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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ 45Η ΕΠΕΤΕΙΩ
ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τά Ἔντιµα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συµβουλίου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων, Τάς
Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Ἀγαπητοί µου αδελφοί,
Τιµοῦµε σήµερα τήν Ἐπέτειο τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο πρίν ἀπό 45
χρόνια, καί θυµόµαστε τήν φοβερή ἀδικία πού διαπράχθηκε ἀπό τήν κυβερνητική ἐξουσία
τῆς Τουρκίας ἐναντίον τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν µας, οἱ ὁποῖοι πέρασαν διαµέσου πολλῶν
δοκιµασιῶν, ἐνῶ τήν ἴδια ὤρα ἡ κοινή γνώµη διεθνῶς σιωποῦσε καί παρέβλεπε τήν
τουρκική ἀγριότητα.
Οἰκογένειες χωρίσθηκαν, γείτονες στράφηκαν ἐναντίον τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον,
Ἱεροί Ναοί κατεστράφηκαν, ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀνθρώπων ἐξορίσθηκαν ἀπό τίς
πατρογονικές τους ἑστίες µέ τό πρόσχηµα τῆς προσπάθειας σταθεροποίησης τῆς εἰρήνης
στήν περιοχή, καί χιλιάδες ἄλλοι πέθαναν προσπαθῶντας νά προστατευθοῦν ἀπό τά ἄδικα
χέρια τῶν τυρράνων. Ἡ Τουρκία τότε, προέβη σέ «ἐθνική ἐκκαθάριση», ξεριζώνοντας µέ
τήν βία τό ἕνα τρίτο τοῦ Ἑλληνο-Κυπριακοῦ πληθυσµοῦ ἀπό τά σπίτια τους, διχάζοντας
παράνοµα ἕνα ὁλόκληρο ἔθνος. Αὐτή ἡ φοβερή ἀδικία ἀποτελεῖ µόνο µία ἀπό µιά σειρά
ἄλλων ἀδικιῶν πού διαπράχθηκαν ἀπό τήν Τουρκία. Δυστυχῶς, αὐτές οἱ ἀδικίες δέν ἔχουν
µέχρι σήµερα διορθωθεῖ καί µάλιστα ἔχουν ἀκολουθήσει καί πολλές ἄλλες.
Τέτοιες ἐχθρικές πράξεις καί ἐνέργειες εἶναι πλέον συνηθισµένες στήν περιοχή,
καθώς ἡ Τουρκία ἔχει προχωρήσει καί σέ ἄλλες βίαιες καί καταπιεστικές ἐνέργειες ὄχι
µόνον ἐναντίον τῆς Κύπρου, ἀλλά καί τῆς Ἑλλάδος καί ἀκόµη καί ἐναντίον τῶν ἴδιων τῶν
κατοίκων της. Ἱστορικῶς, ἡ Τουρκία προβαίνει σέ ἀποτρόπαιες ἐνέργειες ἀπό τή ἐποχή τῆς
Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ ἐπιθυµία της νά ἐξαφανίσει τήν Ὀρθόδοξη πίστη, τήν
Ἑλληνική Ἱστορία, τόν Ἑλληνικό Πολιτισµό, καί τήν Ἑλληνική Γλῶσσα δέν ἔχει ὅρια καί
συνεχίζει καί στήν σύγχρονη περίοδο καί ἱστορία, µέ µεθόδους ὅµως πού δέν φαίνονται
ξεκάθαρα ὅπως τότε, ἀλλά πού εἶναι ὅµως τό ἴδιο καταστρεπτικές. Ἡ ὑποδούλωση τῶν
Ἑλλήνων κατά τήν Ὀθωµανική κατάκτηση, οἱ γενοκτονίες πού διαπράχθησαν κατά τόν 20ο
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αἰῶνα, τό βίαιο καί ἄδικο κλείσιµο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, καί ἡ συνεχιζόµενη
καταπίεση πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, ἀποτελοῦν µερικά
µόνο ἀπό τά πολλά παραδείγµατα τῆς Τουρκικῆς ἐπιµονῆς ὥστε νά ἐκµηδενίσει τήν πίστη
µας, τόν πολιτισµό µας, τόν λαό µας.
Καθώς ὅµως ἐρχόµαστε ἀντιµέτωποι µέ τήν συνεχιζοµένεη αὐτή τραγωδία,
ὀφείλουµε νά παραµένουµε δυνατοί καί σταθεροί ἐναντίον τῶν πονηρῶν αὐτῶν δυνάµεων,
ἐναντίον τῆς καταπίεσης, ἐναντίον τῆς ἀδικίας. Ὀφείλουµε πάντοτε νά γινόµαστε ἡ δυνατή
φωνή ὑπεράσπισης τῆς Ὀρθοδόξου πίστης µας, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τῆς
πολιτικῆς ἐλευθερίας, καί τῆς νοµιµότητας. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὀφείλουµε νά
θυµόµαστε αὐτά τά ἱστορικά γεγονότα, ὄχι ὅµως ἔχοντας ἀπαισιοδοξία στίς καρδιές µας,
ἀλλά µέ ἀποφασιστικότητα ὅτι στό τέλος θά ἐπικρατήσει ἡ νοµιµότητα. Ἀς µήν
ἀναφερόµαστε σέ αὐτά τά γεγονότα ὡς κάτι τετελεσµένο πού ἀνήκει στό παρελθόν, ἀλλά
ἀς συνεχίσουµε νά ὑποστηρίζουµε τά δίκαια τῶν θυµάτων πού ὑπέστησαν φρικαλεότητες,
συνειδητοποιῶντας ὅτι αὐτό τό κοµµάτι τῆς ἱστορίας µπορεῖ µέν νά ἄρχισε δεκαετίες πρίν,
ἀλλά ἀπέχει πολύ ἀπό τήν δικαίωση καί διόρθωση.
Καθώς θυµόµαστε σήµερα τήν σοβαρή αὐτή Ἐπέτειο τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν
Κύπρο µας, σᾶς ζητῶ νά προσεύχεσθε γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκως
τελειωθέντων µητέρων, πατέρων, ἀδελφῶν, φίλων καί γειτόνων, καί γιά τήν εἴσοδό τους
στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀς µήν ξεχνοῦµε ποτέ τά γεγονότα πού συνέβησαν τόν
Ἰούλιο τοῦ 1974, καί πάντοτε νά θυµόµαστε µέ προσευχητική διάθεση ὅλους ἐκείνους πού
ἔδωσαν τήν ζωή τους στόν ἀγῶνα γιά ἐλευθερία καί δικαιοσύνη στήν Κύπρο.
Εὐχόµενος ὅπως ὁ Θεός τοῦ ἐλέους καί τῆς δικαιοσύνης συνεχίζει νά διαφυλάττει καί
νά κοθοδηγεῖ ὅλους, καί νά προστατεύει τόν λαό Του, διατελῶ

Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν διαπύρων,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

