ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ
Η.Π.Α.
Ἀπό τῆς Δευτέρας, 5ης Νοεμβρίου, μέχρι τῆς παρελθούσης Πέμπτης, 8ης Νοεμβρίου,
τῇ πρωτοβουλίᾳ παραγόντων τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς
Ἀμερικῆς, διά τῆς ὑποστηρίξεως τῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας
τῆς Νορβηγίας, ἔλαβε χώραν εἰς τήν Οὐάσινγκτον τῶν Η.Π.Α. συνάντησις τῶν
θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Council of
Religious Institutions of the Holy Land.
Εἰς τήν συνάντησιν, ἡ ὁποία εἶχεν ὡς σκοπόν τήν διερεύνησιν τῶν τρόπων διά
τῶν ὁποίων αἱ θρησκευτικαί κοινότητες τῆς Ἁγίας Γῆς δύνανται, ἵνα συμβάλωσιν
εἰς τήν προώθησιν τῆς πολιτικῆς εἰρηνεύσεως εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἔλαβον
μέρος διακεκριμένοι ἡγέται τῶν τριῶν θρησκειῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, Ἰουδαϊσμοῦ,
Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ, ἀπό δέ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ Α.Θ.
Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄.
Οἱ θρησκευτικοί ἡγέται κατέληξαν εἰς κοινόν ἀνακοινωθέν, περιλαμβάνον ἕξ
σημεῖα, ἀφορῶντα εἰς τήν ἐπιδιωκομένην συμβολήν τῶν θρησκειῶν εἰς τόν
προκείμενον σκοπόν τῆς συνδιαλλαγῆς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν_· ἐπίσης, συνηντήθησαν
μετά τῶν ὁμολόγων αὐτῶν, ἐπικεφαλῆς τῶν ἀντιστοίχων θρησκευτικῶν κοινοτήτων
εἰς τάς Η.Π.Α., ἀλλά καί μετ’ ἀνωτέρων στελεχῶν τοῦ State Department, τῆς
Γερουσίας καί τοῦ Κογκρέσσου. Αἱ διεργασίαι αὗται προοδοποιοῦν τάς
ἐπικειμένας εἰρηνευτικάς συνομιλίας εἰς τήν Annapolis τῆς Οὐάσινγκτον.
Πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμβουλίου, τήν Κυριακήν 4ην Νοεμβρίου, ἡ
Α.Θ. Μακαριότης ἐξεκλησιάσθη εἰς τόν ἐν Οὐάσινγκτον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς
Ἁγίας Σοφίας, ὅπου ἀπηύθυνε λόγους ψυχωφελεῖς εἰς τό ποίμνιον ἑλληνιστί καί
ἀγγλιστί μεταφέρων εἰς αὐτό τήν χάριν καί εὐλογίαν τοῦ Παναγίου Τάφου.
Εἰς τό περιθώριον τῶν κεκανονισμένων συναντήσεων ἡ Α.Θ. Μακαριότης,
συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν
Οὐάσινγκτον, Ἐξοχωτάτου τ. Πρέσβεως κ. Πατρικίου Θέρου, ἔσχεν ἐπίσης
συναντήσεις μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί
παραγόντων τῆς Ἑλληνικῆς ἐν ταῖς Η.Π.Α. Ὁμογενείας, δηλονότι Ἑλληνοαμερικανῶν Γερουσιαστῶν καί Βουλευτῶν, Ἀρχόντων τοῦ Oἰκουμενικοῦ Θρόνου,
διακεκριμένων μελῶν τῆς AHEPA (American Hellenic Educational Progressive
Association), τοῦ American Hellenic Institute, ἀλλά καί μετά σημαινόντων
παραγόντων τῆς σημερινῆς Κυβερνήσεως τῶν Η.Π.Α.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου

