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«Η καρδιά μας όμως οδυνάται για την απώλεια
των δύο μαθητών»
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σάμου και Ικαρίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων και ο
Σεβασμιώτατος κ. Ευσέβιος για τον σεισμό που έπληξε το μεσημέρι της
Παρασκευής το νησί της Σάμου αλλα και τα παράλια της Σμύρνης.
«Ανεπανόρθωτο πλήγμα» χαρακτηρίζει η ανακοίνωση τις ζημιές στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καρλόβασι. Ακόμα,
αναφέρεται

ότι

έχουν

δημιουργηθεί

ζημιές

σε

πολλούς

Ναούς

και

Μοναστήρια ενώ αναμένεται άφιξη ειδικών κλιμακίων Μηχανικών και
Ναοδόμων.
Επιπλέον τονίζει «Η καρδιά μας όμως οδυνάται για την απώλεια των δύο μαθητών,
που έφυγαν με τρόπο μαρτυρικό. Θερμώς συλλυπούμαστε τις οικογένειές τους,
προσευχόμενοι στον Θεό να αναπαύει τα παιδιά τους στη χώρα των Ζώντων και σε

εκείνους να χαρίζει την παρηγορία και τον στηριγμόν Του. Η αίσθηση πως
απέκτησαν δύο πρεσβευτές στον Ουρανό, ας γλυκαίνει τον πόνο του χωρισμού».
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Μέ ἔντονη θλίψη καί συνοχή καρδίας βιώνουμε τόν τραγικό ἀπολογισμό τοῦ
χθεσινοῦ σεισμοῦ στήν ἀκριτική Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἰδίως στό Νησί τῆς
Σάμου.
Πολλοί Ἱεροί Ναοί καί Ἱερές Μονές μας στή Σάμο ἐπλήγησαν σφοδρά ἀπό τό
χτύπημα τοῦ ἐγκέλαδου. Ἐν ἀναμονῇ ἀφίξεως εἰδικῶν κλιμακίων Μηχανικῶν καί
Ναοδόμων, κατόπιν ἀμέσων ἐνεργειῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἔχει ξεκινήσει ἤδη ἡ
ἀποτίμηση τῶν ὑλικῶν ζημιῶν στούς Ἱερούς Ναούς καί στίς Ἱερές Μονές μας, ἐνῶ
πρῶτο καί βαρέως ἀνεπανόρθωτο πλῆγμα εἶναι ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Καρλόβασι.
Κατόπιν δέ προτροπῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου, αὔριο Κυριακή 1 η Νοεμβρίου 2020, οἱ
κατά τόπους Ἐφημέριοι θά ἱερουργήσουν κατά τήν κρίση τους σέ κάποιο ἀσφαλές
Παρεκκλήσιο ἤ θά τελέσουν ἐνδεχομένως μιά ὑπαίθρια σύντομη θεία Λειτουργία.
Ἡ καρδιά μας ὅμως ὀδυνᾶται γιά τήν ἀπώλεια τῶν δύο μαθητῶν, πού
ἔφυγαν μέ τρόπο μαρτυρικό. Θερμῶς συλλυπούμαστε τίς οἰκογένειές
τους, προσευχόμενοι στόν Θεό νά ἀναπαύει τά παιδιά τους στή χώρα τῶν
Ζώντων καί σέ ἐκείνους νά χαρίζει τήν παρηγορία καί τόν στηριγμόν Του.
Ἡ αἴσθηση πώς ἀπέκτησαν δύο πρεσβευτές στόν Οὐρανό, ἄς γλυκαίνει
τόν πόνο τοῦ χωρισμοῦ.
Καλοῦμε ὅλους σέ προσευχή καί πνευματική ἐγρήγορση.
Κύριος ὁ Θεός, βοηθός καί σκεπαστής ὅλων μας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

