔσχατη 
συνοδοιπορία 
πρός τόν ἐθελούσιο καί σωτηριώδη Κυριακό 
θάνατο, μιά συνοδοιπορία ἀμεσότητας μέ τόν 
ἐθελουσίως θανόντα καί ταφέντα καί ἀναστά-
ντα καί ἀναληφθέντα Κύριο τῆς δόξης.

Ἡ τελευτή τελευταῖο μυστήριο στό βίο 
του, πού συνδέθηκε μέ τή Λάρισα ἀναδε-
χόμενος μιά κληροδοσία ἀκουσίων ψυχικῶν 
(καί πνευματικῶν) ὀδυνῶν καί τήν “ἀποχωρί-
ζεται” τώρα σάν ἐνεργός ποιμενάρχης μέ τίς 
πιό ὁριακές σωματοψυχικές ὀδύνες.

Καί στίς μέν πρῶτες ἐκεῖνες καί διαρκεῖς 
τελειοποιούς ὀδύνες παρέσχε τήν ὑπομονή, 
τή σιωπή, τήν πραΰτητα, τή μακροθυμία, τήν 
καλοσύνη του ὡς ἀντίδοτο ἐκκλησιαστικοῦ 
πατρικοῦ ἤθους.
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Γιά τήν τελευταία ὅμως καί τελειωτική 
ὀδύνη παρέδωσε τελικά ὅλο του τό “εἶναι” 
ὑποταγμένο στήν ἔσχατη πρό τῶν ἐσχάτων 
κλήση τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, στό “Ἀμήν”, 
στήν τελευταία διά θανάτου ἱερουργία τῆς 
οἰκετικῆς ὑπακοῆς του στό θέλημα τοῦ Χρι-
στοῦ ὑπέρ τῆς κατά Λάρισαν καί Τύρναβον 
τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Ἔφυγε στά ξένα μέ τίς προσευχές ὅλων 
μας καί τήν προσδοκία νά ξαναγυρίσει 
ἀκμαῖος ἄγγελος τῆς φιλανθρωπίας τοῦ 
Θεοῦ.

Γυρίζει ἐξάγγελος τοῦ ἰδίου θανάτου, γιά 
νά πορευθεῖ πρός τήν οἰκειότερη συνέχεια 
τοῦ χριστιανικοῦ κι ἐκκλησιαστικοῦ μας βίου, 
πού οἱ εὐαγγελιστές ὀνομάτισαν “βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ” ἤ “ζωή αἰώνια”, ἀπό τοῦδε καί 
εἰδικά γιά τήν πληρότητα τῆς ἀνεμπόδιστης 
αἰώνιας βίωσής της. Αὐτήν τή βεβαιότητα 
παρέλαβε δι᾽ αἰώνων ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα 
Χριστοῦ καί τήν μεθερμηνεύει ὡς “ποθεινή 
πατρίδα”.

Μιά πατρίδα πού τήν γνωρίζουμε, τήν γευ-
όμαστε, τήν οἰκειούμεθα, τήν χαιρόμαστε 
ἐκκλησιαστικά ἀπό τό σήμερα, γιά νά τήν 

χαιρόμαστε στό αὔριο καί στό ἀδιαστάτως 
αἰώνιο τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ ἅγιοι ὅλων τῶν ἐποχῶν καί τῶν ἡμερῶν 
μας, ὡσάν τόν ὅσιο Παΐσιο, τό ζοῦσαν ἐν 
ἀποκαλύψει καί τό ἔλεγαν σαφέστατα πώς ἡ 
ὥρα τοῦ θανάτου ἑκάστου ἀνθρώπου εἶναι 
μιά ἀνεξίτηλη ἀφετηριακή σφραγίδα τῆς βιο-
πορείας μας, μέσα στήν ἄκτιστη πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ περί ἁπάντων καί περί ἑκάστου.

Ἐμεῖς ἔχουμε τό τί καί τό πῶς τοῦ βίου 
μας, τό αὐτεξούσιο τῆς διαχείρισης τοῦ βίου 
μας. Ὁ Κύριος, ὁ Κτίστης καί Δημιουργός τῶν 
ἁπάντων, ὁ Λυτρωτής καί Σωτήρας μας Θεός, 
τό παμμέγιστο τεκμήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Πα-
τρός, κρατεῖ ἀδιόρατα τό “εἶναί” μας.

Καί τό μοιράζεται μέ μᾶς στήν ἁπλοχωρία 
τοῦ βίου μας καί προπαντός τῆς δικῆς Του 
θεανδρικῆς αἰωνιότητας. Μᾶς παρέχει τό δι-
καίωμα νά μοιρασθοῦμε μαζί Του τό βίο μας, 
νά τόν βιώσουμε τόν βίο μας ἁπλά καί φυσι-
κά ὡς προβίωση τῆς αἰωνιότητάς Του.

Μέ τή βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Διά τοῦ 
 ἑνιαίου μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τήν 
ἀλληλοβοήθεια τῶν μελῶν, τῶν ἁγίων καί τῶν 
ἀθλουμένων.
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Θά προψάλω τά τῆς κηδείας τοῦ Ἀδελ-
φοῦ Ἱεράρχου Ἰγνατίου, κηδόμενος κάθε 
ψυχῆς σ᾽ ἐκεῖνον τόν οἰκεῖό μου τόπο, προ-
παντός ὅμως πονώντας γιά τόν ἴδιο τόν 
κοιμηθέντα Ποιμενάρχη καί συλλειτουργό 
μου καί διάδοχο. Καί (ἀπό τήν ἀλγεινοτάτη 
ἐμπειρία τῆς ἀκροτάτης δικῆς μου ταλαι-
πωρίας) θά ἐξομολογηθῶ ἀντ᾽ αὐτοῦ δημό-
σια τό δικό του πόνο, τή δική του ὀδύνη, 
ὡς τό σπουδαιότερο ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰγνατίου. 
Ναί!

Αὐτό προπαντός προσέφερε ὁ μακαρι-
στός Μητροπολίτης Λαρίσης Ἰγνάτιος στή 
Λαρισαϊκή κάμινο τῶν παθῶν. Προσέφερε 

τόν ἑαυτό του ὡς πρόταγμα ἐκτόνωσης τῶν 
θρησκειακῶν ναρκισσιστικῶν παθῶν.

Προσέφερε τόν ἑαυτό του ὡς στόχο πο-
λεμικῆς καί ἀπόρριψης, μέχρι νά κατευνα-
σθοῦν τά πάθη τά ἀνθρώπινα, τά βάσανα τῆς 
τοπικῆς Ἐκκλησίας, καί νά γαληνέψουν ὅλοι 
εἰρηνεύοντες εἰς ἀλλήλους.

Αὐτό ἐκλήθη στά 1994 νά ὑπηρετήσει ἀπό 
τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
Ἐάν ἦταν βίαιος, μαχητικός, τότε τό κακό θά 
συνεχιζόταν, μαζί μέ πολλαπλάσια τή φθο-
ρά τῶν συνειδήσεων. Ἐπελέγη τότε ὁ πραΰς 
Ἰγνάτιος, γνωστός σέ ὅλη τήν Ἱεραρχία γιά 
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τήν χαμηλῶν τόνων παρουσία του στίς Γραμ-
ματειακές Ὑπηρεσίες τῆς Συνόδου μέ τήν 
γλυκεία προσήνεια τοῦ χαρακτήρα του, γιά 
νά ἀμβλυνθοῦν σταδιακά οἱ ἐντάσεις.

Αὐτό ἐκλήθη τότε πρό 24ετίας νά ζήσει, 
νά προτιμήσει, νά διδάξει, νά ὑπηρετήσει, νά 
διακηρύξει στή Λάρισα ὁ μακαριστός τώρα 
Μητροπολίτης Ἰγνάτιος. Μέ τά φυσικά του 
τάλαντα καί τά ἐπίκτητα τῆς μόρφωσης, τῆς 
πείρας, τοῦ θείου φόβου καί ζήλου, τῆς ἐθε-
λοπροσφορᾶς.

Διδασκόμενος στήν ἐπώδυνη ἐπισκοπική 
ποιμαντική πρακτική καί διδάσκων ἐν πραΰ-
τητι ἐκεῖνο τό Σωφρόνειο: «Ὅταν ἡ ψυχή πα-
ραδοθῇ εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε οὐδέν 
ἔχει πλέον ἐν τῷ νοΐ, εἰ μή μόνον τόν Κύριον».

Τήν κυρίαρχη ἐκκλησιαστική του βιογρα-
φία τήν συνέθεσε τό χέρι τοῦ Θεοῦ, φιλαν-
θρωπευόμενο διά τῶν ὕβρεων τῶν ἐλαχίστων 
καί τῆς ἐνθουσιώδους εὐσεβοῦς χαρᾶς τῶν 
πολλαπλασίων.

Πάνω σ᾽ αὐτόν τόν καμβά ζωγράφι-
σε ἤ ἁγιογράφησε τήν ὅλη ἐκκλησιαστική 
του μαρτυρία, ὅπως θά τήν ἀναλύσουν διά 
μακρῶν οἱ συνεργάτες καί ὅλοι οἱ κληρικοί καί 
ὁ λαός. Ὅπως θά προσβλέψει σ᾽ αὐτήν προ-
σβλεπόμενος “πρόσωπο πρός  Πρόσωπο”  

ὁ Ποιμένας καί Ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν μας, 
τοῦ ὁποίου τό καρδιογράφημα εἶναι καί τό 
μόνο ἀξιόπιστο.

Γι᾽ αὐτό τό καρδιογράφημα ὅλοι μας προ-
σερχόμαστε καί θά προσερχόμαστε σάν 
μιά ψυχή ἑνωμένοι στίς ἱερουργίες, ὅπου κι 
ἄν βρισκόμαστε καί διακονοῦμε, συνεισφέ-
ροντες τό σταυροκόπημα, τά πρόσφορα, τό 
νάμα, τίς προσευχές, τά δάκρυα, τίς ἐκτενεῖς 
δεήσεις.

Ὑπέρ τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου  Ἰγνατίου 
(καί ὅσων Ἐπισκόπων προδιακόνησαν). Προ-
σφέροντας τόν ἑαυτό μας ὄχι σάν δότη 
ἥπατος, ἀλλά σάν δότη καρδιᾶς ἐν Χριστῷ 
διά Πνεύματος Ἁγίου, ὥστε νά λειτουργεῖ 
αἰωνίως ἀκάματη ἡ καρδιά τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Λαρίσης & Τυρνάβου κυροῦ 
Ἰγνατίου, δυνατή μέσα στή Χάρη καί τό ἔλεος 
τοῦ Κυρίου μας.

Καί νά “καρδιοχτυπᾶ” πλέον ἐν Χριστῷ 
στούς οὐρανούς γιά τούς Λαρισαίους καί ὅλη 
τήν Ἐκκλησία μας καί τόν ταλαίπωρο κόσμο, 
καθόλου γιά τόν ἑαυτό του.

Μέσα στήν ἄχραντη λειτουργική διάρκεια 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς, 
“ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώ-
ντων ἀπαύστως, Κύριε δόξα σοι”.
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Μέ συγκίνησιν μεγάλην παρηκολούθησα 
ἐκ τοῦ μακρόθεν, ἀπό τοῦ χώρου τῆς 

διακονίας μου, ἔνθα ἔταξε τήν ἐλαχιστότητά 
μου ὁ Κύριος, τήν πορείαν τοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνατί-
ου ἐπί τῆς μακαρίας ὁδοῦ, τῆς ἀγούσης, τούς 
καθαρούς τῇ καρδίᾳ, εἰς τήν αἰωνίαν ζωήν.

Βαθύτατα συγκλονισμένος ἀπό τήν προ-
σευχητικήν παρουσίαν τοῦ ποιμνίου του, καί 
ὄχι μόνον, παρά τήν μακαρίαν ταύτην ὁδόν, 
ἀναφωνῶ «τοιοῦτος ἔπρεπε τοῖς ἐκγόνοις 
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Ἀρχιερεύς· ὅσιος, ἄκα-
κος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπό τῶν ἁμαρ-
τωλῶν καί ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενό-
μενος» (πρβλ. Ἑβρ. ζ΄ 26). Ἡ ἐξόδιος αὕτη 
συναγωγή τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ ἐξαγγελίαν τοῦ 
ἐπαίνου τῆς Ἐκκλησίας διά τό ἔργον καί τήν 

«Λαρίσης Ἰγνάτιος: 
ὁ ἐκκωφαντικῶς σιωπήσας, ἀγλώττως δέ 

εἰς τάς καρδίας τοῦ λαοῦ ὁμιλήσας»

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ.κ. Βαρθολομαίου

μαρτυρίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου 
Ἰγνατίου Λάππα, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε μέ τήν 
ἐκκωφαντικήν σιωπήν καί τήν εὔγλωττον σι-
γήν τῆς ζωῆς του, ἀποστομώσας πάντας τούς 
πολεμήσαντας αὐτόν καί τοιουτοτρόπως 
διδάξας εἰς ὅλους τήν δύναμιν τῆς ἀγάπης 
καί τῆς ὑπομονῆς. Ἀληθῶς, Ἰγνάτιος, ὁ Λάπ-
πας, προσέφερεν ἑαυτόν ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ 
Θυσιαστηρίου, ἀλλά καί τοῦ καθ’ ἡμέραν 
θυσιαστηρίου τῆς ἐμπράκτου διακονίας τοῦ 
ἐμπιστευθέντος εἰς αὐτόν ποιμνίου, «ἀμνόν 
ἄμωμον, ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτόν ἄφω-
νον, μή ἀνοίγοντα τό στόμα αὐτοῦ» (πρβλ. 
Ἠσ. νγ΄ 7).

Εἰς μίαν ἐποχήν ἀκατασχέτου φλυαρίας, 
ἄνευ ἔργων πολυλογίας καί ἀνουσίου προ-
βολῆς ἡ ἄγλωττος μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ 
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Ἰγνατίου, ἡ ὁποία ἔσταξεν ὡς θεραπευτικόν 
βάλσαμον ἐπί τάς χαινούσας πληγάς τῆς λα-
χούσης αὐτῷ Ἐπαρχίας, ἀποτελεῖ παράδειγμα 
πρός μίμησιν δι’ ὅλους ἡμᾶς, καθώς ἤγγιξε 
τάς ψυχάς τοῦ λαοῦ καί ἐνέπνευσε πολλούς, 
ὁδηγήσασα εἰς τήν σώζουσαν αὐτοκριτικήν 
καί τήν μετάνοιαν.

Ἰγνάτιος ἠκολούθησε τό ὑπόδειγμα τοῦ 
Κυρίου μας καί ἥπλωσε τάς παλάμας του ἐπί 
τοῦ σταυροῦ τῆς διακονίας, τόν ὁποῖον ἐπέθη-
κεν εἰς τούς ὥμους του ἡ Ἐκκλησία, καί ἥνωσε 
τά τό πρίν διεστῶτα καί συνήγαγε τά ἐσκορπι-
σμένα νεοσσία εἰς τήν ἀσφαλῆ φωλεάν αὐτῆς. 
Τήν ἡμέραν τῆς ἐνθρονίσεώς του ὁ Μητρο-
πολιτικός Ναός τῆς Λαρίσης μετετράπη εἰς 
θέατρον ἀσεβῶν ἀντιμαχιῶν· τήν ἡμέραν τῆς 
Ἐξοδίου Ἀκολουθίας του ὁ ἴδιος Μητροπολι-

τικός Ναός ἐστέγαζεν ἡνωμένην τήν λογικήν 
ποίμνην τῆς Λαρίσης, σιωπῶσαν ἐν προσευχῇ 
ἡ ὁποία, προπέμπουσα αὐτόν εἰς τάς αἰωνίας 
μονάς, ἐδοξολόγει τόν Θεόν ὅτι κατά τάς ἡμέ-
ρας ταύτας τῆς γενικῆς ἀποστασίας ἀναδει-
κνύονται ἄνδρες πνευματικοί, δυνάμενοι ἐπα-
ξίως βαστάσαι τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου.

Αὐτό καί μόνον τό ἐπίτευγμα, καί ἐάν 
ἀπουσίαζον τά ἄλλα πολλά, καθιστᾷ κατά πά-
ντα ἐπιτυχῆ τήν μακροχρόνιον ἀρχιερατείαν 
αὐτοῦ ἐν Λαρίσῃ, ὡς ἄλλωστε μαρτυρεῖ ἡ συ-
νείδησις καί ἡ περί αὐτοῦ κρίσις τοῦ λαοῦ, τοῦ 
ὁποίου τό κριτήριον εἶναι ἀδιάψευστον καί 
ἀδέκαστον. Αὐτός ἄλλωστε ὁ λαός ἔσπευσε, 
παρά τάς δυσχερεῖς λόγῳ καύσωνος συνθή-
κας, νά ἀσπασθῇ διά τελευταίαν φοράν τήν 
χεῖρα τοῦ Ποιμενάρχου του, ἀποτίων τοιου-
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τοτρόπως ἐλάχιστον φόρον τιμῆς δι› ὅσας 
εὐλογίας αὕτη τῷ ἐπεδαψίλευσεν ἐπί 24 ἔτη. 
Ἡ ἰαχή «ἄξιος» κατά τήν πάνδημον ἐξόδιον 
ἐκφοράν του συνίστα τήν ἐπιβεβαίωσιν τῆς 
εἰς τό διηνεκές ἐνθρονίσεως αὐτοῦ εἰς τούς 
ἀχειροποιήτους ναούς τῶν πιστευθεισῶν εἰς 
αὐτόν εἰκόνων τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως λι-
τάνευσιν τοῦ ἤθους του πρός μίμησιν τῶν 
ἐπιγενομένων. Ἡμεῖς, οἱ λοιποί, ἁπλῶς προ-
σευχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ, μετά 
τῆς βεβαίας ἐλπίδος ὅτι Ἰγνάτιος «ἐκάθισεν 
ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων λειτουργός καί τῆς 
σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς ἥν ἔπηξεν ὁ Κύριος καί 
οὐκ ἄνθρωπος» (Ἑβρ. η΄ 2).

Ἀναπαύου ἐν εἰρήνῃ ἀείμνηστε Ἱεράρχα, 
ὑπό τήν σκιάν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ 
τῆς Λαρίσης, τοῦ ὁποίου τό Σύνθρονον ἐκό-
σμησες ἐπί τέταρτον σχεδόν αἰῶνος, καί 
λειτούργει ἀεννάως εἰς τό ἐπουράνιον Θυσι-
αστήριον, μνημονεύων καί ἡμῶν τῶν περιλει-
πομένων, τῶν ἀναμενόντων τήν συνάντησιν 
μετά σοῦ καί πάντων τῶν ἐν Χριστῷ Ἀνα-
στάντι κοιμηθέντων, ὅταν καί ἡμεῖς -γένοιτο- 
ἁρπαγησόμεθα εἰς ὑπάντησιν τοῦ Κυρίου.

Ἰγνατίου, ἀρχιθύτου 
τῆς τῶν Λαρισαίων ὁλκάδος, 

εἴη ἡ μνήμη ἀγήρως καί ἄληστος!
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Εἶναι στιγ-
μές στήν 

ζωή μας πού 
νιώθεις πόσο 
γ ρ ή γ ο ρ α 
περνᾶ ὁ χρό-
νος καί αἰσθά-
νεσαι ἐντελῶς 
ἀ ν ή μ π ο ρ ο ς 
καί τρωτός. 
Ἰδίως μπρο-
στά στόν θά-

νατο ἀγαπημένων προσώπων δέν ἀναλογίζεσαι 
μόνο τήν δική σου πορεία, ἀλλά αἰσθάνεσαι 
ἔντονα κι αὐτό τό κενό της ἀπουσίας.

Μπορεῖ νά σέ παρηγορεῖ τό γεγονός τῆς πί-
στης στήν αἰώνια ζωή καί τήν Ἀνάσταση, ἀλλά 
ἡ ἧττα ἀπό τόν θάνατο φαντάζει σκληρή καί 
ἀδυσώπητη. Θά ἤθελες νά μήν εἶχε συμβεῖ. Τό 

Ὁ Λαρίσης Ἰγνάτιος
τοῦ π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανοῦ 

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοὺ Ἐπιτρόπου Ἱ. Μ. Κερκύρας

μυαλό σου καταλαβαίνει ὅτι τό τέρμα εἶναι ἀνα-
πόφευκτο γιά ὅλους, γιά ὅσους ἀγάπησες καί 
ἀγαπᾶς, γιά σένα τόν ἴδιο.

Ἡ σκέψη μου πηγαίνει στό πρόσωπο τοῦ 
δεσπότη τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας, τοῦ 
Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἰγνατίου, 
μακαριστοῦ πλέον. Ἕνας ἄνθρωπος πού χωρίς 
νά κάνει θόρυβο ἔδειξε τήν πεμπτουσία τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς: τήν ἀγάπη.

Δέν τόν ἤξερα πρίν γίνει Μητροπολίτης Λα-
ρίσης. Στήν πορεία τῆς διακονίας του μάθαινα 
πῶς εἶχε μεγαλώσει, ποιά ἦταν ἡ διακονία του 
στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του τήν Σαλαμίνα, γιά 
τίς σπουδές του, γιά τό ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τόν προσέλαβε νά διακονήσει διοικητικά τήν 
Ἐκκλησία.

Θυμᾶμαι τό καρδιοχτύπι τῆς ἡμέρα τῆς 
ἐκλογῆς του ὡς Μητροπολίτου Λαρίσης. Ποιός 
ἦταν αὐτός ὁ ἄγνωστος, ὁ ὁποῖος καλοῦνταν νά 
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πρῶτα χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας σέ ἕνα κλίμα 
μίσους καί διχασμοῦ, χωρίς αὐτοί πού τόν κα-
θύβριζαν νά τόν γνωρίζουν ποιός εἶναι.

Κάνει τό πρῶτο Πάσχα στόν Ἅγιο Κων-
σταντῖνο, μέ τά ΜΑΤ ἔξω ἀπό τόν ναό, γιατί οἱ 
«χριστιανοί» πρότυπα εἶχαν ξεχάσει τό «συγ-
χωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει». Ἐκεῖνος 
ὅμως ὄχι.

Καί σιγά-σιγά ἀναδεικνύει μία ἀγαπώσα καρ-
δία, ἕνα χαμόγελο, μία ἁπλότητα ἡ ὁποία συγκι-
νεῖ πρωτίστως ἐκείνους τούς ἀνθρώπους πού 
ἦταν πιστοί, ἀλλά ὄχι «θρῆσκοι», πού ἔβρισκαν 
στήν Ἐκκλησία τήν ἀστική παράδοση, τήν κα-
ταφυγή, τίς ἀξίες, τήν πίστη τῆς καρδιᾶς, πού 

σταθεῖ πατέρας καί ποιμένας σέ μία πόλη καί μία 
Μητρόπολη τραυματισμένη ἀπό τόν φανατισμό;

Σέ ἕναν τόπο πού εἴχαμε μάθει ὅτι Χριστός 
σημαίνει στράτευση σέ ἕνα ἔργο, ἠθική, κήρυγ-
μα, ἀλλά καί «ἴδιον θέλημα»; Ὅτι οἱ γεροντάδες 
εἶναι πιό πάνω ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, ἡ ὁποία 
ἦταν μόνο θεσμοποιημένη Ἐκκλησία;

Καί ἐκλέγεται Μητροπολίτης ὁ Ἰγνάτιος. 
Χειροτονεῖται μέ φωνές, ἀποδοκιμασίες ἐκτός 
ναοῦ. Ἔρχεται στήν Λάρισα καί ἐνθρονίζεται 
μέσα σέ συνθῆκες βίας, πόλωσης, σταυροφορί-
ας «στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ».

Φιλοξενεῖται στό σπίτι ἑνός ἱερέα, διότι τό 
ἐπισκοπεῖο τελοῦσε ὑπό κατάληψιν. Περνᾶ τά 
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ἤθελαν τόν δεσπότη τους ὄχι αὐστηρό καί 
ἀπόμακρο, περιτριγυρισμένο ἀπό μία δράκα 
τῶν καθαρῶν καί ἐκλεκτῶν, ἀλλά νά ἀγγίζει τίς 
καρδιές τῶν ἀνθρώπων μέ δυό λόγια ζεστασιᾶς, 
μιά ἐγκαρδιότητα καί μία ταπεινότητα πού ἀπο-
τυπώνει ὀμορφιά ψυχῆς.

Ὁ Λαρίσης Ἰγνάτιος κέρδισε σταδιακά καί 
τίς καρδιές πολλῶν ἀπό ὅσους στάθηκαν μέ 
ἐπιφύλαξη ἔναντί του, ὅπως ἐπίσης καί πολλῶν 
πού ἦταν ἐχθρικοί. Ἔμεινε ἕνα λείμμα πού δέν 
τοῦ συγχώρεσε ὅτι ἦρθε στήν Λάρισα.

Ἐκεῖνος ὅμως προχώρησε μπροστά. Σίγουρα 
ἡ καρδιά του, αὐτή πού δέν ἄντεξε τελικά στήν 
μεγάλη τελευταῖα δοκιμασία τῆς ζωῆς του, μέσα 

της μπορεῖ νά συγκέντρωνε τόν καημό του «τί 
τούς ἔφταιξα;», χωρίς ὅμως ἀνθρώπινοι λογισμοί 
νά τόν ἀποτρέψουν ἀπό τό νά φανεῖ πατέρας.

Χειροτόνησε, δέχτηκε, ἐνθάρρυνε ὅλους 
ὅσους θέλησαν νά ἀφιερωθοῦν στήν Ἐκκλησία. 
Χαιρόταν μέ τήν πρόοδο ὅλων. Ἡ πίστη ἦταν ἡ 
πρώτη καί τελευταῖα ἔγνοια του.

Καί ὁδήγησε τελικά τόν κλῆρο τῆς Λάρισας 
σέ μία ἀξιοσημείωτη ἑνότητα, ἐνῶ μπόρεσε νά 
ἀνανεώσει ριζικά τήν σύνθεσή του, τόσο μέ νέ-
ους ὅσο καί μέ μορφωμένους κληρικούς.

Τελικά, ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. Οὔτε 
μπροστά στόν θάνατο. Οὔτε καί μετά τόν θάνα-
το. Δύσκολα θά βρεῖς ἄνθρωπο πού νά μήν πεῖ 
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μέ αὐθορμητισμό: «ὁ δεσπότης ἦταν πατέρας».
Ἦταν συγχωρητικός. Δέν κράτησε κακία. Πό-

νεσε, ἀλλά δέν θέλησε νά κάνει τούς ἄλλους νά 
πονέσουν. Καί πέτυχε τά 24 χρόνια τῆς ἀρχιε-
ρατείας του, τῆς πιό μακρόβιας ἀπό κάθε ἄλλον 
ἐπίσκοπο ἴσως τά τελευταῖα 100 χρόνια, νά δώ-

σουν στούς ἀνθρώπους τῆς Λάρισας τήν εὐκαι-
ρία νά ἐκτιμήσουν ἕναν ἐπίσκοπο πού ἀθόρυβα 
στάθηκε δίπλα στόν λαό του: στίς χαρές, τίς λύ-
πες, τίς νίκες, τίς ἧττες, στήν ζωή καί τόν θάνα-
το ἦταν ἕνας ἀπό μᾶς. Ἀπό ξένος, ἔγινε οἰκεῖος. 
Καί ἔκανε τήν Λάρισα σπίτι καί πατρίδα του.
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«Ἀπό μακρόθεν» ἀναλογίζομαι αὐτά τά 24 
χρόνια. Καί λέω, ὄντας ξενιτεμένος: ἄς εὐχα-
ριστήσουμε τόν Θεό πού ἐπέτρεψε νά ἔρθει 
στόν τόπο μας ὁ Λαρίσης Ἰγνάτιος. 

Ἐμεῖς πού ἀγαποῦμε τήν πατρίδα μας ἤμα-
σταν ἥσυχοι γιά τόν δεσπότη της, ὅτι εἶχε πα-

τέρα καί ποιμένα πού «ἄξιζε», ὅπως ὁ ἴδιος 
ἔλεγε γιά τούς ἄλλους. Τώρα ἀναπαύεται εἰς 
χείρας Θεοῦ καί συναντᾶ τούς προκατόχους 
του, τούς Ἁγίους Ἀχίλλιο καί Βησσαρίωνα στό 
ἐπουράνιο θυσιαστήριο.

Καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θά συνεχίσει νά δέ-
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εται γιά ὅλους μας. Γιά τό ποίμνιό του στήν Λά-
ρισα, τόν Τύρναβο καί τήν ἐπαρχία του, ἀλλά 
καί γιά μᾶς πού ἕνα σφίξιμο στήν καρδιά, ἕνα 
δάκρυ στά μάτια καί μία προσευχή πού δέν θά 
θέλαμε νά τήν κάνουμε, ἀλλά πρέπει, μᾶς ὁδη-

γεῖ, μακριά ἀπό τόν τόπο πού μεγαλώσαμε καί 
ἀγαπᾶμε, νά παρακαλοῦμε: 

«Ἰγνατίου τοῦ Λαρίσης καί Τυρνάβου, 
ἡμῶν δέ πατρός καί ποιμενάρχου, 

αἰωνία ἡ μνήμη».
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Μέ συνοχή καρδίας καί τήν κατ’ ἄνθρω-
πον λύπη προπέμψαμε στό ἀνέσπερον 

Φῶς ἐν ἐκκλησίᾳ πληθούση τόν ἀνύστακτο 
Ἄγγελο καί φιλόστοργο Ποιμενάρχη τῆς θε-
οσώστου ἐκλογάδος του, τόν «πράον καί 
ταπεινόν καί ἠσύχιον» ἀγαπητό καί πολυσέ-
βαστο Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου 
κυρό Ἰγνάτιο. Περιδεεῖς γιά τά μυστήρια της 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πεπληρωμένοι μέ ἐλπίδα 
καί στοργή, περιστοιχίσαμε τό πολυβασα-
νισμένο σκήνωμά του, τό ὁποῖο ἕως τό ξη-
μέρωμα τῆς 26ης Ἰουνίου περιέκρυβε μιά 
εὐαίσθητη ψυχή, μιά πληγωμένη καρδιά. Καί 
κλίνουμε τό γόνυ τῆς ψυχῆς ἐνώπιον τοῦ 
ἱεράρχου τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἀνεξίκακης 
ἀγάπης, τοῦ ἐπισκόπου μέ τόν θερμουργό 
ζῆλο, τήν ζέουσα πίστη, τό ἀκραιφνές ἐκκλη-
σιαστικό φρόνημα, τοῦ φιλότεκνου πατέρα, 
πού ἦταν εὐωδία καί ζῶσα ἐπιστολή Χριστοῦ, 

«Ἀντιπελάργηση»
ΣΤΟΝ ΑΟΙΔΙΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

κυρό  Ι Γ Ν Α Τ Ι Ο

τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Χαριλάου Παπαγεωργίου
πρ. Γραμματέως Ἱ.Μ. Δημητριάδος –

Προϊσταμένου Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Βόλου 

ἡμῖν καταλιμπάνων ὑπογραμμόν ἵνα ἀκολου-
θήσωμεν τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ.

Εὐαίσθητος καί γλυκύθυμος στό χαρα-
κτήρα καί τό ἦθος, εἵλκυσε ἀπό τήν παιδική 
του ἡλικία τήν πανσθενή Χάρη τοῦ Παντο-
δυνάμου Θεοῦ, τά σημεῖα τῆς ὁποίας τόν 
συνόδευσαν ἕως τήν τελευταία του πνοή. Ἐξ 
ἁπαλῶν ὀνύχων, παρεδίδετο στό θέλημα τοῦ 
Κυρίου γιά νά τόν καθοδηγεῖ στίς περιστάσεις 
τοῦ πολυκύμαντου βίου του. Ἐμφαντικό ἀπο-
τύπωμα αὐτῆς τῆς χάριτος ἦταν ἡ πηγαία καί 
βαθυτάτη ταπείνωσή του, τήν ὁποία λάμπρυ-
νε καί μεγάλυνε μία ἀρχοντική ἀνοικτοκαρ-
δία, ἕνας ἁγιοπνευματικός πλατυσμός χωρίς 
ὅρια καί προϋποθέσεις. Πανίσχυρος πνευ-
ματικά ὑπερνικοῦσε μέ τό μελαγχολικό ἀλλά 
ὑπερκόσμιο χαμόγελό του, παρέχοντας στόν 
οἱονδήποτε μιά αἴσθηση τρυφερῆς μοναδικό-
τητας καί φιλοστοργίας. Πηγή ἔμπνευσής του 

«καί ἤκουσε φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης ἰδού ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων, 
…καί ἐξαλείψει ἀπ’ αὐτοῦ ὁ Θεός πᾶν δάκρυον ἀπό τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καί θάνατος οὐκ ἔσται 

ἔτι οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι (Ἀποκ. κα΄ 3-4)».
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ἡ προσκαρτερία στήν προσευχή, δύναμή του 
ἡ ὑπομονή καί ἡ συγχώρηση, ὁδηγός του ἡ 
φωνή τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας, χά-
ριν τῆς ὁποίας ὁ ἀγαπητός μας Ἰγνάτιος ἀνά-
λωσε τόν ἑαυτό του καί ἔδωσε τά πάντα. 

Κοσμημένος μέ ἀρετές φιλόθεες ἀλλά καί 
φιλάνθρωπες ἀγκάλιασε μέ θέρμη τούς πονε-
μένους, τούς ὀρφανούς, τούς πεινασμένους 
τούς φυλακισμένους, τούς ἀσθενεῖς, ὅλους 
τούς ἐλάχιστους ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ. 
Μέσα ἀπό τίς δομές καταρχήν τῆς ἱερατικῆς 
του διακονίας στήν Ἰθάκη του, τήν ἀγαπημέ-
νη του Σαλαμίνα ἀλλά κατόπιν στή λαχοῦσα 
ἱστορική Μητρόπολή του ἐπιτέλεσε πλῆθος 
ἀνθρωπιστικῶν ἀποστολῶν καί παρεμβάσε-
ων μά πρό πάντων εἶχε ἕναν καλό λόγο καί 
σκορποῦσε σπάταλα τήν ἐλεημοσύνη του 

στόν ὁποιονδήποτε ἀπόκληρο πλησίαζε στό 
ἐπισκοπικό ἐνδιαίτημά του.

Διαπνέονταν ἀπό ἱεραποστολικό ζῆλο 
καί χριστοτερπή ποιμαντική μέριμνα ἀνανε-
ώνοντας ἤρεμα καί ταπεινά τήν πνευματική 
φυσιογνωμία τῆς πόλης καί τῆς ἐπαρχίας 
του, καθιερώνοντας ἑορτές καί πανηγύρεις, 
ἐμπλουτίζοντας τήν τοπική ἁγιολογία, με-
τακαλώντας ἱερά προσκυνήματα καί σεβά-
σματα, ἐπαναφέροντας τήν παλαιά δόξα καί 
λαμπρότητα τῆς ἱστορικῆς καθέδρας τῆς Λα-
ρίσης μέσα ἀπό ὑψηλές παρουσίες, ἐπιστη-
μονικές ἡμερίδες, ἐκδηλώσεις καί ἐκδόσεις. 
«Ἐδούλεσεν εἰς τό Εὐαγγέλιον» ὁ ἀοίδιμος 
καί ποτέ δέν ἔσβησε μέσα του ὁ ζῆλος τῆς 
κατ’ ἰδίαν ποιμαντικῆς τήν ὁποία τόσο ἐπι-
τυχημένα εἶχε ἀσκήσει σάν ἱερέας καί πνευ-
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ματικός. Εὐκαίρως, ἀκαίρως καλοῦσε τό λαό 
του σέ μετοχή στή θεία χάρη λειτουργοῦσε 
κατανυκτικά καί ἁπλά, παρακινοῦσε σέ ἔργα 
εὐσεβείας συντηροῦσε ἕνα ἐργαστήριο ἀφα-
νοῦς ἀρετῆς καί ἀψευδοῦς ἁγιότητος. 

Ὅμως ὁ Λαρίσης Ἰγνάτιος θά μείνει στήν 
ἱστορία ὡς ὁ πρωτομάρτυρας τῆς ἑνότητας 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Ἦλθε σέ 
μία ταραγμένη ἐκκλησιαστική κοινότητα ὡς ὁ 
ἄγγελος τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης, ἀκολου-
θώντας τό πρότυπο τοῦ ἱεροῦ προκατόχου 
του ἁγίου Βησσαρίωνος ἀλλά καί τοῦ προ-
στάτου του ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου 
«ἡ ἀγάπη οὐκ ἐά μέ σιωπᾶν περί ὑμῶν, διά 
τοῦτο προέλαβον παρακαλεῖν ὑμᾶς, ὅπως… 
ἐν ἀμώμῳ ἑνότητι εἶναι, ἵνα καί Θεοῦ πάντοτε 
μετέχητε (Ἰγνατίου Ἀντιοχείας πρός Ἐφεσί-
ους).» Ὑπομονετικά καί συγχωρητικά ἀγκά-
λιασε τόν διεσπασμένο καί πληγωμένο ἱερό 
του κλῆρο, τόν ὁποῖο ἀφοῦ συνένωσε ἀγα-
πητικά καί ἀνανέωσε πατρικά. Πίστευε ἀκρά-
δαντα ὅτι ἡ περί τόν ἐπίσκοπο ἑνότητα τοῦ 
κλήρου καί τοῦ λαοῦ δέν εἶναι ἀποτέλεσμα 
μιᾶς θεωρίας τοῦ σπουδαστηρίου, ἀλλά ἕνα 
καθημερινό μαρτύριο, μιά διαρκῆς σχοινο-
βασία, ἕνα δεδομένο καί ταυτόχρονα ζητού-
μενο. Εἶδε στήν καθημερινότητά του, πώς οἱ 
μεταπτώσεις ἀπό τή σύνθεση στήν διάλυση, 
ἀπό τήν συνένωση στό διχασμό εἶναι ὅσες 

καί οἱ ἀνθρώπινοι ἐγωϊσμοί. Δέν λησμονοῦσε 
ὅμως τό λόγο τοῦ ἁγίου πάτρωνός του καί 
προέτρεπε τά πιστά του τέκνα: πρός τάς 
ὀργάς αὐτῶν ὑμεῖς πραεῖς, πρός τάς μεγα-
λορρημοσύνας αὐτῶν ὑμεῖς ταπεινόφρονες, 
πρός τάς βλασφημίας αὐτῶν ὑμεῖς τάς προ-
σευχάς, πρός τήν πλάνην αὐτῶν ὑμεῖς ἑδραῖοι 
τῇ πίστει, πρός τό ἄγριον αὐτῶν ὑμεῖς ἥμεροι, 
μή σπουδάζοντες ἀντιμιμήσασθαι αὐτούς… 
μιμηταί τοῦ Κυρίου σπουδάζωμεν εἶναι… 
μή τις πλέον ἀδικηθῆ, μή τις ἀποστερηθῆ, 
μή τις ἀθετηθῆ ἵνα μή τοῦ διαβόλου βοτάνη 
τις εὑρεθῆ ἐν ὑμῖν. Ὡς μάρτυρας ἐπίσκοπος 
πληγωνόταν γιά νά σβήνει τά σχίσματα καί νά 
καταπραΰνει τίς ἀσθενεῖς συνειδήσεις, γιά νά 
παρακινεῖ στήν εὐσέβεια, διαγράφοντας τά 
χρέη τῆς ὑπερηφάνειας καί τῆς ὀργῆς γιατί 
ὅπου δέ μερισμός ἐστιν καί ὀργή, θεός οὐ 
κατοικεῖ… (καί διά τοῦτο) μηδέν κατ’ ἐριθεί-
αν πράσσειν, ἀλλά κατά χριστομαθίαν. Προ-
ασπιστῆς τῆς ἀλήθειας στάθηκε ἑδραῖος ὡς 
ἄκμων τυπτόμενος, ὅτι μεγάλου ἐστιν ἀθλη-
τοῦ τό δέρεσθαι καί νικᾶν, μάλιστα δέ ἕνε-
κεν θεοῦ πάντα ὑπομένειν… δεῖ, ἵνα καί… 
(ὁ Θεός) ἡμᾶς ὑπομείνη. (Ἰγν. Ἀντ. Πρός Πο-
λύκαρπον). Καί τόν ἀξίωσε ὁ Θεός πρό τῆς 
δοκιμασίας του καί τῆς ἐναρέτου κοιμήσεώς 
του νά δεχθεῖ τήν ἔμπρακτη μετάνοια τῶν 
διωξάντων καί ἐπηρεασάντων αὐτόν σκαν-
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δαλοποιῶν καί νά ἀπολαμβάνει τήν καθολική 
ἀποδοχή πανορθοδόξως, μαζί μέ τό σεβα-
σμό καί τήν ἀναγνώριση τοῦ εὐαγοῦς κλήρου 
καί τοῦ φιλευσεβούς λαοῦ του.

Μαζί του συμπήξαμε εὐλογημένους δε-
σμούς ἑνότητος καί σεβασμοῦ σέ στιγμές 
δύσκολες, πειρασμικές, στιγμές μοναξιᾶς καί 
πολιορκίας ἀπό τόν κοσμοκράτορα, ὁμοθυ-
μαδόν μέ συμπόρευση, συγκοπιασμό, συνά-
θληση, συνδρομή, συμπάθεια, συναρμόνιση, 
ὁμοήθεια. Καί σήμερα, ὡς ἔδοξε τῷ Κυρίῳ, 
στεκόμαστε πρό τῆς σεπτῆς μνήμης του ἀγω-
νιῶντες γιά τήν ἀνάδειξη ἀξίου διαδόχου καί 
συνεχιστή ἀπό τήν σεπτή Ἱεραρχία τῆς ἁγίας 
Ἐκκλησίας μας, τήν ὁποία τόσον ἐπλούτισε 
καί ἐλάμπρυνε μέ τήν ὑπακοή καί τήν βαθυσέ-
βαστη προσήλωσή του. Ἀναπαύσου ἀπό τούς 

κόπους σου ἀοίδιμε καί πολυφίλητε Ἱεράρχη 
τῆς ὑπομονῆς καί τοῦ μαρτυρίου μέ τήν βε-
βαιότητα τοῦ ἀναστάσιμου δοξασμοῦ σου 
καί μετάστρεψε τήν ἐπίγεια στοργή σου σέ 
παρηγορία γιά τίς ἀπορφανισμένες ψυχές τῶν 
χριστιανῶν πού σέ ἀγάπησαν καί θά σέ μνη-
μονεύουν στίς προσευχές τους. Ἀντιδώρησε 
ἀπό τά οὐράνια σκηνώματα πού περιπολεύεις, 
τά χριστομίμητα χαρίσματά σου καί ἰδιαίτερα 
τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στό φιλόχριστο ποίμνιό 
σου καί σέ ὅλους ἐμᾶς πού ἀναμένουμε νά 
μᾶς ἑτοιμάσεις τόπον ἐν τῷ Φωτί… 

Ἰγνατίου τοῦ φιλομάρτυρος, τοῦ ἀνεξικά-
κου, τοῦ ταπεινοῦ, τοῦ εἰρηνοφόρου ἐπισκό-
που πατρός καί συλλειτουργοῦ εἴη ἡ μνήμη 
παρά Θεῷ αἰωνία καί εἰς ἀνθρώπους εὐλογη-
τή. Ἀμήν.
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Ὁ Πνευματικός μας Πατέρας
τοῦ κ. Προκοπίου Μαγιάτη,

Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Τομέα Φαρμακογνωσίας
καί Χημείας Φυσικῶν Προϊόντων τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἡἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀλλιῶς τό εἶχα φα-
νταστεῖ αὐτό τό ταξίδι ἀλλά μέ κανένα 

τρόπο δέν περίμενα ὅτι ἀκόμα καί μετά τό 
θάνατό σου, ἀγαπημένε μας γέροντα, θά κα-
νόνιζες νά γυρίζαμε μαζί ἀπό τό Μαϊάμι.

Βρίσκομαι στήν αἴθουσα ἀναμονῆς στό 
ἀεροδρόμιο τοῦ Μαϊάμι καί θυμήθηκα ἐκεῖνο 
τό βιβλίο πού μοῦ εἶχε κάποτε χαρίσει ὁ ἀγα-
πητός μακαριστός γέροντας Μωυσῆς ὁ ἁγιο-
ρείτης πού τόσο σέ ἀγαποῦσε. Χωρίς νά τοῦ 
ἔχω πεῖ τίποτα γιά τά σχέδιά μου, πρίν πολλά 
χρόνια, μοῦ χάρισε εἰδικά σέ ἐμένα ἐκεῖνο τό 
βιβλίο μέ τίτλο «Ἡ ἐπιστροφή ἀπό τήν Ἀμε-
ρική». Ἔκτοτε ἡ φράση ἐπιστροφή ἀπό τήν 
Ἀμερική μέ συνόδεψε σέ πάμπολλα ταξίδια 
ἀκόμα καί σέ ἐκεῖνο πού παραλίγο νά ἦταν 
ἐκεῖνο τῆς μόνιμης μετακόμισης στήν Ἀμερι-
κή. Ὅμως ὁ Θεός εἶχε ἄλλα σχέδια.

Ἔτσι λοιπόν καί ἐτούτη τή φορά ἀλλιῶς τά 
εἴχαμε σχεδιάσει. Ἤδη πρίν τό Πάσχα εἴχαμε 
βγάλει τά εἰσιτήρια γιά ἕνα ἐπιστημονικό τα-
ξίδι στίς ΗΠΑ μέ ἐπιστροφή 10 Ἰουλίου ὅταν 
μάθαμε ὅτι ἔπρεπε νά μεταβεῖτε ἐσπευσμέ-
να στό Μαϊάμι μέ τήν ἐλπίδα τῆς θεραπείας. 

Ἀμέσως βγάλαμε καί ἕνα ἐπιπλέον εἰσιτήριο 
γιά τίς 9 Ἰουλίου γιά τό Μαϊάμι ὥστε νά σᾶς 
ἐπισκεφθοῦμε μετά τήν ἐγχείρηση. Μόλις 
εἴχαμε τελειώσει τήν ὁμιλία στό Γέιλ στίς 25 
Ἰουνίου ὅταν μᾶς ἦρθαν τά θλιβερά νέα γιά 
τά ἀποτελέσματα τῆς ἐπέμβασης. Καί ἔτσι 
λοιπόν μείναμε μέ τό εἰσιτήριο γιά τό Μαϊάμι 
στό χέρι. Ἡ θλίψη ἀκόμα μεγαλύτερη καθώς 
θά ἦταν ἀδύνατο νά ἐπιστρέψουμε καί νά 
προλάβουμε τήν ἀποχαιρετιστήρια ἐξόδιο 
ἀκολουθία. Τόσα χρόνια πνευματικῆς σχέ-
σης καί ἀγάπης καί νά μήν εἴμαστε παρόντες 
οὔτε σέ αὐτό τό γεγονός;

Ὅμως τά πράγματα ἦλθαν πολύ διαφορε-
τικά. Μᾶς περίμενες μέχρι τίς 10 Ἰουλίου καί 
κανόνισες μέχρι καί αὐτό. Νά φύγουμε μαζί 
τήν ἴδια μέρα ἀπό τό ἴδιο ἀεροδρόμιο γιά 
τήν ἐπιστροφή ἀπό τήν Ἀμερική. Πόσο θά 
‘θελα νά γυρίζαμε στήν ἴδια πτήση χαρούμε-
νοι ὅπως τό εἴχαμε φανταστεῖ. Ὅμως ὁ Θεός 
σέ ἤθελε κοντά του πιό πολύ ἀπό ἐμᾶς.

Ἐκείνη τήν ὥρα τῆς ἐγχείρησης καί πρίν 
ἀκόμα ἀνοίξω στό κινητό μου τό ἴντερνετ 
ἔνιωσα ὅτι κάτι δέν πῆγε καλά ἀλλά δέν θέ-
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λησα νά τό πιστέψω. Ἀμέσως μετά ὅμως τήν 
ἴδια νύκτα εἶδα ὁλοζώντανη μία εἰκόνα πού 
δέν μπορῶ νά τήν ξεχάσω. Ὁ ἀγαπημένος 
μας πατέρας Ἰγνάτιος ὅπως τόν γνωρίσαμε 
μικρά παιδιά στήν ὄμορφη Σαλαμίνα λουσμέ-
νος ἀπό φῶς καί ροδοπέταλα σάν ἐκεῖνα πού 
πέφτουν ἀπό ψηλά τήν ὥρα τοῦ ἐπιταφίου. 
Τότε κατάλαβα ὅτι θά ἦταν ἄδικο νά ζήσεις 
καί ἄλλο ἀκόμα σέ αὐτό τόν κόσμο πού τόσο 
σέ πίκρανε καί νά στερηθεῖς γιά λίγα ἀκό-
μα χρόνια ἐκείνη τή μεγάλη χαρά πού ὅλοι 
προσδοκοῦμε.

Μοῦ ἔμεινε μία θλίψη ὅτι δέν πρόλαβα νά 
σέ δῶ στό Μαϊάμι ἀλλά τί μεγαλύτερο σημά-
δι ἀγάπης ἀπό τό νά γυρίσουμε μαζί τήν ἴδια 
μέρα στήν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα.

Τώρα πιά δέν βρίσκεσαι σέ αὐτόν τόν 
κόσμο καί ἔτσι μπορῶ νά τό μοιραστῶ μέ 
ὅλους. Ἦταν πρίν πολλά χρόνια ἡ πρώτη 
σου ἐπίσκεψη ὡς Δεσπότης στό Βατοπαίδι 
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καί ἐμεῖς στή συνοδεία τοῦ τιμώμενου προ-
σώπου. Στό μέσο λοιπόν τῆς ὑποδοχῆς καί 
ἐνῶ ἤμασταν μέσα στό καθολικό ἔνιωσα ὅτι 
βρέθηκα σέ ἕνα πανέμορφο τόπο. Ρώτησα 
τί ἦταν αὐτό τό μέρος καί μία φωνή μοῦ 
ἀπάντησε «Ἐν κόλποις Ἀβραάμ». Λούστηκα 
στά δάκρυα ἀλλά ἀκόμα περισσότερο ὅταν 
ἡ ἴδια φωνή μοῦ εἶπε «Ὄχι γιά σένα ἀλλά 
χάρη στίς εὐχές τοῦ γέροντός σου». Αὐτή ἡ 
σκηνή σημάδεψε ὅλη μου τή ζωή ἀλλά ἦταν 
ἀδύνατο νά τό πῶ ὅσο ἤσουν ἀκόμα στή 
ζωή αὐτή.

Ἀγαπητέ μας γέροντα σέ παρακαλοῦμε οἱ 
εὐχές σου καί ἡ σκιά τῆς χάριτός σου νά μᾶς 
σκέπει ὅσο ἀκόμα θά εἴμαστε σέ αὐτό τόν 
κόσμο καί μέχρι νά ἔρθει ἐκείνη ἡ εὐλογη-
μένη στιγμή πού θά σέ ξανασυναντήσουμε 
γεμάτοι ἀπό τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀμήν.
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Μιά ὥρα τῆς ζωῆς φθάνει νά σέ σκοτώ-
σει ἤ νά σέ ἀναστήσει. Μιά ὥρα πού 

ἦταν ξημέρωμα τῆς Τρίτης 26 τοῦ πιό παγω-
μένου Ἰούνη τῆς πόλης μας. Ἦταν 1.50. Μιά 
ὥρα πού χτυπάει τό τηλέφωνο καί σοῦ λέει 
ὅτι ἡ ἐλπίδα τοῦ ἐπιστροφικοῦ ταξιδιοῦ τοῦ 
πιό ἀγαπημένου, τοῦ πιό σεβάσμιου συνάμα 
καί τοῦ πιό σημαντικοῦ ἀνθρώπου στή ζωή 
σου λαβώθηκε θανάσιμα. Πέθανε ἡ ἐλπίδα 
τοῦ Σεπτέμβρη τῆς ζωῆς μου. Τότε πού πε-
ρίμενα νά γυρίσεις Δέσποτα καί πατέρα μου 
ὑγιέστατος ξανά κοντά μας. 

Ὁ πατήρ Ἰωάννης ἀνήγγειλε μέ τρεμάμενη 
φωνή βουτηγμένη στή συγκίνησή του. ...«Ὁ 
Δεσπότης μας κοιμήθηκε Ἰωάννα...». Καί ξε-
χύθηκαν ρομφαῖες πύρινες ἀπ’ τό ἀκουστικό 
στήν καρδιά, στό μυαλό. Ὁ πόνος ἔσφαξε τά 
φυλοκάρδια. Ἡ τρέλλα τῆς ψυχικῆς ἀνημπο-
ριᾶς βγῆκε μέ οὐρλιαχτά καί χτυπήματα πού 

Ὁ Δεσπότης Πατέρας μου ἐκοιμήθη
τῆς κ. Ἰωάννας Δενδραμῆ 
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ποτέ δέν ἔδωσαν τά χέρια στό κεφάλι καί 
στό σῶμα. 

Δεσπότη μου, Δεσπότη μου, Δεσπότη 
μου, Πατέρα, Προστάτη μου. Σφάδαζε ἡ ζωή 
μου πού τήν παρέλαβες δραματική μέ τόν 
ἐρχομό σου ὡς ἐκλεγμένος Μητροπολίτης 
καί πρίν ἐνθρονισθεῖς ἄρχισες νά μέ βοηθᾶς 
ἠθικά ἀπό τόν θησαυρικό σου χαρακτῆρα, 
τόν διανθισμένο μέ γνήσια πνευματικότητα 
καί ὑλικά ἀπό τό πενιχρό σου βαλάνδιο γιατί 
ἤμουν ἄνεργη. Μέ ὑπερτίμησες καί μέ ἔκανες 
συνεργάτιδά σου. Μέ ἀξίωσες νά γίνω ἐκκλη-
σιαστική ὑπάλληλος στήν Ἱερά Μητρόπολη 
Λαρίσης καί Τυρνάβου τόν Σεπτέμβριο τοῦ 
1996. 26 Σεπτεμβρίου πρωΐ ἔγινα ἐργαζόμε-
νη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐγώ τό τίποτα ἔζησα τίς 
πλέον θησαυρικές πνευματικές καταστάσεις 
κοντά Σου. Κανένας δέν μέ νοιάστηκε στήν 
φτώχεια μου ὅσο Ἐσύ Δέσποτά μου. Ἐσύ ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί 

Τυρνάβου μᾶς ἔκανες τήν τιμή στή μάνα μου 
κι ἐμένα νἄρχεσαι στό φτωχικό μας καί νά 
μᾶς φέρνεις χαρά. Ἐκήδευσες τή μάνα μου 
ὄχι σάν μιά φτωχή γιαγιούλα ἀλλά σάν μιά 
βασίλισσα. Εἶδε ἐκείνη τή μέρα διερχόμενη 
τή Φαρσάλων κυρία πού δέν ἤξερε ὅτι κη-
δευόταν ἡ μάνα μου, εἴκοσι πέντε πατέρες 
καί τόν Μητροπολίτη νά εἶναι ἔξω ἀπό τό 
Ναό τῆς Ἀναλήψεως καί νόμισε ὅτι ἐκοιμήθη 
ὁ πατήρ Ἰάκωβος ἤ ὁ πατήρ Γεώργιος... 

Δεσπότη μου, τόσα χρόνια κοντά σου 
ἔμαθα τά Γράμματα καί τά Νοήματα τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ ταπεινότητά Σου, ἡ 
καλωσύνη Σου, ἡ ἀμνησικακία Σου, ἡ ἀγάπη 
Σου ἡ πατερική σέ ὅλους μας ἀδιακρίτως τῆς 
στάσεως τοῦ καθενός ἀπέναντί Σου δέν ἐξι-
στοροῦνται μέ τά ἑκατομμύρια περιστατικά 
τῆς 24χρονης ζωῆς σου στήν Ἱερά Μητρόπο-
λη Λαρίσης. Μά ἐκεῖνο τό πλέον διακριτικό 
στοιχεῖο τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν Σου ἦταν 
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ἡ Ἰώβεια ὑπομονή Σου. Ἡ καρτερικότητά 
Σου ὅταν μαρτυροῦσες τόν διωγμό καί 
τόν κατατρεγμό. Τήν συκοφαντία. Εἰσέ-
πραξες πόνο καί παρέδωσες συγχώρεση, 
ἐναγκαλισμό καί ἀγάπη. Δέν ὑπῆρξε κανείς 
γιά Σένα ἐχθρός Πατέρα μου. Ὅλους τούς 
ἀγάπησες. Κι ὅσους ἤμασταν κοντά Σου 
πρίν φθάσεις στή Λάρισα κι ὅσους δέν θέ-
λαν νά φθάσεις. Κοντά Σου μάθαμε τί εἶναι 
νά κλαῖς σιωπηλά καί νά δουλεύεις. Κι Ἐσύ 
δούλεψες σάν δοῦλος τῆς ἔννοιας Ἐργασία 
καί χαρά μέσα ἀπ’ τούς πόνους τῆς καρδιᾶς 
Σου. Παρέλαβες τό μηδέν σέ ὅλα τά ἐπίπε-
δα καί τό ἐργάσθηκες μέ τόν κυριολεκτικό 
καί τόν μεταφορικό ἱδρῶτα Σου ὥστε νά 
καταστήσεις τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης 
καί Τυρνάβου πολυεργαστήριο ὡφελιμότη-
τας βιωτικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς. 

Τά ἀγαθά πού μᾶς ἀφήνεις κόποις Σου 
ἐγένοντο. Τό ραδιόφωνο ἔφερε τή Φωνή 

τοῦ Κυρίου στά σπίτια, στά νοσοκομεῖα, στά 
αὐτοκίνητα. Τό Ὀρφανοτροφεῖο ἀγκάλιασε 
ὑπάρξεις πού εἶχαν πονέσει ἀπ’ τήν ὀρφά-
νεια, τήν ἐγκατάλειψη καί τήν ἀδιαφορία. Τό 
Γηροκομεῖο σκούπισε δάκρυα τοῦ παράπο-
νου μ’ ἀγάπη ἀπόμαχων τῆς ζωῆς. Τό φαγητό 
στρώθηκε σέ τράπεζα πολυτελείας γιά πει-
νασμένους. Ἡ τράπεζα αἵματος ἦταν ἡ μεγά-
λη σου ἔννοια, γιά νά ἔχει ἐπάρκεια τοὐλά-
χιστον στήν κάλυψη ἀνάγκης. Πρῶτος ἐσύ 
Δεσπότη μου στόν Ἅγιο Νικόλαο ἔδινες τό 
αἷμα σου γιά νά τό πάρει ὁ συνάνθρωπος... 
Ὁ ἐθελοντισμός γεννήθηκε καί μεγάλωσε 
μέ τήν πνοή Σου Δέσποτα. Ἡ Λογία στήριξε, 
σπούδασε, ἐγχείρισε, ἔδωσε φάρμακα, ἔδω-
σε ἐνοίκια, στάθηκε ἐμπόδιο στή διακοπή 
παροχῶν σέ ἐμπερίστατους καί πάμφτωχους. 
Τά νοσηλευόμενα παιδιά πῆραν τή χαρά τοῦ 
παιγνιδιοῦ. Οἱ φυλακισμένοι τά προσωπι-
κά πλούσια δωράκια τους. Καί τά πήγαινες 
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ὁ ἴδιος. Μέ τίς κυρίες τοῦ Ἱδρύματος. Ἡ φι-
λανθρωπία Σου γιά ὅλους. Προῖκες φτωχῶν 
κοριτσιῶν. Βοηθήματα παντοῦ. Προέβλεπες, 
διαισθανόσουν, προλάβαινες. Ἤσουν πάντα 
παρών στά προβλήματα τοῦ ποιμνίου Σου. Κι 
ὄχι ἔτσι ἁπλά. Τό ἔνοιωθες ὅ,τι ἔκανες ὄχι 
μόνον γιατί μεγάλωσες ὀρφανός καί φτωχός. 
Τό ἔκανες γιατί ἔτσι ἤσουν πλασμένος ἀπό 
τόν Θεό. Μέ μιά χρυσῆ καρδιά. Εἶχες ἐπιμε-
ληθεῖ ἀπό τόν Κύριο νά σκορπᾶς καλωσύνη 
κι ἀγάπη. Καί μᾶς ἔδωσες ἁπλόχερα ὅλους 
κάτι νά Σέ θυμόμαστε γιά πάντα...

Ἦρθε ἡ ὥρα πού δέν περίμενα ποτέ. 
Ἄναψα στό τραπέζι τοῦ σπιτιοῦ μου ἄλλο 
καντηλάκι μπροστά σέ δυό φωτογραφίες 
Σου. Στή μιά εἶσαι μέ τό Ἅγιο Δισκοπότηρο. 
Στήν ἄλλη προσκυνᾶς τήν Κάρα τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου. Τά χέρια μου τώρα τρέμουν πε-
ρισσότερο ὄχι ἀπό τήν ἀσθένειά μου πού 
προχωρᾶ στά ἄκρα μου, ἀλλά ἀπό τόν πόνο 
τῆς καρδιᾶς μου. Τρέμει τό θυμιατό. Τώρα 
πιά δέν ἔχω στή γῆ κανέναν νά μοῦ συγχω-
ρεῖ τά λάθη, νά μέ φροντίζει, νά μέ ἐνθαρρύ-
νει, νά μέ προστατεύει. Στά δέκα ὀκτώ μου 
ὁ κατά σάρκα πατέρας μου κοιμήθηκε. Ἀλλά 
ἦταν ὁ βράχος τῆς μάνας δίπλα μου. Ἦταν ἡ 
ὑγεία, ἦταν ἡ νιότη. Τότε δέν ἔνοιωσα ὀρφά-
νεια. Τό καντῆλι τοῦ πατέρα μου τό ἄναβε 
ἡ μάνα μου. Τώρα ἡ ἔννοια μου ὅλη εἶναι νά 

μπορῶ νά καταφέρνω τά χέρια μου νά μήν 
πολυτρέμουν γιά τό καντηλάκι Σου πού δέν 
εἶναι τό μοναδικό στήν Μητρόπολη πού καίει 
γιά Σένα. Ἑκατοντάδες σπιτικά τό καῖνε γιά 
Σένα ταπεινέ, σεβάσμιε, καλέ καί ἀγαθέ Δε-
σπότη καί Πατέρα μας. Εἶμαι ὅμως καί πάρα 
πολύ περήφανη. Ἔζησα 24 χρόνια δίπλα σ’ 
ἕναν Ἅγιο. Δοξάζω τόν Κύριο γιά τήν τιμή 
καί τή χαρά. Φρόντισέ μας μέ τήν Εὐχούλα 
Σου κι ἀπό τά Οὐράνια Δέσποτα καί Πατέ-
ρα μας. Ὅλη τήν πνευματική οἰκογένειά Σου. 
Μέ πρώτους τούς Πατέρες μας, τίς λαμπρές 
χειροτονίες Σου, τά πνευματικά Σου παιδιά, 
τούς συγγενεῖς Σου, τούς φίλους Σου κι ἐμᾶς 
πού ἐργασθήκαμε στήν Ἐκκλησία. Σ’ εὐγνω-
μονοῦμε γιά ὅλα. Κι ἦταν τόσο ὑπερβολικά 
πολλά!!! Τά λέμε ψιθυριστά, σιγανά, χιλιάδες 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀδέλφια Χριστια-
νοί ἄγνωστοι καί γνωστοί μεταξύ μας. Γιατί 
τό ξέρουν τά Οὐράνια, τό ξέρει ἡ γῆς τοῦ 
Ἁγίου Ἀχιλλίου, τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, τῶν 
ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων. Τῶν ἐν Λαρίσῃ Ἁγίων πού 
λατρεύοντας ἐδόξασες καθιερώνοντάς τους 
τήν Ἑορτή τους. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου 
Κύριος Ἰγνάτιος ἔγινε κυρός. Ὁ Δεσπότης 
Πατέρας καί Προστάτης μου ἐκοιμήθη ὕπνο 
γλυκύ, ὕπνο δικαίου.  Ὕπνο Ἁγίου...
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Δέν εἶναι καθόλου εὔκολο ὅταν κάποιος χάνει τόν πατέρα 
του, τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνον πού τόν ἀναγέννησε ἐν Χριστῷ 

καί κατά πνεῦμᾳ, ἀλλά καί τόν Ἐπίσκοπο καί Ποιμενάρχη του, 
στόν ὁποῖο ἐπί 23 ὁλόκληρα χρόνια μαθήτευσε καί προσπά-
θησε νά σηκώσει λίγο ἀπό τόν βαρύ σταυρό τῆς ποιμαντορί-
ας του, νά ἀποτιμήσει μέ τήν δέουσα νηφαλιότητα καί μέ τήν 
συναισθηματική ἀπόσταση πού ἀπαιτεῖται τό ἔργο του καί τίς 
παρακαταθῆκες πού ἀφήνει.

Ὅμως τό θεωροῦμε χρέος μας νά ἀποτυπώσουμε κάποιες 
ἀπό τίς μνῆμες μας κοντά στόν γέροντά μας καί νά καταδεί-
ξουμε ποιό εἶναι τό χρέος ὅλων ἐμᾶς πού μᾶς χειροτόνησε, μᾶς 
καθοδήγησε, μᾶς ἐνέπνευσε ὅλα αὐτά τά χρόνια, ἀλλά καί τί 
ἀφήνει στόν τόπο πού ἔκανε πατρίδα του.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κυρός 
Ἰγνάτιος ἔζησε καί ἀφήνει ὑπόδειγμα τί σημαίνει πνευματική 
πατρότητα. Δέν ὑπῆρξε ἐξουσιαστής, ἀλλά διάκονος.

Ἐνέπνευσε ἀνθρώπους νά ἀφιερωθοῦν στήν ἱερωσύνη, διδάσκοντάς τους νά εἶναι κι αὐτοί μέ 
τήν σειρά τους πατέρες τῶν ἀνθρώπων. Στά 24 χρόνια τῆς ποιμαντορίας του χειροτόνησε 98 δια-
κόνους καί 96 πρεσβυτέρους.

Ἀφήνει μία πληθύ κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι δίδουν μαρτυρία πίστης, κρατοῦν ἄσβεστη τήν λυχνία τῆς 
ἑλληνορθόδοξης παράδοσης σέ καιρούς δύσκολους.

Μνῆμες καί παρακαταθῆκες ζωῆς
Τοῦ π.  Ἰγνατίου Μουρτζανοῦ, 

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ.Μ. Λαρίσης καί Τυρνάβου
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Ἄγαμοι καί ἔγγαμοι, μέ ἄριστη κατά τεκμήριο 
συνεργασία, μέ πνεῦμα ταπείνωσης καί πολλῆς 
ἀγάπης, μέ ἐλπίδα στόν Θεό, μέ τήν ἁπλότητα 
καί τήν καλοκαρδία ἀκολουθοῦν τόν λόγο τοῦ 
Θεοῦ διά τοῦ Ἐπισκόπου πού τούς χειροτόνη-
σε: «παρακαλεῖτε τόν λαόν μου» (Ἠσαΐας 40, 1)!

Παρηγορεῖστε τούς ἀνθρώπους, μοιραστεῖτε 
τούς σταυρούς τους, σταθεῖτε κοντά τους στίς 
χαρές καί στίς λύπες, μή δίδετε ἀφορμή γιά 
σκανδαλισμό, δῶστε μέ τό τίμιο ράσο τήν ἐλπί-
δα ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀνάμεσά μας!

Χειροθέτησε ἀκόμη 221 ἀναγνῶστες! Μερί-

μνησε δηλαδή ὥστε νέα παιδιά νά διακονοῦν 
τούς ἱερούς ναούς, τό ἅγιο βῆμα, νά γίνονται 
οἱ λύχνοι τοῦ Φωτός ὅταν ἀναγινώσκεται τό 
Εὐαγγέλιο καί βγαίνουν τά Ἅγια, νά διαβάζουν 
τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, νά στολίζουν μέ τήν 
παρουσία τους τήν θεία λατρεία, νά συμμετέ-
χουν ὡς κατηχητές στήν διακονία τοῦ λόγου 
στούς νεώτερους, νά ἑτοιμάζονται νά γίνουν 
κάποιοι ἀπό αὐτούς ἱερεῖς.

Πρωτίστως ὅμως, μέ τήν δική του πατρι-
κή ἀγάπη, ἔδειξε στούς πολλούς ὅτι δέν εἶναι 
ντροπή γιά ἕναν νέο νά εἶναι ἐμφανῶς μέλος 
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τῆς Ἐκκλησίας. Ὅτι εἶναι τιμή νά φορᾶ τό ράσο 
καί τήν στολή τοῦ ἀναγνώστη.

Νά προοδεύει στήν ζωή του, νά ἀνήκει στήν 
κοινότητα τῶν νέων τοῦ καιροῦ του, ἀλλά νά χαί-
ρεται πού πιστεύει στόν Χριστό καί διακονεῖ τήν 
Ἐκκλησία. Καί νά αἰσθάνεται ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος δέν 
εἶναι ἀπόμακρος, δέν εἶναι διοικητής, ἀλλά πατέ-
ρας, ὁ ὁποῖος μεριμνᾶ γιά τά παιδιά του, νά ἔχουν 
καί τήν κατά κόσμον καί τήν κατά Θεόν πρόοδο.

Γιατί πολλά ἀπό αὐτά τά παιδιά ὁ Ποιμενάρ-
χης μας τά βοήθησε νά σπουδάσουν, βλέπο-
ντας ὅτι οἱ τίμια ἐργαζόμενοι γονεῖς τους δέν 

εἶχαν τήν δύναμη νά τά στηρίξουν. Καί ὁ Ἐπί-
σκοπος ἔκρινε ὅτι χωρίς θόρυβο ἡ Ἐκκλησία, 
ὡς φιλόστοργη μάνα, μπορεῖ νά τά συνδράμει. 
Καί τό ἔπραξε.

Στίς ἐνορίες, παλαιές καί νέες, οἱ ὁποῖες 
ἱδρύθηκαν ἐπί τῶν ἡμερῶν του, ἰδίως στά προ-
άστια τῆς Λάρισας, ὑφίσταται πλέον ἕνα ὀργα-
νωμένο πρόγραμμα ποιμαντικῆς, κατήχησης καί 
φιλανθρωπίας. Ἀνάλογη ὅμως εἶναι καί ἡ ἀγάπη 
πού ἐκπέμπουν, μέ τήν εὐλογία καί τήν παρό-
τρυνση τοῦ ποιμενάρχου μας, καί τά μοναστή-
ρια, παλαιά καί νέα.
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Φιλακόλουθος ὁ ἴδιος, μέ ἀγάπη ἰδιαίτερη 
στήν τέλεση τῆς θείας λειτουργίας, μᾶς δίδασκε 
ὅτι χωρίς προσευχή καί χωρίς κοινωνία μέ τόν 
Χριστό ὁ ἱερέας γίνεται «ἅλας ἄναλον» (Μάρκ. 
9, 50).

Χωρίς νά χτυπᾶ ἡ καμπάνα στό χωριό, στήν 
πολιτεία, στήν ἐνορία, στήν γειτονιά ἡ Ἐκκλη-
σία δέν ὑπενθυμίζει στόν κόσμο ὅτι παρά τήν 
ἁμαρτία ἡ χάρις ὑπερπερισσεύει καί τότε ἡ σι-
ωπή μᾶς φαίνεται ἀπομάκρυνση τοῦ Χριστοῦ 
ἀπό τόν λαό Του.

Χρέος μας ὅμως, ἔλεγε, εἶναι νά αἰσθάνονται 

οἱ ἄνθρωποι τόν Χριστό παρόντα. Κι αὐτό γίνε-
ται πρωτίστως μέσα ἀπό τήν θεία λατρεία, ἀλλά 
καί μέ τήν διακονία τῆς ἀγάπης.

Ἦταν εὐαίσθητος ἄνθρωπος ὁ δεσπότης 
μας. Τό μαρτυροῦν τά γραπτά του, ἰδίως αὐτά 
πού εἶχε τήν χαρά νά προλάβει νά δεῖ τυπω-
μένα στό βιβλίο «Σάν παραμύθι», ἀποτυπώνουν 
μία καρδιά πού μποροῦσε νά διακρίνει μέ λε-
πτότητα τά συναισθήματα τῶν ἀνθρώπων, τίς 
ἀγωνίες τους, τί κρύβουν πίσω ἀπό τό βλέμμα 
τους, τί ζητοῦν στήν ζωή.

Καί ἤξερε ὅτι αὐτό ἦταν ἡ ἀγάπη καί τελι-
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κά ὁ Χριστός. Ὁ δεσπότης μας γνώριζε πῶς νά 
συναναστραφεῖ μέ ὅλες τίς κοινωνικές τάξεις 
καί γι’ αὐτό καί οἱ ἐπιφανεῖς τοῦ τόπου μας τόν 
ἀγαποῦσαν ἰδιαιτέρως.

Ἀναπαυόταν ὅμως περισσότερο ἡ καρδιά 
του στούς ἁπλούς ἀνθρώπους. Σ’ αὐτούς μέ 
τούς ὁποίους μεγάλωσε ἀνάμεσά τους. Μπορεῖ 
νά ἀνέβηκε σέ ὑψηλά ἀξιώματα. Ἡ καρδιά του 
ὅμως ἔμεινε ταπεινή καί γι’ αὐτό δέν ἤθελε νά 
ἀφήνει καμία εὐκαιρία νά βρίσκεται ἀνάμεσα 
στόν λαό τοῦ Θεοῦ.

Ὁ δεσπότης μας εἶχε τήν φιλαδελφία. Δυ-

σκολευόταν νά πεῖ ΟΧΙ σέ ὁποιαδήποτε πρό-
σκληση, σέ ὁποιοδήποτε αἴτημα. Μέ τήν ἐντολή 
καί προτροπή του κάθε ἄνθρωπος πού εἶχε ὑλι-
κή ἀνάγκη, λάμβανε βοήθεια.

Τούς περισσότερους τούς συναντοῦσε ὁ 
ἴδιος. Ἔνιωθε πώς ἔπρεπε νά ἀνταποκριθεῖ σέ 
ὅποιον τόν καλοῦσε, εἴτε συνεπίσκοπός του, εἴτε 
ἐπίσημος τοῦ τόπου, εἴτε καθημερινός ἄνθρωπος. 
Ἤθελε νά πηγαίνει στά σχολεῖα. Στίς ἀθλητικές 
ὁμάδες. Σέ ἐκδηλώσεις παιδείας καί πολιτισμοῦ. 
Στά σπίτια τῶν ἀνθρώπων πού γιορτάζουν. Στά 
νοσοκομεῖα καί στούς ἀσθενεῖς. Στούς ἐν φυλακῇ.
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Σέ κείνους πού πενθοῦν. «Χαίρειν μετά χαι-
ρόντων καί κλαίειν μετά κλαιόντων» (Ρωμ. 12, 
15), τό συνεχές μήνυμα. Καί ἡ καρδιά του ἦταν 
πατρική καί συγχωρητική. Γιά ὅσους τόν πίκρα-
ναν ἔκανε τήν προσευχή του καί τούς μνημό-
νευε. Κι αὐτό μᾶς συμβούλευε. «Ζῆ Κύριος» 
(Βασιλ. Δ’, 2, 6) .

Ὁ μακαριστός Ποιμενάρχης μας κυρός Ἰγνά-
τιος «διῆλθε διά πυρός καί ὕδατος» (Ψαλμ. 65, 
12) σ’ αὐτή τή ζωή. Ἔβρισκε ὅμως πάντοτε ἀνα-
ψυχή στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἰδιαιτέρως στήν Πα-
λαιά Διαθήκη, στούς προφῆτες, στούς Ψαλμούς 
καί στό « Ἆσμα Ἀσμάτων».

Μᾶς δίδαξε νά ἀγαποῦμε τήν Ἐκκλησία. Καί 
νά εἴμαστε κοντά στούς ἀνθρώπους. Νά ἀξιο-

ποιοῦμε τά χαρίσματά μας. Τό ἤθελε αὐτό. Ἀνα-
παυόταν νά γνωρίζει ὅτι ἐργαζόμαστε γιά τόν 
Θεό.

Καί χαιρόταν ὅταν ἔβλεπε τήν πρόοδο τῶν 
ἐνοριῶν, τῶν πατέρων καί συλλειτουργῶν, τοῦ 
καθενός μέλους τοῦ ποιμνίου του, χωρίς ἐξαι-
ρέσεις. Διῆλθε τόν βίο του διακονώντας, προ-
σευχόμενος, ἀγαπῶντας καί ἐλπίζοντας στό 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Σέ κλῆρο καί λαό ἀφήνει ὡς τελική παρακα-
ταθήκη τήν μοναδική ἀλήθεια: ἡ σύνδεση μέ τόν 
Χριστό, ἡ πίστη σ’ Αὐτόν, ἡ συμμετοχή στήν 
ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἀναχρονισμός.

Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα. Δέν μποροῦμε νά κά-
νουμε καλό στούς ἀνθρώπους μέ σταθερότητα 
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καί πέρα ἀπό κάθε πειρασμό ἄν δέν ἔχου-
με σχέση μέ τόν Θεό. Αὐτό εἶναι πού μένει 
τελικά. Τά πάντα Χριστός!

Παρακαλοῦμε τόν μακαριστό Ποι-
μενάρχη καί πατέρα μας πνευματικό νά 
προσεύχεται στό ἐπουράνιο θυσιαστήριο 
ὥστε ὅλοι μας, κλῆρος καί λαός, νά κρατή-
σουμε ἄσβεστες τίς παρακαταθῆκες ζωῆς 
πού μᾶς δίδαξε!

Τ Ο  Τ Α Λ Α Ν Τ Ο 57



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ὁμιλία κατά τό τεσσαρακονθήμερο Ἱερό Μνημόσυνο

τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κυροῦ Ἰγνατίου

Λάρισα 4 Αὐγούστου 2018

Ἀπευθυνόμενος ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος, τό στό-

μα τοῦ Χριστοῦ καί στρατη-
γός τῆς Ἐκκλησίας, κατά τήν 
ἔκφραση τοῦ Ἱεροῦ Χρυσο-
στόμου, στούς Ρωμαίους της 
ἐποχῆς του, ἀνάμεσα στίς 
ἄλλες πνευματικές προτροπές 
καί ὑποθῆκες, πού σάν πνευ-
ματικός πατέρας τούς προ-
σφέρει μέ πολλή ἀγάπη, ὑπεν-
θυμίζει σύν τοῖς ἄλλοις καί τά 
ἑξῆς χαρακτηριστικά, ὅπως 
ἀκούσαμε στό σημερινό ἀπο-
στολικό ἀνάγνωσμα: «Ἀδελφοί, 
παρακαλῶ διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διά τῆς ἀγά-
πης τοῦ Πνεύματος, συναγωνί-
σασθαί μοι ἐν τοῖς προσευχαῖς ὑπέρ ἐμοῦ πρός τόν 
Θεόν... ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρός ὑμᾶς διά θελήματος 
Θεοῦ καί συναναπαύσωμαι ὑμῖν».1

Ζητᾶ ὁ Ἀπόστολος τίς εὐχές καί τίς προσευ-
χές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Καί δέν εἶναι ἡ πρώτη 
φορά πού τό κάνει. Παρακαλεῖ τούς Θεσσαλο-
νικεῖς «Ἀδελφοί, προσεύχεσθε ὑπέρ ἡμῶν»,2 εἶναι 
σίγουρος πώς θά συνεχίσει νά διακονεῖ στηριζό-
μενος στίς προσευχές τῶν Κορινθίων «συνυπουρ-
γούντων καί ὑμῶν ὑπέρ ἡμῶν τῇ δεήσει»,3 ἐνῶ στούς 
Φιλιππησίους ὁμολογεῖ ὅτι «καλῶς ἐποιήσατε συ-
γκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει».4

Ζητᾶ τίς προσευχές, γιά νά μπορέσει, μέ τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ, μέ χαρά νά συναντηθεῖ μαζί τους.

Ζητᾶ τίς προσευχές, προκειμένου νά μή μεσο-
λαβήσει κάτι καί ἐμποδισθεῖ νά δεῖ τά πρόσωπά 
τους καί νά ἀναπαυθεῖ κοντά τους.

Τί εἶναι λοιπόν αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά 

1.   Ρωμ. 15,30-32
2.   Α΄ Θεσ. 5,25
3.   Β΄ Κορ. 1,11
4.   Φιλ. 4,14

τό ὁποῖο συχνά πυκνά γίνεται 
λόγος στά ἱερά κείμενα τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς πατε-
ρικῆς μας γραμματείας;

Ποιό εἶναι αὐτό τό μυστή-
ριο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, 
τό ὁποῖο ἐπαναλαμβάνουμε 
στήν Κυριακή Προσευχή, κα-
θώς μᾶς τήν ἐδίδαξε ὁ ἴδιος 
ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας καί 
Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός; 
«Γενηθήτω τό θέλημά σου».5

Ποιό εἶναι τό θέλημα, γιά 
τό ὁποῖο προσευχήθηκε ὁ 
Χριστός πρίν ἀπό τό Πάθος 
«πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, πα-
ρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον 
τοῦτο· πλήν οὔχ ὡς ἐγώ θέλω, 

ἀλλ’ ὡς σύ»;6 Τί σημαίνει αὐτό τό «γενηθήτω» τοῦ 
Κυρίου, στό ὁποῖο στηρίζεται ὅλο τό οἰκοδόμημα 
τῆς σωτηρίας μας;

Ἐπιτρέψτε μου λοιπόν πάρα πολύ σύντομα, 
ἀφοῦ προηγουμένως ζητήσω τίς εὐχές τῶν Ἁγίων 
Ἀρχιερέων πού κυκλώνουν τό Ἱερό Θυσιαστήριο 
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου στή σημερινή λατρευτική σύ-
ναξη καί προσευχή, πού εἶναι ἀφιερωμένη στόν 
μακαριστό καί πολύκλαυστο Ποιμενάρχη σας καί 
σέ ὅλους μας πολυφίλητο καί ἀγαπητό κυρό Ἰγνά-
τιο, νά μεταφέρω στήν ἀγάπη σας ψήγματα ἀπό 
τήν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας γι’ αὐτό 
τό συγκεκριμένο θέμα.

Ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ;
Καί πρώτον, τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἁγια-

σμός μας. «Τοῦτο γάρ ἐστί θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγια-
σμός ὑμῶν»,7 εἶναι ὁ διαχρονικός καί ἁγιοπνευμα-
τικός λόγος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. 

5.   Ματθ. 6,10
6.   Ματθ. 26,39
7.   Α΄ Θεσ. 4,3
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Ἑπομένως, ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ κάθε Χριστια-
νοῦ εἶναι ἡ ἁγιότητα, σύμφωνα μέ τό ἁγιογραφικό: 
«ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί».8 

Παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν 
γύρω μας, αὐτή ἡ ἁγιότητα μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ 
σέ κάθε ἐποχή καί ἀπό ὅλους τους ἀνθρώπους, 
ἐάν αὐτοί ζοῦν μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς Ἁγίας 
μας Ἐκκλησίας. Γιατί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, πού ἀπό 
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἦλθε στό ὑπερῶο 
τῆς Σιών, παραμένει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί 
θά παραμένει σέ αὐτήν ἕως τῆς συντελείας τοῦ 
αἰῶνος γιά νά ἀπεργάζεται τή σωτηρία τοῦ καθε-
νός μας. Ἀπόδειξη ἔμπρακτη ὅλων αὐτῶν εἶναι 
ἡ παρουσία τῶν Ἁγίων μας. Ὁ Ὅσιος Παΐσιος, ἡ 
Ὁσία Σοφία τῆς Κλεισούρας, ὁ Ὅσιος Πορφύριος, 
ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος τῆς Εὐβοίας, εἶναι τρανά παρα-
δείγματα ἁγιότητος καί βιώσεως τοῦ θελήματος 
τοῦ Θεοῦ.

Δεύτερον, τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ὑγεία 
τῆς ψυχῆς, ὅπως θά παρατηρήσει ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος Νύσσης : «Ὑγεία ἐστί τῆς ψυχῆς, ἡ τοῦ θείου 
θελήματος εὐωδία».9 Ὁ Θεός θέλει τήν ψυχική μας 
ἰσορροπία καί τήν πνευματική ὑγεία, γι’αὐτό μᾶς 
καλεῖ καθημερινά σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή. Μᾶς 
προτρέπει νά ἀλλάξουμε πορεία ζωῆς καί τρόπο 
σκέψεως, προκειμένου νά ἀντισταθοῦμε στόν 
χείμαρρο τῆς ἁμαρτίας πού ἀπειλεῖ νά παρασύ-
ρει τά πάντα. Ἄλλωστε, μόνον ἕνας ἰσορροπημέ-
νος ἄνθρωπος μπορεῖ νά σταθεῖ ὄρθιος μέσα σ΄ 
αὐτόν τόν μεταβαλλόμενο κόσμο. Μόνον ἕνας ψυ-
χικά καί πνευματικά ὑγιής μπορεῖ νά θέσει θεμέλιο 
στή ζωή του τόν Ἰησοῦ Χριστό καί νά οἰκοδομήσει 
πάνω σέ αὐτό, μέ ὑλικά ἀνεξίτηλα καί θεάρεστα, 
τό οἰκοδόμημα τῆς ζωή του, ὅπως χαρακτηριστι-

8.   Α΄ Πετρ. 1,16
9.   Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, Λόγος Δ΄ στήν Προσευχή, 
ΕΠΕ 8,78

κά θά μᾶς πεῖ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος.10

Τρίτον. Ὑπάρχει ὅμως μία περιοχή στήν ὁποία 
ὁ Θεός δέν ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό Του νά εἰσο-
δεύσει. Αὐτή ἡ περιοχή εἶναι ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώ-
που. Ὁ Θεός ποτέ δέν παραβιάζει τό θέλημα τοῦ 
κάθε ἀνθρώπου. Σέβεται ἀπόλυτα τήν ἐλευθερία 
του. Δίνει ὁ Ἴδιος τό χέρι Του, ἀλλά καί περιμένει 
τή συγκατάθεση τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νά τόν βο-
ηθήσει γιά νά βιώσει στή ζωή του τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καί νά φθάσει στόν τελικό προορισμό του, 
πού εἶναι αὐτός ὁ ἁγιασμός. Καί γιά νά τό πετύ-
χει αὐτό ὁ ἄνθρωπος, χρειάζεται νά ἀγαπήσει τόν 
Θεό «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί 
ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας».11 Καί 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι νά τηροῦμε τίς ἐντολές 
Του, οἱ ὁποῖες «βαρεῖαι οὐκ εἰσί».12 Καί ἀκόμη: «εἰ 
ἀγαπᾶτε με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε»,13 ὅπως 
μᾶς παρέδωσε τό βράδυ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. 
Γι’ αὐτό καί πολύ εὔστοχα ὁ ἱερός ἑρμηνευτής, ὁ 
Εὐθύμιος Ζιγαβηνός, θά πεῖ χαρακτηριστικά : «θέ-
λημα δέ Θεοῦ, αἱ ἐντολαί αὐτοῦ».14

Ἔτσι, μᾶς ζητᾶ ὁ Χριστός στήν Κυριακή Προ-
σευχή νά παρακαλοῦμε τό Θεό νά γίνει τό θέλημά 
Του: «γενηθήτω τό θέλημά σου», γιατί ἁπλούστατα 
ὅλοι μας βρισκόμαστε κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τῆς 
ἁμαρτίας. Πολύ σοφά, λοιπόν, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
Ἐπίσκοπος Νύσσης, ἑρμηνεύοντας τήν Κυριακή 
Προσευχή, θά καταγράψει τήν δική του ἁγιοπνευ-
ματικῆ ἐμπειρία: «Ἐπειδή λοιπόν ἀσθενήσαμε, ὅταν 
ἐγκαταλείψαμε τήν καλή ζωή μας μέσα στόν παράδει-
σο, ἦρθε ὁ ἀληθινός γιατρός... καί μᾶς ἐλευθερώνει 

10.   Α΄ Κορ. 3,10-16
11.   πρβλ. Λουκ. 10,27
12.   Α΄ Ιω. 5,3
13.   Ιω. 14,15
14.   Εὐθύμιος Ζιγαβινός, Ἑρμηνεία τοῦ κατά Ματθαῖον 

Εὐαγγελίου – κεφ. 6, PG 129,235D
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πάλι ἀπό τή νόσο μέ τή σύνδεσή μας μέ τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Γιατί τά λόγια της προσευχῆς εἶναι ἡ θεραπεία 
τῆς ἀρρώστιας πού δημιουργεῖται στήν ψυχή. Προσεύ-
χεται δηλαδή σάν νά καταθλίβουν κάποιες ὀδύνες τήν 
ψυχή του, αὐτός πού λέει “γενηθήτω τό θέλημά σου”, 
καί θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων... 
(Μέ αὐτό τό “γενηθήτω τό θέλημά σου”, ἡ ἀρετή, πα-
ραδείγματος χάριν) ἡ σωφροσύνη θά σβήσει τήν ἀκό-
λαστη καί ἐμπαθή ὁρμή τῆς διάνοιας· ἡ ταπεινοφρο-
σύνη θά καταναλώσει τήν ἔπαρση· ἡ μετριοπάθεια θά 
θεραπεύσει τή νόσο τῆς ὑπερηφανείας καί τό ἀγαθό 
τῆς ἀγάπης θά διώξει ἀπό τήν ψυχή πλῆθος ἀντιπά-
λων κακῶν... τά ὁποῖα ἐξαφανίζονται μέ τό συναίσθη-
μα τῆς ἀγάπης...». Καί συμπληρώνει ὁ ἱερός πατήρ: 
«Ἄς γίνει λοιπόν, τό θέλημά Σου, γιά ν’ ἀχρηστευθεῖ τό 
θέλημα τοῦ διαβόλου».15

Σ’ αὐτήν τήν πνευματική ἀσθένεια ὁδηγηθή-
καμε ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς τῶν Πρωτοπλάστων. 
Δέν εἶναι ὁ Θεός αἴτιος τοῦ κακοῦ. Ὁ Θεός, τό 
«ὄντως ἀγαθόν», εἶναι ἀδύνατον νά θεωρηθεῖ ποιη-
τής τοῦ κακοῦ, ἀλλά αὐτό ὑπῆρχε σάν δυνατότητα 
στήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου καί μπῆκε 
στή ζωή του ἐξαιτίας τῆς κακῆς ἐπιλογῆς. Γι’ αὐτό 
πολύ σοφά στά ἐρωτήματα τῶν ἀνθρώπων θά 
ἀπαντήσει ὁ Ἱεράρχης τῆς Καισαρείας. «Δέν εἶναι 
βέβαια εὐσεβές οὔτε καί τό νά πεῖ κανείς ὅτι τό κακό 
δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό, διότι κανένα ἀπό τά ἀντί-
θετα πράγματα δέν παράγεται ἀπό τό ἀντίθετό του. 
Οὔτε ἡ ζωή γεννᾶ θάνατο, οὔτε τό σκότος εἶναι πηγή 
τοῦ φωτός, οὔτε ἡ νόσος δημιουργεῖ ὑγεία».16

Ἔτσι, χρειάστηκε νά ἔλθει ὁ Χριστός στόν 
κόσμο καί νά γίνει ὑπήκοος μέχρι θανάτου στό 
θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατρός, προκειμένου νά 
ἔχουμε τήν ἀνάκληση «ἀπό τῆς ἐκπτώσεως καί τήν 
ἐπάνοδον εἰς τήν οἰκείωσιν Θεοῦ, ἀπό τῆς διά τήν πα-
ρακοήν γενομένης ἀλλοτριώσεως».17

Πόσο συγκινητική εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Πα-
τριάρχου Ἀβράαμ, τοῦ ὁποίου ἡ ὑπακοή ἔφθασε 
στήν ἀπρόσιτη κορυφαία της ἔκφραση, ὥστε νά 
θυσιάσει τόν μονογενῆ του Ἰσαάκ;

Πόσο σημαντικά εἶναι τά λόγια τοῦ Χριστοῦ 
στήν Καινή Διαθήκη: «οὐ ζητῶ τό θέλημα τό ἐμόν, 
ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντος μέ πατρός»!18 Καί 

15.   ὅ.π. ΕΠΕ 8,79-81
16.   Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλία Β’ εἰς τήν ἐξαήμερον, ΕΠΕ 
4,81

17.   Μέγας Βασίλειος, Περί Ἁγίου Πνεύματος – κεφ. ΙΕ’, 
ΕΠΕ 10,366
18.   Ἰω. 5,30

ἀκόμη: «ἐμόν βρῶμα ἐστιν ἵνα ποιῶ τό θέλημα τοῦ 
πέμψαντός με πατρός καί τελειώσω αὐτοῦ τό ἔργον»!19

Πόσο συγκλονιστική εἶναι ἀκόμη ἡ ἐμπειρία 
τῶν θεοφόρων Πατέρων πώς ἡ ὑπακοή στό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ εἶναι μίμηση Χριστοῦ! Γιατί τό νά 
παραδίδεται κανείς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ κρύβει 
μεγάλη χάρη. Αὐτός βρίσκεται μέσα στήν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, βιώνει ἀπό αὐτήν τή ζωή τή Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ καί προγεύεται τά ἀγαθά τά ὁποῖα ἔχει 
ἑτοιμάσει ὁ Θεός «τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν».20 

Θυμᾶμαι τόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, τόν 
νεοφανή αὐτόν ἀστέρα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος 
ἀντέγραψε στή ζωή του τό Εὐαγγέλιο καί τή ζωή 
τῶν Ἁγίων μας, νά συνιστᾶ σέ ὅλους ἐμᾶς τίς βαθ-
μίδες τῆς σωτηρίας πού ὁδηγοῦν στή Βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν:

α. Νά κάνουμε ὑπομονή στίς θλίψεις καί τίς 
δοκιμασίες χωρίς νά γογγύζουμε κατά τοῦ Θεοῦ,

β. Νά ἐπιμελούμαστε τό ἀγαθό χωρίς ἐπιδεί-
ξεις καί χωρίς τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων,

γ. Νά ὑπακοῦμε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, χωρίς 
ἀντιρρήσεις καί ἐπιφυλάξεις.

Αὐτό τό τρίτο σκαλοπάτι εἶναι τό πιό ἀνώτερο 
καί τό πιό δύσκολο κι ὅποιος ἔφθασε σέ αὐτό, 
ἤδη ἔγινε μέτοχος τῆς ἀλήπτου χαρᾶς. 

Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν ὁ στόχος τῆς 
ζωῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἰγνατίου. Αὐτό διδάχθηκε 
ἀπό τόν μακαριστό καί ἅγιο πνευματικό του πατέ-
ρα, τόν Γέροντα Δαμασκηνό τῆς Μονῆς Μακρινοῦ. 

Αὐτό ζητοῦσε στό Ἱερό Ἐπιτραχήλιο τῶν 
πνευματικῶν του πατέρων, Γεωργίου Καψάνη τοῦ 
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου, Πο-
λυκάρπου Μαντζάρογλου ἀπό τήν Παναγία τοῦ 
Ἔβρου καί Ἰγνατίου Πούτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Βησσαρίωνος Δουσίκου.

Μέ αὐτό πορεύτηκε στήν ἱερατική του πορεία 
καί αὐτό βίωσε ὅταν ἡ Ἐκκλησία τόν ἐπιστράτευ-
σε κυριολεκτικά νά ἀναλάβει τή διαποίμανση τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου μέ τά γνωστά τότε 
θέματα.

Σήκωσε τόν σταυρό τῆς ἀρχιερατικῆς του δι-
ακονίας ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια του Χριστοῦ 
: «Μή τό θέλημά μου ἀλλά τό σόν γινέσθω»21 προ-
σβλέποντας «εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελει-
ωτήν Ἰησοῦν».22 

19.   Ἰω. 4,34
20.   Α΄ Κορ. 2,9
21.   Λουκ. 22,42
22.   Ἑβρ. 12,2
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Ἀλλά καί κατά τή διάρκεια τῆς ἀσθενείας του 
κατέπληξε τούς πάντες μέ τήν ὑπομονή καί ἰδιαί-
τερα μέ τήν ἐμμονή του στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Μόνο λόγοι συγχωρητικότητος, αὐτομεμψίας καί 
εὐχαριστίας ἔβγαιναν ἀπό τά χείλη του. Μέ τό 
«γενηθήτω τό θέλημα τοῦ Θεοῦ» πορεύθηκε καί 
στό ταξίδι του στήν Ἀμερική ἀπό τήν ὁποία καί 
ἔφυγε γιά τό οὐράνιο ταξίδι στήν Ἐκκλησία τῶν 
πρωτοτόκων τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων 
ὅπου «ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί φωνή ἀγαλλιά-
σεως»,23 γιά νά λάβει ἀπό τά χέρια τοῦ Δεσπότου 
Χριστοῦ τόν ἁμαράντινο τῆς δόξης στέφανο καί 
νά ἀναπαυθεῖ ἀπό τούς κόπους καί τούς ἱδρῶτες 
στούς ἀβραμιαίους κόλπους.

Αὐτός ἦταν ὁ Μητροπολίτης Ἰγνάτιος. Ἕνας 
ἄνθρωπος πού στή ζωή του πάντοτε ζητοῦσε νά 
γίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι τόν γνώρισα. Ἔτσι 
τόν ἔζησα στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Αὐτό 
ἀπεκόμιζα κάθε φορά πού ἐπικοινωνοῦσα μαζί 
του. Αὐτό ζοῦσα ὅταν μοῦ ἐξιστοροῦσε τίς δυ-
σκολίες, τά προβλήματα, τίς πικρίες, τίς συκοφα-
ντίες καί ὅλα ὅσα ὑπέμεινε προκειμένου νά βιώσει 
αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί μπορεῖ κι 
ἐκεῖνος νά ἐπαναλαμβάνει τήν ὥρα αὐτή ἀπό τό 
ἐπουράνιο Θυσιαστήριο μαζί μέ τόν Προφήτη 
Δαυίδ: «διήλθομεν διά πυρός καί ὕδατος καί ἐξήγαγες 
ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν».24

Μακαριστέ ἀδελφέ μου,
Χαῖρε λοιπόν καί ἀγάλλου στό οὐράνιο Θυσι-

αστήριο. Ἀφοῦ ἐφύτευσες τόν Χριστό μέσα στίς 
καρδιές ἑκατοντάδων ἀνθρώπων στό νησί τῆς 
Σαλαμίνας, στήν εὐλογημένη Ἐνορία τοῦ Ἁγίου 
Ἀνδρέου, στά Κατηχητικά Σχολεῖα, στίς Κατασκη-

23.   Ὠδή Ζ΄ Κανόνος 15ης Αὐγούστου
24.   Ψαλμ. 65,12

νώσεις, κάτω ἀπό τήν ἀκοίμητη θεομητορική προ-
στασία τῆς Φανερωμένης Θεοτόκου, στῆς ὁποίας 
τό Μοναστήρι ἀνδρώθηκες καί ὑπηρέτησες.

Ἀναπαύου ἐν εἰρήνῃ, τίμιε ἐργάτα τοῦ 
ἀμπελῶνος, ἀφοῦ «ἐδούλευσες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ», 
ἐργάσθηκες ἀθόρυβα, δημιουργικά, μέ ὀρθόδο-
ξο ἦθος καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα, φαινόμενο 
σπάνιο γιά τήν ἐποχή μας. Ἔσπειρες τόν λόγο τοῦ 
Θεοῦ. Προσέφερες ἄφθονα τήν οὐράνια τροφή 
διά τῆς Θείας Λατρείας στό χριστεπώνυμο πλή-
ρωμα. Παρουσίασες καί τίμησες τούς Ἁγίους τῆς 
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι καί θά εἶναι οἱ θερμότα-
τοι πρέσβεις γιά σένα στό Θρόνο τοῦ Ἐσφαγμέ-
νου Ἀρνίου.

Ἀναπαύου ἐκ τῶν συνεχῶν μεριμνῶν σου καί 
τῶν κόπων σου, ἀφοῦ δέν ἔδωσες «ὕπνον τοῖς 
ὀφθαλμοῖς σου καί τοῖς βλεφάροις σου στεναγμόν καί 
ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις σου»25 γιά νά διδάξεις, νά 
στηρίξεις, νά ἐνδυναμώσεις, νά συμπαρασταθεῖς, 
νά χαρεῖς μέ ἐκείνους πού χαίρονταν καί νά κλά-
ψεις μέ ἐκείνους πού ἔκλαιγαν.

Ἀναπαύου, ἀδελφέ μου Ἰγνάτιε, «ἔνθα οἱ δίκαιοι 
ἀναπαύονται». Ἀπό ἐκεῖ, ἀπό τήν οὐράνια Ἱερουσα-
λήμ εὐλόγησε τόν λαό σου, τό ποίμνιο τῆς Λάρι-
σας καί τοῦ Τυρνάβου. Εὐλόγησε τούς Κληρικούς 
σου. Εὐλόγησε ὅλους ἐκείνους πού σοῦ στάθηκαν 
ἀλλά καί σέ πίκραναν. Προσευχήσου, ἀδελφέ μου, 
γιά τή θεόσωστη ἐπαρχία σου, γιά τήν πατρίδα 
μας ὁλόκληρη καί ἀπό κεῖ στεῖλε τίς δικές σου 
εὐχές πού τόσο τίς ἔχουμε ἀνάγκη.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀδελφέ μου  
ἠγαπημένε  Ἰγνάτιε.

Καλή Ἀνάσταση καί καλή συνάντηση  
στήν αἰωνιότητα.

25.   Ψαλμ. 131,4
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 Ιλαρὸς καὶ χαρίεις Ἱεράρχης καὶ θύτης,
Γεγηθυίᾳ καρδίᾳ ὑποδέχῃ τοὺς πάντας.
Ναοὺς θείας δόξης εὐτρεπίζεις εὐκάλλως.
Αγαπᾶς φιλοθέους, συγχωρεῖς τοῖς ἐχθροῖς σου.
Ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, ἐλεήμων καὶ πρᾷος,
 Ισαγγέλων τὸ τάγμα ὑπὲρ λίαν στηρίζεις.
Ολη φῶς σὴ καρδία Παρακλήτου ἀκτῖσι,
Σαββαὼθ τῷ Κυρίῳ θείῳ ζήλῳ λατρεύει.

Λαρισσαίων τυγχάνεις ἀγαστὸς Ποιμενάρχης,
Αχιλλίου Ἁγίου μιμητὴς καὶ προβλήτωρ.
Ραντισμῷ σῶν δακρύων ἱλεοῖς τὸν Σωτῆρα,
 Ινα σκέπῃ λαόν Του καὶ προάγῃ εἰς χάριν.
Σέλας πέλεις, θεόφρον, εὐλαβῶν θυηπόλων,
Σωτηρίας ἐργάτης καὶ τροφὸς πενομένων.
Ην ἠγάπησας Μάνδραν Πρωτομάρτυρος θείου,
Σαῖς πρεσβείαις μνησθείης, τιμιώτατε Πάτερ.




