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Ι ΕΡΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν ΕΑΣ Ι ΕΡΣΕΗΣ
101η Ἐπέτειος τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας
Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Ἐντιµοτάτους Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
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, Χριστός Ἀνέστη!
Τό ἔτος πού διανύουµε σηµατοδοτεῖ τήν Ἐπέτειο τῆς συµπληρώσεως 101 ἐτῶν ἀπό
τήν Γενοκτονία τῶν ἀδελφῶν µας Ποντίων, δηλαδή ἀπό τήν στιγµή ἐκείνη στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητας ὅπου ἑκατοντάδες χιλιάδων συνανθρώπων µας Ἑλλήνων ποντιακῆς
καταγωγῆς δολοφονήθηκαν, περισσότεροι ἀπό ἕνα ἑκατοµµύριο ἐξορίσθηκαν ἀπό τίς
πατρογονικές τους ἑστίες καί ὁδηγήθηκαν στήν Ἑλλάδα, τά σπίτια τους κατασχέθηκαν, καί
ἀναρίθµητες Ἐκκλησίες καί Μοναστήρια καταστράφηκαν. Αὐτή ὑπῆρξε µιά σκοτεινή
περίοδος στήν παγκόσµια ἱστορία, καί ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ µιά µαύρη κηλίδα στήν ἱστορία
τοῦ Τουρκικοῦ Ἔθνους πού διέπραξε αὐτές τίς ἀποτρόπαιες πράξεις.
Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Τούρκοι προσπάθησαν συστηµατικά στό διάβα τῆς ἱστορίας
τους νά ἐξοντώσουν ὁλόκληρους λαούς, δέν κατάφεραν νά ἐξαλείψουν καί νά σβήσουν τήν
ἀλήθεια τῶν ἐγκληµατικῶν τους πράξεων. Παρά τό ὅτι προσπάθησαν νά ξεριζώσουν τήν
Ὀρθόδοξο πίστη, δέν θά καταφέρουν ποτέ νά φιµώσουν τούς ἀνθρώπους µας καί νά
σιωπήσουν τίς θερµές προσευχές τους. Ἄν καί προσπάθησαν νά καταστρέψουν καί νά
ἐξαλείψουν τήν ἱστορία µας, τήν πίστη µας, τόν πολιτισµό καί τήν γλῶσσα µας, δέν
κατάφεραν νά τό πετύχουν, καθώς ἡ ταυτότητά µας καί τό ποιόν τοῦ Γένους µας εἶναι
αἰώνια χαραγµένο στήν εὐλογηµένη Γῆ τοῦ Πόντου καί ὅλης τῆς Τουρκίας.
Ἐντούτοις, τά δραµατικά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα τότε, 101 χρόνια πρίν, ὀφείλουν
νά µᾶς ἀφυπνίζουν καί νά µᾶς θυµίζουν ὅτι τό κακό συνεχίζει νά ὑπάρχει στόν κόσµο µας
καί ὅτι πρέπει νά εἴµαστε πάντοτε σέ ἐγρήγορση καί ἕτοιµοι ὥστε νά ἀντιµετωπίσουµε τίς
σκοτεινές δυνάµεις αὐτοῦ τοῦ κόσµου. Ἐποµένως, ἀποτελεῖ ἐπιτακτική ἀνάγκη νά
διδάξουµε τήν οἰκουµένη γιά τίς ἀποτρόπαιες πράξεις κατά τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,
ὥστε οἱ λαοί τοῦ κόσµου νά ἀναγνωρίσουν ἐπιτέλους τά πολλαπλά ἐγκλήµατα πού
διαπράχθησαν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, δηλαδή νά ἀναγνωρίσουν τίς πράξεις
αὐτές ὡς «γενοκτονία».
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Ἐπιπλέον, ὀφείλουµε νά διδάξουµε τίς νέες γενιές γιά τά φρικτά γεγονότα πού
διαπράχθησαν καί ἀποτελοῦν ἀδιάψευστο κοµµάτι τῆς ἱστορίας µας. Ἐπίσης, πρέπει νά
διδάξουµε στά παιδιά µας νά ἀγαποῦν καί νά σέβονται τήν πίστη, τήν ἱστορία, τόν
πολιτισµό, τήν Γλῶσσα καί τίς παραδόσεις µας. Αὐτό θά ἀποτελέσει τόν ἀσφαλέστερο
τρόπο ὥστε νά τιµήσουµε τήν θυσία τῶν ἡρώων µας καί νά διατηρήσουµε στήν µνήµη µας
ὅλους ἐκείνους πού ἀγωνίσθηκαν ὥστε νά σώσουν ἄλλους κατά τήν διάρκεια τῶν φρικτῶν
αὐτῶν γεγονότων.
Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλῶ πολύ ὅλους νά διδάξουµε τά µέλη τῶν Κοινοτήτων µας τήν
ἱστορία καί τόν πολιτισµό τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ, δίνοντας ἰδιαίτερη ἔµφαση στά
τραγικά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα 101 χρόνια πρίν, στήν φρικτή γενοκτονία καί τόν
ξεριζωµό καί ἀς µήν λησµονοῦµε ὅτι ἡ ταυτότητα τοῦ Γένους µας εἶναι συνυφασµένη µέ τό
παρελθόν µας, ἐνῶ τό πεπρωµένο µας εῑναι συνυφασµένο µέ τό µέλλον τῶν παιδιῶν µας.
Παρακαλῶ λοιπόν νά τελεσθεῖ Ἐπιµνηµόσυνη Δέηση σέ ὅλες τίς Ἐνορίες µας τήν Κυριακή
17 Μαΐου 2020 γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν ἀδελφῶν µας Ποντίων πού χάθηκαν
στήν Γενοκτονία τοῦ 1919.
Εὔχοµαι εἰλικρινῶς καί προσεύχοµαι ὅπως συνεχίζοντας τίς προσπάθειές ὅλων µας
γιά τήν ἐνηµέρωση τῆς κοινῆς γνώµης ὡς πρός τήν ἀλήθεια τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων
νά ἀφυπνίσουµε συνειδήσεις καί νά καταφέρουµε ἐπιτέλους νά φέρουµε σέ γνώση ὅλων
τῶν λαῶν τά βασανιστήρια καί τίς δοκιµασίες πού ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου, καί
νά ἐπιτύχουµε νά ἀναγνωρισθεῖ παγκοσµίως ὁ ξεριζωµός τοῦ 1919 ὡς Ἔγκληµα κατά τῆς
ἀνθρωπότητας. Ἀς µήν λησµονήσουµε ποτέ τίς χιλιάδες ψυχές ὅλων ἐκείνων πού ἔχασαν
τήν ζωή τους κατά τήν ἀδιανόητη αὐτή σφαγή πού ἔλαβε χώρα τότε καί ἀς ἀτενίζουµε
πάντοτε τό µέλλον µέ αἰσιοδοξία, ἐκτιµῶντας τήν ἱστορία καί τήν παράδοση τῶν Ἑλλήνων
τοῦ Πόντου πού ζοῦν ἐντός καί ἐκτός τῶν Κοινοτήτων µας.
Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

