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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι 

Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr 

 

  ΠΠρρωωττ. 603  

ΑΑρριιθθ.      ΑΑθθηηννηησσιι  ττηη‚‚ 8ῃ Φεβρουαρίου 2023 

  ΔΔιιεεκκππ. 229 

 

 

ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΥΥ ΚΚ ΛΛ ΙΙ ΟΟ ΝΝ   ΣΣ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ   
 

 

Πρός 

τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 

τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

 

Θέμα: «Ἀποστολή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στίς σεισμόπληκτες 

περιοχές τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας» 

 

 

 Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πα-

ρακολουθεῖ μέ βαθύτατη ὀδύνη καί θλίψη τά τεκταινόμενα στίς 

πληγεῖσες ἀπό τούς καταστρεπτικότατους σεισμούς περιοχές τῆς 

Τουρκίας καί τῆς Συρίας. 

 Αὐτή τήν ὥρα, κατά τήν ὁποία, τόσο ἡ γείτονα Χώρα ὅσο καί ἡ 

ὁμόθρησκος Συρία πενθοῦν γιά τούς χιλιάδες συνανθρώπους μας 

πού χάθηκαν στά ἐρείπια καί τίς ἀνυπολόγιστες καταστροφές, ἀγω-

νιοῦν γιά τούς ἀστέγους, τούς ἀσθενεῖς καὶ ἀδύναμους ἀδελφούς 

μας, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-

δος, συνωδυνομένη μετά τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας καί σύμπαντος τοῦ 

εὐσεβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ, προσεύχεται ἐκ μέσης καρδίας στόν Πα-

νοικτίρμονα Θεό νά χαρίσει στούς δεινῶς δοκιμαζομένους ἐν Τουρ-

κίᾳ καί Συρίᾳ ἀδελφούς μας παράκληση, ὑπομονή, δύναμη, ἐλπίδα 

καί θάρρος γιά τήν αἴσια ἀντιμετώπιση τῆς ἀπροσδοκήτου συμφο-

ρᾶς. 

 Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, κατά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 8ης μη-

νός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἀποφάσισε τήν ἄμεση συλλογή ἀνθρωπιστι-
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κῆς βοήθειας καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἀποστολή αὐτῆς διά τοῦ Ὑπουρ-

γείου Ἐξωτερικῶν, πρός τίς πληγεῖσες περιοχές γιά τήν κάλυψη τῶν 

ἐκτάκτων ἀναγκῶν τῶν χιλιάδων σεισμοπλήκτων συνανθρώπων 

μας. 

 

 Ἐπειδή οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιες, δεδομένης τῆς βιβλικῆς 

καταστροφῆς, ἐξ αιτίας τοῦ μεγέθους, τῆς διάρκειας καί τῆς σφοδρό-

τητας τοῦ πλήγματος τοῦ Ἐγκέλαδου, ἀπαιτεῖται ἡ ταχύτατη (ἀπό 

τήν Κυριακή 12 ἕως τήν Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023) συγκέν-

τρωση τοῦ ὡς κάτωθι ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ: 

1.  Καινούργια κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παπλώματα) 

2.  Ἐμφιαλωμένο νερό 

3.  Γάλα μακρᾶς διάρκειας 

4.  Ζυμαρικά 

5.  Ρύζι καί 

6.  Ὄσπρια. 

 Τό προσφερόμενο ἀνθρωπιστικό ὑλικό θά συγκεντρώνουν οἱ 

κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις καί, μερίμνῃ αὐτῶν, θά προωθηθεῖ 

στήν Φιλανθρωπική Ὀργάνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν 

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκειμένου, ἐν συνεχείᾳ, διά τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑ-

πουργείου Έξωτερικῶν, νά ἀποσταλεῖ στίς πληγεῖσες περιοχές τῆς 

Τουρκίας καί τῆς Συρίας. Γιά τήν ἀποστολή στίς ἀποθῆκες τῆς Φι-

λανθρωπικῆς Ὀργάνωσης «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», θά συνεννοηθεῖτε ἀπ’ 

εὐθείας μέ τόν ὑπεύθυνο κ. Στέφανο Τσαλδάρη (τηλ. 697 426 8211). 

 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 

 

 

 

†  Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθ εος  

 

Κοινοποίηση: 

– Ἀξιότιμο κ. Γεράσιμο Νταβάρη 

 Διευθυντή Ζ2 Διευθύνσεως Ἀναπτυξιακῶν 

 καί Ἀνθρωπιστικῶν Δράσεων/Ἔργων 

– Ἀξιότιμο κ. Γεώργιο Καλαντζῆ 

 Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων 

 Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

– Ἀξιότιμο κ. Κωνσταντῖνο Δήμτσα 

 Γενικό Διευθυντή Μ.Κ.Ο. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» 

– Σ. Ἐ. Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας 


