
“Ο Θεός ο ενδοξαζόμενος εν ταίς μνήμαις των αγίων
(και) τη πρεσβεία, Κύριε, των αγίων και της Θεοτόκου

την Σην ειρήνην δος ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος οικτίρμων”
  
Μνημονεύοντας τους Αγίους μας, στρεφόμαστε ιδιαιτέρως προς την εν 
Ουρανώ θριαμβεύουσα Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων, οι οποίοι ως 
αστέρες φωτεινοί περιστοιχίζουν τον υψηλό Θρόνο του Θεού. 

Βέβαια, δεν εκπέμπουν όλα τα αστέρια το ίδιο φως. Όμοια και τα πνευματικά 
αστέρια διακρίνονται για την ποικιλία, για την οποία ομιλεί ο Απόστολος 
Παύλος: «Αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη» (Α΄ Κορ. 15, 41).

Τιμώντας τους Αγίους, κάνουμε ιδιαίτερη μνεία “της Παναγίας Αχράντου, 
Υπερευλογημένης, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας”. 

Ζητούμε τη μεσιτεία Της, γνωρίζοντας ότι “πολύ ισχύει δέησις Mητρός προς 
ευμένειαν Δεσπότου”. 

Αλλά και η πρεσβεία των λοιπών Αγίων, “των ευαρεστησάντων τον Κύριον”, 
είναι ισχυρή και παρέχει σε μας λυτρωτική βοήθεια, εφόσον βεβαίως 
προσαρμόζουμε τη ζωή μας προς το άγιο θέλημα του Θεού.
       
Σήμερα συναχθήκαμε εδώ, για να τιμήσουμε εκτάκτως και ιδιαιτέρως τρία 
Αστέρια του Νοητού Στερεώματος. 

Πρόκειται για τους Αγίους Νεομάρτυρες Σταμάτιο, Ιωάννη και Νικόλαο, οι 
οποίοι κατάγονταν από το όμορφο νησί των Σπετσών και μαρτύρησαν υπέρ 
του ονόματος του Χριστού το σωτήριον έτος 1822. 

Η μεγάλη Ελληνική Επανάσταση ήταν σε εξέλιξη. Οι Σπετσιώτες είχαν υψώσει 
ενωρίς τη Σημαία της Επανάστασης. 

Ο σπετσιώτικος στόλος, αποτελούμενος από εμπορικά πλοία, πήρε μέρος σε 
πολλές ναυμαχίες, όπως της Αρμάτας, και σε αποκλεισμούς οχυρών, όπως του 
Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς. 

Τότε εμφανίστηκαν οι ήρωες Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Ανδρέας Μιαούλης, 
Χατζηγιάννης Μέξης και Κοσμάς Μπαρμπάτσης.

Ο  Σταμάτιος και ο Ιωάννης ήσαν αδελφοί, τέκνα του Θεόδωρου και της 
Ανέζως Γκίνη. 

Πλέοντας προς την Κων/πολη, προσάραξαν λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής 
στον Τσεσμέ, Μικρασιατική παραλία κοντά στη Χίο. Εκεί ζήτησαν τη βοήθεια 
ενός Χριστιανού, για να επισκευάσουν το πλοίο τους. 

Όμως εκείνος τους πρόδωσε στον Αγά και ακολούθησε σύλληψη και 
φυλάκισή τους, ενώ ο πλοίαρχος Νικόλαος ομολόγησε ευθύς την πίστη του 
στον Χριστό και αποκεφαλίστηκε. 



Ακολούθησε η πίεση στους δύο αδελφούς, για να αλλαξοπιστήσουν. 

Οι Μάρτυρες έστειλαν κρυφή εξομολόγηση στον Μητροπολίτη Χίου, ο οποίος 
τους έδωσε ευλογία, ενώ κοινώνησαν κρυφά των Αχράντων Μυστηρίων, με τη 
βοήθεια γυναίκας, η οποία προφανώς δεν προκαλούσε υποψίες. 

Εξοπλισμένοι με το ισχυρό όπλο της Θείας Κοινωνίας, επανεμφανίστηκαν στις 
Αρχές και ομολόγησαν την πίστη τους. 

Πορευόμενοι προς το μαρτύριο φώναζαν προς το πλήθος: «Χριστιανοί είμεθα, 
για τον Χριστό πηγαίνουμε στον θάνατο». 

Δέχτηκαν έτσι τους στέφανους του μαρτυρίου, αποκεφαλισθέντες, ο μεν 
Ιωάννης σε ηλικία 22 ετών, ο δε Σταμάτιος μόλις 18 ετών.

Τελώντας εορτές και πανηγύρεις στη μνήμη τους, ασπαζόμαστε με ευλάβεια 
τις άγιες εικόνες και τα ιερά λείψανά τους. 

Η τιμή και δόξα, στο πρόσωπό τους, αναφέρεται στον ίδιο τον Θεό, τον Οποίο 
δοξάζουμε, διότι αναδεικνύει αγίους και πολίτες της Βασιλείας Του. 

“Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς· οι 
Άγιοι Πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς”.

Αδελφοί μου αγαπητοί,  
        
Ο λόγος για τον οποίο τιμούμε τους Αγίους μας είναι πρώτιστα η μίμηση της 
αρετής τους και της πορείας τους στη γη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. 

Οι εικόνες τους είναι, “βιβλία” που μας μιλούν και μας διδάσκουν και μας 
καλούν σε μίμηση της ζωής τους. 

Και χαίρω ως Ποιμενάρχης της περιοχής αυτής, για την πρωτοβουλία της 
Ενώσεως Εμπόρων και Επαγγελματιών Αιγάλεω, να τιμηθούν οι Τρεις 
Σπετσιώτες Άγιοι, οι προστάτες της Ενώσεως. 

Την σημερινή εορτή λαμπρύνει με την παρουσία του ο Εξοχώτατος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος δίνοντας πρώτος την Ομολογία 
της Πίστεως και της σεμνής προσαρμογής στα ιερά θέσμια και στις 
παραδόσεις της ελληνικής φυλής, που είναι εκφράσεις του 
Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, όπως τον διαμόρφωσαν και τον δόξασαν  οι 
άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο Νικαίας  Α λ ε ξ ι ο ς


