Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών σε μια αποκλειστ
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(https://imfth.gr)

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών σε μια αποκλειστική συνέντευξή
του στον Λαμιακό Τύπο: «Η Μοναξιά το μεγαλύτερο πρόβλημα των
ανθρώπων σήμερα» [1]
Υποβλήθηκε από __admin στις Δευ, 20/12/2021 - 14:13.

Ημερομηνία:
Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος, 2021 - 14:00

[2]
Αναδημοσίευση από τον Λαμιακό Τύπο
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Ερώτηση: Κορυφώνονται οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας. Η
Ορθοδοξία αποτέλεσε διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας ταυτότητας.
Σεβασμιώτατε σας ενοχλεί το γεγονός ότι αυτό δεν προβάλλεται ιδιαίτερα σχεδόν
καθόλου θα έλεγα , από την Επιτροπή ''Ελλάδα 2021;
????????: ?????? ??? ? ????????, ?? ??????? ??? ??? ?? ????? ???? ??? ?????? ?? ??????????? ??? ?????? ??? ??? ????????????, ??? ?????????? ??? ??? ??????????? ??? ?????? ???
??? ??? ???????? ???, ??? ???? ??? ????? ??? ????? ??? ?? ??? ??? ?? ??????????? ???? ??? ??? ?? ???? ?????????? ???????, ???? ????? ?? ?????????????, ???? ??? ??? ??
?????????????? ??????????.

?? ????????? ??? ?????? ??????? ??? ?? ???? ?????? ?? ?? ????????? ???? ??????? ?? ??? ????????, ????? ????????? ??? ??????????? ????????? ?? ????????????? ??????? ? ????????
??? ???? ??? ????, ???? ???? ???? ?? ????????? ??? ???? ??? ?????????? ????????? ??? ??? ??????? ??? ?? ??????????? ?? ??????? 60 ?????? ??? ??????? ?????????? ??? ???????????
???, ??? ?? ????? ?? ??? ??? ???????? ??? ?? ??? ??????????? ?? ???? ??? ????????? ???? ??????? ???, ? ????? ??????? ??? ??????? ????? ??? ????????? ???????? ??? ???????????
??????.

Οφειλώ όμως να ομολογήσω ότι ιδιαιτέρως εκτιμώ το πρόσωπο της εριτίμου Προέδρου της
Επιτροπής, της πολυαγαπητής μου κ. Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, την οποία και γνωρίζω
προσωπικά από ετών και την σέβομαι απεριόριστα και την ευχαριστώ για την εν γένει προσφορά
της στην πατρίδα μας μέσα από διάφορες αποστολές, που έχει αναλάβει.
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? ????????? ??? ?????? ?????????????? ??? ???? ??? ?????????? ??? ??? ?????????? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ??? ?????? 30 ?????????? 2021, ???? 18:00 ?.?. ??? ????????.

Ερώτηση: Η πανδημία συνεχίζει να δοκιμάζει όλη τη χώρα , διαψεύδοντας τις αισιόδοξες
προβλέψεις ότι θα είχαμε καταφέρει να ξεμπερδέψουμε από τον κορωνοιό το 2021 . Μια
αλήθεια που δεν αμφισβητείται είναι ότι η Εκκλησία κλήθηκε να σηκώσει ένα μεγάλο
βάρος της υγειονομικής κρίσης. Στερηθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα των
θρησκευτικών μας ελευθεριών .Υπάρχει πίστη εξ αποστάσεως χωρίς παρουσία των
ανθρώπων στις εκκλησίες ;
Απάντηση: Ασφαλώς η πίστη είναι ένα σαρκωμένο βίωμα, το οποίο εκδηλώνεται και σε χώρο και
σε χρόνο και εν κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Όταν ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι «οὗ γὰρ εἰσι
δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν», είναι προφανές ότι ο Κύριος
αναφέρεται και στις τρεις αυτές παραμέτρους, δηλαδή και στον τόπο και στον χρόνο και στον
τρόπο. Η μόνη περίπτωση που κάποια από αυτές τις παραμέτρους μπορεί προσωρινά να μείνει
ανενεργός είναι μόνο η «κατάσταση ανάγκης», όπως λέμε στο κανονικό μας δίκαιο, η λεγόμενη
«ανωτέρα βία». Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, και όχι όταν ο άνθρωπος εκούσια και με επιλογή
του αποφασίζει να αποστασιοποιηθεί από την εκκλησιαστική ζωή, σε αυτήν και μόνο την περίπτωση
δεν τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα του ανθρώπου να ζει την πίστη του, έστω και εξ αποστάσεως.
Επαναλαμβάνω: όταν αυτό δεν γίνεται με δική του επιλογή, αλλά επιβάλλεται κατ’ ανάγκην και
προσωρινά.
???? ???? ? ???????? ???????? ??????? ??? ????????, ??? ??????????? ??????, ?? ???????????????? ??? ??? ????????????? ???, ???? ???????? ??? ??????? ?? ??? ???????? ????????
??? ????????? ??? ??????? ???????? ??? ?????????? ?????? ?? ???? ??? ????? ????????????? ??? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ???? ??????????? ?????? ??? ????????? ???
????????????? ???????. ?? ???????? ??? ??????? ??????? ?????? ????? ?????????? ??? ?????????? ??? ? ??????????? ??? ???????? ??? ????? ??? ????????? ??? ???? ??????????? ????
??? ??? ???????? ???? ??? ???? ???????, ???? ?????????? ??????????????? ?? ??????????? ????? ???????? ??????? ??? ??? ????????. ??? ?????? ?? ????? ???? ??? ?????????? ????
???? ???????? ????????, ???? ????????? ?? ???? ??? ???????????? ?????????? ??? ?????????? ?? ???? ?????? ?????????????.

??????? ??? ????? ???? ????????? ?? ?? ??????? ?? ?????? ??? ??? ?????????? ??? ????? ???, ???? ?? ???????? ????? ????????? ??? ??????. ???? ?????? ?? ?????. ????? ??? ???? ????
??? ???? ???? ???????: ???? ??? ???????? ???? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ??? ???????????, ?????????? ??????? ???? ????????; ????? ?? ???????? ??? ????????????? ???
???; ???????????? ??? ???????? ??? ????????? ???; ???? ????? ?? ??????? ??? ? ???????? ?? ???? ?? ??????? ?? ?????? ??? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ????????? ? ?????????.

Ερώτηση: Το ποίμνιο σας στη Φθιώτιδα όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας επέδειξε
υποδειγματική συμπεριφορά όσον αφορά την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου και
αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στους κόλπους της Μητροπολιτικής περιφέρειας
δεν είχαμε κρούσματα . Που οφείλεται αυτή η επιτυχία . Στην αυστηρή τήρηση των
μέτρων ή στο φόβο των ανθρώπων για τον φονικό ιό ;
????????: ????? ??????? ??? ??? ?? ????????????? ??? ????????, ??????? ??? ????? ??? ??????? ?? ???? ??? ????? ???, ??? ?????? ?????? ?????? ??? ????????, ???? ??? ?????????? ???
?????? ????????? ????? ?????????. ????? ?????????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ??????????? ??? ??????????? ???, ??? ?????????? ???, ??? ?????? ???? ??? ??????? ?????????
???? ????? ????????? ???? ??? ????????? ???. ??????? ???? ? ???????? ???????? ????????? ??? ?????? ????? ??? ???? ??? ????????? ???? ????? ??? ????? ?????? ??? ?????? ??? ???
????????????? ???????????? ???????????. ??????, ????????? ?? ???????? ??? ????????? ????????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ??? ?????????????? ??? ??? ????????
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?????? ???? ???? ??? ???? ???, ?????? ??? ???? ??? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ??????? ?????, ?? ??? ??????????? ?????????, ?? ????? ???? ?????????, ?????? ?? ???????? ???
???????? ??? ??????????. ?? ???? ?????????? ????? ????? ?????? ???????????.

??? ???? ??? ????, ??? ??? ?????? ??? ????? ??? ?????? ?? ????? ?????????? ??? ?????????? ???? ??? ???? ??? ??? ???????? ??? ??????????? ????? ??? ??????????? ?????????? ??????.

Ερώτηση : Εγκαίρως είχατε θέσει στη διάθεση της Πολιτείας τα 89 πνευματικά κέντρα της
Μητρόπολης ώστε να χρησιμοποιηθούν για εμβολιαστικά κέντρα . Με δεδομένο ότι η
Περιφέρεια Στερεάς εξακολουθεί να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού ,
πιστεύετε ότι ήταν λάθος τελικά που το υπουργείο δεν έκανε αποδεκτή την πρότασή σας
;
Απάντηση: Φρονώ ότι η ώρα της αποτίμησης και αξιολόγησης των όποιων τυχόν λαθών δεν έχει
έλθει ακόμη. Ούτε φυσικά θα πρέπει να μας τρομάζει η λέξη λάθος. Και έγιναν λάθη και θα γίνουν
και άλλα. Από όλους μας.
???? ???? ??????? ?? ??? ????? ??? ??????? ??? ??????? ????. ? ??????? ???? ?????????? ?????? ??? ??? ????????? ??? 2021 ? ???????????? ????????? ?????? ??????? ???? ???
???????? ??? ??????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ??? ???????????? ?????????? ???? ??? ??? ???????????? ?????? ??? ??? ??? ????? ??????? ???? ???????????? ????
????????????? (?.?. ?????????? ???????? ??????????? ???? ??????? ??? ??????????? ??? ???????).
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? ??????? ???????? ??? ???????? ?? ????????.

?? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ???? ???????? ??? ?? ??? ????????? ??? ??????? ???????? ???? ???????????? ??? ????????? ? ????? ?? ?????? ???
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? ???????? ????? ???? ??????? ??? ??? ?????????? ???? ????????? ??? ????? ??? ????????? ???? ??? ?? ???? ????? ??? ????????????? ? ???????? ???.

Ερώτηση: Σεβασμιώτατε κατά την άποψη της εκκλησίας ο εμβολιασμός του πληθυσμού
σε καιρό πανδημίας είναι υπόθεση δημοσίου συμφέροντος η δικαίωμα προσωπικής
επιλογής του κάθε ανθρώπου;
????????: ? ???????? ???? ????????? ???????? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ?????? ??????????????. ?? ???? ???? ????? ??????????? ??? ??????? ??? ?? ?????? ???????????? ??? ???
????????? ?? ???????????? ??? ??? ?????????? ??????? ??? ???? ?? ????????? ??? ? ?????????? ???? ???????, ??? ???????? ??? ?? ??????? ???????? ??? ???? ????????.

??? ????????? ???? ???????? ????????? ?????????.
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??????, ?????????? ????? ??????????? ????????, ?? ?????????????, ??? ??? ??? ???????? ????? ????? ???????????. ??? ?? ??? ??? ??????????????? ? ?? ??? ???????????, ?? ????? ??
?? ??? ????????:

??????, ??? ? ??????????????? ?? ??????, ?? ??????, ?? ???? ????????? ?? ?????. ??? ?? ?????? ???? ??? ? ???????? ?? ????? ??????? ??? ???????????????, ????? ??? ??? ????
?????????????, ?????? ??? ?? ?????? ?? ??????? ??? ???? ??? ????? ??????. ??? ???? ??? ????, ?????? ???? ??? ??? ?????? ??????????? ??? ???????????, ???????? ????????? ??
???????? ??? ?????????????? ??? ????? ???. ??? ??????? ??? ? ???? ? ???????? ?? ??????????? ??? ?? ?????? ??’ ????.

??? ????????, ???? ?????? ? ????? ???????????, «?????? ???? ??? ??????? ?? ??? ???».

?????? ??? ???? ?????????? ??? ???? ????? ?? ??????? ?? ???????? ??? ?? ????????? ??? ?? ???????????? ?? ???????????? ??? ??? ?? ??????????? ??? ??? ???? ??? ??? ????????
?????? ??? ?? ????? ?????????? ? ?????????? ?? ????? ??? ?? ???? ??? ?? ???????.

Ερώτηση: Οι κοινωνιολόγοι λένε ότι οι πανδημίες μπορεί να μας κάνουν να δείξουμε τον
χειρότερο η τον καλύτερο εαυτό μας. Πιστεύετε ότι με την πανδημία γίναμε καλύτεροι
άνθρωποι η μήπως ο εγκλεισμός και η κοινωνική απομόνωση μας τόνωσε τον εγωισμό
μας και μας έκανε περισσότερο ατομιστές και αδιάφορους για τα δεινά των συνανθρώπων
μας;
Απάντηση: Όλες οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί τον άνθρωπο είτε τον ανεβάζουν στο βάθρο της
αγάπης, της αλληλεγγύης, της προσφοράς, της αυτοθυσίας, του ηρωισμού, της υπομονής και της
ενότητας είτε τον γκρεμίζουν στο βάραθρο της φιλαυτίας, της ατομοκρατίας, του φόβου, της
αποξένωσης, της απελπισίας, της απόγνωσης, της ιδιοτέλειας και της αυτοκαταστροφής.
??’ ???? ?????????? ?????? ?????????? «???????» ?? ??? ????? ???, ?? ????? ????????, ?? ?????????? ???, ?? ?????? ??? ????? ??? ???? ??? ??????? ?? ??? ???????? ??? ?????????
??????, ? ????? ????? ? ?????? ??????????? ??? ?????????????, ??? ????????? ?? ?????????? ??? ????????? ???? ??? ??????.

Ερώτηση: Επειδή γίνεται και πάλι μεγάλη συζήτηση για το προσφυγικό -μεταναστευτικό
πρόβλημα, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολη θεωρείτε την ενσωμάτωση και
αφομοίωση προσφύγων και μεταναστών που είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και πως
μπορεί να αντιμετωπιστεί η δυσανεξία που νοιώθουν πολλές ελληνικές οικογένειες στην
προοπτική ενσωμάτωσης , προσαρμογής και αφομοίωσης μεταναστών;
Απάντηση: Το πρόβλημα με το λεγόμενο μεταναστευτικό ή προσφυγικό ζήτημα είναι ότι και αυτό
δυστυχώς το θέμα έχει γίνει ένα εργαλείο στο γεωπολιτικό παίγνιο των ισχυρών της γης με θύματα
φυσικά τόσο τους ίδιους τους πρόσφυγες, αλλά και τις κοινωνίες, που καλούνται να σηκώσουν αυτό
το βάρος καίτοι και οι ίδιες βρίσκονται σε μεγάλη κρίση και δυσκολία.
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??????? ??? ???? ???? ?????????? ???????????, ??? ?????? ??? ???? ??? ????? ? ????? ??? ??????? ??? ? ?????????? ??? ??????????, ?? ???????? ????? ????????: ???? ????????
??????????? ????????? ??? ?????? ??? ?????????? ??? ???? ????? ??? ???? ?????.

?? ????????? ???? ??? ?? ??????????? ???? ??? ?? ??????? ?????????? ???? ? ????????? ?????, ? ?????????? ???????? ????? ??? ????? ???????? ??????, ??? ??? ????? ?? ???????????
???? ??? ???? ??? ?????? ??? ??? ?????????? ?? ?????? ?? ????????? ??? ??????? ???? ??? ?? ??????????? ????? ???????????? ??????????? ??? ????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ?????
????????????? ????????, ???? ??? ????????? ??? ???? ???? ??? ???????? ????.

?? ???????????? ?????????? ????? ??????????? ?????????? ??? ?? ?????? ?? ?? ??????????? ???? ??? ??????? ? ??????? ??????? ?? ??? ???????? ???. ??? ????? ? ???? ??? ???? ??
???????? ????? ????????. ?????? ????? ??????????? ??? ??? ??????????.

Ερώτηση: Όπως είπαμε η Ορθοδοξία είναι μέρος της ταυτότητάς μας . Ωστόσο σε ένα
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει σχηματιστεί η εντύπωση ότι η Εκκλησία ως
οργανισμός έχει πολλές παθογένειες που μπορεί να συγκριθούν με αυτές του κράτους .
Είναι ένας γραφειοκρατικός οργανισμός που διαχειρίζεται εξουσία , πλούτο και προνόμια
και σε ορισμένες περιπτώσεις εκπέμπει και λάθος μηνύματα . Τι απαντάτε σε αυτή την
κριτική;
Απάντηση: Μέσα μου την κατανοώ αυτήν την κριτική, διότι ως έφηβος, ιδιαίτερα, την έχω κάνει
και εγώ και μάλιστα πολύ έντονα και στο βάθος την χαίρομαι και πάρα πολύ, διότι μου δίνει την
ευκαιρία, σε όποιον την κάνει, να του πω με πολλή αγάπη:
???? ??? ??? ?????? ? ??? ??????? ??? ???????? ??? ??? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ???! ??? ???? ??????? ???. ??? ??? ???. ?????? ???????????!

????? ??? ???!!

??? ??????, ???? ?? ?????? ??????? ? ????????????, ?? ????? ????? ??? ?????????????? ??? ???? ?????????????, ?????? ?? ??????? ??? ??? ?? ????????? ??? ??? ??? ?? ????????? ????
??? ??? ????? ??? ???????? ??? ??? ??????. ??? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ????! ????? ????; ?? ???; ? ???????? ?? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ????????? ? ??? ????????? ???
??????????? ??? ?????????? ??? ??? ????????? ????? ?????????? ?????????;

Eρώτηση: Σας βρίσκει σύμφωνο η άποψη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας ότι μέσα στα
σπλάχνα της η Εκκλησία έχει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση
Μεσαίωνα;
Απάντηση: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος είναι ένας σπουδαίος
ιεράρχης της Εκκλησίας μας, επίλεκτο μέλος της Σεπτής Ιεραρχίας, κορυφαίος ακαδημαϊκός
δάσκαλος, καλός και αγαθός ποιμένας στην επαρχία του και σε μένα προσωπικά ιδιαίτερα αγαπητός
και πεφιλημένος αδελφός.
??? ?? ?? ?????? ??? ????? ??????? ???? ??? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ?? ????????, ???? ?????? ??? ????????????, ????????? ??? ?????????, ???? ?? ?? ??? ???????? ??????,
????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????? ?? ??????????? ??? ?? ?????? ?????? ??? ???????? ???? ???: ?? ?????????????, ?? ??????????????, ?? ??????????, ?? ????????????, ??
???????????, ?? ??????????????, ?? ????????? ??? ?????? ??????? ???? ????? ?????.

???? ?? ?????? ??? ??? ?? ???? ???????????? ??? ???????? ??????. ?? ??? ?? ????? ??? ????.

Ερώτηση : Τηρώντας με θρησκευτική ευλάβεια την πρώτη υπόσχεση που δώσατε με τον
ενθρονιστήριο λόγο σας συνεχίζετε να επισκέπτεστε όλες τις ενορίες της Φθιώτιδας .Τι
σας λένε οι άνθρωποι στην επικοινωνία που έχετε μαζί τους ; Ποιά είναι τα μεγαλύτερα
προβλήματα στα χωριά όπου ζουν ;
Απάσντηση: Πράγματι επισκέπτομαι κάθε σπιθαμή της φθιωτικής γης και είμαι κοντά σε κάθε
μορφή συλλογικής ή ατομικής δραστηριότητας. Όπου υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, προσπαθώ να
είμαι παρών.
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Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών σε μια αποκλειστ
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(https://imfth.gr)
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ [3]
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