ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Πίστη και λόγος»
διεξήχθη θεματική συζήτηση με τίτλο «Ενέργειες του
Φαναρίου στην Ουκρανία: η κάλυψή τους στα ΜΜΕ»

Στις 20 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Πίστη και λόγος», το οποίο
διεξήχθη στην τουριστική μονάδα «Κλιάζμα» στα περίχωρα της Μόσχας κατά το πενθήμερο 18-22
Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η κεντρική διεθνής εκδήλωση, η θεματική συζήτηση με τίτλο
«Ενέργειες του Φαναρίου στην Ουκρανία: η κάλυψή τους στα ΜΜΕ».

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο γραμματέας του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του
Πατριαρχείου Μόσχας επί διορθοδόξων υποθέσεων πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ, ο διευθυντής
του περιοδικού «Θωμάς στην Ουκρανία» πρωτοδιάκονος Αλέξανδρος Καρπένκο, ο επικεφαλής του
Γραφείου Τύπου της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Β. Ανίσιμοφ, εκπρόσωποι των κατά τόπους
Ορθοδόξων Εκκλησιών, ξένοι δημοσιογράφοι. Στις παρεμβάσεις τους οι ειδικοί έθιξαν τις πλέον
προβληματικές πτυχές των διορθοδόξων σχέσεων των τελευταίων ετών.

Προ της παρεμβάσεώς του ο πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ ανέγνωσε χαιρετισμό στο Φεστιβάλ
«Πίστη και λόγος» του μητροπολίτη Κισινιόφ και πάσης Μολδαβίας Βλαδιμήρου. Ο πατήρ Ίγκορ
κατονόμασε τα βασικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, που καλύπτουν τόσο την επίσημη θέση της
Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, όσο και του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, που είναι
αφιερωμένα στην προσέγγιση του Ουκρανικού ζητήματος, ανέφερε επίσης τα πλέον συζητήσιμα
θέματα, που εγείρονται στον ενημερωτικό τομέα σχετικά με τη νομιμοποίηση από την
Κωνσταντινούπολη των εκπροσώπων των σχισματικών κοινοτήτων.

Ο πρωτοδιάκονος Αλέξανδρος Καρπένκο επεσήμανε ότι τα ορθόδοξα ΜΜΕ στην Ουκρανία
παραμένουν οι μόνες πληροφοριακές πηγές, που ενημερώνουν για τα περιστατικά αρπαγών και
παράνομης μετεγγραφής ναών, τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κληρικών και των πιστών.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Β. Ανίσιμοφ
χαρακτήρισε τη διεξαγωγή της λεγόμενης «ενωτικής συνόδου» στην Ουκρανία «έγκλημα χωρίς
τιμωρία». «Παράλληλα με την εξήγηση του ιστορικού πλαισίου και της αντικανονικότητας των
ενεργειών της Κωνσταντινουπόλεως, είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα να πετύχουμε από το
κράτος και την κοινωνία τη θεσμική, νόμιμη επίλυση του ζητήματος. Είναι πολύ σημαντικό,
εφαρμόζοντας τους κρατικούς μηχανισμούς να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη, ενώ η
δημοσιογραφία πρέπει να συντελέσει στη διάδοση αξιόπιστων πληροφοριών», τόνισε ο Β.
Ανίσιμοφ.

Ο εκπρόσωπος της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας πρωθιερέας Νικόλαος Πέγιοβιτς παρουσίασε
το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Μέχρι τη νίκη του Χριστού», αφιερωμένο στην ιστορία και τις
σπουδαιότερες στιγμές, κατά τις οποίες οι ορθόδοξοι Σέρβοι του Μαυροβουνίου υπερασπίστηκαν
τα ορθόδοξα ιερά προσκυνήματα και τις παραδοσιακές αξίες. «Είμαι πεπεισμένος ότι η δικαιοσύνη
του Θεού θα νικήσει στην Ουκρανία, όπως νίκησε στο Μαυροβούνιο, όμως πρέπει να καταβληθούν
πολλές προσπάθειες για αυτό», σημείωσε ο πρωθιερέας Νικόλαος Πέγιοβιτς.

Η δημοσιογράφος Γιανίνα Αλεξέγεβα, διευθύντρια της Ορθόδοξης Μορφωτικής Εταιρείας της
Βουλγαρίας στην παρέμβασή της έθιξε την ιστορία των σχέσεων της Εκκλησίας της Βουλγαρίας με
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ενημέρωσε το ακροατήριο για τις νέες ακαδημαϊκές
εκδόσεις, που είναι αφιερωμένες στο Ουκρανικό ζήτημα, των οποίων πρόκειται να γίνει μετάφραση
στη ρωσική γλώσσα.

Η δημοσιογράφος από την Ελλάδα Π. Ντόκου παρενέβη σχολιάζοντας: «Θα ήθελα να επισημάνω
ότι στη χώρα μου τα ελληνικά ΜΜΕ ακολουθούν τη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαίου. Και η πλειονότητά τους δεν επιθυμεί στην πραγματικότητα να καταλάβει τι
συμβαίνει στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ δεν γνωρίζουν καθόλου το
Ουκρανικό ζήτημα. Η πλειονότητά τους διάκειται αρκετά εχθρικά έναντίον μας. Επιτρέψτε μου να
καταθέσω την προσωπική μου γνώμη, διότι ζω ακριβώς σε τόπο, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία
του Πατριάρχη Βαρθολομαίου: Φρονώ ότι δεν θα αλλάξει την απόφασή του. Δεν πιστεύει στον

διάλογο, και όλοι πρέπει να το καταλάβουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι θα δημιουργήσει πολλά
νέα προβλήματα. Δεν θέλει να παραδεχθεί το γεγονός ότι διαπράττει σφάλματα. Και η Ρωσική
Εκκλησία πρέπει κυρίως να επηρεάσει την κοινή γνώμη επί του θέματος, διότι το σχίσμα που
δημιουργήθηκε, επίσης δημιούργησε προβλήματα μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας σε πολλά
ζητήματα».

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση ο πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ υπογράμμισε την ομοφροσύνη των
προσελθόντων σχετικά με τη διαμορφωθείσα κατάσταση στις διορθόδοξες σχέσεις. «Σήμερα
είχαμε τη δυνατότητα να βεβαιωθούμε ότι συμμερίζονται την άποψή μας και σε άλλες ορθόδοξες
χώρες. Και τούτο σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας, που αποβλέπουν στο να μεταφέρουμε τη θεία
δικαιοσύνη στο μέγιστο δυνατό αριθμό ανθρώπων, αποδίδουν καρπούς», είπε εν κατακλείδι ο
εκπρόσωπος του ΤΕΕΣ.

Συνοδικό Τμήμα Σχέσεων της Εκκλησίας με την Κοινωνία και τα ΜΜΕ/
Υπηρεσία Επικοινωνίας του ΤΕΕΣ
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