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Πρός 

Τόν Ἱερό Κλῆρο,  

Τά Μοναχικά Τάγματα καί τόν εὐσεβῆ Λαό 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας & Βορείων Σποράδων 

Ἕδρας των. 

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,  

 Μέ χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί σας, προκειμένου νά σᾶς ἀναγγείλω τό 

γεγονός τῆς ἐπανακυκλοφορίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ περιοδικοῦ 

«ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ», τό ὁποῖο ἐκδίδεται μέ πρόνοια καί φροντίδα τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ μας Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος. 

 Ὕστερα ἀπό ἀδυναμία ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ ἐπί ἕνα καί πλέον 

ἔτος, ἡ ὁποία ὠφείλετο κυρίως στήν δύσκολη οἰκονομική συγκυρία, τό 

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ἱεροῦ Ναοῦ, προέβη 

στήν ἐπανέκδοσή του ὑπό νέα μορφή, λιγότερο δαπανηρή, μέ λιγότερες 

σελῖδες καί οἰκονομικότερη ποιότητα χαρτιοῦ. 

 Φιλότιμη ὡστόσο εἶναι ἡ προσπάθεια πού καταβάλλεται, ἀπό τήν 

Συντακτική Ἐπιτροπή, ὥστε νά διατηρηθεῖ καί νά βελτιωθεῖ, ἔτι καί ἔτι, ἡ 

ποιότης τοῦ περιεχομένου. Χάρη στήν πολλή ἀγάπη καί τόν ζῆλο τῶν 

συνεργατῶν μας, ἀλλά καί τήν βοήθεια τῆς τεχνολογίας, ὑπάρχει ἡ 

δυνατότης νά διαβασθεῖ τό περιοδικό καί μέσω τοῦ Διαδικτύου. 

 Βέβαια, ἴσως κάποιοι διερωτηθοῦν· ἦταν ἀπαραίτητη ἡ ἔκδοση τοῦ 

Περιοδικοῦ, ἰδίως σέ καιρούς δύσκολους οἰκονομικά, σάν τούς σημερινούς;  

Ἡ ἀπάντηση εἶναι, ναί! Καί τοῦτο, γιατί τό Περιοδικό ὑπηρετεῖ τήν 

διάδοση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος γιά 

τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, διότι, ὅπως ὁ Χριστός τονίζει, «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ 

ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπί παντί ῥήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος 

Θεοῦ» (Ματθ. 4, 4). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηριστικά ἐπισημαίνει ὅτι 

«ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται» (Β΄ Τιμόθ. 2, 9). 
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 Ἡ κρίση, λοιπόν, δέν πρέπει ν’ ἀποτελέσει ἀφορμή γιά τήν 

ἐλάττωση τῶν ἱεραποστολικῶν μας προσπαθειῶν γιά τήν διάδοση τοῦ 

Λόγου τοῦ Θεοῦ, οὔτε φυσικά νά λιγοστεύσει τήν ἐλπίδα μέσα μας, ἀφοῦ 

ἡ πρός τόν Θεόν ἐλπίδα ποτέ δέν μᾶς ντροπιάζει καί δέν μᾶς ἀπογοητεύει. 

 Ἀκόμη, στόχος τοῦ περιοδικοῦ εἶναι νά πληροφορεῖ καί τό ἔργο τῆς 

Ἐκκλησίας, πού προσφέρεται πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ καί σωτηρίαν τῶν 

ἀνθρώπων, σέ Μητροπολιτικό καί Ἐνοριακό ἐπίπεδο. 

 Καί φυσικά θά ἐνθυμεῖσθε ὅτι μέσα ἀπό τίς σελῖδες τοῦ περιοδικοῦ 

αὐτοῦ, ἔχουν προβληθεῖ καί Ἐνορίες καί Ἱερές Μονές τῆς Τοπικῆς μας 

Ἐκκλησίας. 

 Μέ τήν βεβαιότητα, λοιπόν, ὅτι συμμερίζεσθε τίς θέσεις αὐτές καί 

μετέχετε στήν χαρά μου, πατρικῶς Σᾶς προτρέπω·  

−−−− νά ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στό ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ, διά τοῦ Ἱερέως τῆς 

Ἐνορίας Σας. Ἡ συνδρομή θά σᾶς κοστίσει 15 € τόν χρόνο!  

−−−− νά διαδώσετε καί νά συστήσετε τό περιοδικό στούς οἰκείους, τούς 

φίλους σας καί τόν χῶρο τῆς ἐργασίας σας, ἔχοντας τήν συνείδηση ὅτι 

ἐπιτελεῖτε ἔργο ἱεραποστολικό, 

−−−− νά πληροφορήσετε ὅσους χρησιμοποιοῦν Ἠλεκτρονικούς Ὑπολογιστές 

καί κυρίως τά παιδιά Σας, ὥστε νά διαβάσουν τό περιοδικό μέσα ἀπό 

τό διαδίκτυο, στόν ἱστοτόπο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 

Δημητρίου Χαλκίδος www.myroblytis.gr . 

Εὐχόμενος τά λόγια αὐτά τοῦ ταπεινοῦ Ἐπισκόπου καί 

πνευματικοῦ Σας πατρός, νά ἀποτελέσουν εὐκαιρία περαιτέρω 

ἱεραποστολικῆς προσπαθείας καί ὠφελείας, Σᾶς εὔχομαι καλό καί 

εὐλογημένο Ἅγιον Πάσχα. 

Μετά πολλῆς πατρικῆς ἀγάπης 

� ���������	� ���������	� ���������	� ���������	 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις πρός τούς Ἱερεῖς: 

1. Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ ἀργά καί καθαρά πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας 

Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων (8 Ἀπριλίου 2012). 

2. Παρακαλεῖσθε νά ἐργασθεῖτε ἱεραποστολικῶς, ὥστε νά ἐγγράψετε ὅσο τό 

δυνατόν περισσοτέρους Ἐνορῖτες σας, ὡς συνδρομητές τοῦ Περιοδικοῦ. Γιά 

τίς λεπτομέρειες, παρακαλεῖσθε νά ἐπικοινωνήσετε μέ τόν 

Πανοσιολογιώτατο Προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου 

Δημητρίου Χαλκίδος, Ἀρχιμανδρίτη π. Αἰμιλιανό Χρήστου (τηλ. 6946.456642). 

3. Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Βιβλιοπωλείου μας παρακαλοῦνται ὁμοίως νά 

ἐπικοινωνήσουν μέ τόν π. Αἰμιλιανό, ὥστε νά προγραμματίσουν τά τῆς 

διαθέσεως τοῦ Περιοδικοῦ, μέσῳ τοῦ Βιβλιοπωλείου. 


