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Συνέντευξη για την μεταξύ 11 και 22 Φεβρουαρίου 2016 επικείμενη επίσκεψη του Αγιωτάτου
Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου στην Λατινική Αμερική παραχώρησαν στις 5
Φεβρουαρίου 2016 στο Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας ο
Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του ΤΕΕΣ, ο κ. Β. Λεγκοΐντα, Πρόεδρος του
Συνοδικού Τμήματος Σχέσεων Εκκλησίας, Κοινωνίας και ΜΜΕ και ο Ιερέας Αλέξανδρος Βόλκωφ,
Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών. Σημειωτέον
ότι το πρόγραμμα της επισκέψεως περιλαμβάνει τις μεταβάσεις στη Δημοκρατία της Κούβας, τη
Δημοκρατία της Παραγουάης και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Αγιωτάτου Πατριάρχου
Κυρίλλου στη Λατινική Αμερική και μεταξύ άλλων είπε:
«Ο πρώτος σταθμός του προγράμματος θα είναι η Κούβα, όπου κατόπιν προσκλήσεως του
Προέδρου του Κρατικού Συμβουλίου κ. Ραούλ Κάστρο και του Υπουργικού Συμβουλίου της Κούβας
ο Αγιώτατος Πατριάρχης φθάνει το απόγευμα στις 11 Φεβρουαρίου. Ως Μητροπολίτης και
Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος μετέβη
στην Κούβα και είχε συναντήσεις με κρατική ηγεσία. Με την άμεση εποπτεία του Μητροπολίτη
Κυρίλλου πραγματοποιήθηκαν έργα κατασκευής του Ιερού Ναού της Παναγίας του Καζάν Αβάνας,

τον οποίο και εγκαινίασε ο ίδιος».
Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα, ο Πρόεδρος της Κούβας κ. Ραούλ Κάστρο το 2009
προσκάλεσε τον πλέον Πατριάρχη Κύριλλο να μεταβεί στο νησί, αλλά ο τελευταίος κωλύθηκε μέχρι
σήμερα εξαιτίας των ειρηνικών επισκέψεων προς τις αδελφές κατά τόπους Εκκλησίες και
μεταβάσεων στις επαρχίες της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Μολδαβίας και
άλλων χωρών. Στις 17 Νοεμβρίου 2011 ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας έλαβε μια δεύτερη
πρόσκληση από τον Ραούλ Κάστρο, η οποία μάλιστα δεν ήταν και τελεταία. Τον περασμένο
Σεπτέμβριο ο Πατριάρχης Κύριλλος αποφάσισε να επισκεφθεί την Κούβα στα πλαίσια των
εορτασμών της 45ετίας εγκαινίων του πρώτου εκεί Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
του Πατριαρχείου Μόσχας. Η Ρωσόφωνη κοινότητα της Κούβας περιλαμβάνει 15 χιλιάδες μέλη και
με ανυπομονησία αναμένει τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας.
Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος θα έχει συναντήσεις με τον Φιντέλ Κάστρο και τον Πρόεδρο
του Κρατικού Συμβουλίου Ραούλ Κάστρο, θα επισκεφθεί τον κέντρο αποκαταστάσεως παιδιών
«Αλληλεγγύη στον Παναμά». Την Κυριακή, στις 14 Φεβρουαρίου, ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος θα
προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στο Ρωσικό Ιερό Ναό της Παναγίας Καζάν Αβάνας.
Θα λάβει χώρα στην Κούβα και ένα άλλο μεγάλης σημασίας γεγονός. Σε ενδιάμεση στάση που θα
πραγματοποιήσει στο ταξίδι του για το Μεξικό ο Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος,ελήφθη απόφαση να
συναντηθούν οι επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκλησίας
στις 12 Φεβρουαρίου στην Κούβα. Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί στο διεθνή αερολιμένα
Αβάνας.
Η συνάντηση αυτή των Προκαθημένων της Ρωσικής Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας προετοιμαζόταν από καιρό. Κατά το διάστημα 1996-97 διεξήχθησαν έντονες
διαπραγματεύσεις σχετικά με το ενδεχόμενο της συναντήσεως του Αγιωτάτου Πατριάρχου Αλεξίου
Β’ και του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ στην Αυστρία, αλλά οι διαπραγματεύσεις διέκοψαν λόγῳ
προβλημάτων, επί των οποίων δεν βρέθηκαν συμπεφωνημένες λύσεις. Πρωτίστως αυτό αφορούσε
τις ενέργειες των Ελληνόρυθμων Καθολικών στην Ουκρανία και τον προσηλυτισμό των
Ρωμαιοκαθολικών μισσιοναρίων στο κανονικό έδαφος του Πατριαρχείου Μόσχας. Ταυτόχρονα οι
εκκλησιαστικές αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ποτέ δεν απέρριπταν το ενδεχόμενο
μιας τοιαύτης συναντήσεως στο μέλλον, μόλις υπάρξουν οι πιο κατάλληλες προϋποθέσεις.
Η ουνία ήταν στο επίκεντρο όλων των προβλημάτων στις σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών και το
βασικό κώλυμα για τη συνάντηση των Προκαθημένων.
«Σήμερα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια και την Κεντρώα Αφρική και σε λοιπές
περιοχές, όπου οι εξτρεμιστές διαπράττουν γενοκτονία εις βάρος των χριστιανών, θέλει λήψη
άμεσων μέτρων και στενότερη συνεργασία μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών. Είναι καιρός πλέον
να αφήσουμε στην άκρη τις εσωτερικές διαφωνίες και να συντονίσουμε τις προσπάθειες για τη
διάσωση του χριστιανισμού στις περιοχές, όπου υφίσταται απηνείς διώξεις.
Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας η οποία ολοκληρώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου στη Μόσχα, κάλεσε το
2016 να είναι έτος ιδιαιτέρων προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση. Γι΄αυτό παρά τις
εκρεμμότητες μεταξύ των Εκκλησιών, ελήφθη απόφαση για μια άνευ αναβολής συνάντηση μεταξύ
του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου και του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου με το θέμα των διώξεων σε
βάρος των χριστιανών να είναι κεντρικό».
«Επί σειρά τελευταίων ετών υπεβλήθησαν πολλαπλές προτάσεις σχετικά με τον τόπο
συναντήσεως. Δεν ήθελε όμως εξ αρχής ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος να φιλοξενηθεί η συνάντηση στην

Ευρώπη, εφόσον έχουν βεβαρημένο παρελθόν οι σχέσεις μεταξύ χριστιανών, χαρακτηριζόμενες
από διχασμούς και συγκρούσεις. Με τη συνάντηση στο Νέο Κόσμο ευελπιστούμε να ανοιξουμε μια
νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Η συναντήσει θα κλείσει με την υπογραφή
ενός κοινού ανακοινωθέντος».
Στις 14 – 15 Φεβρουαρίου ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος θα επισκεφθεί τη Δημοκρατία της
Παραγουάης κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της χώρας Οράθιο Μανουέλ Κάρτες. Η
επίσκεψη θα αποτελεί φόρο τιμής στους Ρώσους μετανάστες οι οποίοι τη δεκαετία 1920-30
προσέφεραν τα μάλα στην Παραγουάη με τις επιστημονικές αποστολές σε απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας, με την έρευνα της ζωής των ντόπιων Ινδιάνων και τη διδασκαλία στα
Πανεπιστήμια της χώρας.
Την εορτή της Υπαπαντής, στις 15 Φεβρουαρίου, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος θα τελέσει τη
Θεία Λειτουργία στο Ρωσικό Ιερό Ναό της Αγίας Σκέπης της Ασουνθιόν. Ἐν συνεχείᾳ θα μεταβεί
στο ρωσικό τμήμα του νεκροταφείου της πόλεως, όπου θα τελέσει το Τρισάγιο. Αυθημερόν ο
Αγιώτατος κ. Κύριλλος θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παραγουάης κ. Οράθιο Μανουέλ
Κάρτες και ακολούθως με τους ομογενείς κάτοικους της χώρας.
Η επίσκεψη του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου στη Βραζιλίου πραγματοποιείται στα πλαίσια της
επετείου των 95 ετών από ελεύσεως στις 21 Ιουλίου 1921 των 1217 Ρώσων μεταναστών από την
Καλλίπολη στο Ρίο ντε Τζανέιρο και της 79ης επετείου από ιδρύσεως της επαρχίας Αργεντινής και
Νότιας Αμερικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, σπουδαίο μέρος της οποίας καταλαμβάνει
και η Βραζιλία.
Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος θα επισκεφθεί την πρωτεύουσα της χώρας, όπου θα έχει συνάντηση με
την Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δμοκρατίας της Βραζιλίας κα Ντίλμα Ρούσεφ. Ἐν συνεχεία θα
μεταβεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο και θα τελέσει δοξολογία στο όρος Κορκοβάντο, πλησίον του
αγάλματος Χριστού του Λυτρωτή, θα προσκυνήσει στο Ιερό Ναό της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και θα έχει συνάντηση με τον Καρδινάλιο Οράνι Ζουάν
Τεμπέστα, Αρχιεπίσκοπο του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η επίσκεψη στη Βραζιλία θα ολοκληρωθεί την
Κυριακή, στις 21 Φεβρουαρίου, με την μετάβαση στο Σαν Πάουλου. Ο Αγιώτατος Πατριάρχης
Κύριλλος θα τελέσει Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου του Πατριαρχείου Αντιοχείας
και θα προσκυνήσει στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας της Ρωσικής Εκκλησίας.
Αυθημερόν το απόγευμα ο κ. Κύριλλος με τη συνοδεία αυτού θα αναχωρήσει για Μόσχα.
Αμέσως μετά οι εκπρόσωποι της Ρωσικής Εκκλησίας απάντησαν σε πολλαπλές ερωτήσεις των
δημοσιογράφων.
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