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Βεροίας Παντελεήμων: «Θλιβερές και γελοίες οι διαρροές του ΥΠΕΞ περί χρηματισμού» 

 24-07-2018 | 14:35:44 Από: imerisia-ver.gr 

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμονας, 
αναφορικά με τα όσα ελέχθησαν, γράφτηκαν, αλλά και…«διέρρευσαν» από «πηγές» του 
ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, περί… χρηματισμού αρχιερέων από τη Ρωσία, για τη 
διοργάνωση συλλαλητηρίων ενάντια στη συμφωνία Ζάεφ-Τσίπρα! 

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι τα συλλαλητήρια της Βέροιας και της Βεργίνας δεν τα διοργάνωσε η 
Μητρόπολη, αλλά φορείς και πολιτιστικά σωματεία της Ημαθίας, ενώ το ίδιο θα συμβεί και στην 
Αλεξάνδρεια στις 30 Ιουλίου, όπου και εκεί εκλήθη από την οργανωτική επιτροπή να είναι 
ομιλητής. «Είναι θλιβερά και για γέλια τα όσα ακούστηκαν. Λάσπη οι διαρροές του ελληνικού 
υπουργείου Εξωτερικών ότι χρηματίστηκαν αρχιερείς και ιερείς, για να διοργανώσουν 
συλλαλητήρια ενάντια στη συμφωνία για τη Μακεδονία μας. Ποιος ιεράρχης θα ξεπουλούσε το 
ποίμνιό του και το συμφέρον της πατρίδας μας για ένα ξένο κράτος;», είπε ο κ. Παντελεήμονας. 

Ακολούθησε η αναφορά του στο Σίμο Παναγιωτίδη, πρόεδρο του παραρτήματος της 
«Ορθόδοξης Αυτοκρατορικής Εταιρείας Παλαιστίνης» στη Θεσσαλονίκη, τη γνωριμία που είχαν 
από το 2006, το θαύμα που επιτέλεσε ο Άγιος Λουκάς στην οικογένειά του και τη δωρεά σε είδη 
που έκανε στον υπό κατασκευή ναό του στη ∆οβρά. «Πριν 3 χρόνια, ο κ. Παναγιωτίδης μου 
ζήτησε να κάνει αγιασμό στο γραφείο του παραρτήματος στη Θεσσαλονίκη. Το αρνήθηκα και 
τότε μου ζήτησε να έρθουν εκείνοι στη Βέροια, όπως και έγινε. Μετά τη Θεία Λειτουργία στο ναό 
του Αγίου Λουκά, τέλεσα αγιασμό και ευχήθηκα καλή δύναμη στο έργο τους. Το 2016 τον 
τιμήσαμε στο αρχονταρίκι της ∆οβρά, παρουσία του προέδρου του ιδρύματος κ. Στεπάσιν. Τα 
όσα διέρρευσαν είναι μεγάλη προσβολή λοιπόν για τους ιεράρχες της Βόρειας Ελλάδας, και τα 
έριξαν ως σύννεφο, για να καλύψουν το θέμα της Μακεδονίας μας. Αν έχουν αποδείξεις, να τις 
βγάλουν», συνέχισε ο Μητροπολίτης. 

Όσον δε αφορά το κόστος της διοργάνωσης των συλλαλητηρίων στην Ημαθία, ο κ. 
Παντελεήμονας είπε ότι δεν έχει ζητηθεί ούτε ένα ευρώ από τη Μητρόπολη, ενώ αναφέρθηκε και 
στην ανακοίνωση της «Παμμακεδονικής» ότι αυτά έγιναν με δολάρια της ομογένειας των ΗΠΑ 
και του Καναδά και όχι με ρωσικά ρούβλια! 

Σημαντική η αναφορά του και στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, Πέτρο 
Τσαπαρόπουλο και τα όσα είπε, κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, περί ανιστόρητης 
εγκυκλίου, την οποία εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος, για να συμμετάσχουν οι πιστοί στα 
συλλαλητήρια της Βέροιας και της Βεργίνας. «Είναι ανιστόρητος ο ελληνικός λαός, που λέει ότι η 
Μακεδονία είναι μια και ελληνική; Ήταν ανιστόρητοι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, που είπε ότι το όνομα της Μακεδονίας είναι η ψυχή του λαού μας;», του 
απάντησε. 

Ακολούθησε παράθεση συγχαρητηρίων εγγράφων από τον Πατριάρχη Μόσχας, αλλά και από 
την εκκλησία της Ουκρανίας, την οποία δεν αναφέρουν οι λιβελογράφοι, γιατί οι Ουκρανοί είναι 
εχθροί των Ρώσων, προς τον ίδιο. «Μόνο τιμή προσφέρω στην ορθοδοξία, την τοπική εκκλησία 
και τη χώρα μας. Έχω μεταφέρει τα λείψανα του Αγίου ∆ημητρίου στη Ρωσία, όπου έγιναν 
δεκτά με τιμές στο ναό του Σωτήρος της Μόσχας και σε πολλές άλλες πόλεις, ενώ, μετά από 
παράκληση του τότε Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τα μεταφέραμε και στην προεδρική 
κατοικία, πολλά χρόνια πριν υπάρξει το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. ∆εν επέτρεψα να 
βάλουν πουθενά κιβώτια για χρήματα και όπου αυτό έγινε χωρίς να το ξέρω, τα μοίρασαν οι 
οικείοι επίσκοποι στους φτωχούς του ποιμνίου τους. Είχα πει στον τότε Πατριάρχη Μόσχας, 
κυρό Αλέξιο, τους μετέφερα τη χάρη του Αγίου ∆ημητρίου», είπε. www.imdleo.gr
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Στο ερώτημα αν αισθάνθηκε ενοχλημένος από τη μη τοποθέτηση της δημοτικής αρχής στα όσα 
είπε ο κ. Τσαπαρόπουλος, ο κ. Παντελεήμονας τόνισε ότι θα έπρεπε να του απαντήσουν εκείνη 
την ώρα ότι ο ∆εσπότης δεν διοργάνωνε τα συλλαλητήρια. 

∆ιαβάστε εδώ:  Η Ι.Μ. Βεροίας αναστέλλει τη λειτουργία του Βλαχογιάννειου Μουσείου μετά τις 
αντιδράσεις:  

Για το ζήτημα του «Βλαχογιάννειου» Μουσείου, ο Σεβασμιώτατος είπε ότι επιθυμία της 
δωρήτριας οικογένειας ήταν να κάνει τη μελέτη η κα. Πάπαρη, ενώ το πρόγραμμα της 
αναστήλωσης του κτιρίου εντάχθηκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με τις εργασίες να 
επιβλέπονται από την αρμόδια διαχειριστική αρχή. «Το Μουσείο είχε τον τίτλο ως νεώτερης 
τέχνης και ιστορίας και φιλοξενούσε στον πρώτο όροφο εκθέματα του Μακεδονικού Αγώνα, ενώ 
στο δεύτερο εκκλησιαστικά κειμήλια της Μητρόπολής μας. Μόλις αυτά μεταφέρθηκαν στη 
∆οβρά, μας ζήτησε ο κ. Ντόντος να τοποθετήσει μια συλλογή από στρατιωτικά εκθέματα. 
Πρόσφατα ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. ∆ιαμαντόπουλος με επισκέφθηκε 
και αναφέρθηκε σε πινακίδες και εκθέματα, που δεν είχαν θέση στο χώρο. Αμέσως κάλεσα τον 
κ. Ντόντο και τα έβγαλε. Μόλις βγήκε ένα κείμενο (σ.σ. από τους γνωστούς ακροδεξιούς-
ναζιστικούς χώρους) ανέστειλα τη λειτουργία του. Βέβαια στα όσα ειπώθηκαν δεν τονίστηκε ότι 
τα επίμαχα αντικείμενα δεν εκτίθεντο στο «Βλαχογιάννειο», αλλά στην προσωπική συλλογή του 
κ. Ντόντου. 

Για την κατασκευή του ναού του Αγίου Λουκά στη ∆οβρά είπε ότι ξεκίνησε με χρήματα από την 
πώληση δικού του διαμερίσματος, καθώς και του πατρός Γερασίμου, ενώ δωρητές του υλικού 
του, βυζαντινής τεχνοτροπίας ναού, είναι…Ουκρανοί και όχι Ρώσοι, με το υλικό να είναι πιο 
φθηνό ακόμη και από κεραμίδια και φυσικά δεν είναι…χρυσό! «Μίλησαν για Ρώσους αγίους; 
Οι Άγιοι δεν είναι Οικουμενικοί; Ο Άγιος Απόστολος Παύλος δεν ήταν Εβραίος; Ο Άγιος 
Λουκάς, με τα θαύματα που επιτέλεσε και επιτελεί στη ∆οβρά, «μπήκε με το ζόρι» στη 
ζωή μας», τόνισε. 

Για το όσα ακούγονται περί φιλοδοξιών του για τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και άλλους 
ανώτερους εκκλησιαστικούς θώκους, η απάντηση του ∆εσπότη ήταν αφοπλιστική. «Έχω δώσει 
εντολή να κάνουν τον τάφο μου δίπλα στο ναό του Αγίου Λουκά στη ∆οβρά. Η Θεσσαλονίκη 
είναι γενέτειρά μου, τη λατρεύω, αλλά μετά από τόσα χρόνια έχω γίνει πλέον ένα με το χώμα 
της Μητρόπολής μας». Απαντώντας, τέλος, σε όσα αναφέρθηκαν περί «πολιτικού χρώματος» 
στην ομιλία του στη Βεργίνα, είπε : «Είπα ότι ο Ζαχαριάδης το 1949 υπέγραψε στους Ψαράδες 
των Πρεσπών την παραχώρηση της Μακεδονίας. Και ήρθαν στον ίδιο τόπο το 2018 να 
υπογράψουν τη συμφωνία; Ας πήγαιναν στα Σκόπια. ∆εν ανήκα ποτέ σε κόμματα, είτε ως παιδί, 
πολύ δε τώρα περισσότερο, που είμαι πατέρας όλων σας. Ο πρώτος πατριώτης ήταν ο 
Χριστός, όταν μίλησε για την κατάντια της Ιερουσαλήμ. Ο Άγιος Παΐσιος είπε πολλές προφητείες 
για την πατρίδα μας. Πιστεύουμε στον ελληνοχριστινιακό πολιτισμό. Η Ορθοδοξία είναι 
ζυμωμένη με τον πατριωτισμό. ∆εν θέλουμε να πάθουν κάτι οι κάτοικοι των Σκοπίων. Να μπουν 
στο ΝΑΤΟ και όπου αλλού θέλουν, αλλά όχι εις βάρος της χώρας μας. Για μας η Μακεδονία 
είναι το σπίτι μας. ∆υστυχώς μας λείπει ως έθνος η ενότητα και η σύμπνοια. ∆εν πρέπει να 
ανοίγουμε ξανά πληγές», τόνισε. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/veroias-panteleimonas-thliveres-kai-geloies-oi-diarroes-tou-ypex-peri-
chrimatismou/ 
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