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Απονεμήθηκε στον μητροπολίτη Βολοκολάμσκ
Ιλαρίωνα το Κρατικό Βραβείο της Ρωσικής
Ομοσπονδίας

Στην εθνική εορτή της 12ης Ιουνίου 2021, την Ημέρα της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
Αγίου Γεωργίου των Μεγάλων Ανακτόρων του Κρεμλίνου η πανηγυρική τελετή απονομής των
χρυσών μεταλλίων «Ήρωας της Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας» και των Κρατικών Βραβείων
του έτους 2020 για εξαιρετικά επιτεύγματα στο πεδίο της επιστήμης και των τεχνολογιών, της
λογοτεχνίας και της τέχνης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αγαθοεργού
δραστηριότητας.

Τιμήθηκε ειδικότερα με το Κρατικό Βραβείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο πεδίο της λογοτεχνίας
και της τέχνης ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου
Μόσχας, πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και
Μεθόδιος» μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας. Στο Διάταγμα, το οποίο υπέγραψε στις 9 Ιουνίου
ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Β. Πούτιν, αναφέρεται ότι το βραβείο απονέμεται «για τη
συμβολή στην ανάπτυξη του ρωσικού πολιτισμού και για το επιμορφωτικό έργο».

Απευθυνόμενος στην ομήγυρη ο Πρόεδρος Β. Πούτιν συνεχάρη όλους τους πολίτες της χώρας για
την Ημέρα της Ρωσίας. «Αυτή η εορτή σηματοδοτεί όχι μόνον τη σύγχρονη ανάπτυξη της Πατρίδας,
αλλά και όλη την μακραίωνη, αδιάκοπη πορεία της, το μεγαλείο της ιστορίας της, των
κατορθωμάτων, των νικών και των επιτευγμάτων», τόνισε ο αρχηγός του κράτους και συνέχισε:
«Αυτή η πλουσιότατη κληρονομιά δημιουργήθηκε από πολλές γενιές προγόνων μας. Τα
κατορθώματά τους στο πεδίο της εργασίας και των μαχών, η άπειρη αφοσίωση στην Πατρίδα
προκαλούν σεβασμό και υπερηφάνεια, επιδίωξη να φανούμε αντάξιοι της ηρωικής πορείας τους, να
διαφυλάττουμε, να εδραιώνουμε στη ζωή μας τις πατροπαράδοτες αξίες, οι οποίες και σήμερα
έχουν τεράστια σημασία για όλη την πρόοδό μας. Το διαπιστώνουμε αυτό στα επιτεύγματα των
σύγχρονων επιστημόνων, των ανθρώπων του πολιτισμού, των δραστήριων μετόχων της κοινωνικής
ζωής, των επαγγελματιών υψηλοτάτου επιπέδου, τους οποίους ενώνει η ανιδιοτελής αγάπη για το
έργο τους και η επιθυμία να είναι ωφέλιμοι στην Πατρίδα τους. Αναγνώριση της προσφοράς τους
από τη χώρα και τον λαό αποτελούν οι ύψιστες τιμητικές διακρίσεις και τα βραβεία της Ρωσίας και
σήμερα θα απονεμηθούν στους βέλτιστους».

Κατά τη γνώμη του Προέδρου της Ρωσίας, ο καθένας τους «με το δημιουργικό του έργο
συνεισφέρει σημαντικά στην υπόθεση της πνευματικής αναπτύξεως του ρωσικού έθνους, της
εδραιώσεως των ηθικών αρχών και της κοινωνικής ομόνοιας».

Αναφερόμενος στην προσφορά των τιμώμενων ο Β. Πούτιν ειδικότερα επεσήμανε ότι ο
μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας «συνεχίζει τις καλύτερες παραδόσεις του ρωσικού
διαφωτισμού, συνδυάζοντας τη διακονία της Εκκλησίας με την κοσμική καλλιτεχνική
δραστηριότητα. Τα λογοτεχνικά, μουσικά και κινηματογραφικά του έργα αναδεικνύονται σε
σπουδαία γεγονότα στην πολιτιστική ζωή της χώρας, ενώ τα μορφωτικά προγράμματα στη ρωσική
τηλεόραση έχουν ακροατήριο πολλών εκατομμυρίων και μάλιστα παγκοσμίως».

Στην ομιλία του μετά την πανηγυρική απονομή των διακριτικών του τιμηθέντος με το Κρατικό
Βραβείο ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας ανέφερε:

«Πολυσέβαστε Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς, αγαπητοί φίλοι,

Αυτή την πανηγυρική ημέρα ξεχειλίζει η καρδιά από το αίσθημα ευγνωμοσύνης. Πρωτίστως είμαι
ευγνώμων στον Θεό, που ζω αυτήν την εποχή και σε αυτή τη χώρα και για το ότι όταν ήμουν
δεκαπεντάχρονος Εκείνος με κάλεσε να διακονήσω την Εκκλησία και ήδη επί σαράντα χρόνια ασκώ
αυτή τη διακονία. Και η Εκκλησία αποτελεί για μένα καθημερινή και κορυφαία πηγή εμπνεύσεως.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, διότι με ανέθρεψε με την ορθόδοξη πίστη, διότι μου
αποκάλυψε τον μεγάλο κόσμο του ρωσικού πολιτισμού και συνεχίζει να με φροντίζει και να

προσεύχεται για μένα. Σ᾽ ευχαριστώ, αγαπητή μου μάνα, για όλα.

Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο. Αγιώτατε, περισσότερο από
εικοσιπέντε χρόνια πριν, με καλέσατε στην ομάδα Σας. Είμαι ευτυχής να είμαι βοηθός Σας. Είμαι
ευτυχής να Σας βοηθώ στην οικοδόμηση της Εκκλησίας και στην προστασία των ιερών ορίων της.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πολυπληθείς φίλους μου, συνεργάτες, συναδέλφους, όλους, με τους
οποίους συμπορεύομαι στη ζωή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκαρδίως Εσάς, πολυσέβαστε Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς και στο
πρόσωπό Σας όλη την κρατική ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για εκείνες τις μοναδικές
συνθήκες για την επιμορφωτική δραστηριότητα, που διαθέτει σήμερα η Εκκλησία.

Ήλθα στην Εκκλησία εκείνα τα χρόνια, όταν ήταν διαχωρισμένη από την κοινωνία, τον κόσμο του
πολιτισμού και το σχολείο με τεράστια τείχη. Σταδιακά γκρεμίζονται αυτά τα τείχη. Και πρόσφατα
με τη βοήθειά Σας γκρεμίσαμε ένα ακόμη τείχος μεταξύ των παραδοσιακών θρησκειών και του
πανεπιστημίου, υπερασπισθήκαμε το δικαίωμα να διδάσκουμε τη θεολογία στα θύραθεν ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ευχαριστώ για την υψηλή αποτίμηση του έργου μου. Σας διαβεβαιώ ότι και εφεξής θα καταβάλλω
όλες μου τις δυνάμεις για να υπηρετώ την Εκκλησία και την Πατρίδα».

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87426/
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