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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ 43η ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 1974 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον
Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
Ἐντιµότατα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συµβουλίου,
Ἐντιµοτάτους Προέδρους τῶν Κοινοτικῶν Συµβουλίων καί τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς Διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Ἀπογευµατινῶν
Σχολείων, Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας, καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα
Τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης

« Ὁ Θεός µου βοηθός µου, ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν... αἰνῶν ἐπικαλέσοµαι τὸν Κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου
σωθήσοµαι» (Ψαλµός, 17, 3-4).
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ δυσάρεστη ἐπέτειος τῆς εἰσβολῆς τῶν τουρκικῶν στρατιωτικῶν δυνάµεων στὴ µαρτυρικὴ καὶ
πολύπαθο µεγαλόνησο Κύπρο ξαναζωντανεύει σήµερα, ἔπειτα ἀπὸ 43 χρόνια, σὲ ὅλους µας θλιβερὲς
µνῆµες. Σαραντατρία ὁλόκληρα χρόνια διέρευσαν ἀπὸ τὸ τραγικὸ πρωινὸ τῆς 20ης Ἰουλίου 1974, κατὰ
τὸ ὁποῖο τουρκικὲς δυνάµεις εἰσέβαλαν καὶ καταπάτησαν κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιο, ἐν ὀνόµατι µιᾶς
ἐπεκτατικῆς καὶ ἄνανδρης πολιτικῆς, σκορπίζοντας τὸν ὄλεθρο καὶ τὸν θάνατο.
Πέραν τῆς οἰκονοµικῆς καταστροφῆς ποὺ προκλήθηκε καὶ τῆς βίαιης µετακίνησης πληθυσµοῦ,
περισσότεροι τῶν 3.000 θανατώθηκαν, ἐνῶ περίπου 1.400 Ἑλληνοκύπριοι παραµένουν ἀγνοούµενοι.
Ἐπιπλέον, λεηλατήθηκαν συστηµατικὰ καὶ βεβηλώθηκαν οἱ χριστιανικοὶ ναοὶ µὲ τὴν ἁρπαγὴ πολύτιµων
χρυσῶν ἢ ἀργυρῶν ἀντικειµένων (ὅπως Ἁγίων Δισκαρίων, Ἁγίων Ποτηρίων, Κανδηλιῶν, Σταυρῶν) καὶ
εἰκόνων ἢ χειρογράφων, τὴν καταστροφή εἰκονοστασίων, προσκυνηταρίων καὶ ἄλλων ξυλογλύπτων καὶ
τὴν ἀφαίρεση ψηφιδωτῶν καὶ τοιχογραφιῶν.
Εἰσήλθαµε ἤδη στὴν πέµπτη δεκαετία µετὰ τὴν εἰσβολὴ καὶ οἱ τουρκικὲς δυνάµεις κατοχῆς
συνεχίζουν νὰ ἐλέγχουν παράνοµα τὸ 37% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας καὶ τὸ µεγαλύτερο
τµῆµα τῆς ἀκτογραµµῆς της. Ὅµως δὲν ἀπογοητευόµαστε. Οἱ Ἕλληνες ἔχουµε νιώσει στὸν ἐθνικό µας
βίο ἀµέτρητες φορὲς τὴν κατάφωρη ἀδικία τῶν ἑκάστοτε ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Ὅπως λέει ὁ Μακρυγιάννης,
«ὅλα τὰ θεριὰ τρῶνε ἀπὸ πάνω µας ἀλλὰ πάντα µένει καὶ µαγιὰ». Καὶ αὐτὴ ἡ µαγιὰ εἶναι ἰκανὴ, ὥστε νὰ
ζυµωθεῖ «ὅλον τὸ φύραµα». Ὑπάρχουν πάντα στὸν ἑλληνισµὸ ἐκεῖνοι ποὺ ἀγρυπνοῦν φυλάγοντας τὶς
Θερµοπύλες καὶ µὲ τὴ θυσία τους ἀφυπνίζουν καὶ τοὺς ὑπόλοιπους. Δὲν ἐπιτρέπουµε, λοιπόν, στοὺς
ἐαυτούς µας νὰ καταληφθοῦν ἀπὸ ἡττοπάθεια. Ὀρθοὶ στὶς ἐπάλξεις ὑπεράσπισης τοῦ δικαίου θὰ
ἀγωνιζόµαστε ἀσταµάτητα γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας καὶ τὴ δικαίωση τοῦ πολύπαθου λαοῦ µας.
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Τὸ τελευταῖο διάστηµα, µάλιστα, ὑπήρξαµε αὐτήκοοι µάρτυρες µιᾶς ἀκόµη εὐκαιρίας στὸ ἐπίπεδο
τῶν διεθνῶν διαπραγµατεύσεων, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στό Κρανς Μοντανά τῆς Ἑλβετίας. Δυστυχῶς, δέν
ἐπετεύχθη ἡ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ ζητήµατος καὶ δὲν ἐξευρέθη µία δίκαιη καὶ βιώσιµη λύση, κοινῶς
ἀποδεικτὴ στὸ πλαίσιο τῶν διµερῶν ἐπαφῶν.
Ὡς Μητροπολίτης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Νέας Ἰερσέης, ἐκφράζων τὴν εὐχή καὶ τὴν ἐπιθυµία
ὅλων τῶν ὁµογενῶν ποὺ ζοῦµε καὶ ἀπολαµβάνουµε τὰ ὀφέλη µιᾶς ἐλεύθερης χώρας, εὔχοµαι καὶ
προσεύχοµαι πρὸς τὸν Θεό, οἱ προσπάθειες αὐτὲς νὰ συνεχισθοῦν, ὥστε νὰ παραµείνει ἀνοικτὸς ὁ
δρόµος καὶ ζωντανὴ ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ ζητήµατος. «Αἰνῶν ἐπικαλέσοµαι τὸν
Κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν µου σωθήσοµαι», ὅπως λέγει καὶ ὁ ἱερὸς ψαλµῳδός. Ἐξάλλου, ὅταν ὅλα εἶναι
δυσοίωνα καὶ σκοτεινά, ἐλπίζουµε στὸν Θεὸ, ὁ ὁποῖος εἶναι «βοηθός µου και ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν» καὶ ὁ
µόνος ποὺ µπορεὶ νὰ δώσει τὴ λύση. Μία λύση, ἡ ὁποία θὰ διασφαλίζει τὴν εἰρήνη, τὴ σταθερότητα καὶ
τὴν εὐηµερία. Μία ἐπίλυση, ἡ ὁποία θὰ τερµατίσει ἐπιτέλους τὴν κατοχή καὶ θα ἐπανενώσει
δηµοκρατικὰ καὶ ἐλεύθερα τὴν µέχρι σήµερα διχασµένη µαρτυρικὴ Μεγαλόνησο.
Παράλληλα ὅµως, δὲν θὰ πρέπει νὰ λησµονοῦµε ἀπὸ τὴν προσευχή µας τὶς χιλιάδες τῶν θυµάτων
ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωή τους ὑπερασπαζόµενοι τὰ δίκαια καὶ ἰδανικὰ τῆς πατρίδος. Ὡς ἐκ τούτου,
ἀπευθυνόµενος στοὺς ἱερεῖς τῶν Κοινοτήτων τῆς Τοπικῆς µας Ἐκκλησίας, παρακαλῶ ὅπως ἐπιτελέσουν
Ἐπιµνηµόσυνον Δέησιν, ὑπὲρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν µαρτύρων ἀδελφῶν µας, τῶν
τελειωθέντων κατὰ τὴν τουρκικὴν εἰσβολὴν εἰς τὴν Κύπρον.
Εἴθε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύει τὶς ψυχὲς «πάντων τῶν ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος ἡµῶν εὐκλεῶς
ἀγωνισαµένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Ἔθνους ἡµῶν ἀγῶσι».
Ζήτω τὸ Ἔθνος, Ζήτω ἡ µαρτυρική Κύπρος!
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί πολλῶν εὐχῶν
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