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Πρός 
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατώδυνος ἐκ τῶν 
προσφάτων δεινῶν τῶν πυρκαϊῶν, οἱ ὁποῖες ἔπληξαν μέ ἰδιάζουσα 
σφοδρότητα τήν Ἀνατολική καί Δυτική Ἀττική, καθώς καί ἄλλες περιοχές 
τῆς Πατρίδος μας, ἀπευθύνεται μέ αἰσθήματα συμπαθείας καί παραμυθίας 
πρός τόν εὐσεβῆ Ἑλληνικό Λαό, ἐξαιρέτως δέ πρός τούς πληγέντες ἀπό τήν 
φοβερή αὐτή καταστροφή. 
 Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τήν συμμετοχή της στόν πόνο καί τήν 
ὀδύνη τῶν οἰκείων τῶν θυμάτων καί δέεται ὅπως ὁ ἐλεήμων Κύριος 
ἀναπαύσῃ ἐν χώρᾳ ζώντων τίς ψυχές τῶν βιαίως τεθνεώτων. Ὁρίζει δέ, 
κατά τήν προσεχῆ Κυριακή 29η Ἰουλίου ἐ.ἔ., νά πραγματοποιηθεῖ σέ ὅλους 
τούς Ἱερούς Ναούς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τοῦ 
πυρός μαρτυρικῶς τελειωθέντων. 

Ταυτοχρόνως, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται ἐκτενῶς καί ὑπέρ τῆς, παρά 
τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ τῆς ἀγάπης, ἐνισχύσεως τῶν νοσηλευομένων, πρός 
τόν σκοπό τῆς ταχείας ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας των, ἐνῶ δηλώνει τήν 
συμπαράστασή της πρός τόν ἀνθρώπινο πόνο ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι 
ὑπέστησαν σοβαρές συνέπειες ἐκ τῆς μεγάλης καταστροφῆς καί ζητεῖ ἀπό 
τήν Ἑλληνική Πολιτεία νά πράξει ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά τήν ἀνακούφιση 
ὅλων τῶν πληγέντων. Πρός ἐνίσχυση, μάλιστα, τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ὁ 
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος 
ἔθεσε ἤδη τήν ὀργάνωση «Ἀποστολή» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 
στήν διάθεση τῆς Πολιτείας καί τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως. 
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Ἐκ παραλλήλου, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τίς θερμότατες 
εὐχαριστίες της πρός τά μέλη τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, τοῦ Λιμενικοῦ, 
τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, τοῦ φιλοχρίστου Στρατοῦ, τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀλλά καί πρός ὅλους γενικῶς τούς ἐθελοντές, οἱ ὁποῖοι 
μέ πνεῦμα αὐτοθυσίας καί συναντιλήψεως εὑρέθησαν ἀπό τήν πρώτη 
στιγμή στά μέτωπα τῆς πυρκαϊᾶς γιά νά παράσχουν κάθε βοήθεια, 
εὐχομένη νά ἔχουν τήν παρά τοῦ Θεοῦ ἐνίσχυση καί εὐλογία στή ζωή καί 
τά καλά τους ἔργα. 
 Ἐπί πλέον, παρακαλεῖ καί προτρέπει ὥστε, σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολη, 
κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντική κρίση τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, νά καταβληθεῖ 
κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τήν ἐνίσχυση τῶν πυροπαθῶν. Ἐπειδή, 
μάλιστα, ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη αἵματος, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπευθύνει 
ἔκκληση γιά τήν κάλυψη αὐτῆς τῆς ἀνάγκης. Πρός τόν σκοπό αὐτό 
κρίνεται ἀπολύτως ἀπαραίτητη καί ἡ συνδρομή τῶν Ἐνοριακῶν Τραπεζῶν 
Αἵματος. 
 Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπισημαίνει πόσο μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη ὅλων 
μας, ὥστε μέ σύνεση καί ὑπευθυνότητα νά διαφυλάσσεται ἡ ἀκεραιότητα 
τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν καλλιέργεια τοῦ σεβασμοῦ καί 
τοῦ αἰσθήματος εὐθύνης πρός τό φυσικό περιβάλλον, προκειμένου νά 
παύσουν τραγικές καταστάσεις, ὅπως αὐτἐς τίς ὁποῖες ὅλοι βιώνουμε. Πρός 
τοῦτο, ἀπαιτεῖται ὁ καθένας νά ἐργάζεται καί νά συνεργάζεται γιά τήν 
εὐημερία τοῦ Τόπου καί κυρίως τῶν ἀνθρώπων του. 

 
† Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος 
† Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου Δωρόθεος 
† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος 
† Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών 
† Ὁ Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων Νεκτάριος 
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Παῦλος 
† Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἐπιφάνιος 
† Ὁ Δράμας Παῦλος 
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος 
† Ὁ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ 
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης 
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος 
† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος 
   Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης 

Ἀκριβές Ἀντίγραφον 
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
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† Ὁ Μεθώνης Κλήμης 

 


