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13 Νοεµβρίου 2022 

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς 
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν 
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, 
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ 
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 
 

«Μὴ ῥητίνη οὐκ ἔστιν ἐν Γαλαάδ, ἢ ἰατρὸς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ;» (Ἱερεµίας 8:22).  

Προσφιλεῖς ἀδελφὲς καὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ, 

Ἀφιερώνουµε τὴν Κυριακὴ κατὰ τὴν ὁποία διαβάζουµε τὴν περικοπὴ τοῦ «Καλοῦ 
Σαµαρείτη» ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ στὴν Ἐθνικὴ Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα, διότι ἡ 
ἐλεηµοσύνη καὶ ἡ ἀπροϋπόθετη φιλανθρωπία ἀποτελοῦν τὶς µεγαλύτερες χριστιανικὲς 
ἀρετές. Ἕνας ξένος πέφτει θῦµα ληστῶν, οἱ ὁποῖοι τὸν τραυµατίζουν καὶ τὸν ἀφήνουν 
λιπόθυµο µέχρι θανάτου. Ἕνας ἄλλος ξένος, ὁ Σαµαρείτης τὸν φροντίζει καὶ τὸν σώζει 
ἀπὸ τὸ θάνατο. Δὲν τὸν προσπερνάει, ὅπως οἱ χαρακτηριστικὲς θρησκευτικὲς µορφὲς τῆς 
παραβολῆς, ἀπαντώντας ἐν τέλει στὴν ἐρώτηση ποὺ θέτει ὁ προφήτης Ἱερεµίας «Μὴ 
ῥητίνη οὐκ ἔστιν ἐν Γαλαάδ;» δηλαδὴ δὲν µπορεῖ ἄραγε νὰ βρεθεῖ βάλσαµο στὴ Γαλαάδ; 
Καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Σαµαρείτη εἶναι «Ναί, ὑπάρχει!» 

Τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ µὲ ὅλα τὰ κατὰ τόπους παραρτήµατα τῆς Φιλοπτώχου ἀπὸ τὴ 
µία ἄκρη τῆς Ἀµερικῆς ὡς τὴν ἄλλη. Δίνουν τὸ βάλσαµο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συµπαθείας 
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σὲ ὅλους ὅσους τὸ ἔχουν ἀνάγκη, καὶ ἰδίως στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο πρὸς τὴ Μητέρα 
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰδικὰ αὐτὸ τὸ ἔτος, ποὺ τὸ Νοσοκοµεῖο τοῦ 
Μπαλουκλῆ καταστράφηκε ἀπὸ τὴν πυρκαγιά, σᾶς προτρέπω νὰ εἶστε παραπάνω ἀπὸ 
γεναιόδωροι πρὸς τὴ Φιλόπτωχο ἐνισχύοντας τὶς φιλανθρωπικὲς δράσεις της. 

Ἡ Φιλόπτωχος γνωρίζει τὴν ἀξία τοῦ νὰ βάζει κανεὶς βάλσαµο στὶς πληγὲς καὶ νὰ 
τὶς γιατρεύει. Οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου γνωρίζουν νὰ γιατρεύουν ἀπὸ τὰ κάθε εἴδους 
τραύµατα τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς προσεγγίζουν γιὰ βοήθεια. Ἂς εὐχαριστήσουµε τὸν 
Κύριο γιατὶ «οἱ καλοί Σαµαρεῖτες» βρίσκονται ἀνάµεσά µας στὰ πρόσωπα τῶν κυριῶν τῆς 
Φιλοπτώχου καὶ προσφέρουν καθηµερινὰ µὲ ἐξαιρετικὴ αὐταπάρνηση καὶ ἀγάπη. Ἂς τὶς 
προσφέρουµε καὶ ἐµεῖς, λοιπόν, µὲ γεναιοδωρία τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴ συνεργασία µας. 

Μετὰ πατρικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, 

 
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


