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Στην Εισαγγελία θα απευθυνθεί ο Μητροπολίτης
Δράμας κ. Παύλος
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Δράμας
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Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος και τόνισε ότι
θα επισκεφτεί την Εισαγγελία της Δράμας να δώσει την
μαρτυρία του για περιστατικά «ανταρσίας κατά των μέτρων»
που σημειώθηκαν από Ιερείς της Μητροπόλεώς του ώστε να
επιληφθεί η δικαιοσύνη αρμοδίως.
«Αισθάνομαι βάρος στη συνείδηση μου. Δεν θέλω έμμεσα να είμαι υπεύθυνος
ασθένειας ή πολύ περισσότερο θανάτου κάποιου ο οποίως πιθανώς θα ακούσει την
ανεύθυνη προτροπή ή απαγόρευση του α ή β Ιερωμένου». σημειώνει μεταξύ άλλων.
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Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος έκανε λόγο για ανταρσία τεσσάρων- πέντε
ιερέων της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας με αποτέλεσμα όπως ανέφερε να
δημιουργηθεί ένας διχασμός στους πιστούς και να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι
ψυχικά, πνευματικά.
Σημείωσε μεταξύ άλλων «ότι κάποιοι το έκαναν τελείως υποκριτικά. Διότι,
δεν μπορεί ένας ιερεύς, το καλοκαίρι στην αυλή της εκκλησίας, να
περιδιαβαίνει όλη την ημέρα με σορτσάκι και να ενοχλείται η συνείδησή
του αν θα κάνει την Ανάσταση δύο ώρες νωρίτερα. Και διότι δεν είναι
δική μας δουλειά, των ιερωμένων, να ασχολούμεθα με ιατρικά ζητήματα.
Και να λέμε ότι πρέπει να φοράμε μάσκα ή το χειρότερο ακόμη που
συνέβη, να λέει ο ιερεύς δεν θα πλησιάσετε τον Επιτάφιο όσοι φοράτε
μάσκα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα».
«Καιρός να σοβαρευτούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία με
τη δέουσα σοβαρότητα, να αποδίδουμε τα του Θεού εις τω Θεώ και τα των
ασθενειών μας να συμβουλευόμαστε τους ιατρούς. Αυτός είναι και ο λόγος
που δημοσιοποιώ τη σημερινή μου προσέλευση στο νοσοκομείο Δράμας
για να λάβω το εμβόλιο» ανέφερε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του.
Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας εξέφρασε τις ευχές του προς τη
διοίκηση, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου, καθώς και σε
όλους όσοι «δίνουν τον αγώνα για την πανδημία όλο αυτό το διάστημα και
μας περιμένουν με πολύ χαμόγελο και αγάπη να μας εξυπηρετήσουν. Ο
Θεός να τους έχει καλά και να τους δίδει δύναμη», πρόσθεσε.

