Κωνσταντινούπολη 11-12 Ιουνίου 2022

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. στην Έδρα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
Στις 11-12 Ιουνίου, αντιπροσωπεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας
(Δ.Σ.Ο.) επισκέφτηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να συμμετέχει στην πατριαρχική και
συνοδική λειτουργία στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, την Κυριακή της
Πεντηκοστής, στην οποία συλλειτούργησε και ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος κ. Στέφανος,
παρουσία του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας κ. Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι, υπουργών,
μητροπολιτών και πλήθους πιστών.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Δ.Σ.Ο. ήταν ο Γενικός Γραμματέας δρ. Μάξιμος
Χαρακόπουλος, ενώ συμμετείχαν οι βουλευτές της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Mile Talevski
και κα Ana Lashkoska, ο βουλευτής της Ρουμανίας κ. Ioan Vulpescu και ο Σύμβουλος της
Δ.Σ.Ο., δρ Κώστας Μυγδάλης.
Οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Θεσμού είχαν επίσης την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν
συνάντηση με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και να του
ευχηθούν «Έτη Πολλά» δια ζώσης, αλλά και γραπτώς στο βιβλίο ευχών που άνοιξε στα
Πατριαρχεία για τα ονομαστήρια του προκαθημένου της πρωτόθρονης εκκλησίας της
Κωνσταντινουπόλεως. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας σημείωσε ότι «ο ιστορικός του
μέλλοντος θα καταγράψει ως σοφή την μακρά ποιμαντορία σας στο πηδάλιο της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας».
Αναφερόμενος στην αποκατάσταση κοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την
Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι «Ελπίζουμε και ευχόμαστε η
κατάληξη αυτής της διαδικασίας να μην έχει πισωγυρίσματα και να είναι αυτή που εσείς με
καθαρότητα προτείνατε, ώστε να εισέλθουμε σε μια νέα περίοδο για την εν λόγω Εκκλησία,
αλλά και την Ορθοδοξία στον Βαλκανικό χώρο, συνολικώς, η οποία ουκ ολίγες φορές έχει
ταλαιπωρηθεί τα τελευταία 150 έτη. … στην περίπτωση της αναγνώρισης της Αρχιεπισκοπής
Αχρίδος, ως ο μόνος που δύναται να πράξει τούτο, από την θέση σας του Οικουμενικού
Πατριάρχη, δίδετε το σωστό πλαίσιο αυτής της πράξης ορίζοντας όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις της ολοκλήρωσής της. Πρώτον, την ονομασία της Αρχιεπισκοπής, η οποία δεν
μπορεί να παραπέμπει σε εθνοφυλετικές πλάνες που τόσο ταλαιπώρησαν την Ορθοδοξία.

Και δεύτερον, τα εκκλησιαστικά σύνορα της εν λόγω Αρχιεπισκοπής αποκλειστικά εντός της
επικράτειας του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας … Είμαστε ευτυχείς που επί των ημερών σας
επουλώνεται μια πληγή που έμενε ανοιχτή και χαίνουσα εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Είθε
και στην Ουκρανία να γίνει πράξη το “ειρήνη υμίν”.
Στην αντιφώνησή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε το έργο της Δ.Σ.Ο. και συνεχάρη το
Γενικό Γραμματέα και το Σύμβουλο, ενώ υπογράμμισε ότι «Η μητέρα εκκλησία της
Κωνσταντινουπόλεως χαίρει ιδιαιτέρως, διότι με την Χάρη του Θεού και το φωτισμό του Αγίου
Πνεύματος πήρε αυτή την ιστορική απόφαση στις 9 Μαΐου για την εισδοχή και πάλι μέσα στην
οικογένεια των πανορθοδόξων του λαού της Βορείου Μακεδονίας, ο οποίος επί σχεδόν έξι
δεκαετίες είναι εκτός αυτής της κανονικής κοινωνίας με τους υπόλοιπους ορθοδόξους του
κόσμου». Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε την θλίψη του «περισσότερο
για τη στάση της Αγιωτάτης Εκκλησίας Ρωσίας, η οποία ευλογεί δια του Πατριάρχη Κυρίλλου,
με τα δύο χέρια, αυτόν τον πόλεμο. Είπα σε μία συνέντευξη που έδωσα στην ελληνική τηλεόραση
ότι ο αδελφός Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας, έπρεπε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων
και να καταδικάσει τον πόλεμο, έστω και αν αυτό θα του κόστιζε την πατριαρχεία του. Όχι μόνο
δεν το έκανε αυτό, όχι μόνο συμφωνεί με τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά και υπερθεματίζει
προσπαθώντας να δώσει μεταφυσική διάσταση σε αυτό τον πόλεμο. Και αυτή η στάση του είναι
χειρότερη από την διακοπή της κοινωνίας με την μητέρα εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, η
οποία προηγήθηκε λόγω της Αυτοκεφαλίας της εκκλησίας της Ουκρανίας, την οποία δικαίως
έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο».

