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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι εἶχον 
εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καί 
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ 
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ἐπλη-
θύνοντο”.

Πράξ θ’, 31  
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Οι κήρυκες τού «πέθανε ο Θεός» δεν 
σταμάτησαν. Συνεχίζουν ακάθεκτοι.

Ήταν αρχιεπίσκοπος αυτός που το είπε. Τι 
είπε; «Ζούμε σε μεταχριστιανική εποχή». 

Πολλοί σκέφτονται κατά τον ίδιο τρόπο. 
Έχουν δίκιο; Ασφαλώς όχι. Γιατί; Διότι ο 
Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Ο μόνος 
αληθινός Θεός. Είναι αιώνιος. Ο αυτός χθες 
και σήμερον και εις τους αιώνας. Δεν πεθαίνει. 
Εμείς πεθαίνουμε. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε 
τον Δίκαιο Κριτή. 

Πρώτος προσπάθησε να σκοτώσει το Θεό 
ο Ηρώδης. Έσφαξε δέκα τέσσερις χιλιάδες 
(14.000) νήπια για να σφάξει το Χριστό. Δεν 
τα κατάφερε. 

Οι σύγχρονοι Ηρώδηδες πόσους σφάζουν; 
Εκατομμύρια. Σκεφθείτε μόνο τις εκτρώσεις. 
Μόνο στην μεγάλη σε ιστορία και μικρή σε 
έκταση Ελλάδα σφαγιάζονται περισσότερα 
από διακόσιες πενήντα χιλιάδες  (250.000) 
παιδάκια κάθε χρόνο. Σκεφθείτε τι γίνεται σε 
όλο τον κόσμο με τις εκτρώσεις. 

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν σε μήνυμά 
του έκανε λόγο για πυρηνικό πόλεμο. Τι θα 
γίνει τότε; Μόνο ο Θεός γνωρίζει. 

Μήπως κάνουμε λογαριασμούς χωρίς τον 
ξενοδόχο; Με ό,τι κάνουμε εμείς βλάπτουμε 
τους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε να βλάψουμε 
το Θεό. 

Ο αληθινός Θεός, ο Χριστός, ξανοίγει 
μπροστά μας το έτος 2019. Μας το χαρίζει. Το 
θέτει στη διάθεσή μας. Από εμάς εξαρτάται 
πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. 

Ας μην ξεχνά κανείς, ότι ο χρόνος είναι 
το πολυτιμότερο αγαθό. Είναι το πιο ακριβό 
αγαθό. 

Χρησιμοποιείς το χρόνο σου σωστά; 
Πετυχαίνεις σε τούτη τη ζωή. Είσαι στο δρόμο 
της σωτηρίας. Κερδίζεις και την αιώνια ζωή. 

Δεν άλλαξε ούτε θα αλλάξει ο Χριστός στο 
έτος 2019. 

Θυμήσου. Εμείς φύγαμε από τον παράδεισο. 
Εκείνος άνοιξε τον παράδεισο για μας. Εμείς 
Τον σταυρώσαμε. Εκείνος μας συγχώρεσε. 
Υπόσχεται να περπατεί πάντα μαζί μας. 
Και αν καμιά φορά εξαντλούμαστε να μας 
σηκώνει στους ώμους Του. 

Άκουσε, χριστιανέ τού σήμερα. Ούτε πέθανε 
ούτε θα πεθάνει ο Θεός. Ούτε ζούμε, ούτε 
θα ζήσουμε σε μεταχριστιανική εποχή. Ο 
Χριστός είναι κύριος της ζωής και του θανάτου. 
Δημιουργός του κόσμου. Δημιουργός και 
κύριος του χρόνου. 

 Μικροί και μεγάλοι ας λογικευτούμε στο 
νέο χρόνο. Να σταματήσουμε να είμαστε 
σύγχρονοι Ηρώδηδες. Να σταματήσουμε να 
αλληλοφαγωνόμαστε. Να σκεπτόμαστε και 
να πράττουμε πάντοτε το καλό. 

Είμαστε το σπίτι του Θεού. Ας το καθαρίσουμε 
με μετάνοια, ώστε να κατοικεί μέσα μας ο ίδιος 
ο Θεός. Έτσι ο καινούργιος χρόνος θα είναι 
ευχάριστος. Δημιουργικός. Σωτηριώδης. 

Εύχομαι σε όλους καλή και ευλογημένη 
καινούργια χρονιά. Με τον Χριστό στις ψυχές 
μας και τις καρδιές μας. Με αγάπη για όλους 
και για τους εχθρούς μας. Ζώντας την ειρήνη 
και εργαζόμενοι για την ειρήνη.

Ο Χριστός 
στο 2019

Παραδίδεται ο Τόμος Αυτοκεφαλίας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Μητροπολίτη Σωτηρίου

“Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη 
Γαλιλαία στον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη 
για να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης 
όμως τον εμπόδιζε λέγοντας του: «Εγώ 
έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα κι 
έρχεσαι εσύ σε μένα;» Ο Ιησούς όμως του 
αποκρίθηκε: «Ας τα αφήσουμε τώρα 
αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και 
οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του 
Θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να 
βαπτιστεί. Βαπτίστηκε, λοιπόν, ο Ιησούς 
και αμέσως βγήκε από το νερό. Και 
αμέσως άνοιξαν οι ουρανοί και είδε το 
Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να 
κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. 
Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα 
ουράνια που έλεγε: «Αυτός είναι ο 
αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο 
εκλεκτός μου. (Ματθαίος 3. 13-17)

Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής
•Η βάπτιση του Χριστού ονομάζεται 

Θεοφάνεια, δηλαδή φανέρωση του Θεού. 
Είναι μια φανέρωση του Τριαδικού Θεού.

•Όταν βαπτιζόταν ο Χριστός άνοιξαν 

Περί Ουκρανίας...
Του Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη 
        στην Romfea.gr

Πολλά γράφθηκαν γύρω ἀπό τό ζήτημα τῆς 
Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, ὑπάρχει καί ἄλλη, 
ἡ σωτηριολογική ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος, ἡ 
ὁποία εἶναι ὑπεράνω ὅλων· πάνω ἀπ' ὅλα εἶναι ἡ 
σωτηρία τοῦ λαοῦ, καί τίποτε ἄλλο.

Καί στήν περίπτωσή μας, πάνω ἀπ' ὅλα εἶναι 

ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, χάρη τῆς σωτηρίας 
τοῦ λαοῦ. Χωρίς αὐτό τό «κίνητρο», «τό γράμμα» 
ἀποκτείνει...! (Β΄Κορ. 3:6). Γιατί, καί οἱ Ἰουδαῖοι 
τηροῦσαν τό «γράμμα τοῦ νόμου», προσφέροντας 
τίς θυσίες, πού ὑπαγόρευε ὁ θεῖος νόμος, ἀλλά 
ὁ Κύριος τούς εἶπε, «ἔλεον θέλω, καί οὐ θυσίαν» 
(Ὠσηέ 6:6),ἐννοώντας: Γιά Μένα πρωτεύει ἡ 
εὐσπλαγχνία, ἡ συμπόνοια πρός τόν πλησίον.

Καί εἶμαι σίγουρος, πώς ὁ Κύριος στήν περίπτωση 
τῆς Οὐκρανίας, θά βροντοφωνοῦσε: «Ποθῶ τή 

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εγχειρίζει στον Μακαριώτατο 
Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο τον Τόμο Αυτοκεφαλίας

"Εν Ιορδάνη 
βαπτιζομένου 
σου, Κύριε..."

Ευχόμαστε το Nέο Έτος να είναι Ευλογημένο, Ειρηνικό και Καρποφόρο Πνευματικά και Υλικά!
We wish you a Peaceful and Blessed New Year which is Spiritually and Materially Prosperous!
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Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά) Εκπαιδευτικά θέματα 

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει 

 η ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

Ἐγγὺς Κύριος τοῖς συντετριμμένοις 
τὴν καρδίαν καὶ τοὺς ταπεινοὺς 
τῷ πνεύματι σώσει. 

Ψαλμ. 33:19
The Lord is near to them that are of 
a contrite heart; and will save the 
lowly in spirit.

Psalm 33:19

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, 
τμήμα της σχολικής  χορωδίας του 

Ημερήσιου Ελληνορθόδοξου Σχολείου, οι μαθητές-
τριες της Β. Γυμνασίου επισκέφτηκαν το Ελληνικό 
Γηροκομείο και την Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη 
Καναδά για να τραγουδήσουν ελληνικά παραδοσιακά 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια και να πούνε τα κάλαντα.

Την Πέμπτη 20  Δεκεμβρίου 2018, μεγάλη επιτυχία 
σημείωσε  η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου 
που έλαβε μέρος στο φιλόξενο Μητροπολιτικό κέντρο. 

Πολλοί  οι συγγενείς  και φίλοι  παρακολούθησαν τη 
σχολική εορτή και απόλαυσαν την άψογη παρουσίαση 
των μικρών μαθητών-τριών και την θεατρική παράσταση 
«Nutcracker» που παρουσίασαν οι μεγαλύτεροι μαθητές 
-τριες . Συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς και 
ιδιαίτερα  στις κυρίες Σ. Αθανασέλου και Α. Βρεττού που 
ήταν οι υπεύθυνες της παράστασης!

Στα πλαίσια των Χριστουγέννων συγκεντρώσαμε 
δωροκάρτες και παιχνίδια τα οποία δωρίσαμε σε άπορα 
παιδιά.

Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2019 το πρωί, ο πατήρ Ο. 
Δρόσσος τέλεσε Αγιασμό των Υδάτων λόγω των 
Θεοφανείων για τους μαθητές –τριες του σχολείου μας.

Τα χειμερινά εξωσχολικά προγράμματα θα ξεκινήσουν 
στις 14 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν στα μέσα 
Ιουνίου .

Οι εξετάσεις 
του γυμνασίου 
θ α  λ ά β ο υ ν 
μέρος από τις 
23 Ιανουαρίου 
μέχρι  την 1η 
Φεβρουαρίου. 
Καλή επιτυχία!

Τ η ν  Τ ρ ί τ η 
29 Ιανουαρίου 
θ α  τ ε λ ε σ θ ε ί 
εσπερινός στο 
παρεκκλήσι Των 
Τριών Ιεραρχών 
του σχολείου 
μας στις 2:00 μ.μ.

Το πρωί της 

Τετάρτης  30 Ιανουαρίου 2019  ημέρα εορτασμού 
των Τριών Ιεραρχών θα τελεστεί  Λειτουργία και θα 
ακολουθήσει η σχολική γιορτή προς τιμή των Τριών 
Ιεραρχών και της Ελληνορθόδοξης Παιδείας. 

Την ίδια ημέρα θα κόψουμε τη βασιλόπιτα του 
σχολείου και θα δοθούν διπλώματα στους μαθητές –τριες 
που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό Ελληνομάθειας το 
2018. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

Το Ημερήσιο  Ελληνορθόδοξο Σχολείο  της 
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οντάριο. Το καταρτισμένο 
διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες σχολικές 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 ιστοσελίδα www.
mgos.ca, τηλ : 416 463-7222, info@mgos.ca ιστοσελιδα 
www.mgos.ca
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και προοπτικές 

της Ελληνόφωνης 
Εκπαίδευσης

Με το ξεκίνημα του Νέου Έτους ευχόμαστε ολόθερμα 
στους μαθητές και στους γονείς τους, καθώς και σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων 
του Καναδά μια χρονιά δημιουργική, γεμάτη από 
ενθουσιασμό, νέους στόχους και όνειρα, πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Ευχόμαστε όλοι 
να ενισχύσουμε τη συνείδηση της ελληνορθόδοξης 
ταυτότητάς μας και να ατενίσουμε το μέλλον με πνεύμα 
αισιοδοξίας και προόδου.

Μέσα στο πνεύμα της ανάπτυξης και της καίριας 
αντιμετώπισης μεταβολών που προκύπτουν εξαιτίας της 
διεθνούς κρίσης, η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, 
του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνοφωνίας 
μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες σταθερότητας και 
προόδου συνάμα, όχι μόνο για όσους έχουν ελληνική 
καταγωγή αλλά και για όλους τους ανθρώπους 
ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, δεδομένου ότι ο 
ελληνικός πολιτισμός υπήρξε το θεμέλιο και η απαρχή 
ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού από την αρχαιότητα 
έως σήμερα και αποτελεί σημείο αναφοράς στην εξέλιξη 
της σκέψης και του πνεύματος.

Η ιστορία μας διδάσκει τη συμβολή του ελληνικού 
πνεύματος γενικά στην κατανόηση, διαμόρφωση και 
διάδοση του χριστιανισμού. Η Ελληνική Παιδεία και η 
Ορθοδοξία αποτελούν δύο άξονες που συντελούν στην 
ολοκλήρωση και σωτηρία του ανθρώπου. Η πορεία για 
να προσεγγίσει κάποιος το ελληνορθόδοξο πνεύμα  
επιτυγχάνεται μέσω της γνώσης και κατανόησης της 
ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής κληρονομιάς, 
του ελληνικού πολιτισμού και των αρχών της 
Ορθοδοξίας. Πρόκειται για δύο σημεία αναφοράς που 
αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν διαχρονικά στο 
πέρασμα των αιώνων από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Δεδομένου ότι το ελληνικό πνεύμα, ο ελληνικός λόγος, 
ο ελληνικός πολιτισμός είναι εν δυνάμει ζωντανός και 
εξελίσσιμος στο πέρασμα των χρόνων, υπάρχει μία 
διαχρονικότητα στην παιδεία, την σκέψη και τον λόγο. 
Τα στοιχεία αυτά βρίσκουν την έκφρασή τους σε κάθε 
μορφή κοινωνίας και πολιτεύματος, την κλασική περίοδο 
με ύψιστο αγαθό τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και 
την ελευθερία, στην ελληνιστική περίοδο με στόχο τη 
λογιοσύνη και την επιστημοσύνη, στη ρωμαϊκή περίοδο 
στη διοίκηση, την άρχουσα τάξη και την αριστοκρατική 
έκφραση των αξιών, στη βυζαντινή περίοδο στη 
συγγραφή των έργων της διδασκαλίας του χριστιανισμού, 
του Ευαγγελίου, των κειμένων των Τριών Ιεραρχών και 
των Πατέρων της Εκκλησίας, στα μεταβυζαντινά χρόνια 
προχωρούμε στη δημώδη γλώσσα και λογοτεχνία και 
προχωρώντας ανά τους αιώνες προσεγγίζουμε τον 
Ευρωπαϊκό διαφωτισμό που βασίζεται στο σύνολο όλων 
αυτών των θεσμών και δομών αλλά πρωτίστως στην 
ελληνική σκέψη, τη σκέψη αυτή που καθορίζει και 

τις αρχές της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 
ορθόδοξο πνεύμα διαχωρίζεται σε πολλά σημεία από 
την αρχαία ελληνική σκέψη αλλά αναδεικνύεται και 
διαφωτίζεται μέχρι σήμερα μέσω του ελληνικού λόγου, 
αντανακλώντας έτσι πολλές και βασικές πτυχές του 
ελληνικού πνεύματος. Και εδώ έγκειται η σύζευξη και 
συμπόρευση του ελληνισμού με την ορθοδοξία μέχρι 
τις μέρες μας.

Τα ελληνικά σχολεία μπορούν να παίξουν 
αποφασιστικό ρόλο στην πνευματική διαμόρφωση 
νέας ταυτότητας στην παγκόσμια κοινωνία, να 
προωθήσουν και να προβάλουν την ελληνική γλώσσα 
και να υποστηρίξουν την παιδεία των νέων και ενηλίκων 
κάθε πολιτισμικής καταβολής ανεξάρτητα από 
καταγωγή, εθνική ή φυλετική διάκριση. Η δημιουργία 
ενός Προγράμματος Σπουδών που θα θέτει ως 
στόχο του μια οικουμενική προώθηση του ελληνικού 
πνεύματος και πολιτισμού θα μπορέσει να επιφέρει 
σημαντικά επιτεύγματα στον χώρο της παιδείας και 
να εμπλουτίσει τις γνώσεις και την εμπειρία των 
μαθητριών και μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διγλωσσία, την τριγλωσσία και τη διαφορετικότητά τους 
στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του παρόντος και του 
μέλλοντος.

Η προώθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάδειξη 
του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού και γι’ 
αυτό το λόγο είναι ανάγκη να στηρίζουμε το έργο 
αυτό χρησιμοποιώντας τα καλύτερα προγράμματα 
διδασκαλίας και μέσα εκμάθησης και εκπαίδευσης 
σε ένα σχολικό πλαίσιο μαθητοκεντρικότητας και 
βιωματικότητας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές μέσα 
από πολλές ευκαιρίες και σύγχρονους τρόπους 
προσέγγισης και κατάκτησης της ελληνομάθειας 
μπορούν να κατανοούν την αξία της ελληνικής γλώσσας 
στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πνεύματος και να 
δημιουργούν τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα ενώ 
ταυτόχρονα θα αλληλεπιδρούν εποικοδομητικά στο 
πολυπολιτισμικό τους περιβάλλον όπου ζουν και 
αναπτύσσονται.

Για τον σκοπό αυτό τα σχολεία του Ελληνισμού 
της Διασποράς επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως 
δημιουργικές κοινότητες σεβόμενα και ενισχύοντας 
τη διαφορετικότητα, αξιοποιούν τη νέα και ψηφιακή 
τεχνολογία και προβάλλουν την καινοτομία και το 
άνοιγμα της παιδείας προς όλους και για όλους. Στόχος 
των σχολείων μας είναι να εναρμονιστούν με τις 
σύγχρονες ανάγκες των μαθητών του διαπολιτισμικού 
μας περιβάλλοντος και οι εκπαιδευτικοί μας να 
δραστηριοποιούνται ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση 
ενός συλλογικού προγράμματος και οράματος της 
ελληνικής εκπαίδευσης.

Ευχόμαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς, διευθυντές, 
προέδρους των συλλόγων γονέων, μέλη των σχολικών 
επιτροπών και τους δασκάλους που προσφέρουν 
πολυσχιδές και αξιόλογο μαθησιακό έργο να συνεχίσουν 
να αφιερώνονται στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 
και στους γονείς των μαθητών να συνεχίσουν να 
εμπνέουν στα παιδιά τους την αγάπη για τις αξίες του 
ελληνικού πολιτισμού και την ζωντανή δυναμική της 
ελληνικής γλώσσας.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε στήριξη και βοήθεια 
στην πνευματική πορεία και καλλιέργεια της ελληνικής 
ταυτότητας και συνείδησης.

Καλή χρονιά, δημιουργική και ελπιδοφόρα! Καλή 
χρονιά ανάτασης, αισιοδοξίας και αγάπης!

Η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών 
30 Ιανουαρίου

Με ιδιαίτερο σεβασμό θα γιορταστεί και φέτος στα 
κατά τόπους Ελληνικά Σχολεία του Καναδά η Γιορτή 
των Τριών Ιεραρχών - Η Γιορτή των Γραμμάτων. Από 
τα χείλη των μικρών μαθητών θα ακουστούν Ύμνοι, 
Προσευχές και Συγγράμματα των Μεγάλων Πατέρων 
της Εκκλησίας μας. Θα ακουστούν και ποιήματα για 
'Τα Γράμματα', για το 'Δάσκαλο', για το 'Μαθητή'. Το 
παρακάτω ποίημα αναφέρεται στο άτομο εκείνο που με 
τον τρόπο του μας άγγιξε την ψυχή μας και πάντα τον 
θυμόμαστε με πολλή αγάπη!

Στη γιορτή σου
Δάσκαλε είν' η γιορτή σου σήμερα
κι ήρθα να σε τιμήσω
να σου ανάψω ένα κερί
στη μνήμη σου να σκύψω
και να σου πω με σεβασμό
ένα μεγάλο ευχαριστώ
για όλα όσα μου έμαθες
από παιδί μικρό.
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ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛ. 1...             "Εν Ιορδάνη     
         βαπτιζομένου σου Κύριε..."

Οἱ δὲ εἶπον· Πίστευσον ἐπὶ τὸν 
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ 
σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.

Πραξ. 16:31
And they said, Believe on the Lord 
Jesus Christ, and thou shalt be saved, 
and thy house.

Acts 16:31

O πολύτιμος χρόνος. Από τον τωρινό χρόνο εξαρτάται 
η αιωνιότητα. Όπως οι περίφημες ψηφιδωτές εικόνες είναι 
ένα σύνολο από μικρές - μικρές ψηφίδες, έτσι κι η ζωή μας 
είναι ένα άθροι σμα μικρών στιγμών. Πρέπει να μάθουμε 
να γεμίζουμε κάθε στιγμή και μ’ ένα καθήκον. Την 
αξιοποίηση του χρόνου διδάσκει και ο Απ. Παύλος, όταν 
γράφει «βλέπετε πώς ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, 
αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν»   (Έφ. Ε’   16).    
Ο  χρόνος της ζωής μας είναι το  μόνο περιθώριο για να 
εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας. Οι άνθρωποι συχνά 
εύχονται «χρόνια πολλά», -και στην αρχή του καινούργιου 
χρόνιου, και σε ονομαστικές γιορτές και σε γενέθλια... 
Καλές βέβαια, οι ευχές, αλλά αξία και σημασία έχουν τα 
χρόνια τα καρποφόρα, τα γεμάτα αρετή και αγιότητα.

Ο Θεός δεν μετρά τα χρόνια της ζωής μας, αλλά τα 
ζυγίζει. Όπως έγραψε κάποιος σύγχρο-νος, «κανένας δε 
γερνά μόνο και μόνο γιατί περνούν τα χρόνια. Ο 
άνθρωπος γερνά μονάχα σα χάνει τα ιδανικά του. Τα 
χρόνια ρυτιδώνουν το δέρμα, αλλά η απώλεια της πίστης 
και του ενθουσιασμού ρυτιδώνει την ψυχή». Τι κι αν τα 
μαλλιά ασπρίζουν και το σώμα χάνει τη ρωμαλαιότητά 
του; «Ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου».

Όποιος τον καιρό σπαταλά, τον εαυτό του βλάφτει και 
καταδικάζει. Πόσο εγκληματούν οι νέοι εκείνοι που τα 
καλύτερα κι αποδοτικώτερα χρόνια της ζωής τους τα 
ξοδεύνουνε στην αμαρτία! Με θρυμματισμένες ελπίδες 
γυρνούν στα ρημόστρατα της χαμένης χαράς. Η αξιοποίη-
ση του χρόνου είναι το πιο μεγάλο κέρδος της ζωής. 
Αλοίμονο στους αδικοσκορπιστές του χρόνου! Θάρθει 
κάποια μέρα που θα πικροθρηνήσουν για την κατάχρηση 
του θείου αυτού δώρου που λέ γεται, χρόνος. Ο καλός και 
πιστός οικονόμος επιστρέφει το δώρο με τόκους. 
Εφαρμόζει τους λόγους του Κυρίου: «Εμέ δει εργάζεσθαι 
τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν έρχεται νυξ, 
ότε ουδείς δύναται εργάζεσθαι» (Ίωαν. Θ’ 4). Όσο η μέρα 
της ζωής μας φωτίζει, μπορούμε να εργαστούμε τα έργα 
του Θεού. Σαν όμως έρθει η νύχτα του θανάτου, σταματά 
το έργο της σωτηρίας.

Προειδοποιηθήκαμε για τη μέλλουσα κρίση. Μας έδειξε 
ο Θεός το δρόμο της σωτηρίας. Μας δίδαξε το άγιο Του 
θέλημα, κι όμως κινδυνεύουμε να μη σωθούμε. Πέρασαν 
τα χρόνια το ένα ύστερα από το άλλο, και γρήγορα θάρθει 
κι ο τελευταίος μας χρόνος. Έφυγαν τα νιάτα, φεύγει κι η 
ώριμη ηλικία και πλησιάζει η δύση της ζωής! Και μείς; Τί 
κάναμε για να σωθούμε;

Καινούργιος χρόνος, καινούργιες ελπίδες, καινούργια 
όνειρα. Νέα πίστωση χρόνου. Νέο ξεκίνημα. Η γλυκεία 
φωνή του Κυρίου μας καλεί σε μετάνοια. Είναι καιρός να 
ξυπνήσουμε. Ας μην ηχήσουν οι καμπάνες του καινούρ-
γιου χρό νου επάνω σε πνεύματα που κοιμούνται. Ας μη 
ανατείλει ο ήλιος επάνω σε αν θρώπους που συντροφιά 
τους έχουν το σκοτάδι. Ας μη ξαναπούμε πια, «αύριο»... 
«έχω καιρό». Όχι!     Θ’ αλλάξω πορεία ζωής,  τώρα!

«Από τον Άμβωνα» Μ. Μιχαηλίδη

Να μη χαθεί ο χρόνος

Ο Μέγας αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας γεννήθηκε το 329 μ.Χ., κατ' άλλους το 330 μ.Χ., στη 
Νεοκαισάρεια του Πόντου στο χωριό Άννησα και μεγάλωσε 
στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Τα δε εγκυκλοπαιδικά λεξικά 
αναφέρουν σαν πατρίδα του Μ. Βασιλείου την Καισαρεία της 
Καππαδοκίας. Είχε 8 αδέρφια, 3 αγόρια και πέντε κορίτσια. 
Από τα 4 αγόρια τα 3 αγόρια έγιναν επίσκοποι (ο Βασίλειος 
Καισαρείας, ο Γρηγόριος Νύσσης και ο Πέτρος Σεβάστειας) 
και το ένα μοναχός (ο Ναυκράτιος). Από τις 5 αδερφές του η 
πρώτη, και συγχρόνως το πιο μεγάλο παιδί της οικογένειας, η 
Μακρίνα, έγινε μοναχή. Οι γονείς του Βασίλειος (και αυτός), που 
καταγόταν από την Νεοκαισάρεια του Πόντου και Εμμέλεια, 
που καταγόταν από την Καππαδοκία, αν και κατά κόσμον 
ευγενείς και πλούσιοι, είχαν συγχρόνως και ακμαιότατο 
χριστιανικό φρόνημα. Αυτοί μάλιστα έθεσαν και τις πρώτες 
-καθοριστικής σημασίας- πνευματικές βάσεις του Αγίου.

Με εφόδιο αυτή τη χριστιανική ανατροφή, ο Βασίλειος αρχίζει 
μια καταπληκτική ανοδική πνευματική πορεία. Έχοντας τα 
χαρίσματα της ευστροφίας και της μνήμης, κατακτά σχεδόν 
όλες τις επιστήμες της εποχής του. Και το σπουδαιότερο, 
κατακτά τη θεία θεωρία του Ευαγγελίου, που την κάνει αμέσως 
πράξη με την αυστηρή ασκητική ζωή του.

Από την Αθήνα επέστρεψε στην Καισαρεία και δίδασκε 
την ρητορική τέχνη. Αποφάσισε όμως, να ακολουθήσει τη 
μοναχική ζωή και γι' αυτό πήγε στα κέντρα του ασκητισμού, 
για να διδαχθεί τα της μοναχικής πολιτείας στην Αίγυπτο, 
Παλαιστίνη, Συρία και Μεσοποταμία. Όταν επέστρεψε, 
αποσύρθηκε σε μια Μονή του Πόντου, αφού έγινε μοναχός, 
και ασκήθηκε εκεί με κάθε αυστηρότητα για πέντε χρόνια 
(357 - 362 μ.Χ.). Ήδη τέλεια καταρτισμένος στην Ορθόδοξη 
Πίστη, χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον 
επίσκοπο Καισαρείας Ευσέβιο. Ο υποδειγματικός τρόπος της 
πνευματικής εργασίας του δεν αργεί να τον ανεβάσει στο θρόνο 
της αρχιεροσύνης, διαδεχόμενος τον Ευσέβιο στην επισκοπή της 
Καισαρείας (370 μ.Χ.). Με σταθερότητα και γενναίο φρόνημα, 
ως αρχιερέας έκανε πολλούς αγώνες για την Ορθόδοξη Πίστη. 
Με τους ορθόδοξους λόγους που συνέγραψε, κατακεραύνωσε 
τα φρονήματα των κακοδόξων.

Στους αγώνες του κατά του Αρειανισμού αναδείχτηκε 
αδαμάντινος, ούτε κολακείες βασιλικές του Ουάλεντα (364 - 
378 μ.Χ.), που πήγε αυτοπροσώπως στην Καισαρεία για να τον 
μετατρέψει στον Αρειανισμό, ούτε οι απειλές του Μόδεστου 
μπόρεσαν να κάμψουν το ορθόδοξο φρόνημα του Αγίου. 
Υπεράσπισε με θάρρος την Ορθοδοξία, καταπλήσσοντας 
τον βασιλιά και τους Αρειανούς. Ακόμα, αγωνίστηκε κατά 
της ηθικής σήψεως και επέφερε σοφές μεταρρυθμίσεις στο 
μοναχισμό.

Η δε υπόλοιπη ποιμαντορική δράση του, υπήρξε απαράμιλλη, 

Άγ. Βασίλειος ο Μέγας
οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα στάθηκε πάνω Του. Ο 
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι: «και στη δική 
μας βάπτιση ο Χριστός στέλνει το Άγιο Πνεύμα το 
οποίο μας καλεί στην ουράνια πατρίδα. Και δε μας 
καλεί έτσι απλά, αλλά με την πιο μεγάλη τιμή. Διότι δε 
μας έκανε αγγέλους και αρχαγγέλους, αλλά μας 
ανέδειξε υιούς του Θεού». 

Ο Χριστός βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη για να 
επαναφέρει τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο από 
όπου είχε διωχθεί με την παρακοή του. Η επαναφορά 
μας αυτή στην Βασιλεία του Θεού γίνεται με το άγιο 
Βάπτισμα.

Ερμηνεία της εικόνας
•Στο κέντρο της εικόνας ζωγραφίζεται ο Ιορδάνης 

ποταμός με γρήγορο ρεύμα και από τις δύο μεριές του 
πανύψηλοι βράχοι. Τα νερά φαίνονται σαν να μην 
αγγίζουν το σώμα του Χριστού.

•Στο κέντρο της εικόνας πάλι αλλά ψηλά υπάρχει το 
ημικύκλιο που συμβολίζει τους ουρανούς. Πολλές 
φορές υπάρχει το χέρι του Θεού – Πατέρα που ευλογεί. 
Από το ημικύκλιο ξεκινάνε φωτεινές ακτίνες που πάνε 
προς το μέρος του Χριστού.

•Ο Χριστός βρίσκεται μέσα στον ποταμό γυμνός, 
όπως ο Αδάμ, και έτσι αποδίδει στην ανθρωπότητα το 
ένδοξο παραδεισιακό ένδυμα. Ο Χριστός ευλογεί με το 
ένα ή με τα δύο χέρια το νερό. Κάτω από τα πόδια του 
βρίσκονται οι δράκοντες τους οποίους πατά.

•Μέσα στις ακτίνες διακρίνεται το περιστέρι, Άγιο 
Πνεύμα, και έτσι στην εικόνα υπάρχει ολόκληρη η Άγια 
Τριάδα.

•Στη μία άκρη βρίσκεται ο Ιωάννης ο Πρό-δρομος σε 
ευλαβική στάση και έχει το ένα του χέρι πάνω στο 
κεφάλι του Χριστού και το άλλο σε στάση δεήσεως. 
Πίσω από τον Ιωάννη βρίσκεται μια αξίνα ανάμεσα 
στα κλαδιά ενός δέντρου.

•Απέναντι από τον Ιωάννη υπάρχουν δύο ή τρεις 
άγγελοι σε στάση ευλάβειας, έτοιμοι να δεχτούν τον 
Κύριο, κρατώντας πανιά.

κτίζοντας την περίφημη «Βασιλειάδα», συγκρότημα με ευαγή 
Ιδρύματα, όπως φτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο, 
ξενοδοχείο και νοσοκομείο κ.ά., όπου βρήκαν τροφή και 
περίθαλψη χιλιάδες πάσχοντες κάθε ηλικίας, γένους και φυλής.

Ο Μέγας Βασίλειος έχει πλούσιο και σημαντικό συγγραφικό 
έργο. Τα κυριότερα έργα του είναι οι 9 ομιλίες στην Εξαήμερο, 
ομιλίες στους Ψαλμούς, πολλές και διάφορες άλλες ομιλίες, 
ασκητικά έργα και επιστολές. Εκτός των άλλων έργων του, 
έγραψε και Θεία Λειτουργία, που, μετά την επικράτηση αυτής 
της συντομότερης του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τελείται 
10 φορές το χρόνο: την 1η Ιανουαρίου (όπου γιορτάζεται και η 
μνήμη του), τις πρώτες πέντε Κυριακές της Μ. Τεσσαρακοστής, 
τις παραμονές των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων, την 
Μ. Πέμπτη και το Μ. Σάββατο.

Στα πενήντα του χρόνια ο Μέγας Βασίλειος, εξαιτίας της 
ασθενικής κράσεώς του και της αυστηρής ασκητικής ζωής 
του (ορισμένες πηγές λένε από βαριά αρρώστια του ήπατος 
ή των νεφρών), την 1η Ιανουαρίου του 378 μ.Χ. ή κατ' άλλους 
το 379 με 380 μ.Χ., εγκαταλείπει το φθαρτό και μάταιο αυτό 
κόσμο, αφήνοντας παρακαταθήκη και Ιερή κληρονομιά στην 
ανθρωπότητα ένα τεράστιο πνευματικό έργο.

orthodoxossynaxaristis.gr

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με τα παιδιά του Κατηχητικού στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου.
Christmas concert with Sunday School children at St. John the Theologian Church, Toronto

Σύγχρονη άσκηση

Δεν είναι μόνο η μόλυνση του περιβάλλοντος που 
επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη μας. Είναι και η 
ηχορύπανση, που επηρεάζει το νου και την καρδία του 
κάθε ανθρώπου «όπου γης».

Χάθηκε η ησυχία στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο. 
Είναι αδύνατο να μην ακούς κάτι. Όπου και να βρεθείς 
υπάρχει θόρυβος: από τ’ αυτοκίνητα, τα ραδιόφωνα, τους 
υπολογιστές και, κυρίως, τα κινητά τηλέφωνα. Όπου και 

να πας θα σε βρουν!
Ασφαλώς άλλαξε ο τρόπος ζωής μας. Εμείς όμως δεν 

αλλάξαμε!
Οι ίδιες, όπως πάντα, ανθρώπινες ανάγκες για 

κατανόηση, μοίρασμα ζωής, στοργή και αγάπη.
Οι ίδιες, όπως πάντα, αναζητήσεις για νόημα ζωής, 

νόημα θανάτου.
Οι ίδιοι προβληματισμοί, όπως πάντα, για το Θεό, το 

κακό στον κόσμο, την αδικία και την εκμετάλλευση.
Το Ευαγγέλιο μάς λέει ότι «ο Χριστός είναι ο ίδιος 

χθες και σήμερα και εις τους αιώνας». Αν όντως έτσι 
είναι, σημαίνει πως και σήμερα, με τα δεδομένα που 
έχουμε, μπορεί να είναι ο Σωτήρας μας, αυτός δηλαδή, 
που θα μας ολοκληρώσει ως πρόσωπα και θα μας δώσει 
προοπτική αιωνιότητας.

Η αποδοχή του Ιησού Χριστού ως προσωπικού Σωτήρα 
έχει κάποιες προϋποθέσεις. Για να αναγνωριστεί έτσι 
και να συναντηθεί μαζί μας, χρειάζεται να ησυχάσουμε 
τόσο από εξωτερικούς όσο και από τους λογισμούς ως 
εσωτερικούς θορύβους.

Ίσως η άσκηση των παλαιοτέρων ανθρώπων, με τις 
πολλές χειρωνακτικές εργασίες, να μην είναι εφικτή 
σήμερα στην εποχή της τεχνολογίας και των θορύβων, 
που κουράζουν το πνεύμα πιο πολύ από το σώμα. 
Ενδεχομένως να απαιτείται η άσκηση της σιωπής, της 
ενδοσκόπησης, της ησυχίας. Φαίνεται εύκολη αλλά δεν 
είναι! Γιατί, εκτός του ότι θέλει δύναμη για να πετάξεις 
τα βάρη της ψυχής που εκούσια ή ακούσια φορτώθηκες, 
θέλει και δύναμη για ν’ αντέξεις την ησυχία που θα φέρει 
το ξεπέταγμα των παθών. Στην ησυχία αποκαλύπτονται 
οι βρωμιές που ο θόρυβος της καθημερινότητας τις 
κάλυψε και η ηρεμία τις φανέρωσε, όπως η ηρεμία του 
νερού δείχνει τι υπάρχει στον πάτο.

Αν, κατά τους Πατέρες, «άνευ ησυχίας αδύνατον 
καθαρθήναι» και αν «χωρίς δυσκολίες δεν υπάρχει 
σωτηρία», κατανοούμε τη σημασία της σύγχρονης 
άσκησης, δηλαδή της προσπάθειας να ησυχάσουμε, να 
μελετήσουμε, να προσευχηθούμε. Γιατί έτσι ετοιμάζουμε 
χώρο στην καρδιά για ν’ αποκαλυφθεί ο Θεός της 
καρδίας.

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους
pemptousia.gr
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Σοφές Σκέψεις

Εδώ πληρώνονται όλα
Πολλές φορές ακούγεται η φράση «εδώ 

πληρώνονται όλα». Πόσο αλήθεια είναι αυτό;
Μία προσεκτική ματιά στα πράγματα αυτά 

φανερώνει τα εξής. 
Είναι γεγονός πως και εδώ πληρώνονται οι 

αμαρτίες μας. Και να μην ενοχοποιήσουμε το 
Θεό. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Δεν 
επεμβαίνει παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
Οι αμαρτίες μας όμως πληρώνονται και εδώ, γιατί 
εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε δύσκολες καταστάσεις. 
Όταν μέσα σου βασιλεύει κακία. Μέρα-νύχτα 
σκέφτεσαι πως θα κάνεις κακό στον διπλανό σου. 
Καταστρώνεις σχέδια. Σε κατατρώγει η ιδέα αυτή. 
Χάνεις τον ύπνο σου. Δε λειτουργεί καλά το λογικό 
σου. Σε βρίσκουν διάφορες αρρώστιες. Βέβαια 
αν έχεις περάσει τα εβδομήντα ή τα ογδόντα τα 
περιμένεις όλα αυτά. Φυσιολογικά είναι. Κάπου 
κοντά είναι και το τέλος.

Ποιος όμως φταίει; Ο Θεός ή εσύ; Συνεπώς η 
αμαρτία σου πληρώνεται και εδώ. Είσαι εσύ ο ίδιος 
που δημιουργείς το πρόβλημα. 

Γνωρίζετε όμως, ότι δεν σταματάει το κακό 
εδώ. Για την αμαρτία σου πληρώνεις εδώ, αλλά 
θα πληρώσεις και στην μετά θάνατο ζωή. Εκεί 
θα πληρώσεις ό,τι ακριβώς πρέπει. Ο Θεός είναι 
Δίκαιος Κριτής. 

Τι πρέπει να κάνεις; Να σε πιάσει απελπισία; 
Όχι! Ο Θεός είναι πολυεύσπλαγχνος. Μας έδωσε 
τον τρόπο της θεραπείας. Είναι η μετάνοια. Όταν 
μετανοείς ο Θεός παίρνει το σφουγγάρι και σβήνει 
όλες τις αμαρτίες σου. Δεν πληρώνεις στην άλλη 
τη ζωή. Εδώ μπορεί να έχεις πληρώσει. Εσύ μόνος 
σου τιμώρησες τον εαυτό σου. 

Άκουσε τα καλά αυτά. Βάλτα καλά στο νου σου. 
Μετανόησε. Άλλαξε τρόπο ζωής. Θα είσαι εδώ 
ευτυχέστερος. Θα κληρονομήσεις τη Βασιλεία του 
Θεού. Θα απολαμβάνεις τη δόξα. Την αγιότητα, Τη 
χαρά. Την ευτυχία του Δημιουργού σου.

Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα 
κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ 
ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.

Ιωάν. 3:17
For God sent not his Son into the 
world to condemn the world; but 
that the world through him might 
be saved.

John 3:17

είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφάνιας
Προσπάθησα κι άλλες φορές και η μητέρα μου έβλεπε 

ότι ωριμάζω και προοδεύω, αλλά όσες φορές κι αν 
επανήλθαμε στο θέμα αυτό, δεν κατάφερα να βρω τη 
σωστή απάντηση.

Πέρυσι πέθανε ο παππούς μου.
Όλοι μας πονέσαμε και κλάψαμε.
Ακόμα και ο πατέρας μου έκλαψε, και το λέω αυτό 

γιατί άλλη μια φορά μόνο τον είχα δει να κλαίει στη 
ζωή μου.

Ξαφνικά ακούω τη μητέρα μου: “Ξέρεις ποιο είναι το 
πιο σημαντικό μέρος στο σώμα μας;” με ρώτησε τότε η 
μητέρα μου κι εγώ παραξενεύτηκα, γιατί πάντα νόμιζα 
ότι ήταν ένα αστείο ανάμεσά μας και τίποτα παραπάνω. 
Με είδε που παραξενεύτηκα και με πήρε κοντά της.

“Αυτό που θα σου πω αγόρι μου είναι πολύ σημαντικό”, 
μου είπε, “και θέλω να το κρατήσεις μέσα στην ψυχή σου. 
Λοιπόν το πιο σημαντικό μέρος στο σώμα σου είναι ο 
ώμος σου. Και δεν είναι γιατί κρατάει το χέρι σου στη 
θέση του και μπορεί να κινείται, αλλά γιατί μπορεί να 
κρατήσει το κεφάλι ενός πονεμένου αγαπημένου σου την 
ώρα που κλαίει. Όλοι μας θα χρειαστούμε έναν ώμο να 
γείρουμε και να ακουμπήσουμε την ώρα του πένθους, της 
θλίψης και του πόνου, αγόρι μου. Σου εύχομαι να έχεις 
πάντα στη ζωή σου έναν τέτοιο ώμο, γεμάτο παρηγοριά 
για κείνους που θα κλάψουν και θα ‘χουν ανάγκη τον 
ώμο της αγάπης σου για να γείρουν. Όταν θα το έχεις 
καταλάβει αυτό που σου λέω και θα συμφωνείς, τότε 
θα είναι σημάδι ότι έχεις μεγαλώσει αρκετά και ότι ζεις 
σωστά τη ζωή σου”.

vimaorthodoxias.gr

• Το λάλημα του πετεινού τα ξημερώμα ενοχλεί την 
κουκουβάγια γιατί της αναγγέλλει ότι έρχεται 
φως και η φωνή του Ευαγγελίου πολλούς 
ανθρώπους τους αναστατώνει. Για τον ίδιο λόγο. 
Τους θυμίζει φως.

• Η “άφεσις αμαρτιών” του εξομολόγου δε σημαίνει 
τέρμα αλλά σύνθημα για ξεκίνημα. Οι λέξεις 
“άφεσις” και αφετηρία” έχουν ετυμολογικά την 
ίδια ρίζα. Σημαίνουν ξεκίνημα και επίδοση σε 
αγώνα δρόμου.  Το ξεκίνημα αυτό, στο στίβο τον 
δίνει ο πυροβολισμός του αφέτη. Στους 
πνευματικούς αγώνες η “ευχή” του πνευ-
ματικού.

• Τα ανθρώπινα πράγματα πρέπει να τα γνωρίσεις 
για να τ’αγαπήσεις. Τις χριστιανικές αλήθειες 
πρέπει να τις αγαπήσεις για να τις γνωρίσεις.

• Λιγότερη σημασία έχει τι λάθη κάνουμε από όση 
σημασία έχει τι κάνουμε μετά από τα λάθη μας.

• Όταν δεν κατορθώνει κανείς να εξασφαλίζει την 
ευτυχία του, πρέπει να φροντίζει να εξασφαλίζει 
τουλάχιστον την ησυχία του.

•  Για να διατηρήσουν οι νέοι τη νεότητά τους πρέπει: 
Να περπατούν δρόμους παλιούς. Να ακολουθούν 
ανθρώπους μεστούς. Να συντροφεύουν φίλους 
σωστούς.

 •  Μην καταπιέζετε τα παιδιά σας. Σκεφθείτε ότι 
έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σ’έναν κόσμο 
απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σ’έναν κόσμο 
όπου τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια 
και δυστυχία και φτώχεια, επομένως μπορούσατε 
να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά σας δεν έχουν 
τίποτα. Σε τι να ελπισουν όταν έχουν προ πολλού 
και του πουλιού το γάλα, χάμπουργκερ και 
χρήματα και έγχρωμη τηλεόραση και μηχανάκια 
και ωραία ρούχα; Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. 
Λυπηθήτε τα.

Από το “Άγγελμα της ημέρας”

Τελικά ποιο είναι 
το πιο σπουδαίο μέρος 

του σώματος;
Μια ιστορία που ίσως μας αλλάξει τον τρόπο που 

αξιολογούμε το πιο είναι σπουδαίο μέρος του σώματός 
μας.

Kάποτε με ρώτησε η μητέρα μου, διηγείται κάποιος, 
ποιο κατά τη γνώμη μου ήταν το πιο σημαντικό μέρος 
στο σώμα μας.

Στην αρχή νόμισα ότι βρήκα εύκολα την απάντηση 
και έτρεξα στη μητέρα μου όλο χαρά.

Είχα ανακαλύψει τη μαγεία και την ομορφιά των 
ήχων και της είπα “νομίζω πως είναι τα αυτιά, με τα 
οποία ακούμε”.

Εκείνη με διόρθωσε:
“Όχι”, μου είπε, “υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δεν 

ακούνε, γιατί είναι κουφοί, γύρω μας”.
Συνέχισα να σκέφτομαι την ερώτηση μεγαλώνοντας.
Όταν συνειδητοποίησα πόσο φοβερό δώρο είναι η 

όραση και τι μεγάλες δυνατότητες έχει, έτρεξα στη 
μητέρα μου μάλλον σίγουρος αυτή τη φορά, και της 
είπα, “μάλλον είναι τα μάτια μας που βλέπουμε, το 
σημαντικότερο μέρος στο σώμα μας”.

Με κοίταξε με αγάπη η μητέρα μου, χάρηκε που 
ασχολούμαι με το ερώτημά της και κάνω και μεγάλη 
πρόοδο, αλλά και πάλι με διόρθωσε: “Όχι, δεν είναι τα 
μάτια. Χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο μας είναι τυφλοί. 
Προσπάθησε ακόμα”.

Διαβάστε εδώ:  Άγιος γέροντας Παΐσιος: Ο εγωισμός 

σωτηρία τοῦ λαοῦ Μου!», καί, «ὄχι ποιός ἔχει τό 
δίκιο μέ τό μέρος του...!». 

Ἴσως νά ἔπαιρνε καί τό φραγγέλιο...!
Ὅταν ὁ Χριστός, μέρα Σάββατο, θεράπευσε τόν 

παραλυτικό, καί τοῦ εἶπε νά πάρει τό κρεβάτι του 
καί νά περπατήσει, οἱ φαρισαῖοι πού τόν εἶδαν 
νά μεταφέρει τό κρεβάτι του, τόν ρώτησαν ἐν 
ἀγανακτήσει, «ποιός σοῦ εἶπε πάρε τό κρεβάτι σου, 
καί περπάτα;» (Ἰω.5:12).

Δέν «κόλλησαν» στήν οὐσία, στό θαῦμα, στή 
θεραπεία αὐτοῦ τοῦ δυστυχισμένου ἀνθρώπου, 
ἀλλά «κόλλησαν» στόν «τύπο» στήν παραβίαση, 
πού ἔκανε, μέρα Σάββατο, αὐτός ὁ ἄνθρωπος.

Ἄς προβληματισθοῦμε, μήπως καί ἐμεῖς στή 
μεγάλη πληγή-διαίρεση , πού μαστίζει τήν 
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, δέν «κολλᾶμε» στήν 
«οὐσία», δηλ. στή θεραπεία τῆς πληγῆς, στήν 
ἕνωση, πού ἐπιχείρησε νά κάνει τό Φανάρι, ἀλλά 
στόν «τύπο», στήν τάχα παράβαση πού ἔκανε τό 
Φανάρι.

Καί ἀπό τήν ἄλλη εὐχόμαστε πάλιν καί πολλάκις 
««ὑπέρ εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, 
καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως!».

Ὁ «Πρῶτος», ἀκόμα καί στήν Ἁγία Τριάδα, ἔχει 
τόν «πρῶτο» λόγο. «Ὁ Πατήρ μου μείζων ἐστίν» 
(Ἰω. 14:28), εἶπε ὁ Ἰησοῦς γιά τόν Θεό Πατέρα Του, 
(μέ τήν ἔννοια ὅτι ἀπ΄Αὐτόν «γεννᾶται ἀϊδίως»). 
Ἁναγνώρισε δηλαδή τήν «ἀνωτερότητά» Του! Καί 
δέν ἔμενε σ' αὐτό. Κατά τόν ἐπίγειο βίο Του, ὄντας 
Θεός, Τοῦ ἀπέδιδε τιμή καί σεβασμό! 

Ὅταν λ.χ. πῆρε στά χέρια Του τούς πέντε ἄρτους 
καί τά δύο ψάρια, κοίταξε πρός τόν οὐρανό (Μτ. 
14: 19), πρός τόν Πατέρα Του, τόν Γεννήτορά Του, 
«τιμῶν τόν γεγεννηκότα οὕτω ποιεῖ».. (Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος , εἰς τό κατά Ματθαῖον 
ΜΘ΄P.G. 58:498). «Καί τά εὐκόλως ἐννοούμενα, 
παραλείπονται...!».

Μπορεῖ, λοιπόν, ὁ Πατριάρχης μας ώς Ἀρχιερέας 
νά εἶναι «ἴσος μεταξύ ἴσων», δέν παύει ὅμως νά 
εἶναι ὁ πρῶτος μεταξύ τῶν ἴσων, καί ἄρα δέν εἶναι 

ἰσάξιος οὔτε μέ τόν δεύτερο, πολύ δέ περισσότερο, 
οὔτε μέ τόν τρίτο κ.λ.π.

Καί ὡς πρῶτος, τουτέστιν ὡς ἀνωτάτη ἐξουσία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό «καυτό» θέμα τῆς 
Οὐκρανίας, ἔπρεπε νά ἐπέμβει καί νά θεραπεύσει 
τή θανατηφόρα πληγή στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 
Διαφορετικά, γιατί νά εἶναι πρῶτος; «Τόν Δεσπότη 
σου κατασπαράζεις καί δέν φρίττεις; Ξεσκίζονται 
μέλη δεσποτικά, καί δέν τρέμεις;», λέει ὠρυόμενος 
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὀ Χρυσόστομος (Εἰς Ἐφεσσίους 
ΙΑ΄ P.G. 62:87).

Καί πάλι: «Ὅποιος σφάζει τόν Χριστό καί Τόν 
διαμελίζει (μέ τό σχῖσμα), εἶναι ἄξιος πάσης 
κολάσεως!» (Αὐτόθι). Τό ἴδιο ἰσχύει καί γι'αὐτόν, 
πού ἐνῶ βλέπει τόν Χριστό νά σφαγιάζεται καί νά 
διαμελίζεται, ἀδιαφορεῖ...!

Καί διατάξεις νά ὑπῆρχαν, πού νά ἀπαγόρευαν 
ρητά στόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη τήν 
ἐπέμβασή του στό θέμα τῆς Οὐκρανίας, θά ἔπρεπε 
νά καταργηθοῦν!

Γιατί, ὅ,τι δέν συμβάλλει στήν ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας, καί στή σωτηρία τοῦ λαοῦ, δέν ἔχει 
λόγο ὑπάρξεως μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἄλλωστε, 
«τό Σάββατο ἔγινε γιά τόν ἄνθρωπο, καί ὄχι ὁ 
ἄνθρωπος γιά τόν Σάββατο» (Μκ. 2: 27).

Ἀλήθεια. Ἄν μετά ἀπ'αὐτή τή σωτήρια κίνηση 
πού ἔκανε τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, 
ἐπέλθει σχῖσμα στήν Ἐκκλησία, ποιός θά εἶναι 
ὑπόλογος ἐνώπιον Κυρίου; Αὐτός πού προσπάθησε 
νά θεραπεύσει τήν πληγή ἤ αὐτός πού δέν 
συνέβαλε στή θεραπεία της;

Ἄν ὑπάρχει φόβος Θεοῦ, ταπείνωση, μνήμη 
θανάτου, συναίσθηση τῶν εὐθυνῶν ἐνώπιον 
τοῦ Ἀδέκαστου Κριτοῦ, σχῖσμα δέν θά γίνει! 
Διαφορετικά, τά πάντα εἶναι πιθανά. Καί ἄς 
ἔχουμε πάντα ὑπόψη μας, πώς «τό μόνο πρᾶγμα 
πού μπορεῖ νά διαρέσει τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἡ 
φιλαρχία.

Καί κανένα ἄλλο πρᾶγμα δέν ἐξοργίζει τόν Θεό 
τόσο πολύ, ὅσο τό σχῖσμα στήν Ἐκκλησία!». (Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Εἰς Ἐφεσσίους ΙΑ΄ P.G. 
62:87). «Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ,λαῷ σου σωτηρίαν, 
δώρησαι σῇ ἐγέρσει» (Γ'Στάση Ἐγκωμίων Μ. 
Παρασκευῆς). ΑΜΗΝ.

ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛ. 1      Περί Ουκρανίας...

Περί
 μνησικακίας
• Η μνησικακία είναι 
κατάληξη του θυμού, 
φύλακας των αμαρτημάτων, 
μίσος της δικαιοσύνης, 
απώλεια των αρετών, ιός της 
ψυχής, σκουλήκι του νου, 
ντροπή της προσευχής, εκκοπή της δεήσεως, 
αλλοτρίωση της αγάπης, καρφί μπηγμένο στην 
ψυχή, αμαρτία διηνεκής, άυπνη παρανομία, 
διαρκής κακία. Αυτό το σκοτεινό και αηδιαστικό 
πάθος (της μνησικακίας εννοώ) πρόκειται για ένα 
από τα πάθη που γεννιούνται, και όχι που γεννούν 
άλλα πάθη.
•  Αυτός που σταμάτησε να οργίζεται, σκότωσε τη 
μνησικακία· γιατί όταν ζει ο πατέρας, τότε γίνεται 
τεκνογονία.
• Όταν, παρότι πάλεψες πολύ να διαλύσεις 
τελείως το σκάνδαλο, δεν μπορείς, δείξε στον 
εχθρό σου τη μετάνοια έστω με τα λόγια για να 
ντραπείς πολύ τη μεγάλη υποκρισία που του 
δείχνεις, να τον αγαπήσεις ολοκληρωτικά, 
καιγόμενος από τη συνείδηση σαν από φωτιά.

Ιωάννης της Κλίμακος



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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Christ in 2019
2019 NEW YEAR’S ENCYCLICAL

 
By Metropolitan Sotirios

 
The proponents of “God is dead” have not stopped. 

They fiercely persist.
An archbishop once said it. What did he say exactly? 

That “we live in a post-Christian era.”
Many people think the same way. Are they correct? 

Of course not. Why? Because Christ is the true God. 
The only true God. He is eternal. He is the same 
yesterday and today and to the ages. He does not die. 
We die. We will face the Righteous Judge.

The first who tried to kill God was Herod. He 
slaughtered fourteen thousand (14,000) infants in 
order to slaughter Christ. He did not succeed.

How many have been slaughtered by the 
contemporary Herods? Millions. Just think of the 
abortions. In Greece alone, a country which is immense 
in history but small in size, more than two hundred 
and fifty thousand (250,000) children are slaughtered 
each year. Think about what is happening around the 
world with abortions.

The Russian President Putin in his message spoke of 
nuclear war. What will happen then? Only God knows.

Are we perhaps counting one’s chickens before 
they are hatched? By doing what we do, we are only 
harming ourselves. We cannot hurt God.

The true God, Christ, gives us the year 2019. He 
gives it to us as a gift. He puts it at our disposal. How 
we use it is completely up to us.

Let us not forget that time is the most precious 
commodity. It is the most valuable commodity.  

Do you use your time correctly? You then succeed 
in this life. You are on the road to salvation. And you 
will receive eternal life.

Christ did not change and will not change in the 
year 2019.

Remember. We were the ones who left paradise. 
He reopened paradise for us. We crucified Him. He 
forgave us. He promises to always walk with us. And 
when we sometimes exhaust ourselves, He lifts us on 
His shoulders.

Listen, my dear Christians of today. Neither God 
died nor will He die. We neither live nor will we live 
in a post-Christian era. Christ is the Lord and Master 
of life and death. The Creator of the world. The Creator 
and Lord of time.

Young and old, let us regain our reason in the new 
year. Let us cease being contemporary Herods. Let us 
stop quarreling with each other. Let us always think 
and do what is good.

We are the house of God. Let us cleanse ourselves 
with repentance, so that God Himself can come dwell 
within us. This way, the new year will be enjoyable, 
productive and lead to salvation. 

I wish everyone a happy and blessed new year. 
With Christ in our souls and our hearts. With love 
for all and for our enemies. Let us live in peace and 
work for peace.

Οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν 
ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν 
αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ 
παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως 
Πνεύματος ἁγίου.

Τίτ. 2:55
Not by works of righteousness which we 
have done, but according to his mercy he 
saved us, by the washing of regeneration, 
and renewing of the Holy Ghost;

Titus 2: 5

Sunday, December 2: Metropolitan Sotirios 
celebrated the Divine Liturgy at St. George Greek 
Orthodox Community in Guelf, assisted by Fr. 
V. Stavropoulos. Devout Christians flocked with 
great reverence and love to the Divine Liturgy, and 
to receive Holy Communion. Dinner was served 
following the Service.

Wednesday, December 5: Metropolitan Sotirios 
participated in a meeting of the Metropolis 
Executive Board. Much was discussed, and the 
program of 2019 was decided upon. 

A Clergy Synaxis for all the priests of the Toronto 
and vicinity, was presided over by His Eminence, 
at St. Nicholas Greek Orthodox Community, with 
much material being covered. Special emphasis was 
placed on the topic of “The Spiritual Life within 
each Community.”

This was followed by Great Vespers service 
celebrating St. Nicholas, in which all the priests 
participated. The Church was filled to capacity 
with the faithful. A reception was held in the 
Metropolitan Centre following the service.

His Eminence Metropolitan Sotirios celebrated 
Divine liturgy on the occasion of the feast day St. 

Mr. A. Koury Ambatzi directed the children’s 
choir. This is the magnificent choir which is often 
featured on the Metropolis’s television program. 
Congratulations to them all.

Later that afternoon, His Eminence met with all 
the Quebec Clergymen to discuss many topics, 
including the ‘spiritual and material life in the 
community’. 

On the same evening and the following 
morning, Great Vespers and Divine Liturgy were 
celebrated at St. Dionysios Church on the occasion 
of the feast day of the same Saint, with all the 
priests participating. Also, in attendance was the 
Consul General of Greece Mr. Gabrielides, who 
received Holy Communion. As is the practice 
every year, the G.O. Community of St. Dionysios 
offered the traditional ‘Fitoura’ a special sweet 
associated with St. Dionysios and the island 
of Zakynthos of which he is the Patron Saint. 
Heartfelt congratulations to Fr. A. Giokas, the 
parish president, and the entire community.

Sunday December 23: Metropolitan Sotirios 
celebrated the Divine Liturgy at St. Nicholas Greek 
Orthodox Community in Vancouver, assisted by 

Nicholas on the following morning. He was assisted 
by Fr. Fanourios Pappas and Fr. E. Kariofilakis. 
Kostas Siahos, a head Chanter from Kalamata 
(Messinia)chanted at both the Vespers service as 
well as at the Divine liturgy. Congratulations to Fr. 
F. Pappas, to the Greek Community of St. Nicholas 
Toronto and to it’s president, Mrs. Anastasia 
Sotiropoulos.

Friday, December 7: His Eminence was visited 
by Mrs. Tsampalierou who presented him with a 
wonderful gift of a sculpted Mystical Supper. His 
Eminence thanks her for her kindness. 

Sunday December 9: At Sts.  Panteleimon, 
Anna & Paraskevi Greek Orthodox Community 
of Markham, Metropolitan Sotirios celebrated 
the Divine Liturgy and held a memorial service 
commemorating the holocaust victims of Kalavrita. 
He was assisted by Fr. O. Drossos, Fr. I. Ivanof and 
Fr. E. Kariofilakis. The church overflowed with 
pious Christians of whom most received Holy 
Communion.

On the evening of the same day, at our Holy 
Metropolis, the Alumni Dinner was held. In 
attendance were the students and graduates of our 
Theological Academy as well as their professors 
and families. It was a wonderful evening. Young 
and old chanted the “kalanda”.

Wednesday, December 12:Mrs. T. Reppas, 
president of Metamorphosis Greek Orthodox Day-
School, visited with His Eminence Sotirios, and as 
she does every year, made a personal donation in 
the amount of one hundred thousand dollars (100 
000$). We thank her very much!

Mrs. A Sarantidou, the Principal of Metamorphosis 
School then accompanied the students in 
chanting the ‘kalanda’ for Metropolitan Sotirios. 
Metamorphosis School is truly the pride and joy 
of our Holy Metropolis!

Sunday, December 16: Metropolitan Sotirios 
celebrated the Divine Liturgy at St. Irene & 
Markella Greek Orthodox Church in Montreal. 
His Eminence was assisted by Fr. P. Pavlakos. 

Fr. T. Prattas. Great Vespers as well as the Divine 
Liturgy were attended by many pious Christians, 
who also partook of Holy Communion. This is 
a prosperous community which we commend 
warmly.

His Eminence celebrated the Divine Liturgy 
on the Eve of Christmas at St. George Greek 
Orthodox Church in Vancouver, assisted by Fr. 
C. Economou. The church overflowed with the 
faithful, who also received Holy Communion. 
St. George Church is our first church established 
in Vancouver, and as such occupies a unique 
historical importance. Warmest congratulations 
to all.  

Winter camps in Vancouver were a tremendous 
success once again. Congratulations to all the 
priests involved, and especially Fr. C. Economou. 

We wish everyone the new year to be blessed 
by God, with a lot of health for all and with a lot 
of spiritual and material progress.

Blessing of the waters at the Pacific Ocean. They took part the Communities  of Vancouver, East Vancouver  
and Surrey  •  Αγιασμός των υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ελαβαν μέρος οι Κοινότητες: Vancouver, Ανατ. 
Vancouver και Surrey.   
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«Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν 
ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὁ μ ο λ ο γ ή σ ω  κ ἀ γ ὼ  ἐ ν  α ὐ τ ῷ 
ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς.» 

(Ματθ. 10:32)
Whosoever therefore shall confess me 
before men, him will I confess also 
before my Father which is in heaven.

Matth. 10:32

An Orthodox Guide to 
New Year’s Resolutions
We all need a new start. We hope for the opportunity of a 

second chance, we dream sometimes of a fresh beginning. 
Maybe tomorrow we’ll be on track where today we strayed 
a bit. We like to think that in the future, things will be better: 
that the next season will offer something we didn’t have 
today. When it’s winter, we dream of the beach; when it’s 
summer, all we want is for it to cool off a bit.

So it seems natural that when the calendar year starts 
fresh, we’d want to make a fresh start ourselves. Maybe 
we want to quit some bad habit, or begin a better one. We 
hope for better health and finances, we pray we’ll start to 
overcome the struggles of last year.

But more often than not, we realize that the new year 
is just the day after yesterday and yesterday’s struggles 
didn’t seem to disappear. We might make lofty promises 
and strong New Year’s resolutions, but after a few days, 
we start to doubt we’ll have the will to keep on. How can 
Orthodox Christians get past the temptation of extremes and 
then best direct their attention at the start of the new year? 
What should we keep in mind as we chose our resolutions?

1. A resolution needs regular renewal
New Year’s resolutions tend to be breakable because we 

forget the meaning of a resolution. If I make a resolution, 
I am resolving or choosing to do something; I’m making 
a commitment. Every Sunday, we make a commitment 
to Christ as the priest calls us to “commit ourselves, one 
another, and our whole lives to Christ our God.” We are 
called to commit ourselves to Christ regularly, throughout 
the Liturgy, and every week. Just as easy as it is to forget to 
commit ourselves to God, it is so easy to forget about our 
resolutions and then give up following through when we 
prove imperfect. Seeing our resolutions as commitments 
reminds us that a resolution needs renewal when we are 
tempted to drop it instead.

We can also see a resolution like a vow or a promise. 
Viewed like this, we might treat our New Year’s resolutions 
the way that Christ tells us to keep a vow. Instead of 
swearing by anything on heaven or earth, Jesus says that 
Christians should let their “yes be yes” and their “no be no” 
(Matthew 5:37). A Christian should stick to their word, and 
their word should be a solid enough foundation that they 
don’t need to swear by anything.

So whatever we chose to resolve to do this new year, we 
shouldn’t do so lightly. We should be committed to doing 
it and then regularly recommit to keeping up with it.

2. Physical, mental, and spiritual health
Many of our New Year’s resolutions revolve around 

our health. We might want to start exercising to get fit, to 
lose weight, or just to feel a bit more active. But when we 
aren’t used to exercising, it can be hard to keep up with it. 
Similarly, the spiritual life can feel the same way. If we aren’t 
used to praying and reading scripture, it can easily fall by 
the wayside as “more pressing and immediate concerns” 

of life take precedence.
This year, we might want to look at all aspects of our 

health: physical, mental, and spiritual. As Orthodox 
Christians, we cannot ignore our spiritual lives and focus 
only on our physical health. But we also can’t neglect the 
body and the mind in favor of the spirit. If we’d like to 
improve our physical well-being this year, we should aim 
to make progress in our spiritual life as well.

Along with a healthier diet and exercise, we can have a 
healthier approach to prayer and reading scripture. If we 
are setting aside time to walk or run, we can set aside time 
to sit in silence and pray. If we are eating healthier foods, we 

Make Sure 
the Flash is On

I am truly an individual of recreation and rejuvenation 
when I get the chance to be. So what is it that relaxes me 
and de-stresses me? That’s easy, grabbing my camera and 
hitting the streets of Ottawa to take pictures. Don’t get me 
wrong, I am not a professional, it’s a hobby and I love it. I 
don’t know what it is, but I am drawn to landscapes. I 
think it has to do with the peacefulness that they represent. 
I was looking back at pictures from the past year and 
reflecting how quickly it flew by when I came across a 
picture I took of the sidewalk in Ottawa. An artist had 
taken a dirty sidewalk outside of Parliament and written 
“Thank You” in various languages. I came upon the Greek 
one and took the picture, thinking that’s really cool how 
someone would make art out of simple words. I look upon 
it today and cannot help thinking of that old saying “A 
picture speaks a thousand words” and in my case 
«Ευχαριστο» is very powerful to me. I won’t get into detail 
what exactly happened to me. In simple terms, I was 
diagnosed, had surgery and have bounced back stronger 
than ever. This one picture of a simple saying spoke 
volumes to me because I have never been as thankful for 
my life as I am now. Believe me when I say, it could have 

can also take in healthier reading by meditating on scripture 
and the lives of the saints. And, if we can limit unhealthy 
foods for the sake of physical health, we can also fast with 
the Church for the sake of our spiritual health.

3. One day at a time
If we are choosing to commit ourselves to something, 

and are regularly choosing to continue on with it, then we 
will already see the wisdom of taking things one day at a 
time. Instead of focusing on the entire year and feeling the 
pressure of the possibility of twelve months of failure, we 
can instead commit to our resolution this week and more 
specifically today.

One way to keep our focus on today is to spend a few 
moments every night reflecting on our day. How did we do 
following through with our resolution today? What were 
our highs and lows of the day? By seeing our lows in the 
context of our highs, it can be easier to be grateful even for 
our day’s small failures or imperfections.

We are imperfect people who are called into a relationship 
with a perfect God and it is He who can give us the strength 
we need to get through today.

Another benefit of taking one day at a time and reflecting 
on what we are grateful for each day is that we will be able 
to accept the fact that there will be days that we don’t stick 
to our resolution. We will be able to accept that we weren’t 
perfect today, but that with God’s strength, we can make a 
fresh commitment tomorrow

https://blogs.goarch.org/blog/-/blogs/an-orthodox-
guide-to-new-year-s-resolutions. 

been a very different outcome for me and my family. So if 
this one simple picture of a word meant a thousand words 
to me than what does an Icon represent to others?

We hear it all the time from the priests. We do not 
worship Icons, we venerate them. For those who do not 
know what venerate is, it is defined as a verb: “to regard 
with great respect; revere.” Icons are representations of 
the past. They depict moments in the lives and portraits of 
Saints, the Theotokos, Joseph, Jesus Christ and many 
more. I grew up in a house where Icons were in every 
room; even today, in my own house, I have Icons in every 
room (what Greek Orthodox house does not have an Icon 
in every room?!). It is hard to explain in words, so in terms 
you could understand, I fought with my doctor the day of 
my surgery to allow me to have a “travel size” icon in the 
surgery room with me. That’s how safe I feel when an Icon 
is near me. I have travelled to various Orthodox churches 
in Canada, USA and Greece. There’s nothing more 
beautiful to me than walking in a church that has Icons 
painted or hanging on every surface. I feel at home, at 
peace, safe.

When and how did all this start? I have a cousin who is 
a monk in Greece. He is an Iconographer and I have seen 
some of his work. We have not spoken in a couple years 
now but the last time we spoke he was telling me of his 
love for his work. What the Icons represented to him while 
he was working on them. I have never heard anyone in my 
life speak so passionate and respectful about anything in 

my life. Instantly I started to look at 
Icons differently. They weren’t just 
some picture some person had drawn 
depicting a life, they represented so 
much more. This had me thinking, if 
an Icon to me represented home, 
peace and safety, what does an Icon 
represent to others? I tell my students 
to use looking eyes when we are 
exploring our surroundings, so I say 
the same to you, use looking eyes to 
venerate the Icons around you. Next 
time you are in Church, or have a free 
moment in your house, walk around 
and look at the Icons. Really look at 
them, the way the Theotokos hold 
Jesus Christ in her hands, the way 
your Saint is profiled and think “if 
this Icon could represent 1,000 words, 
what would these words be to you.”

I look back at this picture and my 
recent experiences and can honestly 
say this one picture speaks a thousand 
words to me and how happy I am to 
say Thank You to God for my life. I 
look at the Icons hanging in my house 
and regard them with the utmost 
respect for the lives of the people they 
depict.

Recognize the acres of diamonds 
around you and remember to turn on 
the flash.

Written by Maria Karadakis

Met Youth South Shore host their first event! Welcome to 
the family! Πρώτη εκδήλωση της νεολαίας South Shore. 
Καλωσήλθατε στην οικογένεια Met Youth.

Met Youth Halifax at their annual New Year's Eve Party. Ετήσια εκδήλωση 
την παραμονή της πρωτοχρονιάς της νεολαίας Αγ. Γεωργίου, Halifax

Christmas 
celebration of 
the Greek School 
of St. Demetrios 
Greek Orthodox 
Community, 
Hamilton

Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή του 
ελληνικού σχολείου 
της Κοινότητας 
Αγ. Δημητρίου, 
Hamilton 
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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.
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You pay for all 
your sins here

Many times, we hear the phrase “you pay for all 
your sins here” – that is, here on earth. How true is 
this statement, however? A careful consideration of 
these things reveals the following.  

It is a fact that one pays for their sins here on earth 
as well. We should never blame God however. God 
respects our free will. He does not intervene, but for 
very exceptional circumstances. We pay for our sins 
here as well because we ourselves create difficult 
situations. Whenever hatred reigns in your heart. 
Day and night, you think of ways to harm your 
neighbour. You develop devious plans. The thought 
eats away at you. You lose sleep. You do not reason 
correctly. Various illnesses befall you. If you are older 
than seventy or eighty years of age, you expect some 
of this. It is normal. The end of life is approaching. 

Yet, who is at fault? God or yourself? You are 
thus called to answer for your sins here as well. You 
yourself have created the problem.  

Do you know, however, that answering for your 
sins does not end with death? While you indeed pay 
for your sins here on earth, you will also pay for them 
in the afterlife. There, you will receive exactly what 
you deserve. God is the Righteous Judge. 

What should you do, then? Should you fall into 
despair? Certainly not! God is All-Merciful. He 
provided us with the path of true healing. This is 
through repentance. When you repent, God takes 
the proverbial brush and washes away all of your 
sins. You do not pay for them in the afterlife. You 
may have paid for them in this life. But you are the 
one who has punished himself. 

Pay attention to these things. Place them squarely 
in your mind. Repent. Change your way of life. 
You will be happier in this life. You will inherit 
the Kingdom of God. Indeed, you will bask in the 
everlasting glory, holiness, and joy of your Creator.

Ἰδοὺ γὰρ ἀπήλειψα ὡς νεφέλην τὰς 
ἀνομίας σου καὶ ὡς γνόφον τὰς 
ἁμαρτίας σου· ἐπιστράφηθι πρός 
με, καὶ λυτρώσομαί σε.

Ησαίας 44:22
For behold, I have blotted out as a 
cloud thy transgressions, and thy sin 
as darkness: turn to me, and I will 
redeem thee.

Psalms 44:22

What Are The Different Church 
Services We Celebrate?

The Daily Cycle of Services
In ancient times, Christians began each portion 

of the day by common prayer. This resulted in 
eight services: Vespers, Compline, Midnight Office 
and Matins for the night; the services of the First, 
Third, Sixth, and Ninth Hours for the day. Besides 
these, in fulfillment of Christ’s command to break 
bread in memory of Him, Christians celebrate 
every day the Divine Liturgy, or, if not the Liturgy, 
the Typica, otherwise called the “Pro-Liturgy 
Service.” Thus was formed a daily cycle of nine 
services.

The Weekly Cycle of Services
Every day of the week is consecrated to certain 

special memories, as follows: Sunday, to that of 
Christ’s rising from the dead; Monday, to 
honouring the holy Angels; Tuesday, to the 
memory of the Prophets and, among them, of the 
greatest prophet, St. John the Forerunner; 
Wednesday is consecrated to the Cross of Christ, 

I'M ORTHODOX: WHAT DOES THAT MEAN?
30 QUESTIONS AND ANSWERS

A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

as being the day of Judas’ treason, and to the 
Mother of God; Thursday, to the memory of the 
Apostles and all sainted bishops, and, in their 
number, of St. Nicholas, Archbishop of Myra in 
Lycia; Friday, to the Cross, as being the day of the 
Crucifixion; Saturday, to the Saints, especially to 
the Mother of God, and to the memory of all those 
who have died in the hope of resurrection and 
eternal life. The remembrance of these events and 
persons is recalled by certain prayers and hymns, 
different for each day of the week, which enter 
into the fixed daily cycle of services.

The Yearly Cycle
Every day of every month, every day of the year 

is consecrated to the memory of certain events or 
to that of different Saints. In honour of each given 
event or person, special hymns, prayers and rites 
have been established, which are added to the 
hymns and prayers for the day of the week. In the 
yearly cycle, the greatest changes in the service 
occur on great feast-days and during the fasts. 
According to the subjects of the services, the feast 
days are divided into Feasts of Our Lord, in 
honour of God Himself, – of the Mother of God, – 
and Saints’ Feasts, in honour of the holy angels 
and of holy men and women.

I  believe in God but I don't go to church." We often hear 
the above phrase from acquaintances, friends and 
relatives, so our discussion will focus a little more on 
spiritual matters.

The basic argument of people who say that they believe 
in God yet do not go to church to participate in the 
Mysteries of our Orthodox Church, is that they are 
bothered by certain things, such as the luxuriousness of 
churches, obnoxious priests and chanters, the language is 
ancient (they don't understand it), the microphones, the 
lights, the candle offering (where they give money for a 
candle), the time the Divine Liturgy is celebrated, etc.

The excuses are certainly a lot when someone DOES 
NOT WANT to live according to how the Church says. 
Unfortunately these people consider themselves outside 
the Church since they do not accept the basic components 
of the life in Christ, which is the participation of a Christian 
in the Mysteries of the Church. These people are not 
Christians, at least not Orthodox, because while they 
(supposedly) believe, they do not follow any word of 
Christ.

The issue of course is that most baptized Christians do 
not know who Christ is or what the Church is, and what 
Christ and the Church offer to people. Thus they do not 
attend church, because essentially they do not know what 
they are missing, and they do not know what the 
sacramental life can offer.

The Church, with all Her Mysteries, transforms us, 
sanctifies us, and brings us into communion with God. 
Our participation in the Mysteries of the Church is the key 
to this personal resurrection of ours.

The Church does not exist merely to take the position of 
medicine and exhaust all its capabilities, as some wrongly 
treat it. The Church exists to lead people, the faithful, to 
the Love, the Light and the Life in Christ through the 
Mysteries.

To say you believe in God is easy, but to believe in God 
in an Orthodox manner and to do corresponding works is 
difficult, though not impossible.

If a person really wants to know Christ, they can do this 
through the sacramental life offered by the Church. If you 
want to fool yourself you can claim to achieve this on your 
own. However, I do not know anyone that has been 
sanctified outside the Church. (The crazy thing is that 

I believe in God but  don’t go to Church

some people consider as saints people like Elder Paisios, 
Elder Porphyrios, etc., yet they do not accept their lives. 
Twisted people!)

All this happens for just one reason: Egoism. When each 
person believes themselves to be a better interpreter of the 
Scriptures, and they believe the God-bearing Fathers of the 
Church are beneath them, and they believe they are 
smarter, more worthy and holier than the old "religionists" 
as they call them, and when they believe they have no 
need to repent of any of their sins (!), and they could be 
saved by themselves (whatever that means to them), then 
this text will probably not trouble them at all, rather it has 
been a long time since they fell into the abyss of self-love 
and delusion.

The biggest obstacle that prevents contemporary man 
from reaching communion with God is precisely this: they 
are trying to know Him the wrong way, using the wrong 
means, outside the Church. They dismiss the mystery of 
love and remain willfully grounded in a sterile faith which 
in a best case scenario simply means "acknowledging the 
existence of God" and not trusting and surrendering to 
Divine Providence.

Archimandrite Paul Papadopoulos

Met Youth Evangelismos, Montreal  - Christmas Dinner
Χριστουγεννιάτικη γιορτή της νεολαίας Ι.Ν. Ευαγγελισμού, Montreal
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Θυμηθείτε...
την Θεολογική μας Ακαδημία

ΝEΑ I. ΜΗΤΡOΠΟΛΗΣ

FEBRUARY 2019

Program 
of  His Eminence 

 Μetropolitan 
Sotirios

Στις ετήσιες δωρεές σας και στην 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

Fri 1   G. Vespers, Ypapanti Church,   
    Victoria, BC
Sat  2   D. Liturgy, Ypapanti Church   
    Victoria, BC 
Sun 3  D. Liturgy, St. Nicholas, St. Demetrios  
   Church, Vancouver, BC
Sat 9  G. Vespers St. Charalambos Church,  
   Smithville, OΝ
Sun 10  D. Liturgy, Panagia Church,   
   Hamilton, ON 
Sun 17 D. Liturgy, St. John the Baptist (Synaxis)
    Church, St. Hubert, QC
Mon 18  Even. D. Liturty, St. Nicholas, Church 
   Toronto, ON
   St. Philothei’s Feast 
Sun 24 D. Liturgy, All Saints Church,
   Toronto, ON

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε 
ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 
Guelph, βοηθούμενος από τον π. Β. Σταυρόπουλο. 
Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι ευλαβείς 
χριστιανοί στη Θ. Λειτουργία και τη Θ. Κοινωνία. 
Ακολούθησε γεύμα.

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου. Συνεδρίαση με την 
εκτελεστική επιτροπή του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου είχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. 
Συνεζητήθησαν όλα τα θέματα και έγινε το 
πρόγραμμα για το έτος 2019.

Σύναξη με τους ιερείς Τορόντο και περιχώρων 
είχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Συνεζητήθησαν 
πολλά θέματα, κυρίως όμως, η πνευματική ζωή 
κάθε κοινότητας. 

Ακολούθησε ο Μέγας Εσπερινός στον εορτάζοντα 
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου. Έλαβαν μέρος όλοι οι ιερείς. 
Πλήθος λαού προσήλθε με πολλή ευλάβεια. 
Δεξίωση για όλους έγινε στο πολιτιστικό κέντρο. 

Την επόμενη κυριώνυμη  μέρα της γιορτής 
του Αγ. Νικολάου ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
τέλεσε Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό, 
βοηθούμενος από τον π. Φ. Πάππα και τον π. Ε. 
Καρυοφυλάκη. Τόσο στον Εσπερινό, όσο και στη Θ. 
Λειτουργία έψαλλε ο πρωτοψάλτης Κώστας Σιάχος 
που ήρθε από την Καλαμάτα Μεσσηνίας. Θερμά 
συγχαρητήρια στον π. Φ. Παππά, την πρόεδρο κα 
Α. Σωτηροπούλου και όλη την κοινότητα. 

Το Μητροπολίτη Σωτήριο επισκέφθηκε η κα 
Τσαμπαλιέρου και του πρόσφερε ωραιότατο δώρο, 
ένα σκαλιστό μυστικό δείπνο. Την ευχαριστούμε 
θερμά. 

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου. Θ. Λειτουργία και 
μνημόσυνο για το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων 
τέλεσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. 
Παντελεήμονος Markham, βοηθούμενος από τους 
πατέρες Ο. Δρόσσο, Ι. Ιβάνοφ και Ε. Καρυοφυλάκη. 
Κατάμεστος ήταν ο Ιερός Ναός. Οι περισσότεροι 
κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έγινε στην Ι. 
Μητρόπολη το ετήσιο δείπνο για τους φοιτητές, 
τους αποφοίτους της Θεολογικής μας Ακαδημίας 

και τους καθηγητές και τις οικογένειές τους. Ήταν 
μια υπέροχη βραδιά. Μικροί και μεγάλοι έψαλλαν 
όλοι μαζί τα κάλαντα. 

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου. Το Μητροπολίτη 
Σωτήριο επισκέφθηκε η κα Τ. Ρέππα, πρόεδρος 
του ημερήσιου Ελληνορθόδοξου σχολείου 
«Μεταμόρφωση» και όπως κάθε χρόνο, πρόσφερε 
προσωπική δωρεά εκατό χιλιάδων δολαρίων 
(100.000). Την ευχαριστούμε θερμά. 

Στη συνέχεια προσήλθαν οι μαθητές του ημερήσιου 
σχολείου «Μεταμόρφωση» συνοδευόμενοι από 
τη διευθύντρια κα Α. Σαραντίδου και έψαλλαν 
στο Μητροπολίτη τα κάλαντα. Το ημερήσιο 
Ελληνορθόδοξο σχολείο «Μεταμόρφωση» είναι το 
καύχημα της Ιεράς μας Μητρόπολης. 

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο 
Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Μαρκέλλης 
Μόντρεαλ, βοηθούμενος από τον π. Π. Παυλάκο. 
Έψαλλε η χορωδία των παιδιών υπό τη διεύθυνση 
του κ. Α. Κουρή-Αμπατζή. Είναι μία θαυμάσια 
χορωδία, την οποία πολλές φορές βλέπετε και 
ακούτε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Ιεράς μας 
Μητρόπολης. Θερμά συγχαρητήρια. 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε σύναξη 
όλων των ιερέων της περιοχής με το Μητροπολίτη 
Σωτηρίο και συνεζητήθησαν διάφορα θέματα, 
κυρίως όμως το θέμα της πνευματικής ζωής στην 
κάθε κοινότητα. 

Στη συνέχεια έγινε ο Μ. Εσπερινός στον 
εορτάζοντα Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου και την επομένη, η 
Θ. Λειτουργία. Έλαβαν μέρος όλοι οι ιερείς. 

Στη Θ. Λειτουργία προσήλθε και ο Γενικός 
Πρόξενος κ. Μ. Γαβριηλίδης, ο οποίος κοινώνησε 
και των Αχράντων Μυστηρίων. 

Μετά τον Εσπερινό και μετά τη Θεία Λειτουργία, 
όπως κάθε χρόνο, όλοι κατέβηκαν στην αίθουσα και 
κεράστηκαν από την Κοινότητα, ιδιαίτερα με την 

Προσέλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ 
φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν 
οὐ μὴ καταισχυνθῇ.

Ψαλ. 33:6
Draw near to him, and be enlightened: 
and your faces shall not [by any 
means] be ashamed.

Psalm 33:6

Χαμένοι... 
στην πληροφορία

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απεριόριστη 
πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία: Ειδήσεις 
στα ραδιόφωνα κάθε μία ώρα, συνεχής ενημέρωση 
ιστοσελίδων και blogs, τουλάχιστον τρία δελτία 
ειδήσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς, 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, updates 
στο Facebook.

Σύμφωνα με αμερικάνικη επιστημονική έρευνα 
που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Σαν Ντιέγκο της 
Καλιφόρνιας, οι πληροφορίες που λαμβάνει 
καθημερινά ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορούν 
να προκαλέσουν υπερφόρτωση ακόμα και σε 
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα σε μία 
εβδομάδα. Ο υπεύθυνος της έρευνας εκτιμά ότι οι 
άνθρωποι κατακλύζονται κάθε μέρα με όγκο 
πληροφοριών ισοδύναμο με 34 Gigabytes.

φυτούρα, γλύκισμα που σερβίρεται ιδιαίτερα στη 
γιορτή του Αγ. Διονυσίου. Θερμά συγχαρητήρια 
στον ιερατ. προϊστάμενο π. Αθανάσιο Γκιόκα, τον 
πρόεδρο και όλη την Kοινότητα. 

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου. Θεία Λειτουργία 
τέλεσε ο Μητροπολίτης Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. 
Νικολάου Vancouver, βοηθούμενος από τον π. 
Τ. Πράττα. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι 
ευλαβείς χριστιανοί, τόσο στη Θ. Λειτουργία, όσο 
και στη Θ. Κοινωνία. Είναι μία κοινότητα η οποία 
προοδεύει και την συγχαίρουμε θερμά. 

Βραδινή Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Μητροπολίτης 
Σωτήριος την παραμονή των Χριστουγέννων στον 
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Vancouver, βοηθούμενος από τον 
π. Κ. Οικονόμου. Κατάμεστος ήταν ο ιερός ναός 
και οι χριστιανοί με ευλάβεια προσήλθαν στη Θεία 
Κοινωνία. Ο Άγ. Γεώργιος είναι ο πρώτος Ιερός 
Ναός στο Vancouver και η ιστορική κοινότητα του 
Vancouver. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. 

Με πολλή επιτυχία έγινε η χειμερινή 
κατασκήνωση των παιδιών στην περιοχή 
Vancouver. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους 
ιερείς, ιδιαίτερα όμως, στον π. Κ. Οικονόμου. 

Ευχόμαστε σε όλους ο νέος χρόνος να είναι 
ευλογημένος από το Θεό, με πολλή υγεία για 
όλους και με πολλή πνευματική και υλική 
πρόοδο.

Όπως σχολίασε ο αμερικανός ψυχίατρος 
Edward Halowell, «ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία 
οι εγκέφαλοί μας δεν είχαν να επεξεργαστούν 
τόσες πολλές πληροφορίες όσες σήμερα. Έχουμε 
πια μια γενιά ανθρώπων που περνάνε τόσες ώρες 
μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή ή σε ένα 
κινητό, ώστε χάνουν την ικανότητα να σκέφτονται 
και να αισθάνονται». Ίσως οδηγούμαστε, λοιπόν, 
σε ένα νέο τύπο ανθρώπου, περισσότερο κυνικό 
και απαθή, και με αδυναμία στην ικανότητα 
βαθύτερων πνευματικών λειτουργιών.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα 
μηχανισμό αυτοπροστασίας του «σκληρού μας 
δίσκου» για να γλιτώσει το βραχυκύκλωμα, όπως 
λένε οι ειδικοί. Επειδή αδυνατούμε να 
επεξεργαστούμε τον όγκο των δεδομένων, τα 
κρίνουμε επιφανειακά και γινόμαστε κυνικότεροι. 
Αυτό, βέβαια, έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή 
αλλαγή της νοοτροπίας μας. Και επιδρά ήδη στην 
καθημερινή μας ζωή, στις διαπροσωπικές μας 
σχέσεις και δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
συνήθεια πολλών ανθρώπων σήμερα να 
καυχώνται για το μεγάλο αριθμό «φίλων» που 
έχουν κάνει μέσω των ιστοχώρων κοινωνικής 
δικτύωσης. Ωστόσο, πρόσφατη επιστημονική 
έρευνα αποκάλυψε ότι ο μέσος άνθρωπος μπορεί 
να διαχειριστεί, κατά τη διάρκεια όλης της ζωής 
του, περίπου 1000 γνωριμίες! Δηλαδή να 
αναπτύξει μια αληθινή ανθρώπινη σχέση –
πρόσωπο με πρόσωπο - βαθύτερη ή 
επιφανειακότερη. Η επαφή με περισσότερους από 
χίλιους ανθρώπους, και μάλιστα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, υποχρεώνει τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο να αντιμετωπίζει τους… «υπερά-
ριθμους» όχι ως ανθρώπινα πρόσωπα, αλλά ως 
«πληροφοριακά-χρηστικά αντικείμενα»!

xfd.gr

Επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού 
της Ελλάδας Ε. Κουντουρά στην 
Ιερά μας Μητρόπολη. Από αριστερά 
π. Α. Ζηλιασκόπουλος, η υπουργός 
κα Ε. Κουντουρά, η συνεργάτιδα της 
υπουργού κα Μ. Κουτσουμπέλη, 
ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Τορόντο κ. Β. Μαλιγκούδης και ο 
Μητροπολίτης Σωτήριος

Τhe Greek Minister of Tourism 
E. Kountouras visited our Holy 
Metropolis. Pictured are from 
L to R.:  Fr. A. Ziliaskopoulos, 
the Minister of Tourism Mrs E. 
Kountoura, the Associate of 
Minister Mrs. M. Koutsoumbeli, 
the Consul General of Greece in 
Toronto, Mr. V. Maligoudis and 
Metropolitan Sotirios


