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Πατριαρχείο Μόσχας

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Σε πολλές χώρες του
κόσμου οι χριστιανοί ευρίσκονται σε τραγική
κατάσταση

Οι διώξεις και η φυσική ακόμη εξόντωση των χριστιανών σε μεγάλο αριθμό χωρών της Μέσης
Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, καθώς και οι διακρίσεις σε βάρος των πιστών της Ουκρανικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας ήσαν τα κεντρικά θέματα της παρεμβάσεως του προέδρου του Τμήματος
Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτη
Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στην Παγκόσμια Διάσκεψη επί θεμάτων θρησκευτικής ελευθερίας στην
Ουάσιγκτον.

Αναφερθείς κατά παράκληση της παρουσιάστριας της εκπομπής «Εκκλησία και κόσμος» Αι.
Γκρατσιόβα στη διεξαχθείσα από 13 έως 15 Ιουλίου 2021 στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ Διάσκεψη, ο
ιεράρχης επεσήμανε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είμαι μια χώρα πολύμορφη. Παρά την
αντιρωσική προπαγάνδα, η οποία επί χρόνια διενεργείται εκεί, στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι, οι οποίοι με μεγάλη συμπάθεια βλέπουν πρώτον τη χώρα μας, δεύτερον τη Ρωσική
Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι έτοιμοι και χαίρονται να μας ακούσουν. Η εκδήλωση διεξήχθη από την
οργάνωση Open Doors (σε μετάφραση «Ανοικτές θύρες»), η οποία ασχολείται με την καταγραφή σε

διάφορες χώρες καταστάσεων, που σχετίζονται με καταστολές σε βάρος της μιας ή της άλλης
θρησκευτικής ομάδας».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ διαπίστωσε ότι τα τελευταία χρόνια τραγική είναι η κατάσταση, που έχει
διαμορφωθεί για τους χριστιανούς μεγάλης ομάδας χωρών της περιοχής της Μέσης Ανατολής και
της Αφρικής.

«Είναι και το Ιράκ, όπου επί Σαντάμ Χουσεΐν ζούσε ενάμιση εκατομμύριο χριστιανοί, ενώ σήμερα
έχει απομείνει στην καλύτερη περίπτωση το ένα δέκατο αυτού του αριθμού. Είναι και η Λιβύη, όπου
δεν έμειναν σχεδόν καθόλου χριστιανοί. Είναι και η Συρία, την οποία πολλοί χριστιανοί
αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν, όχι τόσο εξαιτίας του πολέμου, όσο εξαιτίας των ενεργειών των
τρομοκρατών: εκεί, όπου ανέλαβαν την εξουσία, εξεδίωξαν συστηματικά και κυριολεκτικά έσφαξαν
τον χριστιανικό πληθυσμό», υπενθύμισε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας, τονίζοντας ότι η τραγική
στατιστική αποδεικνύει ότι ο αριθμός των χριστιανών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή
συρρικνώνεται ραγδαία. Ακόμη και σε σχετικά ευημερούσες χώρες, όπως ο Λίβανος, οι χριστιανοί
καθίστανται ολοένα και λιγότεροι, παρόλο που έως πρόσφατα αποτελούσαν περίπου το 50% του
συνολικού πληθυσμού.

Μερική ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, φρονεί ο
ιεράρχης: «Διότι αυτές ακριβώς ήταν που εισέβαλαν στο Ιράκ, υποσχόμενες να επιβάλλουν την
τάξη εκεί και να εγκαθιδρύσουν δημοκρατία. Αλλά βλέπουμε ότι ουδεμία δημοκρατία υπάρχει εκεί,
ότι το ανατραπέν καθεστώς διαδέχθηκε το ανεξέλεγκτο χάος και τούτο στάθηκε αιτία της μαζικής
αποχώρησης, θα έλεγα μάλιστα της φυγής των χριστιανών».

Επίσης, κρίνει ο Σεβασμιώτατος σημαντικό να είναι ενήμεροι στις ΗΠΑ για την πραγματική
κατάσταση στα θρησκευτικά πράγματα της Ουκρανίας, για τη θέση της Ουκρανικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας, η οποία διατηρεί την πνευματική ενότητα με το Πατριαρχείο Μόσχας και είναι η
μεγαλύτερη θρησκευτική οργάνωση στη χώρα.

«Συνήθως ακούνε πολύ διαφορετικές πληροφορίες», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ και
συνέχισε: «Έτσι, ο τέως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μ. Πομπέο, συνοψίζοντας τα πορίσματα
της δράσεώς του στο αξίωμά του αυτό, περήφανος έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι
βοήθησε τον Ουκρανό μητροπολίτη να αποδεσμευθεί από την επιρροή της Μόσχας. Ακόμη και η ίδια
η διατύπωση, που χρησιμοποιήθηκε, αποδεικνύει το χαμηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με τα
τεκταινόμενα στην Ουκρανία, το οποίο χαρακτηρίζει ορισμένους υψηλόβαθμους Αμερικανούς
αξιωματούχους. Επομένως, ήταν σημαντικό να διηγηθώ τι ακριβώς συμβαίνει εκεί: πως διώκονται
ιερείς και ενορίτες από ναούς και πως οι άνθρωποι προσεύχονται στο ύπαιθρο, πως οι ναοί, που
αρπάχθηκαν από σχισματικούς, παραμένουν άδειοι ή κλειδωμένοι. Ας τα ακούσουν οι Αμερικανοί
μας εταίροι».

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87752/
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