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Η   Σ Υ Μ Β Ο Λ Η   

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ 

στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης  

 

1. Γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν πασχόντων ἀδελφῶν μας ἱδρύθηκε 

τό 1974 τό Ἵδρυμα «Κεντρικό Ταμεῖο Φιλανθρωπίας» (“Κ.Τ.Φ.”) τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεώς μας πού λειτουργεῖ ἔκτοτε ὡς νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ 

δικαίου (ν.π.ι.δ.) μέ ἰδιαίτερο Κανονισμό ἐγκεκριμένο ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί δημοσιευμένο στό ὑπ’  ἀριθμό 

1947/18.07.2014 τ.Β΄ Φύλλο τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) μέ 

αὐτοτελῆ οἰκονομική διαχείριση καί διοικεῖται ἀπό 7μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο. Ἔχει ἕδρα στήν Καισαριανή ἐπί τῆς ὁδοῦ Φορμίωνος 83 τ.κ. 161 

21 μέ στοιχεῖα ἐπικοινωνίας : Τηλ. 210-7224123 -Internet : www.imkby.gr –    

e-mail: info@imkby.gr  

Ἡ Ἐκκλησιαστική αὐτή Δομή σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 2 τοῦ ἀνωτέρω 

Κανονισμοῦ ἔχει ὡς σκοπό τήν ἀντίληψη, προστασία καί ἀνακούφιση τῶν 

ἐνδεῶν καί ἀναξιοπαθούντων, ἰδίᾳ κατοίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διά 

τῆς παροχῆς παντοειδοῦς ὑλικῆς βοηθείας. 

 

Εἰδικώτερα τά ἔσοδα πού ἔχει διατίθενται γιά:  

α΄.Τήν ὑλική ἀνακούφιση τῶν ἐνδεῶν καί ἀναξιοπαθούντων.  

β΄.Τήν ἀποφυλάκιση κρατουμένων στίς φυλακέςς γιά χρέη. 

γ΄.Τήν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη τῶν ἐνδεῶν. 

δ΄.Τίς ὑποτροφίες καί βοηθήματα ἀπόρων σπουδαστῶν, 

ἱεροσπουδαστῶν καί φοιτητῶν τῆς θεολογίας. 

ε΄.Τήν περίθαλψη ἀναξιοπαθούντων καί ἐγκαταλελειμμένων γερόντων 

καί ἀνιάτως ἀσθενούντων.  

 

2. Στίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δραστηριοποιοῦνται τά 

«Ἐνοριακά Ταμεῖα Φιλανθρωπίας» (“Ε.Τ.Φ”) πού εἶναι  τά Παραρτήματα 

τοῦ Ἱδρύματος «Κ.Τ.Φ.» καί καλύπτουν τίς προκύπτουσες ἀνάγκες στήν 

περιοχή τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφεφείας μας καί διοικοῦνται 

ἀπό 5μελή Διοικοῦσα Ἐπιτροπή. 

http://www.imkby.gr/
mailto:info@imkby.gr
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3. Μέ τήν διακονία αὐτή:  

 

•  Τρέφουμε καθημερινά  στά «Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ» (Σ.Γ.Χ) πού 

λειτουργοῦν τά Συσσίτια τῶν Ἐνοριῶν μας ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.  

Τά «Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ» τῶν Ἐνοριῶν : 

    α΄. Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς. 

Ὁδός Κιουπεκτσόγλου 1. Τ.κ. 16121 Καισαριανή. Τηλ. 210 7236204 

   β΄. Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς. ὁδός  

Συβρισαρίου 40 Καισαριανή. Τ.κ. 16121 Καισαριανή. Τηλ. 210 7213848. 

        γ΄. Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Καισαριανῆς. Ὁδός  Τριῶν 

Ἱεραρχῶν 18. Τ.κ. 161 22 Καισαριανή. Τηλ. 210 7222557. 

        δ΄. Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Βύρωνος : Κορυτσᾶς καί 

Κωνσταντιλιέρη. Τ.κ. 161 31 Βύρωνα. Τηλ. 210 7660859.. 

        ε΄.  Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρωνος : Ἁγίου 

Δημητρίου 36. τ.κ. 162 31 Βύρωνα. Τηλ. 210 7660943.  

στ΄. Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βύρωνος : 

Μεταμορφώσεως 1. Τ.κ. 162 32 Βύρωνα. Τηλ. 210 7628670. 

ζ΄. Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρέα Βύρωνος : Σουλιωτῶν 3, 

Καρέα Βύρωνα. Τ.κ. 162 33 Βύρωνα. Τηλ. 210 7651595. 

η΄. Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Ὑμηττοῦ : 

Πλατεία Ὑμηττοῦ. Τ.κ. 172 37 Ὑμηττό. Τηλ. 210 7623525. 

θ΄. Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου -Ἁγίας Φωτεινῆς 

Ὑμηττοῦ : Εὐαγγελιστρίας 1. Τ.κ. 172 37 Ὑμηττό. Τηλ. 210 9734311 

Ἐπιπλέον μέ τό «Κ.Τ.Φ.» καί τά «Ε.Τ.Φ.» 

• Μοιράζουμε δέματα μέ τρόφιμα σέ οἰκογένειες τακτικῶς 

(ἑβδομοδιαίως καί Χριστούγεννα- Πάσχα) καί ἐκτάκτως σέ ὅσους ἔχουν 

ἀνάγκη.  

•   Ἀγκαλιάζουμε μέ στοργή ὅσους ἔμειναν μόνοι καί ἀβοήθητοι. 
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• Προσφέρουμε οἰκονομικά βοηθήματα γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν 

σοβαρά προβλήματα ὑγείας γιά θεραπεία καί νοσηλεία. 

• Ἐνισχύουμε οἰκονομικά ἀδυνάτους νά καλύψουν τίς βιοποριστικές 

ἀνάγκες τους. 

• Στηρίζουμε Σχολεῖα, Συλλόγους καί Σωματεῖα μέ κοινωφελεῖς 

σκοπούς νά ἀνταποκριθοῦν στούς σκοπούς τους. 

•  Διαθέτουμε ἐνδύματα – ὑποδήματα καί λοιπά εἴδη ἱματισμοῦ σέ 

ὅσους χρειάζονται ἀπό τίς δύο (2) Ἱματιοθῆκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 

πού λειτουργοῦν.  

 α΄. Στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρέα  

  β΄. Στό Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς 

Ἐνορίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος. 

Ἔχουν ἀποσταλεῖ κατ’ ἐπανάληψιν ἀπό τά εἴδη αὐτά στίς Φυλακές 

Κορυδαλλοῦ (Ἀνδρικό – Γυναικεῖο Τμῆμα), στή Φυλακή τοῦ Ἐλαιῶνα 

(Γυναικεία), στήν Φυλακή Μαλανδρίνου (Ἀνδρική), στή Φυλακή Ἀνηλίκων 

(Αὐλῶνος) στό Τμῆμα Ἀλλοδαπῶν (Ἀνδρῶν) στήν Ἀμυγδαλέζα καί στήν 

Διεύθυνση Ἀλλοδαπῶν Ἀττικῆς ἐπί τῆς ὁδοῦ Πέτρου Ράλλη 24.  

 

4. Τά τρόφιμα πού εἴτε μαγειρεύονται εἴτε διανέμονται σέ δέματα 

προέρχονται : 

α΄.Ἀπό Ἑταιρεῖες, Ὀργανισμούς καί Ἱδρύματα πού ἀνταποκρίνονται σέ 

αἰτήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.  

β΄.Ἀπό τό Πρόγραμμα «Ὅλοι μαζί μποροῦμε», ὅπου οἱ πολῖτες 

προσφέρουν διάφορα τρόφιμα καί λοιπά εἴδη σέ εἰδικούς χώρους τῶν Super 

Markets τῆς περιοχῆς μας καί τά συλλέγει εἰδικό συνεργεῖο τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεώς μας καί στήν συνέχεια διανέμονται κατά τίς ἀνάγκες τῶν 

Ἐνοριῶν. 

γ΄.Ἀπό τίς προσφορές τῶν πιστῶν ἀπευθείας στίς Ἐνορίες 

δ΄. Ἀπό τά γεύματα πού προσφέρουν Ἐνορίτες γιά τήν ἀνάπαυση τῶν 

κεκοιμημένων οἰκείων καί προσφιλῶν προσώπων τους ἤ καί γιά ἄλλους 

λόγους. 

 

5. Πρόγραμμα Διανομῆς Τροφίμων.  
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Ὑπεύθυνοι α΄) Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Στέφανος 

Κωστόπουλος, β΄) Ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος 

Χριστόπουλος, καί γ΄) Ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος κ. Δημήτριος 

Καλλιακούδας, Ἐφημέριοι.  

Στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ Προγράμματος διανέμονται :  

Προϊόντα, φροῦτα καί ὁπωροκηπευτικά ἀπό τήν Περιφέρεια Ἀττικῆς  

Τρόφιμα προσφερόμενα ἀπό τό Ἵδρυμα «Τράπεζα Τροφίμων», γιά 

τούς τρόφιμους τῶν «Σ.Γ.Χ.» καί τῶν μελῶν τῶν νεανικῶν συντροφιῶν. 

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι:  

Τά προσφερόμενα εἴδη πρέπει νά καταναλώνονται ἐντός του «Σ.Γ.Χ.». 

Ἐάν οἱ τρόφιμοι παραλάβουν κάποιο τρόφιμο μαζί τους γιά νά τό 

καταναλώσουν, αὐτό θά γίνεται μέ δική τους εὐθύνη.  

Ἐπειδή πολλά ἀπό τά προσφερόμενα προϊόντα ἀναγράφουν 

ἡμερομηνία λήξεως, τά εἴδη αὐτά πρέπει νά διατίθενται πρός κατανάλωση 

ἐντός τῆς ἀναγραφομένης προθεσμίας. Ἐάν κάποιος ἀπό τούς τροφίμους δέν 

ἐπιθυμεῖ νά καταναλώσει τό προσφερόμενο ἐντός τοῦ «Σ.Γ.Χ.» καί τό 

παραλάβει νά τό καταναλώσει ἐκτός τοῦ «Σ.Γ.Χ.», πρέπει νά τοῦ 

ἐπισημάνουμε ὅτι αὐτό τό πράττει μέ δική του εὐθύνη καί ὅτι πάντως πρέπει 

νά τό καταναλώσει ἐντός τῆς ἀναγραφομένης προθεσμίας.  

Ἐπειδή τό Ἵδρυμα ζητεῖ τά στοιχεῖα τῶν τροφίμων, οἱ ὑπεύθυνοι 

Ἐφημέριοι ὀφείλουν νά διατηροῦν στό Ἀρχεῖο καταστάσεις μέ πλήρη 

στοιχεῖα του γιά νά ἀποδεικνύονται σέ κάθε ἔρευνα ποιοί καί πόσοι εἶναι οἱ 

τρόφιμοι τοῦ «Σ.Γ.Χ.» 

 

6. Τά Ἔσοδα τοῦ «Κεντρικοῦ Ταμείου Φιλανθρωπίας» (“Κ.Τ.Φ.”)  καί 

τῶν Παραρτημάτων του «Ἐνοριακῶν Ταμείων Φιλανθρωπίας» (“Ε.Τ.Φ.”) 

προέρχονται : 

α΄.Ἀπό τίς προσφορές τῶν πιστῶν πού κατατίθενται στά εἰδικά κιτία 

τῶν Ἱερῶν Ναῶν. 

β΄. Ἀπό τίς δισκοφορίες πού διεξάγονται κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους. 

γ΄. Ἀπό τίς δωρεές τῶν Ἐνοριτῶν 

δ΄. Ἀπό Ἐπιχορηγήσεις. 

 

7. Ἔργα Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης. 
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Ὑπεύθυνος ὁ Πανοσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Μοῦζος.  

Στόν Τομέα αὐτόν ἐντάσσονται ὅλες οἱ ἐνέργειές μας γιά τήν συλλογή 

ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας καί ἀποστολῆς αὐτῆς στούς ἔχοντας ἀνάγκη. Μέχρι 

σήμερα ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπέστειλε κατά τό παρελθόν ἔτος 

ἀνθρωπιστική βοήθεια.  

Στούς φυλακισμένους τῶν Φυλακῶν (Ἀνδρικό καί Γυναικεῖο Τμῆμα) 

Κορυδαλλοῦ, Μαλανδρίνου (Φωκίδος), Ἐλαιῶνος Θηβῶν, Αὐλῶνος 

Βοιωτίας. 

 

8. «Ἔρανος Ἀγάπης» 

Ὑπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Δάγλας.  

Μέ τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης» καλύπτουμε τίς δαπάνες τῆς 

φιλανθρωπικῆς καί κοινωνικῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεώς μας.  

Ἡ διακονία αὐτή γιά νά ἐπιτύχει προϋποθέτει καλή ὀργάνωση καί 

ἐξασφάλιση καταλλήλων, ἐμπείρων καί κατηρτισμένων στελεχῶν.  

Θά λάβετε ἐγκαίρως ὁδηγίες γιά τήν διοργάνωση τοῦ «Ἐράνου τῆς 

Ἀγάπης» τοῦ ἔτους 2015.  

 

Στοιχεῖα Ἐράνου Ἀγάπης 2014 

Ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ «Ἐράνου Ἀγάπης» Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κι 

Νικόδημος Δάγλας παρουσίασε στά μέλη τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τόν 

Ἀπολογισμό γιά τόν διενεργηθέντα   “ Ἔρανο Ἀγάπης ” κατά τό ἔτος 2014 πού ἔχει 

ὡς ἑξῆς : 

Ὁ «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης» διεξήχθη κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ 

Συμβουλίου τῆς 2.12.2014 (Ἀριθμός Πρακτικοῦ 243) καί σύμφωνα μέ τήν ὑπ’ 

ἀριθμόν 146 (Φ.1/3/1049/14.11.2014) Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

μας κ. Δανιήλ καί Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος. 

 

Γιά τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης» 2014 παρελήφθησαν ἀπό τούς Προέδρους τῶν 

«Ἐνοριακῶν Ταμείων Φιλανθρωπίας» καί διετέθεισαν 58.500 κουπόνια ἀξίας 1,00€ 

καί 10.000 κουπόνια ἀξίας 2,00€, ἤτοι συνολικῆς ἀξίας 78.500,00€ 

 Μετά τό πέρας τοῦ «Ἐράνου Ἀγάπης» κατετέθη ἐκ τοῦ συλλεγέντος ποσοῦ 

στό «Ἐνοριακό Ταμεῖο Φιλανθρωπίας» ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ ποσοστό 65% καί στό 

«Κεντρικό Ταμεῖο Φιλανθρωπίας» ποσοστό 35%  ὡς ἐμφαίνεται ἀπό τά ἔντυπα 
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τῶν Ἀπολογισμῶν πού κατετέθησαν στήν Ἱερά Μητρόπολη ὑπογεγραμμένα ἀπό 

τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς ἑνός ἑκάστου «Ἐνοριακοῦ 

Ταμείου Φιλανθρωπίας». 

 

Συνολικῶς στόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης» 2014 συγκεντρώθηκε τό ποσό 

τῶν ἑβδομήκοντα ἕξι  χιλιάδων καί πεντακοσίων  Εὐρώ (76.500,00€).  

Ἀπό τό ποσό αὐτό εἴκοσι ἕξι χιλιάδες καί ἑπτακόσια ἑβδομήκοντα 

πέντε Εὐρώ (26.775,00€) κατετέθηκε στό “ Κεντρικό Ταμεῖο Φιλανθρωπίας ” 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά νά καλυφθοῦν τά ποικίλα περιστατικά 

ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας κατά τήν διάρκεια ὅλου τοῦ ἔτους.  

Ποσό τεσσαράκοντα ἐννέα χιλιάδων καί ἑπτακοσίων εἰκοσιπέντε 

Εὐρώ (49.725,00€) κατετέθηκε στά “ Ἐνοριακά Ταμεῖα Φιλανθρωπίας ” τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τήν ἐπιτέλεση τῆς πολυμόρφου κοινωνικῆς 

διακονίας τους. 

Ὁ «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης» διεξήχθη ἀπό ἐθελοντές καί ἐθελόντριες κάθε 

Ἐνορίας πού ἀνέρχονται σέ 250 πρόσωπα.  

  

 

 

 

9. Τά ἔσοδα τοῦ «Κ.Τ.Φ.» καί τῶν «Ε.Τ.Φ.» διαχειρίζονται τά μέλη τοῦ 

Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ «Κ.Τ.Φ.» καί τῶν Διοικουσῶν Ἐπιτροπῶν τῶν 

«Ε.Τ.Φ.». Συντάσσεται Προϋπολογισμός καί Ἀπολογισμός πού ἐγκρίνεται 

ἀπό τά ἁρμόδια ἐποπτικά Ὄργανα καί ἡ διαχείριση ὅλη ἐλέγχεται ἀπό 

Ἑταιρεία Ὁρκωτῶν Λογιστῶν πού συντάσσει Ἐκθέσεις γιά τό καθένα 

Ταμεῖο. Αὐτές τίθενται ὑπ’ ὄψιν τῶν μελῶν τῶν Ὀργάνων καί ἐνημερώνονται 

γι’ αὐτή τά μέλη τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως πού πραγματοποιεῖται 

κάθε χρόνο.  

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος προτρέπει τούς Κορινθίους νά προσφέρουν 

οἰκονομική βοήθεια γιά τούς Χριστιανούς τῆς Ἱερουσαλήμ καί γενικώτερα 

τῆς Παλαιστίνης τήν γνωστή «λογία», παραλληλίζοντάς την μέ τήν σπορά 

τῶν ἀγρῶν ἀπό τούς γεωργούς, πού ὅταν σπέρνουν λίγους σπόρους θά 
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θερίσουν λίγα ἐνῶ ὅταν σπέρνουν μέ ἀφθονία θά θερίσουν ἄφθονους 

καρπούς.   

 «Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων 

ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. Ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ 

ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν 

χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες 

περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, καθὼς γέγραπται· «Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς 

πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα». Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ 

σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ 

αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν 

ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ» (Πρός Κορινθίους θ΄ 

6-11)  

Δηλαδή : «Ἀδελφοί, ὅποιος σπέρνει μέ φειδώ θά ἔχει λίγη σοδειά· κι ὅποιος 

σπέρνει ἁπλόχερα ἡ σοδειά του θά εἶναι ἄφθονη. Ὁ καθένας ἄς δώσει ὅ,τι τοῦ λέει 

ἡ καρδιά του χωρίς νά στενοχωριέται ἤ νά ἐξαναγκάζεται, γιατί «ὁ Θεός ἀγαπάει 

αὐτόν πού δίνει μέ εὐχαρίστηση». Ὁ Θεός ἔχει τή δύναμη νά σᾶς χορηγήσει 

πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ὥστε νά εἶστε πάντοτε σέ ὅλα τελείως αὐτάρκεις, καί 

νά δίνετε μέ τό παραπάνω γιά κάθε καλό σκοπό. Τό λέει κι ἡ Γραφή: Σκόρπισε, 

ἔδωσε στούς φτωχούς, ἡ ἀγαθοεργία του θά  διαρκεῖ αἰώνια. Κι αὐτός πού δίνει 

στό σποριά τό σπόρο καί τό ψωμί γιά νά τραφεῖ, ἄς δώσει καί ἄς πληθύνει καί τό 

δικό σας σπόρο καί ἄς αὐξήσει τούς καρπούς τῆς ἀγαθοεργίας σας. Ὁ Θεός θά σᾶς 

κάνει πλούσιους σέ ὅλα, γιά νά μπορεῖτε νά δίνετε γενναιόδωρα. Αὐτοί πού θά 

πάρουν ἀπό μᾶς τή δική σας εἰσφορά, θά εὐχαριστοῦν τό Θεό» 

 

 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει τά ὀφέλη πού προκύπτουν 

σέ ὅσους προσφέρουν ἐλεημοσύνη σ’ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη:  

«Ὅσον ἔχεις, τοσούτου ἀγόρασον· ἔχεις ὀβολόν; ἀγόρασον τόν οὐρανόν· οὐχ 

ὅτι εὔωνος ὁ οὐρανός, ἀλλά ὅτι φιλάνθρωπος ὁ Δεσπότης. Οὐκ ἔχεις ὀβολόν; 

ποτήριος δός ψυχροῦ ὕδατος· «ὅς ἄν ποτίσῃ ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος ἕνα τῶν 

ἐλαχίστων τούτων ἕνεκα ἐμοῦ, οὐ μη ἀπολέσῃ τόν μισθόν αὐτοῦ» Ἐμπορία καί 

πραγματεία ὁ οὐρανός, καί ἡμεῖς ἀμελοῦμεν. Δός ἄρτον, καί λαβέ παράδεισον· δός 
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μικρά, καί λαβέ μεγάλα· δός θνητά, καί λαβέ ἀθάνατα· δός φθαρτά, καί λαβέ 

ἄφθαρτα...Τοσαῦτα ἀγαθά ἐκ τῆς ἐλεημοσύνης, καί ἡμεῖς ἀμελοῦμεν καί 

ἀναπεπτώκαμεν. Δός κατά δύναμιν ἄρτον· οὐκ ἔχεις ἄρτον ; δός ὀβολόν· οὐκ ἔχεις 

ὀβολόν; δός ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος· οὐκ ἔχεις τοῦτο; συμπένθησον τῷ 

θλιβομένῳ, καί ἔχεις μισθόν. Οὐ γάρ τῆς ἀνάγκης ὁ μισθός, ἀλλά τῆς 

προαιρέσεως» (Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περί μετανοίας, Ὁμιλία Γ΄ ΕΠΕ 30, σ. 

143-145) 

Δηλαδή : «Ὅσο μπορεῖς τόσο ἀγόρασε· ἔχεις ὀβολό ; Ἀγόρασε τόν 

οὐρανό· ὄχι ἐπειδή εἶναι φτηνός ὁ οὐρανός, ἀλλά ἐπειδή εἶναι φιλάνθρωπος 

ὁ Κύριος. Δέν ἔχεις ὀβολό ; Δῶσε ἕνα ποτήρι κρύο νερό·  «ὅποιος θά δώσει 

ἕνα ποτήρι κρύο νερό σ’ ἕναν ἀπό αὐτούς τούς ἀσήμαντους στό ὄνομά μου, 

δέ θά χάσει τό μισθό του». Ἐμπορία καί πραγματεία εἶναι ὁ οὐρανός κι 

ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε. Δῶσε ψωμί καί πάρε παράδεισο·  δῶσε μικρά καί πάρε 

μεγάλα·  δῶσε θνητά καί πάρε ἀθάνατα·  δῶσε φθαρτά καί πάρε 

ἄφθαρτα....Τόσα ἀγαθά πηγάζουν ἀπό τήν ἐλεημοσύνη, κι ἐμεῖς ἀμελοῦμε κι 

ἀδρανοῦμε. Δῶσε ψωμί ὅσο μπορεῖς·  δέν ἔχεις ψωμί; δῶσε ἕναν ὀβολό·  δέν 

ἔχεις ὀβολό ; δῶσε ἕνα ποτήρι κρύο νερό·  δέν ἔχεις κι αὐτό ; πένθησε μαζί μέ 

τόν θλιβόμενο κι ἔχεις μισθό». 

  Καισαριανή, Σεπτέμβριος 2015 

                                             Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
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