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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  94η
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 2016».

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Εἶναι  γεγονός ὅτι ὅλοι  μας  αἰσθανόμαστε  μία  κόπωση, ἐξαιτίας  τῶν

προβλημάτων, πού δημιούργησε  ἡ  παρατεινόμενη κρίση. Ἡ οἰκονομική δυ-
σπραγία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ δραστική μείωση μισθῶν καί συντάξεων,
ἔχουν  δημιουργήσει  πληθώρα  προβλημάτων  καί  κυρίως  αἰσθήματα  ἀνα-
σφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. 

Ὡς Ἐπίσκοπος  καί  πνευματικός  σας  Πατέρας,  παρακολουθῶ καί
βιώνω, ὅσο  μοῦ εἶναι  δυνατόν,  τίς  δυσκολίες,  τούς ἀγῶνες  καί  τίς  θυσίες
τοῦ καθενός. Διαπιστώνω ὅτι ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικά οἱ ἀνάγκες καί οἱ ἐκ-
κλήσεις συνανθρώπων μας γιά βοήθεια. Αὐτός ὁ πόνος μέ ἀναγκάζει νά σᾶς
καλέσω, νά δώσετε γιά ἄλλη μία φορά τό γενναῖο παρόν.

Οἱ δυσμενεῖς ἐξωτερικές  συνθῆκες  δέν  πρέπει  νά  μᾶς ἐμποδίσουν  νά
προσφέρουμε  ἀγάπη.  Μπορεῖ   νά   ὑπάρχει   φτώχεια,  εἶμαι  σίγουρος, 
ὅμως, ὅτι   ὑπάρχει καὶ μεγάλη ἀγάπη. Αὐτὴν θέλουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε, πι-
στεύοντας ὅτι  εἶναι  εὐτυχέστερος  αὐτὸς  ποὺ δίνει ἀπό  τό ὑστέρημά  του,
παρὰ αὐτὸς ποὺ λαμβάνει.  

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, νά προσφέρετε μέ ἀρχοντική ἀγάπη καί εὐχαρίστη-
ση στόν Ἔρανο Ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,  ὁ ὁποῖος θά διεξαχθεῖ
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ἀπό τίς 11 ἕως καί τίς 17 Δεκεμβρίου 2016, μέ μοναδικό σκοπό τήν στήριξη
τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας.

Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία πολύ, μέ
τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα πο-
τάμια, ὅπως καί οἱ φαινομενικά ἀσήμαντες σταγόνες τούς ὁρμητικούς καταρ-
ράκτες.

Ἐὰν ὅλοι καταθέσουμε καί μαζέψουμε τὴν ἀγάπη μας, θὰ δοῦμε θαύμα-
τα, θὰ συναντήσουμε θλιμμένες ψυχὲς νὰ χαμογελοῦν, θὰ χαροῦμε τὴν πα-
ρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας μαζί Σας, αἰσθάνομαι  ἐπιτα-
κτική τήν ἀνάγκη νά σᾶς πληροφορήσω ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μέ τήν
δική  σας  βοήθεια, ἀπό  1ης  Νοεμβρίου  2015 ἕως  καί  31ης Ὀκτωβρίου  2016,
ἐδαπάνησε τό ποσόν τοῦ ἑνός ἐκατομμυρίου ὀκτακοσίων ἐνενήντα χιλιάδων
διακοσίων ἑβδομῆντα ἑπτά εὐρώ καί πενηντατεσσάρων λεπτῶν (1.890.277,54
€), σέ ἔργα φιλανθρωπίας.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί
τήν ἀγάπη σας καί ἐγκάρδια σᾶς εὔχομαι καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεν-
να!

Μέ πατρική στοργή

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 Κυ-
ριακῶν 4 καὶ 11 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἐσωτερική Διανομή·    
Ἀρχεῖον· 1. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.

2. Φ. Ἐράνου Ἀγάπης.
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