ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση
για τους Έλληνες του Πόντου

Στις 19 Μαΐου 2021 με την ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών
Κυρίλλου ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου
Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τέλεσε στον ιερό των Αγίων Πάντων στο Κουλίσκι
της Μόσχας το ιερό τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου.

Επίσης συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασόφ, ο γραμματέας
του ΤΕΕΣ επί διορθοδόξων υποθέσεων πρωθιερέας Ίγκορ Γιακιμτσούκ, ο ασκών χρέη προϊσταμένου
του ιερού ναού των Αγίων Πάντων στο Κουλίσκι γραμματέας του ΤΕΕΣ υπό υποθέσεων του
απώτερου εξωτερικού πρωθιερέας Σέργιος Ζβοναριόφ, το στέλεχος της Γραμματείας του ΤΕΕΣ επί
διορθοδόξων υποθέσεων ιερομόναχος Γρηγόριος Σοκολόφ.

Στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστησαν ακόμη η έκτακτος και πληρεξούσιος Πρέσβης της
Ελληνικής Δημοκρατίας στη Μόσχα Αι. Νασίκα, ο έκτακτος και πληρεξούσιος Πρέσβης της

Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα Α. Ζήνωνος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μόσχα Ν.
Κρίκος με τη σύζυγό του, ο διευθυντής του Πολιτιστικού Τμήματος της Ελληνικής Πρεσβείας στη
Μόσχα Δ. Γιαλαμάς καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας επί θεμάτων προώθησης της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών και θρησκευτικών
ενώσεων Σ. Γκαβρίλοφ κ.ά.

Μετά το πέρας της ακολουθίας ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας προσφώνησε τους παρόντες ως
ακολούθως:

«Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Εξοχώτατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Σας καλωσορίζω όλους σας στον ναό των Αγίων Πάντων στο Κουλίσκι, ο οποίος αποτελεί επί
πολλά έτη πλέον πνευματική οικία της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Μόσχας.

Έχουμε συνέλθει εδώ, προκειμένου να αναπέμψουμε προσευχές υπέρ των θυμάτων της μαζικής
σφαγής των φιλήσυχων πληθυσμών του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που ως αιμορραγούσα
πληγή παραμένει στις καρδιές εκείνων, οι οποίοι ταυτίζονται με τον ελληνικό λαό και πολιτισμό.

Υπό τις συνθήκες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπέστησαν τρομερές δοκιμασίες οι χριστιανικοί
λαοί, οι οποίοι διαβιούσαν στο έδαφος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Πρωτίστως υπέφερε ο
ελληνικός πληθυσμός του Πόντου. Οι βιαιότητες, που διαπράχθηκαν σε βάρος του, συγκλονίζουν
για την έκταση και την βαναυσότητά τους. Ήταν μια πραγματική γενοκτονία. Σκοτώθηκαν
εκατοντάδες χιλιάδες απολύτως αθώοι γέροι και παιδιά, άνδρες και γυναίκες, γηγενείς κάτοικοι της
περιοχής. Ένας ολόκληρος λαός καταδικάσθηκε σε ταλαιπωρίες. Οι Έλληνες του Πόντου πέθαιναν
από την πείνα και τις στερήσεις εξαιτίας των βίαιων εκδιώξεων. Ο δρόμος της θλίψεως, που
οδηγούσε στο άγνωστο, ήταν γεμάτος από τις σορούς των εκπατρισθέντων. Οι ελάχιστοι επιζώντες
πήραν μαζί τους τις πικρές αναμνήσεις στις χώρες της διασποράς. Ενώ μετά από μερικά χρόνια,
έπειτα από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο, καταστράφηκε ή εκπατρίσθηκε στη ξενιτιά σχεδόν όλος ο
ελληνικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας. Στη συνείδηση πολλών γενεών διασώθηκαν οι αφηγήσεις
για τις φρικαλεότητες εκείνης της εποχής.

Η πίστη στον Θεό βοηθά να ξεπεράσουμε τις θλιβερές σελίδες του παρελθόντος, να βγούμε από
τις δοκιμασίες πιο ενδυναμωμένοι, με ενισχυμένο πνεύμα και σκληραγωγημένοι μέσω του αγώνα.
Χρειάζεται να αυξήσουμε μέσα μας, στις οικογένειές μας και στα παιδιά μας τέτοια πίστη, που ως
πολύτιμο θησαυρό θα πρέπει να παραδώσουμε στις νεότερες γενιές.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία μαζί με τον ελληνικό λαό διατηρεί τη μνήμη της προσευχής για τα
θύματα του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Η ανάμνηση των αδικοχαμένων αμάχων πολιτών, όσων
εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους, πάντα ως καμπάνα θα ηχεί στις καρδιές μας, χωρίς
να επιτρέπει, μέσα στη ματαιότητα του βίου, να λησμονήσουμε τις τραγικές σελίδες του
παρελθόντος.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ελληνικό λαό, διατηρούμε την πίστη ότι ο Κύριος θα
σκουπίσει κάθε δάκρυ και θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά, διότι Ανέστη ο Χριστός και θα μας
συναναστήσει μαζί Του.

Χριστὸς ἀνέστη!»

Αντιφωνώντας η έκτακτος και πληρεξούσιος Πρέσβυς της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσική
Ομοσπονδία Αι. Νασίκα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα.

«Επί πολλά χρόνια η Οθωμανική αυτοκρατορία, οι νεότουρκοι και ο Κεμάλ έσφαζαν, βασάνιζαν και
εξεδίωκαν από τις πατρογονικές τους εστίες εκατοντάδες χιλιάδες Πόντιους: γυναίκες, παιδιά και
άνδρες. Έτσι ο Ελληνισμός εξαφανίσθηκε από τα εδάφη, τα οποία κάποτε συνεισέφεραν στην
ανάπτυξη του πολιτισμού, στην εδραίωση της πίστεως και την εκμάθηση της γλώσσας επί χιλιετίες
από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας, του Βυζαντίου, των νεότερων χρόνων μέχρι τον 20ο αι.»,
τόνισε ειδικότερα η κ. Νασίκα. Ταυτοχρόνως επεσήμανε ότι μόλις το 1994 η Βουλή των Ελλήνων
αποφάσισε να διατυπώσει τη θέση της έναντι εκείνων των γεγονότων και να καθιερώσει την ημέρα
μνήμης. Έκτοτε και κάθε χρόνο η πολιτική ηγεσία της χώρας τιμά τη μνήμη όλων των θυμάτων της
γενοκτονίας.

Κατά την κα Πρέσβυ, οι απόγονοι των Ελληνοποντίων, όσοι κατάφεραν να επιζήσουν μετά τους
διωγμούς, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες ολόκληρων γενεών διαβιούν σήμερα στην
Ελλάδα, προσφέροντας τα μάλα στην κοινωνία.

«Επίσης προοδεύουν και όσοι εγκαταστάθηκαν στον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Αλλά,
ιδίως στη Ρωσία, όπου η παρουσία τους ήταν και παραμένει αισθητή σε όλους τους τομείς της
πορείας και της δράσεως της δεύτερης πατρίδας τους, ειδικότερα δε στον τομέα του πολιτισμού,
της οικονομίας και της επιστήμης. Κατάφεραν να οικοδομήσουν μια γερή γέφυρα μεταξύ του
ρωσικού και του ελληνικού λαού, ενισχύοντας κατ᾽ αυτόν τον τρόπο την ελληνο-ρωσική φιλία»,
υπογράμμισε η επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στη Μόσχα.

Υπηρεσία Επικοινωνίας του ΤΕΕΣ
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