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Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ 
 

 
Πρός 
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν, 
τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί 
τά Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος 
Ἕδρας των. 

 

Θέμα∙ «Περί τῆς μεταφορᾶς Ἱερῶν Εἰκόνων καί Ἱερῶν Λειψάνων» 

 
 
Ἀγαπητοί μου Πατέρες, 

Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές 
καί εὐλογημένοι μου συνεργᾶτες στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, 

Ἐπιθυμῶ, μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιό μου, νά σᾶς ἐκφράσω τόν 
προβληματισμό μου, ὅσον ἀφορᾶ τήν μεταφορά Ἱερῶν Εἰκόνων καί Ἱερῶν 
Λειψάνων καί ἄλλων Ἱερῶν Κειμηλίων τῆς Πίστεώς μας στούς Ἱερούς Ναούς 
Σας, κατά τίς ἡμέρες τῆς Πανηγύρεως Αὐτῶν καί, εἰς τα πλαίσια τῆς 
ποιμαντικῆς μου μέριμνας, νά σᾶς ὑπενθυμίσω τόν ὀρθό τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
πρέπει νά γίνεται ἡ μεταφορά Ἱερῶν Εἰκόνων καί Ἱερῶν Λειψάνων ἀπό τόπου 
εἰς τόπον, ὥστε αὐτή νά ἀποβαίνει πνευματικά ὠφέλιμη γιά τήν κατά Χριστόν 
βιοτή τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. 

Κατά τό τελευταῖο χρονικό διάστημα, πολλά εἶναι ἐκεῖνα τά 
Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, τά ὁποῖα αἰτοῦνται ἀπό τόν Μητροπολίτη, τήν 
μεταφορά, κατά τίς ἡμέρες, ἐπαναλαμβάνω, πού πανηγυρίζουν οἱ Ἱεροί Ναοί 
των, Ἱ. Λειψάνων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα, ὅμως, δέν ἀνήκουν 
στούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι τιμῶνται καί πανηγυρίζονται, κατ’ αὐτές τίς ἡμέρες. 

Ἡ συνήθεια αὐτή εἶναι καινοφανής στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί, ἐνῶ 
γίνεται μέ καλή, ὁπωσδήποτε, πρόθεση, δέν συντελεῖ στήν ἀληθινή τιμή τοῦ 
ἑορταζομένου Ἁγίου, ἀφοῦ τό κέντρο βάρους τῆς ἑορτῆς μετατίθεται ἀπό 
Ἐκεῖνον, στήν μεταφερομένη Ἱ. Εἰκόνα ἤ τό Ἱ. Λείψανο ἑνός ἄλλου Ἁγίου καί 
«ἐπισκιάζει», τρόπον τινα, τόν τιμώμενο Ἅγιο.  



Κατόπιν τούτου καί προκειμένου νά διαφυλαχθῇ ὁ Παύλειος λόγος, ὁ 
ὁρίζων «πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω» (Α΄ Κορ. κδ΄, 24), 
γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, κατά τίς ἡμέρες τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τῶν 
Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, δέν ἐπιτρέπεται ἡ μεταφορά 
Ἱ. Εἰκόνων, Ἱ. Λειψάνων καί ἑτέρων Ἱερῶν Κειμηλίων, τά ὁποῖα δέν ἀφοροῦν 
τόν τιμῶμενο Ἅγιο.  

Ἡ προσκυνηματική μεταφορά τῶν Ἱερῶν αὐτῶν σεβασμάτων τῆς 
Πίστεώς μας, δύναται νά πραγματοποιηθεῖ, προκειμένου νά προσκυνήσουν οἱ 
χριστιανοί σας, σέ ἄλλες ἡμερομηνίες. 

Ἡ ἀνωτέρω ἀπαγόρευση, ἀσφαλῶς καί δέν ἀφορᾶ τίς Ἐκδηλώσεις τῶν 
ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, κατά 
τίς ὁποῖες, μεταφέρεται μία ἐκ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Παναγίας, 
προκειμένου, κατά ἀρχαία παράδοση, νά «συνεορτάσει» μέ τόν 
μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Δημήτριο.  
 
Ἀγαπητοί μου, 

Μή λησμονεῖτε, σᾶς παρακαλῶ, ὅτι ἡ μεταφορά Ἱερῶν Εἰκόνων καί 
Ἱερῶν Λειψάνων γίνεται ἀποκλειστικά γιά μεγαλύτερο πνευματικό ὄφελος 
τοῦ Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἤ, ἄν εἰδικές ποιμαντικές περιπτώσεις ἐπιβάλλουν 
αὐτή τή μεταφορά (π.χ. κάποια ἐπιδημική ἀσθένεια, μιά θεομηνία) καί δέν 
πρέπει νά γίνῃ «καθημερινή» ὑπόθεση, ἀλλά νά ἀποτελῇ ἀφορμή 
ἐντονότερης καί ἐκτενέστερης προσευχῆς ὅλων μας πρός τόν Θεό. Μόνον ὑπ’ 
αὐτές τίς προϋποθέσεις ἐκπληρώνεται καί ὁ σκοπός, διά τόν ὁποῖον 
μεταφέρονται, κατά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, τά Ἱερά Κειμήλια τῆς 
Πίστεώς μας.  

Σᾶς ὑπενθυμίζω, ἀκόμη, ὅτι ἡ μεταφορά τῶν Ἱερῶν Κειμηλίων, ὅταν 
μέν προέρχονται αὐτά ἀπό ἄλλη Ἱερά Μητρόπολη, διενεργεῖται καί μέ τήν 
ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅταν δέ προέρχονται ἀπό τήν Ἱερά μας 
Μητρόπολη, διενεργεῖται μέ τήν ἔγκριση τοῦ Μητροπολίτου, ὕστερα ἀπό 
δικαιολογημένη ἔγγραφη πρόταση τοῦ αἰτουμένου Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου. Καλόν εἶναι, πάντως, νά προτιμᾶτε Ἱερά Λείψανα, προερχόμενα 
ἐκ τῆς ἡμετέρας Θεοσώστου Ἐπαρχίας. 

Ὅθεν, παρακαλῶ, μέ τήν ποιμαντική σύνεση καί τό ἐκκλησιαστικό 
φρόνημα, τό ὁποῖο σᾶς διαπνέει, νά δείξετε τήν ὀφειλόμενη ὑπακοή στά 
ἀνωτέρω κελεύσματα τοῦ Μητροπολίτου σας. 

Ἐπί τούτοις διατελῶ, 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης πολλῆς 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
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