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ΦΤΛΛΑΔΛΟ ΠΝΕΤΜΑΣΛΚΘ ΟΛΚΟΔΟΜΘ ΛΕΡΑ ΜΘΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 

Ὁ Ἅγιορ 
ηοῦ 20οῦ αἰῶνορ  

Ἅγιορ Νεκηάπιορ 
9 Νοεμβρίου  

Γεννικθκε ςτισ 1 Οκτωβρίου του 

1846 μ.Χ. ςτθ θλυβρία τθσ Κράκθσ 

από τον Διμο και τθ Βαςιλικι Κεφάλα 

και ιταν το πζμπτο από τα ζξι παιδιά 

τουσ. Σο κοςμικό του όνομα ιταν Ανα-

ςτάςιοσ. Μικρόσ, 14 ετϊν, πιγε ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ, όπου εργάςτθκε 

ωσ υπάλλθλοσ και κατόπιν ωσ παιδο-

νόμοσ ςτο ςχολείο του Μετοχίου του Παναγίου Σάφου. Κατόπιν πι-

γε ςτθ Χίο, όπου, από το 1866 μ.Χ. μζχρι το 1876 μ.Χ. χρθμάτιςε δθ-

μοδιδάςκαλοσ ςτο χωριό Λικί. Σο 1876 μ.Χ. εκάρθ μοναχόσ ςτθ Νζα 

Μονι Χίου με το όνομα Λάηαροσ και ςτισ 15 Λανουαρίου 1877 μ.Χ. 

χειροτονικθκε διάκονοσ, ονομαςκείσ Νεκτάριοσ, από τον Μθτρο-

πολίτθ Χίου Γρθγόριο (1860 - 1877 μ.Χ.), και ανζλαβε τθ Γραμματεί-

α τθσ Μθτροπόλεωσ. 

Σο 1881 μ.Χ. ιλκε ςτθν Ακινα, όπου με ζξοδα του Πατριάρχθ 

Αλεξανδρείασ ωφρονίου Δ' (1870 - 1899 μ.Χ.), ςποφδαςε Κεολογία 

και πιρε το πτυχίο του το 1885 μ.Χ. Ζπειτα, ο ίδιοσ προαναφερόμε-

νοσ Πατριάρχθσ, τον χειροτόνθςε το 1886 μ.Χ. πρεςβφτερο και του 

ζδωςε τα κακικοντα του γραμματζα και Λεροκιρυκα του Πατριαρ-

χείου Αλεξανδρείασ.  

ΑΡΓΤΡ ΟΚΑ ΣΡ Ο       ΟΚ ΣΩΒΡΛ Ο  –ΝΟΕ ΜΒΡΛ Ο  202 0        Αρ ικ .  Φφ λ.  110  (14 9)  

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑ 
« Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν » 
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 τίσ 15 Ἰανουαρίου 1889 μ.Χ., χειροτονικθκε Μθτροπολί-

τθσ Πενταπόλεωσ. Θ δράςθ του ωσ Μθτροπολίτου ιταν καταπλθκτι-

κι και ζνεκα αυτοφ ιταν βαςικόσ υποψιφιοσ του πατριαρχικοφ 

κρόνου Αλεξανδρείασ. Λόγω όμωσ φκονερϊν ειςθγιςεων, προσ τον 

Πατριάρχθ ωφρόνιο, ο ταπεινόφρων Νεκτάριοσ, για να μθ λυπι-

ςει τον γζροντα Πατριάρχθ, επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα (1889 μ.Χ.). 

Διετζλεςε Λεροκιρυκασ (Ευβοίασ) (1891 - 1893 μ.Χ.), Φκιϊτιδοσ 

και Φωκίδασ (1893 - 1894 μ.Χ.) και διευκυντισ τθσ Ριηαρείου Εκκλθ-

ςιαςτικισ χολισ ςτθν Ακινα (1894 - 1904 μ.Χ.). 

Μετά τον κάνατο του 

Πατριάρχθ Αλεξανδρείασ ω-

φρονίου (1899 μ.Χ.), ο Νε-

κτάριοσ εκλικθ να τον διαδε-

χκεί, αλλά ο Άγιοσ αρνικθκε. 

τα κθρφγματα του, 

πλικοσ λαοφ μαηευόταν, για 

να «ρουφιξει» το νζκταρ 

των Λερϊν λόγων του. 

Σο 1904 μ.Χ. ίδρυςε γυ-

ναικεία Μονι ςτθν Αίγινα, τθσ οποίασ ανζλαβε προςωπικά τθ διοί-

κθςθ, αφοφ εγκαταβίωςε εκεί το 1908 μ.Χ., μετά τθν παραίτθςθ 

του από τθ Ριηάρειο χολι.  

Ζγραψε αρκετά ςυγγράμματα, κυρίωσ βοθκθτικά του κείου 

κθρφγματοσ. Θ ταπεινοφροςφνθ του και θ φιλανκρωπία του υπιρ-

ξαν παροιμιϊδεισ. 

Πζκανε το απόγευμα τθσ 8θσ Νοεμβρίου 1920 μ.Χ. Σόςθ δε 

ιταν θ αγιότθτά του, ϊςτε επετζλεςε πολλά καφματα, πριν αλλά 

και μετά τον κάνατο του. Ενταφιάςτθκε ςτθν Λερά Μονι Αγίασ 

Σριάδοσ ςτθν Αίγινα.   

Θ ανακομιδι των Λερϊν λειψάνων του ζγινε ςτισ 3 επτεμβρί-

ου του 1953 μ.Χ. και ςτισ 20 Απριλίου του 1961 μ.Χ. με Πράξθ του 

Οικουμενικοφ Πατριαρχείου, διακθρφχτθκε Άγιοσ τθσ Ορκόδοξθσ 

Εκκλθςίασ.  

http://www.saint.gr/09/03/index.aspx
http://www.saint.gr/09/03/index.aspx
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          Ἡ ἀξία ηῆρ ἐπγαζίαρ  
ὁ Ἅγιορ Νεκηάπιορ  

μᾶρ διδάζκει μέ ηήν ηαπείνωζή ηος 

Τον καιρό που είχε τθ διεφκυνςθ τθσ Ριηαρείου χολισ ο άγιοσ 
Νεκτάριοσ, για κάποιο διάςτθμα ο επιςτάτθσ τθσ χολισ αρρϊςτθςε. Ό-
ταν βγικε από το Νοςοκομείο, οι γιατροί του είπαν να μθν εργαςτεί, 
τουλάχιςτον για τρεισ μινεσ γιατί διαφορετικά κα βάλει ςε κίνδυνο τθ 
ηωι του. Οι εργαηόμενοι όμωσ τότε δεν ιταν μόνιμοι και δεν είχαν 
αςφάλεια, οπότε υπιρχε το ενδεχόμενο να χάςουν τθ δουλειά τουσ. 
Αυτό φοβικθκε και ο επιςτάτθσ τθσ Ριηαρείου. 

Μια μζρα λοιπόν, μετά από κάποια μικρι ανάρρωςθ πιγε ςτθ χολι 
και είδε τα πάντα να είναι πεντακάκαρα. Σον ζκοψε κρφοσ ιδρϊτασ. Κα 
πιραν άλλον, υπζκεςε. Πιγε και τθν άλλθ μζρα ςτθ χολι και διαπί-
ςτωςε πάλι το ίδιο. Βζβαιοσ πια ότι τον απζλυςαν, πιγε να βρει το διευ-
κυντι τθσ χολισ. Ο Αγιοσ τον δζχκθκε με πολλι καλοςφνθ και του είπε 

– Μθν ανθςυχείσ, παιδί μου, δεν πρόκειται να ςε απολφςουν. Να 
κάνεισ ό,τι ςου είπαν οι γιατροί. 

– Μα ποιοσ κα κακαρίηει, εβαςμιϊτατε, τόςον καιρό; Σου αποκρίκθκε 
εκείνοσ. 

– Μθν ςε απαςχολεί παιδί μου, αυτό. Όλα κα είναι κακαρά, ςαν να 
ιςουν εδϊ εςφ. 

Ζφυγε ο επιςτάτθσ γεμάτοσ χαρά, αλλά και περιζργεια για το ποιοσ κα 
κακάριηε τουσ χϊρουσ τθσ χολισ τόςουσ μινεσ που κα ζλειπε. 

Όταν πιγε ςπίτι του, του ιλκε θ ςκζψθ να πάει πρωί-πρωί τθν άλλθ 
μζρα για να δει τι ςυμβαίνει. Πιγε, αλλά βρικε πάλι τθ χολι 
πεντακάκαρθ. 

– Αφριο κα πάω πιο πρωί για να δω επιτζλουσ τι γίνεται, ςκζφκθκε. 
Πράγματι, μόλισ χάραξε, ζφκαςε ςτθ χολι. Και τι να δει! Ο 

Διευκυντισ τθσ χολισ είχε μαηεμζνα τα ράςα του και με μια ςκοφπα και 
ζναν κουβά ςτο χζρι κακάριηε τουσ χϊρουσ και τα αποχωρθτιρια! Δεν 
κρατικθκε, ζτρεξε κοντά του και του είπε 

– εβαςμιϊτατε, εςείσ κάνετε αυτι τθν ταπεινωτικι εργαςία; ασ 
παρακαλϊ, να μθν το ξανακάνετε αυτό. Από αφριο κα ζρχομαι εγϊ. 
Αιςκάνομαι τϊρα καλφτερα αλλά και δεν κζλω να κάνετε εςείσ αυτι τθ 
δουλειά που πρζπει να τθν κάνω εγϊ. 

Ο Αγιοσ Νεκτάριοσ τον πιρε τότε από το χζρι, τον οδιγθςε ςτο Γραφείο 
και του είπε: 

– Παιδί μου, καμιά εργαςία δεν είναι ταπεινωτικι. Ο Κεόσ ευλόγθςε 
τθν εργαςία και αυτοφσ που εργάηονται. Αυτό που είδεσ δεν κα το πεισ ςε 
κανζναν, αν κζλεισ να μθ ςε απολφςει θ επιτροπι τθσ χολισ!   
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Ἀληθινή ἱστορία  
 

Ἡ ἁπλόηηηα ηῆρ πίζηεωρ 
  

Το 1922 ιρκε από τθν Μικραςία με τουσ πρόςφυγεσ ζνα ορφανό 
Ελλθνόπουλο, ονόματι υμεϊν. Εγκαταςτάκθκε ςτον Πειραιά ςε μι-
α παραγκοφλα και εκεί μεγάλωςε μόνο του. 

Είχε ζνα καροτςάκι και ζκανε τον αχκοφόρο, μεταφζροντασ 
πράγματα ςτο λιμάνι του Πειραιά. Γράμματα δεν ιξερε οφτε πολλά 
πράγματα από τθν πίςτθ μασ. Είχε τθν μακαρία απλότθτα και πίςτθ 
απλι και απερίεργθ.  

Όταν ιρκε ςε θλικία γάμου νυμφεφκθκε, ζκανε δφο παιδιά και 
μετακόμιςε με τθν οικογζνεια του ςτθ Νίκαια. Κάκε πρωί πιγαινε 
ςτο λιμάνι του Πειραιά για να βγάλει το ψωμάκι του. Περνοφςε 
όμωσ κάκε μζρα το πρωί από το ναό του αγίου πυρίδωνοσ, 
ζμπαινε μζςα, ςτεκόταν μπροςτά ςτο τζμπλο, ζβγαηε το καπελάκι 
του και ζλεγε: 

- «Καλθμζρα Χριςτζ μου, ο υμεϊν είμαι. Βοικθςζ με να βγάλω 
το ψωμάκι μου». 

Σο βράδυ που τελείωνε τθ δουλειά του ξαναπερνοφςε από τθν 
Εκκλθςία, πιγαινε πάλι μπροςτά ςτο τζμπλο και ζλεγε:  

- «Καλθςπζρα Χριςτζ μου, ο υμεϊν είμαι.  ευχαριςτϊ που με 
βοικθςεσ και ςιμερα». 

Και ζτςι περνοφςαν τα χρόνια του ευλογθμζνου υμεϊν.  
Περίπου το ζτοσ 1950 όλα τα μζλθ τθσ οικογενείασ του αρρϊ-

ςτθςαν από φυματίωςθ και εκοιμικθςαν εν Κυρίω. Ζμεινε ολομό-
ναχοσ ο υμεϊν και ςυνζχιςε αγόγγυςτα τθ δουλειά του αλλά και 
δεν παρζλειπε να περνά από τον άγιο πυρίδωνα να καλθμερίηει 
και να καλθςπερίηει τον Χριςτό, ηθτϊντασ τθν βοικεια Σου και ευ-
χαριςτϊντασ Σον. 

Όταν γζραςε ο υμεϊν, αρρϊςτθςε. Μπικε ςτο Νοςοκομείο και 
νοςθλεφτθκε περίπου για ζνα μινα. Μια προϊςταμζνθ από τθν Πά-
τρα τον ρϊτθςε κάποτε:  

- Παπποφ, τόςεσ μζρεσ εδώ μζςα δεν ήρθε κανείσ να ςε δει. Δεν 
ζχεισ κανζνα δικό ςου ςτον κόςμο;  
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- Έρχεται, παιδί μου, κάθε πρωί και απόγευμα ο Χριςτόσ και με 
παρθγορεί.  

- Και τι ςου λζει, παπποφ;  
- «Καλθμζρα υμεϊν, ο Χριςτόσ είμαι, κάνε 
υπομονι». 
- «Καλθςπζρα υμεϊν, ο Χριςτόσ είμαι, κά-
νε υπομονι».  
Θ Προϊςταμζνθ παραξενεφτθκε και κάλεςε 
τον Πνευματικό τθσ, π. Χριςτόδουλο Φάςο, 
να ζρκει να δει τον υμεϊν μιπωσ πλανι-
κθκε.  
Ο π. Χριςτόδουλοσ τον επιςκζφκθκε, του 
ζπιαςε κουβζντα, του ζκανε τθν ερϊτθςθ 
τθσ Προϊςταμζνθσ και ο υμεϊν του ζδωςε 
τθν ίδια απάντθςθ. 

Σισ ίδιεσ ϊρεσ πρωί και βράδυ, που ο υμεϊν πιγαινε ςτο ναό 
και χαιρετοφςε τον Χριςτό, τϊρα και ο Χριςτόσ χαιρετοφςε τον υ-
μεϊν.  

Σον ρϊτθςε ο Πνευματικόσ:  
- Μήπωσ είναι φανταςία ςου;  
- Όχι, πάτερ, δεν είμαι φανταςμζνοσ, ο Χριςτόσ είναι.  
- Ήρθε και ςήμερα;  
- Ήρθε; Και τι ςου είπε;  
- Καλημζρα Συμεών, ο Χριςτόσ είμαι. Κάνε υπομονή, ςε τρεισ 

μζρεσ κα ςε πάρω κοντά μου πρωΐ – πρωΐ.  
Ο Πνευματικόσ κάκε μζρα πιγαινε ςτο Νοςοκομείο, μιλοφςε 

μαηί του και ζμακε για τθν ηωι του. Κατάλαβε ότι πρόκειται περί 
ευλογθμζνου ανκρϊπου. Σθν τρίτθ θμζρα πρωΐ – πρωΐ πάλι πιγε 
να δει τον υμεϊν και να διαπιςτϊςει αν κα πραγματοποιθκεί θ 
πρόρρθςθ ότι κα πεκάνει. 

Πράγματι εκεί ποφ κουβζντιαηαν, ο υμεϊν φϊναξε ξαφνικά:  
- «Ιρκε ο Χριςτόσ», και εκοιμικθ τον φπνο του δικαίου.  

Αιωνία του θ μνιμθ. Αμιν.   
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 ΠΑΙΔΟΜΑΡΣΤΡΕ ΥΡΙΣΟΤ  
 

Ὁ ἅγιορ Ἰωάννηρ 

ὁ ηοςπκολέκαρ  

Τοῦ Λάμπρου Κ. Σκόντηου, κακθγ. Θεολόγου 

 

Μεταξφ των πολυπλθκϊν Νεομαρτφρων ςτα μαφ-
ρα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ υπάρχουν και πολλοί 
Παιδομάρτυρεσ, δθλαδι ανιλικα παιδιά, τα οποία 
ομολόγθςαν τθν πίςτθ τουσ ςτο Χριςτό και ζδωςαν τθ 
ηωι τουσ γι’ αυτι τθ μαρτυρία τουσ. Σο άωρο τθσ θλικίασ τουσ δεν τουσ 
εμπόδιςε να δείξουν θρωιςμό και να καταφρονιςουν τισ φοβζρεσ και 
τα βαςανιςτιρια των ανελζθτων αλλόκρθςκων τυράννων. Ζνασ από 
αυτοφσ είναι και ο άγιοσ Νεομάρτυρασ – Παιδομάρτυρασ Λωάννθσ Σουρ-
κολζκασ, αδελφόσ του γνωςτοφ οπλαρχθγοφ και αγωνιςτι Νικθταρά. 

Γεννικθκε ςτα 1805 ςτο χωριό Σουρκολζκα τθσ Αρκαδίασ. Πατζρασ 
του ιταν ο ταματζλοσ ταματελόπουλοσ – Σουρκολζκασ, περίφθμοσ 
και ονομαςτόσ για τθν ανδρεία του, αγωνιςτισ τθσ περιοχισ Λεονταρίου 
Αρκαδίασ, ο οποίοσ ιταν ο φόβοσ και ο τρόμοσ των τοφρκων. Μθτζρα 
του ιταν θ ευςεβισ και γενναία οφία, αδελφι τθσ ςυηφγου τοῦ Κεο-  
δϊρου Κολοκοτρϊνθ. Καταγόταν από ευςεβι οικογζνεια, τθν οποία 
διζκρινε θ πίςτθ και θ ευλάβεια ςτο Κεό, θ τιμιότθτα και θ φλογερι φι-
λοπατρία. Είχε άλλα τρία αδζλφια, μεταξφ αυτϊν, τον γνωςτό οπλαρχθ-
γό Νικιτα, ι Νικθταρά και τον Νικόλαο, μια ιδιοφυία ςτθν πολεμικι 
τζχνθ, τθν οποία είχε ζμφυτθ και αργότερα ονομάςτθκε λοχαγόσ. 

τα 1816 ο Λωάννθσ, όντασ 11 χρονϊν, μαηί με τον πατζρα του και 
κάποιον Αναγνϊςτθ, γιο του οπλαρχθγοφ και αγωνιςτι του Πάρνω-
να Ηαχαριά, πιγαιναν ςτο απζναντι νθςί των Κυκιρων. Προφανϊσ εί-
χαν επικθρυχκεί από τισ τουρκικζσ αρχζσ και ικελαν να περάςουν ςτα 
Κφκθρα, για να γλυτϊςουν. Ασ ςθμειωκεί πωσ το νθςί των Κυκιρων 
ιταν ελεφκερο και ανικε από το 1815 ςτο Θνωμζνο Κράτοσ των Λονίων 
νιςων. Ζφταςαν ςτο λιμάνι τθσ Νεάπολθσ τθσ Λακωνίασ και περίμεναν 
το πλοίο να περάςουν ςτθν αντίπερα όχκθ, αλλά είχε ξεςπάςει κακο-
καιρία και επικρατοφςε ιςχυρι καλαςςοταραχι και ωσ εκ τοφτου ο α-
πόπλουσ ιταν αδφνατοσ.  

 Όμωσ αγάσ τθσ περιοχισ Χουςεΐν πλθροφορικθκε το γεγονόσ και 
ζςτειλε απόςπαςμα, τουσ ςυνζλαβε με δόλο και τουσ ζςτειλε ςτθν τουρ-
κικι αρχι τθσ Μονεμβαςιάσ. Οι τοφρκοι, αφοφ τουσ κακοποίθςαν, τουσ 
ζριξαν ςτθ φυλακι του κάςτρου. 
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Ο διοικθτισ τθσ Μονεμβαςιάσ δεν ιξερε τι να κάμει τουσ τρεισ φυλα-
κιςμζνουσ και γι’ αυτό ηιτθςε οδθγίεσ από τον Βοεβόδα τοτου Μυςτρά. 
Εκείνοσ του απάντθςε ότι βαρφνονται με ςοβαρζσ κατθγορίεσ, ποφ επι-
ςείουν τθν ποινι του κανάτου.  

Σθν επόμενθ θμζρα ο αγάσ διζταξε τον αποκεφαλιςμό των δφο ενθλί-
κων, του πατζρα του αγίου και του Αναγνϊςτθ. Σο δε παιδί το οδιγθςαν, 
κατόπιν διαταγισ του ςε αυτόν. Προφανϊσ νόμιηε ότι κα μπορζςει να 
καταφζρει τον εξιςλαμιςμό του. Σα ςεράια τουσ ιταν γεμάτα από παιδιά 
χριςτιανϊν, τα οποία άρπαηαν και προςπακοῦςαν να τα αλλαξοπιςτι-
ςουν και να εξιςλαμιςκοῦν. Πιρε το παιδί και το οδιγθςε ςτο μζροσ που 
βριςκόταν το αποκεφαλιςμζνο ςϊμα του πατζρα του. Δθγείται το γεγο-
νόσ ο ίδιοσ ο αγωνιςτισ Νικθταράσ, ωσ εξισ:  

«Στον αδελφό μου πρότειναν ν’ αλλάξει τθν πίςτθ του. Του δείχνουν 
τον ςκοτωμζνο πατζρα του και του λζγουν κάκιςε να ςε κάνουμε Τοφρκο. 
Τότε το παιδί κάνει το ςταυρό του και τουσ απαντά: κα πάω κι εγώ εκεί 
που πάει ο πατζρασ μου. Του ξαναλζγουν· γίνε Τοφρκοσ. Το παιδί όμωσ 
ξανακάνει το ςταυρό του. Έγινε από το αίμα του ςταυρόσ. Πιραν τα κε-
φάλια τουσ ςτθν Τριπολιτςά». 

Σο γενναίο παιδί δε δείλιαςε μπροςτά ςτο φοβερό κζαμα του αποκε-
φαλιςμζνου πατζρα του και δε ςκζφτθκε οφτε ςτιγμι να ανταλλάξει τθν 
πίςτθ του ςτον αλθκινό Κεό με τθ ηωι του. Οι δαιμονικοί και ανελζθτοι 
αλλόκρθςκοι δε λυπικθκαν το απροςτάτευτο ορφανό παιδί. Γι’ αυτοφσ, 
όπωσ επιτάςςει το Κοράνιο και διδάςκει θ ιςλαμικι παράδοςθ, όποιοσ 
φονεφςει «άπιςτο», δθλαδι Χριςτιανό, ζχει εξαςφαλιςμζνο τον παρά-
δειςο! Ζτςι, χωρίσ διςταγμό φψωςαν το φονικό ξίφοσ και ζκοψαν το κε-
φάλι του θρωικοφ Λωάννθ, ο οποίοσ προςτζκθκε ςτθ χορεία των Νεομαρ-
τφρων και Παιδομαρτφρων. Θ ςφαγι των τριϊν αυτϊν ανκρϊπων ζγινε 
ςτισ 24 Οκτωβρίου 1816, ζξω από τον Λερό Ναό του «Ελκομζνου Χρι-
ςτοφ» ςτθν παλαιά Μονεμβαςιά. το δάπεδο τθσ αυλισ του Ναοφ, όπου 
ζγινε θ ςφαγι του Παιδομάρτυρα Λωάννθ ςχθματίςτθκε με το αίμα του 
ταυρόσ, φανερό ςθμείο ότι ειςιλκε ςτθ Βαςιλεία του Κεοφ. 

Σα κεφάλια, του Μάρτυρα Λωάννθ και των άλλων δφο ανδρϊν, τα πι-
ραν οι τοφρκοι και τα ζςτειλαν πεςκζςι ςτον παςά τθσ Σριπόλεωσ, τα δε 
ςϊματά τουσ τα ζκαψαν ςε άγνωςτο μζροσ ςτθ Μονεμβαςιά. Ο τόποσ 
όπου εκτελζςτθκε ο άγιοσ Λωάννθσ και ςχθματίςτθκε ο τίμιοσ ταυρόσ με 
το αίμα του, ζγινε τόποσ προςκυνιματοσ των Χριςτιανϊν, ςθμειϊνονταν 
πολλά καφματα και κατζςτθ πθγι παρθγοριάσ και ςτιριξθσ των αγωνιηό-
μενων Ελλινων. Θ μνιμθ του εορτάηεται ςτισ 16 Οκτωβρίου τθν θμζρα 
του μαρτυρίου του, ςτο χωριό τθσ καταγωγισ του Σουρκολζκα τθσ επαρ-
χίασ Μεγαλουπόλεωσ Αρκαδίασ, όπου υπάρχει ναόσ προσ τιμιν του. 
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Ὁ Θεόρ 
μεγαλύηεπορ ὅλων !  

Ρϊτηςε ζνασ άνθρωποσ με κοσμικο  πνεῦ μα ζνα νεαρό παλικάρι: 

 - Καλά, βρε παιδί μου! Συ το πιςτεφεισ, ότι με τη θεία Κοινωνία 
ζρχεται μζςα ςου ο Χριςτόσ; Σε πόςουσ πια...Αφοφ είναι ζνασ! 
 Ο νεαρόσ ζμεινε για λίγο ςυλλογιςμζνοσ. Και μετά τον ρϊτηςε: 
 - Εδώ μζνεισ; 
 - Ναι! 
 - Πόςα παράθυρα ζχει η πόλη 
μασ; 
 - Δεν τα μζτρηςα. Αλλά πολλά. 
Εκατοντάδεσ χιλιάδεσ. Εκατομμφρια 
 - Από τα παράθυρα αυτά, δεν 
μπαίνει ςτα ςπίτια μασ ο ήλιοσ; 
 - Ναι, βζβαια! 
 - Μα πόςουσ ήλιουσ ζχουμε; 
 - Ζνα. Μόνον ζνα!... 
 Τον ρϊτηςε το ζξυπνο παλικάρι. 
 - Και πώσ γίνεται και ο ζνασ ήλιοσ 
μπαίνει ςε τόςεσ χιλιάδεσ ςπίτια, 
από τόςα παράθυρα; 
 Κάτι πήγε να ψελλίςει. Αλλά ο 
νεαρόσ πρόςθεςε: 
 - Κοίταξε. Το λάθοσ είναι δικό 
ςου.  
 Ο Θεόσ είναι πολφ πιο μεγάλοσ από τον ήλιο.  
 Και πιο ςοφόσ. Και πιο δυνατόσ. Μπορεί να κάνει ό,τι θζλει.  
 Και δεν είναι καθόλου λογικό και ςωςτό κάτι που το θεωρείσ τό-
ςο φυςικό για τον ήλιο, να το βρίςκεισ αδφνατο και απαράδεκτο για 
το Θεό. 

Ο Θεόσ είναι αςφγκριτα πιο μεγά-
λοσ από τον ήλιο. !!!  
 

 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α Σ »  
ΦΤΛΛΑΔΛΟ ΠΝΕΤΜΑΣΛΚΘ ΟΛΚΟΔΟΜΘ 

Λ. ΜΘΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

G J I R O K A S T E R  

 

Ο Χριςτόσ μασ περιμζνει 

και μόλισ ἐμεῖσ τοῦ 

ἀνοίξουμε μια χαραμάδα 

ςτθν καρδιά μασ, μπαίνει 

ἀμζςωσ μζςα μασ και τότε 

τά ἔχουμε ὅλα!  Εἶναι ςαν 

τον ἥλιο, παιδί μου, ποφ 

ὅταν τραβιξεισ λίγο τθν 

κουρτίνα ςτο παράκυρο, 

μπαίνει ἀμζςωσ το φῶσ και 

οι ἀκτίνεστου μζςα ςτο δω-

μάτιο και ηεςταινόμαςτε...  

Ὅςιοσ Πορφφριοσ ὁ Καυςοκαλυβίτθσ 


