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Ἀριθμ. Πρωτ. L_2016_03_19  
19η Μαρτίου/ 1η Ἀπριλίου 2016 
Ἁγίων Χρυσάνθου καὶ Δαρείας, 

 

Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ Μέσῃ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2016) 
 

Τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητά, 
 

Διανύοντας τὸ μέσον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει 
τὴν σπουδαιότητα τῆς ἐλεημοσύνης ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους τρόπους νὰ 
μετατρέψουμε τὴν σωματικὴ νηστεία μας σὲ πνευματικὴ νηστεία, καὶ οὔτως νὰ 
ἀποκομίσουμε μέγιστο ὄφελος ἀπὸ τὴν ἁγία αὐτὴ περίοδο τοῦ ἐνιαυτοῦ. Ἐπὶ τῇ 
εὐκαιρίᾳ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς παρουσιάσω μερικὲς ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τὸ 
πῶς μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε μὲ τὴν ἐλεημοσύνη σας. 
 

Μερικὲς φορὲς ὑποκύπτουμε στὸν πειρασμὸ νομίζοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία 
λειτουργεῖ αὐτόματα. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ἔχει πολλὰ ἔξοδα 
σὲ συνεχῆ βάση. Παραδείγματος χάριν, ἔξοδα μεταφορῶν κληρικῶν, ἔξοδα 
ἐκτυπώσεως, καὶ οὔτω καθεξῆς, τὰ ὁποῖα ἐνίοτε εἶναι καὶ πολυδάπανα. Ἐπίσης, μερικὰ 
ἐξ αὐτῶν ἐκαλύπτοντο στὸ παρελθὸν ἀπὸ τὴν Ἱερᾶ Μονὴ ὅπου κατοικῶ. Ἐπειδὴ, ὅμως, 
ἔχει καὶ ἡ Μονὴ τὰ δικὰ της μεγάλα ἔξοδα, δὲν εἶναι δίκαιο νὰ ἀπαιτοῦμε συνεχῶς 
ἐπιπρόσθετες συνεισφορές ἀπ᾽αὐτή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑπάρχει τὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὰ χρήματα τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένα στὴν Μητρόπολη, 
ἐξασφαλίζοντας ἔτσι τὴν δράση τῆς Ἐκκλησίας ὡς μονάδα καὶ ὅχι ἀπλὰ ὡς ἕνας 
συνασπισμός σκορπισμένων κοινοτήτων ἤ μονῶν. Ἐλπίζουμε ἐν τέλει νὰ ὀργανώσουμε 
καὶ τὰ γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως. 
 

Οἱ περισσότερες κοινότητές μας εἶναι αὐτοσυντήρητες. Ὑπάρχει μία κεντικὴ 
ὁμάδα μελῶν οἱ ὁποῖοι προσφέρουν τοὺς πόρους διὰ τῶν ὁποίων καλύπτονται τὰ ἔξοδα 
τῆς κοινότητας καὶ ἐνίοτε καὶ ὁ μισθὸς τοῦ ἱερέως (ἵσως καὶ περισσότερα). Ὅμως, οἱ 
νεοσύστατες ἱεραποστολικές μας κοινότητες, οἱ ὁποῖες ἔχουν λιγότερα μέλη ἢ εἶναι σὲ 
μέρη τοῦ κόσμου μὲ βιοτικό ἐπίπεδο χαμηλότερο αὐτοῦ τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, δὲν 
ἀπολαμβάνουν τέτοιες πολυτέλειες. Δὲν εἶναι ἱκανὲς αὐτὲς οἱ μικρὲς κοινότητες νὰ 
ἐπιβιώσουν χωρὶς ἐξωτερικὴ οἱκονομικὴ ἐνίσχυση ἀπὸ ἐσᾶς. Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει 
ἐνορίες στὴν Γουατεμάλα, στὴν Κολόμβια, στὴν Οὐγκάντα, καὶ στὴν Κούβα, ὅπου οἱ 
ἄνθρωποι εἶναι ἀπελπιστικὰ πτωχοί. Κοινότητες σὲ αὐτὲς τὶς χώρες ἀνήκουν στὴν 
Ἐκκλησία μας. Χρειάζονται πόρους γιὰ νὰ κατασκευάσουν ἢ νὰ ἐνοικιάσουν καὶ νὰ 
συντηρήσουν κτίρια γιὰ τὶς ἱερὲς τοὺς ἀκολουθίες, καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις οἱ 
ἐνορίτες οἱ ἴδιοι εἶναι ἐνδεεῖς ἐπαρκοῦς σιτίσεως. Προκειμένου νὰ ἐνισχύσουμε τὴν 

 

 
 
 

HOLY METROPOLIS G.O.C. OF AMERICA 
ΙΕΡΑ ΜHΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

  
 



διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στὶς πτωχότερες περιφέρειες τῆς Μητροπόλεώς μας, ἔχουμε 
ἱδρύσει εἰδικὸ Ἱεραποστολικὸ Ταμεῖο, τὰ χρήματα τοῦ ὁποίου χρησιμοποιούνται 
ἀποκλειστικὰ πρὸς ἐνίσχυση τῆς ἱεραποστολικῆς κοινότητας τὴν ὁποία θὰ ὀρίσετε στὴν 
δωρεά σας. 

 

Δὲν θὰ πρέπει, τέλος, νὰ ξεχάσουμε καὶ τὴν Ἐκκλησία μας στὴν Ἑλλάδα. Ἡ 
Ἑλλάδα ἔχει πληγεῖ τὰ τελευταία χρόνια ἀπὸ τὴν δυσκολότερη οἱκονομικὴ κρίση τῆς 
σύγχρονης ἱστορίας της. Πολλοὶ ἄνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων καὶ μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ἔχουν ἐξαθλιωθεῖ, ἔχοντας μείνει ἄνεργοι, ἄστεγοι, ἢ καὶ ἀκόμα 
ὑπόσιτοι. Οἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια στὴν Ἑλλάδα ἔχουν ἤδη ἐξαντληθεί 
διακονῶντας τὰ πλήθη τῶν πτωχευμένων Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι ζητοῦν βοήθεια. Γι᾽ αὐτὸν 
τόν λόγο πολύς κόσμος στρέφεται πρὸς τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια τῆς Βορείου 
Ἀμερικῆς γιὰ βοήθεια. Σὲ ἀνταπόκριση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ἔχουμε ἱδρύσει εἰδικὸ 
Φιλόπτωχο Ταμεῖο πρὸς βοήθεια τῆς Ἑλλάδας. 

 

Μερικὰ μοναστήρια μας (ὅπως τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Σὰν Φρανσίσκο καὶ τῆς 
Ἀναλήψεως στὴν Νέα ᾽Υόρκη) ἔχουν ἀποθήκες τροφίμων μὲ τὰ ὁποῖα ἐπισιτίζουν 
πτωχοὺς τῆς περιοχῆς τους. Ἀν ἐνδιαφέρεστε νὰ βοηθήσετε στὴν ἐπισίτιση πτωχῶν, νὰ 
ἔλθετε σὲ ἐπαφὴ μαζὶ μας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σὰν Φρανσίσκο. 

 

 Σᾶς παρακαλῶ ὅλους νὰ ἐπωφεληθείτε αὐτῆς τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς ἐνισχύοντας ἕνα ἀπὸ τὰ φιλανθρωπικὰ ἔργα τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Βοηθώντας ἄλλους ὑλικὰ καὶ πνευματικά, θὰ λάβετε οἱ ἴδιοι μέγιστο πνευματικὸ 
κέρδος. 
 

Γιὰ νὰ συνεισφέρετε στὸ Ἱεραποστολικὸ Ταμεῖο, παρακαλοῦμε νὰ γράψετε στὴν 
ἐπιταγή σας GOC Missions. Γιὰ συνεισφορὲς στὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεως, 
παρακαλοῦμε νὰ γράψετε στὴν ἐπιταγή σας Metropolis of America. Ἀν ἐνδιαφέρεστε νὰ 
προσφέρετε ἐθελοντικὴ ἐργασία στὴν Μητρόπολη (στὰ γραφεία), παρακαλοῦμε νὰ 
ἀπευθυνθεῖτε στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση gocofamerica@gmail.com. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ 
τὴν γενναιόδωρη ὑποστήριξή σας. 

 
Διάπυρος πρὸς Χριστόν εὐχέτης, 
+ ὁ Ἀμερικῆς Δημήτριος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


