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 Πέξαζε έλαο ρξόλνο από ηελ εθδεκία ηνπ π. Ιγλαηίνπ θαη 

ζεσξήζακε ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ καο λ’ αλαθεξζνύκε ζ’ απηόλ ηνλ 

εππαηξίδε θιεξηθό, πνπ δίδαμε γεληέο καζεηώλ θαη πηζηώλ είηε σο 

παηδαγσγόο – ζενιόγνο είηε σο ηεξνθήξπθαο από ηνπο άκβσλεο ησλ 

εθθιεζηώλ καο. 

 Ο π. Ιγλάηηνο ππήξμε δάζθαινο δσήο γηα πνιινύο από εκάο, πνπ 

ηνλ δήζακε από θνληά θαη κάζακε ηη ζα πεη ηαπείλσζε θιεξηθνύ θαη 

αληδηνηεινύο πξνζθνξάο ζε εκπεξίζηαηνπο, θαη κε, ζπλαλζξώπνπο καο.  

Όπνπ κπνξνύζε βνεζνύζε, ζπκβνύιεπε, θαζνδεγνύζε θαη θπξίσο 

δίδαζθε κε ην θαζεκεξηλό παξάδεηγκά ηνπ. 

 Ο εθθιεζηαζηηθόο ιόγνο ηνπ επζύο, εηιηθξηλήο, θαηλνηόκνο θαη 

παξαδνζηαθόο, αιιά θπξίσο δίθαηνο θαη ειεύζεξνο. Καη ζην ζπγγξαθηθό 

ηνπ έξγν ππήξμε ην ίδην πνιπηάιαληνο, επξεκαηηθόο, κε βαζηά ζενινγηθή 

θαη ινγνηερληθή παηδεία. Αςεπδήο κάξηπξαο ηα δεθάδεο βηβιία ηνπ, πνπ 

είλαη κία παξαθαηαζήθε δσήο, βησκάησλ θαη πξνζθπλεκαηηθώλ 

εκπεηξηώλ. 

 Δελ ραξίζηεθε ζε θαλέλαλ θαη πνηέ δελ επεδίσμε ηηκέο θαη 

αμηώκαηα, όπσο δπζηπρώο ζπκβαίλεη ζηηο κέξεο καο, όπνπ ε θαηαμίσζε 

θαη ε αλέιημε δπζηπρώο θαη θιεξηθώλ ζεσξείηαη απηνζθνπόο. 

 Υπήξμε από ηνπο πξώηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ καθαξηζηνύ Εηξελαίνπ 

Γαιαλάθε, από ηνλ νπνίν δηδάρηεθε πνιιά, αιιά ηνπ πξόζθεξε θαη 

πνιιά. 



 Τν πλεπκαηηθό θαη θνηλσληθό έξγν ηνπ ελ ιόγσ Ιεξάξρε ζε 

Κίζακν θαη Σέιηλν, έθεξλε θαη ηελ ζθξαγίδα ζπλεξγαηώλ, όπσο ηνπ 

αιεζκόλεηνπ π. Ιγλαηίνπ. 

 Όζν ραξηζκαηηθόο θαη λα είλαη έλαο Ιεξάξρεο ηόζν ζην 

πλεπκαηηθό, πνηκαληηθό όζν θαη ζην θνηλσληθό ηνπ έξγν, έρεη αλάγθε 

από ζεκαληηθνύο ζπλεξγάηεο. 

 Έλαο ηέηνηνο δηάθνλνο ηνπ Φξηζηνύ θαη ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπ 

ππήξμε ν π. Ιγλάηηνο, απ’ όπνπ θη αλ πέξαζε, είηε από ηελ ηζηνξηθή κνλή 

Γσληάο σο αδειθόο θαη εγνύκελνο, είηε σο θαζεγεηήο ζενιόγνο ζε 

Γπκλάζηα θαη Λύθεηα, είηε σο Γπκλαζηάξρεο θαη Λπθεηάξρεο, είηε σο 

θήξπθαο ηνπ Θείνπ Λόγνπ από ηνπο άκβσλεο ησλ εθθιεζηώλ καο. 

 Ο Θεόο λα ηνλ αλαπαύζεη θαη ηνλ παξαθαινύκε λα πξεζβεύεη γηα 

όινπο καο, από ηελ Θξηακβεύνπζα Εθθιεζία πνπ βξίζθεηαη, γηαηί ε 

ηνπηθή καο Εθθιεζία θαη θνηλσλία έγηλαλ θησρόηεξεο κε ηελ εθδεκία 

ηνπ.    


