G REEK O RTHODOX M ETROPOLIS O F N EW J ERSEY
Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
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 ἀδελφοί,
Μέ πόνο ψυχῆς θυμόμαστε σήμερα τήν τραγική ἐκείνη ἡμέρα τῆς ἀδίκου εἰσβολῆς
τῶν Τούρκων στήν Κύπρο μας, στίς 20 Ἰουλίου 1974, καί ζωντανεύουν πάλι μπροστά μας τά
φρικτά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα, οἱ κτηνωδίες, ἡ ἀγριότητα καί ἡ βαρβαρότητα πού
ἐπέδειξαν οἱ ἐχθροί ἐναντίον τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν μας, μέσα στήν ἴδια τήν πατρίδα τους.
Ὅλα αὐτά τά γεγονότα καί ἡ τεράστια ἀδικία πού διεπράχθη, ἄφησαν στούς Κυπρίους
ἀδελφούς μας ἀνοικτές πληγές, πού δέν εἶναι δυνατόν νά θεραπευθοῦν, μέχρι τήν στιγμή
πού θά ἐπανέλθει ἡ δικαιοσύνη καί δοῦμε πάλι τήν Κύπρο μας ἑνωμένη.
Μέσα στίς μαύρες σελίδες τῆς ἱστορίας τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς βλέπουμε γεγονότα
πού σημάδεψαν ἕναν ὁλόκληρο λαό˙ οἰκογένειες πού χωρίσθηκαν, τούς Ἑλληνοκυπρίους
πού ἐκδιώχθηκαν μέ τήν βία ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες, ἀθώους πολίτες πού
δολοφονήθηκαν, Ἱερούς Ναούς πού καταστράφηκαν, καί τόν ξεριζωμό τῆς Ἑλληνικῆς
κληρονομιᾶς ἀπό τήν Κυβέρνηση τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία δέν νοιάζεται οὔτε γιά τήν εἰρήνη,
οὔτε γιά τήν ἁρμονική συνύπαρξη τῶν λαῶν, ἀλλά τήν ἐνδιαφέρουν μόνο τά δικά της
συμφέροντα, μέ ὁποιοδήποτε κόστος, καί ὑποτιμῶντας τήν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Εἶναι
δέ πολύ λυπηρό ὅτι τέτοιου εἴδους πράξεις καί συμπεριφορές ἀποτελοῦν βασική τακτική τῆς
Τουρκίας, καθώς ἐπικρατεῖ ἡ πολιτική τοῦ μίσους, τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, τῆς βίας καί τῆς
μισαλλοδοξίας, μέ ὅλα τά παραπάνω νά ἐπιβεβαιώνονται μέ τήν πρόσφατη ἀπαισία
ἀπόφαση μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας, τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, σέ Τζαμί.
Ἡ «ἐθνική ἐκκαθάριση» πού ἐπέβαλαν οἱ Τούρκοι κατά τήν εἰσβολή τους στήν Κύπρο
εἶναι μιά ἀκόμη γνωστή πράξη τῆς Τουρκίας στήν ἱστορία της, πού χαρακτηρίζεται ἀπό βία
καί ὑποδούλωση ἄλλων λαῶν. Αὐτή ἡ ἱστορία πηγαίνει πίσω αἰῶνες, στίς Ὀθωμανικές
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κατακτήσεις, καί συνεχίζει ἀδιάκοπα μέχρι σήμερα. Εἶναι γεγονός ὅτι διαρκής στόχος τῆς
Τουρκίας εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως, τοῦ Ἑλληνικοῦ
Πολιτισμοῦ καί τῆς Γλώσσας, καθώς καί κάθε ἴχνους Ἑλληνικῆς ἱστορίας. Μόνο στά
τελευταῖα 100 χρόνια, ἡ Τουρκική Κυβέρνηση ἔχει διαπράξει θηριωδίες ἐναντίον τῶν
Ἑλλήνων, ὅπως γενοκτονίες, τό κλείσιμο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί τήν συνεχῆ
δίωξη καί καταπίεση τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.
Παρά ταῦτα, εὑρισκόμενοι ἐνώπιον αὐτῆς τῆς ἐχθρικῆς καταστάσεως, ὀφείλουμε νά
παραμείνουμε δυνατοί καί σταθεροί ἐναντίον κάθε δύναμης πού ἐργάζεται τό πονηρό, τόν
διχασμό, καί τήν ἀδικία. Ὀφείλουμε ὅλοι ἐμεῖς νά ὑψώσουμε τό ἀνάστημα καί τήν φωνή μας
καί νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Ὀρθόδοξο πίστη μας, τήν Ἑλληνική μας ταυτότητα, τήν
θρησκευτική ἐλευθερία καί τήν δικαιοσύνη πρός ὅλους. Ὀφείλουμε ἀκόμη νά
ὑπερασπιστοῦμε τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους, καί νά μιλήσουμε γιά τίς ἀπερίγραπτες
θηριωδίες πού ἔχουν ὑποστεῖ, καθώς τούς ἄρπαξαν τήν γῆ τους, τούς δίωξαν ἀπό τήν
πατρίδα τους, καί μέχρι σήμερα θρηνοῦν γιά τίς χαμένες ζωές καί περιουσίες τους, ἐξαιτίας
τῶν παρανόμων ἐνεργειῶν τῆς Τουρκίας. Καί ὅταν μιλοῦμε γιά ὅλα αὐτά τά γεγονότα, ἀς
μήν ἀναφερόμαστε σ’αὐτά ὡς περασμένη καί τετελεσμένη ἱστορία, ἀλλά σάν ἕνα κεφάλαιο
τῆς ἱστορίας πού δέν ἔχει κλείσει, ἀλλά αἱμορραγεῖ, καί περιμένει τήν δικαίωση,
προασπιζόμενοι πάντοτε τά ἀθῶα θύματα αὐτῆς τῆς ἀδικίας.

Κλείνοντας, σᾶς παρακαλῶ σήμερα, κατά τήν ἱερά ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο,
νά θυμηθοῦμε τίς ἀθώες ψυχές τῶν πατέρων, μητέρων καί ἀδελφῶν μας πού ἔπεσαν στόν
ἀγῶνα γιά δικαιοσύνη καί νά προσευχηθοῦμε σήμερα ἀλλά καί συνεχῶς γιά τήν ἀνάπαυση
τους στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀς μήν ξεχνοῦμε ποτέ αὐτήν τήν θλιβερή ἐπέτειο ἀλλά καί
ὅλα ὅσα διαπράχθησαν τότε καί συνεχίζονται μέχρι σήμερα, καί ἀς προσπαθοῦμε νά
τιμοῦμε μέ τήν μνήμη μας ἀλλά καί τίς πράξεις μας τούς ἱερούς ἐκείνους ἀγῶνες τῶν ἡρώων
μας γιά δικαιοσύνη καί ἐλευθερία.
Εὐχόμενος ὅπως ὁ Κύριος πάσης παρακλήσεως ἀναπαύῃ τίς ἁγίες ψυχές τῶν
θυμάτων τῆς Τουρκικῆς Εἰσβολῆς στήν Κύπρο μας καί πραστατεύῃ καί διαφυλάττῃ τόν Λαό
Του, διατελῶ
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

