
Συνάντηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου με τον Πατριάρχη της Ασσυριακής Εκκλησίας της

Ανατολής Mar Awa.

Την Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022, ο Πατριάρχης της Ασσυριακής Εκκλησίας της
Ανατολής (Ιράκ), μετά πενταμελούς συνοδείας επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο
Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, στο γραφείο του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο
Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον Ασσύριο Πατριάρχη κάνοντας αναφορά στους
δεσμούς μεταξύ των δύο Εκκλησιών, που προκύπτουν από τα κοινά ιστορικά
βιώματα (αρχαίες κοιτίδες του Χριστιανισμού της Ανατολής, γενοκτονία Ασσυρίων,
Ποντίων, Αρμενίων κ.λπ.) και στις μεγάλες κρίσεις της εποχής που αντιμετωπίζουν
κοινότητες, λαοί και κράτη απανταχού της γης.

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης των Ασσυρίων, αφού εξέφρασε την ιδιαίτερη
χαρά του για την επίσκεψη στην χώρα μας και στην Αρχιεπισκοπή, τονίζοντας την
μακρόχρονη παρουσία, πλέον των 100 ετών, της Ασσυριακής κοινότητας στην
Ελλάδα, εξέθεσε στον Αρχιεπίσκοπο τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι
χριστιανικές κοινότητες στον τόπο καταγωγής τους στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσοποταμίας, κατά τη διάρκεια της βάρβαρης επέλασης του ISIS. Oι Χριστιανοί
της περιοχής αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν, εκτοπίστηκαν σε γειτονικές χώρες ή
μετανάστευσαν σε Ευρώπη και Αμερική. Οι ναοί καταστράφηκαν είτε από τους
βομβαρδισμούς είτε από το μένος των ακραίων ισλαμιστών. Στις μέρες μας γίνεται
προσπάθεια ανοικοδόμησης των ναών και των οικιών των ξεριζωμένων που
αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αλλά τα μεγάλα προβλήματα
δραματικής συρρίκνωσης του χριστιανικού στοιχείου στην περιοχή (Ιράκ)
παραμένουν. Παρόντος και του Προέδρου της Ασσυριακής κοινότητας, κ. Κυριάκου
Μπατσάρα, ο Πατριάρχης εξέφρασε την ελπίδα για περαιτέρω σύσφιγξη των
δεσμών μεταξύ των δύο Εκκλησιών, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος, κ. Ιερώνυμος ανέφερε ότι
η Εκκλησία της Ελλάδος είναι διατεθειμένη να συνδράμει και να βοηθήσει όταν και
εφόσον της ζητηθεί.

Στην συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή παραβρέθηκαν εκ μέρους της Συνοδικής
Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων ο Γραμματέας της ΣΕΔΔΣ,
Αρχιμανδρίτης κ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης, και ο συνεργάτης της ΣΕΔΔΣ,
πρωτοπρεσβύτερος κ. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών παρών ήταν και ο Πρωτοσύγκελλος, Αρχιμ. κ. Βαρνάβας Θεοχάρης.


