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Ο Μητρ. Κερκύρας στο ope.gr: Η επερχόμενη
δίκη, η πανδημία και Θεία Κοινωνία – “Δεν
μπορώ να κάνω εκπτώσεις στην αγάπη μου για
τον Θεό”
/ Συνεντεύξεις

Για την προσεχή Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η δίκη του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων
κ.

Νεκταρίου

στο

Μονομελές

Πλημμελειοδικείο

της

Κέρκυρας.

Ο

Μητροπολίτης Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων μιλά στο Πρακτορείο
Ορθοδοξία και τη δημοσιογράφο Ναταλία Δανδόλου για την υπόθεση
αυτή, για τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει αλλά και για τις
συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην εκκλησιαστική μας ζωή εξαιτίας
των μέτρων για την πανδημία.
Ο Σεβασμιώτατος μιλά επίσης για τις αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου αλλά και για την
ματαίωση της Ιεραρχίας.
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Συνέντευξη: Ναταλία Δανδόλου
Επιμέλεια Βίντεο: Πέπη Οικονομάκη
Κάμερα: Ανδρεάς Χαλκιόπουλος
“Καλούμαι λοιπόν τη Δευτέρα να δώσω λόγο. Χαίρομαι όμως, για αυτό το οποίο
μου επεφύλαξε ο Θεός τώρα στο τέλος της ζωής μου, να βρεθώ και να έχω μια
εμπειρία από τα δικαστικά έδρανα και κυρίως στο εδώλιο του κατηγορουμένου για
να απολογηθώ, όχι για κάτι το οποίο εγώ διέπραξα, δηλαδή δεν διέπραξα ούτε την
κλοπή, ούτε την διαφθορά… Απλώς έκανα το καθήκον μου” τονίζει και προσθέτει:
“Άλλοι είναι οι νόμοι του Θεού και άλλοι είναι οι ανθρώπινοι νόμοι. Εκεί υπάρχει
μία σύγκρουση εσωτερική για έναν Κληρικό, για έναν Μοναχό και κυρίως για έναν
Επίσκοπο διότι, η λεγόμενη αρχιερατική μας συνείδηση δεν μας επιτρέπει να
κάνουμε εκπτώσεις στην ζωή την πνευματική, στη ζωή της πίστεως”
Αναφερόμενος
Σεβασμιώτατος

στην

εκδίκαση

υπογράμμισε:

της
“Δεν

υπόθεσης,
μπορώ

να

την

ερχόμενη

προβλέψω

Δευτέρα

κάτι,

ούτε

ο
να

προκαταβάλω την δικαιοσύνη” και επανέλαβε ότι σέβεται τη δικαιοσύνη. Ο
Μητροπολίτης Κερκύρας έκλεισε αυτή τη συνομιλία με μια ομολογία καρδιάς:
“Μέσα μου δεν μπορώ να κάνω εκπτώσεις ως προς την πίστη μου, ως προς την
λατρεία και ως προς την αγάπη μου για τον Θεό”
Το Πρακτορείο Ορθοδοξία θα βρίσκεται στην Κέρκυρα την επόμενη Δευτέρα
προκειμένου να καλύψει την υπόθεση

