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Ἐγκύκλιον Σημείωμα ὑπ’ ἀριθμ. 31 
 
 

Πρός 
Ἅπαντας τούς Ἐφημερίους καί 
τούς πιστούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
 
  

Θέμα: «Καταστρεπτική πυρκαϊά εἰς Νέον Βουτζᾶν καί Μάτι 
Ἀττικῆς».  

 
Διά μίανεἰσέτι φοράν τμῆμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 

ἐπλήγη καί δοκιμάζεται δεινῶς ὑπό τῆς φονικῆς πυρκαϊᾶς. Στήν 
περιοχή Νέος Βουτζᾶς καί Μάτι, τῆς ἡμετέρας Μητροπολιτικῆς 
περιφερείας, ἔλαβε χώραν χθές, 23 Ἰουλίου 2018, μία ἀνείπωτη 
τραγωδία, μία βιβλική καί οἰκολογική καταστροφή. Συνάνθρώποί μας 
ἀπανθρακωμένοι καί πνιγμένοι στήν ἀπέλπιδα προσπάθειά τους να 
διασωθοῦν, ἑστίες καμμένες ὁλοσχερῶς, συνθέτουν μία τραγική 
εἰκόνα, πού δύσκολα μπορεῖ νά περιγραφεῖ. 

Ἀπό τήν μανία τῆς πύρινης λαίλαπος δέν ἐσώθη οὔτε τό 
«Λύρειον Ἵδρυμα», τό ὁποῖον συναυλίζεται μέ τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας 
Τριάδος Ματίου καί ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπό τά καυχήματα τῆς 
Μητροπόλεώς μας, καθώςὑπέστη σχεδόν ὁλοκληρωτική καταστροφή. 
Οἱ ἡλικιωμένοι πού διέμεναν στό Γηροκομεῖο τῆς Μονῆς καθώς καί 
τά παιδιά πού φιλοξενοῦνταν στό Παιδικό Ἵδρυμα ὀρφανῶν καί 
ἀπόρωνβρέθηκαν ἀνέστιοι πλέον, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι χῶροι καί 
ὑποδομές παρεδόθησαν στίς φλόγες. 

Δεδομένης τῆς ὡς ἄνω δραματικῆς καταστάσεως, πρωτίστως 
ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν καί παράκλησιν πρός ὅλον τό χριστεπώνυμον 
πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διά θερμήν προσευχήν 
πρός τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νά ἀπομακρυνθεῖ πλέον 
οἱαδήποτε ὑπό τοῦ πυρός ἀπειλή καί νά παύσῃ τάχιστα ἡ δοκιμασία 
τῶν ἀδελφῶν μας. 



 
 

 

Εἰς ἐνδειξιν δέ σεβασμοῦ καί πένθους πρός τούς ἀδίκως 
τελειωθέντας συνανθρώπους μας, μεταξύ τῶν ὁποίων 
περιλαμβάνονται ἀθώα βρέφη καί παιδιά, παρακαλοῦμε ἀπό τῆς 
σήμερον καί μέχρι τῆς 29ης Ἰουλίου, νά κυματίζουν μεσίστιες οἱ 
σημαῖες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Μονῶν καί λοιπῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς. 

Τέλος, κατά τήν προσεχῆ Κυριακήν, 29ην μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., 
μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, δέον, ὅπως ψαλῇ ἐπιμνημόσυνος 
δέησις «ὑπέρ πάντων τῶν διά πυρός ἀδίκως τελειωθέντων ἀδελφῶν 
ἡμῶνκατά τήν ἐν Νέῳ Βουτζᾷ καί Μάτι φονικήν πυρκαϊάν». 

Τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα ἐντελλόμεθα, ὅπως ἀναγνωσθῇ 
τήν Πέμπτην, 26ην μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν 
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος 
Παρασκευῆς. 

 
 
 

 
 

Ὁ Μητροπολίτης  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίησις: 
Ἡγουμενοσυμβούλια Ἱερῶν Μονῶν 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 


