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Ἀριθμ. Πρωτ.  1771 

Χαλκίδα 15 Νοεμβρίου 2018 
 
 

 

Πρός 

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  

Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. 

 

Θέμα: «Περί τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης 2018». 

 

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

 Ἔφθασε κι ἐφέτος ὁ εὐλογημένος καιρός γιὰ νὰ πραγματοποιή-

σουμε τὸν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Αὐτὴ  τὴν  εὐλογημένη «ἔξοδο» τῶν 

ἐθελοντῶν καὶ ἐθελοντριῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ συλ-

λέξουν χρηματικὲς προσφορὲς τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖες θὰ δοθοῦν, ἐν 

συνεχείᾳ, στοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς πάσχοντες συνανθρώπους μας. 

 Ἡ πράξη αὐτὴ φανερώνει αὐτή τήν ἴδια τὴν χριστιανικὴ μας 

ἰδιότητα. Χριστιανὸς σημαίνει νὰ εἶσαι τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὁ Χριστὸς ἔζη-

σε μόνο γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ καθόλου γιὰ τὸν ἑαυτό του. «Ἑαυτὸν ἐκέ-

νωσεν»1 καὶ ἔδειξε μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν ἔχει 

ἀξία ὅταν ξοδεύεται σὲ ἀτομικὴ καλοπέραση, ἀλλὰ ὅταν μοιράζεται 

μὲ τὸν ἄλλον καὶ προσφέρεται χάριν τοῦ ἄλλου, ἔχοντας ὡς ὕψιστο 

σκοπὸ καὶ βαθύτατο νόημά της, τὴν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄλλο.  

 Ἀνιδιοτελής δὲν εἶναι ἡ ἀγάπη, ποὺ μέσα ἀπό τήν προσφορὰ 

στόν ἄλλο μεταβάλλεται σὲ ἁπλὸ ὄργανο εὐχαριστήσεως τοῦ προ-

σφέροντος, γιατὶ κάτι τέτοιο ἀποτελεῖ κατάρα τῆς ἐγωκεντρικῆς μας 

                                                 
1

  Φιλ. 2, 7 
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ἀναζητήσεως. Ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη ἔχεις, ὅταν δίνεις τὸ χέρι σου γιὰ νὰ 

στηριχθεῖ κάποιος ἐπάνω του, ὄχι γιὰ νὰ πάρεις κάτι ἐσύ. Ὅταν ἀγα-

πᾶς τὸν ἄλλο γιὰ ὅ,τι ἀκριβῶς εἶναι αὐτὸς ὁ ἄλλος, ὄχι γιὰ δική σου 

εὐχαρίστηση. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ χαρά, πού ἔχει ἀξία πολύτιμη, 

ἀφοῦ, τελικά, ἔτσι, διά τῆς ἀγάπης, γράφεται ἀνεξίτηλα τὸ ὄνομα τοῦ 

ἀνθρώπου στὸ Βιβλίο τῆς Ζωῆς.  

 Εὐλογημένα, λοιπόν, τὰ χέρια ποὺ προσφέρθηκαν καὶ 

ἐμπιστεύθηκαν τὴν Ἱερά Μητρόπολή μας, στηρίζοντας τὰ ἔργα τῆς 

φιλανθρωπίας, μέσῳ τοῦ Γενικοῦ καί τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων 

Ταμείων, καθὼς καὶ τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων της, καὶ τῆς ἔδωσαν τὴν 

δυνατότητα νὰ δαπανήσει ἀπὸ 1ης Νοεμβρίου 2017 ἕως καὶ 31ης 

Ὀκτωβρίου 2018 τὸ ποσὸν τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου, ὀκτακοσίων 

εἴκοσι ἑπτά χιλιάδων, ἑξακοσίων εἴκοσι εὐρώ καί σαράντα ἑπτά 

λεπτῶν (1.827.620,47 €), ὑπὲρ τῶν πτωχῶν. 

Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια θά πραγματοποιήσουμε τόν φετινό 

Ε Ρ Α Ν Ο  Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ , ἀπό τήν Κυριακή 9 ἕως καί τό Σάββα-

το 15 Δεκεμβρίου. Σᾶς παρακαλῶ θερμὰ νὰ συνδράμετε ὅλοι στὸν 

Ἔρανο. Κανείς, παρακαλῶ, νὰ μὴν κλείσει τὴν πόρτα στοὺς προθυμο-

τάτους ἐθελοντὲς τῆς ἀγάπης, οἱ ὁποῖοι θὰ διατρέξουν καὶ τοὺς δρό-

μους τῶν Ἐνοριῶν μας γιὰ νὰ διακονήσουν τὸν ἀνθρώπινο πόνο. 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 

Εὐχαριστῶντας, ἐκ τῶν προτέρων, ἕνα ἕκαστον προσωπικῶς γιὰ 

τὴν ὅποια προσφορὰ σας, διατελῶ, 

Μὲ πατρικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη

 

 

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἀργὰ καὶ καθαρὰ στὸ 

ἐκκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 2 καὶ 9 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., πρὸ τῆς Ἀπολύσεως. 

 
 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 


