ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας συμμετείχε
στις Ένατες Κοινοβουλευτικές Ακροάσεις στην
Κρατική Δούμα

Στις 18 Μαΐου 2021 ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος και ο
πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ομοσπονδιακής Συνελεύσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Β. Βολόντιν συμμετείχαν στη συνεδρία της ολομέλειας των Ενάτων Κοινοβουλευτικών Ακροάσεων,
που οργανώθηκαν από την Κρατική Δούμα της Ομοσπονδιακής Συνελεύσεως της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στο πλαίσιο των 29ων Διεθνών Χριστουγεννιάτικων Εκπαιδευτικών Αναγνώσεων με
τίτλο «Ο Αλέξανδρος Νιέφσκι: Δύση και Ανατολή. Η ιστορική μνήμη του λαού».

Προ της ενάρξεως της ολομελούς συνεδρίας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των
Ρωσσιών Κύριλλος και ο Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Β. Βολόντιν εισήλθαν στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Δούμας και κατέλαβαν τις θέσεις τους στο προεδρείο, όπου επίσης

παρακαθόταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Διεθνών Χριστουγεννιάτικων
Εκπαιδευτικών Αναγνώσεων, πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Θρησκευτικής Παιδείας και
Κατηχήσεως μητροπολίτης Αικατερινμπούργκ και Βερχοτούργε Ευγένιος, οι αναπληρωτές
πρόεδροι της Δούμας και οι αρχηγοί κομμάτων.

Στη συνεδρία επίσης παρέστησαν μέλη του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας της Ομοσπονδιακής
Συνελεύσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή της Ρωσίας), βουλευτές της Κρατικής
Δούμας, μόνιμα μέλη της Ιεράς Συνόδου: ο πατριαρχικός επίτροπος της Μητροπόλεως Μόσχας
μητροπολίτης Κρουτίτσης και Κολόμνας Παύλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών
Εκκλησιαστικών Σχέσεων μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο πρωτοσύγκελος του
Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βοσκρεσένσκ Διονύσιος, ο πρόεδρος του Συνοδικού
Τμήματος για τις Σχέσεις της Εκκλησίας με την Κοινωνία και τα ΜΜΕ και ο προσωρινά ασκών χρέη
προϊσταμένου του Γραφείου Τύπου του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Β. Λεγκόιντα,
ιεράρχες και κληρικοί της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπρόσωποι των παραδοσιακών
θρησκειών της Ρωσίας, των κρατικών θεσμών, των επιστημονικών και κοινωνικών οργανώσεων, των
περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Β. Βολόντιν καλωσόρισε τους συνέδρους και έδωσε τον λόγο
στον Προκαθήμενο της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος παρουσίασε ομιλία στην
οποία επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στο θέμα του εθελοντισμού. «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του
κορονοϊού οι εθελοντές κατέδειξαν την προσήλωσή τους στα ηθικά ιδεώδη. Η ανάπτυξη του
κινήματος του εθελοντισμού είναι σπουδαίος δείκτης του ηθικού επιπέδου της κοινωνίας»,
επεσήμανε ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος, ο οποίος είπε ότι η πανδημία ώθησε πολλούς Ρώσους πολίτες
στην αγαθοεργία.

«Ο εθελοντισμός δεν πρέπει να παραμένει απλώς ένα πυροσβεστικό όχημα για έκτακτες
περιπτώσεις, αλλά καλείται να μετατραπεί σε έναν κανόνα της κοινωνικής ζωής. Οι εθελοντές,
κατά τη γνώμη μου, είναι η εμπροσθοφυλακή της κοινωνίας των πολιτών», ανέφερε ο
Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας.

Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος υπογράμμισε επίσης ότι οι τροποποιήσεις στο Σύνταγμα της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, που υιοθετήθηκαν το 2020, προσέδωσαν πνευματική διάσταση στον θεμελιώδη νόμο
της χώρας. «Είναι ευχάριστο ότι στον θεμελιώδη νόμο είναι κατοχυρωμένες οι αξίες της
παραδοσιακής αγάπης, της αγάπης για την Πατρίδα, του σεβασμού στους γηραιότερους, της
εκπαίδευσης και της αγωγής των ανθρώπων και των νέων», πρόσθεσε ο Προκαθήμενος της
Ρωσικής Εκκλησίας.

Στην παρέμβασή του ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος έθιξε επιπλέον και τα ζητήματα της
προστασίας του λαού, της ενισχύσεως της οικογένειας και του θεσμού του γάμου, της ενισχύσεως
της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, της αντιμετωπίσεως της ανισότητας και της ένδειας.

Ο Β. Βολόντιν επεσήμανε ότι οι Εκπαιδευτικές Αναγνώσεις, οι οποίες διεξάγονται ετησίως, δεν
αποτελούν μόνον ευκαιρία να διατυπωθεί το πρόβλημα, αλλά και να γίνει το παν για την επίλυσή
του. Στο πλαίσιο των Κοινοβουλευτικών Ακροάσεων οι μετέχοντες καταλήγουν σε σοβαρά
συμπεράσματα σχετικά με την ενότητα της ιστορίας και την ανάγκη της συναινέσεως. Επομένως,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της Ρωσίας, πέρασε εκείνη η εποχή, που οι άνθρωποι δεν
σκέπτονταν ούτε την ιστορία, αλλά ούτε και το μέλλον.

«Παρόλο που πρεσβεύουμε διαφορετικές ιδεολογίες, έχουμε μια χώρα», παραθέτει τα λόγια του Β.
Βολόντιν η επίσημη ιστοσελίδα της Κρατικής Δούμας.

Η επιμελής στάση έναντι της ιστορίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ώστε στο μέλλον να μην
διαπράξουμε σφάλματα, υπογράμμισε ο Β. Βολόντιν. Κάλεσε τους βουλευτές να υλοποιήσουν τις
προτάσεις του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου υπό τη μορφή νομοθετικών αποφάσεων.

«Ακούσαμε τώρα τις προτάσεις, τις οποίες εισηγήθηκε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των
Ρωσσιών. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι, οι οποίοι παρίστανται εδώ, όχι μόνον θα ακούσουν τις
προτάσεις, που αρθρώθηκαν από τα χείλη του Πατριάρχη, αλλά και θα προσπαθήσουν να πράξουν
το παν, προκειμένου, αφού τις συζητήσουμε, να τις υλοποιήσουμε περαιτέρω ως νομοθετικές
αποφάσεις», πρόσθεσε ο Β. Βολόντιν.

Η συνεδρία συνεχίσθηκε με τις παρεμβάσεις των αρχηγών των κομμάτων στην Κρατική Δούμα.

Κλείνοντας τη συνεδρία ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος εκ νέου απευθύνθηκε στους
συνέδρους: «Θα ήθελα ολοθύμως να σας ευχαριστήσω όλους και να επισημάνω ότι η σημερινή
συνέλευση με την αυξημένη συμμετοχή βουλευτών της Κρατικής Δούμας και με εκπροσώπους της
κοινωνίας και της Εκκλησίας διεξήχθη σε πολύ ήρεμη, αγαθή και καλοπροαίρετη ατμόσφαιρα, η
οποία χαρακτηρίζει εν γένει την επικοινωνία των ομοϊδεατών. Θα ήθελα να επικεντρωθώ ακριβώς
σε αυτή τη λέξη «ομοϊδεάτες», λέγοντας ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της επιλογής, κάθε
άνθρωπος είναι αυτοτελής, έχει πίσω του τη δική του ιστορία, οικογένεια, παιδεία, αγωγή,
θρησκευτική ταυτότητα κ.ο.κ. Όταν όμως οι άνθρωποι διαφορετικού ιστορικού υποβάθρου και με
διαφορετικό βιογραφικό συνέρχονται εν ονόματι μιας υψηλής ιδέας – η Κρατική Δούμα, άλλωστε,
είναι αδύνατο παρά να συνέρχεται με επίκεντρο τις υψηλές ιδέες, διότι από το έργο σας εξαρτάται
το μέλλον της χώρας – τότε όλες αυτές οι ανθρώπινες διαφορές ως προ το φρόνημα πρέπει,
βεβαίως, να υποχωρούν. Όχι εν ονόματι κάποιας τεχνητής συναινέσεως, που επιβλήθηκε έξωθεν,
αλλά ως αποτέλεσμα της επιλογής των ίδιων των βουλευτών επ᾽ αγαθώ εκείνου του μέλλοντος της
Ρωσίας, το οποίο θα καθορίσει την ανεξάρτητη, κυρίαρχη, πνευματική και οικονομικώς ισχυρή
ανάπτυξη της χώρας».

Κατά τον Αγιώτατο κ. Κύριλλο, είναι άκρως σημαντικό ότι «στην Κρατική Δούμα υπάρχει μια
αυξημένη συναίνεση γύρω από τις πλέον κεντρικές, θεμελιώδεις ιδέες… Μέσω της επικοινωνίας
μας σήμερα, στις παρεμβάσεις των ομιλητών και από τα πρόσωπα (διότι, πολλά βεβαίως διακρίνει
κανείς από την αντίδραση των βουλευτών σε αυτά ή άλλα λεγόμενα) αισθάνθηκα ότι πράγματι εδώ,
έχουν συγκεντρωθεί άνθρωποι, οι οποίοι είναι ομόφρονες ως επί το πλείστον γύρω από τους πλέον
σημαντικούς σκοπούς και αξίες του λαού μας», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας.

«Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας να διακρίνετε αυτό το πλέον κεφαλαιώδες, ουσιώδες και
θεμελιώδες, που πρέπει να μας ενώνει, ανεξαρτήτως κομμάτων, παρατάξεων, εθνικοτήτων κλπ.,
από τα λιγότερα ουσιαστικά… Ενότητα στα θεμελιώδη και η ελευθερία κατά όλα τα άλλα. Ας δώσει
ο Θεός ακριβώς έτσι να διενεργείται το έργο της Κρατικής Δούμας», είπε κλείνοντας ο Αγιώτατος
Πατριάρχης Κύριλλος.

Τα πορίσματα της συνεδρίας συνόψισε ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Β. Βολόντιν, ο οποίος
επεσήμανε ότι είναι άκρως σημαντικό να διεξάγεται διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και με
τις ομολογίες. «Και, είναι σημαντικό, ασφαλώς, να ακούγεται σε αυτόν τον χώρο ο λόγος του
ποιμένα, του Προκαθημένου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας», υπογράμμισε ο Β. Βολόντιν.

«Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Και η σημερινή
συζήτηση το επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά», έκλεισε ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας.
Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87318/
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