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Ἡ ἀδιάχετςση ςτνσπουιά μαρ 

(Μνήμη Εὐβοέψν Ἁγίψν) 

 
Μὲ βεβαιψμένη σὴ ςτγκίνηςη ἀλλὰ καὶ σὴ φαπά, ὑποδέφεσαι καὶ πάλι ἡ 

ἱεπά μαρ κκληςιαςσικὴ σῆρ Χαλκίδορ παπφία καὶ Μησπόπολιρ, σὴν εὔςημο 

Πανήγτπι καὶ λαμππουόπο ἐπεσειο σῆρ Μνήμηρ σῶν Ἀγίψν Τηρ. Ὅλψν 

ἐκείνψν δηλαδή, ποὺ καθαγίαςαν μὲ σὴν θεουιλῆ παποτςία Τοτρ σὸν 

γεψγπαυικό φῶπο σῆρ καθ᾿ ἡμᾶρ Μησποπόλέψρ καὶ σὸν κασέςσηςαν «γῆ 

ἀγαθή» (Λκ. 8, 8), ὥςσε νὰ υέπει καππὸν ἑκασονσαπλαςίονα. 

Οἱ ΕὐβοεῈρ Ἅγιοι, λοιπόν, ςτνέπφονσαι σὴν ἡμέπαν αὐσήν, σὴν εὐώδη 

καὶ υψσεινή ἀπὸ σὴν Ἀνάςσαςη καὶ σὴν ἄνοιξη, καὶ ςτνετυπαίνονσαι μὲ σὸν 

Κλῆπο καὶ σὸν εὐςεβῆ λαό, διόσι ὅλοι πανηγτπίζοτν, ἑόπσια φοπεύοτν καὶ 

φαίπονσαι ἐπὶ σῇ Μνήμῃ πλειάδορ Ἁγίψν, ἤσοι Ἱεπαπφῶν, Μαπσύπψν, Ὁςίψν 

καὶ Δικαίψν. Τοὺρ ὀποίοτρ καὶ ςτγκαλοῦν ππὸρ εὐψφίαν πνετμασικὴν πάνσερ: 

Ὁ πίςκοπορ, δηλαδή, ὁ ἱ. Κλῆπορ κι ὁ κασοικῶν, σῇ βοηθείᾳ σοῦ Ὑχίςσοτ, 

λαὸρ ἠξιψμένορ, ὁ σῶν πόλεψν καὶ σῶν φψπίψν λαόρ, αὐσῆρ σῆρ ἱεπᾶρ 

παπφίαρ σῆρ λλαδικῆρ κκληςίαρ, ἤσοι σῆρ Μησποπόλεψρ Χαλκίδορ, 

Ἱςσιαίαρ καὶ Βοπείψν Σποπαδψν. 
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Αὐσοἰ ὅλοι, λοιπόν, ἐννοοῦν σὴν πάνσεππνον αὐσὴν ἡμέπα καὶ 

πανάγιο, ὡρ μία εὐκαιπία νὰ ἀνανεώςοτν σὴ ςφέςη σοτρ μὲ ὅλην ἐκείνην σὴν 

φοπείαν σῶν Ἁγίψν, ἡ Ὁποία καὶ υψσίζει σὰ διαβήμασά σοτρ, σὸν βίο σοτρ, σὶρ 

διακονίερ σοτρ. Φψσίζει καὶ ςτνάμα παπέφει ππψσουανῆ ἀςυάλεια, ἀυοῦ ὅλοι 

αὐσοὶ οἱ Ἅγιοι εἶναι, καὶ παπαμένοτν νὰ εἶναι, ἀδιαμυιςβήσηση ςτνσπουιὰ 

ςσὸν καθένα πιςσό, ποὺ σοὺρ ἔφει ἀνάγκη «ἐν κινδύνοιρ καὶ θλίχεςιν». Μιὰ 

ςτνσπουιὰ πολύσιμη, μοναδική, εἰλικπινὴρ καὶ ἔνσιμη. Γιασί, ἄν ἀπὸ σοὺρ 

ἀνθπώποτρ ἀπογοησεύεσαι κανείρ, ἀπὸ σοὺρ Ἁγίοτρ, σοὺρ υίλοτρ σοῦ Χπιςσοῦ 

(ππβλ. Ἰψ. 15, 14-15) ποσὲ δὲν θὰ νοιώςει σὴν παπαμικπὴ πικπία, ἐπειδὴ ὅλη 

σοτρ, ἡ πολισεία, ὅλη Τοτρ ἡ ἔγνοια εἶναι ςσὸ νὰ φαπίζοτν σὴ ςσοπγὴ ἐκείνη 

καὶ παπαμτθία, ποὺ δὲν μποποῦν νὰ πποςυέποτν οἱ ἄνθπψποι.πειδὴ καὶ οἱ 

ἴδιοι γεμᾶσοι πληγὲρ εἶναι καὶ πποβλήμασα, γι’αὐσὸ ςὲ πικπέρ, ἀνήςτφερ καὶ 

νευελώδειρ σοῦ βίοτ σοτρ ςσιγμὲρ ἀναζησοῦν σὴ βακσηπία ποὺ παπέφοτν οἱ 

εὐγενεῈρ καὶ υιλάνθπψπερ Μοπυὲρ σῶν δικῶν μαρ Ἁγίψν. Τῶν Ἀγίψν ποὺ 

ςεπγιάνιςαν ςσοὺρ δπόμοτρ μαρ, παπακάθηςαν ςσὸ σπαπέζι μαζύ μαρ, 

ἀυοτγκπάςσηκαν σὴν χτφή μαρ ὑπόμειναν σὰ παπάπονα καὶ σὴν ὅποια 

γκπίνια μαρ, γιασὶ ςκοπόρ σοτρ ἦσαν καὶ εἶναι ἡ ἀπουόπσιςη σοῦ κάθε πιςσοῦ 

ἀπὸ σὰ σῶν «ςτμυοπῶν νέυη», ποὺ ἡ καθημεπινόσησα ςτςςψπεύει. Καὶ 

ζψνσανὸ παπαδειγμα, φλψπὸ ἀκόμη, ἡ μοπυὴ σοῦ ὁςίοτ Ἰακώβοτ Τςαλίκη, 

σοῦ Γεπονσιανοῦ. 

Χοπεία ςεπσή, ἀείυψσορ καὶ υιλάνθπψπορ, ἡ Χοπεία σῶν Εὐβοέψν 

Ἁγίψν, ποὺ σιμᾶσαι υιλεόπσψρ ςήμεπα. Ἀπὸ σοῦ Ἀποςσόλοτ σῶν θνῶν 

Παύλοτ ἕψρ σοῦ νέοτ ἀςκησοῦ καὶ ὁςίοτ Ἰακώβοτ... Πληθὺρ Ἁγίψν, ποὺ 

ςκέπει, υτλάσσει καὶ υποτπεῈ σὴν θεόςψςσο πιςκοπὴ καὶ Μησπόπολη ἀπὸ σὰ 

πάνσεππνα, ἀςκησικὰ καὶ υιλάγια πημόννηςα σῶν Βοπείψν Σποπάδψν, μέφπι 

σὰ ὅπια ποὺ διαφψπίζοτν σὶρ Ἱ. Μησποπόλειρ Καπτςσίαρ καὶ Χαλκίδορ. Καί, 

κτπίψρ, ςτμπαπίςσανσαι ςσὸν πιςσὸ λαὸ καὶ υιλάγιο φαπίζονσαρ μιὰ 

ἀδιασίμησο ςτνσπουιὰ καὶ μοναδική: Αὐσήν, δηλαδή, ποὺ φπειαζόμαςσε ὅλοι 

μαρ... 
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