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Εισαγωγικό σημείωμα

Το έτος 2015, η ανθρωπότητα, η Ευρώπη, εόρτασαν την συμπλήρωση εβδομήντα χρό-
νων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Του πιο καταστροφικού πολέμου στη 
σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Εορτάσαμε επιπλέον, τα εβδομήντα χρόνια ειρή-
νης στην οποία ζει η ευρωπαϊκή ήπειρος  άλλα και άλλες μεγάλες περιοχές του πλανήτη 
μας. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), πολιτική οργάνωση στην 
οποία στην οποία μετέχουν Ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα βουλευτές από 25 Κοινο-
βούλια, συμμετέχει στους εορτασμούς μνήμης, οργανώνοντας ημερίδα με θέμα: «Β΄ 
Παγκόσμιος πόλεμος – χριστιανική άποψη: 70 χρόνια αργότερα». Η ημερίδα διοργανώ-
θηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 στο ενοριακό Κέντρο του Ορθόδοξου Ιερού Ναού 
του Αγ. Αποστόλου Ανδρέου (Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde Hl. Andreas 
Düsseldorf). Μία από τις πόλεις που καταστραφήκανε ολοσχερώς στον πόλεμο. Ένας 
ικανός αριθμός εισηγήσεων υψηλού επιπέδου ακούσθηκαν από διάφορους εισηγητές. 
Έχοντας στην κατοχή της, η οργανωτική επιτροπή αυτό το ενδιαφέρον υλικό, αποφά-
σισε να εισηγηθεί προς την Διεθνή Γραμματεία της Δ.Σ.Ο, την έκδοσή του, ώστε να 
καταστεί προσβάσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο, ιδιαίτερα μάλιστα προς του ερευνητές 
του θέματος και εκείνης της ιστορικής περιόδου.

Η Δ.Σ.Ο άλλωστε με στοχευμένες αποφάσεις των Συνελεύσεών της έχει καλέσει τους 
λαούς να περιφρουρήσουν και να αναδείξουν την ιστορική τους μνήμη απέναντι σε 
φαινόμενα αναβίωσης του φασισμού, του ρατσισμού, σε φαινόμενα διάκρισης των αν-
θρώπων, σε φαινόμενα κάθε μορφής βίας και μάλιστα θρησκευτικής. 

Επι πλέον, η έκδοση ενός τέτοιου υλικού, προασπίζει με τον δικό της έμμεσο τρόπο την 
ειρήνη και υπενθυμίζει προς κάθε άνθρωπο, την υποχρέωση να συμβάλει δημιουργικά 
μέσα από την καθημερινότητά του, στην ενδυνάμωση κάθε ειρηνικής έκφρασης στον 
κόσμο. 

               Ο Γενικός Γραμματέας                  Ο Πρόεδροςτης Γενικής Συνέλευσης  

                Ανδρέας Μιχαηλίδης                                       Sergei Popov
      Μέλος της Βουλής των Ελλήνων         Μέλος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας            
                                                               της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσίας                                                  
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Χαιρετισμός
από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας 
και Έξαρχο Κεντρώας Ευρώπης
κ. Αυγουστίνο 

Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι, 
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι!

Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας υποδέχομαι εδώ στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα 
και στο ενοριακό κέντρο του Ντίσελντορφ. Είναι η πρώτη φορά που συνέρχεται εδώ 
η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας. Με την επιλογή αυτού του τόπου 
συνάντησης αποδεικνύετε ότι κατανοείτε αυτό που κάνουμε εδώ εμείς, οι Ορθόδοξοι 
μητροπολίτες, ιερείς και ποίμνιο: οικοδομούμε την εκκλησία μας σε αυτή τη φιλόξενη 
χώρα. Αν είχατε έρθει εδώ στον ίδιο ακριβώς τόπο πριν 31 χρόνια, θα είχατε δει ένα 
άδειο οικόπεδο στις παρυφές του αυτοκινητόδρομου. Σήμερα όμως στέκει εδώ – σαν 
πύλη εισόδου στην πόλη του Ντίσελντορφ – αυτή η πανέμορφη εκκλησία με την αίθου-
σα στην οποία βρισκόμαστε, η οποία αποτελεί μια πνευματική πατρίδα για τους Χρι-
στιανούς Ορθόδοξους αυτής της πόλης. Και δεν είναι η μοναδική ορθόδοξη εκκλησία 
της πόλης. Το Ντίσελντορφ, η πρωτεύουσα της Βόρειας Ρηνανίας–Βεστφαλίας διαθέτει 
περισσότερες από 10 Ορθόδοξες ενορίες, ένα Ορθόδοξο νεκροταφείο, ελληνορθόδοξο 
μάθημα θρησκευτικών από το δημοτικό μέχρι την τρίτη λυκείου, Μόνιμη Διάσκεψη των 
Ορθόδοξων κληρικών αυτής της πόλης, είναι έδρα του γεωργιανού αδερφού μας κ.ο.κ.

Ως Ορθόδοξη Επισκοπική Συνέλευση στη Γερμανία, η οποία αριθμεί 16 επισκοπικά 
μέλη και μεριμνά για πάνω από 1,5 εκατομμύριο Χριστιανούς Ορθόδοξους, παρακο-
λουθούμε τις εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας με ενδι-
αφέρον και συμπάθεια. Διαπιστώνουμε ότι η δύναμή σας έγκειται στη συνεργασία και 
στη σύγκλιση μεταξύ των διαφόρων Ορθόδοξων λαών. Το ίδιο ισχύει και για μας την 
Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ στη Γερμανία– και θα προσέξατε ότι αναφέρομαι στην „Ορ-
θόδοξη Εκκλησία“ στον ενικό αριθμό! Η Επισκοπική Συνέλευση ιδρύθηκε πριν από 5 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ
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Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

χρόνια με την υιοθέτηση του πανορθόδοξου καταστατικού του Chambésy. Στο διάστη-
μα αυτό εξελίχθηκε– και λόγω της ήδη ανεπτυγμένης συνεργασίας στο πλαίσιο της τότε 
„Επιτροπής της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Γερμανία“ (KOKiD) – σε αξιόπιστο εταίρο 
της γερμανικής κοινωνίας, της κυβέρνησης και της γερμανικής Βουλής, των τοπικών 
κυβερνήσεων των γερμανικών κρατιδίων, των εκκλησιών και άλλων θεσμικών οργά-
νων αυτής της χώρας. Αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και μας κάνει να αισθανόμαστε 
αρκετά περήφανοι. 

Από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μάθαμε ότι δεν είναι ο Τόπος που λυτρώνει τον 
άνθρωπο, αλλά ο Τρόπος με τον οποίο αυτός ζει. «Ο Αδάμ», γράφει, «ευρισκόμενος 
μέσα στον παράδεισο ναυάγησε, ενώ ο Λωτ ευρισκόμενος μέσα στα Σόδομα σώθηκε». 
Βεβαίως δεν θέλω να συγκρίνω τη χώρα στην οποία ζούμε με τα Σόδομα. Θέλω απλώς 
να πω ότι είναι αυτός ο Ορθόδοξος Τρόπος ζωής που μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι, κατά 
τη γνώμη μου, και το συναρπαστικό στοιχείο στη δουλειά σας, αξιότιμα μέλη της Δια-
κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας: το ότι αναζητάτε μέσα και τρόπους για 
την εκδήλωση και την εφαρμογή των κοινών αξιών της Ορθοδοξίας και της κοινοβου-
λευτικής δημοκρατίας. Το ότι δυστυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αμφισβητούν 
αυτά τα κοινά σημεία αποδεικνύεται από μια επιστολή την οποία απευθύναμε εφέτος 
ως Ορθόδοξοι Επίσκοποι της Γερμανίας στον ίδιο τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου όταν εκφράστηκε ως προς το θέμα αυτό με τρόπο κατά τη γνώμη μας μη 
ενδεδειγμένο.

Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, έχουμε να επιδείξουμε έναν ανθηρό Ορθόδοξο βίο στη χώρα 
αυτή, ο οποίος μπορεί αναμφίβολα να βελτιωθεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. 
Αυτό που λείπει ακόμα είναι ένας Ορθόδοξος βουλευτής στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. 
Ίσως όμως αυτό να έχει συμβεί μέχρι την επόμενη συνάντησή σας στη Γερμανία...

Σε αυτό το πνεύμα θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην εκδήλωση που λαμβάνει 
χώρα για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ευλογημένοι να είστε όλοι από τον Κύριο εν ειρήνη! 

Σας ευχαριστώ πολύ!
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Χαιρετισμός
του Γενικού Γραμματέα 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 
Αιδ. Δρα Olav Fykse Tveit 

Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

70 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση από τη 
γερμανική κατοχή, τη ναζιστική δικτατορία και την απάνθρωπη τρομοκρατία, βρίσκεστε 
εδώ για να συζητήσετε την κατάσταση μετά τον πόλεμο και τις συνέπειες αυτού για τις 
προοπτικές των Ορθόδοξων Εκκλησιών. Χαίρομαι που έχετε προσκαλέσει και εκπρο-
σώπους άλλων εκκλησιών και του οικουμενικού κινήματος στη συζήτηση αυτή.

Όσον αφορά την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν, το κεντρικό ερώτημα που τίθεται 
για μένα είναι: ποιο είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού σχεδίου ειρήνης; Η επιθυμία για 
συμφιλίωση και ειρήνη στην Ευρώπη, παρά τις εντάσεις του επονομαζόμενου Ψυχρού 
Πολέμου, καθόρισαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις σχέσεις μεταξύ των κρατών κα-
θώς και την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη. Όμως ποιες είναι οι αξίες και τα πρότυ-
πα που υποδεικνύουν σήμερα την κατεύθυνση προς το μέλλον, ενόψει των συνεπειών 
της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών τους για την 
Ελλάδα αλλά και για πολλές άλλες χώρες; Ποιες είναι οι αξίες και τα πρότυπα που θα 
μας καθοδηγήσουν ενόψει των επιπτώσεων των πολέμων στα Βαλκάνια, της διαμάχης 
στην Ουκρανία και των εντάσεων που προκαλούνται από την καθημερινή άφιξη χιλιά-
δων προσφύγων – για να αναφέρω μερικά μόνο από τα επίμαχα ζητήματα;

Η ολοκλήρωση της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βορειοατ-
λαντικού Συμφώνου είναι μια από τις εναλλακτικές οδούς που ακολουθούνται. Κανείς 
όμως δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπροστά στον υψηλό κίνδυνο διενέξεων που 
συνεπάγεται η επιλογή αυτή τόσο στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσο 
και στις σχέσεις τους με τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Όπως έδειξε η πε-
ρίπτωση της Ουκρανίας, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Ρωσία που στρέφεται ολοένα και 
περισσότερο προς την Ασία, επιδιώκοντας μια στενότερη συνεργασία με την Κίνα και 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ
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Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

την Ινδία στο πλαίσιο της ομάδας των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική). 
Το ρήγμα δεν ταυτίζεται απόλυτα με το παλαιό όριο μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ρώ-
μης που καθόρισε την πολιτισμική εξέλιξη και προκάλεσε ρήξη μεταξύ των εκκλησιών. 
Αφορά όμως σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις μεταξύ των περισσότερων ορθόδοξων κρα-
τών αφ’ ενός και της καθολικής και προτεσταντικής Δύσης αφ’ ετέρου.

Πολλοί νοσταλγούν με πόνο ψυχής το πνεύμα του Ελσίνκι και του Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Ο ΟΑΣΕ είχε καθοριστική συμβολή 
στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης και μας επέτρεψε 
να μιλούμε για τον «κοινό ευρωπαϊκό οίκο». Ο ΟΑΣΕ διαδραματίζει αναμφίβολα και 
σήμερα σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία. Έχει όμως απολέσει 
σημαντικό κομμάτι της σημασίας του σε σύγκριση με την τελευταία περίοδο της σύ-
γκρουσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης τον προηγούμενο αιώνα. Κάτι ανησυχητικό που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι ορισμένες διαστάσεις του Ψυ-
χρού Πολέμου που θεωρούνταν παρωχημένες και ξεπερασμένες ορίζουν και πάλι την 
ημερήσια διάταξη. 

Ενόψει αυτής της κατάστασης χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή εκδήλωση. 
Είναι σίγουρα σωστό και χρήσιμο να στρέψουμε το βλέμμα προς τα πίσω και να επα-
νεκτιμήσουμε τη σημασία που είχε η κρίση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η μεταπο-
λεμική περίοδος για τις μετέπειτα εξελίξεις. Η συμβολή των εκκλησιών, παραδείγματος 
χάριν, ήταν τεράστια στο πλαίσιο της εισροής προσφύγων και της μετανάστευσης. Αυτό 
αποδεικνύεται από τα αρχεία του τότε αρμόδιου τμήματος υποστήριξης των προσφύ-
γων και της Παγκόσμιας Υπηρεσίας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών.

Λίγοι γνωρίζουν ότι υπήρχαν γυναίκες και άνδρες οι οποίοι ήταν ενταγμένοι στην αντί-
σταση κατά της ναζιστικής δικτατορίας στις κατεχόμενες από τα γερμανικά στρατεύματα 
χώρες και δεν οραματίστηκαν και λαχταρούσαν μόνο την ειρήνη στην Ευρώπη, αλλά 
παρά τις δυσκολίες, έθεσαν μεταξύ τους τα θεμέλια και τους στόχους αυτής. Ο πρώ-
τος Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC) Willem Visser 
t’Hooft αναφέρει στα απομνημονεύματά του κάποιες τέτοιες συναντήσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν τότε στην Ελβετία. Χριστιανοί διαφόρων παραδόσεων και λαών από εντε-
λώς διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους συζητούσαν μεταξύ τους τις προϋποθέ-
σεις για μια νέα αρχή μετά τον πόλεμο και για τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση 
μιας κοινότητας των λαών της Ευρώπης που θα ήταν ταγμένη στη διασφάλιση της ειρή-
νης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εν μέσω πολέμου σκέφτονταν την ειρήνη που 
θα έπρεπε να ακολουθήσει – πάντα βρισκόμενοι ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις.

Τι σημαίνουν η συγχώρεση της ενοχής και η συμφιλίωση υπό το φως των έως τότε αδι-
ανόητων φρικτών εγκλημάτων που διέπραξαν τα γερμανικά στρατεύματα και του μη-
χανισμού εξόντωσης που αποτελούσαν τα SS; Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε 
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η Γερμανία να ενταχθεί σε μια νέα ευρωπαϊκή κοινότητα κρατών; Ποιο όραμα για την 
Ευρώπη θα έπρεπε να καθοδηγήσει τις περαιτέρω εξελίξεις; Αυτά και άλλα ζητήματα 
συζητούνταν στις συναντήσεις των αντιστασιακών. Όποιος διαβάζει σήμερα για όλα 
αυτά εκπλήσσεται από τη διάθεση συγχώρεσης και συμφιλίωσης που επιδείκνυαν οι 
άνθρωποι αυτοί που είχαν γνωρίσει στο πετσί τους τα βασανιστήρια και την τρομοκρα-
τία των SS, της Γκεστάπο και της Βέρμαχτ.

Ο καθηγητής Αλέξανδρος Παπαδερός αναφέρεται, σε ένα πρωτοποριακό του κείμενο 
που εντάσσεται στη σημερινή θεματική και έχει τον τίτλο «Η Ευρώπη από ελληνορθό-
δοξη σκοπιά» από το 1995, στον Έλληνα αντιστασιακό Κώστα Περρίκο, ο οποίος συνε-
λήφθη το 1942 στην Αθήνα και εκτελέστηκε το 1943. Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος που 
αγωνιζόταν για την ελευθερία της πατρίδας του έγραφε από τη φυλακή σε ένα γράμμα 
προς την οικογένειά του: «Εργαστείτε για να σταματήσουν οι πόλεμοι, για την ευημερία 
όλων των ανθρώπων, για την ένωση των κρατών της Ευρώπης, για έναν ειρηνικό και 
ευτυχισμένο κόσμο». Λίγο πριν τον θάνατό του εξέφρασε την επιθυμία, σαν άλλος μάρ-
τυρας, το αίμα του να βοηθήσει στη συμφιλίωση μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. 
Είναι μια συγκινητική ιστορία που μας δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένο ήταν το ευρωπαϊκό 
σχέδιο ειρήνης στις μαρτυρίες των αγωνιστών της αντίστασης και στις αντιλήψεις τους 
για την κοινότητα και τη συμφιλίωση βάσει της χριστιανικής πίστης. Είναι ιδιαίτερα ανη-
συχητικό το γεγονός ότι δεκαετίες προσπαθειών για τη συμφιλίωση και την ειρήνη, που 
προωθούνται με ιδιαίτερη συνέπεια από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης την οποία 
ίδρυσε ο καθηγητής Αλέξανδρος Παπαδερός, τίθενται σε κίνδυνο με επιπόλαιο τρόπο 
στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων ή μάλλον κοντόφθαλμων συμφερόντων εξουσίας και 
κέρδους.

Σε σύγκριση με το όραμα για το μέλλον της Ευρώπης που γεννήθηκε μέσα στη δίνη του 
πολέμου λείπει σήμερα η αναγκαία επιμονή που θα συνδέσει την ιστορία της Ευρώπης 
με τις απαρχές της σε έναν μύθο του οποίου ο ευρύς γεωγραφικός ορίζοντας θα κάνει 
την Ευρώπη να συναντά τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η ιστορία της ερωτι-
κής σχέσης μεταξύ του Δία και της Ευρώπης μας θυμίζει και σήμερα ότι η Ευρώπη δεν 
μπορεί να περιοριστεί στις διαστάσεις της οικονομίας, της πολιτικής και της ασφάλειας. 
Η Ευρώπη ήταν και είναι πολλά περισσότερα από την κοινή συμμετοχή στην ΕΕ ή στο 
ΝΑΤΟ. Με τις χριστιανικές της ρίζες είναι ανοιχτή στην παρουσία άλλων πολιτισμών και 
θρησκειών. Εύχομαι η εκδήλωσή σας να προβάλει αυτόν τον ευρύ ορίζοντα και αυτήν 
την επιμονή, συμβάλλοντας έτσι στις ζωτικής σημασίας συζητήσεις της σημερινής επο-
χής!

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ
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Ομιλία
από τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Σ.Ο. 
κ. Ιωάννη Αμανατίδη

Όπως ίσως γνωρίζετε στην οργάνωσή  μας που λειτουργούμε εδώ και 23 χρόνια, την  
Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας  μετέχουν επίσημες Κοινοβουλευτικές 
αντιπροσωπείες είκοσι πέντε χωρών, καθώς επίσης και πέντε ομάδες βουλευτών από 
άλλα κοινοβούλια. Προσπαθούμε εδώ και 23 χρόνια να ψάξουμε να βρούμε, να ανα-
δείξουμε και να προτείνουμε στον κόσμο τις αρχές εκείνες του χριστιανισμού και της 
ορθοδοξίας που μπορούν να δώσουν μια ζωογόνα ανάσα στον σύγχρονο κόσμο μας, 
των σκληρών προβλημάτων και απαιτήσεων.

Με μεγάλη συγκίνηση τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους σε  ό, 
τι πιο καταστροφικό δυστυχώς έχει να επιδείξει ο άνθρωπος: τον πόλεμο. Τιμούμε τα 
θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Σήμερα, στην όμορφη πόλη του Ντίσελντορφ που την κατέστρεψε η μανία του πολέ-
μου, εβδομήντα χρόνια μετά, ας ξαναπροσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα 
ερωτήματα που άφησε πίσω του. Για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά.

Πολλά έθνη τιμούν εφέτος την 70η επέτειο από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Κάθε λαός το πράττει με διαφορετικά συναισθήματα, ανάλογα με τη μοίρα που 
του επεφύλαξε η συγκυρία. Είτε, όμως, πρόκειται για νίκη είτε για ήττα, ο Μάιος και 
ο Σεπτέμβριος του 1945 ήταν δύο μήνες αποφασιστικής ιστορικής σημασίας για την 
Ευρώπη και τον κόσμο.

Ο μεγάλος Γερμανός θεολόγος και μάρτυρας της ναζιστικής θηριωδίας, Ντίτριχ Μπο-
νχέφερ, είχε γράψει στο ξεκίνημα του πολέμου: «Θα πρέπει να ζήσουμε μέσα σε αυτή 
τη δύσκολη περίοδο της εθνικής μας ιστορίας για τους χριστιανούς της Γερμανίας... 
Οι χριστιανοί της Γερμανίας πρόκειται να αντιμετωπίσουν το τρομερό δίλημμα είτε να 
επιθυμούν την ήττα του έθνους τους, ώστε να καταφέρει να επιβιώσει ο χριστιανικός 
πολιτισμός είτε να θέλουν τη νίκη του έθνους τους καταστρέφοντας έτσι τον πολιτισμό 
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μας. Εγώ γνωρίζω ποια από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να επιλέξω».

Οι εκατομμύρια ανθρώπινες ιστορίες πόνου και θανάτου εκείνης της περιόδου μάς δεί-
χνουν, πως όταν ο άνθρωπος σκέφτεται μόνον τον εαυτό του, τα συμφέροντά του και 
τοποθετεί το εγώ του στο κέντρο, όταν επιτρέπει στον εαυτό του να γοητευτεί από τα 
είδωλα της κυριαρχίας και της εξουσίας, όταν βάζει τον εαυτό του στη θέση του Θεού, 
τότε όλες οι σχέσεις διαρρηγνύονται και τα πάντα εισέρχονται στην τροχιά του ολέθρου. 
Τότε ανοίγει η πόρτα προς τη βία, την αδιαφορία και τη σύγκρουση. 

Οι μνήμες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις επόμενες δεκαετίες της προσπά-
θειας ανόρθωσης, δεν μπορεί παρά να προκαλούν στους Χριστιανούς την επιθυμία για 
μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, ικανή να σέβεται τον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά 
του.

Η ψυχή και η πνευματική διάσταση της Ευρώπης οφείλουν να εμπεριέχουν μία ηθική 
που θα αντλεί από την ουσία του Χριστιανισμού και θα προωθείται από τις χριστιανικές 
εκκλησίες, αλλά θα είναι ανοικτή στην εποχή μας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τους μη χριστιανούς. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται, επίσης, έναν νέο οικου-
μενικό ανθρωπισμό, ο οποίος θα ενώνει και θα εμπνέει χωρίς αποκλεισμούς και θα 
λαμβάνει τα απώτερα ερείσματα και τα πρότυπά του από τις μεγάλες θρησκείες, ειδικά 
εκείνες, που όπως ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ, έχουν στενή σχέση με τον Χριστιανισμό.
Η ευρωπαϊκή κοινωνική τάξη χρειάζεται να αρτιώνεται ως μία κοινωνία, στην οποία 
τα ανθρώπινα όντα θα απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, θα ζουν σε αλληλεγγύη με τον 
άλλον και θα προσπαθούν να ξεπεράσουν την ολοένα και πιο μεγάλη άβυσσο μετα-
ξύ πλουσίων και φτωχών. Μία πλουραλιστική ευρωπαϊκή τάξη που θα σέβεται και θα 
προωθεί την πολυφωνία των πολιτισμών, των παραδόσεων και των λαών, όπου δεν θα 
υπάρχει χώρος για την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Μία κοινωνία που θα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την ειρήνη μεταξύ των εθνών μέσα από την ενότητα και την ειρήνη 
μεταξύ των θρησκειών. Αυτός ο τύπος κοινωνίας δεν πρέπει να αποτελείται από κυρί-
αρχους και ελάσσονες πολιτισμούς και θρησκείες αλλά να υφίσταται ως ένα οργανικό 
σύνολο, στο οποίο ο κάθε πολιτισμός συμβάλλει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Οι φιλοσοφικές υποθέσεις, οι κυρίαρχες αξίες, οι κοινωνικές ανέσεις, τα έθιμα και η γε-
νική άποψη για τη ζωή διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των πολιτισμών. Η αναζωογόνηση 
της θρησκείας στις περισσότερες περιοχές του κόσμου ενισχύει αυτές τις πολιτιστικές 
διαφορές. Τα διαφορετικά είδη κουλτούρας αλλάζουν και η φύση της επιρροής τους 
στην πολιτική και την οικονομία διαφοροποιείται από περίοδο σε περίοδο. Μόνον η 
ενοποιητική και διαλεκτική πολιτιστική προοπτική μπορεί να επιφέρει μια δίκαιη και στα-
θερή ευρωπαϊκή τάξη. Από αυτή την άποψη, ο πολιτισμός και η θρησκεία δεν πρέπει να 
γίνονται εργαλεία εξαναγκασμού υπακοής στο όραμα μίας ηγεμονικής δύναμης. Κάθε 
θρησκεία αποτελεί ένα συστατικό μέρος της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και οφείλει 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΟΜΙΛΙΕΣ
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να προβάλει και να υπερασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον αμοιβαίο σεβα-
σμό, που συνιστούν τα θεμέλια της συνύπαρξης μεταξύ διακριτών αντιλήψεων, όπως 
αντιπροσωπεύονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Σήμερα είναι επιτακτική μία νέα δέσμευση από πλευράς των Χριστιανών για την αντι-
μετώπιση της βίας στον σύγχρονο κόσμο. Όχι μόνον να την καταγγείλουν και να την 
καταπολεμήσουν στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική της διάσταση, αλλά να  απο-
κηρύξουν κάθε δράση που μειώνει  και περιθωριοποιεί τον άνθρωπο.

Στην ουσία της διδασκαλίας της Ορθοδοξίας και των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών, η 
πραγματική αμφισβήτηση της βίας δεν μπορεί να είναι άλλη από την οικοδόμηση μιας 
κοινωνίας που βασίζεται σε αυτές τις αρχές, όπου κάθε άνθρωπος έχει τη θέση του και 
την αξία του, όπου τα δικαιώματά του και η αξιοπρέπεια είναι απόλυτα σεβαστές.
Σ αυτή λοιπόν την προσπάθεια ας μην λείψει κανείς!
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

«Συγχώρησις - Πρόσωπον προς πρόσωπον»
κ. Αλέξανδρος Παπαδερός
Συνιδρυτής και πρ. Γενικός Δ/ντής
της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης 

ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Είμαστε φιλοξενούμενοι της κοινότητας του Αγίου Ανδρέα του Αποστόλου ο οποίος 
κατά την παράδοση θανατώθηκε στην Πάτρα σε χιαστό σταυρό με την κεφαλή προς 
τα κάτω. Το μαρτύριό του οδηγεί τη σκέψη μας στα εκατομμύρια των θυμάτων του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, στα θύματα της βίας της μεταπολεμικής περιόδου, αλλά και σε 
εκείνους που σήμερα ακόμα, ίσως και αυτή την ίδια στιγμή, υφίστανται τη «σταύρωση» 
σε πολλά μέρη του κόσμου! 

Με όλον τον σεβασμό συγχαίρω τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας για 
την εξαίρετη ιδέα της διοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης εδώ στο Ντίσελντορφ. 
Είναι μια ιδέα γεμάτη συμβολισμούς, εμπνεόμενη από τη βούληση και τις προσπάθειες 
της Συνέλευσης να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ορθόδοξων εθνών και να 
υπηρετήσει τη φιλία των λαών και την ειρήνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς 
για την τιμή να βρίσκομαι και πάλι κοντά σας όπως τόσες άλλες φορές στο παρελθόν! 

Το θέμα της ομιλίας μου είναι διττό: Συγχώρησις και Πρόσωπον προς Πρόσωπον, 
με αναφορές στην ταινία την οποία πρόκειται να παρακολουθήσουμε μετά το πέρας του 
προγράμματος. Λόγω χρόνου θα προβώ μόνο σε μερικές επισημάνσεις αντί μακροσκε-
λών αναλύσεων.

Συγχώρησις – ελληνική λέξη που αποτελείται από τα συνθετικά χώρος και συν, με 
την αρχική σημασία του συμβαδίζειν ή της συνύπαρξης στον χώρο. Αργότερα η λέξη 
απέκτησε τη σημασία, την οποία διατηρεί ως σήμερα, της άφεσης των αμαρτιών και της 
συγχώρεσης. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα προβληματικά σημεία 
που αφορούν την όχι πάντα αθώα αντιμετώπιση του χώρου. Προηγουμένως όμως θα 
ήθελα να αναφέρω μια παροιμία από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη: 
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Δυο καλοί χωρούν στη χοχλιδόκουπα και περισσεύει και τό-
πος. Δυο κακοί δεν χωρούνε στο νησί! 
 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι οι μικρές και μεγάλες τραγω-
δίες του χθες και του σήμερα σχετίζονται με τη στρεβλή σχέση 
του ανθρώπου με τον χώρο-τόπο.

«Του Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς» λέει ο Ψαλμός 
(24,1). Κι όμως, και τι δεν έχει προκαλέσει η μανία του ανθρώπου για έλεγχο και εκ-
μετάλλευση αυτού του τόπου που λέγεται γη! Τι δεν έχει κάνει τον τελευταίο αιώνα, τι 
δεν κάνει ο άνθρωπος σήμερα με όλες τις πολεμικές συρράξεις και με τις επιθέσεις του 
ενάντια στη δημιουργία του Θεού, πού οδηγούμαστε με όλες τις οικολογικές-κλιματικές 
καταστροφές; 

• Πώς στέκονται τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα του βιοϊατρικού βλέμματος του 
ανθρώπου στον μικρό-κοσμο απέναντι στα διλήμματα που προκύπτουν από το βλέμμα 
αυτό για την ηθική και ειδικότερα την βιοηθική; 

• «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο» έλεγε ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι. Ερωτώ: Το βλέμμα 
και η επέκταση στον μακρό-κοσμο, το αίσθημα της γοητείας και χαράς για το μέγεθος 
και την ομορφιά του οικουμενικού χώρου, θα δυναμώσει, θα βαθύνει και θα φέρει ανά-
ταση στις καρδιές των ανθρώπων ή θα είναι η βούληση για άπληστη αποίκηση του 
χώρου αυτή που θα παρασύρει σε νέους κατακτητικούς ανταγωνισμούς; Θα υπερισχύ-
σουν οι ευκαιρίες ή οι απειλές;

• Ας μείνουμε όμως στον δικό μας ευρωπαϊκό χώρο. Είναι γνωστά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι λαοί αυτού του χώρου που τους διαχωρίζουν μεταξύ τους. 
Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή μας Ένωση:

Με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διανοίχθηκε ένας μεγαλύτερος χώρος συμ-
βίωσης. Τούτος ο νέος διευρυμένος ορίζοντας βρίσκεται αντιμέτωπος όμως εντωμεταξύ 
με μια ιδιόμορφη ένταση μεταξύ φόβου και αισθήματος στενότητας. Πολλοί άνθρωποι 
αισθάνονται όλο και περισσότερο ότι μεταβάλλεται διαρκώς ο ζωτικός τους χώρος μέσω 
της παγκοσμιοποίησης και της προσέγγισης λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Αυτό 
συνδέεται με πολλαπλούς φόβους λόγω της αίσθησης ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση 
καθετί οικείο, συνηθισμένο, δεδομένο. Πρέπει όμως να εγκαταλείψει κανείς την ελπίδα 
ότι η πολυμορφία του άλλου ανοίγει και νέους ορίζοντες, μπορεί να φέρει ανανέωση και 
εμπλουτισμό;

• Οι εκκλησίες καλούνται τη σημερινή εποχή να προβάλλουν τη συγχώρηση, προσφέ-
ροντας πρώτες χώρο η μια στην άλλη και εργαζόμενες από κοινού για τη διάνοιξη ενός 
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ευρωπαϊκού χώρου ελπίδας και διαβίωσης που θα χωράει κάθε λαό που βρίσκεται σε 
ανάγκη (όπως το έκαναν η Καθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία σε αυτή τη χώρα που 
έδωσαν σε Χριστιανούς άλλων παραδόσεων και σε πιστούς άλλων θρησκειών που 
ήρθαν εδώ τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινότητες). Τούτο μπορεί 
όμως να συμβεί μόνον εάν εμείς οι ίδιοι οι Χριστιανοί χωρέσουμε πρώτα και κύρια τους 
άλλους στην καρδιά μας. 

• Να εκφράσω και ένα μικρό ελληνικό παράπονο: Σοφοί ερευνητές των πολιτισμών 
αλλά και απλοί τουρίστες μας λένε ότι η Κρήτη είναι το λίκνο της Ευρώπης! Αυτό όμως 
που συνδέει εμάς τους Έλληνες με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια είναι 
κυρίως οι αγορές, τα capital controls, οι ατέρμονοι αριθμοί: οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια, 
τα δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάμε, οι φόροι και ξανά οι φόροι που πρέπει να 
καταβάλλουμε και ατελείωτα άλλα που μας λένε οι εταίροι μας ή δικαίως μας ζητούν.

• Ζούμε σε έναν δηλητηριασμένο και ιλιγγιώδη χώρο των αριθμών, ενώ τα παιδιά της 
πατρίδας μας μεγαλώνουν δυστυχώς με μια τέτοια στρεβλή εικόνα για την Ευρώπη. Και 
δικαίως διερωτάται κανείς τι κοινό έχει αυτή η εικόνα με την Ευρώπη όπως την περιέ-
γραφε, για παράδειγμα, ο Καρλ Γιάσπερς με τα εξής λόγια: 

«Η Ευρώπη είναι η Αγία Γραφή και η αρχαιότητα. Ευρώπη είναι ο Όμηρος, ο Σοφοκλής, 
ο Ευριπίδης, είναι ο Φειδίας, είναι ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ο Πλωτίνος, ο Βιργίλι-
ος και ο Οράτιος, είναι ο Δάντης, ο Σαίξπηρ, ο Γκαίτε, είναι ο Θερβάντες, είναι ο Ρακίνας 
και ο Μολιέρος, είναι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Ραφαήλ, ο Μιχαήλ Άγγελος, είναι ο Ρέ-
μπραντ και ο Βελάσκεθ, είναι ο Μπαχ, ο Μότσαρτ και ο Μπετόβεν, είναι ο Αυγουστίνος, 
ο Άνσελμος, ο Θωμάς Ακινάτης, ο Νικόλαος Κουζάνος, ο Σπινόζα, ο Πασκάλ, ο Καντ, ο 
Έγελος, είναι ο Κικέρων, ο Δημοσθένης, ο Έρασμος, ο Βολταίρος {διερωτώμαι: πόσα 
ονόματα ακόμα να προσθέσει κανείς!!!}. Και συνεχίζει ο Γιάσπερς:

Η Ευρώπη είναι στους καθεδρικούς ναούς και στα παλάτια και στα ερείπια, είναι η Ιερου-
σαλήμ, η Αθήνα, η Ρώμη, το Παρίσι, η Οξφόρδη, η Γενεύη, η Βαϊμάρη. Η Ευρώπη είναι 
η Δημοκρατία της Αθήνας, της ρεπουμπλικανικής Ρώμης, των Ελβετών και των Ολλαν-
δών, των Αγγλοσαξόνων. Θα ήταν ατελείωτη κάθε απαρίθμηση όλων εκείνων που είναι 
για την καρδιά μας τα πιο ακριβά: ο ανεξάντλητος πλούτος του πνεύματος, η ηθικότητα, 
η πίστη. Για όποιον έχει ζήσει το περιεχόμενο αυτών των ονομάτων, πρόκειται για κάτι 
ιστορικά ανεπανάληπτο...”.1

Ο Απόστολος Παύλος μας δίδαξε ότι ο πρώτος τόπος που προσφέρει αληθινή συγχώ-
ρηση και σωτήρια σιγουριά είναι η καρδιά. Αυτόν τον χώρο αναζητούσε και ο ίδιος όταν 

1 Karl Jaspers, Vom europäischen Geist, R. Piper & CO. Verlag München 1947. (Διάλεξη στο 
πλαίσιο των Rencontres Internationales de Geneve, Σεπτέμβριος 1946).
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έγραφε στους Κορινθίους πρώτους Χριστιανούς: «Χωρήσατε ἡμᾶς» «κάμετε ευρύχω-
ρες τις καρδιές σας με αγάπη δια να μας χωρέσετε»! (Β Κορ. 7, 2).

Ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος, ηγούμενος στο Άγιον Όρος λέγει:

,,Ολόκληρη η πλάση, ο χώρος και ο χρόνος έχουν την αξία τους γιατί αποτελούν την 
αποκάλυψη της αγάπης του Ιησού. Η αγάπη δημιουργεί τον χώρο στον παράδεισο... 
Η καρδιά σου ευφραίνεται κοντά στον ταπεινό, στον άνθρωπο της αγάπης. Θα βρεις 
χώρο... Κοντά στον εγωιστή ... δεν θα βρεις θέση: Αν δεν αγαπάς, ο χώρος σου γίνεται 
στενός και ο χρόνος σου σύντομος... Όταν χαρίζεις χώρο στον άλλον με τη συμπεριφο-
ρά σου, δίνεις χώρο σε σένα τον ίδιο. Όταν διώχνεις, απορρίπτεις ή μισείς τον άλλον, 
μισείς κατά βάθος εσένα τον ίδιο. Αν δεν το καταλαβαίνεις τώρα, θα έρθει ο καιρός που 
θα το καταλάβεις.,,

Πρόσωπον προς πρόσωπον
Αξιότιμοι, αγαπητοί φίλοι, 

Λόγια χριστιανικής πνευματικότητας όπως αυτά αποτελούν σίγουρα μια καλή γέφυρα 
για να μεταβώ στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μου με τίτλο ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟ-
ΣΩΠΟΝ. Εδώ θα αναφερθώ στην ενεργητική σημασία της έννοιας της Συγχώρησης: να 
δίνει κανείς χώρο στον άλλον με το να τον συγχωρεί. Και εφόσον ο καλύτερος καρπός 
της συγχώρησης είναι η συμφιλίωση, θα ήθελα να αναφέρω και να αναδείξω μερικά 
παραδείγματα βίωσης της συγχώρησης και εμβάθυνσης και πρακτικής εφαρμογής της 
συμφιλίωσης – και συγκεκριμένα με γνώμονα την κρητική ορθόδοξη εμπειρία και οπτι-
κή.

Η ταινία την οποία θα παρακολουθήσουμε αργότερα δείχνει γιατί παραμένει αξέχαστη 
η 20η Μαΐου 1941 και η ΜΑΥΡΗ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Στη συνέχεια θα ακούσετε συ-
χνά να αναφέρονται τρία ονόματα: το Μάλεμε, η Ιερά Μονή Γωνιάς και η Ορθόδοξος 
Ακαδημία Κρήτης.

Το Μάλεμε ήταν το κέντρο της αεροπορικής εφόδου για την κατάληψη της Κρήτης και 
σύμφωνα με ειδικούς, το θέατρο της πρώτης μεγάλης κλίμακας αεροπορικής επιδρομής 
στην ιστορία, μια από τις πιο τραγικές και παράλογες επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Με το τέλος της μάχης για την κατάληψη του νησιού ξεκίνησε η αντίσταση. Η 
κατοχή χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη σκληρότητα. 

Παρόλα αυτά, ήδη σύντομα μετά το τέλος του Πολέμου υπήρξαν ενδείξεις της διάθεσης 
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του λαού για συγχώρηση και συμφιλίωση. Πιο αισθητή έγινε η διάθεση αυτή όταν το 
1960 η υπηρεσία μεταφοράς νεκρών του γερμανικού Οργανισμού Διαχείρισης Στρατιω-
τικών Νεκροταφείων ξεκίνησε την εκταφή πεσόντων Γερμανών που βρίσκονταν θαμμέ-
νοι σε διάσπαρτους τάφους. Οι Μητροπολίτες της Κρήτης συνέστησαν στους κληρικούς 
και στον κόσμο να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Η ανταπόκριση ήταν θετική και 
χρήσιμη. 

Νέος Μητροπολίτης Δυτικής Κρήτης είχε αναδειχθεί στο μεταξύ ο Ειρηναίος (αργότε-
ρα Μητροπολίτης Βόννης). Είχε ζητήσει από την Ιερά Μονή Γωνιάς να φυλάξει για 
ένα διάστημα τα λείψανα των πεσόντων. Τότε ζούσαν ακόμα οι περισσότεροι μοναχοί 
όπως και ο τότε Μητροπολίτης, οι οποίοι λίγο μετά την κατοχή είχαν φυλακιστεί για ένα 
διάστημα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Αγιάς Κρήτης και είχαν υποστεί πολλαπλά 
βάσανα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής. Παρόλα αυτά, η Μονή φύλαξε τα λείψανα για 
χρόνια. 

Το Γερμανικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο στο Μάλεμε, το οποίο σύμφωνα με την μαρτυ-
ρία ανώτατου Γερμανού αξιωματικού «οφείλει την ύπαρξή του στη χριστιανική στάση 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στη διάθεση συμφιλίωσης που επέδειξε ο λαός της Κρή-
της»,2 εγκαινιάστηκε μόλις το 1974 όταν ολοκληρώθηκε η μεταφορά των λειψάνων και 
ταφή των 4.465 πεσόντων, κυρίως νεαρών στρατιωτών. 

Το 1968 εγκαινιάστηκε το συγκρότημα της Ορθοδόξου Ακαδημίας, η οποία οικοδομήθη-
κε κατά μεγάλο μέρος με γερμανική βοήθεια δίπλα στην Ιερά Μονή Γωνιάς ως ένδειξη 
μετανοίας. Ήδη κατά την περίοδο σχεδιασμού της Ακαδημίας, όμως, στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960 είχα προβλέψει ως έναν από τους κύριους τομείς δράσης της την 
προσπάθεια συμφιλίωσης. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει μια αναδρομή στις δραστηριό-
τητες της Ακαδημίας που εξυπηρέτησαν τον σκοπό αυτόν. 

Ως δείγμα αναγνώρισης αυτών των προσπαθειών συμφιλίωσης, ο τότε Πρόεδρος της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ρίχαρντ φον Βάιτσεκερ επισκέφθηκε την 
Ορθόδοξη Ακαδημία στις 25 Νοεμβρίου 1985 μαζί με τη σύζυγό του Μαριάνε για να 
εκφράσει τις ευχαριστίες του. 

Φθινόπωρο 1986: Ο αρχηγός της Γερμανικής Αεροπορίας ευρισκόμενος για υπηρεσια-
κούς λόγους στην Κρήτη επισκέφθηκε την Ακαδημία. Καθίσαμε οι δυο μας για το μεση-
μεριανό γεύμα στη βεράντα. Δίπλα μας η Ιερά Μονή Γωνιάς, απέναντι το Μάλεμε και το 
στρατιωτικό νεκροταφείο. Με ρωτούσε πολλά για την Κρήτη και για την Ακαδημία. Δεν 
ήταν ίσως πολύ έξυπνο από πλευράς μου να του μιλήσω κατά τη διάρκεια του γεύματος 
και για το Διεθνές Πρόγραμμα ΛΟΓΟΥ και ΤΕΧΝΗΣ που υλοποιούσε η Ακαδημία από 

2 Walter Schmitz, Generalleutnant, KATALOG, S. 3.
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το 1983 με τίτλο ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ – το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα. 
Αφού του μίλησα για το σχετικό κείμενο του Αγίου Μακαρίου παρατήρησα δάκρυα στα 
μάτια του. Ακολούθησαν μερικά λεπτά σιωπής. Έπειτα με αποχαιρέτισε, αφού προη-
γουμένως είχε δει μερικά από τα εκτιθέμενα έργα του εν λόγω προγράμματος.  

Και λίγο αργότερα συνέβη κάτι το εντελώς απροσδόκητο: Με δική του πρωτοβουλία, η 
Γερμανική Υπηρεσία Αεροπορίας προκήρυξε έναν διαγωνισμό με σκοπό τον εμπλουτι-
σμό του προγράμματος της Ορθοδόξου Ακαδημίας με έργα λόγου και τέχνης.

«Πολλοί στρατεύσιμοι, μόνιμοι στρατιωτικοί, έφεδροι αλλά και πολιτικοί υπάλληλοι των 
γερμανικών ενόπλων δυνάμεων ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση να συμβάλουν στην 
,,εμβάθυνση της συμφιλίωσης,, (Δρ. Παπαδερός, Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδη-
μίας).»3

Το αποτέλεσμα: Αναρίθμητοι «άνθρωποι της δημιουργίας από τους κόλπους των γερ-
μανικών ενόπλων δυνάμεων φιλοτέχνησαν έργα τέχνης και λόγου για την ειρήνη και 
την ανθρώπινη συνύπαρξη», σύμφωνα με τα λόγια του Αντιστράτηγου Walter Schmitz, 
υπό την αιγίδα του οποίου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα.4

Μετά από αξιολόγηση των έργων από επιτροπή κριτών και επιμελητών στην οποία 
συμμετείχε και ο π. Κωνσταντίνος Miron ακολούθησε έκθεση στο κέντρο της Ελληνορ-
θόδοξης Μητρόπολης της Βόννης-Beuel και στη συνέχεια σε άλλες γερμανικές πόλεις. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ακαδημίας προβλέπεται ότι γίνονται δεκτά έως 5 έργα 
από κάθε χώρα. Λόγω της μοναδικότητας αυτής της δράσης, όμως, δεχθήκαμε κατ’ 
εξαίρεση με ευγνωμοσύνη τη δωρεά 30 επιλεγμένων έργων τέχνης και 20 έργων λόγου. 

3 Walter Schmitz, Generalleutnant, in: KATALOG; VON ANGESICHT ZU ANGESICHT, 
Luftwaffenamt, Käln-Wahn,o.J., S.3.
4 ο.π..
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«Βˈ παγκόσμιος πόλεμος:
μαθήματα για τους Χριστιανούς»
Καθ. κ. Valery Alekseev
Σύμβουλος της Δ.Σ.Ο. 

Θεοφιλέστατοι και Αιδεσιμότατοι,
Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιοσέβαστοι συμμετέχοντες και καλεσμένοι 
του συνεδρίου,

Παρά τις 7 δεκαετίες που πέρασαν από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, 
το θέμα αυτό εξακολουθεί να παραμένει το ίδιο επίκαιρο. Η ανθρωπότητα προσπαθεί 
ξανά και ξανά να διερμηνεύσει τόσο τα τραγικά, όσο και τα θριαμβευτικά διδάγματα 
αυτού του γεγονότος-στροφής στην παγκόσμια ιστορία. Αυτό αποδεικνύει ότι στην κοι-
νή συνείδηση, στην ιστορική μνήμη των γενεών παραμένουν ακόμη ζωντανές οι εικό-
νες του εποχιακού παρελθόντος που έχει φαινομενική επίδραση στην υφιστάμενη 
πραγματικότητα και καθορίζει το μέλλον, τουλάχιστον, των αμέσως επόμενων 
γενεών. 
 
Όποιος ελέγχει το παρελθόν, διευθύνει το μέλλον, και όποιος ελέγχει το παρόν, διευθύ-
νει το παρελθόν. Το παλιό αυτό απόφθεγμα είναι επίκαιρο όσο ποτέ σήμερα, προπα-
ντός αναφορικά με το θέμα του πολέμου και τα 70 χρόνια της Νίκης κατά του γερμανι-
κού και ιταλικού εθνοφασισμού και του ιαπωνικού μιλιταρισμού εν γένει. 

Ποτέ πριν, όπως αυτή τη στιγμή, αρχίζοντας από το 1945, δεν έχουν γίνει τόσο 
μεγαλεπήβολες προσπάθειες να αναθεωρηθούν η ιστορία και τα αποτελέσματα 
του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Οι δεκαετίες που πέρασαν δεν γνώρισαν μια 
τόσο λυσσαλέα και ταυτόχρονα τόσο επιδέξια συντονισμένη και επιμελώς προετοιμα-
σμένη κοσμοθεωρητική έφοδο πάνω στη μαζική συνείδηση εκατοντάδων εκατομμυρί-
ων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό να γεννηθούν οι αμφιβολίες ως 
προς το δικαίωμα των νικητών στον Μεγάλο αυτό πόλεμο πάνω στη Νίκη τους, 
με σκοπό να διαγραφούν η σημασία και τα ίδια τα αποτελέσματα και το νόημα 
της ήττας του εισβολέα και των εμπρηστών του πολέμου. Οι παραχαράκτες της 
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ιστορίας θέλουν να βάλουν στην ίδια μοίρα τους νικητές και τους ηττημένους, προσπα-
θούν ακόμα να κατηγορήσουν την Σοβιετική Ένωση και την Ρωσία ότι είχαν προκαλέ-
σει τον εισβολέα και εξαπολύσει τον πόλεμο διακηρύττοντας την ενότητα του σοβιετικού 
συστήματος και του ναζιστικού καθεστώτος επί της ουσίας.
 
Έχει εξαπλωθεί ένας γιγάντιος ως προς την κλίμακα και τους πόρους που δαπα-
νούνται αγώνας για τις έννοιες και τις αξίες που βασίζονται στα αποτελέσματα 
του Μεγάλου πολέμου που πέρασε. 
 
Είναι γνωστό ότι η κάθε παγκόσμια σύγκρουση σε τελική ανάλυση υποχρεωτικά έχει όχι 
μόνο ένα σύνολο από οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές και εθνικές αιτίες, αλλά, κατά 
κανόνα, ακόμη και θρησκευτική-πνευματική και πολιτιστική-ιδεολογική φύση. Σε κάθε 
μεγάλο πόλεμο ο αντίπαλος επιφέρει όχι μόνο ένα στρατιωτικό χτύπημα κατά 
της άλλης πλευράς, αλλά προσπαθεί να την νικήσει στον πόλεμο των εννοιών 
καταστρέφοντας ή γκρεμίζοντας τους αξιακούς και πνευματικούς της πόρους. Οι 
αξίες και οι έννοιες δεν μπορούν να μην είναι συνδεδεμένες με την ιερή, θρησκευτική 
διάσταση των εξελίξεων. Γι’ αυτό ο αγώνας αναπτύσσεται και σ’ αυτό το πεδίο.
 
Να γιατί είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ενδελεχέστερα το ζήτημα σχετικά με τον ρόλο 
των θρησκευτικών οργανώσεων την παραμονή και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Πα-
γκοσμίου πολέμου, να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε τις θέσεις τους σχετικά με το 
θέμα του πολέμου. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το βασικό θέατρο των πολεμι-
κών επιχειρήσεων ήταν εξαπλωμένο στην Ευρώπη, είναι κατανοητό ότι είναι ανάγκη 
να διερευνηθεί, κατ’ αρχάς, η στάση των χριστιανικών Εκκλησιών οι οποίες κατείχαν και 
συνεχίζουν να κατέχουν κυρίαρχη θέση στην πνευματική ζωή των λαών της ηπείρου.
 
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος από πολλές απόψεις αποτέλεσε τη συνέχεια του 
Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου από τους ίδιους βασικούς συντελεστές. Και αυτό δεν 
είναι τυχαίο. Η πορεία του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου και, κυρίως, τα αποτελέσμα-
τά του δεν ικανοποίησαν πλήρως τους παραγγελιοδότες, τους πρωτεργάτες και τους 
κύριους συντελεστές του. Χρειαζόταν μια ρεβάνς η οποία εξελίχθηκε σε μια καινούργια 
παγκόσμια σύγκρουση. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, όπως και ο Πρώτος, ήταν 
αποτέλεσμα της αποτυχίας και της παντελούς ανικανότητας των βασικών αντιπολε-
μικών δυνάμεων στον κόσμο να αποτρέψουν τα παγκόσμια αυτά αιματοκυλίσματα, 
ωστόσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος επέδειξε σε μεγαλύτερο βαθμό αυτήν την 
ανετοιμότητα των αντιπολεμικών δυνάμεων. Θεωρείται κοινώς αποδεκτό ότι μεταξύ 
των βασικότερων φιλειρηνικών, αντιπολεμικών δυνάμεων πάντοτε πρέπει να 
βρίσκεται η χριστιανική θρησκεία και οι εκκλησίες της. Ωστόσο ακριβώς οι θρη-
σκευτικοί αυτοί θεσμοί δεν εκδηλώθηκαν πλήρως.  

Για τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο γνωρίζουμε ότι οι χριστιανικές εκκλησίες της Ευρώ-
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πης, αν και δεν ευλόγησαν την αρχή του, εν πάσει περιπτώσει, δεν εμπόδισαν ιδιαίτερα 
την εξαπόλυσή του. Από την πλευρά των πρωτεργατών και βασικών συντελεστών του 
Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου κυριαρχούσαν οι διαθέσεις και οι συλλογισμοί σχετικά 
με την δικαιότητά του, την ανάγκη επανόρθωσης για την τιμή και την αξιοπρέπεια που 
είχαν καταπατηθεί, ακούγονταν ακόμη και θρησκευτικά παράπονα και εκκλήσεις για την 
προστασία της πίστης. 

Πέρα απ’ αυτό, ο χριστιανικός κλήρος διαφόρων ομολογιών συμμετείχε άμεσα από 
διαφορετικές πλευρές στις διαμάχες στα μέτωπα του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. 
Κοντολογίς, υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι οι χριστιανικές εκκλησίες δεν 
κατάφεραν να εκτελέσουν την ειρηνευτική τους αποστολή και βυθίστηκαν στον σω-
βινιστικό εφιάλτη της γιγάντιας αυτής σύγκρουσης. Έβγαλε άραγε ο χριστιανισμός τα 
συμπεράσματα που έπρεπε όταν καταλάγιασε ο κουρνιαχτός και η παραφορά του 
Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου; Θεωρείται πως όχι, τουλάχιστον δεν έχουν δι-
ερμηνευτεί πλήρως οι αιτίες και τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αυτής σφα-
γής, καθώς και ο ρόλος και η ευθύνη των χριστιανικών εκκλησιών. Εν πολλοίς η 
έγκαιρη και αμερόληπτη εξομολογητική αυτή ανάλυση του ρόλου που είχαν παίξει οι 
χριστιανικές εκκλησίες της Ευρώπης εμποδίστηκε από το γεγονός ότι στην ουσία όλες 
οι χώρες που συμμετείχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο σύντομα παρασύρθηκαν σε 
αιματηρές εσωτερικές εξελίξεις – επαναστάσεις και εμφύλιους πολέμους στους οποίους 
οι χριστιανικές οργανώσεις, δυστυχώς, βρήκαν και πάλι τη θέση τους σε διαφορετικά 
στρατόπεδα, πράγμα που τις εμπόδισε και πάλι να εξετάσουν εξονυχιστικά τα λάθη 
τους. 

Γι’ αυτό και δεν βγήκαν τα δέοντα συμπεράσματα και αυτό επίσης αποτέλεσε την αιτία 
να εξαπολυθεί η επόμενη παγκόσμια σύγκρουση ως αποτέλεσμα της μην ετοιμότητας 
των χριστιανικών ομολογιών της Ευρώπης να αντισταθούν σε ένα νέο αιματηρό δράμα, 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. 

Για να πούμε και του στραβού το δίκιο, σε ορισμένο βαθμό η Καθολική εκκλησία προ-
σπάθησε κατά κάποιον τρόπο να υψώσει την φωνή της για να αποτραπεί ο καινούργιος 
πόλεμος. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 στην Ευρώπη ήταν αδύνατο να μην αισθαν-
θεί κανείς την έντονη μυρωδιά ενός καινούργιου μεγάλου πολέμου. Και ο πάπας της 
Ρώμης Πίος 12ος τον Μάιο του 1939 υπέβαλε την πρόταση να συγκληθεί στο Βατικανό 
μια συνάντηση των προέδρων και εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Αγγλίας, της 
Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας για να συναφθεί μια συνθήκη 
ειρήνης κατά της εξαπόλυσης ενός καινούργιου πολέμου στην Ευρώπη. 

Το βασικό ελάττωμα της παπικής αυτής πρωτοβουλίας ήταν το γεγονός ότι απο-
τελούσε το «Μόναχο του Βατικανού» καθώς δεν είχε προσκληθεί η ΕΣΣΔ για να 
συμμετάσχει στην ειρηνευτική διαδικασία και στην ουσία η πρόταση του Πίου 



28

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

12ου στρεφόταν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Γι’ αυτό η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
δεν στέφθηκε με επιτυχία. Και σύντομα, τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, του 1939, ο 
Χίτλερ επιτέθηκε κατά της Πολωνίας, άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος και το 
Βατικανό καθ’ όλη του τη διάρκεια τηρούσε σιγή ιχθύος σχετικά με πάρα πολλά φρικτά 
κακουργήματα του ναζισμού στην Ευρώπη. Ο Πάπας Πίος 12ος δεν ύψωσε δυνατά την 
φωνή του ούτε όταν η φασιστική Γερμανία επιτέθηκε κατά της καθολικής Πολωνίας, 
ούτε όταν στην Ευρώπη άναψαν οι φούρνοι των κρεματορίων στα ναζιστικά στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, ούτε όταν άρχισε η μαζική εξόντωση του πληθυσμού στα κατεχόμε-
να εδάφη της ΕΣΣΔ. Στο τέλος του πολέμου το Βατικανό κατέβαλε ορισμένες προσπά-
θειες για να σώσει έναν αριθμό Εβραίων, ωστόσο είναι γνωστά και τα γεγονότα όταν η 
Αγία Έδρα βοήθησε τους ναζιστές εγκληματίες να αποφύγουν την ευθύνη. 

Ούτε οι Κατά Τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες στο σύνολό τους την παραμονή του 
Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου δεν επέδειξαν ιδιαίτερη πασιφιστική δράση, ένα 
σημαίνον και αξιοπρόσεκτο ειρηνευτικό έργο. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινου-
πόλεως (Οικουμενικό) και όλες οι ούτως καλούμενες ελληνικές εκκλησίες ήταν εξαι-
ρετικά αδύναμες οργανωτικά, εξαρτώνταν από τις πολιτικές αρχές και δεν ανέπτυξαν 
καμία πασιφιστική δραστηριότητα. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες των σλαβικών χωρών της 
Ευρώπης ήταν επίσης οργανωτικά αδύναμες και όχι ανεξάρτητες. Οι περισσότερες απ’ 
αυτές θα δυναμώσουν οργανωτικά, θα επιβεβαιώσουν ή θα λάβουν το στάτους της 
αυτοκεφαλίας και θα καταλάβουν πιο σταθερή θέση στα κράτη τους μόνο μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, κυρίως μετά την απελευθέρωση των χωρών τους από τον 
Κόκκινο στρατό και την παροχή αποφασιστικής βοήθειας από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ρωσίας του Πατριαρχείου της Μόσχας ούτως ώστε να αποκτήσουν και να καθιερώ-
σουν την αυτοκεφαλία τους. 

Πρώτα και κύρια, εννοούμε εδώ τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Βουλγαρίας, της Σερβίας, 
της Πολωνίας, της Αλβανίας, της Τσεχο-Σλοβακίας, αλλά, μάλλον, και της Ρουμανίας. 
Αν και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι και οι άλλες Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησί-
ες ως αποτέλεσμα της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο 
απέκτησαν την δυνατότητα να ενισχύσουν σημαντικά τις θέσεις τους σε ό,τι αφορά τις 
σχέσεις τους με την κοσμική εξουσία. Ο λόγος γίνεται για τις εκκλησίες της Αλεξαν-
δρείας, της Αντιοχείας και των Ιεροσολύμων. Ορισμένοι προκαθήμενοι των Εκκλησιών 
αυτών στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου κατ’ επανάληψη έγιναν δεκτοί 
στη Μόσχα σε υψηλό εκκλησιαστικό και κρατικό επίπεδο, δόθηκε μεγάλη διεθνής προ-
σοχή στις επισκέψεις τους και, εκμεταλλευόμενοι την εύνοια των ηγετών της Σοβιετικής 
Ένωσης, μιας χώρας που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος του πολέμου, ο ρόλος της 
οποίας στην παγκόσμια πολιτική έγινε ρόλος-κλειδί, οι προκαθήμενοι των ανατολικών 
Ορθόδοξων Εκκλησιών κατ’ αυτόν τον τρόπο αναβάθμισαν επίσης την σημασία τους 
σε ολόκληρο τον χριστιανικό και πολιτικό χώρο του πλανήτη. Το 1945, στο τέλος του 
Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, από την Μόσχα την οποία επισκέφθηκαν ακούστηκαν 
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αντιφασιστικές δηλώσεις και εκκλήσεις για την νίκη κατά του ναζιστικού τέρατος του 
Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλεξανδρείας Χριστοφόρου, του Πατριάρχη 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αντιοχείας Αλεξάνδρου και άλλων θρησκευτικών πα-
ραγόντων. Ακριβώς με την συνδρομή του Πατριαρχείου της Μόσχας καθιερώνεται η 
αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας με επικεφαλής τον Πατριάρχη 
Καλλίστρατο, ο οποίος επίσης πολλές φορές έκανε εκκλήσεις για την νίκη κατά του 
φασισμού.

Οι θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου 
πολέμου δυνάμωσαν με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο τόσο στο εσωτερικό της χώρας, 
όσο και εκτός των συνόρων της ΕΣΣΔ. Ενδυναμώθηκε η οργανωτική ενότητα της 
Εκκλησίας της Ρωσίας, η οποία άρχισε έναν εποικοδομητικό και αμοιβαία επω-
φελή διάλογο με τις ανώτατες κρατικές αρχές της Σοβιετικής Ένωσης. Ενδυνα-
μώθηκε και η θέση της σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο.

Θα ήταν, ωστόσο, λάθος να θεωρούμε ότι η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρω-
σίας του Πατριαρχείου της Μόσχας άλλαξε ριζικά αποκλειστικά στα χρόνια του Μεγά-
λου Πατριωτικού πολέμου. Αρχικά ως ο πρώτος που δημοσίευσε το μοναδικό υλικό 
αναφορικά με την ιστορική συνάντηση του Ι.Β.Στάλιν με την ιεραρχία του Πατριαρχείου 
της Μόσχας στις 4 Σεπτεμβρίου του 1943 έτσι πίστευε και ο συντάκτης της παρούσας 
εισήγησης, φρονώντας ότι οι ριζικές αλλαγές άρχισαν να γίνονται ακριβώς από εκείνη 
τη στιγμή. Ωστόσο η περαιτέρω μελέτη των ιστορικών γεγονότων με την χρήση των και-
νούργιων μοναδικών εγγράφων με ανάγκασε να διευρύνω το πλαίσιο της μελέτης της 
όλης διαδικασίας που αφορούσε στην ριζική αλλαγή της φύσης που είχαν οι σχέσεις 
μεταξύ του κράτους και της Εκκλησίας στην Σοβιετική Ένωση την παραμονή και κατά 
την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου.  

Αποκαλύφθηκε ότι ακριβώς εξαιτίας της απειλής του επερχόμενου Δευτέρου Παγκο-
σμίου πολέμου άρχισε να αλλάζει ριζικά η φύση των σχέσεων μεταξύ του κράτους και 
της Εκκλησίας στην ΕΣΣΔ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 
1930 η ανώτατη σοβιετική ηγεσία προειδοποιούσε συνέχεια τον λαό της και τους ηγέτες 
των άλλων χωρών ότι ένας καινούργιος μεγάλος πόλεμος στην Ευρώπη είναι αναπό-
φευκτος. Εδώ που τα λέμε, το καθεαυτό σχέδιο του μεγάλου εκσυγχρονισμού της 
ΕΣΣΔ που βασιζόταν στην εκβιομηχάνιση και την κολλεκτιβοποίηση σε μεγά-
λο βαθμό είχε αμυντικό χαρακτήρα που προέβλεπε την προετοιμασία του Κόκκινου 
Στρατού και του Σοβιετικού μετόπισθεν για έναν καινούργιο μεγάλο πόλεμο ο οποίος 
ετοιμαζόταν στη Δύση από ρεβανσιστικές δυνάμεις.  

Ωστόσο το αμυντικό δυναμικό της Σοβιετικής Ένωσης την παραμονή του Δευτέρου Πα-
γκοσμίου πολέμου είχε ανάγκη όχι μόνο από υλικο-τεχνική και οργανωτικο-κινητοποι-
ητική ενίσχυση. Η ανώτατη Σοβιετική ηγεσία εκείνη την εποχή απέδιδε εξίσου μεγάλη 
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σημασία στην ενίσχυση του πατριωτισμού, της ηθικής και πνευματικής κατάστασης 
του Σοβιετικού λαού. Όχι μόνο οι τομείς της εκπαίδευσης, της διαπαιδαγώγησης, του 
πολιτισμού, της τέχνης και της ιδεολογικής προπαγάνδας ενσωματώθηκαν με τον πλέ-
ον ενεργό τρόπο στην γιγάντια αυτή διαδικασία ανύψωσης και ενίσχυσης των πατρι-
ωτικών διαθέσεων των Σοβιετικών ανθρώπων, οι αρχές έδωσαν σημασία και στον 
ευαίσθητο τομέα της θρησκευτικής-πνευματικής κατάστασης του λαού.

Από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1930 στη Σοβιετική Ένωση σταματάει η ολο-
κληρωτική και επιθετική αντιθρησκευτική προπαγάνδα, περιορίζονται ραγδαία οι πολι-
τικές και ποινικές διώξεις εναντίον του κλήρου. Από το σχέδιο του πρώτου Σοβιετικού 
συντάγματος καθ’ υπόδειξη του Ι.Β.Στάλιν αφαιρείται η θέση σχετικά με τον περιορισμό 
των εκλογικών δικαιωμάτων του κλήρου. Οι εκλογές των τοπικών οργάνων της Σοβι-
ετικής εξουσίας το 1937 έδειξαν ότι ο κλήρος έκανε χρήση αυτών των δικαιωμάτων 
και ορισμένοι κληρικοί εκλέχτηκαν βουλευτές πράγμα που μερικά χρόνια πριν ήταν 
αδιανόητο. 

Στις 11 Νοεμβρίου του 1939, όταν η φασιστική Γερμανία είχε ήδη εξαπολύσει τον Δεύ-
τερο Παγκόσμιο πόλεμο, το Πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του Πανενω-
σιακού ΚΚ (μπ), το ανώτατο όργανο της πολιτικής εξουσίας της Σοβιετικής Ένωσης, 
λαμβάνει μια εντελώς μυστική, δηλαδή μην ανακοινώσιμη, ωστόσο καθ’ όλα σημαντικό-
τατη πολιτική απόφαση σχετικά με τον τερματισμό της πρακτικής των διώξεων εις 
βάρος του κλήρου και των πιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας από 
τις διωκτικές αρχές και την έναρξη του διαλόγου ανάμεσα στο κράτος και την 
Εκκλησία. Δόθηκε η εντολή στις διωκτικές αρχές στο εξής να μην έχουν ως γνώμονα 
την Οδηγία του Β.Ι.Λένιν στον επικεφαλής της Πανρωσικής έκτακτης επιτροπής Φ.Ε.
Ντζερζίνσκι του 1918 σχετικά με την μαζική δίωξη των ιερωμένων και των ορθόδοξων 
πιστών. Οι οδηγίες της ανωτάτης Σοβιετικής ηγεσίας προς τις διωκτικές αρχές αφο-
ρούσαν και την ανάγκη να επανεξεταστούν οι υποθέσεις όλων των πολιτών οι οποίοι 
είχαν καταδικαστεί και συλληφθεί για λόγους που είχαν σχέση με την λατρεία του θεού, 
να αποφυλακιστούν και να αλλάξουν οι ποινές που δεν προέβλεπαν την στέρηση της 
ελευθερίας των πολιτών που είχαν καταδικαστεί για θρησκευτικούς λόγους. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, η ριζική αλλαγή προς την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του κράτους 
και της Εκκλησίας στην ΕΣΣΔ δεν έγινε τυχαία ειδικά την παραμονή και κατά την 
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου.

Την πρώτη μέρα του Μεγάλου Πατριωτικού πολέμου, δηλαδή την ημέρα της ύπουλης 
επίθεσης της ναζιστικής Γερμανίας κατά της Σοβιετικής Ένωσης, στις 22 Ιουνίου του 
1941, ο Τοποτηρητής του Πατριαρχικού θρόνου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσί-
ας Μητροπολίτης της Μόσχας Σέργιος (Στραγκορόντσκι), μέλλων Ρώσος πατριάρχης, 
απηύθυνε πατριωτική έκκληση στον Σοβιετικό λαό να ξεσηκωθεί στην υπεράσπιση της 
πατρίδας του και να αποκρούσει με αυταπάρνηση τους φασίστες εισβολείς. Ο προ-
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καθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας κάλεσε αποφασιστικά τον λαό να 
εξοπλιστεί με κουράγιο και να απορρίψει κάθε πονηρό πειρασμό να συνεργαστεί με 
τον εχθρό και να προδώσει την πατρίδα του. Στη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού 
πολέμου ο Μητροπολίτης και κατόπιν Πατριάρχης Σέργιος είχε απηυθήνει πάνω 
από 20 πατριωτικές εκκλήσεις στο ποίμνιο του και στον Σοβιετικό λαό στο σύ-
νολό του. 

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά του οι ορθόδοξοι πιστοί της Σοβιετικής Ένωσης συ-
γκέντρωσαν χρήματα για την κατασκευή της φάλαγγας αρμάτων μάχης «Ντμίτρι Ντον-
σκόι» και της αεροπορικής μοίρας «Αλεξάντρ Νέφσκι» για τον Κόκκινο στρατό, πράγμα 
για το οποίο τους ευχαρίστησε ο Ι.Β.Στάλιν.

Πολλοί ορθόδοξοι ιερείς στα χρόνια του πολέμου γίνονται αξιωματικοί και στρατιώτες 
του Κόκκινου στρατού και πολεμούν με γενναιότητα τους φασίστες στα μέτωπα. Έτσι, 
π.χ., πολέμησε γενναία και μωλωπίστηκε μερικές φορές ο υπολοχαγός του Κόκκινου 
στρατού Βλαντίμιρ Ιζβέκοφ, μέλλων Πατριάρχης της Μόσχας Ποιμένας. Πολέμησε 
άφοβα ο ανιχνευτής λοχαγός του Σοβιετικού στρατού Κωνσταντίν Νετσάγιεφ, μέλλων 
Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Πιτιρίμ. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Για 
παράδειγμα, ένας από τους βασικούς συντελεστές της αντιφασιστικής παράνομης δρά-
σης στο Λιουντίνοβο της περιοχής Καλούγκα ήταν ο πρωθιερέας Βικτωρίν Ζαρέτσκι. 

Το 1942, την περίοδο σκληρών δοκιμασιών που περνούσε ο Σοβιετικός λαός στα μέ-
τωπα του πολέμου και τα μετόπισθεν, η Ιερά σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 
Ρωσίας του Πατριαρχείου της Μόσχας η οποία κατόπιν της απόφασης της Κρατικής 
επιτροπής άμυνας ως ένας σημαντικός πανεθνικός θεσμός είχε μεταφερθεί από την 
Μόσχα στα μετόπισθεν και συγκεκριμένα στο Ουλιάνοφσκ συγκαλεί την εκκλησιαστική 
Σύνοδο των επισκόπων στην οποία λαμβάνει μια σειρά σημαντικές αποφάσεις που 
αφορούν στις πολεμικές επιχειρήσεις στα μέτωπα του Μεγάλου Πατριωτικού πολέμου 
– η Σύνοδος καλεί τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς του Κόκκινου στρατού 
να υπερασπιστούν γενναία την πατρίδα και εξοβελίζει τον Ουκρανό επίσκοπο 
Πολύκαρπο Σικόρσκι ο οποίος είχε περάσει με το μέρος των φασιστών. Η Σύ-
νοδος επίσης προειδοποιεί αυστηρά όλους τους πιστούς και τον κλήρο να μην υπο-
πέσουν στον πειρασμό να συνεργαστούν με τον εχθρό στις περιοχές που τελούν υπό 
προσωρινή κατοχή απειλώντας να τους αφορίσει από την Εκκλησία. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1943 στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο, ο αρχιστράτηγος του Κόκκι-
νου στρατού Σοβιετικός ηγέτης Ι.Β.Στάλιν πραγματοποιεί ιστορική συνάντηση με τρεις 
μητροπολίτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας, στην οποία λαμβάνεται μια πολύ 
σημαντική απόφαση σχετικά με την εκλογή του Πατριάρχη της Μόσχας και πασών των 
Ρωσιών. Στις 8 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου συνεκλήθη η Σύνοδος των επισκόπων 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας και ο Μητροπολίτης Σέργιος (Στραγκορόντσκι) 
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εξελέγην Πατριάρχης. Η αποκατάσταση της Πατριαρχίας στη Ρωσία αποτέλεσε έναν 
ισχυρό παράγοντα ενίσχυσης της Εκκλησίας.

Οι σύμμαχοι της ΕΣΣΔ στην αντιφασιστική συμμαχία ανταποκρίθηκαν με τον δέοντα 
θετικό τρόπο στο γεγονός αυτό. Είναι γνωστό ότι, π.χ., ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Φ.Ρού-
ζβελτ στην ιστορική του συνάντηση με τον Ι.Β.Στάλιν και τον Βρετανό πρωθυπουργό 
Ο.Τσώρτσιλ στην Τεχεράνη η οποία πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του ίδιου χρό-
νου, του 1943, εκτίμησε πολύ την αποκατάσταση της Πατριαρχίας στην Σοβιετική Ρω-
σία ως απόδειξη ενίσχυσης της Εκκλησίας. 

Ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της Εκκλησίας και της ουσιαστικής βελτίωσης των θέ-
σεων της στην ΕΣΣΔ άλλαξε η στάση των οργανώσεων της Υπερόριας Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Ρωσίας απέναντι στην Μητέρα-Εκκλησία και τον Προκαθήμενό της Πα-
τριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών. Η ρωσική διασπορά, ορθόδοξη στην πλει-
ονότητά της, στην Γαλλία, την Γερμανία, την Σερβία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα και 
τις άλλες χώρες που βρέθηκαν υπό την γερμανο-φασιστική κατοχή άρχισε να εκπονεί 
θέσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ρωσία και την Εκκλησία της Ρωσίας 
να νικήσει τον πόλεμο κατά του ναζισμού. Ασφαλώς, δεν ήταν όλη η διασπορά έτοιμη 
να συνεργαστεί με την Σοβιετική εξουσία, ωστόσο μια μεγάλη μερίδα της ήταν πα-
τριωτικά διακείμενη. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν (Φέντσενκοφ), ένας από τους πλέον 
γνωστούς εκκλησιαστικούς μετανάστες, περνάει στις θέσεις της συνεργασίας και από 
κοινού με την Ελεάνορ Ρούζβελτ, την σύζυγο του Προέδρου της Αμερικής, συστήνει την 
Επιτροπή βοήθειας προς τον Κόκκινο στρατό, η οποία πρόσφερε ουσιαστική βοήθεια 
στη Ρωσία. Ένας άλλος εκκλησιαστικός μετανάστης, ο Μητροπολίτης Ευλόγιος (Γκε-
όργκιεφσκι) μετά τον πόλεμο στο Παρίσι λαμβάνει Σοβιετικό διαβατήριο από τα χέρια 
του Ρώσου πρέσβη σε ένδειξη ευγνωμοσύνης της Μόσχας για τις υπηρεσίες που είχε 
προσφέρει στην πατρίδα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας ως ένας σπουδαίος θεσμός ενίσχυσης του πνεύμα-
τος του λαού στη χώρα, ο οποίος πρόσφερε την μεγαλύτερη συμβολή στη συντριβή του 
ναζισμού στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο απέκτησε ένα τεράστιο διεθνές κύρος. Αυτό 
εκδηλώθηκε με τον πλέον παραστατικό τρόπο στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου 
πολέμου κατά την ιστορική επίσκεψη του Αγιωτάτου πατριάρχη της Μόσχας και πασών 
των Ρωσιών Αλεξίου του Α΄(Σιμάνσκι) στην Εγγύς Ανατολή και τους Αγίους τόπους, 
όταν ο κλήρος, οι αρχές και πολλές χιλιάδες ενθουσιώδεις άνθρωποι τον χαιρέτισαν με 
εκδηλώσεις θαυμασμού στην Βαγδάτη, την Δαμασκό, την Βηρυτό και τα Ιεροσόλυμα.

Η πατριωτική και αντιφασιστική αυτή κατεύθυνση της διακονίας του Πατριαρχείου της 
Μόσχας αποτέλεσε ένα ισχυρό ελκυστικό παράδειγμα για τους ορθόδοξους ανθρώ-
πους σε άλλες χώρες οι οποίοι κατανοούσαν ότι είναι σημαντικό να ενώσουν τις προ-
σπάθειες τους εναντίον του κοινού εχθρού.
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Είναι γνωστή η αντίσταση στους φασίστες κατακτητές από τους αντάρτες που δρούσαν 
στην παρανομία στην Ελλάδα, την Αλβανία, την Σερβία στην οποία συμμετείχαν άμεσα 
ή έμμεσα οι ορθόδοξοι ιερείς. Είναι γνωστές οι περιπτώσεις της προσωπικής συμμετο-
χής των προτεσταντών θρησκευτικών παραγόντων στην αντιφασιστική αντίσταση και 
τις αντιπολεμικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Έτσι, π.χ., αξίζουν μεγάλη εκτίμηση οι 
αντιπολεμικές προσπάθειες του Μάρτιν Νιμέλλερ, πάστορα της Ευαγγελικής εκκλησίας 
ο οποίος κατόπιν έγινε Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Ωστό-
σο καμιά άλλη χριστιανική εκκλησία της Ευρώπης δεν μπόρεσε να δημιουρ-
γήσει τόσο μαζική και οργανωμένη συμμετοχή στην αντίσταση στους φασίστες 
εισβολείς, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας.

Η συγκεκριμένη εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας δεν έχει γενικευτεί και 
μελετηθεί επαρκώς. Δεν έχουν διερευνηθεί όλες οι πλευρές της, μεταξύ άλλων, πολύ-
πλοκες και όχι απλές από την άποψη των εκκλησιαστικών κανόνων και εκκλησιασιολο-
γικών πτυχών. Ωστόσο η πλούσια πείρα της αντιπολεμικής δράσης του Πατριαρχείου 
της Μόσχας είναι εξαιρετικά σημαντική προπαντός σήμερα και όχι μόνο επειδή γιορτά-
ζονται τα 70 χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Είναι σημαντικό η εμπειρία και 
τα διδάγματα αυτά να αφομοιωθούν στην δραματική μας εποχή, όταν ο αέρας μυρίζει 
και πάλι έναν μεγάλο πόλεμο που απειλεί την ανθρωπότητα με οικουμενική καταστρο-
φή. Τα φρικτά αυτά αισθήματα δεν είναι υποκειμενικά, υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια 
στην ανυσηχητική πραγματικότητα που μας περιβάλλει τα οποία κραυγάζουν προειδο-
ποιώντας για την επερχόμενη δυστυχία. Η Ευρώπη κοντοστάθηκε και πάλι σε στάση 
ανήσυχης προσμονής. Και πάλι τα βλέμματα των πιστών είναι στραμμένα στην 
Εκκλησία - ποια θα είναι η απάντησή της στην οικουμενική αυτή πρόκληση; Και 
είναι σημαντικό μια ενθαρρυντική απάντηση να αποκαλυφθεί στον κόσμο απ’ όλο το 
πλήρωμα της ορθοδοξίας και να μην αποτελεί ένα άθροισμα απόψεων των εκκλησι-
αστικών θεσμών που μόλις και μετά βίας συγκρατούν την ευχαριστιακή τους ενότητα. 

Η ενωμένη Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση της σύγχυσης και της ημιδιάλυσης, έχουν 
διαφανεί ανάγλυφα τα σημεία διάσπασης της ευρωπαϊκής ενότητας, πράγμα που εγκυ-
μονεί μια ορμητική συσσώρευση συγκρουσιακού υλικού στο εσωτερικό του ευρωπαϊ-
κού σώματος και απειλεί με έκρηξη με την μετέπειτα κλιμάκωση και την επιθετική έκλυ-
ση της καταστρεπτικής ενέργειας σε όμορους χώρους. Σε ό,τι αφορά στα τρία πλέον 
επώδυνα σημεία της ευρωπαϊκής πραγματικότητας - την Ουκρανία, τους μετανάστες 
και την Ρωσία - ούτε οι αρχές, ούτε η αντιπολεμική, πασιφιστική κοινή γνώμη, ούτε οι 
χριστιανικές εκκλησίες δεν έχουν ούτε την σαφή κατανόηση πώς να τα λύσουν, ούτε 
την ετοιμότητα και την ικανότητα να ξεπεράσουν τα προβλήματα με επιτυχία. Καθώς 
από την λύση των προβλημάτων που προανέφερα στο σύνολό τους με το σύνθετο και 
πολύπλευρο εσωτερικό τους περιεχόμενο εξαρτάται, χωρίς καμιά υπερβολή, το μέλλον 
της Ευρώπης και, άρα, και ολόκληρου του κόσμου.
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Η Ευρώπη εξακολουθεί να παραμένει το αξονικό κέντρο του κόσμου. Εδώ συνεχίζουν, 
αν και όχι χωρίς δυσκολία, στο πεδίο της κοσμοθεωρίας να υπάρχουν οι έννοιες 
και οι αξίες που γεννήθηκαν από τον χριστιανισμό και έγιναν θεμελιώδεις για τον 
ανθρώπινο πολιτισμό. Ο επόμενος Παγκόσμιος πόλεμος, αν αρχίσει ποτέ, θα αρχίσει 
αναπόφευκτα στην Ευρώπη ή εξαιτίας της Ευρώπης. Χωρίς την Ευρώπη η οποιαδήπο-
τε παγκόσμια σύγκρουση χάνει κάθε νόημα, ακόμη και αν προκαλείται από τις δυνάμεις 
που βρίσκονται μακριά απ’ αυτήν στην Ανατολή ή στη Δύση.

Ωστόσο η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει ακόμη έναν θανάσιμο κίνδυνο, την απο-
χριστιανοποίηση της ηπείρου. Πολύ ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την 
καταστροφική αυτή διαδικασία. Χωρίς τον χριστιανισμό η Ευρώπη χάνει την ώθηση 
που οδηγεί στην ολοκλήρωσή της, το ενιαίο της νεύρο και μετατρέπεται σε έναν άμορ-
φο χώρο στον οποίο συγκατοικούν οι λαοί οι οποίοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον 
προσπαθώντας να επιβιώσουν και δεν έχουν κοινή ιστορική μοίρα. Γι’ αυτό είναι τόσο 
σημαντικές οι προσπάθειες του χριστιανισμού να υπερασπιστεί την θρησκευτική του 
ταυτότητα στην Ευρώπη με τις δυνάμεις όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Η αποχρι-
στιανοποίηση της Ευρώπης εγκυμονεί την απειλή ενός θανατηφόρου χάους 
της οικουμενικής απανθρωποποίησης στον πλανήτη, την τελική άρση όλων των 
φραγμών στον δρόμο του κακού και ανοίγει απευθείας τις πόρτες για έναν καινούργιο 
Παγκόσμιο πόλεμο ο οποίος μπορεί ν’ αρχίσει όχι απαραιτήτως ως αποτέλεσμα της 
σύγκρουσης μεταξύ των μεγάλων κρατών, αλλά απλώς για μια ασήμαντη, εκ πρώτης 
όψεως, αφορμή. Ως γνωστόν, το κακό είναι εξαιρετικά εφευρετικό και βρίσκει ένα σωρό 
παραθυράκια για να ξεδιπλωθεί με όλη την καταστρεπτική του δύναμη αν δεν το εμπο-
δίζουν οι άνθρωποι επειδή έχουν χάσει από ανεμελιά την επαγρύπνησή τους.

Τα διδάγματα του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου για τους χριστιανούς βρίσκονται στο 
ό,τι οι ίδιοι και οι Εκκλησίες τους πρέπει να καταλαβαίνουν καλά ότι η απομόνωσή τους, 
η επικέντρωση στα εσωτερικά, παρ’ ότι σημαντικά και ωστόσο όμως δευτερεύοντα για 
την σωτηρία της ανθρωπότητας ζητήματα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση του 
κόσμου. Οι χριστιανοί σηκώνουν στους ώμους τους μια τεράστια ευθύνη για να 
προφυλάξουν την ανθρωπότητα από την αυτοκαταστροφή. Δεν είναι μεταφορά. 
Πρόκειται για μια ρεαλιστική και νηφάλια προσέγγιση. Κανείς, εκτός από τους χριστια-
νούς, δεν μπορεί να προτείνει στην ανθρωπότητα έναν δρόμο δραστικής σωτηρίας. Σή-
μερα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες όλων των χριστιανών στην ενίσχυση 
της ενότητάς τους ως προς την συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του ρόλου τους 
κατά την εξαιρετική αυτή στιγμή καμπής στην παγκόσμια ιστορία. Φυσικά, ο λόγος δεν 
γίνεται για κάποια συγχώνευση των Εκκλησιών, την ευχαριστιακή συνένωση διαφόρων 
ρευμάτων του χριστιανισμού, όχι, ο λόγος γίνεται για την ενότητα των πολιτισμών. 
Αυτή ακριβώς η ενότητα είναι απαραίτητη σήμερα.

Δοκιμάζεται η αντοχή του χριστιανισμού σε σχέση με διάφορα προβλήματα – διεξάγεται 
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μια γιγάντια επίθεση κατά των βασικών, ευαγγελικών αξιών και εννοιών, διαβρώνονται 
οι θεμελιώδεις βασικές συνισταμένες και η καθεαυτό διδασκαλία του με την συγκάλυψη 
της δήθεν προσαρμογής του αρχαϊσμού στην σύγχρονη εποχή και καταστρέφονται οι 
αρχές και οι κανόνες της χριστιανικής πρακτικής ξεχωριστά και στο σύνολό τους. Στην 
μαζική συνείδηση επιβάλλονται διάφορες σιμουλάκρες και χίμαιρες, κατασκευάζονται 
τεχνητά και αντιπαρατίθενται στον χριστιανισμό τέτοια φαντάσματα, όπως η στείρα 
πολυπολιτισμικότητα και η ανεκτικότητα που στερείται εσωτερικής ενέργειας. Τα 
πρόχειρα αυτά διανοητικά κατασκευάσματα αντιπαρατίθενται ευθέως στις αρχές της 
χριστιανικής ελεημοσύνης και αγάπης που αποτελούν την ζωοποιό ιερή δύναμη της 
διδασκαλίας του Χριστού.

Δυστυχώς, όπως και 80 χρόνια πριν, πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου 
πολέμου, ο κόσμος δεν ακούει την βροντερή φωνή των χριστιανών. Και όχι μόνο επειδή 
τα παγκόσμια ΜΜΕ δημιουργούν παράσιτα και δεν την μεταδίδουν, αλλά επειδή δεν 
έχει αποκτήσει την νικητήρια δύναμη που μπορεί και ξεπερνάει όλα τα εμπόδια.

Τώρα στον χριστιανισμό αντιπαραθέτουν συνέχεια το ισλάμ εν είδει μιας καινούργιας 
σιμουλάκρας που έχει χορτάσει αίμα – το Ισλαμικό κράτος που έχει διακηρύξει ως στό-
χο έναν ανελέητο πόλεμο κατά των σταυροφόρων, δηλαδή των χριστιανών. Αυτή τη 
στιγμή το Ισλαμικό κράτος εκτελεί το καθήκον που του έχει ανατεθεί - την αποχρι-
στιανοποίση στο λίκνο του χριστιανισμού, την Εγγύς Ανατολή. Από την Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ ακούγονται δειλές φωνές υπέρ των χριστιανών της Ανατολής, ωστόσο δεν 
τους δίνουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς δεν πρόκειται για ένα πραγματικό κάλεσμα και 
την πραγματική ετοιμότητα υπεράσπισης των χριστιανών, αλλά για την απομίμηση των 
αναγκαίων ενεργειών.

Στα καλέσματα αυτά δεν υπάρχει θέληση για τη νίκη επί του κακού, και γι’ αυτό δεν 
υπάρχει πνευματική κινητοποιητική δύναμη. Ως αποτέλεσμα η παγκόσμια διαδικασία 
της αποχριστιανοποίησης μαζί με τις εκατοντάδες χιλιάδες (και στο μέλλον θα υπάρ-
ξουν και εκατομμύρια!) πρόσφυγες από την Εγγύς Ανατολή, την Ασία και την Αφρική 
μεταφέρεται και στην Ευρώπη. Ωστόσο οι χριστιανικές Εκκλησίες δεν δίνουν σαφή και 
έναρθρη απάντηση σ’ αυτές τις προκλήσεις – ακούμε μόνο αποσπασματικά καλέσματα 
στο πνεύμα του αφηρημένου ανθρωπισμού από τους ηγέτες των θρησκευτικών κοινο-
τήτων της Ευρώπης να βοηθηθούν κατά κάποιον τρόπο οι πρόσφυγες και να ξεπερα-
στεί η δυστυχία που μας βρήκε.

Τα καλέσματα αυτά δεν αποφέρουν αποτελέσματα. Όπως δεν πρόκειται να αποφέρουν 
αποτελέσματα οι όποιες διαδικασίες διαπραγμάτευσης για το ουκρανικό ζήτημα, αν οι 
δυτικοί τους συμμετέχοντες, πρώτ’ απ’ όλα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεν καταλήξουν, επιτέλους, στο συμπέρασμα ότι είναι απαράδεκτο να στηρίζουν τον 
ουκρανικό εθνικισμό, ακόμη και αν εντάσσεται θαυμάσια στο σενάριο αναχαίτι-
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σης της Ρωσίας. Ο εθνικισμός πάντοτε, αν δεν τον εμποδίζουν, αναπτύσσεται στην 
κατεύθυνση του έσχατου σημείου της διαδρομής του, προς τον ναζισμό, ο οποίος δεν 
μπορεί να χαλιναγωγηθεί ποτέ. Δεν πρέπει να το λησμονούμε. Η επίλυση του ουκρα-
νικού ζητήματος είναι συνυφασμένη με την δίκαιη επίλυση του ρωσικού ζητήμα-
τος στην Ουκρανία. Και εδώ ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο για τις υπεύθυνες χριστιανικές 
οργανώσεις ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, και χάρη στις δικές τους προσπάθειες η κατά-
σταση να πάρει μια στροφή προς την ειρηνική και δίκαιη κατεύθυνση.

Στην πολύ δύσκολη σύγχρονη κατάσταση είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος της Ρω-
σίας, ωστόσο με την βοήθεια των κυρώσεων έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη και 
ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, για να μπλοκαριστούν οι όποιες προσπάθειες της Ρωσίας 
να επιλύσει θετικά τα επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ετοιμά-
ζουν τον κόσμο για ένα αρνητικό σενάριο του προσεχούς μέλλοντος της ανθρωπότητας 
όχι μόνο χωρίς την συμμετοχή της Ρωσίας, αλλά υπό την απαραίτητη προϋπόθεση του 
ολοκληρωτικού αποκλεισμού της Ρωσίας. Αυτό θυμίζει κατά κάποιον τρόπο ένα και-
νούργιο «Μόναχο» με σκοπό την οικοδόμηση ορισμένου άξονα κρατών για την ταχύτε-
ρη διάλυση ολόκληρου του συστήματος παγκόσμιων σχέσεων που δημιουργήθηκαν με 
βάση τα αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Και σ’ αυτήν την κατάστα-
ση οι ειρηνευτικές δυνάμεις, πρώτ’ απ’ όλα οι χριστιανικές οργανώσεις, οι Ορθόδοξες 
Εκκλησίες πρέπει να απευθύνουν μια έκκληση για να διακοπεί ο αποκλεισμός της 
Ρωσίας για να της δοθεί η δυνατότητα να ενταχθεί πλήρως στην δίκαιη και ασφαλή, 
σταθερή ανάπτυξη του κόσμου χωρίς πολέμους. Η εμπειρία της νίκης κατά του φασι-
σμού στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο μας δίνει την ελπίδα ότι αυτό είναι εφικτό.
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Απόσπασμα της εισήγησης
επί του κεντρικού θέματος από την άποψη
της Ρωμαιοκαθολικής θεολογίας
Καθ. Δρ. Johannes Oeldemann
Δ/ντής του Οικουμενικού Ινστιτούτου 
της Καθολικής Εκκλησίας στη Γερμανία
 

«…Η Βίβλος μας καταδεικνύει ότι το θεμέλιο της ειρήνης είναι η δικαιοσύνη. Κι αυτό δεν 
ισχύει μόνον από την άποψη του νόμου και του διεθνούς δικαίου, αλλά και από πολιτι-
κή, οικονομική, κοινωνική και οικολογική σκοπιά.

Οι Χριστιανοί μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ειρήνη με την φροντίδα για 
τον πλησίον (αγαθοεργία / διακονία) και την εκτίμηση προς τον συνάνθρωπο (κατανίκη-
ση των προκαταλήψεων μέσω της παιδείας). Αμφότερα μας δείχνουν ότι η ειρήνη δεν 
είναι κάτι που μπορούμε να απαιτούμε ή να προσδοκούμε από τους κυβερνώντες. Η 
ειρήνη ξεκινά από εμάς τους ίδιους, μέσα από την καθημερινότητά μας, τη συμπεριφο-
ρά μας προς τους συνανθρώπους μας…»



38

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

«Μπορεί η Εκκλησία να ευλογήσει τον πόλεμο;
Μια τοποθέτηση από την άποψη
Ορθόδοξης θεολογίας»
Καθ. Δρ. Αθανάσιος Βλέτσης
Πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής
του κέντρου εκπαίδευσης της Ορθόδοξης Θεολογίας
Τμήμα της Συστηματικής Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Μονάχου

1. Η εμπλοκή της Ανατολικής Εκκλησίας στον κύκλο της βίας: Μια ιστορική ανα-
γκαιότητα; 

Μεταξύ των επιχειρημάτων του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Αποστάτη (361-363) ως 
προς το γιατί οι χριστιανοί αποκλείονταν από τα δημόσια αξιώματα ήταν εκείνο της στά-
σης τους απέναντι στο θέμα της βίας: Εάν οι χριστιανοί απορρίπτουν συλλήβδην την 
επιβολή της θανατικής ποινής, δεν μπορούν να εφαρμόσουν τους νόμους του κράτους 
και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να εργαστούν στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον 
αυτοκράτορα Ιουλιανό. Η απόφαση της περιθωριοποίησης των χριστιανών από τον 
αυτοκράτορα Ιουλιανό απέρρεε από μια πολιτική θεώρηση η οποία, στην πραγματικό-
τητα, σκοπό είχε να συνεχίσει την παλαιά πρακτική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που 
δεν αναγνώριζε το χριστιανισμό ως νόμιμη θρησκεία (religio licita). Η άρνηση των χρι-
στιανών να συμβιβαστούν, δίχως να προβάλλουν αντίσταση, στις κρατικές φιλοδοξίες 
κατά τους πρώτους τρεις αιώνες ‒όπως για παράδειγμα η άρνησή τους να αποδώσουν 
λατρεία στον αυτοκράτορα‒, τους έθεσε στο περιθώριο της κοινωνικής δομής. 

Η αλλαγή που είχε επιφέρει ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ωστόσο, ήταν μη αναστρέ-
ψιμη ‒ η εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού δεν ήταν παρά ένα σύντομο επεισόδιο, η 
παλαιά ειδωλολατρική ιεραρχία δεν είχε πια τη δύναμη να γυρίσει πίσω τον τροχό της 
Ιστορίας. Η ελευθερία που απολάμβαναν πλέον οι χριστιανοί στη δημόσια ζωή έδει-
ξε, όμως, σύντομα το διπλό της πρόσωπο: η αυτοκρατορική πολιτική όχι μόνο έδωσε 
στους χριστιανούς πρόσβαση στα δημόσια αξιώματα, αλλά και χρησιμοποίησε τη χρι-
στιανική πίστη ως ιδεολογικό υπόβαθρο για την ενότητα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
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Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης του ρόλου τους στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι χρι-
στιανοί ασφαλώς και συμμετείχαν, ως πολίτες του κράτους, σε πολεμικές επιχειρήσεις, 
μάλιστα επέδειξαν ζήλο στο να υπερασπιστούν και στρατιωτικά τη Ρωμαϊκή-Βυζαντινή 
τους Αυτοκρατορία, κάτι που συχνά έφτασε να ερμηνεύεται ως πράξη διάσωσης της 
χριστιανικής πίστης. Σε μια αυτοκρατορία όπως η Βυζαντινή, η οποία στην ουσία δεν 
γνώριζε χρονική αφετηρία, εφόσον ήταν η αδιάσπαστη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας, οι πόλεμοι θεωρούνταν απλώς ένας τρόπος υπεράσπισης των εδαφών της, 
γεγονός το οποίο έδινε στην Εκκλησία το δικαίωμα να υποστηρίξει δίχως αναστολές 
αυτούς τους «αμυντικούς» πολέμους: καταρχάς ως υπεράσπιση και προστασία του 
λαού που υπέφερε, ταυτοχρόνως όμως ως υπεράσπιση και προστασία του δόγματος. 
Αυτή η αντίληψη των πραγμάτων καταγράφηκε επίσης σε διάφορους ύμνους της Ανα-
τολικής Εκκλησίας, τους οποίους η Ορθόδοξη Εκκλησία εξακολουθεί κατά παράδοση 
να ψάλλει μέχρι σήμερα. Στην προσευχή που ζητά από τον Θεό να χαρίσει στο βασιλιά 
τη νίκη εκφράστηκε η παράκληση προς τον Θεό να αφήσει το λαό Του να ζήσει εν ειρή-
νη δοξάζοντας το όνομά Του. 

Το ερώτημα εάν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία αναπτύχθηκε μια θεωρία του «ιερού» πο-
λέμου μπορεί να λάβει ανενδοίαστα αρνητική απάντηση, εάν με τον όρο «ιερός πόλε-
μος» νοείται η διάδοση της πίστης εκ μέρους της Εκκλησίας με τη χρήση στρατιωτικής 
βίας. Ακόμη και αν το κράτος φαίνεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις να υπερασπίζεται 
μια θεωρία του «ιερού πολέμου», τούτο συνέβαινε δίχως την ενεργή συμβολή της Εκ-
κλησίας, η οποία ωστόσο επέτρεψε στο κράτος να την χρησιμοποιήσει ως «εργαλείο» 
του στο θέμα αυτό. Η κατηγορηματική και έμπρακτη αποκήρυξη της θανάτωσης, την 
οποία περιγράφει ο πατέρας της Εκκλησίας Βασίλειος στους Κανόνες του, δεν άφησε 
παρ’ όλα αυτά ανεπηρέαστο το βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ναι μεν ο Βασίλει-
ος έκανε διάκριση σε μια σειρά από τους Κανόνες ανάμεσα στον ηθελημένο φόνο και 
στην ακούσια θανάτωση, προέβλεπε όμως για αμφότερα βαριές εκκλησιαστικές ποι-
νές, έστω και με διαφοροποιήσεις: Η θανάτωση κατά τη διάρκεια του πολέμου ναι μεν 
δεν καταλογιζόταν ως φόνος και κρινόταν με επιείκεια εκ μέρους της Εκκλησίας, όμως 
στον Κανόνα 13 του Αγίου Βασιλείου ορίζεται πως οι στρατιώτες που συμμετείχαν σε 
πολέμους θα πρέπει να απέχουν από τη θεία κοινωνία για τρία χρόνια, ως πράξη με-
τάνοιας για το γεγονός ότι «τα χέρια τους δεν ήταν καθαρά». Η απόρριψη εκ μέρους 
της Εκκλησίας μιας καθολικής αναγνώρισης όλων εκείνων που είχαν σκοτωθεί σε έναν 
πόλεμο εναντίον των Αράβων ως μαρτύρων-αγίων, όπως είχε ζητήσει ο αυτοκράτορας 
Νικηφόρος Φωκάς από τον Πατριάρχη Πολύευκτο (μετά το 964), στηρίχθηκε επίσης 
στον αναφερθέντα 13ο Κανόνα του Αγίου Βασιλείου. Ακόμη και αν ο κανόνας αυτός δεν 
εφαρμόστηκε με συνέπεια σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο δεν διατηρήθηκε χωρίς 
λόγο στη μνήμη της Εκκλησίας και συνέχισε να αποτελεί γνώμονα της εκκλησιαστι-
κής-πατερικής πρακτικής και του ηθικού στοχασμού. 

Η διαδικασία κατά την οποία η ορθόδοξη πίστη σημάδεψε βαθιά ολόκληρους λαούς και 
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έγινε χαρακτηριστικό γνώρισμα της ταυτότητάς τους είναι εν γένει γνωστή από την Ιστο-
ρία. Επίσης γνωστό από την ιστορία των επηρεασμένων στην απόλυτη πλειονότητά 
τους από τη χριστιανική πίστη λαών είναι ότι το πεπρωμένο τους ενέπλεξε αυτούς τους 
«ορθόδοξους» λαούς πολύ συχνά σε αμυντικούς ή/και απελευθερωτικούς πολέμους 
εναντίον των μη χριστιανών, όπως εναντίον των Αράβων και αργότερα των Οθωμανών 
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και εναντίον των Μογγόλων στη Ρωσία, αλλά εν μέρει 
και εναντίων χριστιανών της Δύσης (κυρίως κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών). Η 
έκκληση των πιστών για τη χείρα σωτηρίας του Θεού ήταν στην ουσία μια έκκληση για 
δικαιοσύνη και ελευθερία, που εν ανάγκη έπρεπε να προασπιστούν ή να ανακτήσουν 
με στρατιωτικά μέσα. Το δύσκολο ερώτημα που αναδύεται από αυτό το τραγικό βίωμα 
είναι το εξής: Μπορεί κατ’ αρχήν η Εκκλησία να «ευλογήσει» έναν αμυντικό πόλεμο, 
όπως προτείνεται σε πολυάριθμα κείμενα ορθόδοξων εκκλησιών όχι μόνο του παρελ-
θόντος αλλά και του παρόντος; Εδώ βεβαίως δεν λαμβάνεται υπόψη το θέμα του ορι-
σμού, το τι σημαίνει αμυντικός πόλεμος, το πώς ορίζονται τα σύνορα των λαών, των 
εθνών, των αυτοκρατοριών κ.ο.κ. Στην επόμενη ενότητα θα διερευνήσουμε το ερώτημα 
αυτό της εκκλησιαστικής νομιμοποίησης ή και της ευλογίας ενός «αμυντικού πολέμου», 
με βάση ορισμένες πρόσφατες θέσεις των ορθόδοξων εκκλησιών. Στην τρίτη ενότητα 
θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε τον τρόπο υπέρβασης της βίας ως μια πιθανή 
συμβολή των εκκλησιών και των χριστιανών στον σημερινό κόσμο. 

2. Μπορεί ο πόλεμος να λάβει ευλογία ή και απλώς να νομιμοποιηθεί στο πλαί-
σιο της χριστιανικής θρησκείας; 

Είναι γνωστή η επιφύλαξη των ορθόδοξων εκκλησιών να πάρουν θέση, με θετικό πνεύ-
μα και με σαφήνεια, σχετικά με ακανθώδη κοινωνικά ζητήματα. Το κοινωνικό δόγμα της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας (ΡΟΕ) το 2000 φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση. Σε 
τούτο το κεφάλαιο θα ήθελα κατ’ αρχάς να αναφερθώ στις θέσεις της ΡΟΕ σχετικά με 
το ζήτημα «πόλεμος και ειρήνη» και στη συνέχεια να εξετάσω μια εγκύκλιο της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας της Ελλάδας από το 2011 σε σχέση με το ρόλο της Εκκλησίας κατά τη 
διάρκεια του απελευθερωτικού πολέμου εναντίον των Οθωμανών (1821). 

Πιστή στο πνεύμα μιας συνέχειας της «βυζαντινής συμφωνίας» [συμφωνίας μεταξύ 
κράτους και Εκκλησίας στο Βυζάντιο, σ.τ.μ.], η ΡΟΕ στο κοινωνικό δόγμα της εκφράζει 
ρητά τη θέση της στο θέμα «πόλεμος και ειρήνη». Ο πόλεμος ναι μεν χαρακτηρίζεται ως 
κάτι εν γένει «κακό» (VIII.1), αλλά η ΡΟΕ δεν απαγορεύει τη συμμετοχή των πιστών της 
σε «πολεμικές επιχειρήσεις», υπό την προϋπόθεση ότι ο σκοπός αυτών είναι «η προ-
στασία των πλησίον και η αποκατάσταση της παραβιασθείσης δικαιοσύνης» (VIII.2). 
Ως προς την αποκατάσταση της διαταραγμένης τάξης ωστόσο προβλέπονται τρεις ιε-
ραρχημένες αρχές που θα πρέπει να ικανοποιηθούν κατά τη σειρά που αναφέρονται. 
Οι δύο πρώτες από αυτές είναι: «Αγάπη προς τον πλησίον, το λαό και την πατρίδα 
και κατανόηση των αναγκών των άλλων λαών» (VIII.3). Η υπεράσπιση του λαού τους 



41

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

και, κατά συνέπεια, της πατρίδας τους τίθεται ξεκάθαρα υψηλότερα στην ιεραρχία από 
τις ανάγκες των άλλων λαών. Για την επίτευξη ωστόσο αυτού του ανώτερου σκοπού, 
όπως κι αν ορίζεται αυτός, γίνεται αποδεκτή η χρήση εξ ορισμού «κακών» μέσων. Ο 
αγώνας για τη σωτηρία της πατρίδας μάλιστα συνδέεται στο ίδιο κείμενο με την εντολή 
της αγάπης και ως εκ τούτου όχι μόνο νομιμοποιείται ηθικά αλλά και εξυψώνεται στο 
επίπεδο μιας εντολής του Χριστού, συγκεκριμένα της θυσίας της ζωής του ανθρώπου 
για τους φίλους του, εδώ με αναφορά στον Ιωάννη (Κατά Ιωάννην, 15.13). Τείνει λοιπόν 
η ΡΟΕ να ανακηρύξει –κατά κάποιον τρόπο– αγίους όλους ανεξαιρέτως τους «πολεμι-
στές», σε «αναγνώριση των χριστιανικών αρετών τους» (VIII.2), εάν αυτοί θυσιάζουν τη 
ζωή τους για έναν ανώτερο σκοπό, όπως είναι η υπεράσπιση της πατρίδας; Πάντως, 
δεν διακρίνονται ίχνη μιας αντινομίας ή μιας αντίφασης μεταξύ της θυσίας της ίδιας της 
ζωής κάποιου με σκοπό την προστασία της ζωής ενός άλλου, και εκείνης της άλλης θυ-
σίας, στην οποία είναι αποδεκτή η συνειδητή και ηθελημένη αφαίρεση της ζωής άλλων 
ανθρώπων, που θεωρούνται επιτιθέμενοι και άρα εχθροί. Νομίζω πως δεν είναι μόνο 
ένα ερμηνευτικό λάθος το να επιχειρεί κάποιος να εφαρμόσει αυτή την εντολή της αγά-
πης του Κυρίου στις πολεμικές επιχειρήσεις, στις οποίες «θυσιάζεται», είναι αποδεκτή 
η αφαίρεση της ζωής άλλων –«επιτιθέμενων» έστω–, αλλά και θράσος όταν το παρά-
δειγμα της θυσίας του Ιησού Χριστού –στο οποίο θέλει να μας επιστήσει την προσοχή 
αυτός ο στίχος της Αγίας Γραφής‒ συγκρίνεται με τη διεξαγωγή ενός πολέμου ως μέσου 
για την προάσπιση της εντολής της αγάπης. 

Εάν το κείμενο της ΡΟΕ εκφράζει μια μάλλον γενική ηθική θέση πάνω στις έννοιες 
«πόλεμος» και «ειρήνη», η οποία μόνον εν μέρει υποστηρίζεται με συγκεκριμένα πα-
ραδείγματα, η Εγκύκλιος υπ’ αρ. 46 της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο 
«Προς το λαό» (Μάρτιος 2011) αναφέρεται ρητά στο ρόλο της πίστης και του κλήρου 
κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού πολέμου εναντίον των Οθωμανών (από το 1821 
και εξής). Η Εκκλησία της Ελλάδας επαναλαμβάνει σε αυτή την Εγκύκλιο και μάλιστα 
υιοθετεί θέσεις γνωστών ηρώων της Επανάστασης, οι οποίες μιλούν για έναν δίκαιο 
πόλεμο με σκοπό την απελευθέρωση όχι μόνο της πατρίδας αλλά και της πίστης. Δί-
νονται επίσης παραδείγματα ιερέων που οργάνωσαν οι ίδιοι μικρές ένοπλες ομάδες, ή 
ξεσήκωσαν τους πιστούς για τον «ιερό πόλεμο», ή αγωνιστών που χρησιμοποιούσαν 
στις μάχες για σημαία τους το σύμβολο του σταυρού. Ναι, ο πόλεμος διεξαγόταν και 
«στο όνομα του Αγίου τριαδικού Θεού», συμπεραίνει η Εγκύκλιος, χωρίς να προχω-
ρήσει σε μία έστω διάκριση, για παράδειγμα μεταξύ του τι μπορεί να κάνει ένας ιερέας 
με την ιδιότητα του κληρικού και τι όχι. Ένας λαός έχει ίσως το δικαίωμα να διεξάγει 
έναν απελευθερωτικό πόλεμο και ο πόλεμος αυτός να είναι θεμιτός, προκειμένου να 
διασώσει την ταυτότητά του ή να κατακτήσει (εκ νέου) την ελευθερία του. Έχει όμως 
μια χριστιανική Εκκλησία το δικαίωμα να ταυτιστεί με την τύχη αυτού του λαού σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να μπορεί να ισχυριστεί ότι ο πόλεμος διεξήχθη (και) στο «όνομα του Αγίου 
τριαδικού Θεού»;  
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Μια χριστιανική θεολογία καλείται όχι μόνο να επανεξετάζει διαρκώς με συγκεκριμένο 
τρόπο και να διασαφηνίζει τη θέση της σε σχέση με τις όποιες πολεμικές επιχειρήσεις, 
αλλά κυρίως να επεξεργάζεται τους θεολογικούς όρους με τους οποίους θέλει να κρίνει 
και να χαρακτηρίσει αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ένας πόλεμος, κατά την άποψή 
μου, δεν μπορεί να λαμβάνει την «ευλογία» ούτε της Εκκλησίας, όπως βεβαιώνει το κεί-
μενο της ΡΟΕ παραπέμποντας στους πολέμους του παρελθόντος (II.2), ούτε του κλή-
ρου, ορκίζοντας τους πολεμιστές του, όπως αναφέρει η Εγκύκλιος της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας για την αρχή του απελευθερωτικού πολέμου στην Ελλάδα (1821). Οι 
πράξεις αυτές αντιβαίνουν και μάλιστα κατάφωρα, κατά την άποψή μου, στον πυρήνα 
της χριστιανικής πίστης, η οποία έχει στο κέντρο της όχι μόνο έναν εξανθρωπισμένο 
Θεό, αλλά τον σταυρωμένο Υιό του Θεού, ο οποίος καλεί τους πιστούς του να ακολου-
θήσουν το παράδειγμά του. 

Η πράξη της ευλογίας εν γένει, και ειδικά σε μια Εκκλησία όπως η ορθόδοξη, συνδέεται 
πάντα με τον πλούτο και την ανάπτυξη της ζωής, ως μιας συνέχειας της Δημιουργίας 
του Θεού, ο οποίος ευλογεί, εγκρίνει το έργο του (βλ. Γεν. κεφ. 1), και ποτέ με την 
απώλεια ή –πόσω μάλλον– με την αφαίρεση της ζωής, όπως συμβαίνει σε έναν πό-
λεμο, έστω αναγκαστικά. Η αντίφαση είναι ακόμη πιο οδυνηρή, εάν σκεφθεί κανείς 
ότι σε κάθε πράξη ευλογίας στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας χρησιμοποιείται 
το σύμβολο του σταυρού επί του ευλογημένου προσώπου. Μπορεί λοιπόν αυτό το 
«όπλο κατά του διαβόλου» και εναντίον του θανάτου, όπως επανειλημμένα δοξάζεται 
ο σταυρός του Ιησού Χριστού στους ύμνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να μετατραπεί 
σε εργαλείο πολλαπλασιασμού του θανάτου (έστω και, όπως είπαμε, εκών άκων); Μια 
χριστιανική Εκκλησία, και μάλιστα ορθόδοξη, η οποία ορίζεται μέσω των μυστηρίων ως 
σώμα του Χριστού, δεν μπορεί να ευλογεί ή να δικαιολογεί έναν πόλεμο, τουλάχιστον 
όχι στο όνομα του τριαδικού Θεού.  

Σημαίνει ωστόσο αυτή η θέση, δηλαδή η συνεπής απόρριψη του θανάτου και άρα η 
αποκήρυξη κάθε μορφής θανάτωσης, μια παθητική στάση μπροστά στο (ηθικό) κακό 
και η ανοχή κάθε αδικίας ως μιας συνέχειας της σταύρωσης του Ιησού Χριστού; 

Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα ήθελα να δώσω στο τέλος τούτης της έκθεσης 
απόψεων, οι οποίες δεν αποτελούν συστηματική εξέταση των αρχών μιας θεωρίας της 
δίκαιης ειρήνης ή ακόμη και του δίκαιου πολέμου, αλλά μια σκιαγράφηση της αναζήτη-
σης δρόμων που θα οδηγήσουν στην απελευθέρωσή μας από τον κύκλο της βίας, δρό-
μων που θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το έδαφος για έναν πολιτισμό της ειρήνης, 
η οποία στην πληρότητά της ανέκαθεν εξέφραζε για τους χριστιανούς ένα εσχατολογικό 
δώρο του Θεού. 

3. Η οικοδόμηση της ειρήνης και η υπέρβαση της βίας: Μια πρόκληση για τις 
Εκκλησίες
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Βασιζόμενος σε ένα δοκιμασμένο σχήμα ορθόδοξης, πνευματικής καθοδήγησης, θα 
επιχειρήσω να παρουσιάσω το δρόμο προς μια κουλτούρα της ειρήνης και της υπέρ-
βασης της βίας σε αντιστοιχία με τα τρία βήματα του δρόμου της πνευματικής ολοκλή-
ρωσης κάθε πιστού: την κάθαρση, τη φώτιση και τη θέωση ή τελείωση. Μπορούν αυτά 
τα πατροπαράδοτα μοντέλα πνευματικής ωρίμανσης, προσαρμοσμένα στο θέμα της 
«υπέρβασης της βίας», να αξιοποιηθούν ως μια συμβολή των Εκκλησιών για τη δημι-
ουργία μιας κουλτούρας της ειρήνης; 

3.1. «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψη τον λίθον» (Κατά Ιωάν-
νην 8.7): Αυτογνωσία και μεταμέλεια ως κάθαρση από τον κύκλο της βίας.
 
Ως πρώτο βήμα στο δρόμο της υπέρβασης της βίας θεωρώ την αυτογνωσία που μπο-
ρεί να οδηγήσει στη συνειδητοποίηση και ομολογία των ιδίων παραπτωμάτων. Ο λόγος 
μας για την αποκήρυξη της βίας μπορεί να πείσει μόνο εάν καθένας κάνει την αυτοκρι-
τική του, σύμφωνα και με την ευαγγελική επιταγή: «Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του 
οφθαλμού σου, και τότε θέλεις ιδεί καθαρώς διά να εκβάλης το ξυλάριον εκ του οφθαλ-
μού του αδελφού σου» (Κατά Ματθαίον 7.5). Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες αναφέρουν, 
όχι δίχως περηφάνια, ότι η θεωρία του «δίκαιου πολέμου» δεν υποστηρίχθηκε από 
τους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας και ότι οι ορθόδοξοι λαοί δεν συμμετείχαν στις 
Σταυροφορίες. Ωστόσο, στα κείμενα της Ορθόδοξης Εκκλησίας της σύγχρονης επο-
χής, όπως εκείνα που αναφέρθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο τούτης της παρουσίασης, 
σαφώς και δικαιολογούνται πόλεμοι, ενώ εν μέρει εξυψώνονται κιόλας στο επίπεδο των 
«ιερών» πολέμων. Βεβαίως, στο σημείο αυτό μπορεί κανείς να επισημάνει ότι πρόκει-
ται σε όλες τις σχετικές περιπτώσεις για αμυντικούς ή απελευθερωτικούς πολέμους, 
γεγονός που έδινε στους απειλούμενους ή υπόδουλους λαούς το δικαίωμα να μιλούν 
για έναν δικαιολογημένο πόλεμο. Μπορούν όμως οι Εκκλησίες να ταυτίζουν το λόγο της 
πίστης τους με το νόμιμο, για όποιους λόγους, δικαίωμα των λαών να εξασφαλίσουν 
ένα χώρο ελευθερίας (ή και «ζωτικό χώρο») όπου θα μπορεί να εξελιχθεί η ίδια τους η 
ζωή; 

Στην ορθόδοξη παράδοση εδραιώθηκε η αντίληψη ότι ο Θεός μάς δοκιμάζει με πολ-
λούς τρόπους, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις σκλαβιάς και καταπίεσης, για το αν θα 
υποπέσουμε σε παραπτώματα, κι αυτό παρότι οι ορθόδοξοι λαοί ήσαν στη διάρκεια της 
δεύτερης χιλιετίας μάλλον εκείνοι που υπέφεραν περισσότερο στην παγκόσμια ιστορία. 
Η ερμηνεία αυτής της αντίληψης δεν πρέπει κατ’ ανάγκην να οδηγήσει σε μια παθη-
τική στάση. Από την άλλη μεριά, αυτή η στάση της αυτοκριτικής και της μεταμέλειας 
δεν πρέπει επουδενί να παρερμηνευθεί ως κάποιου είδους αφελής υποβιβασμός της 
σημασίας των ιστορικών γεγονότων, ή ως μια συνολική και αδιαφοροποίητη καταδίκη 
στην περίπτωση μιας σύγκρουσης. Εκείνος που πρώτος ξεκίνησε ή προκάλεσε την 
αδικία του πολέμου πρέπει σαφώς να τεθεί προ των ευθυνών του και οι πράξεις του 
να έρθουν στο φως. Ενόσω δεν εκλείπουν οι αιτίες για πολέμους από τον κόσμο αυτό, 
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θα συνεχίσουν να εμπλέκονται σε πολέμους και άνθρωποι με θρησκευτική πίστη, ως 
πολίτες του κόσμου αυτού, από τον οποίο δεν μπορούν να αποχωρήσουν. Πρωταρ-
χικός σκοπός και διακήρυξη μιας κοινότητας πιστών είναι να φροντίσουν η ζημιά που 
κάθε πόλεμος προκαλεί, και στον οποίο εκούσια ή ακούσια έχουν εμπλακεί, να είναι 
όσο το δυνατόν μικρότερη, τα αισθήματα μίσους και εκδικητικότητας να τιθασευτούν, 
θα λέγαμε ακόμα να φροντίσουν ώστε να εκπολιτιστεί η διεξαγωγή του πολέμου και 
να προσφερθεί παρηγοριά και περίθαλψη σε όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν 
λόγω του πολέμου, κυρίως δε να προωθηθεί το έργο της συμφιλίωσης και της ίασης 
των τραυμάτων. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να αναλάβει κανείς ευθύνες εκεί όπου 
απειλείται η ζωή των ανθρώπων, εκεί όπου ποδοπατούνται τα δικαιώματά τους. Οι 
χριστιανοί και οι Εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένων των ορθόδοξων, θα πρέπει να 
αναλογιστούν και εκείνες τις ιστορικές στιγμές στις οποίες σιώπησαν, ενώ όφειλαν να 
υψώσουν τη φωνή τους για να προστατέψουν αυτούς που απειλούνταν. Άρα υπάρχει 
αρκετή δουλειά να κάνει ο καθένας από τη θέση του. 

3.2. «Τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος» (Προς Φι-
λιππησίους 3.13): Θεραπεία των τραυμάτων της μνήμης ως φώτιση της καρδιάς 
και του νου.

Ένα δεύτερο βήμα, παράλληλα αλλά και μετά την αυτοκριτική, τη συνειδητοποίηση και 
την επεξεργασία του παρελθόντος μας, μπορεί να αποτελέσει η θεραπεία των τραυμα-
τικών αναμνήσεων, την οποία θέλω να συνδέσω άμεσα με τη φώτιση. Ειδικά οι ανα-
μνήσεις από άδικες καταστάσεις που έχει υπομείνει κάποιος, όπως είναι ο πόλεμος, 
επιφέρουν βαθιά τραύματα σε κάθε άνθρωπο, κυρίως σ’ εκείνους που έχουν πληγεί 
άμεσα και στους οικείους τους. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να απελευθερωθεί κανείς 
από τις εικόνες φρίκης που κάθε πόλεμος αφήνει πίσω του – τόσο βαθιά στη μνήμη 
εντυπώνεται ο πόνος που έχει προκληθεί, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να γίνει 
πηγή νέων δεινών, ως εκδίκηση ή επανόρθωση. Ωστόσο, μόνο η υπέρβαση αυτού 
που κρατά αιχμάλωτη την καρδιά και το νου μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση 
δυνάμεων και να ρίξει φως στα πράγματα. 

Η υπέρβαση του παρελθόντος αναμφίβολα δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Στη γλώσσα 
της θεολογίας η θεραπεία μέσω της συμφιλίωσης δεν νοείται ως έργο του ανθρώπου, 
αλλά προπαντός ως δώρο της Θείας Χάριτος, η οποία στο πρόσωπο και το έργο του 
Ιησού Χριστού μάς συμφιλίωσε με τον Θεό δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να συμφι-
λιωθούμε με όλους τους ανθρώπους. Το έργο της συμφιλίωσης αναλαμβάνει να φέρει 
τώρα σε πέρας και ο άνθρωπος με τη μορφή της συγχώρεσης: η θεραπεία των τραυμα-
τικών αναμνήσεων προϋποθέτει τη δύναμη να συμφιλιωθούμε με άλλους ανθρώπους 
και να τους συγχωρέσουμε. Η θεραπεία των αναμνήσεων και η συμφιλίωση, όμως, δεν 
σημαίνει να σβήσουμε τα πάντα από τη μνήμη μας. Εάν σβήναμε όλες τις αναμνήσεις 
θα διατρέχαμε ίσως τον κίνδυνο να υποπέσουμε πάλι στα ίδια σφάλματα. Η ανοιχτή 
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ομολογία (εξομολόγηση) των σφαλμάτων του παρελθόντος, που αποτελεί άλλωστε 
προϋπόθεση της μεταμέλειας και της συγχώρεσης, βοηθά ώστε η συμφιλιωμένη πλέον 
θύμηση, η θύμηση που έχει συγχωρέσει, η οποία λαμβάνει (ως ανάμνηση) και μια κε-
ντρική θέση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας της Εκκλησίας, να μην «μπλοκάρει» 
πια τη μνήμη και να μην κρατά τον άνθρωπο δέσμιο σε έναν κύκλο της επανόρθωσης 
και άρα του ατελείωτου πόνου. Η θεραπεία της μνήμης μέσω της δύναμης της συγχώ-
ρεσης και της συμφιλίωσης μπορεί να θέσει ένα τέλος στον κύκλο της βίας, και σε αυτό 
ακριβώς το σημείο μπορεί το χριστιανικό δόγμα να ξετυλίξει τη δύναμή του. Οι Εκκλησί-
ες καλούνται να γίνουν κοινότητες των θεραπευμένων αναμνήσεων διαδραματίζοντας 
έτσι έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην υπέρβαση της βίας.

3.3. «Ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον» (Προς Κορινθίους Α΄ 1.23): Ο 
σταυρός ως τελείωση και ως υπέρβαση του διττού σχήματος του καλού και του 
κακού.
 
Η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης χριστιανικής συμβολής στην υπέρβαση της βίας δεν 
μπορεί να περιοριστεί στην πράξη της ομολογίας σφαλμάτων και της θεραπείας των 
αναμνήσεων. Πρέπει να θιγεί και το οντολογικό βάθος της διάκρισης μεταξύ καλού 
και κακού. Ο πόλεμος εναντίον ενός εχθρού παρουσιάστηκε πολύ συχνά στην Ιστορία 
(και εξακολουθεί να παρουσιάζεται έτσι) ως ένας πόλεμος ανάμεσα στο καλό και το 
κακό. Έτσι όμως αποδίδεται στο κακό ένα μεταφυσικό υπόβαθρο. Η μάχη ανάμεσα στο 
καλό και στο κακό διεξάγεται, σύμφωνα με το κοινωνικό δόγμα της ΡΟΕ, στον ουρανό 
(VIII.1). Εκείνο που βιώνεται επί γης είναι απλά η συνέχεια αυτής της μάχης. Η πτώση 
του ανθρώπου εδραίωσε για πάντα (σύμφωνα με το κοινωνικό δόγμα) την ύπαρξη του 
κακού σ’ αυτό τον κόσμο. Τα παραπτώματα του κάθε ατόμου δεν είναι παρά ο απόηχος 
της πρώτης εκείνης πτώσης. 

Μόνο όμως η εξάλειψη της αυτόνομης ύπαρξης του κακού μπορεί να σημάνει την υπέρ-
βαση εκείνου του διττού σχήματος που παρουσιάζει το κακό ως μεταφυσική πηγή όλων 
των δεινών στον κόσμο. Ο παραδείσιος κόσμος δεν μπορεί να ανάγεται στις απαρχές 
της ιστορίας της ανθρωπότητας και της ιστορίας του κόσμου ‒ αυτός είναι η εσχατολογι-
κή πληρότητα της ζωής. Ο Παράδεισος είναι ο σκοπός, η ολοκλήρωση και η αποθέωση 
του έργου της Δημιουργίας. Η άρση του διαχωρισμού ανάμεσα στο καλό και στο κακό 
είναι ο δρόμος του ανθρώπου, η συνειδητοποίηση της κατακτημένης ελευθερίας του, η 
οποία δοκιμάζει τους καρπούς της μέσα από μια οδυνηρή συχνά διαδικασία μέχρι να 
φτάσει στην πληρότητά της. Επίσης, συχνά θεωρείται ως καλό εκείνο που προσφέρει 
στον άνθρωπο ικανοποίηση των αισθήσεών του, ενώ αντίθετα ως κακό ό,τι του κλέβει 
αυτή την ικανοποίηση. Ο λόγος και το πνεύμα δεν συμμετέχουν (ακόμα) σε αυτή την 
αντίληψη του κόσμου. Γιατί μόνο μέσω της συμμετοχής τους θα διασαφηνιστούν τα 
όρια, δηλαδή για ποιο πράγμα είναι καλό το Καλό και για ποιο κακό το Κακό. 
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Εντέλει εκείνο που διαιωνίζει την παρουσία του κακού σε αυτό τον κόσμο, όπως έχει 
τονίσει ο Ρενέ Ζιράρ στα έργα του, είναι ο εξορκισμός του Σατανά από τον Σατανά, ή 
του κακού από το κακό. Αυτός ο «πειρασμός» δίνει νέα τροφή στο κακό, εξυψώνοντας 
τη δύναμή του σε νόμο του κόσμου. Η δύναμη αυτή έρχεται να εμποδίσει την έλευση 
του Ιησού Χριστού, γεγονός που γνώρισε την αποκορύφωσή του στη Σταύρωση, όπου 
μέσω του θανάτου του Ιησού Χριστού συντρίβεται ο θάνατος, όπως ψάλλει η Ορθόδοξη 
Εκκλησία στους αναστάσιμους ύμνους της. Όπως εύστοχα λέει ο Ρενέ Ζιράρ, η σταύ-
ρωση του Ιησού Χριστού αφαιρεί από τον θυσιαστικό μηχανισμό της βίας το σκότος 
–στο οποίο ο μηχανισμός αυτός έχει μάθει να πολλαπλασιάζει και να διαδίδει τη δύναμή 
του– και έτσι ξεγυμνώνει αυτόν το μηχανισμό, του ρίχνει άπλετο φως, τον τοποθετεί στο 
κέντρο της παγκόσμιας σκηνής.  

Δεν διατρέχουμε όμως τώρα τον κίνδυνο να παραγνωρίσουμε το δυναμικό των κατα-
στρεπτικών δυνάμεων ή να το υποβιβάσουμε προσφέροντάς τους έτσι μια πρόσβαση 
στη ζωή αυτού του κόσμου, ας το πούμε έτσι, από την «πίσω πόρτα»; Γίνεται άραγε 
η σταύρωση μια έκκληση προς την παθητικότητα, που αποτελεί άρνηση της ζωής, μια 
στάση όπου κάθε ζωτική δύναμη πρέπει να σβήσει, κάθε δημιουργική συμβολή του 
ανθρώπου να αφεθεί στη μοίρα, έστω και αν θεωρείται ότι η μοίρα αυτή καθοδηγείται 
από τον Θεό; 

4. Η αντιμετώπιση και επεξεργασία (του παρελθόντος) της βίας ως καθήκον (του 
μέλλοντος). 

Ο λόγος του σταυρωμένου Ιησού θέτει τέλος σε όλους τους μηχανισμούς της βίας. Για 
τους χριστιανούς είναι πλέον αδύνατο να επικαλεστούν τη βία ως μέσο για να νικήσουν 
το κακό, πόσω μάλλον να εξυμνήσουν ή να ευλογήσουν τη βία σε οποιαδήποτε μορφή 
της. Σαφώς, η ιστορία του κόσμου δεν έχει ακόμα φτάσει στο τέλος της. Για αυτό έχουμε 
μπροστά μας έναν διαρκή και σκληρό αγώνα, ο οποίος όμως δεν μπορεί να διεξαχθεί 
μέσω των δυνάμεων της καταστροφής. Ως άνθρωποι που ζουν στην τραγικότητα ενός 
κόσμου που ακόμη δεν έχει ενωθεί με τον Θεό, οι χριστιανοί ασφαλώς δεν μπορούν να 
κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά τους μπροστά στην κραυγαλέα βία και αδικία. Η αντίστα-
σή τους απέναντι στο κακό δεν μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να αποκλείει τη χρήση 
της βίας ως έσχατο μέσο (ultima ratio), γεγονός όμως που δεν πρέπει ποτέ να ερμη-
νεύσουν ως μια θεία επιταγή, αλλά ως ένα τραγικό σύμπτωμα του πεπτωκότος κόσμου 
τους, μέσα στον οποίο οφείλουν ως πολίτες του να συμμετέχουν στη μοίρα του. Πρώτα 
όμως πρέπει να δοκιμάσουν μια ευρεία γκάμα από μορφές αντίστασης, τις οποίες δεν 
θέλουν πάντα να χρησιμοποιήσουν. 

Σε έναν κόσμο που αποδέχεται, ως παράπλευρη ζημιά για τη νίκη του (υποτιθέμενου) 
«καλού», το θάνατο αθώων, και που πιστεύει ότι η πατρίδα μπορεί να προστατεύεται 
οπουδήποτε στον κόσμο φαίνεται χρήσιμο, ωχριούν ακόμη και τα επιχειρήματα ενός 
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αμυντικού πολέμου (πολέμου «υπεράσπισης»), ο οποίος γίνεται αποδεκτός ή και νο-
μιμοποιείται ακόμη από την Εκκλησία. Οι Εκκλησίες, ως κοινότητες πιστών, μπορούν 
μόνο να υπομείνουν και να ανεχθούν τη συμμετοχή των πιστών σε πολεμικές επιχειρή-
σεις ως έσχατη ανάγκη άμυνας απέναντι στη σκλαβιά και τη βίαιη καταπίεση, γνωρίζο-
ντας ότι στην πραγματικότητα η νίκη με στρατιωτικά μέσα δεν έχει διάρκεια ούτε μπορεί 
να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός νέου, πιο δίκαιου κόσμου. Στην οικοδόμηση ενός 
δίκαιου κόσμου μπορεί να συμβάλει μόνο το παράδειγμα της αυτοθυσίας τους που δεν 
τρομάζει μπροστά στο κακό, αλλά το ξεμπροστιάζει μπροστά στα μάτια του κόσμου, 
ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού. 

Η έσχατη νίκη σίγουρα δεν ανήκει στις δυνάμεις του σκότους και της βίας. Ο Κύριος 
ήρθε στον κόσμο, η βασιλεία του ενσαρκώνεται στην προθυμία των πιστών, δίχως βία 
και με αυτοθυσία, να κηρύξουν σε όλους τους λαούς τον αγαθό λόγο του Ευαγγελίου 
που μιλά για τη φιλευσπλαχνία και την αγάπη του Θεού.
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Απόσπασμα της εισήγησης με θέμα: 
«Η πνευματική ρίζα της Weiße Rose»
π. Νικόλαος Αρτέμοφ 

«…Ο Alexander Schmorell, ο οποίος αποκεφαλίστηκε από τους Ναζί το 1943 στο Μό-
ναχο, αγιοποιήθηκε πρόσφατα ως μάρτυρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το καλοκαίρι 
του 1942, ο Alexander και ο φίλος του Hans Scholl συνέθεσαν και μόνο αυτοί οι δύο 
φοιτητές διένειμαν μυστικά και τα τέσσερα τεύχη αντιναζιστικών φυλλαδίων με το όνομα 
“Weiße Rose” (Λευκό Ρόδο). Αργότερα, το φθινόπωρο, όταν εισχώρησαν κι άλλοι και ο 
μυστικός κύκλος διευρύνθηκε, συντάχθηκαν και διανεμήθηκαν ευρέως άλλα δύο τεύχη 
φυλλαδίων, αλλά όχι πλέον με το όνομα “Weiße Rose”. Εδώ και δεκαετίες, οι Γερμανοί 
μαθητές διαβάζουν για το «Λευκό Ρόδο» σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα, αλλά 
ακόμη και οι δάσκαλοί τους δεν γνωρίζουν ότι στις ρίζες αυτού του αντιναζιστικού κινή-
ματος βρισκόταν αυτός ο ένθερμος αναγνώστης και λάτρης του Ντοστογιέφσκι (ακόμα 
και το όνομα «Λευκό Ρόδο» προέρχεται από το δικό του έργο) – αληθινό τέκνο και 
ομολογητής της Ορθόδοξης Εκκλησίας η οποία απέρριψε και τα δύο ολοκληρωτικά 
καθεστώτα – των Ναζί και των Μπολσεβίκων. Ένα θαύμα του οσιομάρτυρος Αλεξάν-
δρου: Πολύ κοντά στο σημείο του Χριστιανικού θανάτου του (φυλακή Stadelheim) και 
στον τάφο του στο κοιμητήριο Am Perlacher Forst μπορούμε να θαυμάσουμε σήμερα 
το λευκό Καθεδρικό ναό των αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών της Ρωσίας…»
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«Η δύσκολη ταυτότητα - Ευρώπη 70 χρόνια
μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Μια ευαγγελική προοπτική»
κ. Fritz Erich Anhelm
πρώην Γενικός Γραμματέας:Των Ευαγγελικών Ακαδημιών της Γερμανίας
Του Οικουμενικού Συνδέσμου των Ακαδημιών και Συνεδριακών Κέντρων 
της Ευρώπης, Διευθυντής της Ευαγγελικής Ακαδημίας του Loccum, 
Εντολοδόχος διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια Ανοβέρου και Γοτίγκης

 

Το θέμα το συμποσίου αυτού εμπερικλείει ερωτήματα όπως: Μετά τη ρατσιστική ύβρι, 
την οργανωμένη γενοκτονία, τις καταστροφές και τον ανείπωτο ανθρώπινο πόνο που 
προκάλεσε η Γερμανία μάθαμε πως δεν μπορούμε να αφήσουμε να επαναληφθεί η 
μεγαλύτερη αμαρτία στην ιστορία στην ίδια τη Γερμανία, στην Ευρώπη και στον κόσμο; 
Καταφέραμε να αναπτύξουμε μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή ταυτότητα που διατηρεί νωπή 
τη μνήμη για τα δεινά αυτά, χωρίς ωστόσο να φράσσει την προοπτική για ένα κοινό 
μέλλον;

Τα ερωτήματα αυτά καλούμαστε να τα απαντήσουμε από τη χριστιανική σκοπιά. Τούτο 
δεν καθιστά πιο εύκολη την απάντηση σε αυτά. Κι αυτό διότι έχουμε να κάνουμε με 
διαφορετικές οπτικές, χριστιανικές-πολιτισμικές παραδόσεις οι οποίες – ακόμα και αν 
εκφράζονται με τις ίδιες έννοιες – μπορεί να έχουν αντίθετες σημασίες και στρατηγικές. 
Η προτεστανική παράδοση από την οποία προέρχομαι είναι γνωστό ότι αποτελεί από 
μόνη της φωτεινό παράδειγμα αυτού.

Όταν μιλώ για βαρειά ταυτότητα εννοώ τις αμείλικτες αντιπαραθέσεις με αντικείμενο θε-
μελιώδη θεολογικά-ηθικά-πολιτικά ζητήματα. Θα εξηγήσω τι εννοώ με ένα παράδειγμα. 
Θα αναφερθώ στις Ευαγγελικές Εκκλησίες στη Γερμανία κατά την περίοδο του εθνικο-
σοσιαλισμού και τη διαχείριση της ενοχής τους που απορρέει από την περίοδο αυτή. Εν 
συνεχεία θα προσπαθήσω να αποτυπώσω μερικά συμπεράσματα που έχουν σημασία, 
κατά τη γνώμη μου, για τη σημερινή Ευρώπη και την κοινή προοπτική.

Ι. Η δήλωση ενοχής της Στουτγάρδης και οι συνέπειες
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Στις 18 και 19 Οκτωβρίου 1945 το Συμβούλιο της νεοϊδρυθείσας Ευαγγελικής Εκκλη-
σίας της Γερμανίας συναντήθηκε στη Στουτγάρδη με διεθνή αντιπροσωπία του Πα-
γκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών από τη Γενεύη. Ήταν η πρώτη επίσημη συνάντηση 
μετά τον πόλεμο. Η προσδοκία της διεθνούς κοινότητας ήταν ξεκάθαρη: οι Γερμανοί 
ως εκπρόσωποι των εκκλησιών τους όφειλαν να αναγνωρίσουν τη συνενοχή τους για 
τον πόλεμο και τα εγκλήματα που είχαν διαπράξει, για να γίνουν και πάλι δεκτοί από τη 
διεθνή κοινότητα των Εκκλησιών. Εν προκειμένω θα έπρεπε οι ίδιοι να προσδιορίσουν 
τον τρόπο με τον οποίο θα αναγνώριζαν την ενοχή τους.

Εντός του Συμβουλίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας διαμορφώθηκαν δύο θέσεις. Οι 
επονομαζόμενες ενωμένες λουθηρανικές εκκλησίες με τους επισκόπους Wurm (Βυρ-
τεμβέργης) και Meiser (Βαυαρίας) και τον μεταγενέστερο επίσκοπο του Ανόβερου Lilje 
δεν είχαν προετοιμάσει κάποιο κοινό κείμενο. Οι τρεις εκπρόσωποι του Συμβουλίου 
των Αδελφών της Ομολογητικής Εκκλησίας, ο προκαθήμενος Asmussen, ο εξέχων εκ-
πρόσωπός της Niemöller και ο επίσκοπος Βερολίνου Dibelius, αντίθετα, έφεραν ένα 
αρχικό κείμενο το οποίο σκόπευαν να συζητήσουν και να συμφωνήσουν με τους Λου-
θηρανούς. Η κεντρική διατύπωση ήταν: „Με μεγάλη οδύνη λέγουμε: Από εμάς προκλή-
θηκε ανείπωτος πόνος σε πολλούς λαούς και χώρες“. Ήταν οι λέξεις „από εμάς“ που 
περιέκλειαν τις εκκλησίες στη συνολική ενοχή των Γερμανών.

Το σημείο αυτό αποτέλεσε το μήλο της έριδας για τους Λουθηρανούς καθώς ακύρωνε 
τη βάση που είχαν οικοδομήσει για να νομιμοποιήσουν τη συνεργασία τους με το εθνι-
κοσοσιαλιστικό καθεστώς. Επικαλείτο μια πιστή στην κρατική εξουσία ερμηνεία του δι-
αχωρισμού των δυο βασιλείων (Θεός/εκκλησία και κράτος/εξουσία) του Λούθηρου. Πιο 
χαρακτηριστικά εκφράζεται η επιχειρηματολογία αυτή σε μια τοποθέτηση της εκκλησι-
αστικής ηγεσίας του Ανόβερου από το 1946 (δηλ. μετά τη δήλωση ενοχής της Στουτ-
γάρδης). Η εκκλησία, σύμφωνα με αυτή, διέκρινε στα όργανα του εθνικοσοσιαλιστικού 
κράτους την εξουσία της, ακόμα και αν εκείνη αποδεικνυόταν ολοένα και περισσότερο 
μη χριστιανική και μάλιστα αντιχριστιανική. Και αναφέρεται επί λέξη: «Παρόλα αυτά 
επιδείξαμε την οφειλόμενη υπακοή κατά τα εξωτερικά φαινόμενα».

Ο Niemöller επέμενε στην εξής πρόταση „Από εμάς προκλήθηκε ανείπωτος πόνος 
σε πολλούς λαούς και χώρες“. Έκανε όμως έναν συμβιβασμό συμπεριλαμβάνοντας 
στη συνέχεια το ακόλουθο κείμενο ως αυτονομιμοποίηση των Λουθηρανών: „Βεβαίως 
αγωνιστήκαμε επί πολλά χρόνια επ’ ονόματι του Ιησού Χριστού ενάντια στο πνεύμα 
που εξέφραζε με φρικαλέο τρόπο η εθνικοσοσιαλιστική εξουσία“. Εδώ εμφανίζεται και 
πάλι η αυτονομιμοποίηση σε πλήρη έκταση. Αργότερα όμως οι περισσότερες αναφο-
ρές στέκονταν στην ακόλουθη πρόταση με την οποία ο Asmussen αναλάμβανε προσω-
πικά την ευθύνη στο πλαίσιο της συνάντησης: «Κατηγορούμε όμως τους εαυτούς μας 
γιατί δεν αναλάβαμε με περισσότερο θάρρος τις ευθύνες μας, δεν προσευχηθήκαμε 
με περισσότερη πίστη, δεν πιστέψαμε με μεγαλύτερο σθένος και δεν αγαπήσαμε με 
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μεγαλύτερη θέρμη».

Δεν υπήρχε ουδεμία αναφορά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης, στην 
οργανωμένη δολοφονία εκατομμυρίων Εβραίων, Σίντι και Ρομά και αντικαθεστωτικών 
στην Ευρώπη. Οι προερχόμενοι από τη Γενεύη εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Συμβου-
λίου παρόλα αυτά έκαναν δεκτές τις δηλώσεις. Η πύλη για την επιστροφή των γερμα-
νικών Ευαγγελικών Εκκλησιών στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας ήταν πλέον 
ανοικτή. Στις γερμανικές τοπικές εκκλησίες των κρατιδίων ξέσπασε όμως μετά τη δημο-
σίευση της δήλωσης μια θύελλα οργής. Μόνον 4 από τις 28 εκκλησίες την υιοθέτησαν. 
Απέναντι στην αναγνώριση της αποτυχίας της εκκλησίας με διάθεση αυτοκριτικής τέθη-
κε μια αυτονομιμοποιούμενη εθνικοσυντηρητική αντίληψη της εξουσίας.

Όλα αυτά επισκίασαν τη διαμόρφωση της πρώτης προσωρινής εκκλησιαστικής ηγε-
σίας. Η συζήτηση περιστράφηκε ουσιαστικά γύρω από τη Θεολογική Δήλωση Barmer 
από το 1934 η οποία τελούσε υπό την επιρροή του Karl Barth. Ο Barmer απέρριπτε το 
λανθασμένο δόγμα σύμφωνα με το οποίο “το κράτος δεν θα έπρεπε και δεν θα μπο-
ρούσε… να αποτελεί τη μοναδική και απόλυτη τάξη ανθρώπινης ζωής και συνακόλουθα 
να εκπληρώνει και την αποστολή της Εκκλησίας”.

Το 1939, όμως, ο επίσκοπος του Ανόβερου Marahrens που κατείχε τη θέση αυτή ως το 
1947 είχε υπογράψει τη Δήλωση Godesberg του Υπουργού Εκκλησιών του ναζιστικού 
καθεστώτος Kerrl. Η δήλωση αυτή ανέφερε τα εξής: «Η εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεω-
ρία αποτελεί το εθνοφυλετικό-πολιτικό δόγμα το οποίο καθορίζει και διαμορφώνει κάθε 
Γερμανό. Τούτη είναι δεσμευτική και για κάθε Χριστιανό».

Με τον τρόπο αυτόν είχε παραδώσει την Εκκλησία στα χέρια του ολοκληρωτικού κρά-
τους. Η εθνοσυντηρητική μερίδα των Λουθηρανών υπερίσχυσε κατ’ αρχήν στη μετα-
πολεμική αντιπαράθεση γύρω από την εξουσία ερμηνείας του ρόλου τους εντός του 
εθνικοσοσιαλιστικού κράτους. Η θέση της συνέπιπτε με τη στάση της κρατούσας συ-
ντηρητικής πολιτικής ελίτ.

Στο πλαίσιο αυτό ο Karl Barth μαζί με τον λουθηρανό θεολόγο Hans Joachim Iwand 
και με την υποστήριξη του Niemöller κατέβαλαν το 1947 μια τελευταία προσπάθεια να 
δώσουν μια σαφή απάντηση στο ζήτημα της ενοχής. Η “Διακήρυξη του Ντάρμστατ” 
που συνέταξαν ξεκινά ως εξής: “Παραπλανηθήκαμε”. Ορμώμενοι από την ελευθερία 
του ευαγγελίου ζητούν την ανάληψη ευθύνης για την «οικοδόμηση ενός καλύτερου γερ-
μανικού πολιτειακού συστήματος το οποίο θα υπηρετεί το δίκαιο, την ευημερία, την 
εσωτερική ειρήνη και τη συμφιλίωση των λαών».

Το Συμβούλιο των Αδελφών υιοθέτησε τη θέση αυτή, το συμβούλιο της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας της Γερμανίας όμως όχι. Το 1948 το Συμβούλιο των Αδελφών αναγκάστη-
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κε να εκχωρήσει τις διευθυντικές του αρμοδιότητες στο συμβούλιο της Ευαγγελικής 
Εκκλησίας της Γερμανίας. Το 1952 διαλύθηκε, εφόσον οι λουθηρανικές εκκλησίες των 
κρατιδίων είχαν καταργήσει την περαιτέρω χρηματοδότησή του. Τον λόγο για αυτό απο-
τέλεσε η δημόσια αντίθεση του Συμβουλίου των Αδελφών ενάντια στον επανεξοπλισμό 
της Γερμανίας.

Η ιστορία αυτών των πολέμων θέσεων – με διάφορες διακυμάνσεις – πέρασε από όλες 
τις σημαντικές πολιτικές συζητήσεις της δεκαετίας του 1950 και 1960. Οι συζητήσεις 
είχαν ως αντικείμενο τόσο τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και τα πυρηνικά όπλα, όσο και 
τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και την απόρριψη του προ-
γράμματος κατά του ρατσισμού του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών και κυρίως την 
υποστήριξη αντιαποικιοκρατικών απελευθερωτικών κινημάτων (1968/70) από αυτό. Σε 
όλα τα συντηρητικά σχήματα επιχειρηματολογίας κεντρικό ρόλο είχε το «δόγμα των δύο 
βασιλείων». Το ζήτημα της ενοχής έμοιαζε κατά κάποιον τρόπο να έχει τακτοποιηθεί 
από μόνο του μέσα από τις εξελίξεις. Το ζητούμενο ήταν πλέον να επιβληθεί μια βασική 
στάση ως προς την εξουσία.

Η κριτική επί των βασικών αρχών επιτρεπόταν και εισακουγόταν, χωρίς όμως να δια-
δραματίζει ουσιαστικό πολιτικό ρόλο. Χαρακτηριστική στο πλαίσιο αυτή ήταν η θέση 
που διατύπωσε ο Φρίντριχ φον Βάιτσεκερ στις «Θέσεις της Χαϊδελβέργης» (1959) 
όπου αναφέρονται τα εξής: «Η Εκκλησία οφείλει να αναγνωρίσει ότι η προσπάθεια 
διασφάλισης της ειρήνης σε ένα πλαίσιο ελευθερίας μέσω της ύπαρξης πυρηνικών 
όπλων αποτελεί και σήμερα μια δυνατή χριστιανική πράξη». Τα υπόλοιπα επαφίενται 
στη συνείδηση του καθενός ατομικά: «Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 
τις διάφορες αποφάσεις συνειδήσεως που λαμβάνονται για τα διάφορα διλήμματα που 
αφορούν τα πυρηνικά όπλα ως συμπληρωματικές πράξεις.» Από τις διεργασίες αυτές 
προέκυψε η έννοια της «υπηρεσίας για την ειρήνη με και χωρίς όπλα». 

2. Αλλαγή πολιτικής γενεάς και κοινωνία των πολιτών

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 προέκυψε όμως και μια άλλη ιστορία. Δεν 
πρόκειται πια για «ιδιαίτερη» γερμανική ιστορία, αλλά για ευρωπαϊκή και μάλιστα πα-
νευρωπαϊκή, παγκόσμια και οικουμενική. Οι παλαιοί εθνοσυντηρητικοί υπέρμαχοι της 
παλινόρθωσης είχαν πλέον περιοριστεί τόσο στους κόλπους της πολιτικής όσο και της 
εκκλησίας. Στο προσκήνιο ήρθαν νέοι πρωταγωνιστές οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις 
τους με εκείνους που αποτελούσαν ως τότε μειονότητα. 

Στις 15 Ιουλίου 1963 δημοσιεύθηκε ένα σχόλιο του Έγκον Μπαρ με αφορμή μια ομιλία 
του Βίλυ Μπραντ στην Ευαγγελική Ακαδημία του Tutzing. Το σχόλιο αυτό έμεινε αρ-
γότερα στην ιστορία ως η πραγματική ομιλία του Tutzing. Τότε όμως είχε ξεσηκώσει 
μεγάλες διαμαρτυρίες. Το περιεχόμενο και ο τίτλος της «Αλλαγή μέσω της προσέγγι-
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σης» ακύρωνε την έως τότε κρατούσα ψυχροπολεμική λογική. Ήταν η απαρχή της νέας 
Όστπολιτικ.

Η δημοσίευση της Δήλωσης της Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανίας του 1965 για την 
Ανατολή οδήγησε επίσης στη σχετικοποίηση του αυστηρού δυϊσμού Ανατολής-Δύσης. 
Προσπαθούσε προσεκτικά να συμφιλιώσει τις θεολογικές-ηθικές τοποθετήσεις με ση-
μείο αναφοράς ειδικότερα τη συζήτηση περί πυρηνικών. Η συμφιλίωση δεν επετεύχθη 
όμως, όπως κατέδειξε η οργισμένη αντίδραση της εθνοσυντηρητικής πλευράς. Τουλά-
χιστον όμως έσπασε το ταμπού της έως τότε αποφυγής κάθε ανοιχτής δημόσιας συ-
ζήτησης περί παραίτησης από ιδιοκτησιακές και εδαφικές διεκδικήσεις στα ανατολικά 
εδάφη, κυρίως στην Πολωνία. Η διαδικασία αυτή οδήγησε το 1970, μετά την αλλαγή 
πολιτικής πλεύσης της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στο σύμφωνο αμοιβαίας παραί-
τησης από τη χρήση βίας με την Πολωνία.

Οι παγκόσμιες φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά του πολέμου των ΗΠΑ στο Βιετνάμ 
(1967/68) στράφηκαν σύντομα ενάντια στα επικρατούντα δόγματα της φορμαλιστικής 
δημοκρατίας κυρίως στη Γαλλία και στη Δυτική Γερμανία, ενώ στα ανατολικά, κυρίως 
σε Τσεχοσλοβακία, Πολωνία και Ανατολική Γερμανία στράφηκαν ενάντια στο κομμου-
νιστικό πολιτειακό σύστημα. Στη Δυτική Γερμανία τέθηκε εκ νέου επί τάπητος η σιω-
πή των πατέρων όσον αφορά το ναζιστικό κράτος. Γνωρίζουμε ότι οι εξελίξεις αυτές, 
τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή, οδήγησαν αρχικά στην εκτεταμένη εφαρμογή 
του μονοπωλίου της κρατικής εξουσίας, στην εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην 
Τσεχοσλοβακία, ενώ σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη επήλθε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1970 περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης και των δημόσιων συγκεντρώσεων ως 
επακόλουθο της τρομοκρατικής δράσης ριζοσπαστικών ομάδων. 

Αυτό δεν σταμάτησε όμως την επέλαση του φαινομένου που αργότερα ονομάστηκε 
«φιλελευθεροποίηση». Σε αυτή την εξέλιξη συνετέλεσε και η ρήξη με τις υφιστάμενες 
ακόμα στρατιωτικές δικτατορίες στη Νότια Ευρώπη για τις οποίες υπήρχε έως τότε 
ανοχή. Έτσι, το 1974 έπεσε το καθεστώς Σαλαζάρ στην Πορτογαλία καθώς και το «κα-
θεστώς των συνταγματαρχών» στην Ελλάδα, ενώ η Ισπανία σημείωσε μια δημοκρατική 
στροφή την περίοδο 1975-82 μετά τη δικτατορία του Φράνκο.

Οι εξελίξεις πρόλαβαν την επίσημη ηγεσία των Ευαγγελικών Εκκλησιών η οποία δυ-
σκολεύτηκε να χειριστεί την κατάσταση, καθώς διέκρινε ολοένα και λιγότερα σημεία 
σύνδεσης με τη συνήθη της θεολογική-εθνική-πολιτική προσέγγιση. Οι σχηματισμοί 
που προωθούσαν ανοιχτά τις εξελίξεις αυτές ακολουθούσαν μια νέα – ανεπίσημη, θα 
έλεγε κανείς – πολιτική θεολογία, τις πολιτικές βραδινές προσευχές, τη θεολογία της 
απελευθέρωσης, της διεθνούς δικαιοσύνης, του εκδημοκρατισμού των εκκλησιαστικών 
δομών, της ειρήνης χωρίς όπλα. Και παρότι οι εκκλησίες δεν ταυτίστηκαν επίσημα με 
αυτή και δεν ανέπτυξαν μια νέα θεσμική ταυτότητα, επηρεάστηκαν σημαντικά από τα 
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κινήματα αυτά.

Σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο αναδείχθηκε ένας νέος παράγοντας, η αυτοορ-
γανωμένη κοινωνία των πολιτών, από την οποία ξεπήδησαν και τα θρησκευτικά θεμε-
λιωμένα κινήματα για την ειρήνη, την ανάπτυξη, την οικολογία, τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών καθώς και το γυναικείο κίνημα. Το 
1983 όλες αυτές οι τάσεις συμπυκνώθηκαν σε μια έκκληση της Γενικής Συνέλευσης του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Βανκούβερ για μια «συντακτική διαδικασία 
υπέρ της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της διαφύλαξης της δημιουργίας». Στο πλαίσιο 
αυτό πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία η πανευρωπαϊκή σύνοδος των εκκλησιών υπό 
τη διοργάνωση της Διάσκεψης Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Λίγους μήνες πριν την πτώση 
του τείχους του Βερολίνου και το άνοιγμα των συνόρων, το κεντρικό τους θέμα ήταν η 
μελλοντική εξέλιξη εντός του κοινού ευρωπαϊκού οίκου.

Είχε συντελεστεί και εδραιωθεί πολιτικά και εκκλησιαστικά μια μεγαλειώδης αλλαγή 
μοντέλου, χωρίς βία. Όσον αφορά τις ευαγγελικές εκκλησίες – συμπεριλαμβανόμενων 
και των λουθηρανών – μετατοπίστηκε ο προσανατολισμός τους από τον κρατικό προς 
τον κοινωνικό. Η διαδικασία της φιλελευθεροποίησης και του εκδημοκρατισμού συντε-
λέστηκε και μέσα στους κόλπους τους. Οι συντηρητικοί εξέλαβαν τη διαδικασία αυτή ως 
αυτό-εκκοσμίκευση της Εκκλησίας.

3. Η επιστροφή της πόλωσης

Γνωρίζουμε ότι παρόλα αυτά δεν έχουμε αποτινάξει τη βία από πάνω μας. Η διαδικασία 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαργυρώθηκε με τεράστια προγράμματα αύξησης του 
χρέους επ’ ωφελεία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα νέα εθνικιστικά, 
αυταρχικά καθεστώτα, οι επονομαζόμενες εθνικές εκκαθαρίσεις, οι αυξανόμενες τάσεις 
δεξιού λαϊκισμού, οι δολοφονικοί, θρησκευτικά φορτισμένοι εμφύλιοι πόλεμοι και η τρο-
μοκρατική βία δεν είναι ξένα φαινόμενα ειδικά για την Ευρώπη και τις γειτονικές της 
χώρες. Το αντίθετο μάλιστα. Το πρόβλημα Βορρά-Νότου πήρε τη θέση της αντίθεσης 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αλλά και αυτή η τελευταία επανέρχεται πάλι με μια γεωπο-
λιτική εκδοχή. Ο λεγόμενος Πόλεμος των Πολιτισμών ιδεολογικοποιήθηκε θρησκευτικά. 
Κι επειδή όλα αυτά τα νέα σημεία πόλωσης παγιώνονται, μπλοκάρουν τις διπλωματικές 
πρωτοβουλίες και εμποδίζουν την πολιτική επικέντρωση στα πραγματικά προβλήματα: 
στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, στην καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχιας 
και στα αίτια των προσφυγικών ροών σε όλο τον κόσμο.

Επομένως τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει – αν τα μετρήσουμε με βάση τα πραγ-
ματικά πολιτικά αποτελέσματα και τις προσδοκίες πέρα από τη διπολικότητα - δεν μπο-
ρούμε να πούμε πως είναι λαμπρά, είναι μάλλον απογοητευτικά. Όμως ενόψει των 
σημερινών προβλημάτων μπορούμε να αντλήσουμε μερικά διδάγματα από αυτή την 
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70ετή ιστορία τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως γνώμονας. Κλείνοντας θα ανα-
φερθώ σε πέντε από αυτά:

• Η «οφειλόμενη υπακοή» των χριστιανικών εκκλησιών πρέπει να ανήκει στον Κύριό 
τους, όχι στο κράτος ούτε σε κάποια κυβέρνηση.

• Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου οφείλει να είναι απαραβίαστη και αδιαίρετη και να το-
ποθετείται πάνω από κάθε κρατικό νόμο.

• Το δικαίωμα του ασύλου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πλειοψηφικών πολιτικών 
αποφάσεων.

• Η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η ευθύνη για τη δημιουργία οφείλουν να τοποθετούνται 
πάνω από οποιεσδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες.

• Τίποτε στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να γίνεται ερήμην της αφυπνισμένης, ισχυρής 
κοινωνίας των πολιτών.

Καθεμία από τις προτάσεις αυτές απαιτεί διεξοδική συζήτηση. Γι’ αυτό θα έχουμε – 
Θεού θέλοντος – πολλές ευκαιρίες στα επόμενα χρόνια.
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Παρέμβαση επί του κεντρικού θέματος
κ. Petru Andea
Μέλος του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.

Αξιότιμα μέλη του Προεδρείου,
Εκλεκτά μέλη του Συνεδρίου,
Κυρίες και κύριοι,
Αδερφοί και αδερφές,  
 
Σήμερα εμείς, οι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες, συναντιόμαστε στο Ντί-
σελντορφ για να δώσουμε μια χριστιανική εκτίμηση του πολέμου συνολικά και του Δευ-
τέρου Παγκοσμίου πολέμου, ειδικότερα.  

Στην ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν πολλοί πόλεμοι, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να συ-
γκριθεί με τις διαστάσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. 

Και στο ιστορικό παρελθόν της Ρουμανίας δύσκολα μπορεί να βρει κανείς πιο δυσχε-
ρείς, πιο τρομερές και επικίνδυνες περιόδους, γεμάτες απρόβλεπτες συνέπειες από 
την  εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Ο πόλεμος αυτός ήταν μια αντιπαρά-
θεση ανάμεσα στον νόμο της ισχύος και την ισχύ του νόμου.

Σ’ αυτόν τον πόλεμο στη Ρουμανία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η χριστιανική 
ψυχή φιμώθηκε από τον βρόντο των όπλων.  

Εκατομμύρια χριστιανοί αλληλοσκοτώνονταν, πράγμα που τον 20ό αιώνα γέννησε σκε-
πτικισμό ως προς τον ρόλο και την θέση της θρησκείας στην ανθρώπινη κοινωνία. 
Φαινόταν ότι η θρησκεία είναι μάλλον παράγοντας της διάσπασης και της σύγκρουσης, 
παρά της ενότητας, της συσπείρωσης, του σεβασμού και της αγάπης. Δυστυχώς, σε 
πολλές περιπτώσεις στον σύγχρονος κόσμο οι απόψεις αυτές φαίνονται δικαιολογημέ-
νες.  
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Πέρασαν 70 χρόνια από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Η αρχή του 
21ου αιώνα στη Ρουμανία είναι η περίοδος της ορατής επιστροφής της θρησκευτικό-
τητας. Είναι ένα εντυπωσιακό και κάπως απροσδόκητο φαινόμενο, ένας σημαντικός 
παράγοντας στη ζωή των ανθρώπων και στον κοινωνικό τομέα. Η πίστη στο Θεό για 
τους περισσότερους ανθρώπους παραμένει ο ανώτατος προσανατολισμός  στη ζωή 
τους. Στην χριστιανική θρησκεία, σύμφωνα με την ρουμάνικη παράδοση, υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες που σε βοηθούν να ζεις εν ειρήνη με όλους τους γείτονες, να  γίνει 
πραγματικότητα το βασίλειο της «ειρήνης του Θεού» ανάμεσα στα κατακερματισμένα 
και αντιφατικά βασίλεια των ανθρώπων. 

Από τον απόστολο Παύλο γνωρίζουμε ότι ο συμβολισμός της συμφιλίωσης ανάμεσα 
στους ανθρώπους συμπεριλαμβάνει επίσης τέτοιες έννοιες, όπως οι «ειρήνη, αγάπη, 
ενότητα, αποδοχή της καλοσύνης και της φιλίας». Λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήμα-
τα του Παύλου κατανοούμε ότι οι  πιστοί της Ορθοδόξου εκκλησίας πρέπει να καλλιερ-
γούν τον πολιτισμό της ειρήνης και της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης, της 
συγχώρεσης και της συμφιλίωσης, δηλαδή τον πολιτισμό της ζωής.  

Εκτός τούτου, οι δεκαετίες ερευνών που έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, επιβεβαι-
ώνουν ότι η θρησκεία αποτελεί σημαντική διάσταση οποιασδήποτε δημοκρατίας στηρί-
ζοντας τις ύψιστες αξίες των ανθρώπινων κοινοτήτων και πολιτισμών.

Ωστόσο σημειώνουμε με ανησυχία ότι 70 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο 
τα μαύρα σύννεφα πυκνώνουν και πάλι πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και 
κρατών ολόκληρου του κόσμου. Ας τονιστεί ότι οι νεότερες τεχνολογίες οδηγούν στην 
ιλιγγιώδη ανάπτυξη, αλλά και σε ανισότητα, την τρομοκρατία, την βία, τις καινούργιες 
μορφές φτώχειας, απόγνωσης και περιθωριοποίησης, την άνοδο του  οικολογικού κιν-
δύνου. Εμφανίζεται ένας καινούργιος οικονομικός ολοκληρωτισμός, όπου η αγορά κυ-
βερνάει ενώ η κυβέρνηση απλώς εποπτεύει το κράτος. Πρόκειται για μια σαφή στροφή 
της εξουσίας προς την οικονομία, τα οικονομικά, τις τεχνολογίες και τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης.  

Παρά ταύτα, η ισχυρή οικονομία δεν σημαίνει ότι η κοινωνία αλλάζει προς το καλύτερο, 
ότι έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος των καινούργιων πολέμων. Η αιτία είναι απλή: στα 
χριστιανικά πλαίσια ο κοινωνικός μετασχηματισμός αρχίζει από τον προσωπικό μετα-
σχηματισμό. Αν πράγματι επιθυμούμε να αλλάξει η κοινωνία πρέπει να σκεφτόμαστε 
πρώτα θεολογικά και κοινωνιολογικά και μόνο έπειτα πολιτικά και οικονομικά.

Να γιατί η Ορθόδοξος εκκλησία της Ρουμανίας, η πνευματική Μητέρα του ρουμάνικου 
λαού, απευθύνεται τόσο σε  ανθρώπους με ισχυρή πίστη όσο και σε κείνους που τα-
λαντεύονται. Φέρνει τον λόγο του Ευαγγελίου του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού για την 
ελεήμονα αγάπη η οποία μεταμορφώνει τον κόσμο, δηλαδή αλλάζει τον χαρακτήρα και 
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την συμπεριφορά αρχίζοντας από την αναγέννηση της ανθρώπινης ψυχής.

Εργαζόμενη για την ειρήνη, η Εκκλησία με λόγια και με έργα συμβάλλει στην ίαση και 
την πνευματική  καθοδήγηση των ανθρώπων για να τους βοηθήσει να βιώνουν μια 
γνήσια και ευλογημένη ζωή.

Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα θεωρούμε ότι οι πολιτικοί που κυβερνούν την κοι-
νωνία οφείλουν να ενθαρρύνουν τον πολιτισμό στον οποίο εκτιμούνται πολύ τέτοιες 
αξίες, όπως η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αγάπη, η συγχώρεση και, τέλος, η 
συμφιλίωση με την καθημερινή πραγματικότητα, ακολουθώντας το παράδειγμα που 
έδωσε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός και, προπάντων, σε όσους θεωρούν τον εαυτό 
τους συνεχιστές του.
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Παρέμβαση επί του κεντρικού θέματος
κ. Aleksander Čotrić
Μέλος του Κοινοβουλίου της Σερβίας
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Δ.Σ.Ο.

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Ποπόφ, 
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα Αμανατίδη,
Αξιότιμοι κύριοι σύμβουλοι Αλεξέγιεφ και Μυγδάλη,
Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας μας,
Αξιότιμοι οικοδεσπότες,
Αξιότιμοι σύνεδροι,
 
Θα ήθελα εξ ονόματος του Λαϊκού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σερβίας και εξ 
ονόματός μου προσωπικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω 
στο πολύ σημαντικό διεθνές αυτό συνέδριο. Εκτός τούτου, συγχαίρω και ευχαριστώ 
τους οικοδεσπότες για την άρτια προετοιμασία και οργάνωση του συνεδρίου.

Δύο πολύ σημαντικά μηνύματα που αφορούν στους πολέμους είναι γραμμένα στην 
Αγία γραφή και έχουν ως εξής: «όλοι εκείνοι που παίρνουν σπαθί θα αφανιστούν από 
σπαθί» και «θα σφυρηλατήσουμε τα σπαθιά σε υνιά». 
 
Ο χριστιανισμός είναι φιλειρηνική και ανεκτική θρησκεία καθώς ο Χριστός μας διδάσκει 
να ανταποδίδουμε τον λίθον που μας έχουν ρίξει με άρτον, «πάντα όσα αν θέλητε να 
κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς», «όστις σε ραπίση 
εις την δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον εις αυτόν και την άλλην».

Ωστόσο ο Χριστός ανέφερε ένα παράδειγμα για το πότε πρέπει να αποκρούουμε. Αυτό 
έγινε σε έναν ναό στα Ιεροσόλυμα τον οποίο ορισμένοι ανέντιμοι άνθρωποι μετέτρεψαν 
σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος και πλατεία στην οποία μπορείς να ακούσεις ζώα 
αντί για προσευχή. Ο Χριστός θύμωσε, πήρε έναν βούρδουλα και εξέβαλε «βόδια, 
πρόβατα και περιστέρια» από τον ναό και σκόρπισε τα χρήματα των κολλυβιστών και 
κατέστρεψε τις τράπεζές τους. «Ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσεται, τους είπε 
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ο Χριστός, υμείς δε αυτόν εποιήσατε αγορά και σπήλαιον ληστών. Φύγετε από κεί!».
 Άρα, οι γνήσιοι χριστιανοί δεν επιτίθενται σε κανέναν, ωστόσο ξέρουν να υπερασπι-
στούν τον εαυτό τους όταν είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Τότε υπερασπίζονται τα 
ιερά της ζωής, της οικογένειας, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της πίστης και της 
πατρίδας τους.

Σε έναν κόσμο γεμάτο κακούς ανθρώπους ο πόλεμος καμιά φορά είναι αναπόφευκτος 
για να αποτραπεί ένα μεγαλύτερο κακό. Αν ο Χίτλερ δεν είχε νικηθεί στον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο πόλεμο δεν θα είχαν σκοτωθεί ακόμη πολλά εκατομμύρια ανθρώπων;

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε η μεγαλύτερη τραγωδία του 20ού αιώνα και 
ο πιο αιματηρός πόλεμος στην ιστορία. Θεωρείται ότι σ’ αυτόν τον πόλεμο σκοτώθηκαν 
70 εκατομμύρια άτομα. Τα περισσότερα θύματα είχε η Σοβιετική Ένωση η οποία έχασε 
περίπου 30 εκατομμύρια άτομα δηλαδή περισσότερο από το 20% του συνολικού της 
πληθυσμού. Ο πόλεμος ήταν αιματηρός και στην επικράτεια της Γιουγκοσλαβίας, ως 
αποτέλεσμά του σκοτώθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες άτομα, 
δηλαδή γύρω στο 12% του πληθυσμού της εκείνη την εποχή. 

Εξαιτίας των τόσο μεγάλων απωλειών και τεράστιων υλικών καταστροφών δεν πρέπει 
να επιτρέψουμε να γίνει μια αναθεώρηση της ιστορίας από κείνους που επιδιώκουν 
να μοιραστεί η ευθύνη για τον πόλεμο ανάμεσα στον Χίτλερ και τον Στάλιν, δηλαδή 
ανάμεσα στο φασιστικό καθεστώς της Γερμαντίας και το κομμουνιστικό σύστημα της 
Σοβιετικής Ένωσης. Πρέπει συνέχεια να λέμε και να επαναλαμβάνουμε την αλήθεια ότι 
ο μόνος που ευθύνεται για τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο είναι το εθνικο-σοσιαλιστικό 
καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ και ότι η Σοβιετική Ένωση υπερασπιζόταν τον εαυτό της, 
τα κατάφερε και απελευθέρωσε επίσης το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Την μεγα-
λύτερη συμβολή στη νίκη και συντριβή του φασισμού είχαν προσφέρει οι στρατιώτες 
και τα πολιτικά πρόσωπα της Σοβιετικής Ένωσης. Η πρώην χώρα μου Γιουγκοσλαβία 
και η σημερινή Σερβία απελευθερώθηκε από τις μονάδες του Κόκκινου στρατού μαζί με 
τις ντόπιες αντιφασιστικές μονάδες. Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες του Κόκκινου στρατού 
θυσίασαν τις ζωές τους για την ελευθερία της χώρας μου.

Πρέπει να καταδικάσουμε εκείνες τις τάσεις οι οποίες σε ορισμένες πρώην σοσιαλιστι-
κές χώρες οδήγησαν σε μια καινούργια εκδοχή της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου 
πολέμου, σύμφωνα με τις οποίες οι κάτοικοι της ΕΣΣΔ ήταν κάτι σαν ναζί ή ακόμη και 
χειρότεροι απ’ αυτούς. Τέτοια ψέματα λέγονται και σε ορισμένες δυτικές χώρες. Στις 
βαλτικές δημοκρατίες και τον τελευταίο καιρό και στην Ουκρανία οι ντόπιοι στρατιώτες 
ντυμένοι με τις στρατιωτικές στολές των μονάδων της Βέρμαχτ και SS δοξάζονται σαν 
αγωνιστές για την ελευθερία ενώ τα εκατομμύρια θύματα που είχε η Σοβιετική Ένωση 
στον πόλεμο κατά του φασισμού δεν αναφέρονται καν.



61

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο Εφραίμ Ζούροφ, διευθυντής του Κέντρου «Σιμόν Βιζεντάλ» σημειώνει ότι οι βαλτι-
κές χώρες προσπαθούν να αλλάξουν ριζικά την αντίληψη σχετικά με τον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο πόλεμο και ότι τέτοιες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις 
τους ούτως ώστε να ελαχιστοποιθούν ή να συγκαλυφτούν τα φρικτά εγκλήματα που 
είχαν διαπράξει οι ντόπιοι ναζί κατά των Εβραίων. 

Ο πόλεμος στην επικράτεια της Γιουγκοσλαβίας άρχισε στις 6 Απριλίου του 1941 όταν 
τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα ουγγρικά στρατεύματα διέσχισαν τα σύνορα της χώρας 
μας. Το Βελιγράδι, η πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβίας, βομβαρδίστηκε από την γερμα-
νική αεροπορία χωρίς κήρυξη πολέμου και χωρίς προειδοποίηση και τότε σκοτώθηκαν 
πάνω από τρεις χιλιάδες άτομα. Μεγάλες καταστροφές υπέστησε η Εκκλησία της Ανα-
λήψεως στο Βελιγράδι στο καταφύγιο της οποίας σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. 
Ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών καταστράφηκε το πιο σημαντικό μνημείο του πολι-
τισμού, η Εθνική βιβλιοθήκη, με 350000 τόμους, μεταξύ των οποίων ήταν και μεσαιω-
νικά έγγραφα ανεκτίμητης αξίας. 

Η Γιουγκοσλαβία στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ήταν με το μέρος του αντιφασιστι-
κού συνασπισμού και πρόσφερε μεγάλη συμβολή στη νίκη κατά του φασιστικού κακού. 
Πολύ μεγάλη ήταν και η συνεισφορά του σερβικού λαού ο οποίος είχε πολλά θύματα σ’ 
αυτόν τον πόλεμο. Οι Σέρβοι είχαν δύο ανιφασιστικά κινήματα – το αντάρτικο και το φι-
λοβασιλικό. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο σκοτώθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο διακόσιες 
χιλιάδες Σέρβοι. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς βρήκαν τον θάνατό τους στο ανεξάρτητο 
κράτος της Κροατίας όπου διαπράχτηκε γενοκτονία εναντίον του σερβικού ορθόδοξου 
πληθυσμού. Θεωρείται ότι στο ναζιστικό αυτό κράτος-ανδρείκελο σκοτώθηκαν περί-
που ένα εκατομμύριο Σέρβοι. Μόνο στο στρατόπεδο της Ustaše (κροάτικη ακροδεξιά 
οργάνωση) Γιασένοβατς σκοτώθηκαν περίπου εφτακόσιες χιλιάδες πολίτες – παιδιά, 
γυναίκες, άντρες και ηλικιωμένοι μόνο και μόνο επειδή ήταν Σέρβοι και ορθόδοξοι. 

Ο Σέρβος πατριάρχης Γαβριήλ το 1941 συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές οι οποίες 
τον κράτησαν στη φυλακή και έπειτα σε κατ’ οίκον περιορισμό και ύστερα ως ο μόνος 
θρησκευτικός ηγέτης στην Ευρώπη φυλακίστηκε στο περιβόητο στρατόπεδο Νταχάου.

Οι Κροάτες Ουστάσοι στις 5 Μαϊου του 1941 συνέλαβαν και αμέσως εκτέλεσαν τον 
επίσκοπο της Μπάνια-Λούκα Πλάτωνα Ιοβάνοβιτς, έπειτα στις 12 Μαίου συνέλαβαν 
και σύντομα σκότωσαν τον Μητροπολίτη του Σαράγιεβο Πιότρ Ζιμόνιτς και στα μέσα 
Αυγούστου σκότωσαν τον επίσκοπο του Ορεινού Καρλοβακίου Σάββα Τρλάιτς. Από 
τον Μάιο έως τον Δεκέμβριου του 1941 οι Ουστάσοι σκοτώσαν ακόμη περισσότερους 
από 150 ιερωμένους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας. 

Από το 1941 έως το 1945 στο Ανεξάρτητο κράτος της Κροατίας καταστράφηκαν, κάη-
καν, υπέστησαν ζημιές ή βεβηλώθηκαν περισσότερες από 450 ορθόδοξες εκκλησίες 
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και πάνω από ένα εκατομμύριο ορθόδοξοι Σέρβοι σκοτώθηκαν, εκδιώχθηκαν και προ-
σηλυτίστηκαν στον καθολικισμό. 

Οι αρχηχοί των Ουστάσοι, ένοχοι και συμμέτοχοι της γενοκτονίας κατά του σερβικού 
λαού, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και ιερείς της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας της Κρο-
ατίας, είχαν σκοπό να εξοντώσουν την σερβική εθνική ταυτότητα στο Ανεξάρτητο κρά-
τος της Κροατίας και να σβήσουν τα ίχνη της ιστορικής της παρουσίας.
 
Στους ναούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας έχουν καταστραφεί εικονοστάσια 
μνημειακών διαστάσεων, χιλιάδες εικόνες, ένας μεγάλος αριθμός χειρογράφων και 
σπάνιων βιβλίων, μεταξύ άλλων και ληξιαρχικά μητρώα με εγγραφές που αφορούν στις 
γεννήσεις, τους γάμους και τους θανάτους, μεγάλα αρχεία και ένας μεγάλος αριθμός 
εκκλησιαστικών κτιρίων ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας και κάλλους. 

Ύστερα απ’ όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του λαού μας ο Σέρ-
βος Πατριάρχης Γερμανός είπε όταν βρέθηκε στη θέση του στρατοπέδου Γιασένοβατς: 
«Συγχωρούμε αλλά δεν λησμονούμε».

Η συνειδητοποίηση του παρελθόντος αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων στο μέλλον. Η ηθική εκτίμηση και η κατα-
δίκη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην 
ανατροφή των νέων γενεών. Τα θύματα των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι ναζί 
αξίζουν συμπόνοια, κατανόηση και αναγνώριση των μαρτυρίων τους και αυτή ακριβώς 
η αποστολή εκτελείται από το παρόν Συνέδριο.
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Παρέμβαση επί του κεντρικού θέματος 
κ. Aragats Akhoyan
Μέλος του Κοινοβουλίου της Αρμενίας
Μέλος της Διεθνούς Γραμματείας της Δ.Σ.Ο.

 
Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, φέτος συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκο-
σμίου πολέμου και η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας συμμετέχει στις 
εκδηλώσεις μνήμης διοργανώνοντας την ημερίδα με θέμα: «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος 
πόλεμος – χριστιανική άποψη: 70 χρόνια αργότερα». Η ημερίδα αυτή πραγματο-
ποιείται στο Ντίσελντορφ (Γερμανία) στις 8 Οκτωβρίου στον Ορθόδοξο ναό του Αγίου 
Ανδρέα, μια πόλη που είχε καταστραφεί ολοσχερώς στη διάρκεια του πολέμου. 

Στην ημερίδα συμμετέχουν 70 άτομα και  έχουν παρουσιαστεί πολύ ενδιαφέρουσες 
ομιλίες. 

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε σήμερα για ποιο λόγο είχε γίνει αυτός ο πόλεμος και 
γιατί κερδήθηκε η νίκη. Έγινε επειδή η επίθεση, ο φανατισμός και το μίσος, χωρίς να 
συναντήσουν αντίσταση, δυναμώνουν ακόμη πιο πολύ. Η νίκη έγινε επειδή οι έντιμοι 
άνθρωποι  σε ολόκληρο τον κόσμο συσπειρώθηκαν στο όνομα του κοινού καλού. 
 
Χιλιάδες άνθρωποι θυσίασαν τις ζωές τους χάριν της διατήρησης της ειρήνης σε ολό-
κληρο τον κόσμο και ακριβώς χάρη στους παππούδες και τους πατεράδες μας σήμερα 
ο κόσμος ζει χωρίς την απειλή του φασισμού.  

Η νικηφόρα κατάληξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου δημιούργησε καινούργιες 
δυνατότητες για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού και ευημερούς μέλλοντος, ο αρμένικος 
λαός πρόσφερε επίσης μεγάλη συμβολή σ’ αυτή τη νίκη. Όπως και οι άλλοι λαοί της 
Σοβιετικής Ένωσης, οι Αρμένιοι δεν φείσθηκαν τίποτε για την νίκη. 

Στα σκληρά χρόνια του πολέμου στα πεδία των μαχών εκφράστηκε με έναν λαμπρό 
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τρόπο η ακατάλυτη φιλία και ο μεγάλος πατριωτισμός των λαών μας που  κέρδισαν 
κοινή Νίκη χάρη στην ενότητα. Η μεγάλη παρακαταθήκη της νίκης σήμερα αποτελεί μια 
σημαντική πνευματική αξία. 

Οι λαοί των χωρών μας στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο υπέστησαν τις μεγαλύτερες 
ανθρώπινες και υλικές απώλειες.  Οφείλουμε τα πάντα  σε όσους σκοτώθηκαν στον πό-
λεμο και υποκλινόμαστε μπροστά στους τάφους των πεσόντων στα πεδία των μαχών, 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα φασιστικά βασανιστήρια από την πείνα και τις 
κακουχίες.  

Εκτιμούμε πολύ την γενναιότητα των λαών της Ευρώπης και όλου του κόσμου που 
αντιστάθηκαν μαζί μας στον ναζισμό, θυμόμαστε την συνεισφορά και την βοήθεια των 
συμμάχων μας στην αντιχιτλερική συμμαχία στην επίτευξη της κοινής νίκης. 

Με αυξανόμενη ανησυχία παρακολουθούμε τις κυνικές προσπάθειες να λησμονηθούν 
τα διδάγματα του πολέμου, να δοθούν λανθασμένες ηθικές και νομικές εκτιμήσεις στα 
αποτελέσματά του, να εξισωθούν τα δικαιώματα των θυμάτων και των δημιών, να βε-
βηλωθεί η φωτεινή μνήμη των μαρτύρων, να  αθωωθούν οι ναζιστές εγκληματίες και 
άτομα που βοήθησαν τον εχθρό,  τις προσπάθειες αναβίωσης των θεωριών του ρατσι-
σμού και της εθνικής υπεροχής.  

Καλούμε τις χώρες και τους λαούς του κόσμου να αντιδράσουν αποφασιστικά στις προ-
σπάθειες ανύψωσης του ναζιστικού κινήματος, της αναβίωσης της φασιστικής ιδεολογί-
ας και της διάδοσης του ρατσισμού.
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«Η στάση της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας,
πριν από τον Βˈ Παγκόσμιο Πόλεμο,
κατά τη διάρκεια του και μετά το τέλος του»
Σεβ. Επίσκοπος Αυστρίας της Σερβικής Εκκλησίας 
κ. Ανδρέας

Όταν εξετάζει κανείς την κατάσταση της Σέρβικης Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη διάρ-
κεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι το Βασίλειο της Γιουγκο-
σλαβίας είχε πάψει να υπάρχει από τις 6 Απριλίου 1941. Πρόκειται για μία εξαιρετικά 
σύνθετη και περίπλοκη κατάσταση, διότι μετά την εισβολή του Χίτλερ στην επικράτεια 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας υπήρξε ένα πραγματικό ξέσπασμα πολυπολικών αιματη-
ρών αντιπαραθέσεων μεταξύ του κατακτητή και άλλων διψασμένων για εξουσία συ-
γκρουόμενων πλευρών, καθεμία εκ των οποίων ισχυριζόταν ότι εξέφραζε τη βούληση 
του λαού. Ο λαός όμως, που κανείς δεν είχε ζητήσει τη γνώμη του, ήταν το μόνιμο 
θύμα, στην πλάτη του οποίου εξελίσσονταν οι αιματηρές αντιπαραθέσεις.

Το Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας αποτέλεσε αφενός τη λεία ακόρεστων και άπληστων 
εδαφικών διεκδικήσεων των γειτονικών χωρών, πλην της Ελλάδας και της Ρουμανίας, 
και αφετέρου το θύμα μιας καλά σχεδιασμένης κομμουνιστικής επανάστασης των παρ-
τιζάνων υπό την ηγεσία του Τίτο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Τίτο, το οποίο αναδεί-
χθηκε νικηφόρο από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε βεβαίως προετοιμαστεί πριν από 
τον πόλεμο για την επαναστατική του δράση στο Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας, όμως 
- και αυτό αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό του - εμφανίστηκε στο προσκήνιο μόνο αφού 
το Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας είχε πια σβηστεί από τον χάρτη μετά την εισβολή του 
Χίτλερ και δεν μπορούσε πλέον να προβάλει καμία αντίσταση.

Από την άλλη πλευρά, μετά την εισβολή του Χίτλερ δημιουργήθηκε στο έδαφος της 
Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης το κροατικό κράτος της Ουστάσα (οι Ουστάσι 
ήταν μέλη μιας φασιστικής-εξτρεμιστικής κροατικής οργάνωσης). Επρόκειτο για ένα 
κρατικό μόρφωμα που διέφερε από πολλές απόψεις από άλλες γνωστές μορφές κρατι-
κής οργάνωσης. Το κροατικό κράτος της Ουστάσα διεξήγαγε ανελέητο πόλεμο ενάντια 
στο ένα τρίτο των υπηκόων του με σαφή πρόθεση τη βιολογική εξόντωσή του. Ο βαθ-



66

Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

μός στον οποίο η θρησκευτική σύγκρουση επηρέασε την εκεί αιματοχυσία μπορεί να 
γίνει κατανοητός μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει το 
αποτυχημένο εκκλησιαστικό σύμφωνο (κονκορδάτο) μεταξύ της Αγίας Έδρας και του 
Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας κατά τη δεκαετία του 1930. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλη-
σία είχε τους δικούς της λόγους για τους οποίους διαφώνησε με το κονκορδάτο με τη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με τη μορφή που της είχε προσφερθεί την εποχή εκείνη, το 
απέρριψε και απείλησε τους ορθόδοξους βουλευτές με αφορισμό, ακόμη κι αν επρόκει-
το για βραχυχρόνιο αφορισμό.

Για να περιγράψει κανείς την καταρχήν απορριπτική στάση που τήρησε η μεγάλη πλει-
οψηφία του κροατικού λαού απέναντι στην προοπτική να ανήκει σε ένα κοινό κράτος 
με τους Σέρβους, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το παράδειγμα ενός σακακιού στο 
οποίο έχει κουμπώσει κάποιος στραβά τα κουμπιά. Θα χρειαζόταν δηλαδή να ξεκου-
μπώσει κανείς πρώτα τα κουμπιά αυτά και στη συνέχεια να ξανακουμπώσει το σακάκι, 
όπου η μία πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η Κροατία και η άλλη πλευρά 
θα λέγαμε ότι ήταν η Σερβία με τον βασιλιά της και τα αντίστοιχα κοινά σύνορα. Τούτο 
σημαίνει ότι το κράτος της εποχής εκείνης, στο οποίο ανέπτυσσε τη δράση της η Σερ-
βική Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν διέθετε εξ αρχής το πνεύμα και την αίσθηση μιας κοινής 
γιουγκοσλαβικής κρατικής οργάνωσης!

Από την εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία και έπειτα, η παγκόσμια ειρήνη βρισκόταν σε 
κίνδυνο. Η Γιουγκοσλαβία είχε υπονομευθεί και κατακερματιστεί εσωτερικά ενώ ταυτό-
χρονα αντιμετώπιζε εξωτερικές απειλές. Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στα Βαλ-
κάνια, στην επικράτεια της Γιουγκοσλαβίας οξύνθηκε αρχικά ο πόλεμος προπαγάνδας 
μεταξύ των δυνάμεων του Άξονα και των συμμαχικών δυνάμεων. Η Μεγάλη Βρετανία 
ήταν αποφασισμένη να αποτρέψει πάση θυσία, τόσο με την προπαγάνδα όσο και με 
δολιοφθορές, την προσχώρηση του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας στη συμμαχία των 
δυνάμεων του Άξονα. Μετά την επίθεση του Μουσολίνι στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 
1940 ήταν πλέον αδιαμφισβήτητο ότι οι πολεμικές συγκρούσεις θα επεκτείνονταν και 
στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας κλήθηκε αναγκαστικά 
να επιλέξει μεταξύ της αγγλοαμερικανικής συμμαχίας αφενός και των δυνάμεων του 
Άξονα αφετέρου, με δεδομένο μάλιστα ότι η Αμερική και η Μεγάλη Βρετανία είχαν δια-
κηρύξει με απόλυτη σαφήνεια ότι σε περίπτωση που το Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας 
συνεργαζόταν με τους Γερμανούς θα αντιμετωπιζόταν ως εχθρός, τόσο κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου όσο και μετά τη λήξη του.

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία φάνηκε για κάποιο χρονικό διάστημα να αποδέχεται 
την ουδετερότητα την οποία είχε διακηρύξει η Γιουγκοσλαβία το 1939 μετά την επίθεση 
του Χίτλερ στην Πολωνία, η αποδοχή αυτή όμως έφτασε στο τέλος της όταν πια κορυ-
φώθηκε η αντιγερμανική προπαγάνδα στη Σερβία. Η γερμανική διπλωματία διακήρυξε 
ότι δεν θα ανεχόταν πλέον τις δραστηριότητες των βρετανικών στρατευμάτων στην 
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Ελλάδα και συνεπώς την ουδετερότητα της Γιουγκοσλαβίας. Ο Χίτλερ είχε αποφασίσει 
πια να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τη Γιουγκοσλαβία... Ωστόσο, τόσο ο πρίγκι-
πας Παύλος όσο και η κυβέρνησή του δεν κατόρθωσαν να τηρήσουν μια σαφή και 
αποφασιστική στάση. 

Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πια υποχρεωμένη να πάρει θέση στον ψυχολο-
γικό αυτό πόλεμο. Ο σέρβος πατριάρχης Γαβριήλ (1881 -1950) προσπάθησε αρχικά 
εξ ονόματος της επισκοπείας να αποτρέψει την κυβέρνηση από την προσχώρησή της 
στο Τριμερές Σύμφωνο του Άξονα. Σε γραπτό της σημείωμα, η Εκκλησία απέρριψε 
την προσχώρηση στο σύμφωνο την οποία είχε εξαγγείλει ως προοπτική ο - ειρήσθω 
εν παρόδω - αγγλόφιλος πρίγκηπας Παύλος, ακόμη και αν αυτή ελάμβανε απλώς τη 
μορφή της ουδετερότητας, και την επέκρινε ως επαίσχυντη στροφή προς τις δυνάμεις 
του Άξονα, η οποία θα μπορούσε να καταστρέψει τη ζωτική δύναμη και το ήθος του 
σερβικού λαού και να εξευτελίσει τα πατριωτικά του αισθήματα, τα ιδανικά του για τη 
ζωή αλλά και την παραδοσιακή σερβική εθνική υπερηφάνεια.

Όπως και με το σύμφωνο μη επίθεσης που είχε υπογραφεί με την Ιταλία τον Μάρτιο του 
1937, η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση αποφάσισε, έπειτα από νέο γερμανικό τελεσίγρα-
φο, αλλά και στη βάση μιας νηφάλιας αξιολόγησης όλων των στοιχείων, δεδομένης δε 
και της απροθυμίας των Σλοβένων και των Κροατών να έλθουν σε σύγκρουση με τους 
Γερμανούς, να υπογράψει ένα σύμφωνο μη επίθεσης με τις αντιβρετανικές δυνάμεις 
του Άξονα, το οποίο θεωρούσε ότι αποτελούσε ένα μήνυμα απόλυτης ουδετερότητας, 
ως σημάδι ομαλών οικονομικών σχέσεων με τη Γερμανία και, πιο συγκεκριμένα, ως 
επιθυμία της κυβέρνησης να μην εμπλακεί στη μεγάλη παγκόσμια σύγκρουση.

Την εποχή εκείνη όμως, το Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας ήταν μια χώρα χωρίς συμ-
μάχους, και, όπως αναφέρθηκε ήδη, αντιμετώπιζε τις αναθεωρητικές ορέξεις των γει-
τόνων της. Όπως και να ‘χει, ο Πατριάρχης, ένας υπερήφανος εθνικά αξιωματούχος, 
και οι στενότεροι συνεργάτες του στο επισκοπικό αξίωμα γίνονταν ολοένα και περισ-
σότερο αποδέκτες της αγγλοαμερικανικής πίεσης και υποστήριξαν την ανατροπή της 
κυβέρνησης που έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά την υπογραφή της προσχώρησης της 
Γιουγκοσλαβίας στο Τριμερές Σύμφωνο του Άξονα στη Βιέννη στις 25 Μαρτίου 1941. 
Σήμερα, ωστόσο, πολλοί ιστορικοί αμφιβάλλουν αν αυτό ήταν καλό, καθώς σκοπός της 
κυβέρνησης δεν ήταν μόνο να αποφευχθεί ο κατακερματισμός του πολυεθνικού κρά-
τους, αλλά και η αιματοχυσία άνω του ενός εκατομμυρίου αθώων ανθρώπων, κυρίως 
Σέρβων.

Η ανατροπή της κυβέρνησης στις 27 Μαρτίου 1941, ένα πραξικόπημα που διοργανώ-
θηκε από τον σερβικό στρατό, παρομοιάστηκε πολλάκις με τη στάση των Σέρβων πριν 
από τη Μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389, όταν, μπροστά στον κίνδυνο των Τούρκων, 
ελήφθη η απόφαση πολεμικής σύγκρουσης μαζί τους. Από την άλλη πλευρά, όχι σπά-
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νια γίνεται λόγος για το γεγονός ότι το πραξικόπημα και η μετέπειτα εισβολή του Χίτλερ 
δεν επέφεραν μόνο ανείπωτα μαρτύρια και βάσανα στους Σέρβους, αλλά καθυστέρη-
σαν και την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και 
κατά συνέπεια οδήγησαν και στην ήττα των γερμανικών στρατευμάτων κατά τη διάρ-
κεια του σκληρού χειμώνα του 1942.

Σε κάθε περίπτωση, το Βελιγράδι βομβαρδίστηκε στις 6 Απριλίου 1941 καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας από 250 βομβαρδιστικά αεροπλάνα και κατελήφθη από τα γερμα-
νικά στρατεύματα στις 12 Απριλίου. Ο Πατριάρχης συνόδευσε τον νεοενθρονισθέντα 
και νεαρό σε ηλικία σέρβο βασιλιά Πέτρο προς το Μαυροβούνιο, από όπου ο βασιλιάς 
της χώρας διέφυγε μέσω Ελλάδας, Παλαιστίνης και Καΐρου στο Λονδίνο. Ο Πατριάρχης 
συνελήφθη, κρατήθηκε αρχικά σε ένα μοναστήρι κοντά στο Βελιγράδι και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου. Ο στενότερος συνεργάτης 
του, ο πολύ γνωστός επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, έζησε τον βομβαρδισμό της 
επισκοπικής του έδρας στο μοναστήρι Ζίκα και μεταφέρθηκε επίσης στο Νταχάου.

Περίπου 350.000 σέρβοι στρατιώτες εστάλησαν στο γερμανικό Ράιχ για καταναγκαστι-
κή εργασία, όπου και αναγκάστηκαν να εργάζονται μέχρι το τέλος της ζωής τους για λο-
γαριασμό της γερμανικής πολεμικής μηχανής. Πάνω από 30.000 Σέρβοι απελάθηκαν 
στην Ιταλία. Για να συλλάβει κανείς την έκταση των μαρτυρίων που υπέστη η Σερβική 
Εκκλησία πρέπει να κατανοήσει ότι το πραξικόπημα της 27ης Μαρτίου 1941 και η ει-
σβολή του Χίτλερ δέκα μέρες αργότερα κινητοποίησαν και ενεργοποίησαν αιμοδιψείς 
αντισερβικές δυνάμεις και ότι μετά την καταστροφή κατακερματίστηκαν και διχοτομή-
θηκαν όλοι οι ζωτικοί χώροι του σερβικού έθνους. Μετά την κατάκτηση των δυτικών 
περιοχών από τους Γερμανούς, μεταφέρθηκαν επίσης δεκάδες χιλιάδες Σλοβένοι στο 
Βελιγράδι, προκειμένου να βρουν καταφύγιο στην κατεχόμενη Σερβία. Για τη συμμετο-
χή τους στον πόλεμο κατά του Βασιλείου της Γιουγκοσλαβίας, οι Κροάτες έλαβαν από 
τον Χίτλερ το μεγάλο ναζιστικό κράτος της Ουστάσα που ανέφερα νωρίτερα, οι Ούγγροι 
τη βόρεια Σερβία, η Βουλγαρία την ανατολική και κεντρική Σερβία μαζί με τη Μακεδονία, 
η Αλβανία το Κόσοβο και η Ιταλία τη Δαλματική Ακτή και το Μαυροβούνιο.

Λόγω των εξελίξεων αυτών, η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία υπέστη μια καταστροφή 
που ακόμη και σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Αμέτρητες εκκλησίες, μοναστήρια 
και ιερά κτίρια λεηλατήθηκαν, πυρπολήθηκαν και καταστράφηκαν, εκατοντάδες κληρι-
κοί έπεσαν θύματα των φοβερών αντιποίνων. Μόνο στην Κροατία, δολοφονήθηκαν οι 
ορθόδοξοι επίσκοποι Πέτρος, Πλάτων, Δοσίθεος και Σάββας και περισσότεροι από 500 
κληρικοί, καθώς και ο Σέρβος Γοράσδος στην Τσεχία. Στο διαβόητο κροατικό στρατό-
πεδο συγκέντρωσης του Γιασένοβατς και σε άλλα στρατόπεδα κρατουμένων της Κρο-
ατίας έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες τουλάχιστον 700.000 
Σέρβοι. Στο Ζάγκρεμπ, οι Εβραίοι φορούσαν το γράμμα J, ενώ οι Σέρβοι το γράμμα Ο 
ως σύμβολο για τη λέξη «ορθόδοξος».
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Οι σέρβοι κληρικοί εκδιώχθηκαν στο σύνολό τους από τη νότια Σερβία και αντικατα-
στάθηκαν από βούλγαρους ιερείς. Οι μητροπολίτες Σκοπίων Ιωσήφ και Στιπ Βικέντιος 
εκδιώχθηκαν στο Βελιγράδι και ζούσαν εκεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο σέρβος μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ιωαννίκιος, προκειμένου να καταστήσει πιο 
υποφερτά τα μαρτύρια της κατοχής για τον σερβικό πληθυσμό της εκεί περιοχής απο-
φάσισε να συνεργαστεί με τις ιταλικές δυνάμεις κατοχής και εκτελέστηκε για την από-
φασή του αργότερα από τους κομμουνιστές. Από το Πρίζρεν του Κοσσυφοπεδίου ο 
σέρβος επίσκοπος Σεραφείμ απελάθηκε στην Αλβανία, όπου και εκοιμήθη.

Στο μεσοδιάστημα, από την έναρξη του πολέμου τον Απρίλιο έως τις αρχές Ιουλίου, το 
κομμουνιστικό κόμμα του Τίτο, που δρούσε υπογείως, παρέμενε στην αφάνεια. Μόνο 
μετά την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα στις 22 Ιουνίου 1941 κάλεσε τις σερ-
βικές μάζες σε εξέγερση, η οποία όμως κατεστάλη αμέσως από τις κατοχικές δυνάμεις 
με τρομερά αντίποινα, όπου και πάλι χιλιάδες Σέρβοι εκτελέστηκαν ως όμηροι και λεη-
λατήθηκαν εκκλησίες και μοναστήρια. Πολλοί κληρικοί έχασαν τη ζωή τους στις μαζικές 
εκτελέσεις που ακολούθησαν, στις οποίες για κάθε νεκρό γερμανό στρατιώτη έπρεπε 
να θανατωθούν εκατό σέρβοι όμηροι. Η γερμανική πλευρά επιδόθηκε σε νέες μαζικές 
δολοφονίες κατά των Σέρβων, ως αντίποινα για ανατινάξεις γεφυρών και καταστροφές 
σιδηροδρομικών συνδέσεων για τις γερμανικές πολεμικές μεταφορές προς την Ελλάδα 
και προς τα στρατεύματα του Ρόμελ στην Αφρική τις οποίες οι Σύμμαχοι είχαν ασκήσει 
πιέσεις για να πραγματοποιηθούν. Στην παγκόσμια σκακιέρα, η σερβική αντίσταση θε-
ωρούνταν ένα ασήμαντο μέγεθος, ενώ όσον αφορά τα θύματα, οι ζωές των Σέρβων δεν 
είχαν καμία ιδιαίτερη αξία.

Η επιτετραμμένη σερβική αρχή που είχε ιδρυθεί από τις κατοχικές δυνάμεις από το 
φθινόπωρο του 1941 πολλές φορές χαρακτηρίστηκε αδίκως από την προπαγάνδα ως 
δοσίλογη, καθώς ενώ προφανώς μια τέτοια αρχή δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει 
χωρίς τη συγκατάθεση του κατακτητή, στην πράξη επρόκειτο για μια αρχή η οποία δεν 
είχε ως σκοπό της να ασκεί εξουσία επί του λαού, αλλά αντιθέτως για μια αρχή η οποία 
καλούνταν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες να αγωνίζεται υπέρ του λαού. Οι γερμανικές 
κατοχικές δυνάμεις είχαν σχεδιάσει την πλήρη εκκένωση της πρωτεύουσας της χώρας, 
του Βελιγραδίου, και τη μετονομασία της πόλης σε πόλη Πρίγκηπος Ευγενίου (Prinz-
Eugen Stadt). Η επιτετραμμένη αρχή υπό τον Μίλαν Νέντιτς δεν λειτουργούσε με βάση 
τις επιθυμίες του Χίτλερ και των Γερμανών, αλλά δρούσε με γνώμονα τις επιθυμίες του 
βασανιζόμενου σερβικού λαού και της Εκκλησίας του. Ακόμη λιγότερο η κυβέρνηση 
Νέντιτς υπηρετούσε τα συμφέροντα των εκάστοτε εχθρικά διακείμενων κατακτητών. Να 
σημειωθεί επίσης ότι οι Σέρβοι δεν είχαν θέσει στη διάθεση της γερμανικής πολεμικής 
μηχανής στρατεύματα για το ανατολικό μέτωπο.

Έπειτα από ψύχραιμη αξιολόγηση της κατάστασης, όλες οι εθνικές αντικομμουνιστικές 
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σερβικές αντιστασιακές οργανώσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν συνέτρεχαν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυχή εξέγερση κατά των δυνάμεων κατοχής και 
ότι η επιτετραμμένη σερβική αρχή είχε δράσει με θάρρος και με σοφία. Ξαφνικά άρχισε 
εκ των υστέρων να φαίνεται όλο και πιο εύλογη και η στάση που είχε τηρήσει η βασιλική 
κυβέρνηση πριν από την έναρξη του πολέμου και η οποία τότε είχε χαρακτηριστεί ως 
προδοσία. Αποφασίστηκε επίσης ότι θα ήταν καλό να υπάρξει αναμονή, έως ότου δημι-
ουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία προσχώρησε στην 
άποψη αυτή αναδρομικά μετά τη λήξη του πολέμου. Το πραξικόπημα της 27ης Μαρτίου 
1941 και οι εξεγέρσεις που ακολούθησαν από το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του ιδίου 
έτους και μετά θεωρήθηκε ότι είχαν στοιχίσει υπερβολικά πολλά θύματα αφενός και 
ότι είχαν βοηθήσει αφετέρου τους κομμουνιστές στις προσπάθειές τους για κατάληψη 
της εξουσίας. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αγγλοαμερικανοί, σε συνεργασία με τους 
Σοβιετικούς, εγκαθίδρυσαν μια κομμουνιστική δικτατορία σε έναν ολόκληρο λαό της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Οι καταστροφές και οι ανθρώπινες απώλειες της τρομοκρατίας της γερμανικής κατοχής 
και στη συνέχεια του κομμουνιστικού κόμματος του Τίτο σε συνδυασμό με τις θηριωδίες 
του κροατικού κράτους της Ουστάσα ενάντια στη Σερβική Εκκλησία είναι αμέτρητες. 
Σήμερα είναι γνωστό ότι το καθεστώς του Τίτο όχι μόνο κατέσχεσε την περιουσία της 
Σερβικής Εκκλησίας, αλλά και εξόντωσε σχεδόν ολοκληρωτικά τους σέρβους κληρι-
κούς. Το πόσο αποτρόπαιες ήταν ορισμένες από τις πράξεις εναντίον της Εκκλησίας 
αποδεικνύουν και οι ιστορίες, σύμφωνα με τις οποίες εκκλησιαστικά ευαγγέλια χρησιμο-
ποιήθηκαν ως χαρτί υγείας και ιερατικά άμφια φορέθηκαν σε γαϊδούρια και σε σκύλους.

Ο σέρβος πατριάρχης Γαβριήλ δραπέτευσε στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με 
τον γνωστό επίσκοπο Νικόλαο από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου και 
επέστρεψε στο Βελιγράδι μόλις στις 16 Νοεμβρίου 1946, ενώ ο επίσκοπος Νικόλαος 
μετανάστευσε στην Αμερική.

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η Σερβική Εκκλησία υπέστη υπό την ηγεσία 
του Πατριάρχη Γαβριήλ τις μεγαλύτερες απώλειες, τα χειρότερα βάσανα και τα ισχυρό-
τερα πλήγματα της ιστορίας της. Οι επιπτώσεις του πολέμου, η γενικευμένη φτώχεια 
και η τρομοκρατία που άσκησε η νεοεγκαθιδρυθείσα άθεη και στρατευμένη κομμου-
νιστική κυβέρνηση, η έλλειψη κληρικών αποτελούν ανυπολόγιστο μαρτύριο που υπέ-
στη η Σερβική Εκκλησία και ο λαός της χώρας στο σύνολό του μετά τη λήξη του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Το κομμουνιστικό Σύνταγμα του Τίτο διαχώρισε την Εκκλησία 
από το Κράτος και την εκπαίδευση. Με βάση τον ούτως αποκαλούμενο επιστημονικό 
μαρξισμό, στόχος ήταν η πλήρης εκρίζωση της ορθόδοξης πίστης από τη σοσιαλιστι-
κή-κομμουνιστική κοινωνία.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Σερβική Εκκλησία δεν έλαβε επίσης κανενός είδους 
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πολεμικές αποζημιώσεις. Οι κομμουνιστές δήμευσαν περίπου 70.000 εκτάρια εκκλη-
σιαστικής γης και περίπου 1.200 εκκλησιαστικά κτίρια. Τα εκκλησιαστικά αρχεία και 
μητρώα με στοιχεία για γεννήσεις, βαπτίσεις, θανάτους και γάμους κατασχέθηκαν και 
δεν επεστράφησαν ποτέ στην Εκκλησία. Οι γιουγκοσλαβικές κομμουνιστικές μυστικές 
υπηρεσίες προκάλεσαν δύο μεγάλα εκκλησιαστικά σχίσματα στη Σερβική Ορθόδοξη 
Εκκλησία, ένα στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική και ένα στη Μακεδονία, με ολέθριες 
συνέπειες.

Τον πατριάρχη Γαβριήλ διαδέχθηκε το 1950 ο πατριάρχης Βικέντιος (Προντάνοφ) μέχρι 
το 1958. Η πίεση που άσκησαν οι κομμουνιστές ενάντια στην Εκκλησία αυξήθηκε έτι 
περαιτέρω στην περίοδο της ηγεσίας του. Χαρακτηριστικό είναι ότι ορισμένοι ανεπι-
θύμητοι επίσκοποι και ιερείς θανατώθηκαν την περίοδο αυτή χωρίς διεξαγωγή δίκης. 
Το 1952, η Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου εξοβελίστηκε από το Πανεπιστήμιο του 
Βελιγραδίου, του οποίου ήταν ιδρυτικό μέλος από το 1905. Ακόμη και σήμερα παραμέ-
νει άγνωστο αν ο θάνατος του Πατριάρχη Βικέντιου το 1958 οφειλόταν σε φυσικά αίτια. 
Εικάζεται ότι δηλητηριάστηκε. Τον διαδέχθηκε ο Πατριάρχης Γερμανός (Ντζόριτς), που 
διατήρησε το αξίωμα με σοφία έως το 1990. Διακριτικός και ευφυής, καθοδήγησε την 
Εκκλησία και τον πιστό λαό σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εργάστηκε για την ανα-
ζωογόνηση της εκκλησιαστικής ζωής μετά τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου, 
αλλά και για την αποφασιστική αποστασιοποίηση της Εκκλησίας από την κομμουνιστι-
κή ιδεολογία.
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«Οι Έλληνες κληρικοί την περίοδο του πολέμου»
κ. Σταύρος Αραχωβίτης
Μέλος της Βουλής των Ελλήνων
Ταμίας της Δ.Σ.Ο.

Κύριε Πρόεδρε
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω σαν ομιλητής σε αυτή την ημερίδα για δυο 
κυρίως λόγους:

Ο πρώτος λόγος είναι ότι με αυτή την ημερίδα αποκαθίσταται η στρεβλή άποψη για τον 
ρόλο που διαδραμάτισε η χριστιανική κοινότητα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι με την συμμετοχή μου αποτείω έναν ελάχιστο φόρο τιμής 
στην μνήμη του παππού μου ο οποίος ήταν αγωνιστής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Από την πρώτη στιγμή που άρχισα να αντιλαμβάνομαι τα γεγονότα που διαδραματί-
στηκαν κατά την διάρκεια της Χιτλερικής κατοχής στη χώρα μου, άρχισα να αναρωτιέ-
μαι για τον ρόλο και την συμμετοχή των Ελλήνων κληρικών και την στάση της επίσημης 
Εκκλησίας της Ελλάδας στους αγώνες του λαού κατά των κατακτητών.

Ανατρέχοντας σε πηγές της εποχής διαπίστωσα ότι, ιδιαίτερα σε επίπεδο κατώτερου 
κλήρου, υπήρξε σημαντική συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση και ιδιαίτερα στο σκέλος 
αυτής, που ονομαζόταν «Εθνική Αλληλεγγύη».

Για να κατανοήσει κανείς τα γεγονότα που καθόρισαν την στάση των κληρικών θα πρέ-
πει να αντιληφθεί το πλαίσιο και τα δεδομένα των ταραγμένων εκείνων ημερών. Οι 
κληρικοί δεν είχαν κανένα άλλο πόρο διαβίωσης πέρα από το λεγόμενο «εφημεριακό 
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δικαίωμα» το οποίο έδιναν οι λαϊκοί στους κληρικούς για να ζήσουν. 

Αυτό ήταν λίγοι σπόροι σιτάρι, λίγο τυρί ή μερικά αυγά. Όσο περνούσε όμως ο και-
ρός και η έλλειψη των τροφίμων γινόταν εντονότερη, αυτή η προσφορά λιγόστευε, με 
αποτέλεσμα οι κληρικοί να αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα διαβίωσης μαζί με 
τον υπόλοιπο λαό. Χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος της εποχής μεταξύ ενός ιερέα 
και ενός λαϊκού όταν ο ιερέας του παραπονέθηκε ότι δεν του έδωσε την προσφορά. Ο 
λαϊκός απάντησε: « Παπά μου, και συ μην με θάβεις όταν πεθάνω…».

Έτσι οι κληρικοί, συμπάσχοντας με τον λαό, ξεκίνησαν από τις αρχές του 1942 ήδη, να 
αναπτύσσουν οι ίδιοι και να συμμετέχουν στα απελευθερωτικά κινήματα και τις οργα-
νώσεις αντίστασης. 

Ο ανώτερος επισκοπικός κλήρος, πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, προτίμησε 
την ασφάλεια των μεγάλων πόλεων και τη συνεργασία ή τουλάχιστον ανοχή του κατα-
κτητή. Φωτεινές εξαιρέσεις απετέλεσαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωα-
κείμ και ο Ηλείας Αντώνιος. Οι δύο αυτοί Μητροπολίτες απαρνήθηκαν τα οφίτσια τους 
και τα προνόμια που θα είχαν αν συνεργάζονταν με τον κατακτητή και προτίμησαν να 
σταθούν στο πλάι του ελληνικού λαού και να πολεμήσουν μαζί του για την ελευθερία. 
Επίσης, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας Σεραφείμ υπήρξε αντάρ-
της και συμμετείχε στον αγώνα για την απελευθέρωση.

Ιδιαίτερη συνεισφορά στον αγώνα είχαν οι μοναχοί και τα μοναστήρια. Στο προστατευ-
όμενο και απομακρυσμένο περιβάλλον των ιερών μονών, οι αντιστασιακές οργανώσεις 
ανέπτυξαν έντονη δράση. Τα μοναστήρια αποτέλεσαν οργανωτικά κέντρα αντάρτικων 
ομάδων, όπου μέσα τους λειτούργησαν ακόμα και παράνομα τυπογραφεία για την 
εκτύπωση και αναπαραγωγή προπαγανδιστικού υλικού. Μια τέτοια μονή ήταν αυτή 
των Αγ. Τεσσαράκοντα στην Σπάρτη.

Λειτούργησαν σαν πρόχειρα νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης τραυματισμένων 
πατριωτών και αγωνιστών. Λειτούργησαν σαν κέντρα εφοδιασμού και παρασκευής 
τροφίμων, τα οποία διανέμοντο στους αγωνιστές αλλά και στους κατοίκους των γύρω 
περιοχών. Λειτούργησαν ακόμα και σαν κέντρα συλλογής, αποθήκευσης και διανομής 
πολεμικού υλικού, όπλων και πυρομαχικών, για τον αγώνα. 

Τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνει επιστολή του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Αμβροσίου τον 
Φλεβάρη του 1942, ο οποίος καλούσε τους μοναχούς και κληρικούς να συνεργαστούν 
με τις αρχές Κατοχής και να παραδώσουν τυχόν ολισμό που κατείχαν. Αναφέρει μάλι-
στα χαρακτηριστικά: «…διότι τούτο απαιτεί το συμφέρον». 

Βέβαια, την συμμετοχή του στον αγώνα σε πολλές περιπτώσεις την πλήρωσε ακριβά 
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ο μοναχισμός. Οι ηγούμενοι των Μονών Δαμάστας, Ευλόγιος Μόρφης, και Ξενιάς, Ευ-
σέβιος Μαντζόρος, συνελήφθηκαν από τις κατοχικές αρχές ως ένοχοι για απόκρυψη 
οπλισμού.

Η Ιερά Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα πυρπολήθηκε και λεηλατήθηκε από τους Ναζί και 
τους συνεργάτες τους, και μάλιστα τρεις φορές για να μην μείνει τίποτα που να την θυ-
μίζει. Την 29η Νοεμβρίου 1943, ημέρα Δευτέρα, Γερμανικός στρατός και στρατιώτες του 
Τάγματος Ασφαλείας Σπάρτης εισέβαλαν στην Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα, 
λίγο έξω από την Σπάρτη, και «…ὡς λύκοι βαρεῖς ἤρπασαν ὅ,τι ὥραῖον, πολύτιμον, 
καινούργιο, ἀναγκαῖο καί εὔκολο πρός μεταφοράν των ὑπῆρχε», όπως περιγράφει 
σε αναφορά του ο τότε Ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Μινόπετρας. 

Στη συνέχεια «…ἔθεσαν πῦρ εἰς ὄλα τά σημεῖα τῆς Μονῆς…». Στη Μονή επέδραμαν 
ακόμα δύο φορές (συνολικά τρεις!) και κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει όρθιο, ακόμα 
και σε εξωτερικούς χώρους, όπως ο νερόμυλος. Το μένος των κατακτητών προκλήθηκε 
από πληροφορίες που είχαν, ότι στους χώρους της Μονής στεγαζόταν και λειτουργού-
σε παράνομο τυπογραφείο των Ανταρτών. 

Εμβληματική και ηγετική μορφή του απελευθερωτικού αγώνα κατά των κατακτητών 
αποτέλεσε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος μοναχός Γερμανός Δημάκος, ο 
οποίος έμεινε στην ιστορία με το αντάρτικο ψευδώνυμο «πάτερ Ανυπόμονος». Ήταν 
από τους πρώτους κληρικούς που εντάχθηκε στις τάξεις του αντιστασιακού αγώνα, 
στην οργάνωση του ΕΛΑΣ (Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός). Άνηκε στην 
έφιππη επίλεκτη ομάδα των θρυλικών Μαυροσκούφηδων του μεγάλου ηγέτη της αντί-
στασης Άρη Βελουχιώτη.

Μια ακόμα μεγάλη μορφή αντίστασης που τίμησε τον κλήρο της εποχής, ήταν ο πα-
πά-Χολέβας από την Ευρυτανία. Ήταν από τους πρώτους κληρικούς που εντάχθηκαν 
στις γραμμές των αντιστασιακών οργανώσεων κατά των κατακτητών. Συνέβαλε ιδιαίτε-
ρα σημαντικά στην οργάνωση των κληρικών στον απελευθερωτικό αγώνα.

Ο παπά-Χολέβας με τον «πατέρα Ανυπόμονο» Ηγούμενο Γερμανό Δημάκο και τον πα-
πά-«Κουμπούρα», διοργάνωσαν την σύγκληση του Ιερατικού Συνεδρίου στο Καρπενή-
σι Ευρυτανίας. Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχε ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ καθώς 
και πολλοί ιερείς. Ο παπά-Χολέβας εξελέγη Γραμματέας της Παγκληρικής Ένωσης ενώ 
ο Ηγούμενος Δημάκος ορίστηκε σύνδεσμος της Ένωσης με την οργάνωση του ΕΛΑΣ.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι ιερείς της εποχής, εκτός της δικής τους συμμετοχής, έδι-
ναν στον αγώνα για την ελευθερία ακόμα και τα μέλη των οικογενειών τους. Ξεχωριστή 
περίπτωση αποτελεί η ηρωική μορφή της Αθηνάς Μπενέκου, κόρης του παπά-Χριστό-
φορου από το χωριό Ζούπαινα Λακωνίας. Η «Κόκκινη Δασκάλα» όπως έμεινε στην 



75

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ιστορία, πολέμησε γενναία για την απελευθέρωση της Ελλάδας, όσο λίγοι άντρες. 

Στην Κρήτη, ιδιαίτερη μορφή ήταν αυτή του παπά-Γιάννη Σκουλά, του θρυλικού «ιπτά-
μενου ιερέα». Ο παπά-Γιάννης από τα Ανώγεια της Κρήτης είχε τον βαθμό του λοχα-
γού, ενώ εκπαιδεύτηκε στα αλεξίπτωτα και συμμετείχε ενεργά στην Μάχη της Κρήτης.

Για την συμμετοχή του κλήρου στους απελευθερωτικούς αγώνες των λαών, χαρακτη-
ριστικά είναι τα λόγια του Ηγούμενου Γερμανού Δημάκου. Λέει λοιπόν προλογίζοντας 
τη βιογραφία του: «...Δεν με καθοδήγησε, όμως, μόνο η παράδοση του ανατολικού ορ-
θόδοξου μοναχισμού που θέλει τον μοναχό άλλοτε μπροστάρη και άλλοτε συμμέτοχο, 
αλλά πάντα παρόντα σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους και αγώνες του 
Γένους μας, με τις εκκλησίες και ιδιαίτερα τα μοναστήρια επάλξεις και μετερίζια, αρχη-
γεία και λημέρια, χώρους συνάντησης και ανεφοδιασμού, σταθμούς πληροφοριών και 
διαμετακομίσεως πολεμικού υλικού, νοσοκομεία περιθάλψεως τραυματιών και αρρώ-
στων αγωνιστών. Ήταν κυρίως η παρακαταθήκη των αγώνων και θυσιών των μοναχών 
και ιερέων κατά τον άλλο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του Ελληνικού έθνους το 1821 
από τους Οθωμανούς κατακτητές». 

Και σε άλλο σημείο του βιβλίου του λέει: «Η σωτηρία μας όμως, είναι ανέφικτη ακόμη 
και για τον παντοδύναμο Θεό μας, εάν εμείς δε συναινέσουμε και δεν συνεργαστούμε 
μαζί Του. Σωτηρία ερήμην μας και χωρίς την συμμετοχή μας δεν υπάρχει.»

Η συμβολή των κληρικών στον απελευθερωτικό αγώνα ήταν ιδιαίτερα σημαντική και 
για έναν άλλο λόγο. Πέρα από την ενεργό συμμετοχή, ο κληρικός είχε το πλεονέκτημα 
της άμεσης επαφής με το ποίμνιο. Με την επαφή αυτή είχε την δυνατότητα να προπα-
γανδίζει τον αγώνα, να εμψυχώνει τους πολίτες, να τους φέρνει σε πιο στενή επαφή με 
τους αγωνιστές, να ζητάει την δική τους συνδρομή. Ακόμα να τους εμπνέει και να τους 
δίνει κουράγιο και ελπίδα, σημαντικά και απαραίτητα αισθήματα προκειμένου να αντέ-
ξουν την φτώχεια, την πείνα και τις κακουχίες. Οι ιερείς από άμβωνως, επιτελούσαν και 
έναν ρόλο καθοδηγητή του λαού. Τον σπουδαίο αυτόν μάλιστα ρόλο του «παπούλη του 
χωριού» τον κατάλαβαν και αξιοποίησαν επ’ αγαθώ πολλοί ηγέτες της Εθνικής Αντί-
στασης με πρώτο τον Άρη Βελουχιώτη. Έτσι ο ορθόδοξος λαός άνοιξε την αγκαλιά και 
την καρδιά του για να στηρίξει και να μαζικοποιήσει τον αγώνα, ιδιαίτερα στην επαρχία. 
Την συμμετοχή τους στην αντίσταση βέβαια, πλήρωναν ακριβά και συνήθως με την ζωή 
τους, οι κληρικοί που πολέμησαν στο πεδίο των μαχών, είτε ως αντίποινα από τους 
κατακτητές. Οι κατακτητές, μη μπορώντας να κάμψουν την αντίσταση του λαού, συχνά 
κατέφευγαν σε ομαδικές εκτελέσεις άμαχου και ανήμπορου πληθυσμού. Σε αυτές τις 
εκτελέσεις πρώτα εκτελούσαν τον παπά για να κάμψουν το ηθικό των υπολοίπων. 

Τέτοια περίπτωση αποτελεί η εκτέλεση του ιερέα Σπυρίδωνα Ξαρχά που θανατώθηκε, 
μόνον αυτός, ως αντίποινα για το σαμποτάζ των ανταρτών στον σταθμό της Ξυνιάδας 
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στην Φθιώτιδα. 

Βέβαια η συνολική εικόνα δεν ήταν μόνο αυτή. Μια μεγάλη μερίδα, κυρίως από τον 
ανώτερο κλήρο, δεν εντάχθηκε στο εθνικοαπελευθερωτικό λαϊκό κίνημα. Από τον φόβο 
για την ζωή του, όπως και ένα μέρος του λαού, προτίμησε είτε να αποστασιοποιηθεί 
είτε να συνεργαστεί με τον κατακτητή. Και από αυτή την μερίδα των κληρικών όμως, 
υπήρξαν θύματα, καθώς οι αγωνιζόμενοι έβλεπαν σε αυτούς συνεργάτες του εχθρού 
στην λογική του «ο μη ων μετ’ εμού, κατ’ εμού εστί» (Ματθ.) (όποιος δεν είναι μαζί μου 
είναι εναντίον μου). 

Αξιότιμοι κύριοι,

Πολλά είναι τα ονόματα των ιερέων που συμμετείχαν στους αγώνες κατά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο τα οποία δεν ήταν δυνατό να αναφερθούν στο σύνολό τους στην παρούσα 
εισήγηση. Σε όλους αυτούς αξίζει η τιμή και η αναγνώριση στον αγώνα τους, στην αυ-
ταπάρνηση που επέδειξαν, στα πάθη και στη μνήμη τους. 

Ο κλήρος, στην πλειοψηφία του, στάθηκε πάντα στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού, 
υποφέροντας και συμπάσχοντας μαζί του σε κάθε δίκαιο αγώνα για την ελευθερία. Το 
παράδειγμα του κλήρου στην Ελλάδα πρέπει να έχει στο μυαλό του κάθε ιερέας ώστε 
να απολαμβάνει αμφίδρομα την εμπιστοσύνη του λαού και ο ένας να πορεύεται και να 
εμπνέεται από τον άλλο.
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«Ο Βˈ Παγκόσμιος Πόλεμος
και η ορθόδοξη παρουσία στην Γερμανία»
π. Κωνσταντίνος Miron
Μητρόπολη Γερμανίας

Τον Ιούλιο του 1994, στο νεκροταφείο της πόλης Βέσελινγκ στην οδό Friedensweg 
πραγματοποιήθηκε μια ασυνήθιστη θεία Λειτουργία. Ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θά-
νατό του, ο εργάτης σε καταναγκαστικά έργα Ιωάννης Βορίδης κηδεύτηκε σύμφωνα με 
το ορθόδοξο τελετουργικό, κάτι που είχε σταθεί αδύνατον να συμβεί αμέσως μετά τον 
θάνατό του, όταν στις 19 Ιουλίου 1944 μαζί με άλλους 30 εργαζόμενους των στρατο-
πέδων καταναγκαστικής εργασίας είχε πέσει θύμα αεροπορικής επιδρομής κατά του 
εργοστασίου της Union Kraftstoff στο Βέσελινγκ στην περιοχή του Ρήνου. Η μικρή ορ-
θόδοξη κοινότητα που συγκεντρώθηκε με αφορμή την περίσταση αυτή στο μνήμα του 
χρειάστηκε να διανύσει λίγα μόλις βήματα από τον ναό της που βρίσκεται στον ίδιο 
δρόμο. Πόσες φορές είχαν προσπεράσει οι ορθόδοξοι Έλληνες της πόλης το μνήμα 
αυτό διασχίζοντας τον δρόμο προς την εκκλησία τους, χωρίς να υποψιάζονται καν ότι 
στο σημείο εκείνο αναπαυόταν ένας ορθόδοξος συμπατριώτης τους... Το ότι στην πόλη 
τους υπήρχαν ρωσικά νεκροταφεία πολέμου το γνώριζαν βέβαια από τις τακτικές επι-
σκέψεις τους στα κοιμητήρια της πόλης τα «ψυχοσάββατα», καθώς τα μνήματα αυτά, 
ορισμένα εκ των οποίων ήταν στολισμένα με ορθόδοξους σταυρούς και άλλα με κόκκι-
να σοβιετικά αστέρα, αποτελούσαν έναν από τους συνήθεις σταθμούς στα μνημόσυνα 
που τελούσαν. Το ότι υπήρχαν όμως και ελληνικοί και, όπως θα διαπίστωναν, και άλλοι 
ορθόδοξοι τάφοι ήταν κάτι νέο για τους ανθρώπους αυτούς. Το γεγονός αυτό ανακίνησε 
το ενδιαφέρον της κοινότητας. Ξεκίνησαν λοιπόν έρευνες και διαπιστώθηκε ότι μεταξύ 
των εργατών στα καταναγκαστικά έργα δεν υπήρχαν μόνο ενήλικες, αλλά και παιδιά, 
που στις πλείστες περιπτώσεις είχαν πεθάνει από ασιτία. Τα ερωτήματα που ανέκυψαν 
ήταν εύλογα: ποιος ήταν αυτός ο Ιωάννης Βορίδης, από πού κατάγονταν οι υπόλοιποι 
εργάτες στα καταναγκαστικά έργα, πού έζησαν και πώς πέθαναν;5 

Η ορθόδοξη παρουσία στη Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο συνίσταται καταρ-

5 Δυστυχώς η κοινότητά μας δεν κατόρθωσε να βρει περισσότερες πληροφορίες για τον Βορίδη.
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χάς στην ύπαρξη εκατοντάδων - ή μάλλον χιλιάδων - τάφων ορθόδοξων χριστιανών, 
γυναικών και ανδρών, σε αυτή τη χώρα. Όταν λοιπόν προσευχόμαστε για τους νεκρούς 
μας, που «αναπαύονται εδώ και παντού», το «εδώ» αυτό σημαίνει κυριολεκτικά εδώ 
και παντού, αφού υπάρχουν τόσοι γνωστοί και άγνωστοι τάφοι, που είναι πραγματικά 
αδύνατον να γίνει μια ολοκληρωμένη στατιστική καταγραφή τους. 

Και μόνο σε ό,τι αφορά τα «Σοβιετικά νεκροταφεία πολέμου στη Γερμανία»6, υπάρχουν 
«συνολικά 760.000 τάφοι νεκρών του πολέμου από τη Σοβιετική Ένωση. Πρόκειται 
τόσο για μεμονωμένους τάφους σε δημόσια κοιμητήρια όσο και για μεγάλα νεκροτα-
φεία πολέμου με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Οι περισσότεροι από τους τάφους αυτούς 
προέρχονται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα χρόνια από το 1940 
έως το 1945. Πρόκειται για στρατιώτες και αξιωματικούς του Κόκκινου Στρατού, για 
σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου και για κρατούμενους των ναζιστικών στρατοπέδων 
καταναγκαστικής εργασίας.»7 (Η συζήτηση για το πόσοι από τους νεκρούς αυτούς ήταν 
ορθόδοξοι δεν είναι της παρούσης.)

Στην ανατολική Γερμανία είναι θαμμένοι περισσότεροι από 400.000 σοβιετικοί στρα-
τιώτες, αιχμάλωτοι πολέμου και εργάτες καταναγκαστικών έργων του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου σε 850 διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Στη δυτική Γερμανία, όπου ο Κόκκι-
νος Στρατός δεν ενεπλάκη ποτέ σε πολεμικές επιχειρήσεις, πρόκειται αποκλειστικά για 
αιχμαλώτους πολέμου (παρεμπιπτόντως και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου) και για 
εργάτες των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας.

Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα: Στη σχετικά μικρή μου ενορία, η οποία βρίσκεται 
νότια της πόλης της Κολωνίας, μόνο από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
υπάρχουν 320 ρωσικοί ή σοβιετικοί τάφοι σε 65 νεκροταφεία. Συνολικά μάλιστα οι τά-
φοι είναι ακόμη περισσότεροι, διότι άλλα 10 κοιμητήρια φιλοξενούν τάφους σοβιετικών 
πεσόντων χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός τους. Οι τάφοι αυτοί, που προ-
στατεύονται από τις Συμβάσεις της Γενεύη8, χαρακτηρίζονται ως τάφοι πολέμου, παρότι 
οι ταφέντες δεν ήταν αξιωματούχοι του στρατού με την συνηθισμένη έννοια, αλλά κρα-
τούμενοι και εργάτες καταναγκαστικών έργων (άνδρες, γυναίκες και παιδιά). Σε αυτούς 

6 Μια σχετικά παράθεση μπορεί κανείς να βρει στη διεύθυνση http://www.sowjetische-memoriale.
de/index.cfm?inhalt=startseite&lang=de. Για τους ρουμανικούς τάφους πρβλ. http://www.once.
ro/cimitire/cimitire_rom_germania.php
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Kriegsgr%C3%A4berst%C3%A4tten_in_Deutschland. 
8 Στο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της 8ης Ιουνίου 1977 των Συμβάσεων της Γενεύης αναφέ-
ρεται στο άρθρο 34 Λείψανα αποθανόντων: «Τα λείψανα προσώπων τα οποία έχουν αποθάνει 
διά λόγους σχετιζόμενους προς κατοχήν ή κατά την διάρκειαν κρατήσεως συνεπεία κατοχής ή 
εχθροπραξιών, καθώς και των προσώπων τα οποία δεν είναι υπήκοοι της χώρας εις την οποίαν 
έχουν αποθάνει συνεπεία εχθροπραξιών δέον να τυγχάνουν σεβασμού. Οι τάφοι των προσώ-
πων αυτών δέον να τυγχάνουν σεβασμού, να διατηρώνται και να σημαίνωνται ως προβλέπεται 
εν Άρθρω 130 της Τετάρτης Συμβάσεως  […].
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προστίθενται, και στην ενορία μου όπως είπα, και οι τάφοι άλλων εθνικοτήτων.
  
Ο συνολικός αριθμός των εργατών από την Ανατολική Ευρώπη που εκτοπίστηκαν 
στο Γερμανικό Ράιχ μπορεί να εκτιμηθεί μόνο κατά προσέγγιση, καθώς δεν υπάρχουν 
παρά μόνο ορισμένοι ενδεικτικοί αριθμοί για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ο τελευταίος 
τέτοιος αριθμός αφορά την 30η Σεπτεμβρίου 1944: σύμφωνα με τα στοιχεία για την 
ημέρα εκείνη, οι σοβιετικοί πολίτες που κρατούνταν ως άμαχοι εργάτες σε καταναγκα-
στικά έργα ανέρχονταν σε 2 461 163.9 

Σε αυτούς προστίθενται οι πραγματικοί αιχμάλωτοι πολέμου, τους οποίους ο πατήρ 
Γκέοργκ Ζάιντε, ένας αξιόπιστος χρονικογράφος της εποχής, υπολογίζει τον Ιούνιο του 
1942 σε 5.227.650, εκ των οποίων περίπου 2 εκατ. πέθαναν στη Γερμανία. Ο αριθμός 
των υφιστάμενων ή γνωστών τάφων αντιστοιχεί κατά συνέπεια μόλις στο ήμισυ του 
αριθμού των νεκρών...

Ο ίδιος συνοψίζει λέγοντας: «Κατά τη λήξη του πολέμου ζούσαν στο Γερμανικό Ράιχ 
πολλά εκατομμύρια σοβιετικών πολιτών: αιχμάλωτοι πολέμου, εκτοπισμένοι εργάτες 
και πρόσφυγες. Ο ακριβής αριθμός τους παραμένει άγνωστος. Εκτιμάται ότι επρόκειτο 
για περίπου 6-7 εκατ. ανθρώπους. Μετά τη λήξη του πολέμου, μόνο κατά την περίοδο 
από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 1945 και μόνον από τις τρεις δυτικές ζώνες κα-
τοχής «επαναπατρίστηκαν» στη Σοβιετική Ένωση 2 εκατ. σοβιετικοί πολίτες βάσει της 
συμφωνίας της Γιάλτας, ωστόσο πιθανολογείται ότι άλλο ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
από τη Σοβιετική Ένωση επαναπατρίστηκαν κατά τους επόμενους μήνες από τη «Δυ-
τική Γερμανία». Τα υπόλοιπα περίπου 3-4 εκατομμύρια των εκτοπισμένων ζούσαν στις 
υπόλοιπες περιοχές του Ράιχ: τη μετέπειτα σοβιετική ζώνη κατοχής στη Γερμανία και 
την Αυστρία, στα εδάφη ανατολικά των ποταμών Όντερ και Νάισε, συμπεριλαμβανο-
μένης της «Γενικής Κυβέρνησης» («Σοβιετικοί πολίτες» ήταν βάσει της συμφωνίας της 
Γιάλτας όλοι όσοι το 1940 ζούσαν εντός των συνόρων της Σοβιετικής Ένωσης).

Τα έτη 1947/48, δηλαδή στην αρχή της μαζικής υπερπόντιας μετανάστευσης10, ζούσαν 
ακόμη περίπου 500.000 πρόσφυγες στις δυτικές ζώνες κατοχής της Γερμανίας. Ο αριθ-
μός τους μειώθηκε έως το 1952 σε περίπου 80.000 έως 100.000 άτομα.“11

Παραδόξως, οι εργάτες των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας από την Ανατολι-
κή και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν ήταν ο μοναδικός παράγοντας που συνετέλεσε 
στην αύξηση του αριθμού των ορθόδοξων χριστιανών. Σε έκθεση σχετικά με τη ρωσική 
κοινότητα στο Άουγκσμπουργκ, η οποία στη διάρκεια του πολέμου τελούσε τις θείες 
Λειτουργίες της σε έναν ναό ευαγγελικών που της είχε παραχωρηθεί, αναφέρονται πα-
ραδείγματος χάριν τα εξής: «Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο αριθμός των μελών της 

9 Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, Stuttgart/München 2001, S. 220
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κοινότητας αυξήθηκε σε περίπου 200 άτομα, καθώς ρώσοι μετανάστες κατέφθασαν 
στο Άουγκσμπουργκ από την κατεχόμενη Γαλλία και το κατεχόμενο Βέλγιο.12

 
Ας παρακολουθήσουμε άλλη μια φορά τα λόγια του Γκέοργκ Ζάιντε: «Μετά από μόλις 
μία γενιά έχει σχεδόν ξεχαστεί το γεγονός ότι στη δυτική Γερμανία μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο υπήρχαν σχεδόν 200 ρωσικές εκκλησίες, περισσότεροι από 300 κληρικοί 
και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί της ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας. Παρά ταύ-
τα, η παρουσία αυτή έχει αφήσει βαθιά τα ίχνη της, τα οποία όμως δεν είναι γνωστά σε 
πολλούς ανθρώπους της σημερινής εποχής: για πολλούς ανθρώπους στη Γερμανία, 
για πολλά εκκλησιαστικά και επιστημονικά ιδρύματα, η ζωή αυτών των ρωσικών κοι-
νοτήτων αποτέλεσε μια πρώτη συνάντηση με την Ορθοδοξία στη ρωσική εκδοχή της. 
Έτσι ξύπνησε και το σχετικό ενδιαφέρον για τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και τη μαρ-
τυρική ιστορία της τον 20ο αιώνα, που παραμένει άσβεστο μέχρι σήμερα.“13 14 

Ας ρίξουμε μια ακόμη σύντομη ματιά στις υπόλοιπες ορθόδοξες κοινότητες που υπήρ-
χαν στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Για τους Σέρβους, 
σημαντικότερος τόπος ήταν το στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου στο Όσναμπρικ. 
Στο χρονικό της τοπικής κοινότητας αναφέρονται τα εξής: «Η οργανωμένη ζωή της 
κοινότητας στο Όσναμπρικ ξεκίνησε το έτος 1941, όταν και τελέστηκε η πρώτη θεία 
Λειτουργία στις 6 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Επρόκειτο για το επιστέγασμα 
των προσπαθειών, των διαβεβαιώσεων και της επιχειρηματολογίας μεγάλου αριθμού 
σέρβων αξιωματικών και άλλων στρατιωτικών αξιωματούχων (που ανέρχονταν σε 

10 Στο σημείο αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα να παρατεθούν περισσότερες πληροφορίες για αυτή 
τη «μαζική μετανάστευση» κυρίως προς τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Ο Ζάιντε παρατηρεί ως 
προς το θέμα αυτό: «Η κύρια αιτία της μετανάστευσης ήταν η δύσκολη οικονομική κατάσταση 
στη Γερμανία. Ας μην ξεχνούμε τη νομισματική μεταρρύθμιση του 1948, σε συνδυασμό με τις 
οικονομικές κρίσεις και τη μαζική ανεργία. Σε αυτά προσετίθετο όμως και μια δεύτερη και ακόμη 
σημαντικότερη πτυχή, που ανάγκαζε τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Ήταν ο 
φόβος μπροστά στον επικείμενο επαναπατρισμό, όπως αυτός είχε αποφασιστεί στη Συμφωνία 
της Γιάλτας. Ο επαναπατρισμός εφαρμόστηκε με απόλυτη συνέπεια κατά τους πρώτους μήνες 
μετά τη λήξη του πολέμου. Η μεταφορά γινόταν τις περισσότερες φορές με τον καταναγκασμό 
και υπό την απειλή όπλων: Οι εκτελέσεις και οι μαζικές αυτοκτονίες λοιπόν δεν αφορούσαν μόνο 
ορισμένες ευρύτερα γνωστές περιπτώσεις, όπως αυτή στην πόλη Λιντς της Αυστρίας ή στις πό-
λεις Πλάτλινγκ και Φίσεν της Βαυαρίας, αλλά αποτελούσαν φαινόμενο που μπορούσε κανείς να 
παρατηρήσει σε πολλά στρατόπεδα.
11 http://www.orthodoxie-in-deutschland.de/03_textsammlung/bote_roka/georg_seide_       
russische_emigration.html
12 http://www.orthodoxie-in-deutschland.de/03_textsammlung/bote_roka/kirchen_augsburg.html
13 ό.π.
14 Εκτός από το έργο του Γκέοργκ Ζάιντε (Georg Seide, Verantwortung in der Diaspora. Die 
russische Orthodoxe Kirche im Ausland, Μόναχο 1989, ιδίως οι σελ. 122-130), πολύ χρήσιμο 
για την ιστορία της ρωσικής Ορθοδοξίας στη Γερμανία είναι και το έργο της Κέτε Γκέντε (Käte 
Gaede, Russische Orthodoxe Kirche in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
Κολωνία 1985).
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περίπου 5000 άτομα). Οι άνθρωποι αυτοί ήταν αιχμάλωτοι πολέμου κρατούμενοι στο 
στρατόπεδο Έβερσμπουργκ του Όσναμπρικ και έλαβαν έγκριση να τελέσουν τη δική 
τους θεία Λειτουργία, με την προϋπόθεση ότι δεν θα εξυπηρετούσε πολιτικούς ή προ-
παγανδιστικούς σκοπούς. Οι αιχμάλωτοι πολέμου, οι αξιωματικοί και οι άλλοι αξιωμα-
τούχοι του στρατού χρησιμοποιούσαν στο στρατόπεδο ένα πτυσσόμενο εικονοστάσιο 
που μπορούσε να μεταφέρεται, ώστε να χρησιμοποιείται αναλόγως των αναγκών τις 
Κυριακές ή τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών στα μέρη που συγκεντρώνονταν οι 
πιστοί. Στη διάρκεια της τραγωδίας του Δεκέμβρη (τη νύχτα της 6ης Δεκεμβρίου 1944 το 
στρατόπεδο αιχμαλώτων δέχτηκε πολυάριθμες βομβιστικές επιθέσεις), πέρα από τους 
116 σέρβους μάρτυρες που έχασαν τη ζωή τους, κάηκε στη φωτιά των βομβαρδισμών 
και το εικονοστάσιο αυτό.“15 Να σημειωθεί ακόμη ότι το νεκροταφείο των σέρβων αξιω-
ματικών υπάρχει μέχρι και σήμερα.

Οι Ρουμάνοι την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατέβαλλαν προσπάθειες να 
αποκτήσουν τη δική τους εκκλησία στο Βερολίνο. Το 1943, όπως αναφέρουν τα πρα-
κτικά των συνεδριάσεων του εκκλησιαστικού συμβουλίου που σώζονται, αποφασίστηκε 
η αγορά του αποκαλούμενου «Ναού της Ιερουσαλήμ» έναντι 450.000 ράιχσμαρκ με τη 
βοήθεια της ρουμανικής πολιτείας.16 Οποία τραγωδία, το γεγονός ότι ο επιβλητικός και 
μεγαλοπρεπής αυτός ναός βομβαρδίστηκε ήδη από το 1944 και στη συνέχεια κατα-
στράφηκε ολοσχερώς στους βομβαρδισμούς που τον έπληξαν στις 2 Μαρτίου 1945.17 
Λόγω των πολεμικών γεγονότων, ο πρωθιερέας Εμιλιάν Βασιλόσκι, διαπιστευμένος 
της Ρουμανικής Πρεσβείας, έγινε αίφνης ο πνευματικός πατέρας των προσφύγων και 
των κρατουμένων των στρατοπέδων. Ο πατέρας Εμιλιάν, που παρεμπιπτόντως είναι 
και ο ιερέας που με βάφτισε, άσκησε τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια αλλά και μετά 
τον πόλεμο. Ένα χειρόγραφο σημείωμά του που σώζεται μέχρι σήμερα είναι κατά τη 
γνώμη μου αποκαλυπτικό για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες που πρόσφεραν οι ορθόδοξοι 
ιερείς στη Γερμανία εκείνης της εποχής: «Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 1944, κηδεία του μι-
κρού Όιγκεν, γεννηθέντος τον Αύγουστο του 1943, θανόντος την 20ή Οκτωβρίου 1944, 
γιου του Ίλιε Ιβάνιουτς και της Ντομνίκα από την Μπουκοβίνα, κρατουμένων στον κα-
ταυλισμό προσφύγων στην περιοχή Λάνκβιτς του Βερολίνου, στην οδό Seydlitzstr. 30, 
(σε σχολικό κτίριο), τηλ. 735101 164. Στο στρατόπεδο αυτό διαμένουν περίπου 148 
Ρουμάνοι που διέφυγαν από την Μπουκοβίνα, ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες υγιει-
νής, με κινδύνους για την υγεία και τα χρηστά ήθη. Άνδρες, γυναίκες, κορίτσια, παιδιά, 
ο ένας πάνω στον άλλο, ασθενείς - ακόμη και άνθρωποι που πάσχουν από τυφοειδή 
πυρετό - μαζί με υγιείς. Το νεκρό παιδί κείτεται πάνω σε ένα τραπέζι στον ίδιο χώρο που 
κοιμούνται άλλοι περίπου 30 άνθρωποι. Τα παιδιά λαμβάνουν δύο φορές την ημέρα 
φαγητό που δεν επαρκεί. Ιερέας Εμιλιάν Βασιλόσκι.”18 

15 http://www.spc-osnabrueck.de/geschichte/Geschichte_der_Kirchengemeinde_Osnabrueck.pdf
16 http://www.ortodoxia.de/html/procese_verbale_1938-1945_-_berlin.html
17 http://www.biserica-romana-berlin.de/de/historie.html
18 http://www.ortodoxia.de/html/biserica_in_refugiu_1945-1953_.html
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Φυσικά υπήρχαν και Έλληνες στη Γερμανία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η μεγαλύ-
τερη παροικία βρισκόταν και σε αυτήν την περίπτωση στο Βερολίνο. Κατά την έναρξη 
του πολέμου, μπορεί κανείς να βρει στις καταχωρίσεις επιχειρήσεων του τηλεφωνικού 
καταλόγου του Βερολίνου τις βιομηχανίες σιγαρέτων Μποστάνογλου, Φωτίου, Γιαννα-
κόπουλος, Κυριαζή, Σιδέρης, Θεοφανίδης, Τρύφων, εμπόρους σιγαρέτων (Γιαννακλής) 
και «εμπόρους σπόγγων», όπου μπορεί κανείς να βρει ονόματα, όπως Μαΐλης και 
Καλογιάννης. 

Αλλά και με μια - ομολογουμένως όχι ολοκληρωμένη - ματιά στον αλφαβητικό κατάλο-
γο των οικιακών χρηστών μπορούμε να αναγνωρίσουμε ορισμένα γνωστά ονόματα: 
Γρηγόριος Πάικος (είδη καπνού), Παπανικολάου (γραμματέας), Παπαποστόλου (οικο-
νομολόγος), Παπασταύρou (υπάλληλος γραφείου), δρ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης 
(εισοδηματίας), Βασίλειος Γιαννακόπουλος, ταγματάρχης Θεοχάρης, Νικόλας Θεοδός 
(καπνοπωλείο), Περικλής Θεοδός (οδηγός οχημάτων), Χρύσανθος Θεοφανίδης (κα-
πνοβιομηχανία), Αχιλλέας Γεωργιάδης (υπεύθυνος μιγμάτων καπνού), Μαργαρίτης Γε-
ωργιάδης (καπνοπωλείο), Κέλλυ Χρυσομάλλη (καλλιτέχνις) κλπ.19

Αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Γερμανίας υπήρχαν έλληνες καθηγητές και φοι-
τητές, καλλιτέχνες κ.ο.κ. Φυσικά στα θύματα της ναζιστικής τυραννίας συγκαταλέγονται 
και Έλληνες: Όποιος μελετήσει με προσοχή τα νεκρολόγια των στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης, θα βρει πέραν των πολυάριθμων Ελλήνων Εβραίων και ονόματα ορθόδο-
ξων χριστιανών, όπως Δημήτριος Παπαδημητρίου (γεν. στις 26/2/1908 στο Θέρμο της 
Ελλάδας - απεβίωσε στο Μπούχενβαλτ), Γεώργιος Γρηγοριάδης (γεν. στις 26/12/1896 
στη Θεσσαλονίκη - απεβίωσε στο Μπούχενβαλτ), Αθανάσιος Χιρβάτης (γεν. στις 
8/4/1923 στη Θεσσαλονίκη - απεβίωσε στο Μπούχενβαλτ), Βασίλειος Τσουκαλάς (γεν. 
στις 1/1/1915 - απεβίωσε στο Μπούχενβαλτ), για να αναφέρω μόνο κάποια τυχαία 
επιλεγμένα ονόματα.

Αλλά και ορθόδοξοι Γεωργιανοί συγκαταλέγονται ανάμεσα στα θύματα την περίοδο 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη Γερμανία. Ένα ξεχωριστό παράδειγμα είναι ο λέκτο-
ρας του Πανεπιστημίου της Βόννης, που σήμερα πια αναφέρεται στο εορτολόγιο της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, είναι αλήθεια. Αναφέ-
ρομαι στον Γκριγκόλ Περάτζε, έναν Γεωργιανό, που το 1926/27 έλαβε το διδακτορικό 
του από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης και που αργότερα δίδαξε 
στο ίδιο ίδρυμα, προτού γίνει ιερέας της μόνης γεωργιανής ορθόδοξης ενορίας της 
δυτικής Ευρώπης. Το 1995 αγιοποιήθηκε από την Εκκλησία της Γεωργίας και από την 
αντίστοιχη της Πολωνίας. Η Πολωνία έχει ιδιαίτερη σχέση μαζί του, καθώς από το 1933 
εργάστηκε ως καθηγητής Πατρολογίας της κρατικής Ανωτέρας Ορθόδοξης Θεολογικής 

19 Πρωθιερέας Ραντού Κονσταντίν Μίρον, Αθήνα του Σπρεε και μεταναστευτικό υπόβαθρο, 50 χρό-
νια Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας, ομιλία στο Βερολίνο (31 Μαρτίου 2014)
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Σχολής στη Βαρσοβία. Μετά την κατάληψη της Πολωνίας από τα γερμανικά στρατεύμα-
τα το 1939, ο Γκριγκόλ Περάτζε στήριξε την πολωνική αντίσταση και βοήθησε Εβραίους 
και Γεωργιανούς που αντιμετώπιζαν διώξεις.. Τον Μάιο του 1942 συνελήφθη από την 
Γκεστάπο. Παρά τις μάταιες προσπάθειες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας και 
του Μητροπολίτη αυτής Διονυσίου, μεταφέρθηκε τον Νοέμβριο του 1942 στο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου και δολοφονήθηκε λιγότερο από ένα μήνα 
αργότερα, πιθανότατα στις 6 Δεκεμβρίου 1942. Όχι μόνο ο βίαιος θάνατός του, αλλά και 
η δράση του ως ιερέας των Γεωργιανών στο εξωτερικό, οδήγησαν την Εκκλησία να τον 
χαρακτηρίσει ιερομάρτυρα και να τον γιορτάζει έκτοτε στις 23 Νοεμβρίου. 

Αλλά και άλλοι άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας έδρασαν την εποχή του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου: Υπάρχει για παράδειγμα ο άγιος Αλέξανδρος Σμόρελ (ημέρα μνήμης: 13 
Ιουλίου), για τον οποίο ακούσατε ήδη σήμερα στην ομιλία του πατέρα Νικολάι. Άλλοι 
άγιοι των σκοτεινών χρόνων της Γερμανίας, χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορώ να 
τους αναφέρω όλους, είναι ο ιερέας Ντιμίτρι Κλεπίνιν (1904-1944), ο λέκτορας Γιούρι 
Σκόμπτσοβ (1921-1944) και η μητέρα του, η μοναχή Μαρίγια Σκόμπτσοβα (1891-1945) 
και ο Ελίγια Φονταμίνσκι (1880-1942), που αγιοποιήθηκαν την 11η Φεβρουαρίου 2004 
από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι τους έχασαν τη ζωή του σε 
γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδίως 
η Μαρία Σκόμπτσοβα είναι ευρύτερα γνωστή, χάρη σε ορισμένα βιβλία που έχουν γρα-
φτεί για την ίδια. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της στις 20 Ιουλίου.

Μόλις πρόσφατα και με πολύ αργά βήματα έχει αρχίσει να περνά στη συνείδηση των 
ορθόδοξων χριστιανών της χώρας μας πόσοι νεομάρτυρες υπήρξαν την περίοδο αυτή 
σε γερμανικό έδαφος και πόσο μεγάλος θησαυρός είναι αυτός για την Εκκλησία μας. Ο 
γενικός γραμματέας της Συνέλευσης των Ορθοδόξων Επισκόπων στη Γερμανία Νικο-
λάι Τον αναφέρει για τους προαναφερθέντες αγίους: «Ο βίος (αυτών των) προσφάτως 
αγιοποιηθέντων αγίων τερματίστηκε βιαίως από το τυραννικό καθεστώς της Γερμανίας, 
οι περισσότεροι μάλιστα άφησαν την τελευταία τους πνοή σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης εντός της γερμανικής επικράτειας: Δεν θα ήτο λοιπόν λογικό και η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία σε αυτή τη χώρα να αναλάβει ενεργά την απότιση φόρου τιμής σε αυτούς τους 
αγίους; Όχι για να γίνει κάποιος συμψηφισμός ή για να απαγγελθούν κατηγορίες, αλλά 
στο πνεύμα της συμφιλίωσης, της νέας ζωής που αναβλύζει από το αίμα των μαρτύ-
ρων. Ένα κοινό προσκύνημα των ορθόδοξων αυτής της χώρας στον τόπο μαρτυρίου 
της αγίας Μητέρας Μαρίας στο Ράβενσμπρικ την ημέρα της εορτής της δεν θα μπορού-
σε να αποτελέσει ένα σήμα μιας τέτοιας κατεύθυνσης;20 

Ας μην ξεχνούμε δε και τον Άγιο Νικόλαο (Βελιμίροβιτς), που μαζί με τον σέρβο πατρι-

20 N. Τον στο http://kokid.w-srv.net/kirchl%20leben/mart-029.htm
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άρχη Γαβριήλ21, τον αρχιμανδρίτη (και μετέπειτα μητροπολίτη) Μελέτιο Γαλανόπουλο 
και άλλους ορθόδοξους ιερείς κρατούνταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχά-
ου. Επέζησε της φυλάκισης και των διωγμών, καταβάλλοντας ωστόσο βαρύ τίμημα, 
καθώς δεν μπόρεσε ποτέ ξανά να πατήσει τη σερβική γη και εκοιμήθη στην εξορία.

Το Νταχάου αποτελεί μάλιστα έναν τόπο στον οποίο διατηρείται έντονα η μνήμη των 
ορθόδοξων θυμάτων του φασισμού και του εθνικοσοσιαλισμού, καθώς το 1994 στρα-
τιώτες του αποχωρούντος από τη Γερμανία ρωσικού στρατού έκτισαν μια μικρή ορθό-
δοξη εκκλησία, τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού, ως μνημείο για τα θύματα 
αυτά. «Στη διαδικασία αυτή συμμετείχε και ο πρώην κρατούμενος Γκλεμπ Ραρ. Στο 
παρεκκλήσι φυλάσσεται και ένας μικρός ξύλινος σταυρός, τον οποίο είχε φτιάξει μόνος 
του στη διάρκεια του εγκλεισμού του. Στην εικόνα της Ανάστασης που βρίσκεται στο 
παρεκκλήσι του Νταχάου, η αγιογράφος απαθανάτισε έμμεσα τον Γκλεμπ Ραρ, βάζο-
ντας τους εικονιζόμενους κρατούμενους να φέρουν τον αριθμό κρατουμένων R64923 
που είχε ο Ραρ.»22

Κατά την επίσκεψή του στο μνημείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Νταχάου στις 
19 Μαΐου 2014, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέθεσε 
ένα απόσπασμα από τις σημειώσεις ενός ορθόδοξου επισκόπου, του μητροπολίτη 
Τρίκκης και Σταγών Διονυσίου Χαραλάμπους, τις οποίες συνέταξε ο ίδιος στις 6 Μαΐου 
1945, την ημέρα του Ορθόδοξου Πάσχα, αμέσως μετά την απελευθέρωσή του από το 
Νταχάου:

«6 Μαΐου. Χριστός ανέστη! Όλοι οι χριστιανοί χαίρονται αυτήν την άγια ημέρα της ζω-
οποιού Αναστάσεως του Κυρίου μας. Κι εμείς τρεις και τέσσερις και πέντε φορές πε-
ρισσότερο από τους άλλους, γιατί στη χαρά μας προστίθονταν και η χαρά που δεν 
μπορέσαμε να ζήσουμε τα δύο θλιβερά Πάσχα που ήμασταν κρατούμενοι. 

Στην ύπαιθρο, πίσω από την παράγκα, οι Ορθόδοξοι Έλληνες και Σέρβοι είχαν συ-
γκεντρωθεί. Δεν φορούν χρυσά άμφια. Δεν έχουν ακόμη ράσα. Δεν έχουν κεριά ούτε 
λειτουργικά βιβλία στα χέρια τους. Αλλά τώρα δεν χρειάζονται εξωτερικά, υλικά φώτα 
για να υμνήσουν τη χαρά. Οι ψυχές όλων είναι φλεγόμενες, κολυμπούν στο φως.

Η Θεία Λειτουργία ξεκινά: Ευλογημένος είναι ο Θεός μας. Η μικρή, χαρτόδετη Καινή Δι-
αθήκη μου έχει έρθει στη δόξα της. Ψάλλουμε το «Χριστός Ανέστη» πολλές φορές, και η 
ηχώ του αντηχεί παντού και αγιάζει το μέρος. Στο τέλος υπενθυμίζω στους συγκρατού-
μενούς μου το μαρτύριό μας, τους φόβους μας, τους κινδύνους που μας απειλούσαν 
καθημερινά, αλλά και τη γεμάτη αγάπη με την οποία μας προστάτευε ο αναστάς Κύριός 

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_Gavrilo_V_of_Serbia
22 https://de.wikipedia.org/wiki/KZ-Gedenkst%C3%A4tte_Dachau
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μας, που μας οδήγησε στη μεγάλη χαρά της σημερινής ημέρας και τους καλώ να μην 
ξεχάσουν ποτέ αυτήν τη μεγάλη ελεημοσύνη του Κυρίου. Περάσαμε από φωτιά και νερό 
και μας οδήγησε στην ηρεμία...

Η Γερμανία του Χίτλερ, το τραγικό σύμβολο ενός κόσμου χωρίς Χριστό, δεν υπάρχει 
πια. Και ο ύμνος της ζωής της πίστης ανεβαίνει από όλες τις ψυχές, είναι η ζωή που 
προχωρά από τον καταπράσινο λόφο του Stein στο στρατόπεδο του Νταχάου με πλεύ-
ση προς τον Εσταυρωμένο».23 

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την ομιλία μου με την περιγραφή του Πάσχα του 1945, 
όπως την συνέταξε ο προαναφερθείς Γκλεμπ Αλεξάντροβιτς Ραρ. Γράφει αρχικά για τις 
εξωτερικές συνθήκες αυτής της Λειτουργίας του Πάσχα: «Υπήρχαν ορθόδοξοι ιερείς, 
διάκονοι και μια ομάδα μοναχών από το Άγιο Όρος μεταξύ των κρατουμένων. Αλλά δεν 
υπήρχαν άμφια, καθόλου βιβλία, ούτε εικόνες, κεριά, πρόσφορα ή κρασί... Οι προσπά-
θειες για να τα βρούμε αυτά από τη ρωσική εκκλησία στο Μόναχο απέτυχαν, καθώς 
οι Αμερικανοί απλά δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κανέναν από αυτή την ενορία στην 
κατεστραμμένη πόλη.» Και συνεχίζει: «Την Κυριακή του Πάσχα, 6 Μαΐου (23 Απριλίου 
σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο) -που συνέπεσε με την εορτή του Αγίου Γεωργί-
ου- Σέρβοι, Έλληνες και Ρώσοι συγκεντρώθηκαν στο στρατώνα των καθολικών ιερέ-
ων, λοιπόν.24 Παρότι οι Ρώσοι αποτελούσαν το 40% περίπου των κρατουμένων στο 
Νταχάου, λίγοι μόνο κατάφεραν να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία. Διότι εκείνη τη 
στιγμή, αξιωματικοί επαναπατρισμού των ειδικών μονάδων SMERSH είχαν φτάσει στο 
Νταχάου με αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα, και άρχισαν τη διαδικασία ανέγερσης 
νέων γραμμών συρματοπλέγματος με σκοπό την απομόνωση των σοβιετικών πολιτών 
από τους υπόλοιπους κρατούμενους, ως ένα πρώτο βήμα στην προετοιμασία τους για 
τον ενδεχόμενο αναγκαστικό επαναπατρισμό τους. Σε ολόκληρη την ιστορία της ορθό-
δοξης Εκκλησίας δεν πρέπει να υπήρξε τέτοια Θεία Λειτουργία του Πάσχα, όπως αυτή 
που τελέστηκε στο Νταχάου το 1945. Έλληνες και σέρβοι κληρικοί, μαζί με έναν σέρβο 
διάκονο, φόρεσαν τα αυτοσχέδια άμφιά τους πάνω από τις στολές κρατουμένων με τις 
γαλάζιες και γκρι ρίγες. Άρχισαν να ψάλλουν, εναλλάξ από τα ελληνικά στα σλαβικά 
και μετά ξανά στα ελληνικά. Ο κανόνας του Πάσχα, τα Πασχάλια στιχηρά ψάλθηκαν 

23 (Διονύσιος Χαραλάμπους, Μάρτυρες. Διωγμοί 1942-1945, 5η έκδοση, Εκδόσεις Δαμασκός, σελ. 
162-163). Όπως παρατέθηκε στην ομιλία του ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος κατά την επίσκεψή του στο μνημείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Νταχάου στις 19 
Μαΐου 2014
24 Οι περίπου 400 καθολικοί ιερείς που κρατούνταν στο Νταχάου είχαν δικό τους στρατώνα με πα-
ρεκκλήσι, στο οποίο μπορούσαν να τελούν τη Λειτουργία τους πριν ξεκινήσει η δουλειά. Ο Γκλεμπ 
Ραρ αναφέρει ότι εκεί βρισκόταν μια εικόνα της Παναγίας από το Τσενστοχάου, που ήταν αντίγραφο 
εντός πρωτοτύπου από την Κωνσταντινούπολη. Καθώς δεν υπήρχαν άμφια, χρησιμοποιήθηκαν 
λινές πετσέτες από το νοσοκομείο των αξιωματικών των SS, οι οποίες ράφτηκαν μεταξύ τους και 
διακοσμήθηκαν με περιβραχιόνια του Ερυθρού Σταυρού από το ιατρείο. 
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όλα από μνήμης! Το Ευαγγέλιο «Εν αρχή ήν ο Λόγος» επίσης από μνήμης. Και τέ-
λος, η Ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, επίσης από μνήμης. Ένας νεαρός 
Έλληνας μοναχός από το Άγιο Όρος στάθηκε μπροστά μας και απήγγειλε με τέτοιο 
πυρετικό ενθουσιασμό που ποτέ δεν θα τον ξεχάσω όσο ζω. Ο ίδιος ο άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος φάνηκε να μιλάει μέσα από αυτόν για εμάς και για τον υπόλοιπο κόσμο! 
Δεκαοκτώ Ορθόδοξοι ιερείς και ένας διάκονος -περισσότεροι από τους οποίους ήταν 
Σέρβοι συμμετείχαν σε αυτήν την αξέχαστη Λειτουργία. Όπως ο άρρωστος άνθρωπος 
που τον είχαν κατεβάσει από τη στέγη ενός σπιτιού και τον τοποθέτησαν μπροστά στα 
πόδια του Χριστού, έτσι και ο Έλληνας Αρχιμανδρίτης Μελέτιος διακομίστηκε σε ένα 
φορείο μέσα στο παρεκκλήσι, όπου παρέμεινε προσευχόμενος κατά τη διάρκεια της 
Λειτουργίας».25

Για τους ορθόδοξους χριστιανούς της χώρας αυτή, τα λόγια του προφήτη Ησαΐα (66,14) 
«καὶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ» (και τα κόκκαλα σας θα αναζωογονηθούν 
ωσάν την αναβλαστάνουσαν χλόην) αποτελούν μια προφητεία που πραγματοποιήθη-
κε, μια μόνιμη πραγματικότητα.

Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος το διατύπωσε στην προσευχή του στο Νταχάου ως εξής: 
«Περιβαλλόμενοι από το «νέφος των μαρτύρων»26, στις παρακλήσεις του αγίου ιερέα 
Δημητρίου Κλεπίνιν27, της αγίας Μαρίας Σκόμπτσοβα28 και του ιερομόναχου Γκρέγκορ 
Περάτζε29, και όλων εκείνων που άφησαν την επίγεια ζωή τους στα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης και τα κρατητήρια, ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας «με όλη μας την καρδιά 
και την ψυχή, με όλη μας τη δύναμη και τις σκέψεις μας»30 να δρούμε υπέρ της ταλαι-
πωρημένης εικόνας του Θεού, του συνανθρώπου μας και ζητούμε την ευλογία και την 
παρηγορία του Θεού.»31 

Η υπόσχεση αυτή είναι το θεμέλιο της παρουσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας στη 
Γερμανία. Σας ευχαριστώ πολύ.

25 http://www.orthodoxytoday.org/articles/RahrDachauPascha.php
26 Εβρ 12,1
27 + 9.2.1944 στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μίτελμπαου-Ντόρα
28 + 31.3.1945 στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ράβενσπρικ
29 + 6.12.1942 στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου
30 πρβλ. κατά Λουκάν 10,27
31 Δέηση του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Νταχάου στις 19 Μαΐου 
2014
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