24 Νοεμβρίου 2020

Μητρoπολίτης Σάμου στο pemptousia.fm: Με
δάκρυα στα μάτια ξεσπιτώνουμε τα ιερά κειμήλια
/ Pemptousia.FM / Συνεντεύξεις
Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιος

Για τις δύσκολες ώρες που βιώνει η Σάμος, η οποία μετρά ακόμα τις πληγές της
από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νησί πριν από περίπου έναν μήνα,
μίλησε στην Μαρία Γιαχνάκη και την εκπομπή «Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία»
του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού pemptousia.fm, ο Μητροπολίτης Σάμου
και Ικαρίας κ. Ευσέβιος.
«Δεν τελειώσαμε ακόμα. Κάθε μέρα που ξυπνάμε μαθαίνουμε για μία ακόμα
εκκλησία, για ένα ακόμα σπίτι που έχει υποστεί ζημιές» τόνισε ο Σεβασμιώτατος,
προσθέτοντας ότι οι μετασεισμοί που εξακολουθούν να πλήττουν την Σάμο έχουν
προκαλέσει σοβαρές και συχνά ανεπανόρθωτες βλάβες στους ναούς».
Ο Μητρ. Σάμου υπογράμμισε ότι οι φθορές αυτές πρέπει να αποκατασταθούν από
ειδικούς και για το λόγο αυτό έχουν έρθει άνθρωποι από την Αθήνα προκειμένου
να καταγράψουν τις ζημιές.

%video%
Ο Σεβασμιώτατος εκφράζει την αγωνία του, αλλά και την θλίψη του: «Νιώθουμε
λίγο εγκαταλελειμμένοι. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Περιμένουμε βοήθεια και
συμπαράσταση από όλους, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να σηκώσουμε όλο αυτό
το βάρος. Θέλουμε κρατική ενίσχυση» είπε, καλώντας το υπουργείο Υποδομών, το
υπουργείο Πολιτισμού αλλά και τους αποδήμους να βοηθήσουν ώστε «να
μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας»
«Υπάρχουν πόλεις, όπως είναι το Καρλόβασι, όπου κανένας ναός δεν είναι σε θέση
να τελέσουμε λειτουργία. Έτσι μπαίνουμε σε αίθουσες για να τελέσουμε έστω και
αυτές τις ατομικές λειτουργίες και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει».
Ο Σεβασμιώτατος μίλησε και για την επέτειο της ενσωμάτωσης του νησιού, η
οποία τελέστηκε πολύ περιορισμένα φέτος, χωρίς δοξολογία στον ιστορικό ναό
του Αγίου Σπυρίδωνος, όταν σε έκταση σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης στις 11
Νοεμβρίου ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, μπροστά σε μια πάνδημη συγκέντρωση, «εν
μέσω κατανυκτικής σιγής» γεμάτης προσμονής και ενθουσιασμού, κήρυξε την
ένωση με την Ελλάδα, στέλνοντας ψήφισμα στον Ελ. Βενιζέλο: «Δεν πλησιάσαμε
καθόλου. Πήγαμε απλώς μπροστά από τον αδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη»
Αναφερόμενος στους εορτασμούς για το 2021 και τους εορτασμούς για τα 200
χρόνια από την ελληνική επανάσταση, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο θα γίνουν οι
απαραίτητες εργασίες ώστε ο κεντρικός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στο Πυθαγόρειο, να είναι έτοιμος. «Ο ναός έχει πολλές δυσκολίες και δεν
μπορούμε ούτε καν να τον ανοίξουμε. Άρα πού θα γιορτάσουμε; Πώς θα
γιορτάσουμε; Ευχόμαστε και προσευχόμαστε»
«Πρέπει να διασώσουμε τις όλους αυτούς τους θησαυρούς και τα κειμήλιά μας. Να
στηρίξουμε τις εκκλησίες μας. Πρέπει να συμβάλλουμε στην διατήρηση της
παράδοσης και των ιερών μας. Το 80% των ναών εσίγησαν. Δυσκολευόμαστε να
αντικρίσουμε τα συντρίμμια των ναών μας. Μέσα σε αυτούς ζήσαμε χαρές και
λύπες. Συνδέονται με τις αναμνήσεις μας».
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