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Συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη οι
σφαγές των Χριστιανόπουλων – Οι αντιδράσεις
από τους Προκαθημένους
Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αντιοχείας

Νέα τραγωδία στην Συρία. Δώδεκα παιδιά δολοφονήθηκαν από Τζιχαντιστές
την ώρα που βρίσκονταν στο κατηχητικό, σε ορθόδοξη εκκλησία στην
Κεντρική Συρία. Πρόκειται για παιδιά δημοτικού που παρακολουθούσαν το
κατηχητικό στην εκκλησία του Αποστόλου Παύλου στην Σελευκούπολη. Τη ίδια
εκκλησία είχαν βομβαρδίσει τζιχαντιστές και το 2016 κατά τη διάρκεια
λειτουργίας. Η Σελευκούπολη έχει 20.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 12 με 15
χιλιάδες είναι Χριστιανοί.
Το γεγονός αυτό φαίνεται πως έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι
πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τους Προκαθήμενους της Εκκλησίας της Ελλάδος
και της Αλεξάνδρειας. Με συλλυπητήριο γράμμα του προς τον Πατριάρχη
Αντιοχείας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
μεταξύ άλλων τονίζει:

«Μετά βαθυτάτου πόνου ψυχής επληροφορήθημεν περί της τρομοκρατικής
επιθέσεως εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της
Σελευκουπόλεως, κατά την διάρκειαν λειτουργίας του Κατηχητικού Σχολείου. Το
ημέτερον ψυχικόν άλγος κατέστη έτι βαρύτερον εκ του θανάτου οκτώ παιδίων,
άτινα παρηκολούθουν το μάθημα της Κατηχήσεως. Διά μίαν εισέτι φοράν
διαπιστούμεν τα τραγικά αποτελέσματα του θρησκευτικού μίσους, όπερ τυφλοί
τον ανθρώπινον νουν και καθιστά τον άνθρωπον δαιμονιώδη, ικανόν ίνα σκορπίζη
τον θάνατον και την ανείπωτον θλίψιν».
Συλλυπητήριο γράμμα απέστειλε πριν λίγη ώρα και ο Μακαριώτατος
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος
προς τον Πατριάρχη Αντιοχείας εκφράζοντας και αυτός την οδύνη του για το
θλιβερό αυτό γεγονός. » Διὰτῆς παρούσης ἀδελφικῆς ἐπιστολῆς προαγόμεθα ὅπως
ἐκφράσωμεν τὰθερμά ἡμῶν συλληπητήρια καὶτὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν ἡμῶν
πρὸς Ὑμᾶς καὶπρὸς τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων, καὶτὸν εὐσεβῆ Συριακὸν λαὸν,
εὐχόμενοι ὅπως ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατατάξῃ τὰπαιδία ἐν
χώρᾳ ζώντων καὶσκηναῖς Ἁγίων Μαρτύρων, ἡ δὲΠαναγία Θεοτόκος, ἡ Ἐλπὶς τῶν
Ἀπηλπισμένων, παραμυθήσῃ πάντας Ὑμᾶς» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
«Μετά βαθυτάτου πόνου ψυχής επληροφορήθημεν περί της τρομοκρατικής
επιθέσεως εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της
Σελευκουπόλεως, κατά την διάρκειαν λειτουργίας του Κατηχητικού Σχολείου.

Το ημέτερον ψυχικόν άλγος κατέστη έτι βαρύτερον εκ του θανάτου οκτώ παιδίων,
άτινα παρηκολούθουν το μάθημα της Κατηχήσεως.
Διά μίαν εισέτι φοράν διαπιστούμεν τα τραγικά αποτελέσματα του θρησκευτικού
μίσους, όπερ τυφλοί τον ανθρώπινον νουν και καθιστά τον άνθρωπον δαιμονιώδη,
ικανόν ίνα σκορπίζη τον θάνατον και την ανείπωτον θλίψιν.
Δεχθήτε, Μακαριώτατε, τας ημετέρας ειλικρινείς ευχάς συμπαθείας προς Υμάς,
προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Επιφανείας κύριον Νικόλαον, ως και προς
τας οικογενείας των κεκοιμημένων παιδίων, μετά των ημετέρων προσευχών προς
τον Αναστάντα Κύριον της Δόξης, όπως παρηγορήση τας ψυχάς των πενθηφόρων
γονέων και συγγενών των ήδη απολαυόντων την Επουράνιον Βασιλείαν παιδίων
των και χαρίση την υγίειαν εις τα λοιπά τραυματισθέντα τέκνα των.
Επί δε τούτοις, την Υμετέραν θεοτίμητον και πεφιλημένην Μακαριότητα αύθις
περιπτυσσόμενοι εν Κυρίω Αναστάντι, φιλαδέλφως κατασπαζόμεθα Αυτήν φιλήματι
αγίω και διατελούμεν
Αγαπητός εν Κυρίω αδελφός
† Ο Αθηνών Ιερώνυμος Β’, Πρόεδρος»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας αναφέρει:
Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἀντιοχείας καὶ πάσης Ἀνατολῆς, λίαν ἀγαπητὲ καὶ

περιπόθητε ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κ. Ἰωάννη, τὴν
Ὑμετέραν
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Μακαριότητα
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ἐν

Κυρίῳ

Ἀναστάντι

κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Ὁδεύοντες ἤδη διὰἹεραποστολικὴν περιοδείαν πρὸς Τανζανίαν, μετὰλύπης καὶ
ἀγωνίας

ἐπληροφορήθημεν,

διὰτῶν

ὁπτικῶν

καὶ

γραπτῶν

ἀναφορῶν

τῶν

ἠλεκτρονικῶν διαύλων μαζικῆς ἐνημερώσεως, τὴν θλιβερὰν εἴδησιν τῆς ἀνάνδρου
δολοφονίας καὶ τοῦ προώρου θανάτου ἀθώων χριστιανοπαίδων, ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐν Σελευκουπόλει τῆς Συρίας.
Διὰτῆς παρούσης ἀδελφικῆς ἐπιστολῆς προαγόμεθα ὅπωςἐκφράσωμεν τὰθερμά
ἡμῶν συλληπητήρια καὶτὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν ἡμῶν πρὸς Ὑμᾶς καὶπρὸς
τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων, καὶτὸν εὐσεβῆ Συριακὸν λαὸν, εὐχόμενοι ὅπως ὁ
Ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατατάξῃ τὰπαιδία εν χώρᾳζώντων
καὶσκηναῖς Ἁγίων Μαρτύρων, ἡ δὲΠαναγία Θεοτόκος, ἡ Ἐλπὶς τῶν Ἀπηλπισμένων,
παραμυθήσῃ πάντας Ὑμᾶς.
Ὅθεν, ἐκφράζοντες καὶαὖθις ἐκ μέσης καρδίας τῇ Ὑμετέρα ἀδελφοποθήτῳ
Μακαριότητι καί τῇ περὶΑὐτήν Ἐκκλησίᾳ τήν ὁλόθυμον συμπαράστασιν τοῦ καθ’
ἡμᾶς Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Θρόνου καί περιπτυσσόμενοιὙμᾶς φιλήματι
ἀδελφικῷ καί ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετά Ἀναστασίμου ἀγάπης καί πάσης τιμῆς.

