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Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Χ Α Λ Κ Ι Δ Ο Σ 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
 

Πρός 

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  

Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων. 

 

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα, 

Μετά χαρᾶς Σᾶς γνωρίζω ὅτι, κυκλοφορήθηκε ἤδη τό Βιβλίο - 

Ἡμερολόγιο 2020 τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τό ὁποῖον 

ἐπιμελήθηκε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Νικηφόρος Εὐσταθίου, 

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί 

ἐκδίδεται γιά δέκατο ἕκτο συνεχές ἔτος, χάρη στή βοήθεια τοῦ 

Θεοῦ καί τήν δική Σας πρόθυμη ἀνταπόκριση. 

Τό Ἡμερολόγιο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως τό ἀφιερώνουμε 

ἐφέτος στήν Χορωδία καί Ὀρχήστρα τῶν Νέων τῆς τοπικῆς μας 

Ἐκκλησίας, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀδιάκοπης πα-

ρουσίας καί ἐξαιρετικῆς λειτουργίας της. 

Εἶναι μία εὐκαιρία νά εὐχαριστήσουμε τό Θεό καί γι’ αὐτή τήν 

ὄντως μεγάλη δωρεά, ἀλλά καί νά δείξουμε, μέ τήν μικρή αὐτή 
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προσφορά, τήν ἐγκάρδια ἀγάπη πρός τά νέα παιδιά μας καί τήν 

εὐγνωμοσύνη μας πρός τούς γονεῖς τους, πού μᾶς τά 

ἐμπιστεύονται, καί σέ ὅσους μέ ὅλη τους τήν ψυχή ἀγωνίζονται 

γιά τήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς πολυάριθμης καί δραστηριότατης 

νεανικῆς κινήσεως, ἡ ὁποία κοσμεῖ τήν κοινωνία μας καί πλουτί-

ζει τόν πολιτισμό και τήν παιδεία της. 

Ἐπίσης, Σᾶς πληροφορῶ ὅτι, ἀγοράζοντας καί διαδίδοντας τό 

Ἡμερολόγιο τῆς Ιερᾶς μας Μητροπόλεως συμμετέχετε ἐνεργά στό 

Ἱεραποστολικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ὅλοι 

ἀνήκουμε ὡς τίμια μέλη. Πιό συγκεκριμένα στηρίζετε τό ἔργο 

εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖται μέσα ἀπό τίς 

ἐκπομπές τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας Σταθμοῦ, τῖς δράσεις τῶν 

Χορωδιῶν Νέων, τήν προσφορά τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως, τήν ἔκδοση ψυχοφελῶν Βιβλίων, τήν συντήρηση καί διαφύ-

λαξη ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων καί τόσων ἄλλων ἔργων. 

Λίαν ἀγαπητά μου παιδιά, 

Γνωρίζω ὅτι ἀπευθύνομαι στά εὐήκοα ὦτα καί τίς φιλότιμες 

καρδιές Σας, γι’ αὐτό καί μέ ὅλη μου τήν καρδιά καυχῶμαι γιά Σᾶς 

ἐν Κυρίω καί ταπεινά προσεύχομαι αὐτή ἡ, ἀπό κοινοῦ, προσπάθεια 

τῆς διαδόσεως τοῦ σωτηριώδους ἔργου τῆς Ἐκκλησίας νά καρποφο-

ρεί καί νά αὐξάνει. 

Μέ πατρικούς ἀσπασμούς ἀγάπης καί διάπυρες εὐχές 

Ο    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ   Σ Α Σ 
 

 

 

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 

 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά 
ἀναγνωσθεῖ, ἀργά καί μέ εὐκρίνεια, κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 
27 Ὀκτωβρίου 2019. 
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Ἀρχεῖον·  Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 


