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ιʹ. Καλύπτονται δαπάνες γιὰ νὰ πραγ-
ματοποιηθοῦν βιοχημικὲς ἐξετάσεις σὲ ἄπο-
ρους ἀδελφούς μας καὶ ἀνασφάλιστους
ἀλλοδαποὺς μετανάστες.

ιαʹ. Ἀποστέλλεται ἀνθρωπιστικὴ βοή-
θεια σὲ συνανθρώπους μας, ποὺ δοκιμά-
ζονται ἀπὸ ἔκτακτες συνθῆκες, εἴτε ἐντὸς
τῆς χώρας εἴτε ἐκτὸς αὐτῆς (π.χ. σὲ σεισμο-
παθεῖς, πλημμυροπαθεῖς καὶ πυροπαθεῖς).

ιβʹ. Ἐνισχύονται οἰκονομικῶς Σχολεῖα,
Σύλλογοι καὶ Σωματεῖα τῆς περιοχῆς μας μὲ
κοινωφελεῖς σκοποὺς γιὰ νὰ ἀντιμετωπί-
σουν ἀνάγκες τους σὲ ὑλικὴ ὑποδομὴ καὶ
ἐξοπλισμό.

ιγʹ. Ἔχει δημιουργηθεῖ «Τράπεζα Αἵμα-
τος», ἡ ὁποία συντηρεῖται μὲ ἐτήσια ἐθε-
λοντικὴ αἱμοδοσία, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ
ἀντιμετωπίζονται ἔκτακτες ἀνάγκες μεταγ-
γίσεων καὶ ἐγχειρισμένων.

Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπιτελεῖται μὲ τὶς δικὲς
Σας εἰσφορὲς καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Πιστοῦ
Λαοῦ, ποὺ ἐξάλλου ἀποτελεῖ τὸ Σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας.

2) Τὴν διαχείριση αὐτῶν τῶν ἐσόδων
ἔχουν ἀναλάβει ὑπεύθυνα ὄργανα τῆς Το-
πικῆς Ἐκκλησίας ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν πι-
στοὶ καὶ ἔντιμοι πολίτες καὶ τὴν ἐλέγχουν
τὰ ἁρμόδια Ὄργανα τῆς Πολιτείας.

Γνωρίζουμε, ὅτι ἡ οἰκονομικὴ δυσπρα-
γία ἔχει ψυχράνει τὶς ψυχὲς πολλῶν ἀλλὰ
συγχρόνως ἔχει αὐξήσει καὶ τὶς ἀνάγκες.

Γι’ αὐτό:

Τὰ προβλήματα
ποὺ δημιουργεῖ ἡ οἰκονομικὴ κρίση

ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴν
ἀλληλεγγύη καὶ ἀλληλοβοήθεια.
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Ο ἱ συνέπειες τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ
οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν κοινωνία καὶ

στὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων εἶναι γνωστές. Τὶς
συναντᾶμε συνέχεια. Δὲν θὰ ἐπεκταθοῦμε
ἐδῶ στὸ θέμα αὐτὸ ποὺ ὅλοι τὸ βιώνουμε καὶ
τὸ γνωρίζουμε.

Οἱ πιστοὶ ὀφείλουμε νὰ συμπαραστα-
θοῦμε μ' ὅποιο τρόπο μᾶς προσφέρεται καὶ
μ' ὅποια μέσα διαθέτουμε σὲ καθένα δοκι-
μαζόμενο καὶ καταπιεζόμενο ἀπὸ τὴν φτώ-
χεια, τὴν ἀσθένεια, τὴν ἀνεργία, τὴν πάσης
φύσεως ἀδυναμία καὶ ἐγκατάλειψη.

Ὁ Κύριος ὑπέδειξε στοὺς μαθητὲς Του,
ὅτι τὴν καταπίεση τῶν ἀδυνάτων ὀφείλουν
νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουν μὲ τὴν διακονία
πρὸς αὐτούς (Ματθαίου κʹ 25-28). Σ' αὐτὸ
τὸ καθῆκον μᾶς προτρέπει ὁ λόγος τοῦ
ἀποστόλου Παύλου «μανθανέτωσαν δὲ καὶ
οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς
ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μῄ ὧσιν ἄκαρποι»
(Πρὸς Τίτον γʹ 14).

Ἡ συμπαράσταση στοὺς ἔχοντες ἀνάγ-
κη εἶναι ὑπηρεσία εὐάρεστη στὸν Τριαδικὸ
Θεὸ καὶ θυσία αὐτοπροαίρετη γιὰ τοὺς συν-
ανθρώπους μας κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου
μας «ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε
διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν»
(Ματθαίου κʹ 28).

Αὐτὸ τὸ ἦθος παραλαβόντες ἀπὸ τοὺς
ἁγίους Πατέρες μας ὀφείλουμε νὰ «κατα-
νοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης
καὶ καλῶν ἔργων» (Πρὸς Ἑβραίους ιʹ 24).

Ὅσο ἡ οἰκονομικὴ κρίση διευρύνεται
καὶ ἡ φτώχεια πλήττει εὐρύτερα, τόσο τὸ
καθῆκον μᾶς ὑποχρεώνει νὰ στηρίξουμε
τοὺς εὑρισκομένους στὶς ποικίλες ἀνάγκες
τῆς ζωῆς.

Συνεχίζοντες τὴν παράδοση τῆς Τοπι-
κῆς Ἐκκλησίας μας θὰ διοργανώσουμε καὶ
φέτος τὸν « Ἔρανο τῆς Ἀγάπης» καὶ καλοῦμε
τοὺς πιστοὺς νὰ προσφέρουν κατὰ τήν οἰκο-
νομικὴ δύναμή τους καὶ τὴν ἔμπνευσή τους
στὴν συλλογικὴ αὐτὴ προσπάθεια.

Θέλουμε νὰ γνωρίζετε ὅτι:
1) Μὲ τὸν ὀβολὸ τῆς ἐλεημοσύνης ποὺ

προσφέρετε ἀπὸ ἀγάπη καὶ πίστη στὸν
Κύριό μας ὀργανώνονται οἱ ἑξῆς δραστη-
ριότητες τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας:

αʹ. Συντηροῦνται στὶς Ἐνορίες της 9
«Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ», ὅπου προσφέ-
ρονται καθημερινῶς πεντακόσιες (500)
μερίδες φαγητοῦ.

βʹ. Διανέμονται δέματα μὲ τρόφιμα,
ρουχισμὸ καὶ εἴδη καθημερινῆς ἀνάγκης σὲ
εὐπαθεῖς κοινωνικὲς ὁμάδες.

γʹ. Χορηγοῦνται τακτικῶς καὶ ἐκτάκτως
χρηματικὰ βοηθήματα σὲ πρόσωπα καὶ οἰ-
κογένειες χαμηλῶν εἰσοδημάτων.

δʹ. Παρέχονται ὑποτροφίες σπουδῶν σὲ
νέους.

εʹ. Λειτουργοῦν κάθε καλοκαίρι κατα-
σκηνώσεις γιὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους.

στʹ. Προσφέρεται οἰκονομικὴ βοήθεια
σὲ ἀνέργους, μετανάστες καὶ πρόσφυγες.

ζʹ. Στηρίζονται οἰκονομικὰ ἀνήμποροι
ἡλικιωμένοι.

ηʹ. Καλύπτονται ἀνάγκες φυλακισμέ-
νων ἀδελφῶν μας μὲ τὴν ἀποστολὴ οἰκονο-
μικῶν βοηθημάτων, προσωπικῶν εἰδῶν καὶ
χρειωδῶν εἰδῶν ἀτομικῆς καθαριότητος.

θʹ. Καταβάλλονται οἱ δαπάνες ἰατρο-
φαρμακευτικῆς καὶ νοσοκομειακῆς περι-
θάλψεως ἀδυνάτων οἰκονομικῶς ἀσθενῶν.


