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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 46η 

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ,  ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ  ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   
 
Πρός 
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν Εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. 
 
Θέμα: «Περί ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας στόν Λαό τῆς Γάζας». 
 
Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐλογημένοι μου χριστιανοί, 

Εὑρισκόμεθα  στήν  ἀρχή  τοῦ  νέου  ἔτους,  τό  ὁποῖο  ὑποδεχθήκαμε  μέ  μεγάλες 
προσδοκίες  καί  πολλές  ἐλπίδες.  Ζήσαμε,  ὅλα  τά  μέλη  τῆς  Ἐκκλησίας,  τά  μεγάλα 
Γεγονότα τῆς Ἐνσαρκώσεως καί Ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας καί χαιρόμαστε 
τά  σωστικά  της  ἀποτελέσματα  «δι’  ἡμᾶς  τούς  ἀνθρώπους  καί  διά  τήν  «ἡμετέραν 
σωτηρίαν». Ἡ χαρά αὐτή θά εἶναι μόνιμη, ἄν κι’ ἐμεῖς θελήσουμε νά ζήσουμε μαζί μέ 
τό Θεό ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας. Ἡ ζωή χωρίς τό Θεό δέν ὑποφέρεται∙ δέν εἶναι 
ζωή  οὔτε  γιά  μᾶς,  οὔτε  γιά  τούς  ἄλλους,  τούς  συνανθρώπους  μας.  Ἡ  ἱστορία 
καθημερινά ἀποδεικνύει τήν ἀλήθεια αὐτῆς τῆς θέσεως. 
  Ἡ τραγική συγκυρία τῶν ἡμερῶν, ἡ φωτιά τοῦ πολέμου στή Γάζα, πού προκαλεῖ 
τρόμο  καί  θάνατο  στήν  ἀνθρωπότητα,  ἔρχεται  δυστυχῶς  νά  ἐπιβεβαιώσει  μέ  τόν 
πλέον κατηγορηματικό καί τραγικό τρόπο τήν ἔκπτωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ὅταν 
αὐτή ἀπομακρύνεται ἀπό τό Φιλάνθρωπο Θεό τῆς ἀγάπης καί τῶν οἰκτιρμῶν.  
  Ὅλων  μας  τά  μάτια  δάκρυσαν  καί  οἱ  καρδιές  μας  ράγισαν  βλέποντας  στίς 
ὀθόνες  τῆς  τηλεοράσεώς  μας,  τά  ἀθῶα  καί  τρομαγμένα  μάτια  τῶν  δυστυχισμένων 
ἀμάχων τοῦ σκληροῦ καί ἄδικου πολέμου. Καί ὅλοι μας ἀσφαλῶς, στή θέα αὐτῶν τῶν 
δυστυχισμένων  ἀνθρώπων,  θά  σκεφτήκαμε  τί  εἴδους  βοήθεια  μποροῦμε  νά  τούς 
προσφέρουμε. 
  Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀντιλαμβανόμενη τήν εὐαισθησία 
τοῦ εὐσεβοῦς τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος στόν πόνο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ἀνέλαβε 
τήν  θεάρεστη  πρωτοβουλία  τῆς  συλλογῆς  τροφίμων  καί  χρημάτων  γιά  τούς 
χιλιοβασανισμένους κατοίκους  τῆς Γάζας καί  ζήτησε  τήν συνδρομή  ὅλων τῶν  Ἱερῶν 
Μητροπόλεων  πρός  τήν  ἐκπλήρωση  τοῦ  ἱεροῦ  αὐτοῦ  σκοποῦ.  Ἔτσι  κι’  ἐμεῖς 
συντονισμένοι  μέ  ὑπακοή  καί  ἀγάπη  ὁλόψυχα  ἀναλαμβάνουμε  τήν  ὑποστήριξη  τοῦ 
ἀγῶνα,  ὑπολογίζοντας  ἀσφαλῶς  καί  στή  δική  σας  ἐγνωσμένη  φιλάνθρωπη  καί 
συμπαθητική διάθεση.  
  Κτυποῦμε, λοιπόν, παρακλητικά τήν θύρα τῆς καρδιᾶς σας καί ζητοῦμε βοήθεια. 
  Ὅσοι ἀπό  ἐσᾶς  ἐπιθυμεῖτε νά προσφέρετε χρήματα, ἀς γνωρίζετε ὅτι σήμερα 
Κυριακή  18  Ἰανουαρίου  2009,  ἀμέσως  μετά  τήν  ἀνάγνωση  τῆς  παρούσης,  θά 
περιφερθεῖ δίσκος  γιά  τό σκοπό αὐτό,  σέ  ὅλες  τίς Ἐνορίες  τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
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ὅπου καί θά μπορέσετε νά καταθέσετε ὅ,τι ὁ καθένας προαιρεῖται. Χρήματα δύνασθε 
νά  καταθέσετε  ἐπί  ἀποδείξει  καί  ἀπ’  εὐθείας  στήν  Ἱερά  Μητρόπολη.  Τό 
συλλεγησόμενο  ποσό  θά  ἀποσταλεῖ  μέ  δική  μας  εὐθύνη  στήν  Ἱερά  Σύνοδο  γιά  νά 
ἀξιοποιηθεῖ ἐν συνεχείᾳ καταλλήλως. 

Ἐπιπλέον καί πρός τό σκοπό τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ σοβαροῦ ἀνθρωπιστικοῦ 
προβλήματος πού ἀνέκυψε ἕνεκα τῶν ἐχθροπραξιῶν, κρίνεται ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ 
ἄμεση  εὐαισθητοποίηση  ὅλων μας  καί  ἡ  ὅσο  τό  δυνατόν  συντομότερη  συγκέντρωση 
τοῦ ἀπαραιτήτου ὑλικοῦ. Ἐπειδή ὑπάρχουν ὅμως συγκεκριμένα εἴδη τά ὁποῖα πρέπει 
νά  στείλουμε,  σᾶς  παρακαλῶ,  νά  προσφέρετε  μόνο  τά  παρακάτω  τρόφιμα: 
ἐμφιαλωμένο  νερό,  λάδι,  ἀλεύρι,  ρύζι καί  ζάχαρη,  τά  ὁποῖα  θά  παραδώσετε  στόν 
Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας σας, ὥστε στή συνέχεια, δι’ ἡμῶν καί διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νά 
ἀποσταλοῦν στούς κατοίκους τῶν πληγεισῶν περιοχῶν. 

 
Τέκνα μου ἀγαπητά, 

  Πολλές  φορές  ἀπευθυνόμαστε  σέ  σᾶς  καί  ζητᾶμε  τή  βοήθειά  σας  γιά  τούς 
πάσχοντες συνανθρώπους μας. Γνωρίζω ὅμως καλά, ὅτι ποτέ δέν σᾶς κουράζουμε μέ 
τίς παρακλήσεις μας, γιατί ἡ ἀγάπη σας εἶναι ἀνεξάντλητη καί πάντοτε μᾶς χρεώνει 
καί μᾶς γεμίζει χαρά κι ἐλπίδα.  
  Εὔχομαι ὁ Θεός τῆς εἰρήνης, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, νά σᾶς ἀνταποδώσει 
ἑκατονταπλασίως  ὁποιαδήποτε  προσφορά  καί  νά  χαρίσει  χαρά  καί  εἰρήνη,  στίς 
καρδιές τῶν δυστυχισμένων αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλά παράλληλα νά δώσει εἰλικρινῆ 
διάθεση  καταλλαγῆς  καί  ἀγάπης  στούς  ἰσχυρούς  τῆς  γῆς,  γιά  νά  ζήσουν  κάποια 
στιγμή οἱ λαοί ὄχι μέ πόλεμο ἀλλά μέ εἰρήνη. 

Ἀσπαζόμενος ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, διατελῶ 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 

Σημειώσεις γιά τούς Ἱερεῖς: 

1. Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ στό ἐκκλησίασμά σας ἀργά καί καθαρά, τήν Κυριακή 18 Ἰανουαρίου 
2008, μετά τήν ἱερατική ἐκφώνηση ‐ εὐλογία «Καί ἔσται τά ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ...» καί ἐν συνεχείᾳ 
νά διενεργηθεῖ ἡ Δισκοφορία. 

2. Ἐπειδή τά χρήματα τά ὁποῖα θά συλλεγοῦν πρέπει τό συντομότερο δυνατόν νά προωθηθοῦν στήν 
Ἱερά  Σύνοδο,  παρακαλοῦμε  ἤ  νά  τά  ἀποστείλετε  ἐπειγόντως  μέσῳ  τοῦ  Ταχυδρομείου  ἤ,  ἐφ’ 
ὅσον  Σᾶς  εἶναι  δυνατόν,  νά  τά  φέρετε  οἱ  ἴδιοι  στήν  Ἱερά  Μητρόπολη  κατά  τίς  προσεχεῖς 
ἡμέρες, ὁπότε θά λάβετε καί τίς σχετικές ἀποδείξεις εἰσπράξεως. 

3. Ἀκόμη, παρακαλοῦμε, ὅπως ἔχετε πράξει καί στό παρελθόν, νά φροντίσετε γιά τήν συγκέντρωση 
τοῦ  ἀπαραίτητου  ἀνθρωπιστικοῦ  ὑλικοῦ,  τό  ὁποῖο  ἤδη  ἀναφέρθηκε  στήν  Ἐγκύκλιο.  Τό 
προσφερόμενο  ἀνθρωπιστικό  ὑλικό  θά  συγκεντρώσετε  ἀρχικά  ἐσεῖς  στήν  Ἐνορία  σας.  Στούς 
προσφέροντες,  θά  δίδετε  καί  ἀπόδειξη  τῆς  προσφορᾶς  τους  σέ  εἴδη.  Κατόπιν  θά  συσκευάσετε  τά 
προσφερθέντα  κατά  εἶδος  σέ  κιβώτια  ὄχι  βαρύτερα  τῶν  εἴκοσι  (20)  κιλῶν  καί  ἐν  συνεχείᾳ  θά  τά 
προσκομίσετε, ἔχοντας καί ἀκριβῆ συνημμένη κατάσταση τῶν εἰδῶν, στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς  Θεοτόκου  Κανήθου  Χαλκίδος,  σέ  συνεννόηση  μέ  τούς  ὑπευθύνους  τῆς  συλλογῆς 
Πρωτοπρεσβύτερο  π.  Θεόδωρο  Πάζιο  (τηλ.  22210.24550),  Πρεσβύτερο  π.  Χρυσοβαλάντη 
Φιλντίση (τηλ. 6936.639093) καί Πρεσβύτερο π. Ἀναστάσιο Χρήστου (τηλ. 6947.427622). 


