ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Συνάντηση του Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ
Ιλαρίωνος με τον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο
Με τον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκο είχε συνάντηση στις 12 Νοεμβρίου 2013 στο Βατικανό ο
Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών
Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.
Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας μετέφερε στον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
χαιρετισμό και ευχές του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου. Κατά
τη διάρκεια της συναντήσεως, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα κατανόησης, τα μέρη
συζήτησαν διάφορα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η κατάσταση των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή. Ο
Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας μοιράσθηκε τις εντυπώσεις του από το ταξίδι στο Λίβανο και
διατύπωσε τον προβληματισμό των χριστιανών της περιοχής για το μέλλον τους. Ο Πάπας
Φραγκίσκος και ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας τόνισαν την ανάγκη των συντονισμένων ενεργειών
όλων των χριστιανικών Εκκλησιών για την προστασία των χριστιανών στη Συρία, όπου εδώ και
καιρό ευρίσκεται σε εξέλιξη η ένοπλη σύγκρουση. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ ευχαρίστησε τον Πάπα
για τις προσπάθειες που καταβάλλει για να προστατεύσει τους δοκιμαζόμενους Συρίους
χριστιανούς.
Οι συνομιλητές επεσήμαναν ότι από τις προτεραιότητες της συνεργασίας μεταξύ του
Πατριαρχείου Μόσχας και της Αγίας Έδρας είναι η από κοινού υπεράσπιση των παραδοσιακών
οικογενειακών αξιών, οι οποίες αναθεωρούνται τα τελευταία από τους οπαδούς της ιδεολογίας
εκκοσμικεύσεως. Ορατή απόδειξη της ανάπτυξης της συνεργασίας σε αυτό τον τομέα είναι η
συνοργάνωση από το Πατριαρχείο Μόσχας και το Παπικό Συμβούλιο Οικογένειας του συνεδρίου
«Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί ενωμένοι για την προστασία της οικογένειας», το
οποίο θα διεξαχθεί στις 13 Νοεμβρίου ε.ε.
Μετά το πέρας της ακροάσεως ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας συνέστησε στον Πάπα Φραγκίσκο τα
μέλη της συνοδείας του: τον Υπεύθυνο των εν Ιταλίᾳ παροικιών του Πατριαρχείου Μόσχας
Αρχιμανδρίτη Αντώνιο Σεβριούκ, τον Ιερέα Αλέξιο Ντίκαρεφ, στέλεχος της Γραμματείας του ΤΕΕΣ
επί των διαχριστιανικών σχέσεων, τον βοηθό Προέδρου του ΤΕΕΣ Ιερομόναχο Ιωάννη Κοπεΐκιν, τον
Εκτελεστικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κ. Λ.

Σεβαστιάνωφ, και το στέλεχος του ΤΕΕΣ Μ. Παλάθιο.
Εν συνεχείᾳ ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ προσέφερε στον Ποντίφικα σταυρό φιλοτεχνημένο στα
εργαστήρια του Πατριαρχείου Μόσχας και τον πρώτο τόμο του έργου του στα Ιταλικά «Ορθόδοξος
χριστιανισμός». Από την πλευρά του ο Πάπας Φραγκίσκος επέδωσε στον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα
και τη συνοδεία του μετάλλια, τα οποία κόπηκαν εξ αφορμής της ενθρονίσεώς του.
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