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Ποιµαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ
τὴν ἀνακούφιση τῶν πυροπλήκτων τῆς Ἑλλάδας.
15 Αὐγούστου 2021
Ἑορτὴ τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου
Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα,
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,
Οἱ καταστροφικὲς φωτιὲς στὴν Ἑλλάδα ἀποτελοῦν µιὰ ἀφορµὴ γιὰ ὅλες τὶς
κοινότητες τῆς ὁµογένειας ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, νὰ συγκεντρώσουν ὅλες τὶς δυνάµεις τους,
σπεύδοντας γιὰ βοήθεια τοῦ πληγέντος ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς Ἑλλάδας. Διότι, ὅταν ἕνα
σπίτι καίγεται, δὲν ἀναλωνόµαστε νὰ βροῦµε τὴν αἰτία, ἀλλὰ σπεύδουµε νὰ βοηθήσουµε
µὲ

κάθε

δυνατὸ

τρόπο

γιὰ

τὴν

κατάσβεση

τῆς

φωτιᾶς.

Ὡς

Ἀρχιεπισκοπὴ

ἀνταπακρινόµαστε ἄµεσα στὴν παρούσα ἀνάγκη, προσφέροντας κάθε δυνατὴ βοήθεια
καὶ δίνοντας τὴν εὐκαιρία σὲ κάθε κοινότητα σὲ ὅλη τὴν Ἀµερική, µὲ γενναιοδωρία καὶ
ἀγάπη νὰ ὑποστηρίξει, κατὰ δύναµιν, τοὺς ἀδελφούς µας στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔχασαν
σπίτια καὶ περιουσίες σὲ αὐτὲς τὶς πρωτοφανεῖς πυρκαγιές, ποὺ κατέστρεψαν τὴ φυσικὴ
ὀµορφιὰ τῆς Ἑλλάδος µας, ἀλλὰ καὶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ρισκάρουν τὴ ζωὴ τους στὴν
κατάσβεση τῆς φωτιᾶς. Ὅλοι µαζὶ µποροῦµε νὰ συµβάλουµε στὶς προσπάθειες ποὺ

γίνονται γιὰ τὴν οἰκονοµικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἀνοικοδόµηση τῶν κατεστραµµένων ἀπὸ
τὴ φωτιά.
Ἔτσι λοιπόν, σήµερα, ἑορτὴ τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τὴν
ἡµέρα ποὺ πανηγυρίζουµε τὸ «Μικρὸ Πάσχα» τῆς Παναγίας µας, κάνω ἔκκληση σὲ κάθε
κοινότητα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς µας, νὰ πραγµατοποιήσει ἔρανο γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.
Παρακαλῶ τὰ κοινοτικά συµβούλια νὰ καταθέσουν τὸ ποσὸ τοῦ ἐράνου ἄµεσα στὴν
Ἀρχιεπισκοπή, ἔτσι ὥστε ἡ βοήθεια αὐτὴ νὰ προωθηθεῖ τὸ ταχύτερο δυνατό. Γιὰ τὸ σκοπὸ
αὐτὸ, ἔχει δηµιουργηθεῖ καὶ µία εἰδικὴ ἱστοσελίδα στὸν ἱστότοπο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπου
µπορεῖ κάποιος νὰ πραγµατοποιήσει µία ἀπευθείας δωρεὰ γιὰ τὸν ἱερὸ αὐτὸ σκοπό.
Ὁλόκληρο τὸ ποσὸ εἰς τὸ ἀκέραιον, θὰ δοθεῖ γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν πληγέντων ἀπὸ τὶς
φωτιές, ἐνῶ στὸ τέλος θὰ πραγµατοποιηθεῖ δηµόσιος ἀπολογισµὸς γιὰ τὸ σύνολο καὶ γιὰ
τὸν τρόπο διάθεσης κάθε βοήθειας, ἔτσι ὥστε κὰθε ἄνθρωπος καλῆς θελήσεως νὰ
γνωρίζει πόσο ὠφέλησε τὴν Ἑλλάδα µὲ τὴ γενναιοδωρία του.
Εἴθε ὁ παράκλητος Θεός, διὰ πρεβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ὁποίας
τὴν κοίµηση σήµερα ἑορτάζουµε, νὰ ἀνακουφίσει σύντοµα τὸν Ἑλληνικὸ λαό, καὶ νὰ
θέσει τέρµα σὲ αὐτὴ τὴ λαίλαπα ποὺ κατασπαράσσει τὴν Ἑλλάδα µας.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐγνωµοσύνη ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,

† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

