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Θέμα:  “Περί τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης” 
 

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί! 
Ἅγιοι Πατέρες καί Ὁσιώτατες μοναχές μας! 
Ἀγαπημένα μου παιδιά! 

 
Πορευόμαστε πρὸς τὰ Ἅγια Χριστούγεννα μέσα στὴ δοκιμασία τῆς 

πανδημικῆς κρίσης, ἡ ὁποία πλήττει τὴν πατρίδα μας καὶ ὁλόκληρο τὸν 
κόσμο. Σχεδὸν 200 περίπου οἰκογένειες, μόνο στὴν Μητροπολιτική μας 
Περιφέρεια, θὰ ὑποδεχθοῦν τὰ Χριστούγεννα μέσα στὸ πένθος λόγῳ τῆς 
πανδημίας.  

Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἀκόμη ἀδελφοί μας, πενθοῦντες, νοσοῦντες ἀπὸ 
κορωνοϊὸ ἤ ἀπὸ ἄλλες ἀσθένειες, ἀδελφοὶ πονεμένοι καὶ δυσκολεμένοι 
ἀπὸ οἰκονομικά, οἰκογενειακὰ καὶ ἄλλα προβλήματα, ἄνθρωποι μοναχι-
κοί, γέροντες καὶ γερόντισσες κατάκοιτοι, ὀρφανὰ παιδιά, ἄνεργοι νέοι, 
συμπολίτες μας μὲ κινητικὲς δυσκολίες καὶ ἄλλες δυσχέρειες, κακοποιη-
μένες γυναῖκες καὶ ψυχικὰ καταπονημένοι συνάνθρωποί μας, ἀναμένουν 
νὰ γευτοῦν καὶ αὐτοὶ ἔστω λίγη ἀπὸ τὴν λάμψη καὶ τὸ φῶς τῶν 
Χριστουγέννων. 

Οἱ ἑκατοντάδες ὠφελούμενοι καὶ καθημερινὰ σιτιζόμενοι στὰ 
Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν μας, οἱ ἑκατοντάδες οἰκογένειες 
μὲ περίπου 3.500 μέλη, ποὺ λαμβάνουν σὲ τακτικὴ βάση βοηθήματα ἀπὸ 
τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο καὶ ἀπὸ τὰ 24 Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα 
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τῆς Μητροπόλεως μας, οἱ ἑκατοντάδες γέροντες καὶ γερόντισσες, ποὺ φι-
λοξενοῦνται στὶς τρεῖς Μονάδες Φροντίδας Ἡλικιωμένων τῆς Μητροπό-
λεώς μας, οἱ δεκάδες μαθητὲς Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ποὺ φιλοξενοῦνται 
δωρεὰν στὴ Μαθητική μας Ἑστία στὴ Νέα Μαγνησία, τὰ χιλιάδες παιδιά, 
ποὺ ἐπισκέπτονται καὶ φιλοξενοῦνται ὅλο τὸν χρόνο στὸ Κατασκηνωτικό 
μας Κέντρο «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη» στὸ Καινούργιο Λοκρίδος, τὰ εἰδικὰ προ-
γράμματα στήριξης γιὰ πολύτεκνες οἰκογένειες, γιὰ μονογονεϊκές οἰκο-
γένειες μὲ ἀνήλικα τέκνα καὶ γιὰ εἰδικὲς κατηγορίες εὐπαθῶν ὁμάδων 
πληθυσμοῦ, τὰ φοιτητικὰ διαμερίσματα δωρεὰν φιλοξενίας σπουδαστῶν 
στὰ πανεπιστημιακὰ τμήματα τῆς περιοχῆς μας, τὰ χρηματικὰ βραβεῖα 
τῶν ἀριστοῦχων μαθητῶν τοῦ Προτύπου Ἐκκλησιαστικοῦ Σχολεῖου 
Λαμίας, ἀλλὰ καὶ τὰ εἰδικὰ δωρεὰν προγράμματα τοῦ Ὠδείου «Γερμανὸς ὁ 
Μελωδός» καὶ τοῦ Κέντρου Δημιουργικῆς Ἀπασχόλησης Παιδιοῦ «Ἅγιος 
Ἐφραίμ», καθὼς καὶ ἡ στήριξη τῶν ἀναγκῶν τῶν κρατουμένων στὶς 
φυλακὲς Δομοκοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντιμετώπιση ἐκτάκτων ἀναγκῶν, ὅπως 
τῶν πυροπλήκτων ἀδελφῶν τῆς Εὔβοιας, τῆς Μάνης καὶ ἀλλοῦ, τῶν 
σεισμοπαθῶν ἀδελφῶν τῆς Σάμου, τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Κρήτης, ἀλλὰ 
καὶ τῶν πλημμυροπαθῶν ἀδελφῶν στὴν Στερεᾶ Ἑλλάδα καὶ ἀλλοῦ, ὅλο 
αὐτὸ τὸ τεράστιο ἔργο τῆς ἀγάπης στηρίζεται κατὰ βάση στὶς 
ἐθελοντικὲς καὶ ἐκούσιες προσφορὲς εἴτε ἐξατομικευμένα μὲ χρηματι-
κὲς δωρεὲς στὸν Τραπεζικὸ Λογαριασμὸ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου 
Ταμείου (Ἐθνική Τράπεζα, ἀριθμός Λογαριασμοῦ: 396 296 252 76) εἴτε 
μὲ τὴν μαζικὴ συμμετοχὴ ὅλων μας στὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ἔστω 
καὶ μὲ ἕνα κουπόνι. 

Ἕνα κουπόνι στὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης εἶναι ἕνα πιᾶτο φαγητὸ 
στὸ τραπέζι τῶν Χριστουγέννων γιὰ ἕναν ἀδελφό μας, ποὺ βρίσκεται 
σὲ μεγάλη ἀνάγκη. 

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, πατρικὰ καὶ ἀδελφικά, σᾶς προσκαλῶ καὶ 
σᾶς παρακαλῶ νὰ στηρίξετε τὴ διακονία τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας 
μας μὲ ὅλη σας τὴ δύναμη. 

Κάντε μία δωρεὰ στὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεώς 
μας, γιὰ τὴν ὁποία θὰ λάβετε νόμιμο παραστατικὸ δωρεᾶς ἀλλὰ καὶ 
κυρίως διότι θὰ ξέρετε ὅτι τὸ ποσό, ἀκόμη καὶ τὸ πιὸ ἐλάχιστο ποὺ θὰ 
προσφέρετε, θὰ πιάσει τόπο. 

Στηρίξτε πάνω ἀπὸ ὅλα ὅμως τὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης.  
Ἀγοράστε κουπόνια ἀγάπης ἀπὸ τὴν Ἐνορία σας καὶ προμηθευτεῖτε 

πολὺ περισσότερα γιὰ τοὺς οἰκείους σας καὶ τοὺς φίλους καὶ γνωστούς 
σας. 
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Μέσα στὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἐμεῖς συνεχίζουμε νά προστα-
τευόμαστε ἀπὸ τὴν πανδημία τῆς φονικῆς ἀρρώστιας καὶ προτιμοῦμε νὰ 
ἐπιλέγουμε τὴν πανδημία τῆς ζωογόνου ἀγάπης. 

Ἐπιλέγουμε τὴν πανδημία τῆς ἀγάπης μὲ τὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. 

Πανδημία ἀγάπης ὅλοι μας καὶ παντοῦ. Νὰ μεταδώσουμε τὴν 
πανδημία τῆς ἀγάπης σὲ ὅλους. Νὰ διασπείρουμε τὴν πανδημία τῆς 
ἀγάπης σὲ κάθε συνάνθρωπό μας. 

Νὰ μὴν ἀποκτήσει κανεὶς ἀντισὠματα στὴν ἀγάπη. Διασπορὰ τῆς 
ἀγάπης παντοῦ! 

Ὅλοι νὰ γεμίσουμε ἀγάπη!! 
Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί μου. Νὰ κάνουμε τὸ καλύτερο, ποὺ 

μποροῦμε, μὲ ὅλη μας τὴν ἀγάπη!  
 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ πολλὲς ἑόρτιες εὐχὲς 

                     
 

  

 
 
 
 
 
 

 
Σημείωση γιά τόν Ἐφημέριο: Νά ἀναγνωσθεῖ τήν Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, πρό τῆς ἀπο-
λύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντί θείου κηρύγματος.  


