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Μετά βαθυτάτης λύπης πληροφορηθήκαμε την ενέργεια του Μητροπολίτου
Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου. Η λύπη μας εντείνεται και καταλήγει αβάστακτος
καθώς πλήθος φωνών κατασκανδαλισμένων πιστών φτάνουν στα αυτιά μας (και ας
μην αναφέρουμε και τις λοιπές παραφωνίες που προστέθηκαν, δράττοντας την
ευκαιρία που τους προσφέραμε). Έτσι, αναγκαζόμαστε να χαράξουμε αυτές τις
γραμμές όχι θέλοντας να κατακρίνουμε αλλά με ειλικρινή πόνο ψυχής.
Θεωρούμε την ενέργεια άτοπη και απαράδεκτη, απάδουσα παντελώς προς την
ιερότητα της λατρείας μας και των χώρων αυτής. Νομίζουμε πως την αυτήν άποψη
ενστερνίζεται κάθε υγιώς σκεπτόμενος Χριστιανός και με απορία παρακολουθεί μία
θεατρική παράσταση εντός ιερού Ναού- και μάλιστα εντός των «αγιών των αγίων»
(!!;;) Έναν Ορθόδοξο Επίσκοπο με τον αρχιερατικό του μανδύα να συμμετέχει σ’
αυτήν και να εξέρχεται από το Ιερό Βήμα δια της Ωραίας Πύλης μαζί με μία
κοπελίτσα (!!;;) Μάλιστα οι κοπελίτσα αυτή και μερικές ακόμη συμμετέχουσες να
ονομάζονται «ιέρειες»(!!;;). Πως μπορεί να χαρακτηρισθεί όλο αύτό το θέαμα;
Δεν είμαστε υπεύθυνοι να κρίνουμε έναν Επίσκοπο- που νομίζουμε πως
χαρακτηρίζεται από καλή φήμη- όμως είναι αδύνατον να σιωπήσουμε και να μην
καταγγείλουμε μία τέτοια κατάσταση, μεταφέροντας και την κατακραυγή πολλών
πιστών. Δεν προκαταβάλουμε καμμία κατάσταση αλλά περιμένουμε την απαιτούμενη
εξήγηση του Μητροπολίτου και την θέση της Ιεράς Συνόδου. Είμαστε βέβαιοι πως οι
ταγοί της Εκκλησίας μας αγρυπνούν και σύντομα θα λάβουν θέση πολλοί επί του
θέματος, βάζοντας τα πράγματα στην θέση τους.
Ο Κύριος να μας φωτίζει και να μας χαρίζει την αγία διάκριση.
Ο Καθηγούμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου Παντοκράτορος
Αρχιμ. Κύριλλος

(Πηγή: Ι.Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου)
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Ταπεινά συνυπογράφουμε τον προβληματισμό του ηγουμένου. (Η ΑΛΛΗ
ΟΨΙΣ)
Σχετικό Δελτίο Τύπου της Μητροπόλεως
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