“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι εἶχον
εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καί
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ἐπληθύνοντο”.
Πράξ θ’, 31
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Ποιος μεγαλώνει και μορφώνει τα παιδιά μας
Μητροπολίτη Σωτηρίου
Στα παλιά, τα καλά τα
χρόνια, τα παιδιά μας τα
μεγάλωναν οι γονείς και
τα μόρφωναν οι ίδιοι και
οι δάσκαλοί τους. Ακόμη,
τα μόρφωναν οι σοφοί
της αρχαίας Ελλάδας. Oι
πατέρες της Εκκλησίας. Oι
τρεις Ιεράρχες. H κοινωνία.
Σήμερα, δυστυχώς, τα
παιδιά μας τα μεγαλώνει
η σημερινή κοινωνία
με όλα τα προβλήματά
της. Η μάνα εργάζεται.
Ο πατέρας εργάζεται.
Τα παιδιά μεγαλώνουν
στο σπίτι με κάποια
υπηρέτρια ή κλεισμένα
στο νηπιαγωγείο.
Η σημερινή κοινωνία δεν
βοηθάει στο μεγάλωμα και
στη μόρφωση των παιδιών.
Η σημερινή κοινωνία δεν
έχει τις αξίες που πρέπει να
έχει μία σωστή κοινωνία. Η
οικογένεια είναι σχεδόν υπό
διάλυση. Σύμφωνα με τις
στατιστικές, περισσότερα
από πενήντα τοις εκατό (50%) των παιδιών μεγαλώνουν με ένα γονιό
ή μεγαλώνουν σε μια οικογένεια που ο πατέρας και η μάνα είναι
του ίδιου φύλου. Χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς τι
μόρφωση παίρνουν αυτά τα παιδιά;
Ακόμη, τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν και μορφώνονται από
το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Και εδώ πρέπει
κανείς να προσέξει δύο πράγματα.Τι αξίες διδάσκουν στα παιδιά
τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης; Έχουν τα παιδιά την κρίση
να διαλέξουν τα σωστά προγράμματα των κοινωνικών μέσων
ενημέρωσης; Οι απαντήσεις είναι απλές.
Τα παιδιά τα μεγαλώνουν, ακόμη, τα σχολεία στα οποία φοιτούν.
Τι όμως διδάσκουν σήμερα στα σχολεία; Δυστυχώς, πολλές φορές τα
προγράμματα των σχολείων δεν είναι αυτά που διδάσκουν σωστά τα
παιδιά και τους δημιουργούν πραγματικό καλό χαρακτήρα. Μεγάλο
το πρόβλημα.
Για τους λόγους αυτούς, -πολύ απλά-, είναι εντελώς απαραίτητα
τα ελληνορθόδοξα σχολεία. Βεβαίως, αυτό υποβάλλει τους γονείς σε
περισσότερα έξοδα. Αλλά τι πρέπει να γίνει;
Ο κάθε γονιός πρέπει να σκεφθεί. Έφερα στον κόσμο παιδιά.
Είμαι υπεύθυνος για το μεγάλωμά τους και τη μόρφωσή τους. Τι με
συμφέρει να κάνω; Να κοιτάξω την καλοπέραση μου ή να φροντίσω
το μεγάλωμα και τη σωστή μόρφωση των παιδιών μου; Τα είπα και
τα έγραψα πολλές φορές. Οι Έλληνες γονείς δίδουν στα παιδιά τους
το καλύτερο σπίτι. Το καλύτερο φαγητό. Το καλύτερο ρούχο. Τις
καλύτερες σπουδές.
Φροντίζουν όμως οι σπουδές των παιδιών τους να μορφώνoυν στα
παιδιά τους σωστό χαρακτήρα; Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές όχι.
Ξεχνούν οι σημερινοί Ελληνοκαναδοί γονείς το ρόλο τον οποίο παίζει
η ορθόδοξη θρησκεία. Ξεχνούν, ότι για τα παιδιά τους το βασικότερο
πράγμα είναι ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας.
Για το λόγο αυτό, το ελληνορθόδοξο σχολείο για τους
Ελληνοκαναδούς είναι το πιο απαραίτητο πράγμα. Χτίστε σχολεία.
Χτίστε ελληνορθόδοξα σχολεία. Φροντίστε τα παιδιά σας, παράλληλα
με τη μόρφωση που παίρνουν στα καναδικά σχολεία να παίρνουν
ελληνορθόδοξη μόρφωση στα ελληνικά σχολεία, απογευματινά,
σαββατιανά ή ημερήσια.Τα ημερήσια ελληνορθόδοξα σχολεία είναι
η σωστή απάντηση.
Ελληνορθόδοξε του Καναδά, τι θα κάνεις; Θα λυπηθείς τα χρήματα;
Θα στερήσεις τα παιδιά σου από την ελληνορθόδοξη παιδεία; Θα
επιτρέψεις να μην πάρουν τα παιδιά σου τη σωστή μόρφωση; Τον
σωστό χαρακτήρα; Πώς θα ζήσουν στην κοινωνία; Πόσο υπερήφανος
θα είσαι για τα παιδιά σου εάν δεν έχουν τον σωστό χαρακτήρα και
δεν είναι επιτυχημένα μέσα στην κοινωνία; Ο σοφός λαός λέει. «Των
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν».
Γονείς, φροντίστε τα παιδιά σας να πάρουν ελληνορθόδοξη παιδεία.
Να αποκτήσουν σωστό χαρακτήρα, γιατί μόνο έτσι θα πετύχουν στην
κοινωνία. Θα τα βλέπετε και θα καμαρώνετε. Θα ζείτε ευτυχισμένοι.
Η ζωή πάνω στη γη είναι πρόσκαιρη. Όλοι θα πεθάνουμε. Από τα
πλούτη μας δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Θα είμαστε κερδισμένοι,
εάν τα πλούτη μας τα ξοδέψουμε για τη μόρφωση των παιδιών μας
και για καλά έργα .
Όλοι στον αγώνα για τα ημερήσια ελληνορθόδοξα σχολεία.
Κανένα παιδί, ελληνοκαναδικής καταγωγής, να μην είναι έξω από
τα ημερήσια ελληνορθόδοξα σχολεία. Αυτό να είναι το σύνθημα μας
για τούτη τη χρονιά, αλλά και για πάντα. Ημερήσια ελληνορθόδοξα
σχολεία για όλα τα παιδιά. Για να πάρουν σωστή παιδεία. Για να
μορφώσουν σωστό χαρακτήρα. Για να επιτύχουν στην κοινωνία. Για
να είναι οι γονείς υπερήφανοι για αυτά.

«Νεκρός ήν και ανέζησε…»
Τα φιλάνθρωπα σπλάχνα
Η γνωστή και τόσο ζωντανή παραβολή
του Ασώτου Υιού αναδεικνύει μέσα από το
περιεχόμενό της τα φιλάνθρωπα σπλάχνα του
Θεού, στα οποία μπορεί ν’ αναπαυθεί ο άνθρωπος
όσο κι αν έχει ξεπέσει, όσο χαμηλά κι αν έχει
βρεθεί. Η στάση του νεώτερου υιού αλλά κυρίως
του Πατέρα, δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο
να εντρυφήσει μέσα από το χρυσορυχείο του
ευαγγελικού λόγου και να αντλήσει βαθύτερα
μηνύματα που αποκαλύπτουν τη ζωή στην

αυθεντικότερη διάστασή της.
Η ανταρσία
Το σκηνικό που φανερώνει την ανταρσία του
νεώτερου γιου κινείται στο επίπεδο μιας λογικής,
στη βάση της οποίας ο άνθρωπος αναζητεί και
ψάχνει την ελευθερία του σε καταστάσεις που
ο ίδιος δεν υποπτεύεται ότι μπορούν να τον
εκβάλουν στην πιο αβάστακτη δουλεία και
ανυπόφορη σκλαβιά.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 3

Θεία Λειτουργία στον
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
Vancouver, με
τον Μητροπολίτη
Σωτήριο, τον π. Κ.
Οικονόμου και τον π.
Δ. Τρυφωνόπουλο.
Ακολούθησε γεύμα και
γιορτή των Ελληνικών
Γραμμάτων με άριστη
επιτυχία.
Divine Liturgy at St.
George in Vancouver
with His Eminence
Metropolitan Sotrios,
Fr. K. Economos and
Fr. D. Tryfonopoulos,
followed by a meal
and a presentation of
awards to students
with top final grades in
Greek Education

$100.000

Για τη Θεολογική μας Ακαδημία
H αείμνηστη Κλεονίκη
Γεωργουλή, άφησε στη
διαθήκη της $100.000
για τη Θεολογική
μας Ακαδημία. Ήδη
η επιταγή έφθασε
στη Θεολογική
μας Ακαδημία.
Ευχαριστούμε θερμά.
Η Κλεονίκη
Γεωργουλή γεννήθηκε
στην Τρίγλια της Μ.
Ασίας το έτος 1921.
Μετανάστευσε στον
Καναδά με τους γονείς της
και τα δύο της
αδέλφια. Παντρεύτηκε τον Σαράντο
Γεωργουλή, μετανάστη στον Καναδά από το Καστρί
Κυνουρίας. Απέκτησαν τρεις θυγατέρες οι οποίες με τις
οικογένειές τους ζουν στο Edmonton και στο Calgary.
Η Κλεονίκη Γεωργουλή υπήρξε υπόδειγμα ελληνίδαςκαι
ορθόδοξης χριστιανής. Ο Μητροπολίτης Σωτήριος
την γνωρίζει από το έτος 1962 που ήταν ιερεύς στον
Edmonton, Alberta. Υπηρετούσε την τότε ιεραποστολική
κοινότητα του Saskatchewan. Η Κλεονίκη πρωτοστάτησε
στην ίδρυση της εκκλησίας του Saskatoon και πάντοπτε
συνεργάσθηκε απόλυτα με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας
στον Καναδά. Υπεστήριξε την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά
και τον ελληνισμό εξίσου δυναμικά. Υπήρξε στέλεχος των
Θυγατέρων της Πηνελόπης της οικογένειας ΑΧΕΠΑ και
ανήλθε στα ανώτατα αξιώματά της.
Οι γονείς της, ιδιαίτερα η μητέρα της Αναστασία, ήσαν
άγιοι άνθρωποι και ο σύζυγός της Σαράντος, ακραιφνής
Έλληνας και ορθόδοξος. Οι θυγατέρες της, Αναστασία,
Χριστίνα και Βασιλεία με τις οικογένειές τους ακολουθούν
τα χνάρια τους.
Ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλούμε τον Τρισάγιο
Θεό να αναπαύει την ψυχή της και τις ψυχές όλων
των συγγενών της μεταξύ των αγίων και ευχόμαστε οι
θυγατέρες της και οι οικογένειές τους να συνεχίζουν την
παράδοσή τους.

30Η ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΉ
ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΎΣΕΙΣ
ΦΙΛΟΠΤΏΧΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΊΑΣ
Όλες οι συνελεύσεις της Ιεράς
μας Μητρόπολης εφέτος θα
γίνουν στο Vancouver από 28
Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου 2019
με θέμα:
"Πάσα βασιλεία μερισθεῖσα
καθ' ἑαυτήν ἐρημοῦται, καί
πᾶσα πόλις ἤ οἰκία μερισθεῖσα
καθ'ἑαυτήν οὐ σταθήσεται".
Ματθ. ιβ'25

30TH CLERGY LAITY
ASSEMBLY AND
PHLOPTOCHOS AND
YOUTH ASSEMBLIES
All the assemblies of our
Holy Metropolis this year will
be held at Vancouver from
June 28 to July 4, 2019 with
the theme: “Every kingdom
divided against itself is brought
to desolation; and every city or
house divided against itself shall not
stand”. Matt. 12:25
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Εκπαιδευτικά θέματα

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά)
Οι Απόκριες είναι γιορτή με μεγάλη ιστορία. Έχοντας
τις ρίζες τους στην Αρχαία Ελλάδα και τη λατρεία του
Διονύσου, διαδόθηκε και σήμερα και αποτελεί ένα
πραγματικό ψηφιδωτό ιστορίας και λαογραφίας του
παρελθόντος. Τα ήθη και τα έθιμα σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας το μαρτυρούν. Απόκριες ονομάζονται οι τρεις
εβδομάδες πριν από την Καθαρή Δευτέρα οπότε αρχίζει
και η μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Ονομάστηκαν έτσι
επειδή, την περίοδο αυτή, συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας
οι χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν από κρέας». Ανάλογη
με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική λέξη
καρναβάλι (Carneval, carnavale, από τις λέξεις<Carne=κρέας
και Vale=περνάει).
Την έννοια της Αποκριάς την συναντάμε για πρώτη
φορά στην Αρχαία Ελλάδα, στις πομπές που γίνονταν κατά
τη διάρκεια των Ελευσινίων Μυστηρίων, που μαζί με τα
Διονύσια είναι οι πρόγονοι του σημερινού καρναβαλιού.
Τις ημέρες των τελετουργιών οι παρευρισκόμενοι
μεταμφιέζονταν σε σάτυρους ή κάλυπταν το πρόσωπό
τους, προκειμένου να παραμείνει άγνωστη η ταυτότητά
τους και επιδίδονταν στον χορό και στο ποτό. Οι Ρωμαίοι
στη συνέχεια ευτέλισαν την ουσία των τελετών αυτών και
τις διέδωσαν στις χώρες της αυτοκρατορίας τους.
Με την αρχή της Αποκριάς έχουμε στην Εκκλησία μας
το «Τριώδιο». Η ονομασία αυτή προέρχεται από τις «τρεις
ωδές» του Ευαγγελίου της Ορθοδοξίας. Το «Τριώδιο»
αρχίζει την Κυριακή του «Τελώνη και Φαρισαίου», συνεχίζει
με την Κυριακή του «Ασώτου Υιού», την Κυριακή της
«Απόκρεω» και ολοκληρώνεται την Κυριακή της «Τυρινής»
ή «Τυροφάγου».
Η επόμενη είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής και
ξεκινάει η νηστεία, η οποία διαρκεί 40 ημέρες. Οι χριστιανοί
ονόμασαν την ημέρα αυτή «Καθαρά Δευτέρα», γιατί
με την έναρξη της νηστείας θεωρούσαν ότι ξεκινούσε η
«κάθαρση» του σώματος και του πνεύματος.
Το κύριο γνώρισμα των Αποκριών είναι οι μεταμφιέσεις
τις οποίες συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το
όνομα των μεταμφιεσμένων διαφέρει από τόπο σε τόπο:
κουδουνάτοι, καμουζέλες, μούσκαροι αλλά το κοινότερο
είναι μασκαράδες και καρνάβαλοι που προέρχεται από τις
ιταλικές λέξεις maschera και carnevale.
Στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα εθίμων που διαφέρουν
από περιοχή σε περιοχή. Από τα πιο γνωστά πανελλαδικά
έθιμα, που διατηρούνται αυτούσια ως τις μέρες μας, είναι
το γαϊτανάκι. Αλλού καίνε φωτιές στις πλατείες των
χωριών την τελευταία Κυριακή των Αποκριών. Γλέντι με
φαγητό, κρασί, χορό και τραγούδι είναι τα χαρακτηριστικά
των εκδηλώσεων που συνοδεύουν τις αναμμένες φωτιές.
Σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας συνηθίζονται
οι μεταμφιέσεις με δέρματα ζώων που αναδεικνύει τη
γονιμότητα και την εξάρτηση του ανθρώπου από τη φύση.
Οι χοροί είναι κυκλικοί και κυριαρχεί η σάτιρα, το σκωπτικό
στοιχείο και το γέλιο των θεατών.
Είναι πολλά τα καρναβάλια που λαμβάνουν χώρα
κάθε χρόνο τόσο στην Ελλάδα όσο και σ’ όλο τον κόσμο,
όπως π.χ. τα καρναβάλια της Πάτρας, του Ρεθύμνου,
των Σερρών, της Ξάνθης, της Σκύρου αλλά και της
Βενετίας, του Ρίο κ.ά. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του αποκριάτικου καρναβαλιού, η μεταμφίεση
και η σάτιρα. Η μεταμφίεση είναι μια από τις πιο αρχαίες
εκφάνσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, που δείχνει την
αλλαγή της ταυτότητας. Η μάσκα, το προσωπείο, αποτελεί
το μέσο της υποκριτικής. Πρόκειται για μια θεατρική
παράσταση με πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Όλοι οι
πολιτισμοί γνωρίζουν το εξωτερικό μέσο της εσωτερικής
μεταμόρφωσης. Ο μεταμφιεσμένος εκλαμβάνεται ως
άλλος, διαφορετικός, αλλαγμένος. Η σάτιρα από την άλλη
πλευρά είναι ο λόγος που χρησιμοποιούν

Οι Αποκριές και το Τριώδιο
οι ρόλοι για να προβάλουν την αμφισβήτηση των θεσμών,
την κριτική τους για τα υπάρχοντα κοινωνικά, πολιτικά και
οικονομικά θέματα, τη διαφθορά, τον πλούτο.
Το αποκριάτικο καρναβάλι αποτελεί μέρος της
λαογραφικής μας παράδοσης που διατηρείται ζωντανό
μέσα από το πέρασμα των αιώνων και προσφέρει στον
άνθρωπο τη δυνατότητα αλλαγής μέσω της μεταμφίεσης
καθώς και την ευκαιρία επίκρισης και αντίδρασης για όσα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα την οποία
συνθέτουν οι αντιφάσεις ενός διασπασμένου πολιτισμού,
αρνητικού κατά τη θεμελίωση και ανισσόροπου στις
συνέπειες, η ανάγκη να αναζητήσουμε και να προσέξουμε
ιδιαίτερα την οικογένεια για να δημιουργήσουμε έναν
πολιτισμό, που θα είναι απλούστατα πολιτισμός
ανθρώπων, είναι ήδη το αίτημα των καιρών μας. Η
οικογένεια είναι βασικό και ουσιαστικό στοιχείο για την
ανθρώπινη κοινωνία.
Η σωστή ανάπτυξη του ανθρώπου μόνο στην
ατμόσφαιρα της ολοκληρωμένης οικογένειας μπορεί να
πραγματοποιηθεί. Για να συγκροτηθεί και να προαχθεί η
οικογένεια σαν κοινωνικός θεσμός είναι απαραίτητο να
υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά,
είναι τουλάχιστο, τα εξής:
-Μέσα στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει αγάπη σαν
δεσμός ψυχικής ενότητας.
-Κάθε οικογένεια πρέπει να έχει ιεραρχική ενότητα ώστε
μέσα στις φυσικές διαβαθμίσεις το χαρακτηριστικό να
είναι η αρμονία.
-Η οικογένεια πρέπει να είναι εργαστήριο αγωγής με
γνώμονα την κοινωνικοποίηση και την καλλιέργεια
των μελών της.
-Την οικογένεια πρέπει να τη χαρακτηρίζει το στοιχείο
του ισόβιου, του συζυγικού δεσμού.
-Η συζυγική πίστη και γενικότερα η πιστότητα μεταξύ
των μελών είναι δεδομένο.
-Η κοινωνική προβολή της οικογένειας με την έννοια ότι
η οικογένεια εισάγει τα μέλη της στην κοινωνική ζωή.

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει
η ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου
2019 τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στο
παρεκκλήσι του σχολείου που φέρει το
όνομα των Τριών Ιεραρχών. Στην συνέχεια τιμήσαμε τους
Τρεις Ιεράρχες προστάτες της Ελληνορθόδοξης Παιδείας με
σχολικά ποιήματα κι ομιλίες. Συγχαρητήρια ανήκουν στο
σχολείο μας και σ’ όλους τους γονείς που πασχίζουν για την
Ελληνορθόδοξη αγωγή των παιδιών τους και τα οπλίζουν
με αρετή, ευλάβεια, αγάπη και σεβασμό.
Στη συνέχεια κόψαμε βασιλόπιτες για τους μαθητές
και εκπαιδευτικούς του σχολείου . Συγχαρητήρια στους
φετινούς νικητές των φλουριών Νικόλαο Κ. , Κωνσταντίνα
Β., Χριστίνα Κ. και Μιχάκη Τ.
Την ίδια μέρα οι μαθητές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις
Ελληνομάθειας του 2018 παρέλαβαν τις βεβαιώσεις
συμμετοχής τους από την εκπαιδευτικό κα Σιγάλα.
Από τον Δεκέμβριο του 1995, ο μήνας Δεκέμβριος, έχει
καθιερωθεί ως μήνας της «Μαύρης Ιστορίας» (Black History

Month). Το μήνα αυτό στον Καναδά αναγνωρίζουμε
και τιμούμε τα επιτεύγματα διακεκριμένων Καναδών
Αφρικανικής καταγωγής .
Σχολικές εκδρομές έχουν προγραμματιστεί το μήνα
Φεβρουάριο σε μουσεία και θέατρα της πόλης μας.
Την Τρίτη 12 του μήνα οι μαθητές-τριες του Γυμνασίου θα
πάνε στο θέατρο για να παρακολουθήσουν την παράσταση
“ We Are All Treaty People”.
Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα αργίας (Family
Day) για τον εορτασμό της οικογένειας,το Ημερήσιο
Ελληνορθόδοξο Σχολείο θα είναι κλειστό.
Οι μαθητές–τριες του Δημοτικού θα παρακολουθήσουν
ένα εργαστήριο μουσικής με σπάνια μουσικά όργανα για
τα παιδιά την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου.
Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου όλοι οι μαθητές-τριες του
Δημοτικού και Γυμνασίου θα παρακολουθήσουν το έργο
«Η μαντάμ Σου-Σου » βασισμένο στην γνωστή ελληνική
κωμωδία του Ψαθά. Συγχαρητήρια στις εκπαιδευτικούς
του ελληνικού προγράμματος ιδιαίτερα στην κα Βρεττού
που σκηνοθετεί και οργανώνει τις ελληνικές θεατρικές
παραστάσεις. Την ίδια παράσταση θα παίξουν και στις 27

βιώνει την κάθε δεδομένη στιγμή. Η διάθεση αλλαγής
ρόλων και ανατροπής της επικαιρότητας εκφράζει και
ανανεώνει τον άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό που πάντα
συνοδεύεται με το γλέντι, τη χαρά, το ξεφάντωμα, τον χορό,
τη μουσική και το τραγούδι. Είναι μια πολιτισμική έκφραση
του ευρύτερου κόσμου σε πολλές χώρες που σφραγίζει
την ανάγκη ελευθερίας και ανατροπής. Η πλαισίωση της
διασκέδασης αντανακλά επίσης την ανάγκη του ανθρώπου
να ξεφύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, να
γελάσει και να συμμετάσχει μαζί με όλους τους άλλους
ανθρώπους σε εκδηλώσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας και
προσωπικού αυτοσχεδιασμού.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η περίοδος του καρναβαλιού
αναγνωρίζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως
τις πρώτες τρεις εβδομάδες του Τριωδίου, όπως ήδη
αναφέραμε, και οι γιορτινές δραστηριότητες του
Καρναβαλιού αποκορυφώνονται την Καθαρά Δευτέρα,
την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της
μεγάλης περιόδου προετοιμασίας των χριστιανών για
την Ανάσταση του Κυρίου. Το αποκριάτικο καρναβάλι
προηγείται της Σαρακοστής και αποτελεί ένα βήμα
γιορτής, χαράς, κεφιού και γλεντιού του ανθρώπου,
το οποίο θα διαδεχθεί η προετοιμασία των χριστιανών
μέσω της νηστείας που θα μας οδηγήσει στη μεγάλη και
μοναδική χαρά της Ανάστασης του Κυρίου. Το Πάσχα με
μεγάλους εορτασμούς θα κοινωνήσουμε την αγάπη του
Χριστού. Έτσι, οι αποκριές είναι μια κοινωνική συμμετοχή
και ομαδική έκφραση χαράς που σκοπό έχει να φέρει τους
ανθρώπους κοντά και να τους οδηγήσει στη συνέχεια σε
μια κοινή πορεία αγάπης και ομόνοιας.
-Τα παιδιά χρειάζονται πολλή αγάπη και μεγάλη υπομονή
από μέρους των γονέων, ώστε να παραδειγματίζονται
δημιουργικά και να προάγονται πραγματικά.
-Οι προσωπικές σχέσεις των γονέων με τη θρησκεία και
τις πολιτισμικές συνήθειες είναι μια πολλή σημαντική
βοήθεια, που μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους
ειδικά στο χώρο αυτό.
-Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προτρέπει: “Εκκλησίαν
ποίησόν σου την οικίαν”. Η οικογένεια ως κατ’ οίκον
Εκκλησία λειτουργεί σαν τόπος πνευματικής συνύπαρξης
και θεραπείας. Η συμβίωση, η συγκατοίκηση, η συζυγία
και η εν γένει κοινωνία της κατ’ οίκον Εκκλησίας λυαίνει
τις προεξοχές του χαρακτήρα, και πλαταίνει το στενό
της καρδιάς.
- Ο ιερός Χρυσόστομος, βαθύς γνώστης της ευεργετικής
επίδρασης, που ασκεί και στα πρόσωπα και στην
κοινωνία η βίωση της γνήσιας συζυγίας και της
οικογενειακής συνοχής, τονίζει την αναγκαιότητα
διατήρησης των θεσμών του γάμου και της οικογένειας,
όπως η ευαγγελική αλήθεια μας τους απεκάλυψε και οι
αγιασμένες ψυχές σ’ όλους τους αιώνες τους βίωσαν.
Πεμπτουσία δε της συζυγικής και γονεϊκής αποστολής
είναι η υπευθυνότητα και θυσιαστική αγάπη.
-Ο λόγος του ιερού Πατέρα, έχοντας ισχύ διαχρονική, ως
καρπός της θείας χάριτος και του γνήσιου ενδιαφέροντός
του για την ποιότητα και καθολικότητα της ζωής
όλων των ανθρώπων, έχει και σήμερα τη δύναμη να
ποδηγετήσει όλους εκείνους, που επιθυμούν να ζήσουν
τη γνήσια ανθρώπινη-ανθρωπόθεη ζωή.
Πολλές φορές όμως το κοινωνικό περιβάλλον δεν βοηθά
σε μια τέτοια θεώρηση και αντιμετώπιση της οικογένειας.
Οι δυσμενείς συνθήκες της εργασίας σήμερα προκαλούν
τη διάσπαση και συχνά τη διάλυση της οικογένειας. Έτσι
αναγκάζονται να εργαστούν και οι δύο σύζυγοι για να
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της οικογένειας.
Οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι πάντοτε οι κατάλληλες.
Το καθημερινό πρόγραμμα του ανθρώπου είναι τέτοιο,
ώστε εμποδίζει την αναστροφή των μελών της οικογένειας
μεταξύ τους. Οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, όλο και
αυξάνουν, χωρίς όμως τελειωμό και ο άνθρωπος κάνει κάθε
θυσία για να τις ικανοποιήσει. Ο αποπροσανατολισμός που
επιδιώκεται από διάφορους παράγοντες ως προς το θεσμό
και την αξία του γάμου και της οικογένειας, η χαλάρωση
των ηθών έχουν δυσμενή επίπτωση στην οικογένεια.
Όμως όλα τα προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας
πρέπει να αντιμετωπιστούν σοβαρά και θετικά. Να
μελετηθεί η οικογένεια, ως θεμέλιο της ανθρώπινης
ύπαρξης που πρέπει να αναπτυχθεί αληθινά για να
διασωθεί οριστικά.
Η κοινωνία της αγάπης και η αδιάκοπη προσφορά και
θυσία όπως ξεπηδούν από τη δομή της οικογένειας, θα
βοηθήσουν πολύ στην τελική προαγωγή και διάσωση του
κόσμου και του ανθρώπου.
Είναι χρέος όλων μας να στηρίζουμε την οικογένεια.
Φεβρουαρίου στο θέατρο της βιβλιοθήκης Fairview για τους
γονείς, κηδεμόνες και φίλους του σχολείου.
Στο τέλος του μήνα θα σταλούν στα σπίτια των
μαθητών–τριών οι ελέγχοι προόδου και θα ακολουθήσουν
οι συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς και
κηδεμόνες.
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο
Σχολείο της Μεταμόρφωσης
είναι εφάμιλλο των καλύτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του
Οντάριο. Το καταρτισμένο διδακτικό
προσωπικό, οι άρτιες σχολικές του
εγκαταστάσεις , ο ηλεκτρονικός
εξοπλισμός , το επιστημονικό
εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα, η διδασκαλία των
ελληνικών , των παραδόσεων
και της ελληνορθόδοξης πίστης,
και το ασφαλές περιβάλλον,
καλύπτουν όλες τις ανάγκες
των παιδιών για επιτυχημένη
και σωστή σταδιοδρομία. Για
πληροφορίες και εγγραφές
τηλ: 416-463-7222,ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: info@mgos.ca,
ιστοσελίδα www.mgos.ca
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Η ιεραπόστολος
Η λέξη ιεραπόστολος μας φέρνει στο νου
χώρες
μακρινές,
εξωτικές.
Ανθρώπους
δοσμένους στην διάδοση του Ευαγγελίου. Τους
θεωρούμε ήρωες. Τους θαυμάζουμε. Θα θέλαμε
να γνωρίσουμε από κοντά έναν εργάτη του
Ευαγγελίου.
Αν σας έλεγα ότι όλοι γνωρίσαμε έναν
ιεραπόστολο στη ζωή μας θα το πιστεύατε;
Μάλλον όχι. Κι όμως! Η ορθόδοξη χριστιανική
μας πίστη έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας κατά
ένα μεγάλο βαθμό από την ιεραποστολή της…
γιαγιάς και της μάνας. Αν δεν είχαν μεταδώσει
οι γιαγιάδες και οι μανάδες μας την ορθόδοξη
πίστη στα βλαστάρια τους, αν δεν είχαν σπείρει
τον σπόρο του ευαγγελίου στις παιδικές καρδιές,
αν δεν είχαν εμφυτεύσει την γνήσια ευλάβεια
προς τον Θεό, την Παναγιά και τους Αγίους

Συν. από σελ. 1...

«Νεκρός ήν και ανέζησε…»

Τα φιλάνθρωπα σπλάχνα

Η γνωστή και τόσο ζωντανή παραβολή του Ασώτου
Υιού αναδεικνύει μέσα από το περιεχόμενό της τα
φιλάνθρωπα σπλάχνα του Θεού, στα οποία μπορεί
ν’ αναπαυθεί ο άνθρωπος όσο κι αν έχει ξεπέσει, όσο
χαμηλά κι αν έχει βρεθεί. Η στάση του νεώτερου υιού
αλλά κυρίως του Πατέρα, δίνουν τη δυνατότητα στον
άνθρωπο να εντρυφήσει μέσα από το χρυσορυχείο του
ευαγγελικού λόγου και να αντλήσει βαθύτερα μηνύματα
που αποκαλύπτουν τη ζωή στην αυθεντικότερη διάστασή
της.

Η ανταρσία

Το σκηνικό που φανερώνει την ανταρσία του νεώτερου
γιου κινείται στο επίπεδο μιας λογικής, στη βάση της
οποίας ο άνθρωπος αναζητεί και ψάχνει την ελευθερία του
σε καταστάσεις που ο ίδιος δεν υποπτεύεται ότι μπορούν να
τον εκβάλουν στην πιο αβάστακτη δουλεία και ανυπόφορη
σκλαβιά. Δεν υποπτεύθηκε ο νεώτερος γιος ότι η ουσία
των πραγμάτων δεν βρίσκεται στην όποια περιουσία
απαιτούσε, αλλά στην ίδια την κοινωνία αγάπης που βίωνε
στην πατρική του εστία και την οποία τόσο αυθαίρετα
επιθυμούσε να διακόψει.
Στην πραγματικότητα, ο νέος αυτός δεν βίωνε την
αληθινή σχέση αγάπης με τον πατέρα του. Στη θέση της

H βασιλεία του Θεού...
Ο Χριστός είπε ότι η βασιλεία του Θεού είναι
μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται εκεί
όπου βασιλεύει ο Θεός, και το να ζούμε στη
βασιλεία αυτή σημαίνει να ζούμε εκεί όπου
κυριαρχεί ο Θεός. Χώρος όπου ζούμε την μυστική
ζωή του Πνεύματος είναι η καρδιά μας. Η
βασιλεία του Θεού αρχίζει από τότε που στην
καρδιά μας ενοικεί το Άγιο Πνεύμα. Τότε
πραγματοποιείται ο λόγος του Χριστού "εάν τις
αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ
μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα
και μονήν παρ'αυτώ ποιήσομεν" (Ιω. 14, 23).

Η ειρήνη του Θεού
πολύτιμος θησαυρός
για τον άνθρωπο
Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί
η ψυχή του ότι όντως ο Θεός είναι πατέρας του και διοικεί
την κτίση και αυτός είναι παιδί αυτού του Παντοκράτορος
Θεού, που συνέχει την κτίση, δεν κινδυνεύει και δεν έχει
να φοβηθεί τίποτε. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος ειρηνεύει
με τον Θεό, ειρηνεύει και με τον πλησίον του. Παύει να
βλέπει τον αδελφό του σαν εχθρό του, αλλά βλέπει τον
αδελφό του σαν τον ίδιο τον Θεό του: «είδες τον αδελφό
σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Για τον άνθρωπο του
Θεού πλέον ο κάθε άνθρωπος είναι καλός λίαν, όπως
τον έπλασε ο δημιουργός Θεός. Δεν μπορεί να πει
κακία η καρδιά αυτού του ανθρώπου, αφού η κακία
είναι ανύπαρκτη γι’ αυτόν. Βέβαια, δεν είναι αφελής.
Απλώς δεν αποδέχεται ότι το πλάσμα του Θεού, το οποίο
πλάστηκε κατ’ εικόνα του καλού Θεού, είναι κακό, και
ότι θέλει το κακό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος
του Θεού είναι ανόητος και αφελής και επειδή έχει τη
βεβαιότητα ότι δεν κινδυνεύει από τίποτε, δεν έχει κακή
σχέση με τους συνανθρώπους του.
Αυτή λοιπόν η ειρήνη του Θεού η οποία δίνεται στον
άνθρωπο με τη συγκεκριμένη μέθοδο έχει προεκτάσεις

μας, τότε η πίστη μας μπορεί και να είχε χαθεί
στη λαίλαπα των αλλεπάλληλων διωγμών που
υπέστη, από διώκτες άρχοντες, από αιρετικούς
ταγούς, απ’ τις ορδές των Ούννων, απ’ την
μπότα του αθεϊσμού.
Πόσο συγκινητικό είναι να βλέπεις τη γιαγιά
να διδάσκει στο εγγονάκι της πριν αυτό ακόμη
μιλήσει ή περπατήσει να κάνει το σταυρό του.
Πόσος θαυμασμός μας διακατέχει όταν
βλέπουμε
μωρά
αγκαλοφορούμενα
να
αναγνωρίζουν την εικόνα, τον «Χριστούλη», την
«Παναγίτσα» και άδολα να σκύβουν να την
ασπαστούν.
Να γιατί σας λέω ότι γνωρίσαμε όλοι μια
ιεραπόστολο στη ζωή μας. Μια γιαγιά που με
υπομονή μας δίδαξε να κάνουμε το σταυρό μας.
Μια μάνα που μας έδειξε το δρόμο προς τον
Χριστό, προς την σωτηρία.
π. Ζ.Α.
έβαλε τον εγωισμό του, ο οποίος στην πιο χαρακτηριστική
παρενέργειά του τον έσπρωξε στην απολυτοποίηση των
υλικών αγαθών. Αν ήταν ειλικρινής, στην παρούσα φάση
της ζωής του, από τη στιγμή που ζητούσε να απομακρυνθεί
από τη ζεστή αγκαλιά του πατέρα του, δεν θα έπρεπε να
αποβλέπει στην περιουσία του, την οποία ανήγαγε σε
απόλυτη αξία. Βλέπουμε ακριβώς εδώ ότι ο άνθρωπος όταν
προσκολλάται στα υλικά αγαθά, πόσο αφήνει τον εαυτό
του να αναποδογυρίζεται ως ύπαρξη και κατ’ επέκταση
να διαταράσσει την αληθινή σχέση που θα μπορούσε να
έχει με τους γύρω του. Τρέφει την ψευδαίσθηση ότι το
νόημα της ζωής μπορεί να το ανακαλύψει μέσα από μια
αυτονόμηση του εαυτού του, η οποία στο τέλος, δυστυχώς,
τον απανθρωπίζει και διαστρέφει την αυθεντικότητά του.

Η αγάπη ως υπέρβαση

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι παρά τις ανθρώπινες
παρενέργειες, οι οποίες εκδηλώνονται σ’ όλο το φάσμα
της ανθρώπινης ζωής, αυτές σε καμιά περίπτωση δεν είναι
ικανές να ακυρώσουν ή να αναστρέψουν το μεγαλείο της
θείας αγάπης.
Η αγάπη του Πατέρα απλώνεται με ένα μοναδικό
μεγαλείο, ακόμα και στη φάση που αποκαλύπτεται το
έσχατο σημείο κατάπτωσης του άσωτου υιού. Πάντα
υπομένει, πάντα περιμένει, πάντα προσκαλεί με
ολάνοικτες τις αγκάλες. Η αγάπη του Πατέρα προσφέρει
κοινωνία στον νεώτερο υιό και μάλιστα στις χειρότερες
φάσεις της ζωής του και τη στιγμή που όλοι τον είχαν
άσπλαχνα εγκαταλείψει και τον άφησαν να βιώνει την
πιο οδυνηρή μοναξιά. Ποτέ ο Πατέρας δεν είχε χάσει την
αίσθηση της υιοθεσίας. Όσο κι αν η ανταρσία του υιού
την ανατίνασσε, ο Πατέρας εξακολουθούσε το ίδιο και
ακόμα πιο πολύ να τον αισθάνεται παιδί του. Γι’ αυτό
πάντοτε προσδοκούσε και προσέβλεπε στην ευλογημένη
ώρα της μεγάλης επιστροφής του. Και όταν επιστρέφει,
τον αγκαλιάζει και τον καταφιλεί. Τα οποιαδήποτε λόγια
δεν είναι ικανά να φανερώσουν το βάθος της αγάπης του
Πατέρα. Το ίδιο το παιδί μπροστά σ’ αυτό το μεγαλείο της
αγάπης, αισθάνεται τη δική του αναξιότητα. Κατάλαβε τι
είχε χάσει με την ανταρσία του και πόσα κερδίζει με την
επιστροφή του. Περιορίζεται να ζητήσει μια θέση «ως εις
των μισθίων» του Πατέρα. Δεν θέλει να ζητήσει τίποτε για
τον εαυτό του. Γι’ αυτό και ο Πατέρας του τα δίνει όλα. Το
μεγάλο πανηγύρι της ζωής στήνεται πάντοτε στο ισχυρό
βάθρο της αγάπης, της θεϊκής συγγνώμης, της αληθινής
κοινωνίας των προσώπων. Ο μόσχος ο σιτευτός γίνεται η
εν Χριστώ σωτηρία για όλους τους ανθρώπους.
Αγαπητοί αδελφοί, τα μηνύματα της ωραιότατης
αυτής παραβολής που ξεδιπλώνει μπροστά μας η μητέρα
μας Εκκλησία, μπορούν να διαπερνούν την ύπαρξη του
ανθρώπου και να τον προσανατολίζουν στις πιο ασφαλείς
σταθερές στη ζωή του. Ιδιαίτερα η αίσθηση ότι η θεϊκή
συγγνώμη και αγάπη, αφήνει ανοικτές τις αγκάλες
του Θεού για να μας δέχεται πάντοτε σε όποια θέση κι
αν βρεθούμε, όσο κι αν έχουμε εκπέσει. Μπορούμε και
εμείς, όπως ο μικρότερος υιός, να έλθουμε «εις εαυτόν»
και να γυρίσουμε εκεί όπου η αγάπη του Θεού θα
σκεπάζει όλη τη ζωή μας και θα την εισαγάγει στην πιο
ασφαλή και ευλογημένη τροχιά. Αυτό έπραξαν και άγιες
μορφές της Εκκλησίας του Χριστού, όπως ο Θεόδωρος ο
μεγαλομάρτυρας, τις πρεσβείες του οποίου επικαλούμαστε,
ώστε να μας ενδυναμώνει η Χάρη του Θεού και να μας
καταξιώνει στις ευλογημένες κορυφογραμμές της αγάπης.
Χριστάκης Ευσταθίου, Θεολόγος

σε όλη τη ζωή του ανθρώπου και είναι συγκεκριμένη,
ουσιαστική και απόλυτη. Αυτή τη δίνει η Εκκλησία μας.
Πώς γίνεται όμως πρακτικά αυτό; Οι άνθρωποι που είναι
μέσα στον κόσμο και ζουν την καθημερινή ζωή με όλα
τα προβλήματα και τους κινδύνους μπορούν να βιώσουν
την ειρήνη του Θεού και τα χαρίσματά Του ή είναι μόνο
για μια κατηγορία ανθρώπων; Ο Χριστός κάλεσε όλους
τους ανθρώπους κοντά Του και προσφέρεται σε όλους
μέσα στην Εκκλησία.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ4
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Η «άσχημη» μάνα:
Μια ιστορία για
την εσωτερική ομορφιά

Πρόκειται για μία συγκινητική ιστορία. Η
αγάπη της μάνας που αψηφά τον κίνδυνο ακόμα
και για την ίδια της τη ζωή. Μια μάνα που μπορεί
να δεχθεί σκληρή κριτική και να γίνει αντικείμενο
κοροϊδίας από όσους αδυνατούν να διακρίνουν
την εσωτερική της ομορφιά.
Ένα κορίτσι είχε μια μάνα άσχημη στο πρόσωπο,
ενώ ήταν υπόδειγμα φιλόστοργης μάνας,
πλούσιας σε αγάπη προς την κόρη της.
Το κορίτσι όμως δεν έβλεπε τίποτε από την
ψυχική ομορφιά της μάνας. Έβλεπε μόνο τις
πολλές ουλές στο πρόσωπο της μάνας και
αντιδρούσε πολλές φορές με ασέβεια και
αντιπάθεια. Η μάνα λυπόταν, όχι για τον εαυτό
της, αλλά πιο πολύ για το παιδί της, οπότε μια
ημέρα αναγκάστηκε και του είπε το μυστικό.
Της διηγήθηκε την ιστορία της με δακρυσμένα
μάτια:
«Αγάπη μου, παιδί μου, πάνε τώρα 14 περίπου
χρόνια. Τότε ήσουν πολύ μικρό παιδί, μωρό,
βρέφος. Ήσουν η χαρά μου, ο θησαυρός μου. Η
παρουσία σου νοημάτιζε τη ζωή μου. Και μια
ημέρα είχα βγει έξω από το σπίτι, για να αγοράσω
γάλα και άλλα τρόφιμα για σένα.
Επιστρέφοντας στο σπίτι είδα να βγαίνουν
καπνοί από το σπίτι μας, που το είχαν τυλίξει
φλόγες. Εσύ ήσουν μέσα στο σπίτι και κανείς δεν
τολμούσε να πλησιάσει. Ήξερα πως κινδύνευε η
ζωή σου και σαν τρελή ρίχτηκα μέσα στη φωτιά.
Όλοι προσπάθησαν να με εμποδίσουν, αλλά τους
απώθησα και αψηφώντας τους καπνούς και τις
φλόγες έφθασα στο κρεβάτι σου. Λίγο ακόμη και
θα είχες καεί. Σε άρπαξα στην αγκαλιά μου και
σε έβγαλα έξω. Εσύ, ευτυχώς, δεν έπαθες τίποτα.
Εγώ όμως κάηκα στο πρόσωπο και από τότε
παραμορφώθηκα. Εμένα δεν με πείραξε ποτέ
αυτό, αφού έσωσα εσένα. Βλέπω μόνο ότι πειράζει
εσένα…».
Η κόρη της δεν άντεξε…
Συγκινήθηκε, αγκάλιασε τη μάνα της και
έκλαιγε ασταμάτητα. Τη γέμισε με δάκρυα
συγκίνησης και ευγνωμοσύνης και της είπε:
«Συγχώρησέ με, μανούλα, ανεκτίμητη μάνα. Δεν
είμαι άξια να λέγομαι παιδί σου!».
Κι από την ώρα εκείνη άλλαξε συμπεριφορά κι
έζησαν αρμονικά και ευτυχισμένα.
Δυστυχώς πολλές φορές είναι «άσχημη» η
μάνα, γιατί μας αγαπά πραγματικά, αλλά δεν
ικανοποιεί τις παράλογες και επικίνδυνες
επιθυμίες μας.
Είναι «άσχημη», γιατί μας δείχνει το δρόμο του
καθήκοντος, που είναι ανηφορικός και θα
χρειασθεί επίπονη προσπάθεια και ιδρώτας, για
να φθάσουμε στην κορυφή όμως τότε θα
πετύχουμε μικρούς ή μεγάλους άθλους σαν τον
Ηρακλή.
Είναι «άσχημη», γιατί μας δείχνει το δρόμο της
διαρκούς θυσίας που περπατά και αυτή.
Κάποτε θα γίνει γιαγιά και περνώντας τα
χρόνια, στα βαθιά γεράματά της, θα γίνει άσχημη
στο σώμα και στο πρόσωπο.
Όμως το μάτι της μάνας, η καρδιά και το
«χνώτο» είναι πάντα ωραία γι’ αυτούς που είναι
πραγματικά πολιτισμένοι, γι’ αυτούς που είναι
καλλιεργημένοι χριστιανοί.
Περιοδικό «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ»
π. Παναγιώτης Μέντζας, Πάτρα
Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα
ὑμᾶς·
Ιωάν. 15, 12
This is my commandment, that you
love one another as I have loved you.
John 15:12
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Νυμφαγωγοί εις
Νυμφίον Χριστόν
Διάκονοι, ιερείς, αρχιερείς, πνευματικοί
(γεροντάδες) είναι όλοι και πρέπει να είναι
νυμφαγωγοί εις Νυμφίον Χριστόν.
Ο Χριστός είναι ο Νυμφίος. Αυτός είναι ο
αληθινός Θεός. Αυτός είναι ο μόνος Σωτήρ και
Λυτρωτής του κόσμου. Σε Αυτόν, τον Σωτήρα
Χριστό, τον Νυμφίο της Εκκλησίας, πρέπει να
οδηγούνται όλοι οι χριστιανοί.
Δυστυχώς, μερικοί διάκονοι, ιερείς, αρχιερείς,
πνευματικοί (γεροντάδες) ξεχνούν αυτό
και αντί να οδηγούν τους χριστιανούς στον
Νυμφίο Χριστό, απολαμβάνουν τις τιμές οι
ίδιοι. Οδηγούν τους πιστούς προς το πρόσωπό
τους. Δηλαδή, γίνεται προσωπολατρία.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Αν
δεν προσεχθεί σωστά, γίνεται ειδωλολατρία.
Όχι μόνο ο πιστός δεν σώζεται, αλλά και ο
νυμφαγωγός, ο οποίος γίνεται «νυμφίος»
χωρίς να το καταλάβει χάνει την ψυχή
του. Από πνευματικός και πνευματικός
καθοδηγητής γίνεται γκουρού και επομένως
έχουμε ειδωλολατρία και όχι σωστή ορθόδοξη
πίστη.
Καλά είναι να το προσέξουν όλοι αυτό. Η
πραγματική του θεραπεία είναι η ταπείνωση.
Χωρίς ταπείνωση τίποτε δεν είναι γνήσιο.
Τίποτε δεν είναι αληθινό. Τίποτε δεν είναι
σύμφωνο με τη διδασκαλία του Νυμφίου
Χριστού.
Νυμφαγωγός και νυμφαγωγούμενοι να
μη χάσουν το δρόμο. Να έλκονται από τον
Νυμφίο Χριστό και όλοι μαζί να προχωρούν
προς Αυτόν.

Σοφές Σκέψεις

• Όταν ένας άνθρωπος παύει να πιστεύει στο
Θεό, δεν είναι ότι δεν πιστεύει πια σε τίποτε.
Πιστεύει σε οτιδήποτε.
• Το κάθε σταφύλι έχει τρία τσαμπιά. Το
πρώτο βγάζει απόλαυση. Το δεύτερο μέθη.
Το τρίτο παραφροσύνη.
• Ο εκρηκτικός θυμός είναι μια θύελλα
περαστική. Ο σιωπηλός, ο ωχρός θυμός μια
εκδίκηση ύπουλη και απειλητική.
• Συμβουλή προς νεαρόν συγγραφέα: Γράψε
κάτι που αξίζει να διαβαστεί και κάνε κάτι,
που αξίζει να γραφτεί.
• Σε αγαπώ πολύ, πιο λίγο από τον Θεό. Πολύ
περισσότερο όμως από τον εαυτό μου. (Ένας
σύζυγος στη σύζυγό του.)
• Πολλές φορές ένα χαμόγελο είναι η στροφή
που σε βγάζει σ' ένα ίσιο δρόμο.
• Θα πετυχαίναμε πολλά αν ακολουθούσαμε
τις συμβουλές, που δίνουμε στους άλλους.
• Η τσεκουριά γιατρεύεται με το χρόνο, ο
κακός λόγος ποτέ.
• Όταν λες τα μυστικά σου στον άνεμο, δεν
μπορείς όταν μαθευτούν να τα βάζεις με τα
δέντρα.
• Το πέρασμά μας απ' αυτή τη γη -έλεγε ένας
ευσεβής ιατρός- δεν είναι παρά η ανάθεση
μιας εφημερίας στο μεγάλο νοσοκομείο της
ζωής. Σύντομη εφημερία όσο και ο εφήμερος
βίος μας.
Από τον τρόπο περίθαλψης των έκτακτων
περιστατικών της νυχτερινής βάρδιας, θα
εκτιμηθεί η προσφορά μας στο θεραπευτήριο
του Πόνου και θα εξαρτηθεί η προαγωγή
μας. Από των εφήμερων στα αιώνια.
• Θα έδινα ευχαρίστως όλη τη δόξα μου ως
επιστήμονας για ένα ψίχουλο από τη δόξα
του Μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος δεν ήξερε
ούτε να διαβάζει. (Παστέρ)
• Τρία τα τελούμενα εν ανθρώποις, το κατά
φύσιν, το παρά φύσιν και το υπέρ φύσιν.
Και το κατά φύσιν μεν εστιν ο γάμος, παρά
φύσιν ο σοδομισμός και υπερ φύσιν η
παρθενία.
Και πάλιν, κατά φύσιν ο δικαίως συναγόμενος πλούτος, παρά φύσιν η πλεονεξία,
υπέρ φύσιν η ακτημοσύνη!
Ομοίως, κατά φύσιν η ειρήνη, παρά φύσιν η
εχθρότης, υπέρ φύσιν η συγχώρησις και
ευεργεσία". (Μέγας Αθανάσιος).
Από το “Άγγελμα της ημέρας”
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Καλησπέρα Συμεών,
ο Χριστός είμαι…
Του Σπύρου Συμεών για την Romfea.gr

Τ΄ Αη Συμιού σήμερα, έτσι τον αποκαλούμε εδώ στον
τόπο μου, εδώ που ο Θεοδόχος Συμεών έχει για σπιτικό
του το ιστορικό μοναστήρι που το ηρωικό Μεσολόγγι,
η κολυμβήθρα του γένους μας σήμερα το τιμά και το
γιορτάζει με κάθε λαμπρότητα.
Μα τι απλός που είναι ο Θεός; ''Καταδέχτηκε'' να
«κουρνιάσει» έστω και για λίγο στην αγκαλιά του Δικαίου
Συμεών, ενός απλοϊκού γεράκου που περίμενε επί δεκάδες
χρόνια να δει το πολυπόθητο, να αγγίξει την σωτηρία και
μετά να φύγει...
Ο Θεός ο ένας και μοναδικός, ο Χριστός μας έλκεται
από την απλότητα της καρδίας και όχι από πολυτέλειες
και μεγαλεία, τα κατά ανθρώπων μεγαλεία είναι
κατάπτυστα από τον Θεό γιατί εκεί σ αυτά τα μεγαλεία
δύσκολα βρίσκεις ζεστές καρδιές, γι αυτό ας σταματήσουν
κάποιοι να κηρύττουν εν ονόματι του κήρυκα της αγάπης,
αδυσώπητο μίσος κεκαλυμμένο διότι η εμμονή τους να
υβρίζουν κάτι δείχνει προσωπικά τους κατάλοιπα...
Σήμερα μου ήρθε στο μυαλό ένεκα και εορτής μάλλον
μια ιστορία ενός άλλου απλοϊκού γεράκου, μια ιστορία
που μας την μετέφερε ένας αγιορείτης μοναχός κάτω
από τον πλάτανο του μοναστηριού που σήμερα έχει την
τιμητική του εδώ στο Μεσολόγγι.
Κάπου εκεί λίγες μέρες μετά την μικρασιάτικη
καταστροφή του '22, ένα ορφανό αγοράκι ονόματι
Συμεών κατέφθασε μέσα σε ένα από τα πολλά πλοία που
έφυγαν από τις αλησμόνητες πατρίδες μας στο λιμάνι
του Πειραιά.
Οι γονείς του τι απόγιναν και πότε και που χάθηκαν
δεν έγινε γνωστό, εξάλλου βίωμα κάθε χριστιανού είναι
να ''διαγράφει'' τα κακά και τις στεναχώριες που πέρασαν
και να προχωρά μπροστά..!!!
Εγκαταστάθηκε σε μια μικρή παράγκα από εκείνες που
σήμερα δεν υπάρχουν πλησίον του λιμανιού του Πειραιά
και μη έχοντας γνώσεις, ολιγογράμματος δε, να κάνει
κάτι άλλο ξεκίνησε να κάνει την δουλειά του αχθοφόρου.
Κάθε πρωί πριν πάει στο λιμάνι έπαιρνε το καροτσάκι
του περνούσε από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, το

Η ειρήνη του Θεού πολύτιμος
θησαυρός για τον άνθρωπο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 3

Εμείς είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, τέκνα αυτής της
μητέρας την οποία ο Θεός προίκισε και πλούτισε με όλα
τα χαρίσματα, τα οποία έφερε με τη σάρκωσή Του και
με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Άρα μπορούμε να
μετέχουμε και στην ειρήνη του Θεού. Έτσι αυτός ο ύμνος
των αγγέλων επαληθεύτηκε και πραγματοποιήθηκε και
πραγματοποιείται μέσα στην καρδία κάθε ανθρώπου. Ο
Χριστός δεν βλέπει τον κόσμο σαν μάζα, αλλά βλέπει τον
κάθε άνθρωπο σαν πρόσωπο μοναδικό, θεραπεύει τον
καθένα ξεχωριστά και διατηρεί τον χαρακτήρα του κάθε
ανθρώπου. Δεν τους κάνει όλους το ίδιο. Η διασφάλιση
και η εκτίμηση της ελευθερίας του ανθρώπου φανερώνει
ότι η ειρήνη συντελείται στον καθένα ξεχωριστά και
απομένει σε μας ένας δρόμος, ο δρόμος της συναντήσεώς
μας με τον Χριστό.
Η ειρήνη του Θεού προσφέρεται στον καθένα από
εμάς. Μπορούμε να την απολαύσουμε: «έρχου και
ίδε», λέει ο Χριστός, «γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός
ο Κύριος». Η Εκκλησία πάντοτε μιλούσε με απόλυτη
σιγουριά και αυθεντία, γιατί είχε στα χέρια της την
εμπειρία. Αυτή την εμπειρία την προσφέρει στον καθένα
και ο καθένας μπορεί και πρέπει να την ερευνήσει και
να την αποδείξει και στον εαυτό του και στο περιβάλλον
του. Ο Θεός έσωσε τον άνθρωπο ολόκληρο και είναι
μεγάλο σφάλμα να νομίζουμε ότι υπάρχει περίπτωση
στην οποία ο Θεός αδυνατεί να μας σώσει και ότι είναι
ποτέ δυνατόν η κακία του ανθρώπου και η πονηρία και
η δύναμη των ισχυρών να Τον φέρουν σε δύσκολη θέση
ή να ματαιώσουν το έργο και την πρόνοιά Του. Η νίκη
ανήκει στον Θεό: «Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον
κόσμον, η πίστις ημών». Ο Χριστός νίκησε τον κόσμο,
τον φόβο και την αγωνία και μας παρεδόθη πλέον
σαν η όντως ειρήνη μας. Έτσι είμαστε χαρούμενοι και
ειρηνικοί. Δεν φοβόμαστε, αλλά πορευόμαστε τον δρόμο
μας έχοντας μέσα στην καρδιά μας αυτή τη βαθιά ειρήνη
την οποία έψαλλαν οι άγγελοι και την οποία βίωσαν όλοι
οι Άγιοι και φυλάττει η Εκκλησία μας μέχρι σήμερα σαν
πολύτιμο θησαυρό. Έτσι αν καταφέρουμε να γευτούμε
την ειρήνη αυτή του Θεού, τότε Χριστούγεννα για μας
θα είναι κάθε μέρα και όχι κάθε 25 Δεκεμβρίου, γιατί
κάθε στιγμή ο Χριστός θα γεννάται στην καρδιά μας.
Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος/ pemptousia.gr

τοποθετούσε δίπλα στα σκαλάκια, τα ανέβαινε, έμπαινε
μέσα στον ναό και πήγαινε μπροστά στην εικόνα του
Χριστού.
Έβγαζε το καπελάκι του και κοιτώντας Τον, Του
μιλούσε!!! Ναι Του μιλούσε. «Καλημέρα Χριστούλη μου
είμαι ο Συμεών σε παρακαλώ βοήθησε με να βγάλω το
ψωμάκι μου σήμερα» έκανε μια μικρή υπόκλιση φορούσε
το καπελάκι του και έφευγε. Κατέβαινε τα σκαλάκια
έπαιρνε το καροτσάκι και πήγαινε στο λιμάνι.
Κουβαλούσε μέχρι αργά το απόγευμα τις
αποσκευές των ταξιδιωτών, άλλοι του έδιναν
ένα χαρτζιλίκι για τον κόπο του κι άλλοι όχι, μα
τον μικρό Συμεών δεν τον ένοιαζε αυτό, πάντοτε
ευγενικός και καλόκαρδος συνέχιζε με πολύ κέφι
και χαρά που πήγαζε από μέσα του.
Όταν τελείωνε ξαναπερνούσε από την εκκλησιά
του Αγίου Σπυρίδωνα και πάλι με τον ίδιο τρόπο
έφθανε μπρος στην εικόνα του Χριστού και του
ξαναμιλούσε «Καλησπέρα Χριστούλη μου είμαι ο
Συμεών, σε ευχαριστώ που με βοήθησες και σήμερα
να βγάλω το ψωμάκι μου» κι έφευγε κάνοντας την
καθιερωμένη υπόκλιση του.
Τα χρόνια περνούσαν, ο μικρός Συμεών μεγάλωσε
και έφτασε σε ηλικία γάμου, νυμφεύτηκε μια απλή
και ταπεινή σύζυγο και μαζί απέκτησαν παιδιά.
Εκεί γύρω στο 1950 όλα τα μέλη της οικογένειας
που απέκτησε αρρώστησαν από φυματίωση και δεν
κατάφεραν να την ξεπεράσουν με αποτέλεσμα να
τους χάσει όλους.
Μα ο Συμεών εκεί αγόγγυστα κάθε μέρα το
ίδιο δρομολόγιο. Ξυπνούσε έπαιρνε το καροτσάκι του
περνούσε από τον ναό, καλημέριζε τον Χριστό, πήγαινε
στο λιμάνι φορώντας πάντοτε το καπελάκι του και όταν
τελείωνε την δουλειά του περνούσε πάλι από τον ναό,
καλησπέριζε και ευχαριστούσε τον Χριστό και γυρνούσε
στο σπίτι του να ξεκουραστεί.
Έφτασε όμως η εποχή που ο Συμεών γέρασε και κάποια
στιγμή αρρώστησε και κατέληξε να νοσηλεύεται στο
νοσοκομείο.
Εκεί πέρασε περίπου ένας μήνας και μια προϊσταμένη
νοσοκόμα καταγόμενη από την Πάτρα παρατήρησε
τον απλοϊκό γεράκο Συμεών να είναι τόσο καιρό μόνος
του στο κρεβάτι του δωματίου και να μην τον έχει
επισκεφθεί κανείς, αλλά αυτός ήταν πάντα χαρούμενος
και ευδιάθετος.
Κάποια στιγμή τον πλησίασε και του λέγει «Εεεε
παππού τόσες μέρες εδώ δεν έχει έρθει κανείς να σε δει,
δεν έχεις κανέναν στον κόσμο ή μήπως δεν ξέρουν ότι
είσαι εδώ;»
- «Μα καλή μου γυναίκα έρχεται πως δεν έρχεται.
Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα έρχεται ο Χριστούλης και
με βλέπει.»
Να το έχασε άραγε ο παππούς; Να μην είναι και τόσο
στα καλά του; Αναρωτήθηκε η νοσοκόμα και τον ρωτάει:
- «ε παππού κι όταν έρχεται τι κάνει, τι σου λέει;»
«Το πρωί μου λέγει Καλημέρα Συμεών, ο Χριστός είμαι
κάνε λίγο ακόμη υπομονή» και το απόγευμα που ξανά
έρχεται μου λέγει «Καλησπέρα Συμεών ο Χριστός είμαι
κάνε υπομονή, λίγο ακόμη»
Η νοσοκόμα εκεί τα έχασε λίγο κι επειδή διέκρινε
αγαθότητα, ειλικρίνεια και απλότητα στον παππού
ζήτησε από τον πνευματικό της, τον π. Χριστόδουλο Φάσο
να έρθει να δεί τον παππού στο νοσοκομείο.
Πράγματι ο ιερέας ήρθε κάθισε δίπλα στο κρεβάτι του
παππού και όταν τον ρώτησε κι αυτός έλαβε τις ίδιες
απαντήσεις με αυτές που έδωσε στην νοσοκόμα.
- «Βρε παππούλη του λέγει μήπως το φαντάζεσαι όλο
αυτό;» ρώτησε τον γεράκο Συμεών.
- «Όχι παπά μου, δεν είμαι φαντασμένος, κάθε μέρα
έρχεται τις ίδιες ώρες και μου δίνει παρηγοριά, ήρθε και
σήμερα» απάντησε ο γεράκος Συμεών.
- «Ήρθε και σήμερα; Και τι σου είπε παππού;»
- «Ήρθε και μου είπε να κάνω υπομονή και ότι σε 3
μέρες θα με πάρει κοντά Του πρωί πρωί»
Ο ιερέας κάθε μέρα για αυτές που απέμειναν πήγαινε
εκεί και συζητούσε με του γεράκο Συμεών και έμαθε για
την ζωή του.
Την Τρίτη ημέρα πήγε από νωρίς ώστε να δει αν όντως
θα επαληθευόταν η προόραση αυτή διότι είχε καταλάβει
πως ο παππούλης είχε την απλότητα που κάνει τον Χριστό
να έλκεται και να χαριτώνει.
Πραγματικά εκεί που καθόταν δίπλα του στο κρεβατάκι
είδε τον Συμεών να λάμπει και να κοιτάζει προς ένα
σημείο λέγοντας ήρθε ο Χριστός και ευθύς αμέσως
κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο.
Μια μικρή ιστορία που ξεκίνησε από την Μικρά Ασία,
πέρασε από τον Πειραιά για να φτάσει στο Άγιο Όρος κι
από εκεί στα αυτιά μιας παρέας δια στόματος αγιορείτη
κάτω από το πλατάνι του Αη Συμιού.
Η απλότητα κερδίζει, η απλότητα σώζει, η απλότητα
χαριτώνει, η απλότητα φέρνει χαρά, η απλότητα φέρνει
αγάπη, η απλότητα καλεί Χριστό.
Αχ γεράκο μου Συμεών πρέσβευε να αποκτήσουμε κι
εμείς απλότητα και σίγουρα αλλάζοντας το μέσα μας θα
αλλάξει και ο κόσμος γύρω μας...
Να κάνουμε την καρδιά μας δοχείο χάριτος και
απλότητος, όπως κι εσύ, όπως και ο Άγιος σου...
Συμεών ο αχθοφόρος της απλότητος..!!!
Αμην.

And without faith it is impossible
to please God, because anyone who
comes to him must believe that he
exists and that he rewards those who
earnestly seek him.
Εβρ. 11,6
6 χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον
εὐαρεστῆσαι, πιστεῦσαι γὰρ δεῖ
τὸν προσερχόμενον τῷ θεῷ ὅτι
ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν
μισθαποδότης γίνεται.
Hebrews 11:6

Then the churches throughout all
Judea and Galilee, and Samaria
had peace and were edified; and
walking in the fear of the Lord
and the comfort of the Holy
Spirit, they were multiplied.
Acts 9:31
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Greek Orthodox Education
Who is raising and
educating our children?
Metropolitan Sotirios
In the good old days, our children were raised by their
parents who also educated them along with the teachers.
Furthermore, a significant role in our children’s education
was played by the wise philosophers of ancient Greece, the
Fathers of the Church, the Three Hierarchs, and society at
large.
Unfortunately, our children today are being raised by
contemporary society with all its problems. The mother
works. The father works. The children grow up at home with
a maid or are confined to a daycare facility.
Today’s society does not help to raise and educate children.
Today’s society does not promote the values that it should.
The family is mostly facing extinction. According to statistics,
more than fifty percent (50%) of children grow up with either
one parent or in a family whose father and mother are of
the same sex. Do you need an incredible amount of intellect
to understand what kind of education these children will
receive?
In addition, children are growing up today under the
heavy influence of the internet and social media. Here, as
well, one has to scrutinize two things. What values does
social media teach children? Do children possess the requisite
judgement to use social media appropriately? The answers
to these questions are quite obvious.
Children are also raised by the schools they are attending.
But what do they teach today in schools? Unfortunately,
school programs often do not educate children appropriately
and in a manner, which is conducive to creating within them
a really good character. This is a huge problem.
For all these reasons, Greek-Orthodox schools are
absolutely necessary. Of course, this puts a financial burden
on parents. But what should be done?
Every parent should carefully think this through: I brought
children into the world. I am responsible for their upbringing
and education. What is to my benefit? Do I place more
emphasis on enjoying the luxuries in life, or do I prioritize
my children’s well-being and education? I have spoken and
written about this on many occasions. Greek parents give
their children the best of everything. The best home. The
best food. The best clothes. The best schooling.
But are their children’s schooling shaping the right
character in their children? Unfortunately, most of the time
this is not happening. Modern Greek-Canadian parents
forget the role played by the Orthodox Christian faith. They
forget that for their children, the most precious asset is the
formation of the Greek Orthodox character.
For this reason, the Greek Orthodox school is of the
greatest necessity for Greek Canadians. So, build schools.
Build Greek Orthodox Schools. Take care of your children,
and in addition to the education they receive in Canadian
schools, make sure that they benefit from a Greek Orthodox
education in Greek schools, whether in the afternoon, on
Saturdays or on a daily basis. Greek Orthodox day schools
are by far the best option.
I ask the Greek Orthodox faithful in Canada, what will you
do? Will you cry over money? Will you deprive your children
of a Greek Orthodox education? Will you allow your children
not to receive the appropriate education? Will you deprive
them of the opportunity to have fashioned within them the
correct character? How will they live in society? How proud
will you be of your children if they do not possess the right
character and are not successful within society? As the wise
proverb goes, “a stitch in time saves nine.” Only prudence
and foresight afford one the advantage.
Parents, make sure your children receive a Greek Orthodox
education. In order to form within them the proper character,
because only in this way will they succeed in society. You
will then look upon them with admiration and awe. You
will live in gladness.
Life on earth is transient. We are all going to die. We will
not take any of our wealth with us. We will be victorious
only if we spend our wealth on educating our children and
for good works.
Everyone should join the effort for the establishment of
Greek Orthodox day schools. No child of Greek-Canadian
origin should be excluded from Greek Orthodox day schools.
This is our theme for this year and always. Greek Orthodox
day schools for all children. To receive the proper education.
To mold the right character. To be able to succeed in society.
For parents to be proud of them.

Metropolis News
Metropolitan Sotirios spent the first days of the
New Year in Greece, where he attended the funeral
of his brother Evangelos. May his memory be eternal!
Thursday, January 10. Metropolitan Sotirios was
visited at his office by the Honourable Minister of
Tourism of Greece, Mrs. E. Kountouras. The Minister
was accompanied by the Hon. Consul General of
Greece in Toronto, the Hon. B. Malingoudis, along
with some of their respective staff.
The new Anglican Bishop of Toronto, Andrew
Asbill, was enthroned at St James Cathedral.
Metropolitan Sotirios was represented by Fr. Α.
Ziliaskopoulos and Fr. T. Paraskevopoulos.
Wednesday, January 16. Assisted by Fr. H.
Sarris, the annual Blessing of the Waters at the
Greek Consulate in Toronto was celebrated by
Metropolitan Sotirios.
Friday, January 18. Metropolitan Sotirios was
visited by the Executive of the Cypriot Community,
together with the High Commissioner of Cyprus, the
Hon. B. Philippou. Various topics were discussed
by all in a friendly
atmosphere.
Metropolitan Sotirios
was visited at his office
by Rev. Fr. T. Drakos,
Parish Priest, Mr. T.
Tharrenos, Community
President, and Mr.
D. Stergiadis, 2nd
V-President. Together,
they spoke about
topics regarding the
Community of Prophet
Elias Mississauga,
especially the correct
use of their property.
Sunday, January 20. Assisted
by Fr. G. Despotov, Metropolitan
Sotirios celebrated the Divine
Liturgy at Holy Trinity G.O.
Church. Fr. George is doing an
excellent job at the community. The
community is very cooperative. As
always, a luncheon was served
to all after the Divine Liturgy.
Congratulations to all!
That evening, a Great Vespers was held at
Metamorphosis G.O. Church. Assisted by many
priests, Metropolitan Sotirios presided. Metropolitan
Sotirios honoured Fr. M. Michael, Parish Priest of
Metamorphosis G.O. Church, bestowing on him the
title of Economos. Together with the congregants that
evenings were: the High Commissioner of Cyprus,
the Hon. B. Philippou, together with his wife; and
the Executives of both the Cypriot Community and
the Cypriot Federation. After the Great Vespers, a
dinner was served to all. Many people presented
gifts to Fr. M. Michael. Fr. M. Michael is a young
priest, a graduate of our Theological Academy, and
very active in ministry. Axios!!!
Tuesday, January 22. The New Year's Dinner
and Cutting of the Vasilopita for the Executives of
the Philoptochos Societies of Toronto and vicinity
took place at Sts. Constantine and Helen G.O.
Church. All the members of the various Executives
were present, along with the members of the
Metropolis Philoptochos Board, led by President
S. Rassias. Many priests also attended. President
S. Rassias spoke during the event. With much
paternal love, Metropolitan Sotirios spoke to all the
ladies, thanking them for the amazing work all the
Philoptochos Societies do, both in Metro Toronto
and throughout all of Canada.
Saturday, January 26. The second Spiritual Retreat
of the Philoptochos Societies took place at St. George
G.O. Church in Vancouver. Members of all three
Philoptochos Societies of Vancouver took part,
namely from St. George Vancouver, St. Nicholas
East Vancouver, and Sts. Constantine and Helen
Surrey. Metropolitan Sotirios celebrated the Divine
Liturgy by himself in the morning. After the Divine
Liturgy, a breakfast was served to all. Metropolitan
Sotirios spoke on the topic, "Every kingdom divided
against itself is brought to desolation, and every
city or house divided against itself shall not stand"
(Matthew 12:25). After His Eminence's presentation,
Fr. C. Economos spoke on the topic, "How to renew
and develop the Philoptochos Societies with new
members throughout our Metropolis".
Together with the Spiritual Retreat of the

Philoptochos Societies, an Altar Boy Retreat
also took place. The Altar Boys participated in
the Divine Liturgy. After Liturgy, Fr. T. Prattas
spoke to the Altar Boys. Following Fr. T. Prattas,
Metropolitan Sotirios offered fatherly admonitions
and advice to the Altar Boys.
Sunday, January 27. Assisted by Fr. C. Economos,
Parish Priest, and Fr. D. Tryphonopoulos,
Metropolitan Sotirios celebrated the Divine Liturgy
at St. George G.O. Church in Vancouver. There
were many pious faithful in attendance. After the
Divine Liturgy, a lunch was offered to all. After
lunch, the Greek School Celebration of the Three
Hierarchs was held. Participants included students
from all Greek Schools of Metro Vancouver, Surrey
and vicinity. The Hon. A. Ioannou, Consul General
of Greece in Vancouver attended the Divine Liturgy
and spoke at the Greek School celebration. Also
participating were Archons of the Ecumenical
Patriarchate from Metro Vancouver. It was a very
successful day. Congratulations to all!

Πρωτοχρονιάτικο δείπνο και κοπή της βασιλόπιτας των
Διοικ. Συμβουλίων των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Τορόντο και
περιχώρων, στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Τορόντο. ΠΑΝΩ:
Από αριστερά, κ. Γιαννιού, Πρόεδρος, κα Β. Σωτηροπούλου, π. Θ.
Παρασκευόπουλος, κα Σ. Ρασσιά, πρόεδρος Φιλοπτώχου Καναδά,
Μητροπολίτης Σωτήριος, π. Ιγν. Δελής, π. Σ. Βούτος και π. Χ. Σαρρής.
ΚΑΤΩ: Οι κυρίες των φιλοπτώχων Τμημάτων.
New Year meal and cutting of the Vasilopita of the Philoptochos
Society of Toronto and the surrounding areas at Sts. Constantine
and Helen Church in Toronto. TOP: (from the Left) K. Gianniou –
President of the community, B. Sotiropoulos, Fr. T. Paraskevopoulos,
S. Rassias – President of the Philoptochos Society of Canada,

Metropolitan Sotirios, Fr. I. Delis, Fr. S. Voutos and Fr. H.
Sarris. BELOW: The ladies of the Philoptochos Society of
Toronto and Surrounding Areas.

Tuesday, January 29. Metropolitan Sotirios
celebrated an evening Divine Liturgy at Sts.
Constantine and Helen G.O. Church in Surrey,
assisted by all the priests of Metro Vancouver. At
the end of the Divine Liturgy, the title of Economos
was bestowed upon Fr. K. Kaltsidis. Fr. Kaltsidis is
a graduate of our Theological Academy. He served
the Community of Victoria, and now serves the
Community of Surrey, with much faith, devotion
and worthiness. Axios!!!
After the evening Divine Liturgy, a dinner was
served in honour of Fr. Kaltsidis. Many people
offered gifts to Fr. K. Kaltsidis. At both the Divine
Liturgy and dinner, the Hon. A. Ioannou, Consul
General of Greece, and Archons of the Ecumenical
Patriarchate of Metro Vancouver participated.

Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν
μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν,
ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν
στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν
ὑμῶν;
Ιακ. 4,1
Those conflicts and disputes
among you, where do they come
from? Do they not come from
your cravings that are at war
within you?
James 4:1
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The Historical
and Orthodox
Saint Valentine

Now a commercialized holiday celebrating modern
Western courtship and romance, the ancient Christian
origins of Saint Valentine’s Day are largely forgotten.
The actual Orthodox liturgical Feast Days of
Valentinos (Greek)/Valentinus (Latin) commemorate
two Early Christian saints, Saint Valentine the
Presbyter of Rome (July 6) and Hieromartyr Valentine
the Bishop of Intermna (Terni), Italy (July 30).
Although the historical records for these two saints are
not complete, and what we do know about their lives
has often been subjected to considerable confusion,
their martyrdoms are well known to us. Because of
their refusal to renounce their faith in Christ, both
Valentines were imprisoned, tortured, and executed
around 270, during the persecution of Christians
under the Roman Emperor, Claudius II.
Because they shared the same name, were
contemporaries, resided near each other in central
Italy, and ultimately, shared similar fates, the two
Valentines’ personal histories were intermingled and
conflated over the centuries, producing inconsistencies
and puzzlement in many accounts of their lives.
What most sources indicate, however, is that Bishop
Valentine was renowned during his lifetime as a healer
of the sick and blind, while Valentine the Presbyter
would become notable in the historical memory of
Christians, originally both Eastern and Western, as a
courageous steward of marriage. Indeed, because of
his connection to the sacrament of marriage, it would
be the latter Valentine, the Presbyter from Rome, who
would serve as the inspiration for the Late Medieval
Western literary foundations for what would by
the nineteenth century evolve into today’s popular,
secular Valentine’s Day.
According to the most common narrative, Presbyter
Valentine, a priest in Rome, drew the ire of Emperor
Claudius by ignoring the imperial ban against

Youth

allowing men who had not fulfilled their military
obligations to the Empire to marry. Remaining loyal
to his moral commitment and beliefs as a Christian
priest, Valentine refused to compromise the sanctity
of marriage to the will of the state. In defiance of
imperial edict, Valentine continued to unite and bless
Christian couples, which were legally barred from
marrying. This association with young Christian
beloveds became the muse over several centuries for
an increasingly fictionalized, romantic expropriation
and reconstruction of Saint Valentine in the West,
one that has led to the modern Saint Valentine’s Day.

Disney is for Grown-Ups
- Pop Culture Espresso Shots

My family spent a lot of time traveling this summer.
We made a trip to Chicago for a friend’s wedding, and we
road tripped out to California several times to stay with
my parents as well as to get out of the heat of summertime
in Phoenix.
On our last trip back, we let our five-year-old watch the
Disney Classic Peter Pan in the van. I can’t remember the
last time I have watched the movie (or in this case, heard
it), but as the movie played, I was shocked. If you haven’t
watched Peter Pan in a while, go back and do so.
What I remembered about the movie was the flying, the
singing, the sword fights. I remember kids in costumes
playing follow-the-leader. What I did not remember was
how every girl that Wendy encounters is abusive to her.
When she meets Tinkerbell, for example, Tinkerbell tries
to get her killed! And of course, the mermaids try to drown
her! don’t know how I ever missed either of these things.
Going back and watching childhood classics, however,
isn’t always such a negative shocker. In fact, it can often
be pleasantly surprising. I recall the first time I watched
Aladdin as an adult, being delightfully surprised by the
opening scene with the merchant (who we all know is
actually the Genie, right?) who tries to sell a “combination
hookah and coffeemaker, also makes julienne fries!” Hearing
this line as an adult, I wondered, “Did he always say it was
a hookah?!”
Well, of course he did. The movie didn’t change. I did.
I grew up and knew something more about the world. I
actually knew what a hookah was so what always was took
on a new meaning for me.
Even the memorable scene from Lion King in which
Timon and Pumbaa watch Simba fall in love takes a different
tone in adulthood. As my early 20’s passed and all my
friends got married, I was of course happy for them, but I
also was grief stricken, knowing that about to change our
friendship forever somehow.
Often, we may think that these jokes or themes in these
movies exist solely for the sake of throwing a bone or two
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Indeed, the memory of Saint Valentine became so
distorted and uncertain over the centuries, that the
Roman Catholic Church ended its commemoration
and veneration—traditionally associated with midFebruary in the West—of him as a calendar saint in
1969, effectively surrendering the historical Valentine
to his appropriation and exploitation by Western
popular culture.
As in other matters of reverence and faith, the
Orthodox Church’s veneration of Saint Valentine
remains immutable. Secularization in the West
accounts in large part for the Papacy’s move to discard
the memory of Saint Valentine’s martyrdom in the
face of commerce and frivolity, but Orthodoxy still
honors Saint Valentine, the Presbyter from Rome, for
his martyrdom—and as for all its saints, the Orthodox
Church honors St. Valentine as a model of the life in
Christ.
For Orthodox Christians, Saint Valentine’s Day is
most fully understood as a celebration of romantic
love and of God’s love. Indeed, Valentine was
willing to sacrifice his life not for Eros but in order to
sanctify and make whole the union of young couples
through the blessing of God’s love. Demonstrating
our love for God and reaching our fulfillment in
Christ through our relationships with our spouses,
families, and communities, is a way of life that is at
the heart of Orthodoxy. By living a life in emulation
of Christ, Saint Valentine shared this fundamental
truth of Orthodox Christianity with the world, one
that is more beautiful and lasts longer than flowers
and cards—it is eternal.
Dr. Alexandros K. Kyrou is Professor of History
at Salem State University, where he teaches on the
Balkans, Byzantium, and the Ottoman Empire.
Dr. Alexandros K. Kyrou. “The Historical and
Orthodox Saint Valentine - Blog -.” Greek Orthodox
Archdiocese Blog, https://blogs.goarch.org/blog/-/
blogs/the-historical-and-orthodox-saint-valentine.
Accessed 11 Jan. 2019.
to the adults who fork out $8 per kid to watch the newest
Pixar release in theaters. But I was struck with a nuanced
thought the other day: what if Disney puts these jokes in
the movies to help adults rediscover in a new way the story
they loved as children?
What if kids’ movies are spattered with somewhat offcolor, dark themes and jokes in order to open up the story
to people who watched the movie as children so that there
is continual value in revisiting these stories as adults?
For many who leave the faith, the story almost always
sounds the same: “Well, I went to Sunday School when
I was a kid, but then I grew up and (fill in the blank).”
Maybe the blank is filled by “started reading Christopher
Hitchens.” Maybe it’s filled by “realized how hypocritical
people in the church really were.” Whatever the case may
be, it seems clear that believing in Jesus Christ, believing in
God is something for children who know nothing about the
world. Conversion away from faith is a story of “maturity.”
But what if the Christian story is really more like a Disney
movie? I don’t mean this in the sense that is for kids, but
rather, what if it’s really something that we continue to
approach as new every time we hear it? What if every time
we read a familiar story from the scriptures we are meant
to walk away thinking, “How did I not see that before?!”
What if we approached faith in Christ the same way we
approached watching childhood classics as adults? Sure,
there would be an element of familiarity, but I’m confident
that we would begin to realize somethings we have never
noticed before. Part of our problem is that we think often
tend to think of and portray Orthodoxy as a static set of
beliefs to which we either adhere or don’t.
But that’s not actually Orthodox Christian faith.
Orthodox Christian faith is dynamic and powerful, tied to
a real relationship with a real Person, and while the truths of
Christianity are eternal, we are not. We change; we grow up.
We acquire different experiences that open the mystery of
Christ to us in new and surprising, sometimes challenging
and frightening ways.
Perhaps this is why the wisdom of the Church is such
that we have a liturgical cycle. Every day, every week, every
year - we filter through the same stories, the same readings,
the same hymns in order to rediscover again and again the
bottomless depths of God’s love and might! This is what
C.S. Lewis touched on in Prince Caspian as Lucy tumbles
with Aslan, surprised to find that he is actually bigger than
she remembers. Aslan’s response to her is simple: “That is
because you are older, little one...every year you grow, you
will find me bigger.”
So as we approach the faith of our fathers, the faith of
our childhood with new eyes and new hearts, perhaps we
should embrace the mystery of Christ as we respond to
His never-ceasing invitation, “Come further up, and come
further in!”
Christian Gonzalez. “Disney Is for Grown-Ups - Pop Culture
Espresso Shots - Blog -.” Greek Orthodox Archdiocese Blog,
https://blogs.goarch.org/blog/-/blogs/disney-is-for-grown-upspop-culture-espresso-shots. Accessed 11 Jan. 2019.

Εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν,
τίς καθ’ ἡμῶν;
		
Ρωμ. 8,31
If God is for us,
who is against us?
		
Romans 8:31

Οι ιερόπαιδες του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Vancouver, ο π. Δ. Τρυφωνόπουλος, ο π. Τ. Πράττας και ο Μητροπολίτης Σωτήριος
The Altar Boys of the St. Nicholas in Vancouver, Fr. D. Tryfonopoulos, Fr. T. Prattas and His Eminence Metropolitan Sotirios
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Christmas Essay
Challenge 2018:
The Results
With the blessing of His Eminence Metropolitan
Sotirios, our Holy Metropolis once again organized
a Christmas Essay Challenge this past December for
all Greek Orthodox youth in Canada.
Students were asked to answer the question,
“How Does the Birth (Nativity) of Our Lord Jesus
Christ Inspire and Motivate You?” based on personal
experience, conversations with family and friends and
research. Over fifty submissions were received for
the two age categories (8-13 and 14-19 year-olds). All
of the essays received were thoughtfully developed
and well written.
Our Holy Metropolis sincerely thanks and warmly
congratulates all students (names listed below),
including those from the Metamorphosis Greek
Orthodox Day School in Toronto, who took the time
and initiative to submit a response to the Christmas
Essay Challenge.
After carefully examining all submissions based on
content, organization, style, language and creativity
and originality, we are pleased to announce the
following winners.
8-13 Age Category
Winner: Maria Tassopoulos
Second Place: Eleni Sahlas
Third Place: Alexia Stathopoulos
14-19 Age Category
Winner: Kassiani Tzoganakis
Second Place: Effie Gervais
Third Place: Constantinos Apostolos
The winners will each receive a scholarship (1st
Prize, $400; 2nd Prize, $200; 3rd Prize, $100) from our
Holy Metropolis.
We once again applaud all students, particularly
the finalists, for their outstanding work and we pray
that the Triune God – Father, Son and Holy Spirit –
through the intercessions of the Most-holy Theotokos,
helps and protects them all the days of their lives.

Διαγωνισμός
χριστουγεννιάτικης έκθεσης 2018
Τα αποτελέσματα
Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Τορόντο κυρίου Σωτηρίου, η
Ιερά μας Μητρόπολη οργάνωσε πάλιν εφέτος
διαγωνισμό Έκθεσης Χριστουγέννων για όλους
τους Έλληνες ορθόδοξους νέους και νέες στον
Καναδά.
Μαθητές και φοιτητές ρωτήθηκαν να απαντήσουν

στην ερώτηση: «Πώς και προς τί σε εμπνέει η
Γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού;». Η έκθεση
ζητήθηκε να είναι βασισμένη σε μία προσωπική
εμπειρία, σε συζητήσεις με οικογένεια και φίλους
και σε έρευνα. Δεκάδες εκθέσεις ελήφθησαν για
τις δύο κατηγορίες ηλικιών (8 – 13, 14 – 19 ετών).
Όλες οι εκθέσεις ήταν πολύ όμορφα οργανωμένες.
Οι σκέψεις συγκροτημένες και καλογραμμένες.
Η Ιερά μας Μητρόπολη ευχαριστεί όλους
τους μαθητές και τις μαθήτριες για την
συμμετοχή τους και θερμά τους συγχαίρει
(ο κατάλογος των ονομάτων όσων έλαβαν
μέρος παρακάτω) συμπεριλαμβανομένων των
μαθητών του ελληνορθόδοξου ημερήσιου σχολείου
«Μεταμόρφωση» στο Τορόντο, οι οποίοι πήραν την
πρωτοβουλία και διέθεσαν το χρόνο να στείλουν
εκθέσεις για το διαγωνισμό. Μετά από προσεκτική
εξέταση όλων των εκθέσεων που εστάλησαν,
βασισμένη σε περιεχόμενο, συγκρότηση κειμένου,
οργάνωση κειμένου, γλώσσας και ύφους, είμαστε
στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τους
κάτωθι νικητές.
8-13 Ετών
Πρώτη Θέση: Maria Tassopoulos
Δεύτερη Θέση: Eleni Sahlas
Τρίτη Θέση: Alexia Stathopoulos
14-19 Ετών
Πρώτη Θέση: Kassiani Tzoganakis
Δεύτερη Θέση: Effie Gervais
Τρίτη Θέση: Constantinos Apostolos
Οι νικητές θα λάβουν μία σχολική υποτροφία
(πρώτο βραβείο 400$, δεύτερο βραβείο 200$, τρίτο
βραβείο 100$) από την Ιερά μας Μητρόπολη.
Για άλλη μια φορά συγχαίρουμε όλους τους
μαθητές, ιδιαίτερα τους νικητές, για την εξαιρετική
τους εργασία και προσευχόμαστε στον Τριαδικό
Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, με τις πρεσβείες
της Υπεραγίας Θεοτόκου να τους προστατεύουν
και να τους βοηθούν όλες τις ημέρες της ζωής τους.
Alex Pipilas
Alexander Arruda
Alexandru Darie
Alexia Cholakian
Alexia Stathopoulos
Ana-Maria Darie
Anastasia Dimas
Anastasia Sirmis
Andreea Stan
Anna Macmillan
Anna Maria Skoulas
Anna-Maria Kolovos
Basili Giaouris
Charalabia Christoforatos
Christina Pachiadakis
Christina Wlock
Christos Boulieris
Cristina Khan
Daniela Eliadis
Despina Koinis
Eleni Sahlas
Elleni Elpitha Klironomos
Filippos Andritsos
Ioannes Sahlas
Kalli-Ann Sevaptsidis

Katerina Mpilalis
Katherine Trigilidas
Larissa Trichas
Maria Papadogiannis
Maria Tassopoulos
Marina Pappas
Matthew Tsakalos
Michael Tassis
Nicholas Saraccini
Romanos Develiadis
Sophia Sahlas
Stefan Grumazescu
Theodora Voudouris
Theodore Hristakis
Tony Giannopoulos
Vasiliki Tsagarelis
Viktoras Andritsos
Constantinos Apostolos
Costa Grillas
Effie Gervais
Kassiani Tzoganakis
Kyra O’Connor
Maria Grillas
Vasiliki Mauldin

Τα παιδιά του μεγάλου και μικρού χορευτικού της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος, Άννης και
Παρασκευής, Markham, στην ετήσια χοροεσπερίδα της Κοινότητας τους.
The youth of the Senior and Junior dance groups of the Greek Orthodox Community of Sts. Panteleimon, Anna and
Paraskevi, Markham at the annual dance of their Community.

St. Theognostos:
When the soul leaves the body,
the enemy advances to attack it . . .
“When the soul leaves the body, the enemy advances to
attack it, fiercely reviling it and accusing it of its sins in a
harsh and terrifying manner. The devout soul, however,
even though in the past it has often been wounded by
sin, is not frightened by the enemy’s attacks and threats.
Strengthened by the Lord, winged by joy, filled with
courage by the holy angels that guide it, and encircled and
protected by the light of faith, it answers the enemy with
great boldness: ‘Fugitive from heaven, wicked slave, what
have I to do with you? You have no authority over me;
Christ the Son of God has authority over me and over all
things. Against Him have I sinned, before Him shall I stand
on trial, having His Precious Cross as a sure pledge of His
saving love towards me. Flee from me, destroyer! You have
nothing to do with the servants of Christ.’ When the soul
says all this fearlessly, the devil turns his back, howling
aloud and unable to withstand the name of Christ. Then

the soul swoops down on the devil from above, attacking
him like a hawk attacking a crow. After this it is brought
rejoicing by the holy angels to the place appointed for it in
accordance with its inward state.”
+ St. Theognostos, On the Practice of the Virtues, Philokalia
Volume 2
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On Τhose Who Are
Called to Guide Us to
the Bridegroom Christ
Deacons, priests, hierarchs, spiritual fathers
(elders) are all called to be the conduits through
which one is led to the Bridegroom Christ, just like a
bride is led to the groom in a wedding.
Christ is the Bridegroom. He is the true God. He
is the only Saviour and Redeemer of the world. All
Christians should be led to Him, the Saviour Christ,
the Bridegroom of the Church.
Unfortunately, some deacons, priests, hierarchs,
spiritual fathers (elders) forget this truth. Instead
of leading people to the Bridegroom Christ, they
themselves attempt to take hold of the honours that
are inherent to the Saviour Himself. In this way, they
create a cult of personality by steering the faithful
towards themselves, rather than guiding them to
Christ.
This is the greatest sin. If this is not properly
monitored and dealt with, it becomes idolatry. The
faithful person will not only be deprived of salvation,
but also the person supposedly called to guide us to
the Bridegroom, who by his actions becomes a false
‘bridegroom,’ will lose his soul without even realizing
it. Instead of a spiritual father and guide, he will
become a ‘guru.’ And in this case, the true Orthodox
Faith is displaced by the worship of idols.
It is very important that we all pay attention to
this. The proper therapy for this spiritual illness
is humility. Without humility, nothing is truly
authentic. Nothing is real. Nothing is in agreement
with the teachings of the Bridegroom Christ.
Let both those who are called to guide us to the
Bridegroom as well as their followers not lose their
way. Let the Bridegroom Christ show them the way,
and let us all progress together towards Him.

Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ
πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,
26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ
μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα·
John 11: 25-26
Jesus said, "I am the resurrection and the
life. Those who believe in me, even though
they die, will live, and everyone who lives
and believes in me will never die."
Ιωάν. 11, 25-26

Remember
Our Theological
Academy
Please include our Theological
Academy in your annual donations
and in your wills in order to ensure
the future of our Church and
Hellenism in Canada. The Academy
needs the love and support of
everyone.
The legal name is:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Oρθόδοξος Μητρόπολη Τορόντο
(Καναδά) • 86 Overlea Blvd, Toronto OΝ M4H 1C6, Canada
Tel: 416-429-5757 • Fax: 416-429-4588
E-mail: metropolis@gometropolis.org
YouTube: GOMetropolis Toronto
Web: www.gometropolis.org Twitter@GO_Metropolis
Συντάσσεται από επιτροπή και κυκλοφορεί την πρώτη
εβδομάδα εκάστου μηνός. The Orthodox Way is published
monthly by the Greek Orthodox Metropolis of Toronto (Canada).
Η Ο.Π. προετοιμάζεται από την ακόλουθη επιτροπή.
The O.W. is prepared by the following Committee:
π. Α. Ζηλιασκόπουλος, π. Δ. Μουσελίμης, π. Τ. Πράττας,
π. Α. Γκιόκας, Γ. Κόντου, O. Ιωαννίδου, Σ. Βολονάκης, K.
Chialtas, Ν. Ζαχαράκης.
Φωτογραφίες-Photos: G. Manos.
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ΝEΑ I. ΜΗΤΡOΠΟΛΗΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου. Τον Μητροπολίτη Σωτήριο
επισκέφθηκε στο γραφείο του η υπουργός τουρισμού της
Ελλάδας κ. Ε. Κουντουρά συνοδευόμενη από τον Γεν.
Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Β. Μαλιγκούδη και
ορισμένους άλλους συνεργάτες τους.

βοηθούμενος από τον π. G. Despotov. Ο π. Γεώργιος κάνει
άριστη εργασία. Η Κοινότητα είναι πολύ συνεργάσιμη.
Μετά τη Θ. Λειτουργία παρετέθη γεύμα για όλους, όπως
πάντοτε. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.

ι πρώτες ημέρες του νέου έτους βρήκαν τον
Μητροπολίτη Σωτήριο στην Ελλάδα, όπου
είχε μεταβεί για την κηδεία του αδελφού του
Ευαγγέλου. Αιωνία του η μνήμη.

Ενθρονίστηκε ο νέος Αγγλικανός Επίσκοπος στο
Τορόντο, Andrew Asbill στον Καθεδρικό Ναό Αγ.
Ιακώβου. Τον Μητροπολίτη Σωτήριο εκπροσώπησαν ο
π. Α. Ζηλιασκόπουλος και ο π. Θ. Παρασκευόπουλος.
Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου. Τον καθιερωμένο ετήσιο
Αγιασμό στο Ελληνικό Προξενείο τέλεσε ο Μητροπολίτης
Σωτήριος βοηθούμενος από τον π. Χ. Σαρρή.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος τελεί τον Αγιασμό,
βοηθούμενος από τον π. Χ. Σαρρή, στο Ελληνικό
Προξενείο Τορόντο.Αριστερά ο Γεν. Πρόξενος κ. Β.
Μαλιγκούδης.
His Eminence Metropolitan Sotirios presiding over the
Agiasmos at the office of the Greek Consulate assisted by
Fr. H. Sarris. On the left the Consul General of Greece in
Toronto Mr. V. Maligoudis.
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου. Τον Μητροπολίτη
Σωτήριο στο γραφείο του επισκέφθηκε η διοίκηση της
Κυπριακής Κοινότητας και ο Ύπατος Αρμοστής της
Κύπρου στον Καναδά κ. Β. Φιλίππου και συζήτησαν
διάφορα θέματα σε μία άκρως φιλική ατμόσφαιρα.
Ο Ιερ. Προϊστάμενος π. Θ. Δράκος, ο πρόεδρος της
Κοινότητας Προφ. Ηλία Mississauga, κ. Τ. Θαρρενός, και ο Β'
Αντ/δρος κ. Δ. Στεργιάδης, επισκέφθηκαν τον Μητροπολίτη
Σωτήριο στο γραφείο του και συζήτησαν διάφορα θέματα
αφορώντα στην κοινότητα Προφ. Ηλία Mississauga και
ιδιαίτερα στη σωστή χρήση των χώρων της.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας τελέσθηκε Μ. Εσπερινός
στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος από τον
Μητροπολίτη Σωτήριο. Συμμετείχαν πολλοί ιερείς. Ο
Μητροπολίτης Σωτήριος τίμησε τον ιερ. προϊστάμενο
π. Μ. Μιχαήλ με το Οφίκιο του Οικονόμου. Μέσα στο
πολυπληθές εκκλησίασμα την πρώτη θέση κατείχε
ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Β. Φιλίππου με
την ερίτιμη σύζυγό του. Έλαβαν μέρος και όλοι οι
αξωματούχοι της Κυπριακής Κοινότητας και της
Κυπριακής Ομοσπονδίας. Μετά τη
βραδινή Θ. Λειτουργία παρετέθη δείπνο
για όλους και πολλοί πρόσφεραν δώρα
στον π. Μ. Μιχαήλ. Ο π. Μ. Μιχαήλ είναι
νέος ιερέας, απόφοιτος της Θεολογικής
μας Ακαδημίας και πολύ δραστήριος.
Άξιος!!!
Τρίτη, 22 Ιανουαρίου. Στον Ι. Ναό
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης έγινε
φέτος το πρωτοχρονιάτικο δείπνο και η
βασιλόπιτα των Διοικ. Συμβουλίων των
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Τορόντο
και περιχώρων. Έλαβαν μερος όλα
τα διοικητικά συμβούλια, αλλά και το
μητροπολιτικό συμβούλιο Φιλοπτώχου
Αδελφότητας με αρχηγό την πρόεδρο
κα Σ. Ρασσιά. Ήσαν αρκετοί ιερείς.
Μίλησε η πρόεδρος κα Σ. Ρασσιά. Ο
Μητροπολίτης Σωτήριος με πολλή
πατρική αγάπη μίλησε σε όλες τις κυρίες
και ευχαρίστησε για το θαυμάσιο έργο
το οποίο επιτελούν όλα τα τμήματα των
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Τορόντο και περιχώρων,
αλλά και ολόκληρου του Καναδά.
Σάββατο, 26 Ιανουαρίου. Έγινε η δεύτερη Πνευματική
Σύναξη Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων στον Ι.Ν. Αγ.
Γεωργίου Vancouver. Συμμετείχαν τα τρία τμήματα, Αγ.
Γεωργίου Vancouver, Αγ. Νικολάου Ανατ. Vancouver και
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Surrey. Μόνος του και
πολύ απλά τέλεσε την Θ. Λειτουργία ο Μητροπολίτης
Σωτήριος. Μετά την Θ. Λειτουργία παρετέθη πρόγευμα
για όλους. Μίλησε ο Μητροπολίτης Σωτήριος στο θέμα
«Πάσα βασιλεία μερισθείσα καθ’ εαυτήν ερημούται,
και πάσα πόλις ή οικία μερισθείσα καθ’ εαυτήν ου
σταθήσεται». Μετά ταύτα μίλησε ο π. Κ. Οικονόμου
με θέμα «Ανανέωση και ανάπτυξη Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων με νέα μέλη».
Παράλληλα με την πνευματική σύναξη των
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων έγινε και σύναξη ιεροπαίδων,
τα οποία έλαβαν μέρος στη Θ. Λειτουργία. Στη συνέχεια
μίλησε στα ιερόπαιδα ο π. Τ. Πράττας. Μετά ταύτα
μίλησε στα ιερόπαιδα ο Μητροπολίτης Σωτήριος.

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε
ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι.Ν Αγ. Τριάδος,

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο
Μητροπολίτης Σωτήριος, στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου

Λίγα λόγια από καρδιάς:
Αγγιγμα ψυχών - σωμάτων

άνθρωπο! Ανθρωπο αγαπητό, μεταμορφωμένο, ζεστό,
με νοιάξιμο για τον άλλον. Διότι πίσω από την έννοια
«Θεός» κρύβουμε άπειρες φορές την ψυχοπαθολογία,
την παθογένεια και την αρρώστια μας. Μπορεί μπροστά
να μπαίνει η λέξη «Θεός», μα είναι μόνο για να καλύψει
πολλά σκοτεινά θέματα της ψυχής μας. Είναι πολλοί
συγγενείς εκκλησιαστικών ανθρώπων -αυτών που είναι
«πολύ της Εκκλησίας»- που όταν βρουν έναν ιερέα,
βγάζουν την πίκρα και την απογοήτευσή τους: «Μα,
πάτερ, τι μαθαίνουν επιτέλους κοντά σου οι δικοί μου
άνθρωποι; Η γυναίκα μου, ο άντρας μου, το παιδί μου;
Τι παίρνει από σένα; Τι Θεό διδάσκεις; Τι Θεό βγάζεις,
πάτερ μου;» Αν η διδαχή και η αγάπη σου για τον Θεό
δεν φέρνουν χαρά και ενότητα, τότε σίγουρα κάτι δεν
πάει καλά. Το περιεχόμενο της θερμότατης προσευχής
του Χριστού, λίγο πριν σταυρωθεί, ήταν ακριβώς αυτό:
Προσευχήθηκε με αιμάτινο ιδρώτα και για την ενότητά
μας! Εσύ ίσως πεις «εκεί εννοούσε ενότητα πίστεως»!
Ναι, σίγουρα, αναφέρθηκε και στην πίστη. Μήπως,
όμως, η ενότητα δεν χρειάζεται και σε ένα σπίτι; Ενότητα
γονέων - παιδιών.
Ενότητα του ζευγαριού μεταξύ του. Ενότητα των
αδελφών στο σπίτι. Ενωμένα αδέρφια. Γονείς. Συγγενείς.
Ολοι. Αλλιώς, τι νόημα έχει να λέμε ότι πιστεύουμε; Πώς
αποδεικνύεται η μεταμορφωτική δύναμη της πίστης μας;
Πώς μπορείς να λες ότι αγγίζεις τον Θεό αν δεν είσαι
πρώτα ανθρώπινος; Πώς μπορείς να λες ότι αγαπάς
τον Χριστό αν δεν είσαι ζεστός στον άνθρωπό σου και
επιτρέπεις να δημιουργείται μέσα του ένας απίστευτος
εκνευρισμός με τέτοια ψυχρότητα και απόσταση που
κρατάς; Για σκέψου τι κάνεις.
Κρατάς απόσταση από τον άνθρωπό σου και μάλιστα
στο όνομα του Θεού! Και ποτέ δεν παραδέχεσαι ούτε λες
ότι «το πρόβλημα είναι δικό μου! Διότι είμαι γεμάτος ή
γεμάτη ενοχές. Γιατί πίσω απ' όλη αυτή τη συμπεριφορά
μου κρύβεται κάτι άρρωστο δικό μου».
Πίσω απ' όλη αυτή τη συμπεριφορά κρύβεται
μια λανθασμένη θεολογία. Και μια λανθασμένη
ανθρωπολογία. Και μια λανθασμένη κοσμολογία.

Αν η διδαχή
και η
αγάπη σου
για τον Θεό
δε φέρνουν
ενότητα,
τότε κάτι
δεν πάει καλά
Ακόμη και το
«Πιστεύω» να
λες τέλεια,
«Πιστεύω εις
έναν Θεό, Πατέρα
Π α ν τ ο κ ρ ά τορα…», και να
ομολογείς ότι
«Ναι, πιστεύω στον Τριαδικό Θεό, στον ορθόδοξο Θεό,
στον Θεό των Οικουμενικών Συνόδων κ.λπ., κ.λπ.» θα
σου απαντήσω ότι όλα αυτά που ομολογούν τα χείλη
σου είναι τέλεια. Αλλά οι άγιοι που τα έλεγαν με ζήλο
και ακρίβεια δεν τα έλεγαν μόνο ως λόγια ούτε τα
ομολογούσαν τυπικά!
Γι' αυτούς ήταν κάτι που έβγαινε ως πράξη ζωής και
ακτινοβολία, ως εγγύτητα και άγγιγμα ψυχών. Κι όταν
πρόκειται για ζευγάρι, μιλάμε για άγγιγμα ψυχών, αλλά
και σωμάτων. Κι αν θες να εκφράσεις την αγάπη σου
σε αυτόν τον Θεό, θα το κάνεις και μέσα από αυτήν τη
μορφή σχέσης, την ερωτική. Μην ξεχνάς κάτι βασικό:
Είστε ζευγάρι!
Απόδειξε, λοιπόν, ότι ο Θεός, όντως, σε έκανε αληθινά

*Από το βιβλίο του π. Ανδρέα Κονάνου «Ολα του γάμου
δύσκολα» των εκδόσεων Αθως

Θυμηθείτε...
τη Θεολογική μας Ακαδημία
Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Διαθήκη σας
περιλάβετε και την Θεολογική μας Ακαδημία.
Εγγυάται το μέλλον της Εκκλησίας και του
Ελληνισμού στον Καναδά. Χρειάζεται την
αγάπη και την υποστήριξη όλων μας.
Το επίσημο όνομά της είναι:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy
Vancouver, βοηθούμενος από τον π. Κ. Οικονόμου
και τον π. Δ. Τρυφωνόπουλο. Πολυπληθές ήταν
το ευλαβές εκκλησίασμα. Μετά τη Θ. Λειτουργία
παρετέθη γεύμα για όλους και έγινε η σχολική γιορτή
στη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, από όλα τα σχολεία
της περιοχής Vancouver, Surrey και περιχώρων. Τόσο
στη Θ. Λειτουργία, όσο και στη σχολική γιορτή έλαβε
μέρος ο εντιμ. πρόξενος της Ελλάδας στο Vancouver
κ. Α. Ιωάννου, ο οποίος και μίλησε. Έλαβαν, επίσης,
μέρος οι Άρχοντες της περιοχής, του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου. Όλα είχαν καταπληκτική επιτυχία.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.
Τρίτη, 29 Ιανουαρίου. Εσπερινή Θ. Λειτουργία τέλεσε
ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης Surrey, βοηθούμενος από όλους τους ιερείς
της περιοχής. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τίμησε με
το Οφίκιο του Οικονόμου τον π. Κ. Καλτσίδη, ο οποίος
είναι απόφοιτος της Θεολογικής μας Ακαδημίας και
υπηρέτησε στην Κοινότητα της Victoria, αλλά και του
Surrey, όπου υπηρετεί τώρα, με πολλή πίστη, αφοσίωση
και αξιοσύνη. Άξιος!!!
Μετά τη βραδινή Θ. Λειτουργία παρετέθη δείπνο
για όλους και πολλοί πρόσφεραν δώρα στον π. Κ.
Καλτσίδη. Στη Θ. Λειτουργία και στο δείπνο συμμετείχε
ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας κ. Α. Ιωάννου, αλλά
και οι Άρχοντες της περιοχής, του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου.

Program
of His Eminence
Μetropolitan
Sotirios
MARCH 2019
Sat 2		 D. Liturgy, Sts. Constantine & Helen
			 Church, DDO, QC
		 Philoptochos Spiritual Retreat
Sun 3		 D. Liturgy, Koimisis Tis Theotokou
			 Church, Montreal, QC
Sun 10 D. Liturgy, Patrokosmas
			 H. Monastery, Bolton, ON
Fri 22 2nd Salutations, St. John the Baptist
			(Synaxis) church, St. Hubert, QC
Sun 24 D. Liturgy, Evangelismos Church,
			 Montreal, QC
Sun 24 G. Vespers, Evangelismos Church,
			 Montreal QC
Mon 25 D. Liturgy, Evangelismos Church,
			 Montreal, QC
Fri 29 3rd Salutations, Holy Trinity Church,
			 London, ON
Sat 30 D. Liturgy, St. Demetrios Church,
			 Sarnia, ON
			Elevation of Fr. Chr. Achilleos
			 to Economos
			 Philoptochos Spiritual Retreat
Sun 31 D. Liturgy, Holy Cross Church,
			 Windsor, ON

Επικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς τὴν
ἐλπίδα ἔχει ἐπ’ ἄνθρωπον καὶ στηρίζει
σάρκα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν, καὶ
ἀπὸ Κυρίου ἀποστῇ ἡ καρδία αὐτοῦ·
Ιερ. 17:1
Cursed is the man who trusts in man, and
will lean his arm of flesh upon him, while
his heart departs from the Lord.
Jeremiah, 17:1

