“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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Με χαμόγελο στα χείλη

A

Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου

π’ το δημοτικό σχολείο θυμάμαι μια ιστορία με
ένα σκύλο τεμπέλη. Για όλες τις ημέρες κάθε
εποχής έβρισκε και μια δικαιολογία. Έκανε το
συλλογισμό του και πάντοτε τελείωνε με τη
φράση, «με τέτοια μέρα σήμερα, δεν είναι για δουλειά».
Πολλοί άνθρωποι μοιάζουν με το τεμπελόσκυλο.
Πάντα βρίσκουν μια δικαιολογία και τεμπελιάζουν. Ή
σαπίζουν στο κρεβάτι και δεν πετυχαίνουν τίποτε. Η ζωή
τους είναι μηδέν. Αποτυχία πλήρης.
Είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη. Στις αρχές της νέας
εκκλησιαστικής και σχολικής χρονιάς. Απευθύνομαι
με αγάπη πρώτα στους ιερείς και μετά σε όλους τους
εργάτες των Κοινοτήτων μας. Είμαστε εκεί όχι για
να τεμπελιάζουμε, αλλά για να εργαζόμαστε. Να
εργαζόμαστε με χαρά. Με χαμόγελο στα χείλη.
Έτσι αρχίζει ένα θαυμάσιο ποίημα και τραγούδι. «Με
χαμόγελο στα χείλη τη δουλειά του πάντα αρχινά».
Έτσι πρέπει εφέτος να αρχίσουμε τη δουλειά μας και
έτσι πρέπει να φτάσουμε στο τέλος της χρονιάς. Αυτό θα
δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Να θυμηθούμε μερικά πράγματα. Πρώτα οι ιερείς
μας. Ο ιερεύς πρέπει να τελεί τις Ιερές Ακολουθίες και
τις Θείες Λειτουργίες ανελλιπώς και ως κατ’ ενώπιον
Θεού. Να τελεί την κάθε λειτουργία, σαν αυτή να είναι η
τελευταία του και σαν να είναι έτοιμος να παραδώσει το
πνεύμα του και να απολογηθεί στο Δίκαιο Κριτή.
Επειδή εργάζεται και τα Σάββατα και τις Κυριακές
πρέπει να έχει μία άλλη μέρα της εβδομάδας ελεύθερη.
Τέσσερις όμως ημέρες της εβδομάδας πρέπει να είναι στο
γραφείο του, τουλάχιστον δύο (2) ώρες. Οι ώρες αυτές
πρέπει να είναι ίδιες κάθε μέρα, ώστε να το ξέρουν οι
ευλαβείς χριστιανοί και να μπορούν εύκολα να τον
βρίσκουν.
Να έχει πάντα το τηλέφωνο του ανοικτό και να
απαντά. Το τηλέφωνο του ποτέ να μη είναι ανώνυμο. Οι
χριστιανοί, όταν στην ανάγκη τους τηλεφωνούν, πρέπει
να ακούν τη φωνή του παπά τους και όχι έναν αριθμό.
Απαραιτήτως, ο ιερεύς πρέπει να συμμετέχει
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας, της Νεολαίας.
Πρέπει να οργανώνει τη Νεολαία. Τα Κατηχητικά
Σχολεία. Τους Ιερόπαιδες. Τη Χορωδία. Μαζί με το
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να φροντίζει τα Ελληνικά
Σχολεία. Να τα επισκέπτεται.
Πρέπει να έχει συστηματική επικοινωνία με όλους τους
χριστιανούς της Κοινότητάς του. Να έχει τις διευθύνσεις
τους. Τα τηλέφωνά τους. Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
τους. Να επικοινωνεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
τουλάχιστον μία φορά το μήνα με όλους.
Να επισκέπτεται τους ασθενείς στα νοσοκομεία. Να
είναι πολύ ευαίσθητος στα προβλήματα των ανθρώπων
και ιδιαίτερα των ασθενών και των πενθούντων.
Η θέση του ιερέως είναι θέση τιμής και το γνωρίζουν
αυτό οι άνθρωποι. Ο ιερεύς είναι ο πατέρας όλων. Είναι η
ψυχή της Κοινότητας. Ο ίδιος ποτέ δεν πρέπει να ξεχνά,
ότι είναι ο υπηρέτης των πιστών. Δε μας διόρισε ο Χριστός
αυτοκράτορα, αλλά υπηρέτη των υπηρετών του. Ο ίδιος
είπε. «Οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι καί
δοῦναι τήν ψυχή μου λύτρον ἀντί πολλῶν». Κανείς από
τους κληρικούς δεν πρέπει να το ξεχνά αυτό.
Η δουλειά δε γίνεται μόνο από τον παπά. Ένας
κούκος δε φέρνει την άνοιξη. Οι πολλοί παίρνουν την
πόλη. Χρειάζεται συνεργάτες. Αυτοί είναι πρωτίστως
και κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο, η Φιλόπτωχος, και
όλοι οι ευλαβείς χριστιανοί. Ο ίδιος ο ιερεύς πρέπει να
ευρίσκει συνεργάτες. Πρέπει να συμπεριφέρεται στους
συνεργάτες του με πραγματική χριστιανική αγάπη. Με
κατανόηση. Με επιείκεια. Όλοι οι συνεργάτες του είναι η
ορχήστρα, αυτός όμως είναι ο μαέστρος. Καμιά ορχήστρα
δεν αποδίδει αν ο μαέστρος δεν είναι καλός. Όταν ο
μαέστρος είναι καλός και οι πιο αδύνατοι εμψυχώνονται.
Σκέφτηκα πως ήμουν υποχρεωμένος να γράψω αυτές
τις σκέψεις. Ίσως, μερικοί νομίζουν ότι ζητάω πολλά.
Ίσως, να έχουν δίκιο. Αλλά ο Χριστός τι ζητάει από εμάς;
Πώς ξεκινήσαμε όταν γίναμε κληρικοί; Τι υποσχεθήκαμε;
Κρατάμε στο ακέραιο τις υποσχέσεις μας; Ο καθένας ας
ρωτήσει τον εαυτό του.
Έχω ήδη πει πολλές φορές, ότι στον Καναδά έχουμε
καλούς ιερείς και καλούς συνεργάτες. Δεν απομένει παρά
να συνεργαστούμε όλοι για την πρόοδο της Εκκλησίας
μας. Για το μέλλον των παιδιών μας. Για το μέλλον της
Ορθοδοξίας και της Ομογένειας στον Καναδά.
Τώρα είμαστε στην αρχή του νέου έτους. Τώρα
αρχίζουμε. Στο τέλος του χρόνου να κάνουμε τον
απολογισμό μας. Να δούμε πόσο τοις εκατό πετύχαμε.
Να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε κατάματα τον Χριστό.
Να Τον ρωτήσουμε. Είσαι ευχαριστημένος; Και να
ακούσουμε την απάντησή Του. Να την ακούσουμε τώρα.
Την απάντησή Του και την κρίση Του και ανάλογα να
πορευθούμε, ώστε στη Δευτέρα Παρουσία να βρεθούμε
στα δεξιά Του και να λάβουμε τον στέφανο της
δικαιοσύνης.
Εμπρός όλοι να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας με
χαμόγελο και στο τέλος του χρόνου να τελειώσουμε
τη δουλειά μας με χαμόγελο. Να ατενίζουμε με
χαμόγελο τον Λυτρωτή μας Χριστό. Να δούμε το δικό
Του το χαμόγελο και νοερά να δούμε τον στέφανο της
δικαιοσύνης, που κρατεί στα χέρια Του για μας.

†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ,
ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Προσφιλεῖς ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά,
Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ
συμπληροῦνται σήμερον 30 ἔτη ἀπό τῆς καθιερώσεως
ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας
τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου καί πρώτης ἡμέρας τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ
περιβάλλοντος». Ἡ εὐλογημένη αὕτη πρωτοβουλία
ἔσχε δαψιλῆ καρποφορίαν. Δέν ἀπηυθύνθημεν
μόνον πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς, οὔτε μόνον
πρός τούς χριστιανούς ἤ τούς ἐκπροσώπους ἄλλων
θρησκειῶν, ἀλλά καί πρός πολιτικάς προσωπικότητας,
πρός περιβαλλοντολόγους καί ἄλλους ἐπιστήμονας,
πρός τούς διανοουμένους καί κάθε ἄνθρωπον καλῆς
θελήσεως, ἐπιζητοῦντες τήν συμβολήν των.
Αἱ περιβαλλοντικαί δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου ἐλειτούργησαν ὡς ἔναυσμα διά τήν
θεολογίαν, νά προβάλῃ μέ ἔμφασιν τήν ἀλήθειαν τῆς
χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, τήν
εὐχαριστιακήν θεώρησιν καί χρῆσιν τῆς δημιουργίας
καί τό πνεῦμα τοῦ ὀρθοδόξου ἀσκητισμοῦ ὡς βάσιν
διά τήν κατανόησιν τῶν αἰτίων καί ἀντιμετώπισιν
τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος. Ἡ σχετική μέ τήν
θεολογικήν οἰκολογίαν ἤ οἰκολογικήν θεολογίαν
βιβλιογραφία εἶναι ἐκτενεστάτη καί συγκροτεῖ ἐν
τῷ συνόλῳ της ἀξιόλογον ὀρθόδοξον μαρτυρίαν
ἔναντι μιᾶς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προκλήσεων διά
τήν σύγχρονον ἀνθρωπότητα καί τήν ζωήν ἐπί τῆς
γῆς. Ἡ ἐνασχόλησις μέ τό οἰκολογικόν πρόβλημα
καί τάς κοσμολογικάς διαστάσεις καί ἐπιπτώσεις
τῆς ἁμαρτίας, αὐτῆς τῆς ἀλλοτριωτικῆς ἐσωτερικῆς
«ἀνατροπῆς ἀξιῶν» εἰς τόν ἄνθρωπον, ἔφερεν εἰς

τό προσκήνιον τήν συνάφειαν περιβαλλοντικῶν καί
κοινωνικῶν προβλημάτων καί τήν ἀνάγκην κοινῆς
προσεγγίσεώς των. Στράτευσις διά τήν προστασίαν τῆς
ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας καί διά τήν κοινωνικήν
δικαιοσύνην εἶναι δράσεις ἀλληλένδετοι καί ἀδιαίρετοι.
Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν
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Επαφές
Αρχιεπισκόπου
Σωτηρίου
στην Αθήνα
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.
Ιερώνυμο και είχαν συνεργασία για περίπου
μία ώρα.
Την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 1:00
μ.μ., επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και
συνεζήτησαν διάφορα ζητήματα. Παρούσα ήταν
και η πρέσβης κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Την ίδια ημέρα το απόγευμα στις 4 μ.μ.,
επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Α.
Διαματάρη και συνεζήτησαν, με τον ίδιο και τους
συνεργάτες του, διάφορα θέματα για περίπου
μιάμιση ώρα.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Μετά τις επαφές και τις συνεργασίες αυτές,
στο Μέγαρο Μαξίμου. • Archbishop Sotirios with the Prime Minister of ανεχώρησε για την ιδιαίτερή του πατρίδα
όπου επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Άρτης κ.
Greece Kyriakos Mitsotakis at the Maximou Mansion.
Καλλίνικο και το Σάββατο 7 τ.μ., θα τελέσει
Θ. Λειτουργία και μνημόσυνο για τους γονείς
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος μετά την Συνεδρία της
του, τα μέλη της οικογενείας του και όλους τους
Αγίας και Ιεράς Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη,
συγχωριανούς του, στο χωριό του, Μακρύκαμπο
πήγε στην Ελλάδα και είχε διάφορες συνεργασίες.
Λεπιανών Άρτης.
Τετάρτη βράδυ, 4 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε

Ο Αρχηγός του
Συντηρητικού Κόμματος

κ. Andrew Scheer
επισκέπτεται την
Ι. Αρχιεπισκοπή
Καναδά

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του
Καναδά κ. Andrew Scheer με τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο
κ. Σωτήριο στην Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά.
The Leader of the Official Opposition of Canada
Mr. Andrew Scheer with His Eminence Archbishop
Sotirios at the Holy Archdiocese of Canada.
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Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Η νέα σχολική χρονιά

Σ

το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς εκφράζω
τις θερμότερες ευχές μου στους εκπαιδευτικούς,
στους μαθητές, στους γονείς και σε όλους τους
συνεργάτες και εκπαιδευτικούς που συμβάλλουν στη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στην προώθηση
της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού
στο Τορόντο και στην ευρύτερη περιφέρεια του Καναδά.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διγλωσσία και τριγλωσσία
των μαθητών και των μαθητριών, στο πρόγραμμα των
ελληνόγλωσσων σχολείων του Καναδά, μπορούν να
μάθουν την ελληνική γλώσσα, να εξασκηθούν τόσο
στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, να έρθουν
σε επαφή με την εθνική τους ταυτότητα, να βιώσουν
τις εθνικές και οικουμενικές πτυχές που συνδέονται με
την καταγωγή και τις ρίζες τους, να εμπλουτίσουν τις
εμπειρίες τους ώστε να μπορούν να ζουν δημιουργικά
στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του παρόντος και του
μέλλοντος. Τα ελληνόγλωσσα σχολεία στον Καναδά
αναζητούν και επιδιώκουν τη διαμόρφωση νέας
ταυτότητας στην παγκόσμια κοινωνία και αποτελούν
πνευματικές εστίες διατήρησης της ελληνοφωνίας, της
ιστορίας και της ορθοδοξίας.
Η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας και η ευρύτατη διάδοσή της είναι
πολύ σημαντική για τον ενιαίο και ιδιαίτερο Ελληνισμό
της Ελλάδας αλλά και όλων των χωρών, όπου η
ομογένεια έχει αναλάβει έναν ιδιαίτερα δυναμικό ρόλο
στη διατήρηση και ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου
και της ελληνικής παράδοσης. Η ελληνική γλώσσα
είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες στον κόσμο
και η μόνη που διατηρείται ζωντανή μέχρι σήμερα. Σε
αυτήν γράφτηκαν τα μεγαλειώδη έργα της κλασικής
εποχής, που χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπα για τη
δημιουργία του δυτικού πολιτισμού. Η διαχρονική αξία
της ελληνικής γλώσσας έχει αναδειχθεί διεθνώς σε
όλο τον κόσμο από μελετητές, γνώστες και θαυμαστές
του ελληνικού πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα είναι
μία από τις ελάχιστες στον κόσμο που παρουσιάζει
ομοιογενή εξέλιξη και ομιλείται επί χιλιάδες χρόνια
χωρίς διακοπή. Από τότε που δημιουργήθηκε η ελληνική
γλώσσα γεννήθηκε, καλλιεργήθηκε και εξελίσσεται και
ο ελληνικός πολιτισμός.
Η σχέση του ανθρώπου με τη γνώση, την παιδεία
και την παράδοση είναι κατά κύριο λόγο βιωματική,
γι’ αυτό και ουσιαστική για τη ζωή και την ύπαρξή
του. Η ελληνική ταυτότητα συνδέεται κατά κύριο λόγο
με τη βιωματική εμπειρία της ελληνικής γλώσσας και
της ορθόδοξης θρησκείας. Αυτό ισχύει τόσο για τους
Έλληνες που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα
όσο και για τους Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που
γεννιούνται σε μία άλλη χώρα, όπως π.χ. στον Καναδά.
Οι νέοι ελληνικής καταγωγής που γεννιούνται και ζουν
στο εξωτερικό έρχονται σε επαφή με δύο διαφορετικές
παραδόσεις, γλώσσες, και ιστορίες, την καναδική και
την ελληνική. Ζώντας μέσα σε μία πολυπολιτισμική
κουλτούρα της καναδικής κοινωνίας τους δίνεται η
ευκαιρία
και η δυνατότητα να ενταχθούν και
στις
δύο παραδόσεις τους, να μάθουν

την ελληνική γλώσσα και να έρθουν σε επαφή με την
ελληνορθόδοξη θρησκεία, ενώ παράλληλα μεγαλώνουν
ως Καναδοί τηρώντας και βιώνοντας τα έθιμα και τις
παραδόσεις της καναδικής πολιτισμικής κοινωνίας.
Mέσω της χρηστικής αξίας και εμπειρικής γνώσης
της γλώσσας και του λόγου, αποκτούν και βιώνουν
οι μαθητές και οι μαθήτριες την ελληνική συνείδηση,
την παιδεία, την παράδοση, τον ελληνικό πολιτισμό
και την τέχνη, την ελληνική ιστορία, τη χριστιανική,
λειτουργική ζωή. Η σημασία της ελληνικής γλώσσας
είναι πολύ μεγάλη στην ελληνική παιδεία αλλά και στην
παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Η γλώσσα είναι το
μέσο επικοινωνίας, γνώσης, μάθησης και σύνδεσης με
την ιστορία και τον πολιτισμό. Η παράδοση αναβιώνει
με κάθε γενιά νέων ελληνικής καταγωγής, αποτελεί
εντολή και επιτακτική ανάγκη της παιδείας και της
αγωγής τους.
Με την πεποίθηση ότι τα ελληνικά σχολεία της
πολυπολιτισμικής κοινωνίας του Καναδά με τις πηγαίες
αξίες που καλλιεργούν μπορούν να συμβάλουν στη
δημιουργία ελληνικών και εθνικών ταυτοτήτων των
παιδιών και στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου,

Εκπαιδευτικά θέματα

δικούς τους και όλων μας, εύχομαι ολόψυχα σε όλες
και όλους κάθε επιτυχία στο πολύπλευρο παιδαγωγικό
έργο για την πρόοδο και την ωφέλεια των μαθητριών
και μαθητών μας.
Η παιδεία είναι εθνική υπόθεση και αποτελεί
προϋπόθεση προόδου του λαού μας και με το πνεύμα
αυτό καλώ όλες και όλους, όσοι αφιερώνονται έμπρακτα
στο μαθησιακό έργο να συνεχίσουν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους σε κλίμα ζεστής επικοινωνίας και
συνεργασίας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης στην
εκπαιδευτική κοινότητα. Εύχομαι τέλος στις μαθήτριες
και στους μαθητές να κερδίσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά
και ήθος και παιδευτικές αξίες μέσα από την εμπειρία
της μάθησης στα ελληνικά σχολεία. Η ελληνορθόδοξη
παράδοση και παιδεία ας εμπλουτίζουν τα βιώματά τους
στην καθημερινή τους ζωή.
Ας γράψουμε το παιδί μας να φοιτήσει στο Ελληνικό
Σχολείο της περιοχής μας. Η φοίτηση σε Ελληνικό
Σχολείο αποτελεί σοβαρή επένδυση η οποία δεν φαίνεται
στην αρχή αλλά αρχίζει και φέρνει καρπούς στην
εφηβική ηλικία και αργότερα.
Καλή σχολική χρονιά! Καλή πρόοδο σε όλους τους
μαθητές και τις μαθήτριες!

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
«ΚΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ»
ή «ΚΑΛΗ ΔΑΣΚΑΛΑ»;
«Όταν η αγάπη και η δεξιότητα πάνε
μαζί, περιμένετε ένα αριστούργημα»
(Ruskin)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
• Ενθαρρύνει
• Υποστηρίζει
• Τονίζει τα θετικά στοιχεία των μαθητών
• Κατανοεί τις αδυναμίες τους
• Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τους
• Τονίζει την αυτοπεποίθησή τους
• Νοιάζεται και αποδέχεται τους μαθητές του
• Επικοινωνεί ουσιαστικά

ΕΜΠΝΕΕΙ

• Μεταφέρει τον ενθουσιασμό του
• Είναι ειλικρινής με τα συναισθήματά του και
τις ιδέες του
• Υπερασπίζεται το δίκαιο
• Εκφράζει τις ανάγκες του
• Εναρμονίζει τα μηνύματα που στέλνει με τις
σκέψεις και τα συναισθήματα
• Αποπνέει γνησιότητα
• Ενθαρρύνει τα άτομα να βιώσουν όσο πιο
ολοκληρωμένο μπορούν ένα συναίσθημα, μία
σκέψη, μία συμπεριφορά

• Δίνει αισθητική διάσταση στη διδασκαλία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
• Συνδέει τη σκέψη με τη δράση
• Θέτει ερωτήσεις
• Προωθεί την κριτική σκέψη
• Είναι ειλικρινής και αντικειμενικός
• Σέβεται τη γνώμη των άλλων
• Εμψυχώνει με τρόπο σαφή, αναλυτικό 		
και αιτιολογημένο
• Θέτει σαφείς αλλά ευέλικτους κανόνες
• Αναγνωρίζει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του
• Είναι ανοικτός στη νέα γνώση
• Έχει αυτογνωσία και αυτοαξιολογείται
Πηγή: upbility (Εκδόσεις Επιστημονικού Υλικού)

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει
η ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Οι καλοκαιρινές διακοπές πέρασαν
γρήγορα και τα παιδιά επέστρεψαν στα
θρανία μερικά περισσότερο χαρούμενα από άλλα!
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της
Μεταμόρφωσης καλωσόρισε μαθητές, μαθήτριες και
τις οικογενειές τους την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 για
το νέο εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησε με τον
καθιερωμένο Αγιασμό που τέλεσε αυτή τη χρονιά ο νέος
ιερέας του σχολείου μας π. Κωνσταντίνος Οικονόμου,
υποβοηθούμενος από τον πατέρα Βασίλειο Αιλένη του
οποίου τα παιδάκια φοιτούν στο σχολείο μας.
Το γυμναστήριο του σχολείου ήταν κατάμεστο
από μαθητές -τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Ευχάριστες για όλους οι αλλαγές και οι βελτιώσεις στους
εκπαιδευτικούς χώρους του σχολείου που ήταν έτοιμοι
για μια καινούρια αρχή.
Τα εμπλουτισμένα και βελτιωμένα διδακτικά μέσα
που διαθέτει το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο σχολείο
συμβάλλουν στην προσπάθεια μας για την αρτιότερη
εκπαίδευση των μαθητών μας, βασισμένη στις
αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας που ζούμε.
Τα εξωσχολικά προγράμματα (αθλητισμός, θέατρο,
μουσική, χορός κ.ά.) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23
Σεπτεμβρίου 2019, και θα δώσουν την ευκαιρία στους
μαθητές μας να καλλιεργήσουν και να αναδείξουν τα
ταλέντα τους προσφέροντάς τους συγχρόνως εμπειρίες
και γνώση.
Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 το απόγευμα οι
εκπαιδευτικοί της κάθε τάξης θα ενημερώσουν γονείς
Ο νέος Προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος, Markham, π.
Κ. Οικονόμου ομιλεί στους μαθητές του ημερήσιου σχολείου
"Μεταμόρφωση" μετά τον αγιασμό για την έναρξη της
καινούργιας σχολικής χρονιάς, παρουσία της διευθύντριας
του σχολείου κας Α. Σαραντίδου, των δασκάλων και της κας Μ.
Λυχνάκη.
The new Priest of St. Panteleimon Greek Orthodox Church in
Markham, Fr. C. Economos speaks to the students of the Greek
Orthodox day school “Metamorphosis” after the agiasmos for
the beginning of the new school year. in attendance were the
Principal of the school, Mrs A. Saradidis, the teachers
and Mrs M. Lyhnakis.

και κηδεμόνες για το αναλυτικό πρόγραμμα της νέας
σχολικής χρονιάς , τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις για
την επίτευξη των στόχων.
Οι γονείς και κηδεμόνες, θα έχουν την ευκαιρία να
ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για κάθε θέμα που
απασχολεί το παιδί τους και μπορεί να επηρεάσει θετικά
ή αρνητικά την πρόοδό του.
Ο αγώνας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων
δεν είναι πάντα εύκολος ιδιαίτερα στις μέρες μας και
απαιτεί μεγάλη υπομονή και επιμονή από γονείς και
εκπαιδευτικούς.
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

Ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ἐπὶ
Θεῷ ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου.
Παροιμ. 3, 5
Trust in the LORD with all your
heart and lean not on your own
understanding.
Prov. 3:5

παιδιών για επιτυχημένη και σωστή σταδιοδρομία.
Ευχόμαστε σε όλους καλή σχολική χρονιά με Υγεία,
Χαρά και Πρόοδο.
Για πληροφορίες και εγγραφές τηλ.416 463-7222,
email :info@mgos.ca ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.mgos.ca
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Πατριαρχική εγκύκλιος
γιά την Έναρξη
ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛ. 1
του νέου εκκλησιαστικού έτους
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ1

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού - 14 Σεπτεμβρίου
Ιστορικά στοιχεία

Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήλθε σε ρήξη με τον
συμβασιλέα του Μαξέντιο. Βλέποντας το γνωστό σημείο
του Σταυρού στον ουρανό τον νίκησε και έτσι έμειναν δύο
πλέον αυτοκράτορες στην πάλαι ποτέ κραταιά Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία που είχε μοιράσει σε τέσσερα μέρη ο
Διοκλητιανός λόγω γήρατος. Στην Ανατολή ο Λικίνιος
και στην Δύση ο Μέγας Κωνσταντίνος.
Οι δυο τους υπογράφουν το 313 μ.Χ. το ιστορικό για
τον χριστιανισμό, διάταγμα των Μεδιολάνων, όπου
καταργούνται πλέον οι διωγμοί των χριστιανών, αφού
ήταν νόμος του κράτους μέχρι τότε, να διώκεται πάσα
άλλη θρησκεία εκτός της επισήμου ειδωλολατρείας, διότι
οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική κίνηση υπονόμευε την
ασφάλεια και την συνοχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Ετσι πλέον οι χριστιανοί βγήκαν από τις κατακόμβες
και άρχισαν ελεύθεροι να κτίζουν τις πρώτες τους
εκκλησίες σε ρυθμό βασιλικής χωρίς τρούλο.
Γρήγορα οι δύο συναυτοκράτορες ήλθαν σε ρήξη
και ο Μ. Κωνσταντίνος αφού νίκησε τον Λικίνιο έγινε
πλέον αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η
οποία όμως είχε συρρικνωθεί αρκετά στην Δύση λόγω

των βαρβαρικών επιδρομών. Τότε ο Μ. Κωνσταντίνος
βλέποντας ότι η Δύση ήταν αδύνατο να κρατηθεί,
μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην
Κωνσταντινούπολη στην οποία έδωσε το όνομά του
και έγιναν τα επίσημα εγκαίνια τον Μάιο του 330
μ.Χ. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία άρχισε και η Κωνσταντινούπολη έγινε η πρωτεύουσα της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας για 1000 και πλέον έτη, μέχρι που έπεσε
στους Τούρκους στις 29 Μαίου 1453.
Η μητέρα του Μ.Κωνσταντίνου, Αγ.Ελένη, το 327 μ.Χ.
μετά απο πολύμηνες ανασκαφές στον λόφο του Γολγοθά
βρήκε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, όπου κατά την
παράδοση είχε φυτρώσει βασιλικός και με μεγάλη τελετή
τον ύψωσε στα Ιεροσόλυμα με τον πατριάρχη Μακάριο.
Απο τότε στις 14 Σεπτ.κάθε χρόνο γιορτάζουμε την
‘Υψωση του Τ.Σταυρού. Ο Σταυρός από σύμβολο της
εσχάτης των ποινών στην Ρωμαϊκή εποχή, έγινε το
σύμβολο του χριστιανισμού, το σύμβολο της σωτηρίας
μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Χριστός, σταυρώθηκε,
αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον ουρανό, το 33 μ.Χ.
επί Τιβερίου Καίσαρος.
π.Δημήτριος Γιαννιού

Η μέλισσα...
αρχιτέκτονας
της Αγίας Σοφίας
Υπάρχει ένας νεοελληνικός θρύλος από την περιοχή
της Θράκης που μας πληροφορεί για τον τρόπο με τον
οποίο ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός βρήκε το σχέδιο για
το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας.
Ο θρύλος λοιπόν αυτός, μας περιγράφει και μας εξηγεί
ότι το σχέδιο για να κτισθεί η Αγία Σοφία, έγινε γνωστό
στον αυτοκράτορα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο
απ΄αυτόν που μάθαμε από το μάθημα της Ιστορίας.
Αξίζει ιδιαίτερης προσοχής αυτή η παράδοση γιατί δεν
είναι γνωστή από άλλους τόπους παρά μόνο από τη
Θράκη. Τη διηγιόντουσαν στη Βιζύη της Θράκης κατά
τον 20 αιώνα, και εκεί, στην ιδιαίτερη του πατρίδα
την έμαθε μικρό παιδί ο ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός.
Μάλιστα, θέλοντας να σώσει από την λησμονιά αυτή
την παράδοση-θρύλο την περιέγραψε έμμετρα μέσα στην
ποιητική του συλλογή «Ατθίδες αύραι».
Ας δούμε λοιπόν τι λέει αυτός ο θρακικός θρύλος.
«Ήταν ο καιρός που ο αυτοκράτορας στην Πόλη είχε
αποφασίσει να χτίσει την Αγία Σοφία. Είχε καλέσει τον
πρωτομάστορα, και ο τελευταίος είχε κάνει ένα σχέδιο,
ύστερα και άλλο και ύστερα και άλλα σχέδια, πώς να
χτιστεί η μεγάλη εκκλησία. Κανένα όμως από αυτά
τα σχέδια δεν ευχαριστούσε το βασιλιά. Ήθελε κάτι

άλλο, πολύ πιο σπουδαίο. Και ο πρωτομάστορας
κάθε μέρα προβληματιζόταν και πιο πολύ και
σκεφτόταν τι νέο σχέδιο να φτιάξει.
Μια Κυριακή, την ώρα που τελείωνε η
λειτουργία, ζύγωσε πρώτος ο αυτοκράτορας να
πάρει το αντίδωρο, εκείνο όμως του ξεφεύγει
από το χέρι και πέφτει κάτω. Μια στιγμή αργότερα
παρουσιάζεται μια μέλισσα, που φτεροκοπούσε προς
το ανοιχτό παράθυρο, κρατώντας το πεσμένο αντίδωρο
του αυτοκράτορα. Βγάζει αμέσως διαταγή ο βασιλιάς
ότι όσοι έχουνε μελίσσια να τ΄ανοίξουνε και να ψάξουν,
για να βρεθεί το αντίδωρο. Ψάχνει και ο πρωτομάστορας
στα δικά του μελίσσια και τι βλέπει; Είχανε κάτσει οι
μέλισσες μέρες πριν και είχανε φτιάξει με το κερί μέσα
στην κυψέλη μιαν εκκλησία πανέμορφη και σκαλιστή
και μεγαλοπρεπή, που δεν είχε όμοιά της σ΄ολόκληρη
την Οικουμένη. Όλες οι λεπτομέρειες είχανε γίνει
στην εντέλεια μέσα κι έξω στην εκκλησία. Η πόρτα της
ανοιχτή, ο τρούλος έτοιμος, οι κολώνες στη θέση τους, ως
και η Αγία Τράπεζα τελειωμένη. Την είχαν αποτελειώσει
σ΄όλα της την εκκλησία. Eπάνω στην Αγία Τράπεζα
της είχε φέρει εκείνη η μέλισσα και είχε αποθέσει το
αντίδωρο του βασιλιά.
Είδε την εκκλησιά ο πρωτομάστορας και θαύμασε το
τέλειο σχέδιό της. Την είδε κατόπιν και ο αυτοκράτορας
και ήταν όλος χαρά. Το σχέδιο που είχανε φτιάξει οι
μέλισσες, έγινε το σχέδιο που χτίστηκε η Αγία Σοφία!!!
http://melissokomianet.gr/melissa-arxitektonas-agias-sofias/

προστασίαν τῆς κτίσεως δέν ἐγεννήθη ὡς ἀντίδρασις εἰς
τήν σύγχρονον οἰκολογικήν κρίσιν, δέν εἶναι δημιούργημά
της. Αὐτή ἦτο ἁπλῶς ἡ ἀφορμή καί ἡ εὐκαιρία διά νά
ἐκφράσῃ, νά ἀναπτύξῃ, νά διακηρύξῃ καί νά προβάλῃ
ἡ Ἐκκλησία τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς της. Θεμέλιον τῆς
ἀδιαπτώτου μερίμνης τῆς Ἐκκλησίας διά τό φυσικόν
περιβάλλον εἶναι αὐτή αὕτη ἡ ἐκκλησιολογική ταυτότης
καί ἡ θεολογία της. Ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς
κτίσεως εἶναι διάστασις τῆς πίστεώς μας, περιεχόμενον
τῆς ζωῆς μας ἐν Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησίας. Ἡ ἰδία ἡ
ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «βιωμένη οἰκολογία», ἔμπρακτος
σεβασμός καί μέριμνα διά τήν δημιουργίαν καί πηγή
τῶν οἰκολογικῶν δραστηριοτήτων της. Κατ᾿ οὐσίαν,
τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τῆς
κτίσεως εἶναι προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς
ὅλας τάς διαστάσεις τῆς σχέσεώς της μέ τόν κόσμον. Ἡ
λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό ἀσκητικόν ἦθος, ἡ
ποιμαντική διακονία, ἡ σταυροαναστάσιμος βιοτή τῶν
πιστῶν, ὁ ἄσβεστος πόθος τῆς αἰωνιότητος, συγκροτοῦν
μίαν κοινωνίαν προσώπων διά τήν ὁποίαν ἡ φυσική
πραγματικότης δέν εἶναι ἀντικείμενον, χρηστικόν
ὑλικόν διά τήν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀτόμου καί
τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλά ἐνέργημα, πεπραγμένον,
δημιούργημα τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά
τό σεβασθῶμεν καί νά τό προστατεύσωμεν, καθιστάμενοι
«συνεργοί» αὐτοῦ, «οἰκονόμοι», «φύλακες», καί «ἱερεῖς»
τῆς δημιουργίας, νά καλλιεργήσωμεν εὐχαριστιακήν
σχέσιν μέ τήν κτίσιν.
Ἡ μέριμνα διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία
πρόσθετος δραστηριότης εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν,
ἀλλά οὐσιαστική ἔκφρασις αὐτῆς. Δέν ἔχει κοσμικόν, ἀλλά
ἀμιγῆ ἐκκλησιαστικόν χαρακτῆρα, εἶναι «λειτουργική
διακονία». Ὅλαι αἱ πρωτοβουλίαι καί αἱ δράσεις τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι «ἐφηρμοσμένη ἐκκλησιολογία». Ἐν τῷ
πνεύματι τούτῳ, ἡ θεολογική οἰκολογία δέν ἀναφέρεται
μόνον εἰς τήν ἀνάπτυξιν οἰκολογικῆς εὐαισθησίας
καί εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν περιβαλλοντικῶν
προβλημάτων ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς
ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, ἀλλά ἐπεκτείνεται εἰς
τήν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς κτίσεως, ὅπως
αὐτή πραγματώνεται καί βιοῦται ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ,
ὡς εἰκόνι καί προγεύσει τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως
τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ δοξολογικῇ πληρότητι καί
φωτοχυσίᾳ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Τό οἰκολογικόν πρόβλημα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κόσμος
μας ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά μας εἶναι
παγκόσμια καί κοινά. Διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν
κινδύνων ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις,
σύγκλισις, συμπόρευσις, σύμπραξις. Εἶναι ἀδιανόητον,
ἡ ἀνθρωπότης νά γνωρίζῃ τήν σοβαρότητα τοῦ
προβλήματος καί νά συνεχίζῃ νά συμπεριφέρεται ὡς
νά μή ἐγνώριζεν. Ἐνῷ κατά τάς τελευταίας δεκαετίας,
τό κυρίαρχον πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐν
τῷ πλαισίῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μέ πρόσημον
τόν φετιχισμόν τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί τήν
μεγιστοποίησιν τοῦ κέρδους, ὤξυνε τά οἰκολογικά καί
κοινωνικά προβλήματα, ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχῇ εὐρέως
ἡ ἄποψις ὅτι «δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική ἐπιλογή» καί
ὅτι ἡ μή συμμόρφωσις πρός τήν ἄτεγκτον νομοτέλειαν τῆς
οἰκονομίας θά ὁδηγήσῃ εἰς ἀνεξελέγκτους κοινωνικάς καί
οἰκονομικάς καταστάσεις. Τοιουτοτρόπως, ἀγνοοῦνται καί
δυσφημίζονται αἱ ἐναλλακτικαί μορφαί ἀναπτύξεως καί ἡ
ἰσχύς τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς δικαιοσύνης.
Ἡμεῖς ὀφείλομεν νά δραστηριοποιηθῶμεν ἔτι περαιτέρω
διά τήν ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκολογικῶν
καί κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας. Εἶναι
ἐξόχως σημαντικόν ὅτι αἱ καθ᾿ ἡμᾶς ἀρχιεπισκοπαί καί
μητροπόλεις, πολλαί ἐνορίαι καί ἱεραί Μοναί, ἔχουν
ἀναπτύξει οἰκολογικάς πρωτοβουλίας καί πρακτικάς
διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, καί ποικίλα
προγράμματα περιβαλλοντικῆς ἀγωγῆς. Πρέπει νά δοθῇ
ἰδιαιτέρα ἔμφασις εἰς τήν ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησιν τῶν
νέων, ὥστε αὕτη νά λειτουργῇ ὡς χῶρος καλλιεργείας
καί ἀναπτύξεως οἰκολογικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης.
Ἡ παιδική καί ἡ ἐφηβική ἡλικία ἀποτελοῦν ἰδιαιτέρως
εὐνοϊκάς περιόδους τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου δι᾿ οἰκολογικήν
καί κοινωνικήν εὐαισθητοποίησιν. Τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον, ἐν ἐπιγνώσει τῆς σπουδαιότητος τῆς
περιβαλλοντικῆς ἐκπαιδεύσεως, συνεχίζον τήν σειράν
τῶν σχετικῶν σεμιναρίων, ἀφιέρωσε τήν ἐν τῇ Ἕδρᾳ αὐτοῦ
ὀργανωθεῖσαν Γ’ διεθνῆ «Διάσκεψιν τῆς Χάλκης διά τήν
Θεολογίαν καί τήν Οἰκολογίαν» (31 Μαΐου - 4 Ἰουνίου
2019), εἰς τό θέμα τῆς ἐντάξεως εἰς τά προγράμματα τῶν
Θεολογικῶν Σχολῶν μαθημάτων καί προγραμμάτων
σχετικῶν μέ τήν οἰκολογίαν καί τήν οἰκολογικήν παιδείαν.
Ἡ λύσις τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος
εἶναι ἀνέφικτος χωρίς πνευματικόν προσανατολισμόν.
Περαίνοντες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον
καί εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, πλούσιον
ἐν ἔργοις θεαρέστοις, καλοῦντες δέ τά ἀνά τήν
οἰκουμένην φωτόμορφα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά
προσεύχωνται διά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, νά
ζοῦν οἰκοφιλικῶς καί φιλαδέλφως εἰς ὅλας τάς διαστάσεις
τῆς ζωῆς των, νά ἀγωνίζωνται διά τήν προστασίαν τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος καί διά τήν προαγωγήν τῆς
εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, καί διατρανοῦντες ἅπαξ
ἔτι τήν ἀλήθειαν ὅτι δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, ὅταν
θίγεται ἡ «καλή λίαν» δημιουργία καί ὁ κατ᾿ εἰκόνα

καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθείς ἄνθρωπος,
ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ τῆς Ἁγιοπρώτου
Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν ζωοπάροχον
χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ καί
Προνοητοῦ
πάσης τῆς κτίσεως.
,βιθ’ Σεπτεμβρίου α’
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Σ' ακούω. Μ'ακούς;
Με αναγνωρίζεις;
Όλο γκρίνια και παράπονα είσαι. Δεν
σταματάς να μουρμουρίζεις. Όλα σου φταίνε.
Κανένας δεν έχει τα προβλήματά σου. Έτσι
νομίζεις. Ο σταυρός σου είναι ασήκωτος.
Κανένας δεν σηκώνει σταυρό σαν το δικό σου.
Η δουλειά σου είναι ασήκωτη. Υγεία δεν έχεις.
Τις αρρώστιες τις δικές σου κανείς δεν τις έχει
περάσει. Όλοι σε κυνηγούν. Δεν σε πιστεύει
κανείς. Όλοι σε ζηλεύουν. Απελπισμένα
φωνάζεις. Δεν υποφέρεται άλλο η ζωή.
Σου είπα. Βαρέθηκα να σε ακούω. Ρωτάς
ποιος είμαι; Εγώ που σταυρώθηκα για σένα.
Εγώ που έχυσα το αίμα μου σταλαματιά,
σταλαματιά για τη σωτηρία την δική σου.
Σύγκρινε τα βάσανα τα δικά σου με τον Σταυρό
το δικό μου και τότε κάτσε να κουβεντιάσουμε.
Ακόμη δεν με κατάλαβες; Είμαι ο Θεάνθρωπος
Χριστός.
Θέλεις να σου ειπώ κάτι; Σε σκέφτομαι.
Έχεις μερικές ανηφόρες. Αλλά όχι όπως τα
παριστάνεις τα πράγματα. Άκουσέ με. Ο
σταυρός του καθενός είναι φτιαγμένος από
μένα. Είναι φτιαγμένος στα μέτρα του. Κοίταξέ
με κατάματα. Πίστεψε σε μένα. Πίστεψε στον
εαυτό σου. Πίστεψε στον επιδιωκόμενο σκοπό
σου και όλα θα πάνε καλά.
Με βλέπεις; Είμαι στην άκρη του δρόμου
και σε περιμένω. Μαζί θα περπατήσουμε.
Μαζί θα περάσουμε το γεφύρι. Ξέρεις ποιo
γεφύρι; Αυτό που οδηγεί στην αιωνιότητα .
Σταμάτα να παραπονιέσαι. Είμαι μαζί σου
στην παρούσα ζωή και σε περιμένω στον
Παράδεισο. Καλή αντάμωση εκεί.

Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.
Φιλιπ. 4, 13
I can do everything through him
who gives me strength.
Phil 4:13

Σοφές Σκέψεις

• Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
μας θυμίζει τους λόγους του Υμνογράφου.
"Εκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός, ατιμίαν δι'ημάς υπέμεινε. Η κεφαλή τας ακάνθας, η όψις τα εμπτύσματα, οι σιαγόνες τα
ραπίσματα, το στόμα την χολήν, τα ώτα τας
βλασφημίας, ο νώτος την φραγγέλωσιν, αι
αρθρώσεις τους ήλους, η χειρ τον κάλαμον
και η πλευρά την λόγχην". (Από τους Αίνους της Μεγάλης Πέμπτης).
• Η Εκκλησία εύχεται: Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών. Πολλοί το μεταφέρουν: Τα καλά και συμφέροντα στις... τσέπες ημών. Με αποτέλεσμα να μένουν άδειες
και οι δύο.
• Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης έμεινε σ'αυτό τον κόσμο πολύ καιρό
μετά τους άλλους Αποστόλους, σαν μια αργοπορημένη ζωντανή θύμιση, ώσπου η νεαρά Εκκλησία να χορτάσει τη διδασκαλία
του, που ήταν πάντα ζωντανή και ζεστή.
Πάλλευκος γέροντας πια, μόλις συγκρατούμενος στα πόδια του και μη μπορώντας
να ψελλίζει τίποτα άλλο, παρά τη μεγάλη,
λιγόλογη εντολή. "Αγαπάτε αλλήλους" παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο.
Λένε, ότι ο ίδιος κατέβηκε στον τάφο του,
έστρωσε τον μανδύα του κι έκλεισε ήσυχα
τα μάτια σαν νά 'πεφτε σε ύπνο γλυκό.
Και οι τελευταίοι του λόγοι: "Τεκνία μου
αγαπάτε αλλήλους".
• Προέχον θέμα δεν είναι να θεολογείς, αλλά
να θεοπρακτείς. Να κάνεις δηλαδή, το θέλημα του Θεού.
• Όπου επιβάλλεται η τυραννία δεν υπάρχει
αγάπη και όπου κυριαρχεί η αγάπη εξαφανίζεται κάθε τυρανία.
• Θυμός είναι ο αέρας που σβύνει το κερί της
λογικής.
Από το "Άγγελμα της ημέρας"
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Η ευωδία
της Παναγίας
Όλα χωρούν και μπορούν να υπάρξουν στην
Εκκλησία. Και τα ρομαντικά και τα ορθολογικά
και τα πιο στιβαρά και τα αυστηρά, ακόμα και τα
πιο ποιητικά.
Όταν εμπιστεύεσαι κάποιον, τον κερδίζεις.
Κι εξασφαλίζεις με τον τρόπο αυτό και τη δική
του εμπιστοσύνη και το άνοιγμα. Λέει τότε
μέσα του: «Αυτός με εμπιστεύεται. Ε, πώς θα
τον απογοητεύσω; Αυτός με αγαπά, με τιμά, με
σέβεται. Περιμένει πράγματα από μένα και με
θεωρεί άξιο. Περιμένει να ‘μαι σωστός στο σχολείο
μου, στον γάμο μου, στη δουλειά μου».
«Σε θεωρώ ικανό». Αυτό να βγάζεις προς τον
άλλον. Αλλιώς, τον καταρρακώνεις. Και αν πάρει
είδηση ο άλλος ότι του ‘χεις κολλήσει αυτή την
ετικέτα, ότι «εγώ, ό,τι και αν μου πεις, μέσα μου
έχω άσχημη εντύπωση για σένα», τότε είναι που
τον έχασες. Λειτουργεί ως εξής η ψυχολογία του
έπειτα:
«Εντάξει, λοιπόν, αφού με ξέρεις ως κακό, θα
κάνω ό,τι μπορώ να το επαληθεύσω κιόλας. Για
να δικαιωθείς κι εσύ, να δικαιωθώ κι εγώ. Οπότε,
δικαίως μετά θα με κατηγορείς».
Μου έκανε πολλή εντύπωση αυτή η φιλοσοφημένη και ψυχολογημένη συμβουλή του αβά
Ποιμένα. Πριν από τόσα χρόνια τόσο σοφά λόγια…
Έρχεται ένα παιδί στο σχολείο. «Γιατί δεν
διάβασες;» «Ε, ξέρετε, γιατί… Ηθελα να διαβάσω,
ξέρετε, εγώ πολύ νοιάζομαι για το μάθημά σας,
αλλά χθες συνέβη κάτι στο σπίτι». Και η αλήθεια
είναι ότι δεν συνέβη τίποτα στο σπίτι.
Ολα αυτά θέλουν διάκριση, θέλουν ισορροπία.
Να δεις πότε το παιδί κοροϊδεύει συστηματικά και
η κοροϊδία αυτή γίνεται τρόπος ζωής, και πότε το
λέει επειδή η ψυχούλα του θέλει βοήθεια.
Να εμπιστευτεί και να ανοίξει η καρδιά του,
και να πει όλη την αλήθεια. Να ‘ρθει να σου πει:
«Ξέρεις τι; Δεν διάβασα, γιατί βαριόμουν. Γιατί μας
έφεραν ένα ωραίο παιχνίδι στον υπολογιστή και
ήθελα να παίξω για πολλές ώρες, και ξεχάστηκα».
Αλλά για να κερδίσεις αυτή την εμπιστοσύνη, είναι
ανάγκη αυτό: να μην το αποθαρρύνεις γι’ αυτό
που σου λέει.
Τι είπα σήμερα; Φίλε μου, κατάλαβες τι είπα;
Τίποτα συγκεκριμένο. Διάφορα πράγματα από το
«Γεροντικό». Πιάστηκα από μερικά σημεία και τα
σχολίασα. Μην ξεχνάς την παράκληση που είπαμε

Αλλιώς βαθμολογεί
ο Θεός!
-Εγώ θα ήθελα να μπορώ να κάνω αυτά που
κάνεις εσύ, να πηγαίνω εκκλησία, να τα αγαπάω
όλα αυτά, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν θέλω.
Βαριέμαι. Τα ακούω και μου φαίνονται βαρετά. Τα
ακούω και δεν τα πιστεύω αυτά που λες. Όχι εσύ. Η
Εκκλησία. Δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν με αγγίζουν.
Φταίω εγώ που δεν με αγγίζουν;
– Κοίταξε να δεις. Νομίζω σε πρώτη φάση, όπως
λέμε, δεν φταις εσύ για αυτό που είσαι. Γιατί ο
άνθρωπος αγαπητοί μου, δεν είναι νησίδα μέσα
στον κόσμο, δεν είναι ένα νησί απομονωμένο
από τους υπόλοιπους. Όχι. Είμαστε ενωμένοι ο
ένας με τον άλλο, δίπλα από τον άλλο, ζούμε ο
ένας κοντά στον άλλο. Έχουμε πατέρα, μητέρα,
παππού, γιαγιά, προγόνους, περιβάλλον, τόπο που
ζούμε, συγκεκριμένη καταγωγή,
συγκεκριμένο τόπο ο καθένας.
Την πόλη του, το χωριό του, τις
παραδόσεις του, τις συνήθειές του.
Όλα αυτά τον έχουν επηρεάσει.
Υπάρχει μια κληρονομικότητα.
Υπάρχει μια εσωτερική προδιάθεση.
Υπάρχει μια αγωγή που ο καθένας
έχει δεχθεί. Υπάρχει μια αλλοίωση
που έχει δεχθεί η ψυχή του. Καλή
αλλοίωση ή και κακή επιρροή.
Οπότε καταλαβαίνεις, ότι αυτό που
είσαι είναι αποτέλεσμα πολλών
παραγόντων. Υπάρχουν πολλοί
παράγοντες.
Όταν βλέπεις, δηλαδή, κάποιον
που έχει έφεση και αγαπάει την
πνευματική ζωή και διψάει η γη
της καρδιάς του, μη βιαστείς να
πεις "Πολύ καλός άνθρωπος". Διότι
δεν ξέρεις τις προϋποθέσεις που

ότι θα κάνεις σήμερα. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο.
Κάτι που θα μείνει. Σήμερα, κάποια στιγμή της
ημέρας ώσπου να κοιμηθείς, φρόντισε να διαβάσεις
την παράκληση της Παναγίας μας. Γιατί; Για ποιο
θέμα; Κάνε τη για όλο τον κόσμο.
Και να νιώθεις εκείνη την ώρα ότι η Παναγία
κρατάει ένα μεγάλο πανέρι με λουλούδια, με
τριαντάφυλλα, με άνθη του Παραδείσου. Και
την ώρα που κάνει κάποιος μια παράκληση, η
Παναγία ρίχνει κι ένα λουλούδι στη γη. Θα κάνω
κι εγώ μαζί σου. Αρα, άλλο ένα λουλούδι. Θα
κάνεις κι εσύ, ωραία, άλλο ένα λουλούδι. Πόσα
λουλούδια μαζεύτηκαν; Πολλά! Θα γεμίσει η γη
λουλούδια! Λουλούδια κι ευωδία της Παναγίας.
Αυτά τα λόγια που τώρα σου λέω τα γράφει στο
«Θεοτοκάριο». Εχει τέτοιες λέξεις: «Παναγία, που
έχεις τα λουλούδια Σου, στείλε μας αυτά τα άνθη
του Παραδείσου…»
Δεν είναι δικές μου σκέψεις ή δικοί μου
ρομαντισμοί. Είναι ρομαντισμοί της Εκκλησίας.
Είναι και η Εκκλησία ρομαντική. Είμαι κι εγώ.
Ολα χωρούν και μπορούν να υπάρξουν στην
Εκκλησία. Και τα ρομαντικά και τα πιο ορθολογικά.
Και τα πιο στιβαρά. Και τα πιο αυστηρά. Μα και τα
πιο ποιητικά. Μην απορρίπτεις τίποτε.
Μη γενικεύεις, μην απολυτοποιείς. Άσε όλους
να βρουν αυτό που τους ταιριάζει και βρες κι
εσύ αυτό που ταιριάζει σ’ εσένα, προκειμένου
να μεγαλουργήσεις. Ολοι χωράμε μέσα στην
Εκκλησία. Η αγάπη είναι η συνεκτική κόλλα. Η
αγάπη είναι αυτή που μας ενώνει όλους.
Από τον π. Ανδρέα Κονάνο
Από την Εφημερίδα Ορθόδοξη Αλήθεια
είχε αυτός. Και μπορεί αυτός ο καλός άνθρωπος,
να έπρεπε να είναι πολύ πιο καλός. Με βάση τις
προϋποθέσεις του. Και ο Θεός σ’ αυτόν τον καλό
να βλέπει ότι του λείπουν πολλά ακόμα. Αυτόν
που εσύ θαυμάζεις!
Και μπορεί εσύ που βλέπεις τον εαυτό σου να
τεμπελιάζει, να ραθυμεί, να ζει σε ένα πνευματικό
λήθαργο και να μη σου αρέσουν πολύ αυτά τα
πράγματα, ο Θεός να σε επαινεί στους Αγγέλους
Του και να λέει :
"Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ψυχή, αυτή η γη
της καρδιάς του, κοίταξε! Δέχθηκε αυτές τις
σταγόνες, έστω λίγες σταγόνες από τη δική Μου
θεϊκή βροχή!…. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν
τόσο αβόηθητος δίπλα του, ήταν τόσο δύσκολο
το περιβάλλον του, ήταν τόσο δύσκολος ο χώρος
εργασίας του, του σπιτιού του, οπότε πάλι καλά και
αυτό που κάνει. Τον βαθμολογώ αλλιώς".
Αλλιώς βαθμολογεί ο Θεός!!!
Απο το βιβλίο : «Δυνάμωσε την ψυχή σου».
Πηγή: proskynitis.blogspot.gr

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.

ORTHODOX WAY

Acts 9:31
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With a smile on our face
by Archbishop Sotirios
From elementary school, I remember a story about the
lazy dog. Irrespective of the season, it always had an excuse.
The dog would set out its numerous reasons, in order to
always arrive at the same conclusion, that “on a day like
today, it is simply not good to work.”
Many people behave like the lazy dog. They always find
an excuse and become more and more lazy. Some stay still
in bed, never to accomplish anything. Their lives amount
to nothing. They are complete and utter failures.
We are at the beginning of September. At the start of
the new church and school years. I address you with love,
first to the priests and then to all the workers within our
Communities. We are not here to be lazy, but to work. To
work with joy. To work with a smile on our face.
So begins a wonderful poem and song: “With a smile on
his lips, he always begins his work.”
This is how we have to start out our work this year. And
to continue working in the same way until the end of the
year. In this manner, we will achieve the best results.
Let us remember a few things. First with respect to our
priests. The priest must perform the Church Services and
Divine Liturgies without exception and as if standing
directly before God. The priest must conduct every service
as if it were his last, as if he were ready to surrender his
spirit and stand before the Righteous Judge.
Since he works on Saturday and Sunday, he should be
entitled to another day of the week to rest. However, the
priest must be at his Church office for four days a week and
for at least two (2) hours a day. These hours must be the
same every day, so that the faithful can easily know when
to come and see him.
The priest must always have his phone open to answer
calls. His phone number should never be unlisted or private.
When Christians need to reach out to him, they need to be
able to hear the voice of their priest.
It is imperative that the priest attend the meetings of the
Board of Directors, the Ladies Philoptochos and the Youth
Group.
He has to organize the Youth, the Sunday School, the Altar
Servers, the Choir. Together with the Board of Directors, the
priest should look after the Greek School and visit it often.
He must systematically communicate with all Christians
in his Community. He must have their addresses, their
phone numbers, their email addresses. He should
communicate to all parishioners at least once a month by
email.
He should visit the sick in hospitals. He should be very
understanding to the problems of everyone, and especially
those who are ill and who are in mourning.
The priest occupies a place of honor and people
appreciate this. The priest is the father of all. He is the soul of
the Community. He must never forget that he is the servant
of the faithful. Christ did not appoint us to be autocrats, but
to serve His servants. Our Lord said that He “did not come
to be served, but to serve, and to give His life a ransom for
many.” No clergyman should forget this.
The work in the Community is not meant to be carried
out only by the priest. One cuckoo does not bring spring.
Only the many can take the city. The priest obviously needs
collaborators. These are, first and foremost, the members
of the Board of Directors, the Ladies Philoptochos and all
the devout Christians. The priest himself must seek out
his associates. He must treat them with genuine Christian
love. With understanding. With indulgence. All of his
collaborators are members of one orchestra, which the
priest is called to conduct. No orchestra can perform if
the conductor is not up to the task. When the conductor
performs well, even the weakest members can be inspired
to greatness.
I felt compelled to write out these thoughts. Maybe some
will think that I am asking too much. Perhaps they are right.
But what does Christ ask of us? With what amount of zeal
did we engage in our ministry when we first joined the
clergy? What did we promise? Have we kept our promises
in full? Let each one of us ask himself.
I have already said many times that in Canada we have
fine priests and fine collaborators. All that remains is for
us to work together for the progress of our Church. For the
future of our children. For the future of Orthodoxy and the
Greek Orthodox Community in Canada.
We are now at the beginning of the new year. We are just
about to start. At the end of the year, we must take stock of
our progress. Let us see how much we have achieved. Let
us turn towards Christ and look at Him in the eyes. Let us
ask Him: are you pleased? And let us listen to His answer.
Let us listen to it now. To His response and His judgment,
and accordingly let us progress towards standing on His
right at the Second Coming in order to receive the crown
of righteousness.
Let us commence our work with a smile, and at the end
of the year, let us complete our work again with a smile.
To look with a smile towards our redeemer Christ. Let us
see His own smile and spiritually discern the crown of
righteousness which He holds in His hands for us.

Archdiocese News
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held at the end of the Divine Liturgy.
uring the month of July, Archbishop Sotirios took
Many people attended the Divine Liturgy, as Fr.
part in the meetings of the Holy and Sacred Synod
Demetrios was very much beloved by the people. We pray
at the Ecumenical Patriarchate.
that his soul rests amongst the Saints. We pray God comforts
His Eminence presided at Great Vespers and celebrated
his mother along with his entire family.
the Divine Liturgy at the celebrating Church of Prophet
Great Vespers and the procession of the Holy Icon of the
Elias. Many priests and thousands of pious Christians
Dormition of the Theotokos was held at Koimisis Church in
attended the celebrations. The Community of Prophet
Montreal. Archbishop Sotirios presided at the service. All
Elias Mississauga had their annual four-day festival, which
the clergy of the area participated, led by the Parish Priest
was very successful. Thousands of people attended the
Fr. Nicholas Papageorgiou. Thousands of people and many
festival. Many thanks are extended to the President of the
dignitaries took part in the celebration.
Community, the Parish Priest, the Philoptochos Society,
The Holy Church of Koimisis in Montreal is a pilgrimage
the Youth, the Dance Groups and all the organizers and
for all the Greeks of the area.
volunteers who made it such a success.
The next day, Archbishop Sotirios celebrated the Divine
On Sunday, July 21st, Archbishop Sotirios celebrated the
Liturgy at Kimissis tis Theotokou Greek Orthodox Church
Divine Liturgy at Patrokosmas Monastery, on the feastday
in Ottawa, the capital of Canada, assisted by Fr. Alexander
of the Transfer of the Relics of St. Kosmas. It was a Divine
Michalopulos and other clergy. With much piety, the
Liturgy attended by hundreds of pious faithful who came
Christians of the capital came to the Divine Liturgy and
to honour Patrokosmas. Abbess Alexia and the sisters of the
received Holy Communion.
Monastery chanted superbly. With great piety, the faithful
received Holy Communion.
We thank Abbess Alexia, the
sisters, all the volunteers of
our Monastery, along with all
those who love and support it.
That evening, Archbishop
Sotirios travelled to Montreal
where he presided at the Great
Vespers of the celebrating
Church of St. Markella, which
was attended by all the clergy
of the area and many pious
Christians. The next day,
His Eminence celebrated the
Divine Liturgy, once again
assisted by many priests of
the area. Many thanks are
extended to: Fr. P. Pavlakos,
Parish Priest; the President and
members of the Community
Council; the members of the
Από το ετήσιο γεύμα Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων Αρχιερέων
Philoptochos Society; the
From the annual luncheon of Roman Catholic-Orthodox Bishops
Youth; and all the organizers
of the festival. A special thanks
and congratulations to the
After the Divine Liturgy, the official opening of the
Choir of the Church, which is comprised of youth born in
Community’s festival took place, which lasts for twelve
Canada, led by Mr. Athanasios Kouriabalis.
(12) days. It is the biggest, the best and the most organized
The annual luncheon of the Toronto-area Orthodox
Greek festival in Canada.
and Roman Catholic hierarchs was held in Toronto at the
On Sunday, August 18th, Archbishop Sotirios celebrated
residence of Cardinal Thomas Collins.
the Divine Liturgy at Koimisis tis Theotokou Greek
The Hon. Andrew Scheer, Leader of the Conservative
Orthodox Church in Kingston, the first capital of Canada,
Party of Canada and Leader of the Opposition, visited our
assisted by Fr. Nikodimos Kontogeorgakis. Pious faithful
Holy Archdiocese and Archbishop Sotirios. Mr. Scheer
attended the Divine Liturgy and, after the Liturgy,
congratulated the Archbishop for the elevation of the
expressed their thanks to the Archbishop for Fr. Nikodimos’
Holy Metropolis of Toronto to Archdiocese of Canada.
appointment as Parish Priest to their Community.
Together, they discussed various topics to do with the Greek
As everyone knows, our Monasteries celebrate their
omogenia, the present state of affairs in Canada, along with
Patronal Feastdays in August. On the evening of August
the needs of the Ecumenical Patriarchate.
22nd and the morning of August 23rd, the Great Vespers
Fr. Elias Drossos has been appointed the new Parish Priest
and the Divine Liturgy take place at the Monastery of
of Koimisis tis Theotokou Greek Orthodox Community in
the Virgin Mary of Consolation (“Panagia Parigoritissa”).
Hamilton. On Sunday, August 4th, Archbishop Sotirios
Just as every year, the Divine Services were presided by
celebrated the Divine Liturgy, assisted by the new Parish
Archbishop Sotirios. Thousands of pious worshippers
Priest along with Fr. Constantinos Marinos and Fr. Vasilios
attended, with many receiving Holy Communion. After
Stavropoulos.
the Divine Liturgy, the traditional luncheon was held with
Mr. Theodoros Stavropoulos chanted during the service.
about 1000 people in attendance.
Abbess Alexia with the nuns from Patrokosmas Monastery
We thank Abbess Thekla, the sisters of the Monastery,
chanted from the Cherubic Hymn until the end of the
along with the volunteers, that helped with the Patronal
Divine Liturgy.
Feast of Panagia Parigoritissa in the best and most beautiful
It was truly a wonderful experience, with the many
way.
parishioners enjoying it very much.
On August 23rd in the evening, Archbishop Sotirios
We pray that Fr. Elias Drossos serves this Community
travelled to Patrokosmas Monastery and presided at the
with much zeal, as he truly is a very good priest.
Great Vespers for the feastday of Patrokosmas. The next
Fr. Alexandros Salmas visited our Holy Archdiocese.
day, he celebrated the Divine Liturgy. Dozens of priests and
On Sunday, August 11th, Archbishop Sotirios together
thousands of pious faithful concelebrated this wonderful
with Fr. A. Salmas, visited St. Catharines, Ontario and
feastday. As every year, it was so beautiful to see all the
celebrated the Divine Liturgy. Concelebrating the Divine
slopes of the Monastery filled with pious Christians.
Liturgy were Frs. M. Shram, S. Chatzis and K. Marinos. The
Abbess Alexia and the choir of sisters chanted superbly. A
40-day memorial for the late Fr. Demetrios Tzaneteas was
dessert was offered to all the pious Christians in attendance.
Everything was organized perfectly, and we thank
Abbess Alexia, the sisters of the monastery, along with all
the volunteers who helped organize the feastday in such
a wonderful way.
Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς
We ask that Panagia Parigoritissa and Patrokosmas
σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας
intercede always for our motherland Greece, for our
κατακριθήσεται.
Christians all across Canada, and for the entire world.
Μάρκ. 16:16
Archbishop Sotirios travelled to the Ecumenical
He that believeth and is baptized
Patriarchate
for the August meetings of the Holy and
shall be saved; but he that believeth
Sacred Synod. He took part in the celebrations for the New
not shall be damned.
Ecclesiastical Year on September 1st.
Mark 16:16
After visiting his family in Greece, he will accompany
His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew on
his trip to Sweden.
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Cosmos, Life, and Liturgy
in a Greek Orthodox Village
“The ecclesiastical year, beginning on 1 September when
the sun’s heat has usually relented and the first rains have
refreshed the earth, has as its first major Feast the Nativity
of the Mother of God on 8 September, and this month is the
time when men and women together work in the fields to
clear them and burn them off. In the freshened climate herbs
are redolent, and at the ‘time of the Cross’ (the feast of the
Exaltation of the Cross on 14 September) when the cross
is laid for veneration in a bed of basil and everyone brings
a handful of basil to the church to be blessed, the whole
village is filled with the scent. Ploughing begins once the
fields are cleared and the earth has been well soaked with
rain. All crops need the fields to be ploughed twice, once
for the initial breaking of the ground and the second at the
sowing; but for wheat and maize, both sown later, one extra
preparatory ploughing is necessary. Thus after the breaking
of the ground, everyone is occupied with the sowing, first
of all of the barley, oats, hay, lentils, vetch, broad beans,
garlic, and then with the sowing of the wheat. This is a

Youth
time of united effort interspersed, for some families, by
the olive and the honey harvest, and, for the entire village,
by a few pungent, sun-lit, holiday days in the second half
of October–the ‘little summer of St. Dimitri’ [feast day:
October 26]–when the grapes are cut and brought in from
the members of the family, and trodden–by men and boys
only–on the wooden decks slotted into the open end of a tall
upended barrel. . . . This is the time for ‘Dimitri’s flowers,’
chrysanthemums, which flower around St Dimitri’s day,
and Dimitri’s ‘little summer’ comes with translucent days,
lengthening shadows and long distances, and a last flush of
harvesting as mushrooms–parasol mushrooms and saffron
milk caps–are gathered, wild pears collected, and apples
and bunches of grapes selected and strung from the beams
for eating through the autumn. . . .
The autumn is thus a time of consistent preparation in
the fields after the harvest of the preceding season has been
completed and the seeds for the coming one are gathered in.
Spare days are used, by the men, to repair their houses and
steadings, collect firewood from the forest, or take the last
of their resin down to the market town, while the women
in a quiet hour might go to the fields with their sewing or
spinning to watch the household animals graze untethered.”
Passage from pg.105-107 · Juliet Du Boulay
Cosmos, Life, and Liturgy in a Greek Orthodox Village.
D. Harvey, 2009

Sts. Peter and Paul 12th Annual Vacation Church Camp in Kitchener, that took place from July 29 - August 2, 2019. Thirty (30) youth
participated. Στον Ι.Ν. Αγ. Πέτρου και Παύλου στο Kitchener, συμμετείχαν τριάντα (30) νέοι στην 12η ετήσια καλοκαιρινή περίοδο διακοπών.

Camp Metamorphosis Winnipeg 2019. Pictured are Fr. N. Tambakis, Deacon T. Sandberg and the youth campers
Κατασκήνωση "Μεταμόρφωση" 2019 στο Winnipeg. Στη φωτογραφία ο π. Ν. Ταμπάκης ο διάκονος π. Θ. Sandberg και οι κατασκηνωτές.

ΙΔΟΥ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον,
πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ
ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν
αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν.
Ψαλμ. 133
How good and pleasant it is when
brothers live together in unity!
Ps 133:1
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Unequally Yoked
Fr. Barnabas Powell
My daughter is getting to “that” age. Yep, she’s discovered
that there are such things as “boys.” I invite you all to pray
and fast that I survive!
Seriously, one of the most powerful concerns I have as a
parent is guiding my children to avoid the shortsightedness
that seems to dominate the human race when it comes to
relationships. Of course, relationships is what humanity is
created to embrace. But the brokenness of the human race
seems to see us stumbling into unhealthy relationships all
the time. It’s the norm rather than the exception. So, how
do we guide our children to avoid this short sightedness
and avoid the inevitable heart ache of bad choices in
relationships?
We start by embracing the wisdom of not being
“mismated!”
Look at our lesson today in 2 Corinthians 6:11-16:
Brethren, our mouth is open to you, Corinthians; our heart
is wide. You are not restricted by us, but you are restricted
in your own affections. In return — I speak as to children
— widen your hearts also.
Do not be mismated with unbelievers. For what
partnership have righteousness and iniquity? Or what
fellowship has light with darkness? What accord has Christ
with Belial? Or what has a believer in common with an
unbeliever? What agreement has the temple of God with
idols? For we are the temple of the living God, as God said.
Notice what Paul uses as an example of shortsighted
thinking and actions – “Mismated with unbelievers.” Today,
over and over again, people who self identify as Christians
are entering into marriage with either non-Christians or
other Christian traditions radically different than their
own. It isn’t a mistake that the Apostle uses the choice of a
mate to illustrate the dangers of shortsighted spirituality.
Especially in today’s culture of an overly “romantic”
mindset, our emotions and desires are encouraged to find
immediate gratification, and, if it doesn’t work out, well,
then get a divorce.
But the Apostle offers us a path away from such sadness,
and I find his imagery fascinating!
St. Paul tells the Corinthians that his “mouth is open to
you” and his “heart is wide.” An open mouth and a wide
heart! And then he tells the Corinthians to “widen”
their hearts.”
Paul’s open mouth reveals two images that teach
us the wisdom necessary to avoid short sightedness.
An open mouth reminds us of the baby birds in
their nest waiting with trusting and hungry open
mouths to be fed by their mother. Are you open
mouthed to the wisdom of the faith learned over
centuries of being led by the Holy Spirit? Are you
hungry for that wisdom? An open mouth also
reveals the power of honest communication based
on love and not mere power. Paul speaks plainly to
the Corinthians and avoids the sickness of passiveaggressive manipulation for the more Christian and
spiritually healthy path of honest words said in love.
And a wide heart means that a person’s inner life
is expansive and expanding with the ever-growing
Presence of God in their life. A heart widened is a
person who has shown so much attention to their
spiritual maturity that they have actually allowed
the grace of God to make their interior life bigger to
hold more of the grace and wisdom of God. This spiritual
labor cannot be accomplished without the desire to know
God growing ever stronger inside of that believer and
coupled with the daily and purposeful practice of the faith
in their lives. No wonder we call Mary, the Theotokos, “She
who is more spacious than the heavens!” We call her Panagia
because she is our best example of a wide heart ready to
receive Christ and have Him birthed into the world!
Today, do you want to avoid the consequences of
“mismatedness” in your relationships? Do you want to find
meaning and even hope in the most tragic and hopeless
of circumstances? The answer is an open mouth hungry
for God and lovingly communicating His wisdom and a
heart widened by the spiritual disciplines of the faith to
hold Him Who cannot be held! This is the Orthodox on
Purpose way of life!
Unequally Yoked – Faith Encouraged. https://blogs.
ancientfaith.com/faithencouraged/2019/09/unequally-yoked/

Met Youth Montreal helping at the HCGM Panigiri at Evangelismos tis
Theotokou. Η νεολαία Montreal βοηθάει στο πανηγύρι της Παναγίας.

Camp
Metamorphosis
2019, in Ontario.
Κατασκήνωση
"Μεταμόρφωση"
2019, στο Οντάριο
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I hear you.
Can you hear me?
Do you recognize me?

Conservative
Party Leader
Andrew Scheer
visits Greek
Orthodox
Archdiocese
of Canada
CONT FROM PG 1

Group photo of the visit of Andrew Scheer who is holding a Byzantine icon of the Holy Apostle
Andrew, patron saint of our Ecumenical Patriarchate and also that of Mr. Sheer whose name
is Andrew. • Ομαδική φωτογραφία με τον A. Scheer κρατώντας βυζαντινή εικόνα του Αγ.
Αποστόλου Ανδρέου, προστάτου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, αλλά και του A. Scheer,
εφ’όσον το όνομά του είναι Ανδρέας.

On Friday, August 2, 2019, the Hon. Andrew Scheer,
Leader of the Conservative Party of Canada and Leader of
the Opposition, visited the Greek Orthodox Archdiocese of
Canada and met with His Eminence Archbishop Sotirios.
Mr. Scheer, who is a Member of Parliament from
Saskatchewan and former Speaker of the House of
Commons, congratulated the Archbishop on the recent
elevation of the Metropolis of Toronto to the Archdiocese
of Canada. He was given a tour of the Archdiocese
headquarters in Toronto by His Eminence that included
a visit to the Church of St. John the Theologian, which
is on the ground floor and replete with Byzantine-style
iconography. Mr. Scheer also visited the Patriarchal Toronto
Orthodox Theological Academy and various offices of the
Archdiocese.
The two leaders then met and had an extensive dialogue
in the private residence of the Archbishop. Issues discussed

Έγιναν και φέτος
οι γιορτές των
μοναστηριών μας με
μεγάλους εσπερινούς
και θείες λειτουργίες
όπου προέστη ο
αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος. Έλαβαν
μέρος, στο μοναστήρι
της Παρηγορήτισσας
όλοι οι ιερείς της
περιοχής Μόντρεαλ
και στο μοναστήρι
του Πατροκοσμά
όλοι οι ιερείς της
περιοχής Τορόντο
καθώς και οι ευλαβείς
προσκυνητές οι
οποίοι προσήλθαν
κατά χιλιάδες.
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included several challenges and opportunities facing
Canadian society, various global developments and the
importance of peace and unity among peoples, as well
as religious freedom around the world, particularly in
Turkey and for our venerable Ecumenical Patriarchate of
Constantinople.
Following the meeting, the Archbishop presented the
Leader an icon from the Holy Monastery of St. Kosmas
in Bolton of St. Andrew the First-called Apostle, who is
the patron saint not only of Mr. Scheer, but also of the
Ecumenical Patriarchate.
Before Mr. Scheer departed from the Archdiocese, His
Eminence sincerely thanked him for his continued support
of the Greek Orthodox community across Canada and for
his commitment to religious freedom, and wished Mr.
Scheer and his family continued success and prosperity in
service to Canada.

You are always groaning and complaining. You
cannot stop mumbling. Everything is to blame.
No one else faces the troubles you have. This is
what you think. Your Cross is unbearable. No one
is called to raise a cross like yours. The work you
do is the most difficult. You suffer from the most
serious health conditions. No one has endured
the illnesses you have. Everyone is out to get you.
No one believes you. Everyone envies you. With
much despair, you cry out that you can no longer
tolerate life.
But I have told you. I am tired of hearing
you. You ask who I am? I who was crucified for
you. I who shed my blood drip by drip for your
salvation. Compare your suffering with the Cross
I bore and then let us sit down to chat. Do you
still not recognize me? I am the God-Man Christ.
Can I tell you something? I think about you.
You have some uphill battles to face. But not to the
extent that you pretend. Listen to me. Everyone’s
cross has been created by Me. It is made to
measure, according to your capacity. Look at me
right in the eyes. Believe in Me. Believe in yourself.
Believe in your intended purpose and everything
will go well.
Do you see me? I am on the side of the road and
waiting for you. Together we will walk together.
And together we will cross the bridge. Do you
know which bridge? The one that leads to eternity.
Stop complaining. I am with you in this present
life and I am waiting for you in Paradise. Until
we met again there.

Ιερά Μονή Παρηγορήτισσας, Quebec
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ,
ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα
προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ
εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε.
Φιλιπ. 4, 8
Finally, brothers, whatever is true, whatever
is noble, whatever is right, whatever is pure,
whatever is lovely, whatever is admirable—
if anything is excellent or praiseworthy—
think about such things.
Phil 4:8

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:

Ιερά Μονή Πατροκοσμά, Ontario

Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy

Again this year the Feast Days of our Monasteries were celebrated with G. Vespers and D. Liturgies by His Eminence Archbishop
Sotirios. At the Monastery of Panagia the Comforter, all the priests of the greater Montreal area participated. At the Monastery of
Patrokosmas all the priests of the Toronto area participated. Thousands of pious christians attended.
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What Are The Beatitudes?

The Beatitudes, the blessings of true discipleship, are from
the Lord’s Sermon on the Mount (Mt 5:1-12, below), as well as
His Sermon on the Plain (Lk 6:17-26).

In the Sermon on the Mount, we see God Incarnate
speaking with authority to the multitudes face to
face; Christ introduces the kind of life those who seek
the Kingdom of God must lead. His homily could
properly be called, “The Righteousness of the Kingdom.” It
can be divided into several sections: The Beatitudes; The New
Covenant; Spiritual disciplines, such as giving alms, prayer,
and fasting; and, Exhortations to righteousness.

Matthew 5:1-12
“And seeing the multitudes, He went up on a mountain,
and when He was seated His disciples came to Him. Then He
opened His mouth and taught them, saying:

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
Blessed are the poor in spirit,
For theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn,
For they shall be comforted.
Blessed are the meek,
For they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
For they shall be filled.
Blessed are the merciful,
For they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart,
For they shall see God.
Blessed are the peacemakers,
For they shall be called sons of God.
Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake,
For theirs is the kingdom of heaven.
“Blessed are you when they revile and persecute you, and
say all kinds of evil against you falsely for My sake. Rejoice and
be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so
they persecuted the prophets who were before you.”
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ατά τον μήνα Ιούλιο, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
έλαβε μέρος στις συνεδριάσεις της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ετέλεσε τον Εσπερινό και την Θεία Λειτουργία στον
εορτάζοντα Ι. Ν. Προφήτη Ηλία. Έλαβαν μέρος πολλοί
ιερείς και χιλιάδες ευσεβών χριστιανών. Η Κοινότης του
Προφήτη Ηλία Mississauga, έκαμε το πανηγύρι της για
τέσσερις ημέρες με πολλή επιτυχία. Χιλιάδες άνθρωποι
έλαβαν μέρος στο πανηγύρι. Ευχαριστίες εκφράζονται
στον πρόεδρο της Kοινότητος, τον Iερατικώς Προϊστάμενο,
την Φιλόπτωχο Αδελφότητα, τη Νεολαία, τα χορευτικά
συγκροτήματα και όλους εκείνους οι οποίοι οργάνωσαν και
εργάστηκαν για την τόσο μεγάλη επιτυχία του πανηγυριού.
Την Κυριακή 21 Ιουλίου, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
λειτούργησε στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά, στη γιορτή
της Ανακομιδής των Ιερών του Λειψάνων. Ήταν μία Θεία
Λειτουργία στην οποία έλαβαν μέρος εκατοντάδες ευλαβείς
χριστιανοί, που ήρθαν να τιμήσουν τον Πατροκοσμά μας.
Έψαλε η γερόντισσα με τις μοναχές του Μοναστηριού κατά

pΣυζήτηση πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη

και Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, στο γραφείο του
πρωθυπουργού.
Discussion between the Prime Minster of Greece Mr.
Kyriakos Mitsotakis and Archbishop Sotirios, in the
Prime Minister’s office.

άριστο τρόπο. Με πολλή ευλάβεια οι χριστιανοί κοινώνησαν
των Αχράντων Μυστηρίων. Ευχαριστούμε την γερόντισσα,
τις αδερφές μοναχές, όλους τους εργάτες του Μοναστηριού
μας και εκείνους οι οποίοι το αγαπούν και το υποστηρίζουν.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
μετέβη στο Μόντρεαλ και προέστη του Εσπερινού στον
εορτάζοντα Ι.Ν. της Αγίας Μαρκέλης, με συμμετοχή όλων
των ιερέων της περιοχής και πολλών ευλαβών χριστιανών.
Την επόμενη ημέρα, ετέλεσε την Θεία Λειτουργία, πάλι
βοηθούμενος από αρκετούς ιερείς της περιοχής. Ευχαριστίες
εκφράζονται στον Ιερατικώς Προϊστάμενο π. Παυλάκο,
τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
την Φιλόπτωχό Αδελφότητα, την Νεολαία και όλους
τους οργανωτές του πανηγυριού. Ιδιαίτερα εκφράζονται
ευχαριστίες, αλλά και συγχαρητήρια στην χορωδία
του Ιερού Ναού, η οποία απαρτίζεται από νέα παιδιά
γεννημένα στον Καναδά, με χοράρχη τον κύριο Αθανάσιο
Κουριαμπάλη.
Έγινε το ετήσιο γεύμα των Ορθοδόξων και
Ρωμαιοκαθολικών Αρχιερέων της περιοχής Τορόντο, στην
κατοικία του καρδινάλιου Thomas Collins.
Την Iερά μας Aρχιεπισκοπή και τον Αρχιεπίσκοπο
Σωτήριο επισκέφθηκε ο αρχηγός του Συντηρητικού
Κόμματος του Καναδά και Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης κ. Ανδρέας Scheer. Ο κ. Scheer συνεχάρη
τον Αρχιεπίσκοπο για την ανύψωση της Iεράς Mητρόπολης
Τορόντο σε Aρχιεπισκοπή Καναδά και συνεζήτησαν
διάφορα θέματα, τα οποία αφορούν στην Ομογένεια, την
κατάσταση των πραγμάτων στον Καναδά, αλλά και τις
ανάγκες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Νέος Ιερατικώς Προϊστάμενος διορίστηκε στον Ι.Ν.
Κοίμησης της Θεοτόκου Χάμιλτον, ο π. Ηλίας Δρόσσος. Την
Κυριακή 4 Αυγούστου, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος τέλεσε
την Θεία Λειτουργία, βοηθούμενος από τον νέο Ιερατικώς

Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη,
μακροθυμία, χρηστότης,
ἀγαθωσύνη, πίστις.
Γαλ. 5, 22
But the fruit of the Spirit is love,
joy, peace, patience, kindness,
goodness, faithfulness.
Gal 5:22
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Νέα Ι. Αρχιεπισκοπής
Προϊστάμενο τον π. Ηλία Δρόσσο, τον π. Κωνσταντίνο
Μαρίνο και τον π. Βασίλειο Σταυρόπουλο.
Έψαλε ο κ. Θεόδωρος Σταυρόπουλος και πριν από το
χερουβικό μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας έψαλε
η γερόντισσα Αλεξία με την χορωδία των μοναχών του
Πατροκοσμά.
Ήταν πραγματικά μία θαυμάσια εμπειρία και το
πολυπληθές εκκλησίασμα το χάρηκε πάρα πολύ.
Ευχόμαστε στον πατέρα Ηλία Δρόσσο να υπηρετήσει
την Κοινότητα αυτή με πολύ ζήλο, σαν ένας πολύ καλός
ιερεύς που είναι.
Την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας επισκέφθηκε ο π. Αλέξανδρος
Σαλμάς.
Την Κυριακή 11 Αυγούστου,
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
συνοδευόμενος από τον π. Σαλμά
μετέβη στο St. Catharineς, Οντάριο
και ετέλεσε την Θεία Λειτουργία.
Έλαβαν μέρος και οι ιερείς M. Shram,
Σ. Χατζής και K. Μαρίνος. Ετελέσθη
το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
του αείμνηστου πατρός Δημητρίου
Τζανετέα.
Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στην
Θεία Λειτουργία γιατί ο π. Δημήτριος
ήταν πάρα πολύ λαοφιλής. Ευχόμεθα
η ψυχή του να αναπαύεται στους
ουρανούς μεταξύ των Αγίων και
προσευχόμεθα ο Θεός να παρηγορεί
την μητέρα του, αλλά και την
οικογένειά του ολόκληρη.
Μέγας Εσπερινός και λιτανεία της
εικόνας της Κοίμησης της Παναγίας
έγινε στην εκκλησία της Κοίμησης της Παναγίας, Μόντρεαλ.
Προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Έλαβαν μέρος όλοι
οι ιερείς της περιοχής, με αρχηγό τον προϊστάμενο του
Ι.Ναού π. Νικόλαο Παπαγεωργίου. Έλαβαν μέρος χιλιάδες
λαού και πολλοί επίσημοι.
Ο Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου, Μόντρεαλ είναι το
προσκύνημα όλων των Ελλήνων της περιοχής.
Την επόμενη ημέρα, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. Κοίμησης της
Θεοτόκου Οττάβας, η οποία είναι πρωτεύουσα του Καναδά,
βοηθούμενος από τον π. Αλέξανδρο Μιχαλόπουλο και
άλλους ιερείς. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι χριστιανοί
της πρωτεύουσας, τόσο στην Θεία Λειτουργία όσο και στην
Θεία Κοινωνία.
Μετά την Θεία Λειτουργία, έγινε η επίσημη έναρξη του
πανηγυριού της Κοινότητας, το οποίον κράτησε δώδεκα
(12) ημέρες. Είναι το μεγαλύτερο, το καλύτερο και το πιο
οργανωμένο ελληνικό πανηγύρι στον Καναδά.
Την Κυριακή 18, Αυγούστου, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Κοίμησης της
Θεοτόκου Κίνγκστον, πρώτης πρωτεύουσας του Καναδά,
βοηθούμενος από τον π. Νικόδημο Κοντογεωργάκη. Με
ευλάβεια προσήλθαν οι ευλαβείς χριστιανοί και στο τέλος
εξέφρασαν στον Αρχιεπίσκοπο τις ευχαριστίες τους για τον
διορισμό του π. Νικοδήμου στην Κοινότητα αυτή .
Όπως είναι γνωστό σε όλους, τα Μοναστήρια μας
γιορτάζουν τον Αύγουστο. Εικοσιδύο (22) το βράδυ και
εικοσιτρείς (23) το πρωί γίνεται Μέγας Εσπερινός και Θεία
Λειτουργία στο Μοναστήρι της Παναγίας Παρηγορήτισσας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, προεξήρχε των Ιερών
Ακολουθιών ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Χιλιάδες ήσαν
οι ευλαβείς προσκυνητές και πολλοί κοινώνησαν των
Αχράντων Μυστηρίων. Μετά την Θεία Λειτουργία έγινε
παραδοσιακό γεύμα, στο οποίον παρεκάθησαν περίπου
χίλιοι (1000) άνθρωποι.
Ευχαριστούμε την γερόντισσα Θέκλα, τις αδερφές
μοναχές αλλά και τους εθελοντές, οι οποίοι εβοήθησαν και
οργανώθηκε το πανηγύρι της Παναγίας Παρηγορήτισσας
με τον καλύτερο και ωραιότερο τρόπο.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
επήγε στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά και ετέλεσε τον
Μέγα Εσπερινό στην γιορτή του Πατροκοσμά. Την επόμενη
ημέρα ετέλεσε την Θεία Λειτουργία.
Έλαβαν μέρος δεκάδες ιερείς και χιλιάδες ευλαβείς
χριστιανοί. Όπως κάθε χρόνο, ήταν τόσο όμορφα με όλες
τις πλαγιές του Μοναστηριού γεμάτες από ευλαβείς
χριστιανούς.
Η γερόντισσα Αλεξία με την χορωδία των μοναχών
έψαλλαν καταπληκτικά. Εδόθη κέρασμα σε όλους τους
ευλαβείς χριστιανούς.
Τα πάντα ήσαν οργανωμένα άριστα και ευχαριστούμε
θερμά την γερόντισσα Αλεξία και τις αδερφές μοναχές,
αλλά και όλους τους εθελοντές που οργάνωσαν το
πανηγύρι τόσο όμορφα.
Παρακαλούμε την Παναγία Παρηγορήτισσα και τον
Πατροκοσμά να προσεύχονται πάντα για την πατρίδα μας

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

Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με τον Υφυπουργό
pOΕξωτερικών
κ. Α. Διαματάρη, στο γραφείο του

Υφυπουργού.
Archbishop Sotirios with the Deputy Minister of
External Affairs of Greece Mr. A. Diamataris, in the
office of the Deputy Minister.

		

Program
of His Eminence
Archbishop
Sotirios
OCTOBER 2019

Sun 6 D. Liturgy, St. Nicholas Church, 		
			 Toronto, ON
Tue		 8
			
		
			

Evening D. Liturgy, Koimisis tis Theotokou
Church, Kingston, ON
With all priests from across Canada 		
participating

Sat 12 D. Liturgy- (By His Eminence 		
			 Archbishop Sotirios 9:00-10:30 am.)
St. John the Theologian Church, Toronto, ON
		
			 Yearly Memorial Service for Clergymen,
			 Archons and Benefactors of our Holy
			 Archdiocese, followed by Brunch		
Sun 13 D. Liturgy, Holy Cross Church, Laval, QC
Sat 19 G. Vespers, Evangelismos tis Theotokou
			 Church, Oshawa, ON
Sun 20 D. Liturgy, Evangelismos tis Theotokou
			 Church, Oshawa, ON
Tue 22 Evening D. Liturgy, All Saints Church,
			 Toronto, ON
		 Ordination to the Priesthood of
			 Deacon K. Chialtas
Fri 25		G. Vespers, St. Demetrios Church,
			 Toronto, ON
Sat 26		D. Liturgy, St. Demetrios Church, 		
			 Toronto, ON
Sun 27 D. Liturgy, St. Demetrios Church,
			 Hamilton, ON
Thu 31 G. Vespers, Sts. Anargyroi Church,
			 Hellenic Home, Toronto, ON
Fri Nov 1 D. Liturgy, Sts. Anargyroi Church, 		
			 Hellenic Home, Toronto, ON
την Ελλάδα, για τους χριστιανούς μας στον Καναδά, αλλά
και για όλο τον κόσμο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ταξίδεψε στο Πατριαρχείο
για την συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του μηνός
Αυγούστου. Έλαβε μέρος στην τελετή της εορτής του νέου
εκκλησιαστικού έτους την 1 Σεπτεμβρίου.
Επισκέφθηκε την οικογένειά του στην Ελλάδα και
κατόπιν θα μεταβεί στην Σουηδία συνοδεύοντας τον
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο.

