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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 

 

 

Πρὸς 

Τὸν Ἱερὸ Κλῆρο 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας & Βορείων Σποράδων 

Ἕδρας των. 

 

 

Ἀγαπητοί πατέρες, 

Σπουδαιότατο Ἱερὸ Μυστήριο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς 

εἶναι ἐκεῖνο τοῦ Χρίσματος, τὸ ὁποῖο τελεῖται μὲ τὸ βάπτισμά μας εἰς 

τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Παρέχεται δι’ αὐτοῦ, στοὺς νεολέκτους 

στρατιῶτες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ σφραγίδα τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος καὶ ἡ δυνατότης νὰ κοινωνοῦμε τὸ ἅγιο σῶμα Του καὶ τὸ 

τίμιο αἷμα Του. Γινόμαστε ἀληθινὰ βασιλόπουλα, μετέχοντας στὴν 

ἀθάνατη οὐράνια Βασιλεία Του. 

Δράττομαι δὲ τῆς εὐκαιρίας νὰ σᾶς συστήσω τὴν εὐχὴ τοῦ 

ἁγίου Μύρου νὰ τὴν διαβάζετε ἐκφώνως καὶ εὐκρινῶς καὶ ὄχι 

μυστικῶς καὶ μετὰ νὰ χρίετε τοὺς βαπτισθέντας. Δυστυχῶς, καθώς 

φαίνεται, τὸ ἱερώτατο Μυστήριο περνάει σχεδὸν ἀπαρατήρητο ἀπὸ 

τοὺς πιστοὺς μας, παρὰ τὴν ἀνεκτίμητη ἀξία του. 

Ὁρατό σημεῖο τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου εἶναι τὸ ἅγιο Μῦρο, τὸ 

ὁποῖον, ὡς γνωστόν, παρασκευάζεται μὲ μεγάλη καὶ πολυήμερη 

προετοιμασία καὶ εἰδική Ἱεροτελεστία στὶς αὐλὲς τῆς Ἁγίας Μεγάλης 

τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στὸ Οἰκουμενικὸ μας Πατριαρχεῖο καὶ ἐξ’ 

Αὐτοῦ τὸ παραλαμβάνουν Ἱεραρχικῶς οἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίες καὶ 

ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ οἱ Ἐνορίες, πρὸς δήλωσιν τῆς 
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ἑνότητος τῆς πίστεως καὶ τῆς κοινωνίας τοῦ ἑνός καὶ τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος, τοῦ διαιροῦντος ἑκάστῳ ἐξ ἡμῶν τὰ δικά Του χαρίσματα.  

Διὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ Ἁγίου Μύρου ἀπαιτοῦνται, ὅμως, 

ὑλικὰ καὶ τὰ ὑλικὰ κοστίζουν. Πρὸς τὸν σκοπὸν, λοιπὸν, τῆς 

ἐξασφαλίσεως τῆς ἀναλόγου δαπάνης, ἡ Ἱερά Σύνοδος, διὰ τῆς ὑπ’ 

ἀριθμ. 3869/3056/8-12-2011 σεπτῆς Ἐγκυκλίου Της, ζητεῖ καὶ τὴν δικὴ 

μας συνδρομὴ, χωρίς τὴν περιαγωγὴν δίσκου. 

 

Πιστεύοντας ὅτι ὅλοι μας, ἐκ τῶν ἰδίων καὶ ἤδη μειωμένων 

πόρων, ἀλλά καὶ ἐκ μέρους τῶν Ἐκκλησιῶν μας, θὰ θελήσουμε νὰ 

ἐνισχύσουμε οἰκονομικὰ τὸν Ἱερὸ αὐτὸ σκοπὸ, σᾶς ζητῶ ὅ,τι ἔχετε 

εὐχαρίστηση νὰ τὸ ἀποστείλετε τάχιστα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἀπ’ 

ὅπου θὰ λάβετε, ὅπως πάντα, τὴν σχετικὴ ἀπόδειξη. Ἡ ταχύτης 

ἐπιβάλλεται, διότι καὶ μεῖς πρέπει νὰ προωθήσουμε τὰ χρήματα στὴν 

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κι’ Ἐκείνη στὸ Πατριαρχεῖο καὶ βέβαια τὸ 

ἅγιο Μῦρο παρασκευάζεται τὸ ἅγιο Πάσχα. 

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ εὔχομαι τὴν Χάριν τοῦ 

Παναγίου Πνεύματος σὲ σᾶς καὶ τοὺς Ἐνορῖτες σας. 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη 
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