
 
 

 

Αύγουστος, 11 - 2021 
 

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταµένους, 

Αξιότ.Προέδρους και Εντιµ. Μέλη των Διοικ. Συµβουλίων,  

Εντιµ. Άρχοντες του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 

Φιλοπτώχους Αδελφότητες και άπαν το ευλαβές πλήρωµα 

της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά 

 

 

Έρανος για τις καταστροφές που προξένησαν οι πυρκαγιές στην Ελλάδα 

 

Αγαπητοί εν Κυρίω, 

 

Η Χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η 

κοινωνία του Αγίου Πνεύµατος να είναι πάντα µαζί σας.  

 

Γνωρίζω τα οικονοµικά προβλήµατα τα οποία έχουν οι Κοινότητές µας λόγω 

του κορωνοϊού αλλά και τα προβλήµατα πολλών χριστιανών. Οικονοµικά 

προβλήµατα αντιµετωπίζει και η Ιερά µας Αρχιεπισκοπή λόγω κορωνοϊού. Παρά 

ταύτα δεν πρέπει να µείνουµε ασυγκίνητοι από την κατάσταση στην Ελλάδα µε τις 

τεράστιες ζηµιές τις οποίες προκάλεσαν οι πυρκαγιές. 

 

 Με την παρούσα µου παρακαλώ θερµά τους Ιερατικώς προϊσταµένους, τα 

Διοικητικά Συµβούλια των Κοινοτήτων µας, τις Φιλόπτωχες Αδελφότητες αλλά και 

όλους τους ευλαβείς χριστιανούς να δώσουµε χείρα βοηθείας στην πατρίδα µας την 

Ελλάδα. Να περιφερθεί δίσκος για τον σκοπό αυτό την Κυριακή 15 Αυγούστου σε 

όλους τους Ι. Ναούς. Η κάθε Κοινότης και η κάθε Φιλόπτωχος Αδελφότης να 

προσφέρουν ένα ποσό από το υστέρηµά τους, αλλά και να ζητήσωµε την βοήθεια 

όλων των ευλαβών χριστιανών και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι οικονοµικά είναι 

ισχυροί.  

 

 Το ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί, παρακαλώ να αποσταλεί εξ ολοκλήρου 

στην Ιερά µας Αρχιεπισκοπή. Η Ι. Αρχιεπισκοπή µας θα προσθέσει κι αυτή ένα ποσό 



από το υστέρηµά της και ολόκληρο το ποσό θα αποσταλεί στους πληγέντες από τις 

πυρκαγιές στην Ελλάδα διά του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου. 

 

 Είµαι βέβαιος ότι όλοι σας θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή της 

Εκκλησίας µας για βοήθεια προς την πατρίδα µας Ελλάδα και εύχοµαι η Παναγία 

µας, της οποίας την Κοίµηση γιορτάζουµε, να σας προστατεύει και να µεσιτεύει στον 

Σωτήρα µας Ιησού Χριστό να µας προφυλάσσει από κάθε κακό και να µας οδηγεί εκ 

του ασφαλούς στην σωτηρία µας.  

     

 

Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

 

 

 

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 

 Υ.Γ. Να διαβαστεί στις εκκλησίες στον Μ. Εσπερινό του Σαββάτου 14 Αυγούστου και 

στην θ. Λειτουργία της Κυριακής 15 Αυγούστου. 

 


