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Μητρoπολίτης Θαυμακού: «Πάνω από την
προσωπική ιδεολογία του καθενός είναι οι
αγώνες ιστορικών προσώπων»
/ Συνεντεύξεις

«Πάνω από την προσωπική ιδεολογία που έχει ο καθένας πρέπει να
τοποθετεί τους αγώνες ανθρώπων είτε αυτοί είναι μάρτυρες, είτε αυτοί
είναι εκκλησιαστικά πρόσωπα, άνθρωποι του πνεύματος, είτε της τέχνης.
Πρέπει να σκεφτούν την προσφορά αυτών των ανθρώπων και να μην
εκφράζονται επιπόλαια» τόνισε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θαυμακού
και Ηγούμενος της ιστορικής Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη κύριος
Ιάκωβος.

Ο Πανιερώτατος μίλησε στο Πρακτορείο «Ορθοδοξία» με αφορμή την τοποθέτηση προ ολίγων ημερών- μνημείου για τη συμβολή της Ιεράς Μονής Ασωμάτων
Πετράκη στον αγώνα του 1821 ενώ αναφέρθηκε σε όσους αμαυρώνουν τα ιστορικά
μνημεία.
«Μπορεί να ακυρώσει κανείς το έργο του Γρηγορίου Ε’, του Σολωμού, της Κάλλας,
του Παπαδιαμάντη, του Κολοκοτρώνη; Βλέπουμε και εκεί πολλές φορές να
κακοποιείται το άγαλμά του (σ.σ. του Κολοκοτρώνη). Είναι πολύ επιπόλαιες και
απογοητευτικές οι εκδηλώσεις αυτών των παιδιών. Δυστυχώς δεν σκέφτονται»
προσθέτει με έκδηλη συγκίνηση ο Μητροπολίτης Θαυμακού.
«Σε όλα τα γεγονότα του Έθνους, της Πατρίδος αλλά και τα εκκλησιαστικά
πάντοτε συνέβαλλε και συμβάλλει με ποικίλους τρόπους (σ.σ. η Ιερά Μονή
Ασωμάτων Πετράκη)» συμπληρώνει ο κύριος Ιάκωβος.
Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο Αντώνη
Μακατούνη:

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων του μνημείου για τη
συμβολή της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη στον αγώνα του 1821, με
αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο
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Θαυμακού κ. Ιάκωβος, μίλησε για την πρωτοβουλία να στηθεί ένα τέτοιο
μνημείο στη Μονή μετά το τέλος του τρισαγίου υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών όλων των κληρικών που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος.
Ο Ηγούμενος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο, αφού έκανε μια μικρή αναδρομή
στον αγώνα των κληρικών απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ακολούθως, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, συνεχάρη
τον Ηγούμενο και τους πατέρες, με τα έξοδα των οποίων έγινε το εν λόγω έργο
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Μακαριώτατος χαρακτήρισε ως εκδήλωση τιμής και αγάπης την ανέγερση του
συγκεκριμένου

μνημείου

από

νεότερους

πατέρες,

ενώ

τους

ευχήθηκε

να

συνεχίσουν το δρόμο σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι με αυτά τα αισθήματα της
προσφοράς, της αγάπης και της θυσίας.

