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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  89η  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  
Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. 
 
Θέμα: «Περί τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης 2015». 
 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 

 Στήν ἐποχή μας, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς μιλοῦν γιά τήν ἀγάπη, 

ζητοῦν τήν ἀγάπη, ἐλπίζουν στήν ἀγάπη. Κι’ ἐνῶ ὁ λόγος τῆς ἀγάπης 

περίσσευσε, τά ἔργα τῆς ἀνθρώπινης κακίας, πού συναντοῦμε σέ 

παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀλλά καί σέ ἐκφάνσεις τῆς δικῆς μας καθημερινῆς 

ζωῆς, ἐπιβεβαιώνουν τήν θλιβερή διαπίστωση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελιστοῦ: 

«διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν, ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 

24, 12). 

 Παρά τήν ἀνθρώπινη κακία, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δέν παύει νά 

ἐλπίζει στήν ἀγάπη, καί αὐτή Της τήν ἐλπίδα, ἡ ὁποία ἔχει ὑπόσταση, νά 

τήν κάνει κήρυγμα ζωῆς πρός τόν κόσμο: Ἐλπίδα μας εἶναι ὁ Χριστός, 

πού πρῶτος μᾶς ἀγάπησε μέσα στήν φτώχεια μας καί μᾶς χάρισε ζωή καί 

περίσσευμα ζωῆς (Ἰωάν. 10, 10). 

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, μέ ὁδηγό αὐτήν τήν ἀδιάψευστη ἐλπίδα 

τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἀγωνιᾶ καί ἀγωνίζεται καθημερινῶς, γιά τήν 

ζωή ἐκείνων πού δέν ἔχουν «ποῦ τήν κεφαλήν κλῖναι» (Ματθ. 8, 20) καί, 

σάν μάνα στοργική, ἀνταποκρίνεται στίς ἀγωνίες, τούς πόνους, τίς 

θλίψεις καί τούς ἀγῶνες τῶν παιδιῶν Της, ἀλλά καί τούς ἐκτός Αὐτῆς 

εὑρισκομένους συνανθρώπους μας, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, χρώματος ἤ 

θρησκεύματος. 
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Μέσα σ’ αὐτά τά πλαίσια θά πραγματοποιήσουμε κι’ ἐφέτος τόν 

Ε Ρ Α Ν Ο  Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ , ἀπό τήν Κυριακή 13 ἕως καί τό Σάββατο 19 

Δεκεμβρίου. Σᾶς παρακαλῶ θερμά νά συνδράμετε ὅλοι στόν Ἔρανο. 

Κανείς ἄς μήν κλείσει τήν πόρτα στούς προθυμοτάτους ἐθελοντές τῆς 

ἀγάπης, οἱ ὁποῖοι θά διατρέξουν καί φέτος τούς δρόμους τῶν Ἐνοριῶν 

μας γιά νά διακονήσουν τόν ἀνθρώπινο πόνο. 

Ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη. Ὅλοι ἴσως στερούμεθα, κι’ ὅμως ὁ 

Κύριος ἐπήνεσε τό δίλεπτο ἀπό τό ὑστέρημα τῆς πτωχῆς χήρας. Τώρα, 

στήν περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, γίνεται ἀκόμη πιό ἐπιτακτική ἡ 

ἀνάγκη νά μή χάσουμε τήν ἀγάπη καί νά βοηθήσουμε καί νά 

συμπαρασταθοῦμε στούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας. 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, μέ τήν δική σας ἀμέριστη βοήθεια καί 

ἀγαπητική συμπαράσταση, ἀπό 1ης Νοεμβρίου 2014 ἕως καί τήν 31η 

Ὀκτωβρίου 2015, ἐδαπάνησε σέ φιλανθρωπικά ἔργα ἀγάπης, τό ποσό τοῦ 

ἑνός ἑκατομμυρίου, ἐννεακοσίων τριάντα ἑπτά χιλιάδων, διακοσίων 

πενῆντα δύο εὐρώ καί ἑξῆντα ἑπτά λεπτῶν (1.937.252,67 €). 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 

Ὅλοι μαζί, «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες», ἄς διακονήσουμε τούς 

συνανθρώπους μας μέ θυσιαστική ἀγάπη. Αὐτή ἡ ἀγάπη θά μᾶς 

καταστήσει ἀξίους, νά ὑποδεχθοῦμε καί νά φέρουμε στήν καρδιά μας 

τήν αἰώνια Ἀγάπη, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.  

Εὐχαριστῶν, ἐκ τῶν προτέρων, ἕνα ἕκαστον προσωπικῶς γιά τήν 

ὅποια προσφορά σας, διατελῶ,  

Μέ πατρική στοργή καί ἀγάπη 

Ο    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ 

 
 

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 
Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησίασμα τῶν 
Κυριακῶν 6 καὶ 13 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας 
Λειτουργίας. 
 
Ἐσωτερική Διανομή·     
Ἀρχεῖον·  Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 


