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Πατριαρχείο Μόσχας

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας: Η συνάντηση των ηγετών
Ρωσίας και ΗΠΑ είναι ένα βήμα, ώστε να λυθεί ο
γόρδιος δεσμός των προβλημάτων στις σχέσεις των
δύο χωρών

Κεντρικό θέμα της εβδομάδας που πέρασε ήταν η συνάντηση του Προέδρου της Ρωσικής
Ομοσπονδίας Βλαδιμήρου Πούτιν και του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη Γενεύη.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του
Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, σχολιάζοντας τη συνάντηση
κορυφής κατόπιν παρακλήσεως της παρουσιάστριας της εκπομπής «Εκκλησία και κόσμος» Αι.
Γκρατσιόβα, στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχει διαμορφωθεί μια πολύ ανησυχητική
κατάσταση και η συνάντηση των αρχηγών των δύο κρατών ήταν ένα πολύ σπουδαίο βήμα, το οποίο
«αποβλέπει στο να λυθεί ο γόρδιος δεσμός και να αρχίσει η επίλυση εκείνων των προβλημάτων, τα
οποία συσσωρεύθηκαν. Και τα προβλήματα αυτά είναι πολλά».

«Ήταν πολύ εκτεταμένη και ειλικρινής συζήτηση», διαπίστωσε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας και
συνέχισε: «Και εκείνοι οι παρατηρητές, οι οποίοι επιθυμούσαν η συνάντηση αυτή να βλάψει τη
Ρωσία, εξέφρασαν αργότερα την ειλικρινή τους απογοήτευση».

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ δεν συμφώνησε με τη διατυπωθείσα από τον πρόεδρο του ΗΠΑ
γνώμη ότι όλη η εξωτερική πολιτική αποτελεί λογική προέκταση των προσωπικών σχέσεων.

«Φρονώ ότι οι προσωπικές σχέσεις είναι σημαντικές, αλλά, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Β. Πούτιν,
μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οι πολιτικές
σχέσεις πρέπει να είμαι πρωτίστως πραγματιστικές», συνόψισε ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

Ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας υπενθύμισε ότι κάθε πολιτειακός αρχηγός καλείται να υπεραμύνεται
των συμφερόντων της χώρας του, παράλληλα πρέπει να έχει την ικανότητα να οικοδομεί σχέσεις
με τους γείτονες. Εάν μάλιστα πρόκειται για τόσο μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η
Ρωσία «από τις σταθερές σχέσεις μεταξύ των οποίων εξαρτάται και η ασφάλεια όλου του κόσμου».

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87483/
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