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Πρὸς 

Τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ 

τῆς Νήσου Σκοπέλου. 
  

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί,  

Ἐντιμότατοι ἄρχοντες καὶ εὐλογημένοι μου χριστιανοὶ 

Ἀγαπητά μου πνευματικὰ παιδιά, 
           

Ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ρηγίνου, τοῦ 

προστάτου καὶ πολιούχου τῆς πανευφήμου Νήσου μας Σκοπέλου, 

μοῦ δίνει τὴν πολύτιμη εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας 

προκειμένου νὰ σᾶς συγχαρῶ καὶ νὰ σᾶς εὐχηθῶ γιὰ τὴν ἑορτή. 

Δυστυχῶς, ἐφέτος, λόγῳ τῶν ἰσχυόντων μέτρων γιὰ τὸν 

περιορισμὸ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, δὲν ἔχω τὴν 

εὐλογημένη εὐκαιρία νὰ εἶμαι μαζί σας, γιὰ νὰ συνεορτάσω, 

ὅπως κάθε χρόνο, τὸν Ἅγιο στὸ Μοναστήρι μας, ὅπου καὶ ὁ τάφος 

του, ἀλλὰ καὶ νὰ δεηθῶ μαζί σας λιτανευτικὰ γιά τοὺς 

ἁπανταχοῦ Σκοπελίτες καί γιὰ ὅλο τὸν κόσμο στὸ γιοφύρι, τὸν 

τόπο τοῦ μαρτυρίου του. 

Ὡστόσο, νοερὰ θὰ εἶμαι παρών καὶ εἶναι βέβαιο πὼς θὰ 

συναντηθοῦμε, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, στὴν Θεία Λειτουργία, 
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ἀφοῦ κι ἐμεῖς ἐδῶ στὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θὰ 

τιμήσουμε λειτουργικά τὸν ἅγιό μας. 

Σᾶς παρακαλῶ, νὰ μᾶς θυμηθεῖτε στὶς προσευχές σας, ὅπως 

καὶ ἡ ταπεινότης μου καθημερινὰ καὶ ἀδιάκοπα μνημονεύει τοῦ 

ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ καὶ τῶν ἱερῶν Μοναστηρίων, 

(μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου), τῶν ἱερῶν 

Προσκυνημάτων καὶ τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων! 

Εὔχομαι ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ρηγῖνος, ὁ θαυματουργός, νὰ 

συνεχίσει νὰ εἶναι ἀκοίμητος φρουρὸς καὶ προστάτης τῆς Νήσου, 

ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Νὰ χαρίζει σὲ 

ὅλους τὴν ἐκπλήρωση τῶν πρὸς σωτηρίαν αἰτημάτων καὶ νὰ 

δέεται νὰ ἀξιωθοῦμε ἅπαντες νὰ κληρονομήσουμε τὴν οὐράνια 

Βασιλεία! 

Μακάρι, ὅλοι μας νὰ κρατήσουμε, στὴν δύσκολη ἐποχή μας, 

ἀνόθευτη καὶ κρυστάλλινη τὴν πίστη τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, 

γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίσθηκε καὶ θυσιάσθηκε ὁ ἅγιος· τὴν ἀγάπη 

μας πρὸς τὸν ἀξιολάτρευτο Κύριό μας καὶ τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό, 

τὸν θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό! Ἀλλὰ καὶ τὴν μεταξὺ μας ἀγάπη 

νὰ διασώσουμε καὶ νὰ καλλιεργήσουμε, ἀντιστεκόμενοι στὸ 

πνεῦμα τῆς δῆθεν νέας ἐποχῆς, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα τόσο 

παλαιᾶς, ὅσο παλαιά εἶναι καί ἡ ἁμαρτία. Τί θέλει αὐτὸ τὸ 

πνεῦμα; Νὰ χωρίσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία 

καὶ νὰ τὸν ἀπομονώσει, τἄχα γιὰ τὸ καλό του, ἀπὸ τοὺς 

συνανθρώπους του. Δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων, 

μισεῖ τὸν Θεάνθρωπο καί προωθεῖ δι’ ὅλων τῶν μέσων τὸν 

ἀνθρωπο-θεό! Ἀλλὰ ζωὴ, χωρὶς πίστη ἀληθινὴ καὶ ἀγάπη, δὲν 

εἶναι ζωὴ, εἶναι κόλαση! 

Σᾶς χαιρετῶ τὸν καθένα καὶ τὴν καθεμία προσωπικὰ καὶ σᾶς 

παρέχω ἀπὸ τὴν καρδιά μου τὴν ἀρχιερατική μου εὐλογία μέ τήν 

εὐχή τά χρόνια σας νά εἶναι πολλὰ καὶ εὐλογημένα! Ἰδιαίτερα 

εὔχομαι σὲ ὅσους καὶ ὅσες ἔχουν τὴν ὀνομαστική τους ἑορτή, 

μεταξὺ τῶν ὁποίων, ἐπιτρέψατέ μου νὰ διακρίνω τὸν συντοπίτη 

σας ἀρχιμανδρίτη π. Ρηγῖνο, ποὺ ἰδιαιτέρως ἀγαπᾶ τὸν Ἅγιο καὶ 

γι’ αὐτό ἐζήτησε κατά τή μοναχική του κουρά νά λάβει τὸ ὄνομά 

του. 

Ἀσπάζομαι ἐγκάρδια καί ὅλους τούς Ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ τοῦ 

Ὑψίστου, λέγων τό «ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!» 
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Μακάρι, καλά μου παιδιά, ὁ πανάγαθος Θεὸς νὰ συγχωρήσει 

τὶς πολλές μας ἁμαρτίες καί, ἀφοῦ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν 

δοκιμασία τῆς πανδημίας, νὰ μᾶς δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ 

ἰδωθοῦμε καὶ ἀπὸ κοντά, γιατί, ἀλήθεια σᾶς τὸ λέγω, πολύ σᾶς 

ἐπεθύμησα! 

Καλό Τριώδιο καί καλό Πάσχα! 
 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ στοργή, 

ταπεινὸς προσκυνητὴς τοῦ ἁγίου καὶ θερμὸς εὐχέτης σας 
 

 
 
 
 

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα  

Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στό ἐκκλησίασμα τῆς 25ης 

Φεβρουαρίου 2021, πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας. 
 

 

 

 

 

 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον:  Φ. Ἐγκυκλίων Σημειωμάτων. 


