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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 
 
Πρός 
Τούς Εὐλαβεστάτους Κληρικούς,  
Ὑποψηφίους Κληρικούς καί Ἱεροψάλτες 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
 
Θέμα: «Λειτουργία Σεμιναρίου Ἐκμαθήσεως Ἑλληνικῆς Γλώσσης» 
 
 
Ἀγαπητοί Πατέρες καί Τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλέστατα, 
 

Ἔχουμε  καί  παλαιότερα  ἀναφερθεῖ  στήν  ἀνάγκη  γιά  συνεχῆ 
ἐπιμόρφωση  τῶν διακόνων  τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὥστε  τό  ἔργο μας 
νά ἀνταποκρίνεται, «κατ’ ἄνθρωπον»  τουλάχιστον,  στίς ἀνάγκες καί  τίς 
ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς. Πρός τό σκοπό αὐτό λαμβάνονται, κατά καιρούς, 
διάφορες  πρωτοβουλίες,  τόσο  σέ  ἐπίπεδο  Ἱερῶν  Μητροπόλεων,  ὅσο  καί 
ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας.  

Στά  πλαίσια  αὐτά,  ἀλλά  καί  διαπιστώνοντας  τό  πρόβλημα  πού 
ὑπάρχει  σέ  ἀρκετούς  Κληρικούς  καί  λαϊκούς  συνεργάτες  τῆς  ἁγίας  μας 
Ἐκκλησίας,  ἰδίως  στούς  νεωτέρους,  ὡς  πρός  τήν  κατανόηση  καί 
ἀπαγγελία  τῶν  λειτουργικῶν  καί  ἄλλων  κειμένων  τῆς  Λατρείας  μας, 
ἀποφασίσαμε  νά  λειτουργήσει  καί  φέτος  τό  Ἐπιμορφωτικό  Σεμινάριο 
Ἐκμαθήσεως  τῆς  Ἑλληνικῆς  Γλώσσης,  τό  ὁποῖο  θά  ἀπευθύνεται  πρός 
Ἐσᾶς,  τούς Κληρικούς,  κυρίως  τῶν νεωτέρων ἡλικιῶν,  τούς Ὑποψηφίους 
Κληρικούς,  ἀλλά  καί  τούς  Ἱεροψάλτες.  Σέ  ὅσους  δηλαδή  ἐρχόμαστε  σέ 
καθημερινή ἐπαφή μέ τά ὡραιότατα κείμενα τῆς Λατρείας μας καί ἔχουμε 
τήν  εὐθύνη  τῆς  κατανοήσεώς  τους  καί  τῆς  ἐν  συνεχείᾳ  αὐθεντικῆς  καί 
σωστῆς ἀποδόσεώς τους.  

Σκοπός μας εἶναι τά ἀναγινωσκόμενα καί ψαλλόμενα στή Λατρεία, 
νά εἶναι κατανοητά καί προσιτά σέ ὅλους μας. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ λειτουργία 
τοῦ  Σεμιναρίου  αὐτοῦ  εἶναι  ὑποχρεωτική  καί  γι’  αὐτό  δίδω  προσωπικά 



ἰδιαίτερο  βάρος  στήν  καλή  λειτουργία  του  καί  τά  καλύτερα  δυνατά 
ἀποτελέσματά του. 

Ὑπεύθυνοι  καθηγητές  τοῦ  Σεμιναρίου  θά  εἶναι  οἱ  καλοί  μας 
συνεργάτες κ. Ἄγγελος Μαντᾶς, κ. Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος καί κ. 
Νεκτάριος Λαμπρόπουλος, ἐκλεκτοί ἐπιστήμονες καί οἱ τρεις, οἱ ὁποῖοι μέ 
πολύ κόπο καί ἀγάπη ἀνέλαβαν τήν εὐθύνη του Σεμιναρίου. Μάλιστα δέ 
καί  προκειμένου  τό  μάθημα  νά  γίνει  ἐνδιαφέρον  καί  εὐχάριστο 
ἀποφασίσαμε  ἡ  μία  ὥρα  νά  εἶναι  ἀφιερωμένη  στή  γραμματολογική 
προσέγγιση  τοῦ  Εὐαγγελίου  τῆς  Κυριακῆς  καί  ἡ  δεύτερη  ὥρα  στήν 
προσέγγιση κάποιων ἀπό τίς Ἱερές Ἀκολουθίες. 

Τά μαθήματα θά γίνονται  κάθε Παρασκευή  καί ὥρα  19.00 – 21.00 
στό  Πνευματικό  Κέντρο  τοῦ  Μητροπολιτικοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Ἁγίου 
Δημητρίου  Χαλκίδος,  μέ  ἡμερομηνία  ἐνάρξεως  τήν  Παρασκευή  23 
Σεπτεμβρίου  2005.  Ἡ  φοίτηση  εἶναι  ὑποχρεωτική  μέ  δικαίωμα  δύο 
ἀπουσιῶν τό πολύ κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους. 

Στό τέλος τῶν μαθημάτων (Παρασκευή τῆς Τυρινῆς Ἑβδομάδος) θά 
δοθοῦν  εἰδικές  Βεβαιώσεις  Παρακολουθήσεως  στούς  συμμετέχοντες,  οἱ 
ὁποῖες  θά  ἔχουν  οὐσιαστική  ἀξία,  ἀφοῦ  θά  συνυποβάλλονται  ὡς 
ἀπολύτως  ἀπαραίτητο  δικαιολογητικό  μαζί  μέ  τά  ὑπόλοιπα,  γιά  τήν 
Χειροτονία  ἤ  τόν  διορισμό  σας  σέ  ὁποιαδήποτε  Ἐφημεριακή  ἤ 
Ἱεροψαλτική θέση καί γιά ὅποια μελλοντική προαγωγή.  

Ὑπεύθυνος  λειτουργίας  τοῦ  Σεμιναρίου  θά  εἶναι  ὁ  Ἱεροκήρυκάς 
μας π. Φιλόθεος Θεοχάρης (τηλ. 22210. 22502), πρός τόν ὁποῖο μπορεῖτε νά 
ἀπευθύνεσθε γιά κάθε πληροφορία. 
 
Πατέρες μου καί Παιδιά μου, 
  Ἐλπίζω  νά  κατανοεῖτε,  ὅτι  ἡ  λειτουργία  τοῦ  Σεμιναρἰου  εἶναι 
ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιά ὅλους μας. Ἔχουμε εὐθύνη ἀπέναντι στό Θεό 
καί στήν Ἐκκλησία Του, στούς ἀνθρώπους μας, ἀλλά καί ἀπέναντι στόν 
ἴδιο μας τόν ἑαυτό. Εὐθύνη διαφύλαξης τῆς παράδοσής μας, τῆς γλώσσας 
μας, τῶν «ἱερῶν καί ὁσίων» τοῦ γένους μας.  
  Ὡς  ὑπεύθυνος  ἔναντι  τοῦ  Θεοῦ  γιά  τήν  πνευματική  προκοπή 
ὁλόκληρης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, Σᾶς παρακαλῶ καί Σᾶς προτρέπω νά 
μή  δείξετε  ἀδιαφορία,  ἀλλά  μέ  ζῆλο  πραγματικό  νά  συμβάλλετε  μέ  τή 
συμμετοχή σας στήν καλή λειτουργία τοῦ Σεμιναρίου.  

Ἔχοντας τή βεβαιότητα τῆς ἀγάπης καί τῆς ὑπακοῆς Σας, διατελῶ 
 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 

 



Σημείωση: Παρακαλοῦνται  ἰδιαιτέρως οἱ  εὐλαβέστατοι  Ἱερεῖς νά πληροφορήσουν τούς    
νεώτερους Ἱεροψάλτες τους γιά τή λειτουργία τοῦ Σεμιναρίου καί  νά τούς προτρέψουν 
νά συμμετάσχουν. 


