Mass-media greacă acuză guvernul
de persecuția Ortodoxiei
Ziarul săptămânal bisericesc din Atena, Adevărul Ortodox, care apare miercurea,
a prezentat o amplă discuție asupra situației bisericilor ortodoxe închise din
Arhiepiscopia Greciei.
Celebrul ziar săptămânal atenian Ορθόδοξη Αλήθεια (Adevărul ortodox – Ed.),
afirmă că în perioada epidemiei de coronavirus, Ortodoxia a fost supusă
persecuției în Grecia, relatează Romfea.
Articolul din prima pagină a ziarului de mâine se numește „Ortodoxia în
persecuție!” și raportează pe larg furia populației Greciei declanșată de
manipulările și ipocrizia guvernului grec, care nu permite deschiderea bisericilor,
dar aprobă concerte mobile.
Editorii cred, de asemenea, că pachetul de măsuri al guvernului pentru
combaterea epidemiei de coronavirus, conține un plan special de acțiune
împotriva Bisericii.
Publicația atrage atenția asupra „răscoalei” mitropoliților din Arhiepiscopia
Greciei, care cer insistent deschiderea bisericilor și se opun poziției adoptată de
Arhiepiscopul Ieronim.
Potrivit publicației, unii Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe a Greciei sunt gata să
deschidă bisericile, chiar sub amenințarea de a fi arestați: „Noi înșine vom
deschide ușile bisericii și vom permite autorităților să ne aresteze”.
Ziarul Adevărul ortodox publică un interviu cu Preotul „răzvrătit”, Părintele
Serafim Dimitriou de la biserica Sf. Marina din Ilioupoli, care a declarat că
permite poporului credincios, care dorește să vină și să primească Sfânta
Împărtășanie, lăsând în sarcina autorităților problema arestării lui.
„Adevărul ortodox” este publicat la Atena de „Democratic Press S.A. grup” și din
februarie 2015 a fost lansat ca o publicație autonomă săptămânală, care apare în
fiecare miercuri.
Ziarul Adevărul ortodox, prezintă știri și articole despre viața și conducătorii

Bisericii precum și date memorabile din istoria Bisericii.
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat că de luni, 4 mai, bisericile vor fi
deschise pentru închinare individuală, în timp ce de duminică, 17 mai, credincioșii
vor putea participa la Sfânta Liturghie și la alte slujbe, dar întotdeauna cu
respectarea regulilor stricte de prevenire a pandemiei cu coronavirus, stabilite
anterior.
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