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Μία μέρα μετά τη σύλληψη του Μητρ.
Μαυροβουνίου
/ Επικαιρότητα

Έντονη αναστάτωση και ανησυχία επικρατεί στο Μαυροβούνιο, μετά την
προσαγωγή σύλληψη του Μητροπολίτη Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και
Παραθαλασσίας κ. Αμφιλόχιου και πέντε κληρικών, με την κατηγορία ότι
παραβίασαν

τα

περιοριστικά

μέτρα

αναφορικά

με

την

τέλεση

των

Λειτουργιών στις εκκλησίες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Συνέλαβαν το Μητροπολίτη Μαυροβουνίου
Οι συλληφθέντες αφέθησαν ελεύθεροι μετά από αρκετές ώρες κι αφού έδωσαν
εξηγήσεις για το περιστατικό. Άγνωστο παραμένει αν θα σχηματιστεί δικογραφία
εναντίον τους και πως θα εξελιχθεί νομικά η υπόθεση.
Μεταξύ των πιστών επικρατεί αγανάκτηση καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία βάλλεται
στη χώρα αυτή, κυρίως μετά την επιβολή του νέου θρησκευτικού νόμου, με τον
οποίο το δημόσιο υφαρπάζει την περιουσία του Πατριαρχείου Σερβίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λόγω της
πανδημίας, χιλιάδες άνθρωποι έβγαιναν στους δρόμους κάθε Κυριακή και Πέμπτη
ζητώντας την απόσυρση του νόμου, ενώ μετά τις έντονες πιέσεις, ξεκίνησε
διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της Εκκλησίας.
Κάθε χρόνο ο Σεβασμιώτατος λειτουργεί στα θεμέλια της παλαιοχριστιανικής
βασιλικής στο μέρος Ζλάτιτσα, κοντά στην Πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα το οποίο
πλέον είναι μοναστήρι. Έτσι και φέτος λειτούργησε εκεί και η αστυνομία τον
συνέλαβε.
Περιγράφοντας τα γεγονότα ένας εκ των συλληφθέντων ιερέων, μιλώντας στο
ράδιο Svetigora έκανε λόγο για μια πράξη κακόβουλη, η οποία δεν προέρχεται από
την ανησυχία για την διαφύλαξη της υγείας του λαού, αλλά αποτελεί μία ακόμα
επίθεση εναντίον της Εκκλησίας»
Ο Σέρβος Ιερέας εξηγεί ότι η Θεία Λειτουργία ετελέσθη σύμφωνα με τα
περιοριστικά μέτρα, χωρίς την παρουσία πιστών:
«Μετά τη Θεία Λειτουργία, ανοίξαμε το Ναό έτσι ώστε οι πιστοί, ακολουθώντας
τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών, να μπορέσουν να εισέλθουν, να προσευχηθούν
στον Θεό μόνοι τους και να ανάψουν ένα κερί για την Κυριακή των Βαϊων. Αφού
άνοιξαν οι πόρτες του ναού, οι πιστοί άρχισαν να έρχονται, υπακούοντας σε όλους
τους κανόνες και στη φυσική απόσταση, εισερχόμενοι ανά δύο, υπό την εποπτεία
υπαλλήλων του ναού που δεν επέτρεψαν τον συνωστισμό. Οι πιστοί, σύμφωνα με
την προβλεπόμενη απόσταση, περίμεναν μπροστά από το ναό για να μπουν στο
ιερό » τονίζει και προσθέτει:
«Κάποια στιγμή ακούσαμε ότι υπήρχαν αστυνομικοί μπροστά από το ναό και
ήλεγχαν τον κόσμο. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στην αστυνομία ότι οι
άνθρωποι σέβονται πραγματικά τα μέτρα και ότι δεν πρέπει να διαταράσσονται,
διότι σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή και θέλουμε απλώς να εκφράσουμε τις
θρησκευτικές μας ανάγκες. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ότι η είσοδος στο ναό
δεν απαγορεύτηκε και ότι αυτό δεν θα παραβίαζε κανέναν κανόνα. Τότε όλοι μας
κληθήκαμε να μεταβούμε στο αστυνομικό κέντρο για να δώσουμε εξηγήσεις. Δεν
μας εξήγησαν τον λόγο της προσαγωγής μας, και μας είπαν μόνο ότι έλαβαν
εντολές άνωθεν»
«Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Μαυροβουνίου και της
Εκκλησίας μας που ένας από τους πιο διακεκριμένους Επισκόπους, όπως ο
Μητροπολίτης κ. Αμφιλοχίο και τόσοι πολλοί Ιερείς μεταφέρονται στην αστυνομία.
Πραγματικά άσχημες σκηνές «, υπογράμμισε.

