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Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Κατηγορώντας τη Ρωσική
Εκκλησία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσπαθεί να
δικαιολογήσει τις αντικανονικές του πράξεις

Σε συνέντευξη σ᾽ ένα από τα γεωργιανά τηλεοπτικά δίκτυα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Βαρθολομαίος εξαπέλυσε οξείς και ανυπόστατες κατηγορίες κατά της Ρωσικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας. Αναλύοντας κατά παράκληση της τηλεπαρουσιάστριας της εκπομπής «Εκκλησία και
κόσμος» Αι. Γκρατσιόβα τις σχετικές δηλώσεις, ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών
Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ
Ιλαρίωνας διαπίστωσε: «Δυστυχώς, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ολοένα και συχνότερα αναφέρει
πράγματα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είτε δεν έχει γνώση των θεμάτων,
τα οποία συζητεί, είτε διακινεί ενσυνείδητα ψεύδη. Είτε οι σύμβουλοί του, ενδεχομένως, του
παρέχουν πληροφορίες, που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα».

Ως παράδειγμα ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας παρέθεσε τον ισχυρισμό, ο οποίος διατυπώθηκε στη

συνέντευξη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου ότι δήθεν η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία διαθέτει
επίσκοπο στην Αμπχαζία. «Αυτό δεν ισχύει. Κοιτάξτε το ημερολόγιο της Ρωσικής Εκκλησίας και θα
δείτε ότι δεν διαθέτουμε επίσκοπο στην Αμπχαζία, ούτε στα χαρτιά, ούτε και στην πράξη. Εξ όσων
γνωρίζω, κανείς Ρώσος επίσκοπος ούτε καν εμφανίσθηκε στην Αμπχαζία τα τελευταία πολλά
χρόνια. Γιατί να λες ψέματα, όταν μάλιστα πολύ εύκολα μπορούν να διαψευστούν με την παράθεση
γεγονότων;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

«Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει επανειλημμένως τονίσει σε επίσημο επίπεδο, ότι σέβεται την
ακεραιότητα του κανονικού εδάφους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γεωργίας», διαπίστωσε ο
Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας και συνέχισε: «Κάθε προσπάθεια να κατηγορηθούμε για εμπλοκή στις
υποθέσεις της Εκκλησίας της Γεωργίας αποτελεί ψεύδος».

Συχνά τα επιχειρήματα, που χρησιμοποιούνται, είναι κυριολεκτικά «τραβηγμένα από τα μαλλιά»,
υπογράμμισε ο ιεράρχης. Κατ᾽ αυτόν τον τρόπο τέθηκε σε χρήση ακόμη κι ένα τέτοιο θέμα της
μακρινής ιστορίας, όπως το διατυπωθέν στις αρχές του 16ου αι. δόγμα περί της «Μόσχας ως Τρίτης
Ρώμης». «Αυτή τη θεωρία, παρεμπιπτόντως, την διατύπωσαν κάποτε οι Πατριάρχες
Κωνσταντινουπόλεως, αλλά για εμάς δεν έχει απολύτως ουδεμία ισχύ και ουδόλως είναι επίκαιρη»,
υπενθύμισε ο ιεράρχης.

Όπως επεσήμανε ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας, ο «Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
διέπραξε ένα μεγάλο σφάλμα, χορηγώντας αυτοκεφαλία στους σχισματικούς στην Ουκρανία και
τώρα αναζητεί επιχειρήματα, προκειμένου να δικαιολογήσει την αθέμιτη και αντικανονική του
πράξη».
Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87373/
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