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ΑΕΣ (ΝΝΟ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ:
Σεβαστήτε τα Δικαιώματα των Γιγενών Χριστιανικών Μειονοτήτων
Για πρώτη φορά ύστερα από 87 ολόκληρα χρόνια, ακούστηκε την Κυριακή η Θεία Λειτουργία της
Ορθοδοξίας στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμέλα. Δεν ήταν απλώς μία λειτουργία για την γιορτή της
Κοίνησης της Θεοτόκου – μία από τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας.
Ήταν επίσης μία ηπενθύμηση ότι οι γιγενείς Χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολίας κρατούν ζωντανά την
πίστη και τα ιερά τοπία των προγόνων τους. Ήταν μία πνευματική επιστροφή της Ορθοδοξίας σε μία από
τις πατρογωνικές εστίες της.
Τον περασμένο Ιούνιο, η Τουρκική Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων έδωσε την άδειά της στον
Οικουμενικό Πατριάρχη, Παναγιώτατο κκ Βαρθολομαίο, να τελέσει Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή –
κτίσμα του 4ου αιώνα – κάθε 15 Αυγούστου. Δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές ακολούθησαν τα βήματα των
προγόνων τους την Κυριακή, τιμώντας την Παναγία στο ιστορικό όρος, το οποίο βρίσκετε και στον
Κατάλογο παγκόσμιας Κληρονομιάς των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO World Heritage List).
Σε αλληλογραφία του προς την Διεύθυνση, το Αυστραλιανό Ελληνικό Συμβούλιο (ΝΝΟ) συγχαίρει τις
αρχές στην Άγκυρα για την απόφασή της κι έκφρασε την επιθυμία του η Λειτουργία στην Παναγία
Σουμέλα να σημειώσει σημαντική αλλαγή στις σχέσεις Χριστιανών-Μουσουλμάνων στην Τουρκία.
«Το ΑΕΣ (ΝΝΟ) ελπίζει ότι μία απόφαση υπέρ της επαναλειτουργείας της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης θα εκδοθεί σύντομα, όπως και παρόμοιες αποφάσεις υπέρ της λειτουργίας θεολογικών σχολών των
Αρμενίων και των Ασσυρίων.
«Αποσύροντας όλα τα διοικητικά και νομικά εμπόδια στην ομαλή λειτορυγία των κοινοτήτων των γιγενών
Χριστιανών της Ανατολίας είναι η μοναδική λύση για την επιβίωσή τους», δήλωσε ο παροικιακός φορέας
της ΝΝΟ. «Για παράδειγμα, η ιερά μονή του Αρχάνγγελου Γαβριήλ των Συρίων Ορθδόξων μπορεί να
λειτουργήσει και σαν θεολογική σχολή για τις μερικές χιλιάδες Ασσυρίων που παραμένουν στην
στρατηγική νοτιο-ανατολική Ανατολία. Ένα τέτοιο μέτρο θα αποθάρυνε την μετανάστευση Ασσυρίων από
την περιοχή».
Το θέαμα κι οι ήχοι του Χριστιανικού προσκυνήματος της Κυριακής, για κάποιες στιγμές, ξαναέφεραν
στην μνήμη τις ημέρες όταν η Ανατολία ήταν μία ζωντανή, πολυπολιτιστική κοινωνία. Τις ημέρες όταν οι
Χριστιακοί, οι Μουσουλμάνοι, οι Εβράιοι, οι Γιεζίντι ζούσαν και προσευχόντουσαν δίπλα ο ένας στον
άλλον για αιώνες ύστερα από την Τουρκική κατάκτηση της Ανατολίας από τον 11ο μέχρι τον 14 αιώνα.
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Κτισμένο γύρω από μία σπηλιά σ’έναν βράχο του Όρους Μελά στην περιοχή της Τραπεζούντας του
Πόντου, η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμέλα λειτουργούσε χωρίς διακοπή από την ίδρυσή του το 386μΧ
μέχρι τον διωγμό των τελευταίων μοναχών το 1923.
Για δεκαέξι αιώνες, ήταν το κορυφαίο εκκλησιαστικό κέντρο των Ορθοδόξων Χριστιανών του Πόντου.
Ύστερα από επτά δεκαετίες εγκατάλειψης, το 1999 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χρηματοδότησαν
έργα αποκατάστασης της ιεράς μονής. Έργα τα οποία έσωσαν την Παναγία Σουμέλα από την κατάρρευση
και την ολοκληροτική καταστροφή.
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