ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ κάλεσε στο Διαθρησκειακό
φόρουμ G20 να προστατευθούν οι χριστιανοί της
Αφρικής από τη γενοκτονία

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα οι εργασίες του Διαθρησκειακού
Φόρουμ των G20 στη Μπολόνια της Ιταλίας το οποίο έχει ως κεντρικό του θέμα την «Εποχή του
θεραπεύσαι: Η ειρήνη μεταξύ των πολιτισμών, η κατανόηση μεταξύ των θρησκειών».

Με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου στο φόρουμ
συμμετέχει αντιπροσωπεία της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, την οποία αποτελούν ο
αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ αρχιεπίσκοπος Βλαντικαυκάζ και Αλανίας Λεωνίδας και ο γραμματέας του
ΤΕΕΣ επί διαθρησκειακών υποθέσεων ιερέας Δημήτριος Σαφόνοφ. Κατά τη δεύτερη ημέρα των
εργασιών του φόρουμ ο αρχιεπίσκοπος Λεωνίδας παρουσίασε σε ειδική συνεδρία εισήγηση με
τίτλο «Ο θεολογικός χαρακτήρας του διαλόγου».

Συντονιστές της συνεδρίας ήταν η Αλεσάντρα Τρότα και ο εκπρόσωπος της κοινότητας Μπόζε

αδελφός Ανταλμπέρτο ΜαΪναρντι. Ο αρχιεπίσκοπος Λεωνίδας στην παρέμβασή του αναφέρθηκε
στην εμπειρία διαθρησκειακού διαλόγου, που έχει συσσωρευθεί στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία,
κάνοντας μνεία ειδικότερα στη δραστηριότητα της ρωσο-ιρανικής επιτροπής διαλόγου «ΟρθοδοξίαΙσλάμ» και στη Διαθρησκειακή Ομάδα Εργασίας για την Παροχή Βοήθειας στον Πληθυσμό της
Συρίας. Τόνισε ότι για τη Ρωσική Εκκλησία έχει καταστεί πρώτιστης σημασίας ο πρακτικός
διαθρησκειακός διάλογος: «Αναζητούμε από κοινού απαντήσεις στις προκλήσεις της σύγχρονης
εποχής: κοινωνικές, οικονομικές, διεθνικές κ.ά.».

Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας του ο αρχιεπίσκοπος Λεωνίδας πραγματεύθηκε το θέμα των
διωγμών κατά των χριστιανών, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στη θέση τους στην Αφρική. Ο
ιεράρχης είπε: «Ας είμαστε ειλικρινείς ο ένας έναντι του άλλου και ας βρούμε το θάρρος να
ομολογήσουμε ότι, ενόσω σιωπούμε, σε σειρά αφρικανικών χωρών διαπράττεται πραγματικός
αφανισμός του χριστιανικού πληθυσμού. Στη Νιγηρία, το Κονγκό, τη Μπουρκίνα-Φάσο, τη
Μοζαμβίκη και άλλα κράτη συμμορίες ενόπλων εξτρεμιστών στοχευμένα και ατιμώρητα
διαπράττουν μαζικές δολοφονίες χριστιανών. Πρόκειται περί χιλιάδων απροστάτευτων και αθώων
ανθρώπων».

Επίσης, ο αρχιεπίσκοπος Λεωνίδας έθιξε το θέμα των διακρίσεων εις βάρος του ιερού κλήρου και
των πιστών της κανονικής Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας: «Δεν επιτρέπεται να αγνοήσουμε την
παραβίαση των δικαιωμάτων των πιστών της κανονικής Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, της
μεγαλύτερης θρησκευτικής οργανώσεως στην Ουκρανία. Εκατοντάδες χιλιάδες ναοί αυτής της
Εκκλησίας αρπάζονται με τη βία με τη σύμπραξη των Αρχών και μεταβιβάζονται στη συγκροτηθείσα
το 2018 από τον (σ.τ.μ. πρώην πρόεδρο) Πετρό Ποροσένκο και το Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως στην ούτως καλούμενη “Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας”. Οι διακρίσεις
συντελούνται και στο νομοθετικό επίπεδο, καθώς εγκληματίες, οι οποίοι ασκούν βία σε βάρος
κληρικών και θρησκευομένων της κανονικής Εκκλησίας, κατά κανόνα παραμένουν ατιμώρητοι».

Ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ επίσης επέστησε την προσοχή στην τύχη των θρησκευτικών
προσκυνημάτων παγκοσμίως. «Φαντασθείτε, με τι πόνο ηχεί στις καρδιές των πιστών η βεβήλωση ή
κατεδάφιση ναού, η επιδεικτική μεταστροφή αυτού προς χρήση για τις ανάγκες άλλης θρησκείας. Η
επιβουλή κατά ενός ιερού προσκυνήματος με τον πλέον καταστροφικό τρόπο επηρεάζει τον
διαθρησκειακό διάλογο, την ειρήνη και την ηρεμία», τόνισε.

Στο τέλος της παρεμβάσεώς του ο ιεράρχης υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2022 προγραμματίζεται
στην Αγία Πετρούπολη να διεξαχθεί το Διεθνές Συνέδριο για το Διαθρησκειακό και Διεθνικό
Διάλογο.

Στη συνεδρία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων και διαθρησκειακών
οργανώσεων.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/88015/
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