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Ο Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος στο ope.gr
για τη δικαίωση του Μακαριστού προκατόχου
του και τις Μονές των Μετεώρων
/ Συνεντεύξεις

Για την προσωπικότητα, τον σιωπηλό αγώνα για δικαίωση
αλλά και το σημαντικό έργο του Μακαριστού Μητροπολίτου
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αποκλειστικά χθες το βράδυ ο διάδοχός του Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
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Μακατούνη:

«Ο Μακαριστός Σεραφείμ ξεκίνησε από Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών, όμως
λόγω των καταστάσεων της εποχής (σ.σ. 1974) εκείνης και των γεγονότων που
ταλάνισαν την Ελλάδα και την Εκκλησία, -δηλαδή όλα τα μέλη της πατρίδος μαςκηρύχθηκε έκπτωτος μετά από 4 έτη ποιμαντορίας στη Μητρόπολη Τρίκκης και
Σταγών» αναφέρει αρχικά και μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.
Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος συμπληρώνει, μεταξύ άλλων, «Από τότε λοιπόν για
17 χρόνια ο Μακαριστός Μητροπολίτης Σεραφείμ βρισκόταν στην αφάνεια και
εφησύχαζε. Όμως κάλεσε ξανά η Εκκλησία κάποιους από αυτούς τους 12
Μητροπολίτες και δέχθηκαν και πάλι να ξαναρχίσουν τη δραστηριότητά τους ως
Μητροπολίτες στις Μητροπόλεις τις οποίες τότε όρισε η Εκκλησία. Έτσι η
Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών διχοτομήθηκε σε δύο Μητροπόλεις».

«Δικαιώθηκε με αυτό τον τρόπο»
Για τους «αγώνες» του Μακαριστού να μονιμοποιηθεί η Μητρόπολη Σταγών και
Μετεώρων προσθέτει, «Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες του Μακαριστού έγινε
μόνιμη η Μητρόπολη και μάλιστα εκείνη την ημέρα (σ.σ. 9 Οκτωβρίου 2015) έγιναν
δύο μόνιμες προσωποπαγείς Μητροπόλεις. Ησύχασε έτσι ο Μακαριστός αφού ήταν
μία διαρκής αγωνία του σε όλη την ποιμαντορία του. Με αυτό τον τρόπο θα
λέγαμε δικαιώθηκε».

Δεύτερος σε επισκεψιμότητα προορισμός μετά την Ακρόπολη, τα Μετέωρα

Στην παγκόσμια απήχηση των μοναστηριών των Μετεώρων, όπου αποτελούν πόλο
έλξης πιστών από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης ο Μητροπολίτης Σταγών και
Μετεώρων κ. Θεόκλητος επισημαίνει, «Το στολίδι της Μητροπόλεως είναι τα
Μετέωρα, όπου διασώζονται 6 Μοναστήρια που είναι εν ενεργεία και άλλα έξι
εκτός Μετεώρων, 12 συνολικά στη Μητρόπολη. Δόξα τω Θεώ είναι μια πνευματική
ανάσα για όλη τη Θεσσαλία αλλά και όλη την Ελλάδα. Είναι χώρος που
έρχονται από όλο τον κόσμο και είναι ο δεύτερος προορισμός σε
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κοινότητα μετά το Άγιο Όρος».
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