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21 Αὐγούστου 2020
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,
Ἡ Τουρκική Κυβέρνηση, μετά τήν πρόσφατη παράνομη καί ἄδικη μετατροπή τῆς
Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ Τζαμί, ἰσχυριζόμενη ὅτι εἴχε τό δικαίωμα νά τό
πράξει θεωρῶντας ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία τούς ἀνήκει, ἐπιδιώκει καί πάλι τήν συνέχιση τῶν ἄνομων
καί ἀσυνείδητων ἐνεργειῶν της, μετατρέποντας καί τήν Ἐκκλησία τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς «Χώρας» σέ Τζαμί. Βέβαια, ἀκόμα καί πρίν τήν πραγματοποίηση αὐτῆς
τῆς καταίσχυντης πράξης, ἦταν ἐμφανέστατο ὅτι ἡ Τουρκική Κυβέρνηση δέν ἦταν διατεθειμένη
νά σταματήσει τήν ἐφαρμογή τῶν πονηρῶν της σχεδίων γιά τήν ἐξόντωση καί τήν θρησκευτική
καί πολιτισμική γενοκτονία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἔτσι,
ἡ τελευταία αὐτή ἀπεχθής πράξη ἐπιβεβαιώνει περίτρανα ὅτι ἡ Τουρκία συνεχίζει τήν κακοήθη
ἐπίθεση ἐναντίον ὄχι μόνον τῶν Χριστιανῶν ἀλλά καί κάθε ἀνθρώπινης ὑπάρξεως πού
ἀγωνίζεται γιά τήν διατήρηση ἀρχῶν καί ἰδανικῶν, ὅπως τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καί τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Ἰερσέης καταδικάζει ἔντονα καί ἀπερίφραστα αὐτές τίς
ἀνίερες ἐνέργειες τῆς Τουρκικῆς Κυβέρνησης καί καλεῖ τήν Διεθνή Κοινότητα νά ὑψώσει τήν
φωνή της ἐναντίον αὐτῆς τῆς πρόσφατης προσπάθειας τῆς Τουρκίας νά σφετεριστεῖ καί νά
ἀλλάξει τήν θρησκευτική καί πολιτισμική ἱστορία, μετατρέποντας καί τήν Ἐκκλησία τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς «Χώρας» σέ Τζαμί.
Στίς σελίδες τῆς ἱστορίας τῆς Τουρκίας εἶναι καταγεγραμμένες ἀναρίθμητες πράξεις
ἀγριότητας καί σειρᾶς ἀδικιῶν πρός τόν Ἑλληνικό πληθυσμό. Μοναδική κληρονομιά τῆς
Τουρκίας ἀνά τούς αἰῶνες ἀποτελεῖ ἡ συνεχής καί μοχθηρή πρόθεσή της νά καθυποτάξει τίς
θρησκευτικές καί πολιτισμικές μειονότητες, πού μάλιστα ἀποτελοῦν μέλη τῆς Τουρκικῆς
215 East Grove Street, Westfield, NJ, 07090-1656 • Tel: (908) 301-0500 • Fax: (908) 301-1397
Web: www.nj.goarch.org • E-mail: metropolis@nj.goarch.org

κοινωνίας, ὡς κάτοικοι τῆς Χώρας αὐτῆς. Εἶναι δέ προφανές ὅτι μοναδικός στόχος τῆς Τουρκίας
εἶναι νά ξεριζώσει ἐντελῶς κάθε στοιχεῖο Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ καί νά ἀπαγορεύσει κάθε
ἀναφορά στόν γηγενή πληθυσμό της, πού γέννησε τήν Πόλη τῶν Πόλεων, τήν
Κωνσταντινούπολη.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ εὐθύνη πού μᾶς ἀναλογεῖ εἶναι νά φέρουμε στό φῶς αὐτές τίς πονηρές
πράξεις, ὥστε ὁ Κόσμος νά καταλάβει ἐπιτέλους τά βδελυρά σχέδια πού περιέχουν οἱ ἐνέργειες
αὐτές τῆς Τουρκικῆς Κυβέρνησης. Ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς κληρονόμοι τῆς
Βυζαντινῆς πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς, καί ὡς ἄνθρωποι πού ἀγαποῦμε καί στηρίζουμε τό
καλό καί τό δίκαιο, σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω νά ὑψώσουμε τό ἀνάστημα καί τίς φωνές
μας. Νά ὑψώσουμε τίς φωνές μας ἐναντίον τῶν ἀνισοτήτων καί τῶν ἀγριοτήτων πού
διαπράττονται ἀπό τήν Τουρκική Κυβέρνηση, καί συγκεκριμένα ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν. Κυρίως ὅμως, νά ὑψώσουμε τίς φωνές μας ὥστε νά ὑποστηρίξουμε καί
νά προστατέψουμε τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως,
τό ὁποῖο ὡς ἡ κορυφή, μᾶς κρατᾶ ἑνωμένους μέ τήν Ὀρθόδοξό μας πίστη καί διατηρεῖ τήν
πνευματική μας ὑγεία.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν πρέπει νά ἐπιτρέψουμε σέ αὐτές τίς πονηρές καί σκοτεινές
δυνάμεις νά πραγματοποιήσουν τά μισητά τους σχέδια, μιλῶντας πάντοτε τήν γλῶσσα τῆς
ἀλήθειας καί φωτίζοντας κάθε πτυχή τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ζητήματος. Δέν πρέπει νά
ἀνεχθοῦμε ἄλλο τήν ἀποϊεροποίηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μας καί τήν συνεχή δίωξη τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἀπό μέρους τῆς Τουρκίας. Σᾶς παρακαλῶ νά ἔχουμε πάντοτε
στίς προσευχές μας τήν ἀγαπημένη μας Μητέρα Ἐκκλησία, καί τόν Πνευματικό μας Πατέρα,
τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, καί νά παρακαλέσουμε τόν
Κύριο γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὥστε νά ἐπιστρέψει καί
πάλι στήν προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή νά παραμείνει Ἱερός Ναός.
Εὐχόμενος ὅπως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί Προστάτιδα τῆς
Βασιλίδος τῶν Πόλεων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά εἶναι μαζί σας
πάντοτε, διατελῶ

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

