ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Συζητήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ η κατάσταση των
χριστιανών στην αφρικανική ήπειρο

Κατά το εξαήμερο 2-7 Νοεμβρίου 2021 ο γραμματέας του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών
Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας ιερομόναχος Στέφανος Ιγκούμνοφ έλαβε μέρος στη
συνεδρία της Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) «Εκκλησίες στις διεθνείς
υποθέσεις» (CCIA) στο Γιοχάνεσμπουργκ της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής. Η εκδήλωση ήταν
αφιερωμένη στην κατάσταση των χριστιανών στην Αφρική και σημαντικά ζητήματα των σύγχρονων
διεθνών σχέσεων.
Η Επιτροπή «Εκκλησίες στις διεθνείς υποθέσεις» είναι ένα από τα παλαιότερα σώματα του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών με αποστολή την διαμόρφωση της θέσεως του ΠΣΕ επί
επικαίρων ζητημάτων του διεθνούς γίγνεσθαι, ιδίως στο πεδίο της ειρηνευτικής δράσεως και των
ανθρωπιστικών αποστολών, τη συνδρομή στην αντιμετώπιση παγκοσμίων και περιφερειακών
συγκρούσεων, την υποστήριξη χωρών και ομάδων πληθυσμού, που δεινοπαθούν.

Στη συνεδρία στο Γιοχάνεσμπουργκ, η οποία ήταν η 58η στην ιστορία του οργανισμού, το κεντρικό
ενδιαφέρον απέσπασε η κατάσταση στην αφρικανική ήπειρο. Διεξοδικά συζητήθηκε η κατάσταση
των χριστιανών στη Νιγηρία, το Καμερούν, τη Μοζαμβίκη, το Νότιο Σουδάν και άλλες χώρες. Οι

σύνεδροι παρακολούθησαν την απολογιστική έκθεση της ομάδας εργασίας της Επιτροπής, που
επισκέφθηκε την Αιθιοπία και συναντήθηκε με εκπροσώπους των εμπλεκομένων πλευρών στην
εμφύλια σύρραξη. Ο απολογισμός αυτός έτυχε ιδιαίτερης εκτιμήσεως στο πλαίσιο της απότομης
όξυνσης της πολιτικής καταστάσεως στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Συζητήθηκαν και άλλα
επίκαιρα ζητήματα.

Με παράκληση των μελών της Επιτροπής ο γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαχριστιανικών υποθέσεων
ιερομόναχος Στέφανος Ιγκούμνοφ παρουσίασε εισηγήσεις σχετικά με την εκκλησιαστική
κατάσταση στην Ουκρανία και για τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Ρωσικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας στη διευθέτηση της συγκρούσεως στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι παριστάμενοι επέδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις καταβληθείσες από τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των
Ρωσσιών Κύριλλο ενέργειες, που ανέλαβαν κατά παράκλησή του οι Ρώσοι κυανόκρανοι και
απέβλεπαν στην προστασία των χριστιανικών ιερών προσκυνημάτων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ,
καθώς και για τα αποτελέσματα της τριμερούς συναντήσεως του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας
και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου, του Ύπατου Καθολικού Πατριάρχη πάντων των Αρμενίων
Καρεκίν Β´ και του Προέδρου της Διοικήσεως των μουσουλμάνων του Καυκάσου σεΐχη ουλ ισλάμ
Αλαχσουκιούρ Πασαζαντέ, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2021 στη Μόσχα.
Οι μετέχοντες στη συνεδρίαση συζήτησαν επίσης την κατάσταση του χριστιανικού πληθυσμού στη
Μέση Ανατολή, προσκαλώντας επί τούτω εκπροσώπους των χριστιανών του Ιράκ και της
Παλαιστίνης. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάσθηκαν ζητήματα σχετικά με την κατάσταση στη Συρία και
το Ιράκ και με την διευθέτηση της συγκρούσεως Ισραήλ-Παλαιστίνης.

Η συνεδρία στο Γιοχάνεσμπουργκ συνέπεσε με την 75η επέτειο από της ιδρύσεως της Επιτροπής
«Εκκλησίες στις διεθνείς υποθέσεις». Εξαιτίας αυτού οργανώθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο με τη
συμμετοχή πρώην και νυν διευθυντών και συντονιστών της Επιτροπής. Η εκδήλωση οργανώθηκε με
τη συμμετοχή της Ενώσεως των Εκκλησιών Νότιας Αφρικής.

Οι σύνεδροι έδωσαν προσοχή στη θεματολογία της 26ης Διασκέψεως των Μερών της Συμφωνίας
Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία διεξάγεται από 31ης Οκτωβρίου έως 12ης
Νοεμβρίου τρ. ε. στη Γλασκώβη. Στην εκδήλωση αυτή, που ασχολείται επί το πλείστον με τα
ζητήματα απεξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας από τον άνθρακα, συμμετέχουν εκπρόσωποι
σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου. Τα μέλη της Επιτροπής επεσήμαναν τη σημασία της
συναντήσεως των θρησκευτικών ηγετών στη Ρώμη στις 4 Οκτωβρίου, που διοργανώθηκε ενόψει
αυτής της Συνόδου. Εκεί, μεταξύ άλλων, μίλησε ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ του Πατριαρχείου Μόσχας
μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

Στη συνεδρία στο Γιοχάνεσμπουργκ συζητήθηκε η προετοιμασία της ΙΑ´ Συνελεύσεως του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στην Καρλσρούη το 2022 και
συνόψισαν τα πορίσματα των εργασιών της Επιτροπής «Εκκλησίες στις διεθνείς υποθέσεις» κατά
την περίοδο μεταξύ των δύο Συνελεύσεων. Ειδικότερα, τονίσθηκε ότι στις συνεδρίες της περιόδου
αναφοράς, οι οποίες διεξήχθησαν σε όλα τα σημεία του κόσμου, συζητήθηκαν οι κύριες προκλήσεις,
που αφορούν στην κατάσταση στις αντίστοιχες περιοχές. Η εργασία της Επιτροπής συνέβαλε στην

ανάπτυξη της διαχριστιανικής συνεργασίας και τη διαμόρφωση της έγκαιρης και ισορροπημένης
αντιδράσεως του ΠΣΕ στα σημαντικά γεγονότα του διεθνούς γίγνεσθαι και κυρίως σε εκείνα, που
αφορούν στην κατάσταση των χριστιανών.
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