
 

Ταχ. Διεύθυνσις: Βάκη 21  – 341 00  Χαλκίδα,  22210.60404, -405, -406, -407 22210.61505  

Διαδικτυακή Διεύθυνσις: http://www.imchalkidos.gr/, e-mail: imchalkidos@yahoo.gr 

        Ἀριθμ. Πρωτ. 
                1417 

 

Χαλκίδα, 22 Ὀκτωβρίου 2021 

 

 

 

 

 

 

Πρός 

τούς Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμολογιωτάτους 

Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν 

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Ἕδρας των. 
  

 Ἀγαπητοί μου συνεργάτες εἰς τόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, 

  

Ὁ οἰκουμενικός πατήρ καί διδάσκαλος τῆς Ἁγίας μας 

Ἐκκλησίας, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐφιστᾶ τήν προσοχή 

καί καλεῖ σέ πνευματική ἐγρήγορση τούς Ὀρθοδόξους, ἔναντι τοῦ 

καταστροφικοῦ δόλου τῶν αἱρετικῶν λέγοντας ὅτι οἱ αἱρετικοί· 

«ὑποκρίνονται πάντα ἵνα ἀπατήσωσιν»1 καί τό «προσωπεῖον 

λαβόντες τῆς ἀληθείας, οὕτω τό δράμα τῆς πλάνης ὑποκρίνονται 

μετασχηματιζόμενοι. Πῶς αὐτούς ἐπιγνωσόμεθα;»2 

                                                 
1 PG 61 563-564. 
2 ὅπ. π. 
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Ἡ παραπάνω διαπίστωση παραμένει ἀληθής, διότι, 

πράγματι, κάθε ἐποχῆς αἱρετικοί, ὅποιο τέχνασμα κι ἄν 

ἐφευρίσκουν, ὥστε νά ἀλλοιώσουν τήν Ἀλήθεια, ἀκολουθοῦν 

πάντοτε τόν τρόπο τῆς ὑποκρισίας καί καταδολίευσης. 

Ἐπίσης, τό ἐναγώνιο ἐρώτημα τοῦ ἱεροῦ πατρός: «Πῶς 

αὐτούς ἐπιγνωσόμεθα;» ἐπιβάλλει ἀκοίμητη τήν μέριμνα τῆς 

Ἐκκλησίας, νά προστατεύει τά λογικά Της πρόβατα ἀπό τούς 

ἑκάστοτε μή φειδομένους τοῦ ποιμνίου, βαρεῖς λύκους3. 

Στοιχούμενοι συνεχῶς στόν ἀνωτέρω ἐργώδη καί συνάμα 

σωτήριο τρόπο διαφυλάξεως τῆς Ἀληθείας, ἔχουμε ὁρίσει κατά 

τόπους Κληρικούς συντονιστές Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως, οἱ ὁποῖοι 

μᾶς ἐπληροφόρησαν ὅτι, παρά τά δεινά πού εὑρῆκαν τήν Πατρίδα 

μας καί τόν τόπο μας κατά τά δύο τελευταῖα ἔτη, οἱ αἱρετικές 

ὁμάδες δέν παύουν νά δροῦν οὔτε κοπιάζουν νά ἐνσπείρουν 

ζιζάνια ψευδῶν διδασκαλιῶν καί δοξασίες ὀλέθριες. 

Ἐμεῖς, ὅμως, ὡς υἱοί καί ὑπηρέτες τοῦ Φωτός τοῦ Χριστοῦ καί 

προσκαλοῦντες κάθε ἄνθρωπο πρός αὐτό τό Φῶς καί τήν 

ἐπίγνωση τῆς Ἀληθείας, ἔχουμε εὐθύνη καί καθῆκον νά 

ἐνημερώνουμε ὀρθῶς τούς παρά Θεοῦ πεπιστευμένους ἡμῖν 

χριστιανούς! 

Μέ στόχο, λοιπόν, τά παραπάνω ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, 

ὑπό τήν ἐπιμέλεια τῶν Κληρικῶν συντονιστῶν Ἀντιαιρετικῆς 

Δράσεως, ἐξέδωσε διδακτικά φυλλάδια ἀφορῶντα τά κυριώτερα 

αἱρετικά φαινόμενα τῆς ἐποχῆς μας, πού, δυστυχῶς, θηρεύουν 

ψυχές καί δικῶν μας πνευματικῶν τέκνων. Τά φυλλάδια αὐτά θά 

διανεμηθοῦν ἀπό τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Οἰκονόμο π. 

Χαράλαμπο Ραμαντανάκη πρός τούς κατά τόπους συντονιστές 

Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως, οἱ ὁποῖοι στή συνέχεια θά τά μοιράσουν 

σέ κάθε Ἐνορία τῆς περιοχῆς εὐθύνης τους -μέ κριτήριο τόν 

πληθυσμό κάθε Ἐνορίας- καί κατόπιν κάθε Ἐφημέριος νά 

προσφέρει ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΡΙΤΗ ΤΟΥ ἀπό ἕνα 

φυλλάδιο, ὥστε κανένας νά μήν εἶναι ἀπληροφόρητος. 

                                                 
3 Πράξ. κ΄, 29. 



 3 

Παρακαλῶ, ὅλοι νά ἀναλάβετε προσωπικά μέ ζῆλο τόν 

ἀγῶνα τῆς ὀρθοδόξου πληροφορήσεως, μή τόν ἀναθέσετε σέ 

τρίτα πρόσωπα. Δείξατε στήν ποίμνη Σας ποιός εἶναι ὁ ποιμένας 

της, συσφίξατε τίς σχέσεις Σας μετά τῶν «θερμῶν» Ἐνοριτῶν Σας 

καί ἀναζωπυρώσατε τίς καρδιές καί τίς συνειδήσεις τῶν 

«χλιαρῶν» μέ τήν προσωπική ἐπίσκεψή Σας, ὥστε νά πετύχουμε 

καί ὅλοι νά γνωρίζουν ὅτι «ἡ Πίστη μας δυναμώνει ὅταν 

πολεμᾶται καί αὐξάνει ὅταν ἐμποδίζεται 4»! 

Ἐπίσης, μετά χαρᾶς Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι, στό αὐτό πνεῦμα 

μέριμνας τοῦ ποιμνίου μας, ὀργανώνουμε ὁσωνούπω καί 

διαδικτυακές ἀντιαιρετικές ὁμιλίες, γιά τίς ὁποῖες πρόκειται νά 

Σᾶς πληροφοροῦμε ἐγκαίρως καί Ἐσεῖς στή συνέχεια νά 

πληροφορεῖτε τούς Ἐνορῖτες Σας, ὥστε νά τίς παρακολουθήσουν 

καί νά καταρτίζονται στήν Ἁγία μας Πίστη. 

Ὄντας βέβαιος ὅτι ὅλοι μοιραζόμαστε τήν ἴδια ἔγνοια γιά 

κάθε ψυχή χριστιανοῦ ὀρθοδόξου διατελῶ· 

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 

 
 
 
 
 

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἐσωτερική Διανομή∙ 
Ἀρχεῖον·  Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 

                                                 
4 Πρβλ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου PG 50, 603. 


