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ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
HAPPY «THANKSGIVING» !!!
Αγαπητοί αδελφοί.
Κάλε χρόνο μέσα στο Νοέμβριο, εορτάζουμε μία από τις πιο αγαπημένες εορτές αυτής της χώρας
που ζούμε, την «Ημέρα των Ευχαριστιών» (“THANKSGIVING”)
Η έκφραση της ευχαριστίας των προγόνων των Αμερικανών, απευθυνόταν στο Θεό για την ευλογία της
καλής σοδειάς και τους πλούσιους καρπούς που συγκέντρωναν για να μπορέσουν να περάσουν το
χειμώνα.
Είναι θαυμαστό πως σε αυτή την χώρα που ζούμε, οι πρώτοι κάτοικοι που ήρθαν από την Ευρώπη εδώ ,
δε ξέχασαν τη πίστη τους και ήθελαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στο Θεό. Για αυτό τον λόγο
μπορούμε να πούμε πως η ημέρα των Ευχαριστιών είχε θρησκευτικό χαρακτήρα.
Στην πορεία της ζωής, έχουμε αποξενώσει το Θεό από τη ζωή μας και απλά εορτάζουμε γεγονότα,
χωρίς να ενδιαφερόμαστε ή να θυμούμαστε τον λόγο για τον οποίο εορτάζουμε. Μία από τις ευλογίες
αυτή της εορτής είναι ότι η οικογένεια συγκεντρώνεται και βρίσκονται όλοι μαζί. Οι άνθρωποι
διακόπτουν το κυνήγι και τις ασχολίες της καθημερινότητας και έρχονται να ασχοληθούν με την
οικογένεια και τους δίνεται η ευκαιρία να συμφάγουν όλοι μαζί !
Αυτό που κάποτε ήταν δεδομένο και αυτονόητο μετατράπηκε σε πολυτέλεια!
Ας αφήσουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές που μας προσηλώνουν και μας απορροφούν και ας
αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο ο ένας με τον άλλο, ο ένας για τον άλλο, συζητώντας. Ας
αξιοποιήουμε την ευκαιρία που μας δίνεται την ¨Ημέρα των Ευχαριστιών».
Είναι λυπηρό πως στις μέρες μας τείνει να εκλείψει η οικογενειακή συγκέντρωση. Όλοι, μικροί και
μεγάλοι τρέχουν χωρίς να αφιερώνουν χρόνο ό ένας για τον άλλο και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τόσα
διαζύγια και διαφωνίες μέσα στο σπίτι.
Εορτάζοντας την «Ημέρα των Ευχαριστιών», καλό είναι το να τονίσουμε και πάλι τον
θρησκευτικό και πνευματικό χαρακτήρα της εορτής. Ας εκμεταλλευόμαστε κάποιες ευκαιρίες για να
καλλιεργούμε την ενότητα της οικογένειας. Μη θεωρούμε δεδομένο πως όλα πάνε καλά μέσα στην
οικογένεια εάν δεν αφιερώνουμε χρόνο ο ένας για τον άλλο και στα παιδιά μας που πρέπει να τα
διδάσκουμε με λόγια και με το παράδειγμά μας. Εάν δεν κοπιάσετε να διδάσκετε τα παιδιά σας από
μικρή ηλικία, μην περιμένετε όταν μεγαλώσουν να έχουν τις ίδιες αξίες που μεγαλώσαμε εμείς.
Κλείνοντας, πρέπει να γνωρίζουμε πως για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, η έννοια της

ευχαριστίας είναι εμπεδωμένη στην παράδοση μας. Η Θεία Λειτουργία αποκαλείται και «Θεία
Ευχαριστία».
Κάθε φορά που πηγαίνουμε στον Ιερό Ναό, πηγαίνουμε για να προσευχηθούμε, να υμνήσουμε και να
δοξάσουμε το Θεό, αλλά πάμε και για να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έχει κάνει για μας.
Η Θεία Λειτουργία και όλες οι ακολουθίες, έχουν και «ευχαριστιακό» χαρακτήρα.
Γράφει ένας
σπουδαίος σύγχρονος θεολόγος, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ζηζιούλας:
"αποτελεί γεγονός
αξιοσημείωτον, ότι η Εκκλησία διεκρίνετο του περιβάλλοντος αυτήν κόσμου ως ενότης ιδίου είδους,
κυρίως λόγω του οτι απετέλει ευχαριστιακήν ενότητα".
Από τη πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η Εκκλησία μαζεύονταν οι πιστοί να εκφράσουν τις
ευχαριστίες τους προς το Θεό.
Αδελφοί μου, ας μην αμελούμε τη θεία λατρεία προς το Θεό. Ας εορτάσουμε με την οικογένεια μας
την «ημέρα των Ευχαριστιών», αλλά ας μην ξεχνούμε τις δικές μας ευχαριστίες προς το Θεό με τη
προσευχή μας, δίνοντας δόξα και ευχαριστίες προς Εκείνον.
ΑΜΗΝ
 Αρχιμ. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος
Ιερατικώς Προϊστάμενος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Είθισται εις τον Εσπερινόν
του Αποστόλου Ανδρέου Τρίτη, 29 Νοεμβρίου
οι πιστοί να προσκομίζουν
λουκουμάδες προς ευλογίαν.
(Mόνο εις τον Ιερό Καθεδρικό
Ναό Αγίου Δημητρίου).
Ο Κύκλος της Νεολαίας
Ανακοινώνουμε στους ευσεβείς μας χριστιανούς ότι η επόμενη
συνάντηση του κύκλου νεολαίας θα είναι αυτή την Πέμπτη και ώρα
7:00μ.μ. στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, με τον
πατέρα Βασίλειο.
Υπενθυμίζουμε τούς εὐσεβεῖς παροίκους μας ὅτι ὁ Κύκλος μελέτης
Ἁγίας Γραφῆς τῆς Πέμπτης καί ὥρα 1:00 μ.μ. συνεχίζεται,
στον Ἱερό Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
Welcome to Hellenic Orthodox Community of St. Demetrios
We welcome all our visitors this morning and thank you for praying with us during the
Divine Liturgy. While Holy Communion may only be received by prepared and
baptized Orthodox Christians, our non-Orthodox guests are welcome to join us in
receiving blessed bread (Antidoron) from the priest at the conclusion of the Divine
Liturgy.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ΛΟΥΚΑ
Κατὰ Λουκᾶν ΙΗ’18-27
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄρχων λέγων· διδάσκαλε
ἀγαθέ,
τί
ποιήσας
ζωὴν
αἰώνιον
κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί με
λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ
Θεός. τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ
φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς,
τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. ὁ
δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ
νεότητός μου. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς
εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα
ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις
θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει
μοι. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο·
ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ
᾿Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς
δυσκόλως
οἱ
τὰ
χρήματα
ἔχοντες
εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ! εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ
τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. εἶπον δὲ
οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ὁ δὲ
εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ
παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

The Reading is from 13th
Sunday of Luke 18:18-27

At that time, a ruler came to Jesus and
asked him, "Good Teacher, what shall I do
to inherit eternal life?" And Jesus said to
him, "Why do you call me good? No one is
good but God alone. You know the
commandments: 'Do not commit adultery,
Do not kill, Do not steal, Do not bear false
witness, Honor your father and mother.' "
And he said, "All these I have observed from
my youth." And when Jesus heard it, he
said to him, "One thing you still lack. Sell all
that you have and distribute it to the poor,
and you will have treasure in heaven; and
come, follow me." But when he heard this he
became sad, for he was very rich. Jesus
looking at him said, "How hard it is for those
who have riches to enter the kingdom of
God! For it is easier for a camel to go
through the eye of a needle than for a rich
man to enter the kingdom of God." Those

who heard it said, "Then who can be saved?"
But he said, "What is impossible with men is
possible with God."

Από την Επιστολή Αποστόλου Παύλου
Πρὸς Ἐφεσίους Β’4-10
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν
κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.
Ἀδελφοί, ὁ θεός, πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν
πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ
ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν
συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ - χάριτί ἐστε
σεσωσμένοι - καὶ συνήγειρεν, καὶ συνεκάθισεν
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἵνα
ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸν
ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν
χρηστότητι ἐφʼ ημᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· τῇ γὰρ
χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ τῆς πίστεως, καὶ
τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν· θεοῦ τὸ δῶρον· οὐκ ἐξ
ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν
ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις
ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ θεός, ἵνα ἐν αὐτοῖς
περιπατήσωμεν.

The Reading is from St. Paul's Letter to
the Ephesians 2: 4-10
O Lord, save your people and bless your
inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.
BRETHREN, God who is rich in mercy, out of
the great love with which he loved us, even
when we were dead through our trespasses,
made us alive together with Christ (by grace
you have been saved), and raised us up with
him, and made us sit with him in the heavenly
places in Christ Jesus, that in the coming ages
he might show the immeasurable riches of his
grace in kindness toward us in Christ Jesus.
For by grace you have been saved through
faith; and this is not your own doing, it is the
gift of God: not because of works, lest any
man should boast. For we are his
workmanship, created in Christ Jesus for good
works, which God prepared beforehand, that
we should walk in them.

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓIΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

LITURGICAL SCHEDULE
OF DIVINE SERVICES

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2016
Στεφάνου Ομολογητού
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00 π.μ.

Monday, Νovember 28, 2016
Stephen the Confessor
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon
8:00-10:00 a.m.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, 2016
Παραμόνου καί των 370 Μαρτύρων
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00 π.μ.
Εσπερινός
7:00-8:00 μ.μ.

Tuesday, Νovember 29, 2016
Paramonos and his 370 companion
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon
8:00-10:00 a.m.
Vespers
7:00-8:00 p.m.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2016
Ανδρέου Πρωτοκλήτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία
8:00-10:00 π.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μελέτη Αγίας Γραφής
6:00-7:00 μ.μ.
Παράκληση
7:00-8:00 μ.μ.

Wednesday, Νovember 30, 2016
ST. ANDREW THE FIRST CALLED APOSTLE
SAINT DEMETRIOS - SAINT CATHERINE
Orthros and Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
SAINT CATHERINE
Bible study
6:00-7:00 p.m.
Paraklisis Service
7:00-8:00 p.m.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016
Ναούμ Προφήτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00π.μ.
Παρασκευή 2, Δεκεμβρίου 2016
Αββακούμ Προφήτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σαρανταλείτουργον
8:00-10:00π.μ.
Σαββάτο 3, Δεκεμβρίου, 2016
Σοφονίου Προφήτου
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00π.μ
Ἑσπερινός
6:00-7:00μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-10:00 π.μ
Κυριακή, 4, Δεκεμβρίου 2016
Ι’ΛΟΥΚΑ, Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 7:30-10:30π.μ.
2.Θεία Λειτουργία
10:45-12:30μ.μ.
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 8:00-11:00π.μ.
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Άγιος Δημήτριος
Μαρίας Κάλας
Κωνσταντίνος Κωστίδης
Μαριγούλα Σκορδά

Thursday, December 1, 2016
Naoum the Prophet
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon
8:00-10:00 a.m.
Friday, December 2, 2016
Abbakum the Prophet
SAINT DEMETRIOS
Sarantalitourgon
8:00-10:00 a.m.
Saturday, December 3, 2016
Sophonios the Prophet
SAINT DEMETRIOS
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Vespers
6:00-7:00 p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-10:00 a.m.
Sunday, December 4, 2016

10th SUNDAY OF LUKE Barbara the Great Martyr

SAINT DEMETRIOS
1. Οrthros & Divine Liturgy
7:30-10:30 a.m
2. Divine Liturgy
10:45-12:30p.m.
SAINT CATHERINE
Οrthros & Divine Liturgy
8:00-11:00 a.m.
Μνημόσυνα Σαββάτου, Κυριακής
Αγια Aικατερίνη
Νικολάος Χαραλάμπους
Αθηνάς Σουλιώπουλος

November 27 Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης - Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος, ἔζησε τὸν 4ο μ.Χ. αἰ. ἐπὶ βασιλέως Ἀρκαδίου.
Ζοῦσε στὴν Βηθλαδὰ τῆς Περσίας καὶ καταγόταν ἀπὸ ἐπίσημο γένος. Ἦταν φίλος μὲ τὸν βασιλιὰ τῶν
Περσῶν, Ἰσδιγέρδη. Παρασυρμένος ἀπὸ αὐτὴ τὴ φιλία του, ὁ Ἰάκωβος ἀπαρνήθηκε τὴν πίστη του στὸν
Χριστό. Γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸν Ἰσδιγέρδη, ἄφησε τὸν ἑαυτό του νὰ χαθεῖ μέσα στὴν ψευδαίσθηση τοῦ
πλούτου τῶν ἀνακτόρων. Ὅταν τὸ ἔμαθαν αὐτὸ ἡ μητέρα καὶ ἡ γυναίκα του, οἱ ὁποῖες ἦταν εὐσεβεῖς καὶ
πιστὲς χριστιανὲς λυπήθηκαν καὶ ἐξοργίστηκαν. Καὶ οἱ δυὸ λοιπὸν τὸν ἐπιπλήξανε γιὰ τὴ στάση του καὶ τοῦ
δήλωσαν ὅτι δὲν ἤθελαν καμία σχέση, μαζί του. Αὐτὸ τὸ μικρὸ πλῆγμα, ἐπανέφερε τὸν Ἰάκωβο στὸν ἴσιο
δρόμο. Τὸν ἔκανε νὰ διαπιστώσει τὸ χάσμα τὸ ὁποῖο δημιούργησε. Ἔτσι ὁ Ἰάκωβος ἀποφάσισε νὰ ἐξαγνίσει
τὸ ἀτόπημά του καὶ νὰ ἐπανέλθει στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση αὐτή, πῆγε στὸν βασιλιὰ καὶ
ὁμολόγησε μπροστά του τὴν μία καὶ ἀληθινὴ πίστη στὸν Χριστό. Ὁ Ἰσδιγέρδης ἐξεπλάγη γι’αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ
τοῦ Ἰακώβου καὶ προσπάθησε νὰ τὸν μεταπείσει. Ὁ Ἰάκωβος παρέμεινε ἀκλόνητος στὴν πίστη του καὶ γι’
αὐτὸ διατάχθηκε νὰ τὸν βασανίσουν. Μαρτύρησε μὲ ἀκρωτηριασμὸ τῶν ἄκρων του καὶ κατόπιν μὲ τὸν
ἀποκεφαλισμό του. Μὲ αὐτὸ τὸν μαρτυρικὸ τρόπο παρέδωσε τὸ πνεῦμα του στὸν Κύριο.
November 30 – Andrew the First- Called Apostle- This Saint was from Bethsaida of Galilee; he was the son of
Jonas and the brother of Peter, the chief of the Apostles. He had first been a disciple of John the Baptist;
afterwards, on hearing the Baptist's witness concerning Jesus, when he pointed Him out with his finger and
said, "Behold the Lamb of God, Which taketh away the sin of the world" (John 1.29,36), he immediately
followed Christ, and became His first disciple; wherefore he is called the First-called of the Apostles. After the
Ascension of the Savior, he preached in various lands; and having suffered many things for His Name's sake,
he died in Patras of Achaia, where he was crucified on a cross in the shape of an "X," the first letter of "Christ"
in Greek; this cross is also the symbol of Saint Andrew.
December 1st– Nahum the Prophet- The Prophet Nahum had Elkesaeus (Elkosh) as his homeland, and was
from the tribe of Symeon; he is seventh in order among the twelve Minor Prophets He prophesied during the
time of Hezekias, after the destruction of Samaria (721 years before Christ), but before the ten tribes were
taken into captivity; he prophesied against Nineveh, the capital of Assyria. His name means "comforter." His
book of prophecy is divided into three chapters.
December 2 – Habakkuk the Prophet- This Prophet, whose name means "loving embrace," is eighth in order
of the minor Prophets. His homeland and tribe are not recorded in the Divine Scriptures; according to some,
he was of the tribe of Symeon. He prophesied in the years of Joachim, who is also called Jechonias, before the
Babylonian captivity of the Jewish People, which took place 599 years before Christ. When Nabuchodonosor
came to rake the Israelites captive, Habakkuk fled to Ostrakine, and after Jerusalem was destroyed and the
Chaldeans departed, Habakkuk returned and cultivated his field. Once he made some pottage and was about
to take it to the reapers in the field. An Angel of the Lord appeared to him, and carried him with the pottage to
Babylon to feed Daniel in the lions' den, then brought him back to Judea (Bel and the Dragon, 33-39): His book
of prophecy is divided into three chapters; the third chapter is also used as the Fourth Ode of the Psalter. His
holy relics were found in Palestine during the reign of Emperor Theodosius the Great, through a revelation to
Zebennus, Bishop of Eleutheropolis (Sozomen, Eccl. Hist., Book VI 1, 2-9).
December 3 - Ὁ Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Νεομάρτυρας γιατρὸς ἀπὸ τὸ Ἄργος - Εὐλαβής, φιλήσυχος,
φιλακόλουθος καὶ εὐσεβῆς ὁ Ἀγγελής, ἔκανε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γιατροῦ στὸ Ἄργος. Σὲ κάποια θρησκευτικὴ
συζήτηση μὲ ἕναν Γάλλο, ὑπεραμύνθηκε τὴν Χριστιανικὴ πίστη καὶ δέχτηκε νὰ μονομαχήσει χωρὶς ὅπλο μὲ
τὸν Γάλλο, ποὺ ἦταν ὁπλισμένος. Ὁ Γάλλος μπροστὰ στὴν πίστη τοῦ Ἀγγελῆ δείλιασε καὶ ὁ Ἀγγελὴς
ἀναδείχτηκε καὶ ἐπίσημα νικητής. Μετὰ τὴ νίκη αὐτὴ ὁ Ἀγγελής, ἀποφάσισε νὰ μαρτυρήσει γιὰ τὸν Χριστό.
Ἐγκατέλειψε λοιπὸν τὴν ἰατρικὴ καὶ κλείστηκε στὸ ὑπερῶο τοῦ σπιτιοῦ του. Ξαφνικὰ ὅμως, ἄγνωστο γιὰ
ποιὸ λόγο, τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου τοῦ ἔτους 1813, ἀρνήθηκε τὸν Χριστὸ καὶ ἔγινε Μουσουλμάνος! Ἐπειδὴ
δημιούργησε ἐπεισόδιο σὲ καφενεῖο τοῦ Ναυπλίου, ἐνῶ βρισκόταν μεθυσμένος, οἱ ἀρχὲς τὸν ἐξόρισαν στὴ
Χίο. Ἐκεῖ μετανοημένος, ἔβρεχε κάθε μέρα μὲ δάκρυα μετανοίας τοὺς ναοὺς καὶ προσευχόταν. Ἐπίσης ἔδινε
ἀφορμὲς στοὺς Τούρκους, ἐπιζητώντας τὸ μαρτύριο. Κάποτε μπῆκε σὲ κάποιο τελωνεῖο καὶ ὁμολόγησε ὅτι
ἦταν Χριστιανός. Οἱ Τοῦρκοι τὸν ἔδειραν ἀνελέητα καὶ τὸν ἔκλεισαν σιδηροδέσμιο στὴ φυλακὴ τοῦ Κάστρου
τῆς Χίου. Ἀλλ’ ἐπειδὴ παρέμεινε σταθερὸς στὴν Χριστιανικὴ ὁμολογία του, ἀποκεφαλίστηκε στὶς 3
Δεκεμβρίου.

