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Προσφώνησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος,  
κ.κ. Χρυσοστόμου 

πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ.κ. Ἱερώνυμον κατά τήν λιτάνευσιν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς 

Πολιούχου Χαλκίδος ἁγίας Παρασκευῆς  
(25 Ἰουλίου 2009) 

 
 
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριε  Ἱερώνυμε, 
 
Φαιδρῶς  πανηγυρίζει  ἡ  Χαλκίδα  σήμερα  τήν  πανέορτον  μνήμην  τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς,  θεωροῦσα  πλούσιο  τόν  ἑαυτόν  της,  ἐπειδή  ἀπολαμβάνει  τήν 
κραταιά προστασία της. 
 
Ἡ  φωτοφόρος  ὡστόσο  πανήγυρις  τῆς  σοφῆς  ὁσιομάρτυρος,  εὐφραίνει  καί 
ἅπασαν  τήν  Ἐκκλησίαν  τοῦ  Χριστοῦ,  θεωροῦσα  τήν  καλλιπάρθενον  νά 
χοροβατῇ, μετά τῶν φρονίμων παρθένων, εἰς τάς αὐλάς τοῦ Κυρίου, κατόπιν 
τῆς  ὄντως  ἀξιοθαύμαστης  καί  ἀξιομίμητης  ἀθλητικῆς  καί  ἀγωνιστικῆς  ἐπί 
τῆς γῆς πορείας της.  
 
Πράγματι,  ἡ ἁγία,  καρπός προσευχῆς καί  βλάστημα θαυμαστό στείρας καί 
ἀγόνου γαστρός ὑπάρχουσα, μόνον τοῦ Χριστοῦ τό ἀπόλυτον καί μοναδικόν 
κάλλος  ἐπόθησε,  καί  διά  τοῦτο  παρέδραμε  τά  κάλλη  τοῦ  κόσμου  τούτου, 
ἐσκόρπισε τά πλούτη της στά χέρια τῶν πτωχῶν καί τήν ψυχήν της διά τῆς 
ἁγνείας  ἐξωράϊσε.  Ἀκόμη  τήν  εἰδωλικήν  πλάνην  κατήσχυνε,  οὐδόλως 
δειλιάσασα ἐνώπιον τῶν ἐπιγείων βασιλέων καί τυράννων, τούς ὁποίους καί 
ἐξέπληξε,  μείνασα  παντελῶς  ἀπτόητος  εἰς  τάς  ἐφόδους  τῶν  βασάνων,  τά 
βράσματα τῶν λεβήτων, τούς ξεσμούς τῆς σαρκός καί τέλος τήν σφαγήν τοῦ 
ξίφους. 
 
 
Ὅμως  ἡ  Ἱερά  Μητρόπολις  Χαλκίδος  ἀγάλλεται  καί  δι’  ἄλλην  χαροποιόν 
αἰτίαν·  διότι  σήμερα  ὑποδέχεται  Σᾶς,  Μακαριώτατε,  τόν  ἄγγελον  τῆς  τῶν 
Ἀθηναίων Ἐκκλησίας.  
 
Ἀναλογιζόμεθα τό μέγεθος τῆς εὐλογίας καί τῆς τιμῆς, τήν ὁποία περιποιεῖ 
σέ ὅλους ἐμᾶς ἡ παρουσία Σας καί Σᾶς εὐγνωμονοῦμε!  
 
Ἡ  πρώτη  αὐτή  καί  ἐπίσημος  ἐπίσκεψίς  Σας,  ὑπό  τήν  Ἀρχιεπισκοπικήν 
ἰδιότητα,  εἰς  τήν  ἕδραν  τῆς  Μητροπόλεώς  μας  εἶναι  πλήρης  ἱεροῦ 
συμβολισμοῦ καί ἐκκλησιολογικῆς σημασίας. Διότι, δι᾿ αὐτῆς δηλοῦται κατά 
τρόπον  ἐναργῆ ὁ ἀκατάλυτος  δεσμός  τῆς ἀγάπης μας καί ἡ  ἐκκλησιαστική  
ἑνότης.  
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Ἤλθατε  ἐντός  τῆς  παλαιᾶς  Πόλεως  τῆς  Χαλκίδος,  ὅπου  ὑψώνεται 
μεγαλοπρεπής ὁ πολύπαθος Ἱερός Ναός τῆς Πολιούχου ἁγίας Παρασκευῆς, 
ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ἐτιμᾶτο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ὡς ναός τῆς 
Παναγίας  τῆς  Περιβλέπτου,  καί  ὁ  ὁποῖος  κατά  τήν  περίοδο  τῆς 
Φραγκοκρατίας  ἐπεξετάθη  καί  ἀνακαινίσθηκε  σέ  δυτικό  ρυθμό  καί  ἐδόθη 
στόν  Λατῖνο  ἐπίσκοπο  ὡς  ἐκκλησία  τοῦ  ἁγίου  Μάρκου  καί  ἐξάρτημα  τοῦ 
ἁγίου Γεωργίου Βενετίας. 
 
Λαμπρύνετε  μέ  τήν  σεμνήν  Ἀρχιεπισκοπικήν  Σας  παράστασιν  τήν 
παλαιοχριστιανικήν  Βασιλικήν,  τήν  ἱστορίαν  καί  τήν  ἀρχιτεκτονικήν  τῆς 
ὁποίας  ἔχετε  Σεῖς  καταγράψει  εἰς  τόν  βραβευθέντα  ὑπό  τῆς  Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν μνημειώδη τόμον, μέ τίτλον: «ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ», 
ὡς Πρωτοσύγκελλος ἀκόμη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας. 
 
Ἤλθατε,  Μακαριώτατε,  μετά  πολλῆς  προθυμίας,    νά  εὐλογήσετε  καί  νά 
ἁγιάσετε τήν ὄμορφη νύμφη τοῦ Εὐβοϊκοῦ καί τόν εὐλογημένο λαό της. Ἕναν 
λαό πού Σᾶς γνωρίζει καί Σᾶς χαίρεται καί φυσικά δέν εἶναι ἄγνωστος καί σέ 
Σᾶς διότι, ἐδῶ, στή Χαλκίδα, ὁ Θεός ὁδήγησε τά βήματά Σας, προκειμένου νά 
ὁλοκληρώσετε τίς Γυμνασιακές Σας σπουδές,  νά γνωρίσετε τόν πνευματικό 
Σας πατέρα, ἀείμνηστο Ἀρχιμ. Βασίλειο Οἰκονόμου, καί νά ἐργασθῆτε καί ὡς 
Κατηχητής  σέ  διάφορες  Ἐνορίες,  μεταξύ  τῶν  ὁποίων  καί  ἐκείνην  τῆς 
γενετείρας μου, τοῦ Βασιλικοῦ Χαλκίδος. 
 
Ἐπανήλθατε  νά  εὐλογήσετε  ‐ὡς  Προκαθήμενος  πλέον‐  τόν  λαόν  μας,  ὁ 
ὁποῖος  χαρακτηρίζεται  διά  τήν  ἐσωτερικήν  του  ἀναζήτησιν,  τήν 
ἐργατικότητα, τήν εὐαισθησία καί ταυτόχρονα τήν βαθιά του πίστη καί τήν 
ἀγάπη πρός τόν Ἕνα καί Ἀληθινό Θεό.  
 
Ἐπανακάμψατε  εἰς  τήν  ἁγιοτόκον  καί  ἡρωοτόκον  Εὔβοιαν.  Ἐδῶ  ὅπου 
ἄνθρωποι  θαυμαστοί,  Ἱεροκήρυκες  ἄριστοι,  ἐρωδιοί  Θεῖοι  δι’  ἔργων  καί 
λόγων, ἐξήγγειλαν τοῦ Θεοῦ τόν λόγον τόν ἅγιον. 
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χαλκίδος, Μακαριώτατε, εἶχε τήν τιμή καί τήν δόξα νά 
διαποιμανθῇ ὑπό ἁγίων Ἱεραρχῶν.  
Ἀπὸ τὰ σπλάχνα της προῆλθαν ἤ ἐντός τῶν ὁρίων της ἔδρασαν οἱ ἅγιοι:  
Θεοφύλακτος Βουλγαρίας,  
Τιμόθεος Εὐρίπου,  
Ρηγῖνος Σκοπέλου,  
Νεκτάριος Πενταπόλεως,  
ὁ  ἐθνεγέρτης  τῆς  Τουρκοκρατούμενης  Εὐβοίας,  ὁ  Ἐπίσκοπος  Εὐρίπου  καὶ 
πρόεδρος (ἐπὶ 8 χρόνια) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Νεόφυτος Ἀδάμ1 καί ἄλλοι. 
 

                                                 
1 Μέλος  τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας  καὶ  βουλευτὴς  Εὐβοίας,  τιμήθηκε  γιά  τὴν  ἐθνοσωτήρια 
δράση του ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Ὄθωνα μὲ τὸν ἀνώτατο Σταυρὸ τοῦ Ταξιάρχου. 
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Βρισκόμαστε μπροστά στό Φρούριο, κάτωθεν τοῦ ὁποίου ρέει τά ὕδατά του, 
αὐτός  ὁ  δινητός2  Εὔριπος  (μέ  τὸ  μοναδικὸν  φαινόμενον  ἀλλαγῆς  τῆς 
κατευθύνσεως  τῶν  ὑδάτων  ἀνὰ  ἕξι  ὦρες),  τοῦ  ὁποίου  τά  ὁρμήματα 
εὐφραίνουν  τήν  πόλιν,  ἐκ  τῆς  ὁποίας  διῆλθε  ὁ  Ἀπόστολος  τῶν  Ἐθνῶν 
Παῦλος, κατά τήν Β΄ αὐτοῦ Ἀποστολικήν περιοδείαν. 
 
Ἡ  παρουσία  Σας,  Μακαριώτατε,  ἀποτελεῖ  ἕνα  μήνυμα  ἐλπίδος,  ἀγάπης, 
θάρρους  καί  εὐλογίας,  τόσο  γιά  τούς  Χαλκιδεῖς,  ὅσο  καί  γιά  τούς 
παρεπιδημοῦντες  εὐλαβεῖς  προσκυνητές  τῆς  Πολιούχου  μας  ἁγίας 
Παρασκευῆς.  
 
Δικαίως, λοιπόν, ἐγγράφει εἰς τάς δέλτους τῆς ἱστορίας της ἡ καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερά 
Μητρόπολις  τήν  ἐπίσκεψίν Σας αὐτήν, ὡς ἄξιον  ἰδιαιτέρας μνείας γεγονός, 
καί πανδήμως χαιρετίζομε καί λαμπρῶς πανηγυρίζομε κατ’ αὐτήν τήν ὥραν  
καί  οἱ  παριστάμενοι  ἅγιοι  Ἀδελφοί  Ἀρχιερεῖς  (ὁ  ἐπί  τριακονταετίαν  ὅλην  ‐
λίαν  εὐδοκίμως‐  ὑπηρετήσας  τήν  τοπικήν  μας  Ἐκκλησίαν,  Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης  Κορίνθου  κ.  Διονύσιος  καί  ὁ  ἐκλεκτός  συμφοιτητής  μου  καί 
ὅμορος  Μητροπολίτης  Θηβῶν  &  Λεβαδείας,  θεοπρόβλητος  διάδοχός  Σας 
Σεβασμιώτατος κ. Γεώργιος)  
καί ὁ ἱερός κλῆρος  
καί οἱ Ἐξοχώτατοι καί Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες  
καί ὁ φιλόχριστος λαός τῆς θεοφιλοῦς ἁγιωτάτης ἡμῶν Μητροπόλεως 
καί ἡ ταπεινότης μου,  
ἀναπέμποντες δόξαν τῷ Δομήτορι τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἐχαρίσατο ἡμῖν τήν 
δωρεάν καί εὐλογίαν αὐτήν. 
 
Πλατύνοντες  ἔτι  τό  στόμα  ἡμῶν,  Μακαριώτατε,    εὐχόμεθα  εὐόδωσιν  ἐν 
Κυρίω πάσης ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας ἀγαθῆς Σας προαιρέσεως καί πολυχρόνιον 
‐ἐν  ἀκλονήτῳ  ὑγείᾳ  καί  χαρᾷ‐  Πρωθιεραρχικήν  ποιμαντορίαν,  πρεσβείαις 
τῆς τιμωμένης ἁγίας μας.  
 
Ὡς ἐλάχιστον δέ δεῖγμα, πηγαίου σεβασμοῦ, μεγάλης τιμῆς καί εἰλικρινοῦς 
ἀγάπης, Σᾶς προσφέρομε καί παρακαλῶ νά τό δεχθῆτε παρακαλῶ αὐτό τό 
συμβολικό δῶρον, ἀπό τό χῦμα τῆς καρδίας μας, εἰς ἀγαθήν ἀνάμνησιν τῆς 
ἐπισκέψεώς Σας στήν πόλιν τῆς ὁσιοπαρθενομάρτυρος ἁγίας Παρασκευῆς. 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Περιδινούμενος, περιστρεφόμενος. 


