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ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓ/0 ΜΑΣ 

Α γιος Νιε-κτάριος ο ΑΓΙ?Σ τοv ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ 
που γιορτάζει η εκι<ληαια μας στις 7 του Νιοβpη 

Πράγματι ζώσι. Κω οίJτοι, εi 
\'01 οι άγιοι οι σποiοι ζουν εις την 
αιώνιον χαράν του ΟLψΟ\'ΌU, ιωι 
ζουν κοι εις τηvγηvμε 10 θοίψα· 
τα τωv, με το παράδειγμα της 
aρετής τωv, το οτιοiσν σφiικον 
ο\•εξ!τηλον κιηά την επi γης διέ
λευσιν των κατά τη σύντομοv 

πορεiαv της ζωής τωv. 

Και το:οίιτος εiνοι και ο άγlΟς 

Νεκτόριος ο οηο:ος έζησε κο ιό 
το δεύτερο ιjμωu του πορεΧ&)v
iΟζ σιιi!w και 10ς δύο ιφι.ίησς 
δεκοετ\ας του αιώνος τοίησu 

(1846-1920). 

Οι όy10ιοι onoioι Εζησσν oyi
ai ζwή'J, την οποiαf επεσQράΊΨ 
σον διό μαρτυρiοu, οι οποίοι 
f:oxov έv'Ο χρωησvικόv τέλος, τΕ· 
λος αγαθόν, όπως το ονομάζει η 
εκκλησ1ο κατά τους τφώτοuς 
χρισηονικούς σ·.ώvος, εiνσι Υ\'ω· 
σ10i και ημώντω ιις όλο• του 
χρω·rωvικόν κόσμο\!, παvχρωιt· 
ανικώr, και ηογκοσμiως.τωv Η
λευτοiwv αΙώνων όμως 01 άγΙοΙ, 
βλέnομεv ό11 ~δώ εις τη~!' γην το
πΙκώς εivσι γνωστοΊ ε\Η εις την 
περιοχήΙΙ όπου έζησον, fiτε εις 
τον τόποι όπου κατέλειt;;οv το 
ιερόν λεΊψανόΙΙ των· αλλά ο όyι· 
α: Νεκτάριος καiτοι πριν μφη<έ.ς_ 
δεκοετiες έQυγε οπό την ζωή αυ
τή, εν 1ούτο:ς, έχεΙ γivει πα 
\>ορθοδόξως γνωστός, πανχρι· 
οηαvΙκώς κω ιΙαΥJ{οομiως. Παγ· 
J.\ΟΟμiως 01 χρΙΟΤΙανοi γείJονταΙ 
της πεipας των θαυμάτων του κο ι 
των άλλων οωτηριωδών επεμβά
σεων του. 

τ όσον γνwοτόν τον έχουν κά· 
μει τα θαύματό του· τοσαύτην 
λάμι;ι1ν εκπfμπει η μεστή σρη1\ς 
ζωή του, ώστε ΠρΙν λiγες ημέρι;ς. 
αρχάς τοΙJ ΟκτωβρΊου του δ:α· 
\•υομίcνου αυτού έτους, i;χω πλη· 
ρoQoρη(Jfi όη εκεi (!ζ την ΓιοuΥ· 
ιωολοβiον, μia μιi χρ:σηο\•ή ΓΙ· 
οuγκοολόβa, η οπο\α θα ησπά 

ζηο την Ορθοδοξiσν εις ερ~ηη
ΟΙν ποiον όνομα θο ελάμβανεν, 
ιπψόv~ις επέμενε να της δοθή το 
όνομα Νεκτορϊα καΙ της εδόθη· 
τόσον εiχε σαγηνεύσει την νεα

ρόν αυτήν Γιουγκσσλάβσ, η ζωή 
η θαυμαστή του ayioυ τοίηου, 
ΠΟΙJ Εκτός της χρΙσΤΙΟVΙΚής ιδ:ό· 
τητος δεν έβλεπε άλλο όνομα 
πλi'ον κ01όλΛηλον διό \"Ο της 

δοθή 

Εις την Σηλυβρiαν της Θρά· 
κης ΕχεΙ yεν\ιηθεi· πόλις μεyάΧη 

της Θράκης και παλαιότερα ΚΟΙ 
τu'Jρα, οΧλά πολύ μfyαλυτίορα εις 
την ΠΟΙ.'ορΌόδοξον ουνfίδηrnν 
διόη από εδώ εiδr το Qως του 
επιγεiου ηλίου, και έσχε το ξεκί
νημα της ζωΙ]ς του 10 μεγολύ1ε· 
ρον ανάστημα ορετιiς και uy~..'J 
τη ως που έχι:ι να επιδciξει 1\ ον 
Ορuιπότης κατά τσς πΛευωiας 
δηωηiσς. ΣώζΗαΙ και το οπiη 
εις το οποίον εγεν~ij\ηκε. Εiνοι 
σfιμερο ιδωκτησiο ενός Mou· 
σουλμόνου · Τοi.φκου (αρκετές 
ηόλεtς f((ll η ύπαιθρος της Ανα· 
τολικής Μοκεδο\•iσς και Θράκης 
έχουοι και αρκετούς Τούρκους 
κατοΊκους). Ο Τούρκος aυτός, ο 
0110i0ς ΚαtΟΙΚΕi σήμερον ΕΙς το 
σπi11 αυτό, κοθηjιεpινώς κω ου 

\'εχώς α\'άβει το κανδήλι ης του 
;όηοv 1ης οικiος όπου εγεvνι)θη 
ο άγιος, ί;νο δε δωμάτιον τηι:; οι

κίας το Εχει πορσ;;ωρήσει κοι η· 

μάτω ως εκκλησία tωι Χοτρ<ύε-
101 ο Θεός κω τιμότω ο άγιος 
(Πράγμα ποu ενθυμi{ει και εκ 

ημ6ς τους παλοιοt~ρους Κυιφi· 
ου(, τον σεβασμόν 110υ εδtiΚ\1 υ 
συ και οι Τουρκοκύnρ:οτ ιτρος 

ωυς ογiους των Χριοηο\'ώ\• εδώ 
εις τι)ν Κύηρον, προτού αρχi 
οουν οι 610ΚΟΙ\'στικοi τοραχοi 
οπό του }956 κοι ενηύθεν· οι 
ωχupoi της ημέρας εις τον Ι<ό 
σμονουτόv κοτώρθωοον και τoli 
το το επiπυγμσ εδώ εις την !\ύ
ηρον). 

Εκκληοiω προς τψήν του κο· 

τά τος τελtυτοiος δεκοε1iω; κτi· 
ζοντσι όχι μόνον κοθ' όΛην την 
ελλη\>;Κήν επικρότειι:ιν και εδι;, 
εΙς την Κύπρον, σλλό ιωι εις 
όλον τον απόδημον ελληνιομόν 
μfχρΙ της Αμερικι\ς ΚΟΙ της Λυ
στρολiας, νήσοι δε κοι επαρχiαΙ 
σλλά 1\ΟΙ κοινότηπς το θι:ωρο(ιv 
ως εξαφετική\' τιμήν κο ι ωλογi 
ου παρό ΘεοU, ολλύ κω είJΙ.•οιυν 
η ορά Ίης αγiσς Τ p:όδος ω \'0 
αξιωθοU\' να σποι<τtiοουν Εοτω 
και τεμο~ίδιον οοτού εκ του που 
οέπτου Χειψά\•ου του oyioυ. Μου 
έρχεταΙ ΕΙς την οκέψιν αυτι)ν την 
στογμήνκοt η εξής περΊπτωσις. Ο 
Μακάριος, ο μαρτυρικός αυτός 
Αρχιεπίσκοπος όταν πριν οπό 27 
χρόνω ευρiσκπο εις τος Αθήνας 
διό το εθvικόν θέμο της ΚUηρου, 
έσπευσε κaHi Νοi:μβριον τοu 
1955 ΕΙς Κρήτηνδ:ά να nσρol\aλi 
ση ι;>iλον του Μητ'ροπολίτην της 
νήσου αuτής διά Ι.'Ω μωσλοβήοη 
πορό τω τότε Μητροπολiτη Λιyi-

νης όπως του δοθή μi:ρος των 1. 

οJτέων τοΙJ ογiου δt<i \'0 το μετ ο· 
ι;•iγιι:t ι ι<:; KUrφo\• ·εάν δε το οκο
τόρθωσεν ή όχι δεν yνωρiζω. 
Πάντως αρyότερον υπό άλλου 
Ηληρικού μrτει;>iΞρθη ι. τεμάχω)' 
οστού του αγίου, κι:ι1 υηόρχει ΕΙς 
την Κύπροv. 

Έρχετω ο άγιος του οtώ\'Ο<:; 
μας να ετιιβεβοιώσεt όη και tις 
ων 20όν αιώνα fflηooiχ; Χριστός 
χθες κ σι σήμερον, ο αυτός κ οι ης 
τουςσ•ώΙ.'{]ς» ί:ρχοαι ναόιοκηρ(J 
ξ ει 1-101 f,Ις 1 ον σιώνο μ ο ς την 1 ιον
τοδυναμfον της tΕρωσύνης με ω 
μυστήριο 1ης, προ παντός με το 
μυστήρΙον της μετόνο:ος, καΙ 

εξομολογτiοεως που δiδεt όι;>εmν 
ομορηών εις τον f!)ωφινώς με· 

τονοοUντο κ<'ηω οπό το πηρσχή
λι τuυ oyiOU ΠΙ.'Ευ)-ΙΟΤΙΚΟύ, K(JI \1f 
το μιοστi)ρtον της θ. ευχοριστiος 
που διό χεφόc tου ιερΈως μηο 
λομβ(ινει ο χριοτιο~.·ός του Σω 
ματος HOI Αίμι:ιτος Χιγ.οτοίJ εις 
όι;>εσιν σμσρτtών κο ι tΙ<:; ζ1.1;ήνuι 
ύJvιov · Ερχετι:ιΙ νο Οώσει τη 
μορτ~·ρ\α εις τον οιιiJ\'{1 μας όη 
icΙ.'Ος ηνευμστοκivητος κληροκός 
ημπορΕt \'α κοταστεi "ευωδiα 
Χρωτοίι εν 101ς οωζομf.νοις κσι 
σπολλυμi:νοΙςοι δύναταΙ να σώοη 

κοι να Ο\•ορθώοη, \'Ο διαλύση το 
έργο του δωβόλου, με την δια 
Qillηrnντoυ μετουςαγώ\'Οςτου, 

με το χrωτtονΙκόν τοu παράδεt 
yμσ. με την ι:ιλο<}ιίιηtνην [ωήν 
του. Έρχπωc·σ μορη'ρησει 1'1'-' 
ηροαφοράν ω υ ράσου κο1 tις του 
αιώ\'Ο του ποληtομού και των 
επιστημονικών επηεόfεωv. Κω 
ερ~ΗΟΙ να yi\'!"1 αυστηρός κοι 
οQοδρός ελεγκτής διό κόθε κλη· 
ρ1κόν που με την απροσεξiι:ιv του 
t<ι:ιΙ τrιv.οκnνδσλιί.Ιδη ζωήν του. 
~ρχετω \'υ δημιουργήσει υ.<όv
δαλσ με τη ζωήν του, να κρημνi
ση το χρωτισνικόν οικοδόμημο, 
να δ~JO!J ωκαιρiον εις τον διάβο
λον νσ r.οlξη το βtολi του όπως 
GΕλΕΙ, κω νο αρχiση το i;ργο\' δι· 
οβριίJοεως της εκκλησiας μια χα· 
ρό 

Ο Α γιος Νεκτάριος υπήpξεν ο 
μέγιστος ευεργέτης της 01.-t!ρωπό 
τητος κατά τον αtώ\'1:1 μας. Διό11 
εάν πολλοi όλ/ωt προόδευσαν εις 
τον τομέα των επιστημονικών 
κοωκτήσεων και ποΛλαπλώς 
ωQέληοαν 1ην ανθρωπότητα, ο 
·Α γιος ΝΕκτάρtος, δεν μας wι;>ε
λή απλώς και ηολλοηΧώς δ:ά τωv 

υπέρ ί 0Jγ''"' ><Ot τιρι,.:;ττ;~ν tJο~μό 
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-τωvWuYaDriOΓciUαύjlOϊ(iE"JlEϊ-~-~-~~;;;·ξ~;,-aLJTήt -δ;;;ΤΞV~'Ζi";;;---· uLJτό τ~ κοiJμ6.η το ι;,ωμi, έζει ω~ό 
λfι κσι η·όαω έζη, ιωι 'il)V αη· νιiν 'ξΟειξε κοτ(J το ξΕJΙi~ιημα ι ης nολλο~ την δοζι:;v του ο~ραΙ•ου, 
γμι)ν κατά την onoiov έQυγη• tκ .ζωiγ; του, ι ο oπQiov ου ιό ξει<iνη· κο.ι σε Εξι εβδ?μσδες Ηα ~νοιγο~ 
1ου κόσμου αυτοί!· διόη Εivαι μα υηήρξε δpί..μος rιο' ι·μποδi· δ:ωιλατοωπ~λοιοιοι•ροvισιδ.ιο 
Υl'ωοτόv όη μόλις Εθωοv προ· ων· Ι<ω όμwς με σyώvα ιωι μ~ Ι'Ο του δΕχθοuν <•εις Τη\• xopov 
χεiρως επΊ nσροκεψfι•ης κλίνης u11ομοvήν το ξε!l~pαοε ο άγιος· του Κι•piου Touw! Κοι η επ[ γης 
εσωτφιι;ό ιι•δύματα του αγίου, κωμεεμπωωσύνηνιιςτονΘεόν Οf(,τ,')Ηι'ομ~\"1 ~iΙ·<λι)οiα του Ku· 
ενώ η1οιμόζοvτο 1'0 Ενδύσουν 10 φι;σ,κά· 1'101 ως όνθj)ωπος του ρ!ου, μι: rό c, · ,,'; τρrοκονη:ιε\1\'έα 
ιφόv του λείψανον, αμέσως ο Θεο(ι ο όyως, δ\δΕι τιyv μορτυρί· χρόν·.ο !J•J1LJ .• 01- ··~··ιr:·υττενόγιον 
παρ<Ίλυτος ο οποίος έΙΗΙ\0 επi αν της χριοτιονικtic; ζωής κοι εις της ω-ς ωόξ10ν κυι uμόιψσv τ(•Ν 
τηςποpοκεψένr)ςκλίvηςεγένετο την J{ωνσωvτινούnολιv όπου nολοιοτέρων ιερορχι:Jν i<ΟΙ 
τελ~iως καλά κοι ηγέρθη οιίlα; μορς,ι:Jνετσι κω τος Λθήvος και οοχηrών της rouς οποiοι;ς ως 
ΚΟ! ολόκληρος και επέοτρεψεν ι1ς την Χiοι• όnou uπηρηεi (οJς οy\ους τψό! 
υγιέστατος εις τοL•ς ΙδΙκούς του· 6:6όοκολος ΚΟΙ όnου ασnόζεωι Αλλά, ο 'όγtο<; Νεχrόριος ως 
αλλά και μετά την εκδημiαν του οην μονοχικήvζwήν, κω ενουνε· κληρικός, ήτο κοι ο άνθρωπος ο 
tίL'ΟΙ)'νωστόόllονορίθμηταθωJ· χεiα διό χειρώι• ωυ Μητροπολl· onoioς καθ' εκάστην ημέραν 
μοτa τελούνταΙ διό της επικλή· του Γρηγορίου tισiφχΗοι ιtς τον ΕΚΤός της αδtολεiπτου ηpοσευ· 
οεως του oyioυ του ονόματος, ονι.iηερον κλι\οον. Κω εις την χής, κω διό της καθημφινήςΟεi· 
της πpεοβεiας και μεσηεiας τοv Αiyυητον όπου wς Αρχη.ια\>δρi· ος ληωuργiας επfκοινώvει μηό 
τιρος KιJp~ov. i•Ουδfν α\•iατον της και Εηiοιωηος υτιηρετιi κ01 τοu ΚΙ.)ρ!ου. Ιlρόγμο το οπο1ον 
δ:ό τον άγιον Νσ;τάρ:ον» εκυ· ηnομέ\1,·,1 Ι\01 ως ()f(~uuφioς KOI ~πραττε μi:χpι 1ω1 των τεληησί· 
κλοφόpησεν ιις πλeiστσς εκδό· συκcχ;:·(Ι•ιJίας και εν σuvεxoio ων ημερών της εmγείου ζωής 
σης βιβλίον του διό τον άγιον, ο τοι:ς Q-θανερούς δΙιιJyμούς ηρο· του, ηροτού εyΗλ€Ισθή διό L'OOI}· 
αοiδψος λαϊκός ιεροκήρυξ Δ. ερχομί;νοι>ςοπόουωίχ;<.>Ιοnοiω ί\Ε1αv ης το νοοο,·:ομείον_ !:'λtι· 
Παναγόnοt'λcς, που fφυγ€ν οπό tnρfηtνειςτοςδυοκόλουςαυτός 10ύργει κοtημερινώς κο ι εκοι\•ώ· 
τηv ζωfιν αuηjν κσ1ό τος ορχός οτιγμό:ς τrις δοκψασiος να 1ou νει ~ου οχράνωυ Lώμστος κοι 
του έτους 1Q οnοiονδιανύομεν. οτοθούν υποσΗ)ριyμός κοι βα· Λiμοτος του l{υρ!ου. Κω είναι 

Ας τον ΕΠΙκολοUμεθα εις ως κτηρ\ο. Κω αργότερο όταν ιπι· πολλές φορ!:ς(ιι πεpιπτώο;:ιςκο· 
δυοκόλουςοτιγμόςτηςζωήςμας στρίψει εις τηv Ελλάδα κατ Δ τος τό τος οποίας το mκλησiασνο, 
διό va δίδη οωτηριώδεις λύοεις κηρυκτικός uπηρεοiας ω υ 8εiau ι<:οτά την ώραν του χοιkιιΊασμοι'ι 
εις τα διάφορα nροβλήμωα της λόγοu εις την πεp1ο):fιν 11\-t:; Χολ· των τψi<.JV Δώρων, f!}λε-παv lo 
ζωής τα onoio ανnμετωπ[ζουμεν Κiδος και της Λομiας ιωt ορyότε· πρόσωπο του o.wι:ιfl πρόσωπο 
εις την «Κοιλάδα του κλουθμώ. ρον ως διευθυντή<~ ιης Εν Αθι'1· σyγέλου:_, {ως σuν!t1η ιωι με τον 
\IOQI εις την onoiαv ζώμεν. Ας τον vως Ριζορεiου οχι·λι\ς, και τε λ ι· μαΗόριον Στeφανον όταν εδικά· 
ΕΠΙκαλούμεθα και εις τος οαιμο· κά εΙς την Αiϊινον. ζησ κω κοrεδ;κόζε:tο) και ουρα· 

τικάς ασθενείας και αλγηδόνος Η χρ:σηαvική ονοψrτι:Jηιως vio λάμι;ιις 1.'0 τοv περιβάλλει 
τοςοποiο<;Εντη παρούση ζωή το τωv Qθovφιi;v και κοιωβ,,::Ο\ωv Πρ{ίγμα τιου ουμβΩίνει και σήμt·· 
φθορτόν κοι οστρόκι\'Qν σώμα ουκΟΦανηιίJV ποσώς δεν τον pov Θς κληρικοlχ; εyνωσμ~\'1')<; 
μος έχει να αvτψετωniση αλλά έβλαψη>, αλλ,) ωv ιωτi:σrrμ;,εν αγιόιηιος, ομολοyούμcvον πλeι· 
aς μη μΕiνωμεν έως εδώ. Να μην ayιώτφpv 1;~(; 1ιμ; αvεξ,κοι;',,ς, στόκ1ς και υηό rκι<λησ;οοτΊ:;ώς 
είναι μόνον ο όγως Νεκτόριος ο ;ης ογόnης και της όλης tν yi·vει aδκι-Φόi:χιιν, κοι πράγι•οτος του 
tατρός των μελών του φθαρτού χρωηον1κr',ς του Ο1..ψΙi€(ηψορ6r; qno!ou αυtόιπης fuς γέγονα. 
σώματός μας μόνον, το οποίον Kat η ειιUJδuuος \'όοος -;σu ιωp· ΑnοφραyήΥω λοιπό\! ΚΟ! το 
όπως και να συμβri μίαν ημέραν κlνοu-ιου ;,ρσσιόωυ, ηοπQ!α r11i βλόσφημον στόμα Ι\Οι f1Ιtίvης 
θα φθορή, · αλλά, ας γiνη · και εν(ιμιου έτος τοv κdτέφuχε του njς βλασφfιΙΚιU φ<JVαχήςt, μΌ· 
πρffiει vo εί\'01 ·ο διδάσκαλος ε6 1δη• ευκοιρiαr, ω ό<)ξ(Jζ<:ιω·.; vήςτηςΔuω<Ι\ςΜ<:ικεδονiοςδtά 
μας ως rφος την ορθήν πiσην ωφγhη11 το ι; ο ο:10ίcς γvωρiζl'Ι' τα όσα 11 αμορτωλόςδιόvοιο της 
ηροςτοvΤρΙοδικόνΘεόν,οδΙδά· \'Ο πωδοyωγ<i κω ω μη (!,,,ω,;Ι φοντόζΕ1C'1Ιωι βεβήλως εκσφεν· 
σκαλος και οδηγός μας εις την \•ει, αλλά δ:u 1ψ; ιτr1lδΟtιJ'{ίc;~ ι·α δ:ον;(~Ι κοτc'ι ωu οyωυ · Oa Qί!aοεΙ 
ΘλΙκpΙνή μετάνοιον η οηο\α θα φέρει Ε11 ε, y:nψov π]',' ού\!Ίομα <Ο ti'λος τη<; !Κ!Χ(Κ)θυ· 
μας δώση την οπφίyραπτον χα· ον. Ο όγως u;,; ff Οpς~ς μ!Gςτουθεούδι' αυτήν, και τότε 
ράν τηνοποiονοιοθόvετω ο ΧΡΙ· δεν εσaλ~iJετο, ολλό δοξUζωv <tΦο/3φόν το εμπεοΕiν εις χεiρaι:: 
στιaL<ός ό-ταν εξi:ρχησι από το τον Θεόν "εηορεύετο τηv οδόν ΘωίJζώντοc:,κοιΟατηνκpiΙ.'ΕΙΟ 
εξοΙΙολογητήpΙ~ν και η onoiα αυτού, χοiρι..ΝΡ. Ο ωφγhης ο Θtός, ως fκpινε διό της oovιk 
χορό ολοκληpούται όtαν μετά μο\•σδικόc: ηυτός ·ιijς ονθρωπό· '!ης δικαiος Του χοι όλλοuς οι 
την τοιαύτην ouμQJλiωoiν μος τη,ος που ο πολυ~ύσΙιλοχνος onoioι εοuκοφάντηοον και εδlω· 
μετά του Θωύ, εvωνόμεθα μετ' Θεός μετά nου βλέπει Ί(-'ΟΟύ10ις ξuν και ύβρισαν τον άγιον. 
αυτού διό της μεταλή9εως του Εγκλημαηκός nρόξεις εις τον Εις ημ6ς δεν α11ομ~νει, ηαρά 
aγiou Αυωύ ΣWμοτος και Αiμο· rιλανήτην μ·Jς δεν τον δj(\λΟΟ νο α\•ηyρά~.ομεν τον άγιον ·δι' 
τος. αλλά μας uνέχηο1, είωιηου βλΕ· ff'{ώνα: οκληΡσύ ος nDΟΟτlαθτ\· 

11€1 κοθημερι\·ώς ιο Πω.>ό)ΊΟ'<> σομΕ\> πανάρετοι να yiνwuεv. Και ουγγpοφεύς δόκιμος κο ι 
nροασnιοτής των ορθοδόξων 
δογμό1ων υπήρξεv ο άγια; Nf· 
ΚΙάριος. Το έργα του γραμμένο 
εις αυστηρόν καθορεύοuααv τα 
μετέφpοοεν εις την σήμερον Κο· 

Οομιλουμένην ο λογοτέχνης 
· Ανθιμα; Θεολογiτης (ψευδώ 
νuμον του αειμνήστου ΘΗJδοηJ. 

ou Σrιερόντζσ) καΙ εδημοοiωσεν 
ένΙα τούτων, προ εικοοαΗiος, εις 
το περιοδικόν οΕφημέριΩςD. 

Ev κατακλείδΙ. ομολογώ, πως 
πρέnεΙ να δοξάζει ο άνθρωπος 

τον θεόv όταν μελετΟ την ζωfΊν 
τοu ογiου, και βλέπει κοι αvαλο. 
γiζεται το πώς ο άγιος ξεπi:ροοε 

Αίμα του Υιού τοu το oπoiovnlt Διό ~ης 11ονtοδυvομ1ος, τη.;·ιε· 
της Αγkις Τραπέζης Ιφοοφέρε· ρωούνης, η σποiο ολοκάθαρα 
τα ι διό την του κόσμου οωτηρkιν διαφοiνετοι εις την μακαρiον ζω· 
κaι αι nρωβεiαιουτής της μονο· ήν τοu αγίου Νεκτορiου, ας αν· 
δικής υηόρξεως nou ο ωών μας τλήσωμtν δύνομιv οπό την πη· 
προσέQερεν εις την ανθρωnότη· yήντηςδυνόμεωςκσΙτηςαyιωοU· 
τα . πpοαιόλεσεν Ειωληξιν όταν νης, τον Κύριον μας, 11 οποία και 
τεοσαρ<Ίκοvω ημί:ρας πρά της διό πρεσβειών του θcιuματοuρ· 
τeλεvτής του Ιιετεφfρθη εις το yoi1 ογiου N,EκraρiW, αφθόνω<; 
~Αpεταίηον» \'Ο{!Οκομεiον των θα μaς δοΟεi. Η πύλη του ελi:ους 
Αθηνών διά ωφικi)νηερiθσλψΙν, τον Κυρiου, εivo1 διόnλοτa αυοι· 
εξεnλάγησαv όταν δ:ό το αδύνα· κτή. 
μον αυτό γεροντάκι με το τριμμέ· 
νο ράσον, ήκουαv ότι είναι Μη· 
τροπολίτης. Κο1 πού να ήξφο\! 
ότι ο γέl)οvtας αυτός, nou συvέ· 
β ει \'Ο στερηθεi nολλές Qορές και 

I'JAVΛO! 


