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Σας καλωσορίζω στην επιστημονική ημερίδα, με θέμα: «Ο Επίσκοπος Σύρας Ιωάννης 

Ανδρέας Κάργας και η εποχή του», που διοργανώνει η Καθολική Επισκοπή Σύρου και η 

Κίνηση Καθολικών Επιστημόνων και Διανοουμένων Ελλάδος, με την ευκαιρία της επετείου 

των 400 ετών από τον μαρτυρικό θάνατο του Ιωάννη Ανδρέα Κάργα, Επισκόπου Σύρου 

από το 1607 έως το 1617, και του γραμματέα του ιερέα Μιχέλη Γουτζίνου. 

Ο Ιωάννης Ανδρέας Κάργας είναι ο καλός ποιμένας, που θυσίασε την ζωή του για το 

ποίμνιό του. Ο Τούρκος ναύαρχος Αλή Τσελεμπής διέταξε τον απαγχονισμό του στο λιμάνι 

της Σύρου, τον Οκτώβριο του 1617, διότι ο Επίσκοπος αρνήθηκε να αποκαλύψει που ήταν 

κρυμμένοι οι κάτοικοι του νησιού, για να μην υποστούν τις βιαιοπραγίες των Τούρκων, με-

τά την λεηλασία και την πυρπόληση του οικισμού της Χώρας. 

Στον Ιωάννη Ανδρέα Κάργα έχει αναγνωριστεί από την Καθολική Εκκλησία ο τίτλος του 

«Δούλου του Θεού», ο οποίος προηγείται των τίτλων του «Μακαρίου» και του «Αγίου». 

Κάθε τοπική Εκκλησία προσβλέπει στην ύπαρξη δικών της Μαρτύρων, διότι είναι πεπει-

σμένη για την ισχυρή μεσιτεία τους κοντά στον Θεό. Ο Επίσκοπος Κάργας ανήκει στο 

πλήθος αυτών των Μαρτύρων. Ένας Μάρτυρας, ένας Άγιος, είναι πάντοτε προορισμένος 

από το σχέδιο του Θεού να νουθετεί και να καθοδηγεί τους ανθρώπους. 

Η Εκκλησία της Σύρου δεν λησμόνησε τον Μάρτυρα Επίσκοπό της, Ιωάννη Ανδρέα 

Κάργα, του οποίου την μεσιτεία επικαλούνταν επισήμως στους ναούς, όπως φαίνεται από 

την ιδιαίτερη Δέηση, που συνέταξε το 1835 σε λατινική γλώσσα ο γηγενής ιερέας Ιωάννης 

Μαϊδιώτης. 

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή εισαγωγή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές της 

σημερινής ημερίδας, οι οποίοι ήρθαν από άλλα μέρη της Ελλάδας για να παρουσιάσουν 

τις επιστημονικές εισηγήσεις τους, καθώς και όλους εσάς που παρευρίσκεστε απόψε στην 

επετειακή αυτή εκδήλωσή μας. 


