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Μήνυμα της Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου προς
τους πληγέντες αδελφούς από την λαίλαπα της
πυρκαγιάς στην Κύπρο
/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, κατά την έναρξη της πρωινής συνεδριάσεως αμέσως
μετά την προσευχή, ο Πρόεδρος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, Παναγιώτατος
Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε, εκ μέρους όλου του ιερού
σώματος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τη ολόψυχη συμπάθεια προς τον
Μακαριώτατο

Αρχιεπίσκοπο

Κύπρου

κ.

Χρυσόστομο

και

τον

Πανιερώτατο

Μητροπολιτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, για τη δοκιμασία του λαού από την λαίλαπα της
πυρκαγιάς στην Κύπρο.
Ευχήθηκε, ο Παναγιώτατος, όλα να είναι περαστικά, να καταπαύσουν οι πυρκαγιές
το

συντομότερο

και

ο

Πανάγιος

Τριαδικός

Θεός

να

παρηγορήσει

τους

δοκιμαζομένους Κύπριους αδελφούς.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.
Χρυσόστομος μίλησε στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης για την
κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, λόγω της παρατεινόμενης έντασης των
πυρκαγιών, που μαίνονται ακόμη.
Ευχήθηκε σύντομα να σταματήσουν οι πυρκαγιές, ο Θεός να προστατεύει το
Πυροσβεστικό Σώμα και να αναπαύει αναπαύει τις ψυχές των δυο πυροσβεστών
που απόλεσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Συλλυπήθηκε τις οικογένειες των
δυο αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Τόνισε πως η Αρχιεπισκοπή θα σταθεί δίπλα
στις οικογένειες και θα τις στηρίξει, με ιδιαίτερη φροντίδα σε ό,τι αφορά τα
ορφανά παιδιά.
Ακόμη, εξέφρασε τη συμπάθειά του στους δοκιμαζομένους αδελφούς μας και
αναφέρθηκε στην αναφορά του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου ενώπιον
των Μακαριωτάτων Προκαθημένων και των μελών του ιερού σώματος της Αγίας
και Μεγάλης Συνόδου στην πύρινη λαίλαπα που καταστραφεί βίαια τη νήσο μας.
Επίσης, έκανε αναφορά στο δυστύχημα της καταστροφής λόγω των πυρκαγιών του
ωραίου φυσικού περιβάλλοντος της Σολέας και της Ορεινής Κύπρου.
Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε ότι προσευχόμαστε να σταματήσουν οι
πυρκαγιές και οι καταστροφές και να μην κινδυνεύσουν άλλοι άνθρωποι.
Υποσχέθηκε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
και επιστρέψει στην Κύπρο θα μεταβεί στις περιοχές που επηρεάστηκαν και θα
συνάντησει τους ανθρώπους που πλήγηκαν από τη λαίλαπα της φωτιάς και τους
οικείους των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους.
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