“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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Πρώτα είπαν το "Ναι"
και ύστερα το "ΟΧΙ"
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου
Οι γονείς μας και τα αδέρφια μας που πολέμησαν το
1940, πρώτα είπαν ένα ναι και ύστερα είπαν ένα όχι.
Στην ουσία είπαν πολλά ναι και ένα όχι.
Για να δούμε ποια ήταν τα ναι που είπαν
οι γονείς μας και τα αδέλφια μας και τους
οδήγησαν να πούνε αυτό το δυνατό ΟΧΙ
το 1940.
Δεν είπαν ένα ναι. Είπαν πολλά
ναι. Είπαν ναι στον Θεό. Έμειναν
πιστοί στο ναι αυτό. Κράτησαν την
ορθόδοξη πίστη τους. Αυτή τους
έδωσε τη δύναμη και το κουράγιο
να πουν το ΟΧΙ του 1940 και να
προτάξουν τα στήθη τους
για να υποστηρίξουν την
πατρίδα τους. Όχι μόνο
την πατρίδα. Την πίστη
τους στον Θεό. Την
οικογένεια τους.
Τα ιερά και τα
όσια του
έθνους.

Πίστευαν ακράδαντα στο τρίπτυχο. Πατρίδα. Ορθόδοξη πίστη. Οικογένεια.
Γι’ αυτά πολέμησαν. Για την οικογένεια τους. Για τα παιδιά τους. Για την
πίστη τους την αγία. Για την Πατρίδα.
Εμείς ζούμε στον Καναδά. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες είμαστε στην πιο
πετυχημένη χώρα του κόσμου. Έχουμε τα πάντα και δεν μας λείπει τίποτε. Τα
εκτιμούμε όλα αυτά; Ο καθένας πρέπει να απαντήσει μόνος του και για τον
εαυτό του. Είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι στον εαυτό μας. Στον Θεό. Στην
οικογένειά μας. Στο μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Γιορτάζουμε το όχι του 1940. Το γιορτάζουμε με γιορτές. Με δοξολογίες. Με
μνημόσυνα. Ακόμη και με κάποια παρέλαση. Όπως όταν βροντοφωνάξαμε
το ΟΧΙ.
Τι γίνεται όμως με το ναι; Λέμε το ναι στην ορθόδοξη πίστη μας; Λέμε το
ναι στον Θεό; Λέμε το ναι στη διατήρηση των ελληνορθόδοξων ιδανικών;
Και αν τα λέμε αυτά τα ναι, τα λέμε μόνο με τα χείλη; Τα λέμε με την καρδιά
μας; Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να τα εφαρμόζουμε στην καθημερινή
μας ζωή;
Εάν πραγματικά πιστεύουμε στο μεγάλο ΟΧΙ του 1940, εάν πραγματικά με τη
ψυχή μας γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940, τότε πρέπει στην καθημερινή
μας ζωή να είμαστε πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Έλληνες και Καναδοί
συγχρόνως, χωρίς αμφιβολίες. Αυτά που πιστεύουμε να τα εφαρμόζουμε
στην καθημερινή μας ζωή. Φροντίζουμε τα παιδιά μας να ακολουθήσουν το
παράδειγμα των προγόνων μας; Αυτό είναι το βασικότερο πράγμα απ’ όλα.
Εμπρός, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να γιορτάσουμε το ένδοξο όχι του 1940.
Να βροντοφωνάξουμε το όχι, αλλά πρώτα να έχουμε πει τα ναι στην ορθόδοξη
πίστη μας, στην ελληνική μας καταγωγή, στην επιδίωξη τα παιδιά μας να
έχουν ορθόδοξη συνείδηση και να ζουν τα ελληνορθόδοξα ιδεώδη.

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
Γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου την εορτή της αγίας Σκέπης. Και για
την γιορτή αυτή συμβαίνει αυτό που λέγει ο άγιος Χρυσόστομος για τις μεγάλες
γιορτές της Εκκλησίας μας, ότι πολλοί γιορτάζουν τις μεγάλες γιορτές, ξέρουν το
όνομά τους, δεν ξέρουν όμως το βαθύτερο νόημά τους, ούτε το μήνυμα που θέλει να
εξαγγείλει η Εκκλησία μας μέσω των εορτών αυτών. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι,
λέγει ο ιερός πατήρ, έρχονται στην Εκκλησία από συνήθεια και όχι από ευσέβεια. Γι’
αυτό ας ασχοληθούμε σήμερα με την υπόθεση της γιορτής καθώς και για το μήνυμά
της προς το λαό του Θεού.

Πως καθιερώθηκε η γιορτή της αγίας Σκέπης.

Στα χρόνια του βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου (457-474 μ. Χ.) ζούσε στην Κων/
πολη ο όσιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν σαλός. Σαλός είναι ο τρελλός και κατά
Χριστόν σαλοί ονομάζονται κάποιοι άγιοι, οι οποίοι κάνανε κάποια περίεργα
και παράλογα πράγματα, με απώτερο σκοπό να τους θεωρούν παλαβούς ή
παλιανθρώπους και να μη τους τιμούν οι άνθρωποι· και έτσι αυτοί να ζουν
εν ταπεινώσει και αφανεία. Μια νύχτα που γινότανε αγρυπνία στο ναό της
Παναγίας των Βλαχερνών, ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Επιφάνιο,
που έγινε αργότερα πατριάρχης Κων/πόλεως (520-536 μ. Χ.), είδαν την Υπεραγία
Θεοτόκο οφαλμοφανώς, όχι σε όραμα, να μπαίνει από την κεντρική πύλη του
ναού. Την συνόδευαν οι παρθένοι Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος
και πλήθος αγγέλων. Αφού μπήκε μέσα στο ναό προχώρησε στον σολέα. Εκεί
γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των
πιστών, ενώ την βλέπανε μόνο ο Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε για
πολύ η Θεοτόκος σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριο
της δηλαδή το τσεμπέρι της, το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω το άπλωσε
πάνω από τους πιστούς, για να δείξει ότι τους σκέπει και τους προστατεύει.
Αυτό είναι το γεγονός το οποίο στάθηκε αφορμή η Εκκλησία μας να καθιερώσει
την γιορτή της αγίας Σκέπης δηλαδή τη γιορτή προς τιμή της Παναγίας, η οποία
σαν τη φωτοφόρο νεφέλη που σκέπαζε τη μέρα και φώτιζε τη νύχτα τους
Ισραηλίτες στην έρημο, σκέπει και προστατεύει το λαό του Θεού και φωτίζει
τους πιστούς στο δρόμο για την τελείωση. Πως μας σκεπάζει και πως μας
προστατεύει η Παναγία μας; Με τις προσευχές της, με τις παρακλήσεις της
και με τα δάκρυά της.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 3

Ετήσια Πνευματική Σύναξη Ιερέων Καναδά
Η τριήμερη ετήσια πνευματική σύναξη
των ιερέων Καναδά πραγματοποιήθηκε
στο Kingston, από 8-10 Οκτωβρίου. Στη
φωτογραφία οι ιερείς με τον πρέσβη
της Ελλάδας κ. Δ. Αζεμόπουλο και τον
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
The three-day annual spiritual retreat
of the priests in Canada was held in
Kingston from October 8-10, 2019.
Photo of the priests of Canada with the
Ambassador of Greece to Canada Mr. D.
Azemopoulos and Archbishop Sotirios

Φθινοπωρινή συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου
Άριστη επιτυχία είχε η φθινοπωρινή συνεδρίαση του νέου Αρχιεπισκοπικού
Συμβουλίου. Περισσότερα από 40 μέλη, από τη μια άκρη του Καναδά ως
την άλλη, συνήλθαν υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου.
Στη φωτογραφία το αρχιεπισκοπικό συμβούλιο με τον πρόεδρο του
Συνδέσμου ιερέων π. Π. Αυγερόπουλο, τη νέα πρόεδρο της Αρχιεπ.
Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας, κα Ζωή Βερούτη, τον Γεν. Πρόξενο
κ. Β. Μαλιγκούδη, τον Υπατο Αρμοστή της Κύπρου κ. Β. Φιλίππου και τον
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
The Autumn meeting of the new Archdiocesan Council was organized
with great success. More than 40 attendees from one end of Canada to
the other. They met under the chairmanship of Archbishop Sotirios. In the
photograph the new Archdiocesan Council, including: The President of the
Presbyter Council, Fr. P. Avgeropoulos, The new president of the Archdiocesan
Philoptochos Council, Mrs. Z. Veroutis, the Consul General of Greece to Toronto,
Mr. V. Maligoudis, the High Commissioner of Cyprus Mr. Vasilios Philippou and
Archbishop Sotirios.
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Εκπαιδευτικά θέματα

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Εθνική Επέτειος της Έναρξης ενός Αγώνα

Καθώς γιορτάζουμε μία
ακόμα επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, είναι ευκαιρία
να θέσουμε μερικά
ερωτήματα που αφορούν τη
σημασία των εορταστικών
εκδηλώσεων, παρελάσεων
και πανηγυρικών λόγων
εις μνήμην συγκεκριμένων
γεγονότων του απώτερου
παρελθόντος των Ελλήνων.
Γιατί λοιπόν να γιορτάζουμε
τις εθνικές επετείους μας;
Κατ’αρχάς είναι
σημαντικό να τονίσουμε
ότι οι εθνικοί μας επέτειοι
συνδέονται με το ξεκίνημα,
την αρχή ενός αγώνα και
όχι με τη λήξη του. Το
γεγονός αυτό δίνει μια
διαφορετική προσέγγιση
και αντιμετώπιση.
Τα ξημερώματα της
28ης Οκτωβρίου 1940 η
Ιταλία, μέσω του πρέσβη
της στην Αθήνα, επέδωσε
τελεσίγραφο στον Έλληνα
Πρωθυπουργό Ιωάννη
Μεταξά με το οποίο ζητούσε
ελεύθερη διέλευση των
ιταλικών στρατευμάτων
από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Παράλληλα απαιτούσε
να της παραχωρηθούν κάποια σημεία στρατηγικής
σημασίας, όπως π.χ. κάποια αεροδρόμια, λιμάνια κ.λ.π.
που θα βοηθούσαν τις επιχειρήσεις της στην γύρω
περιοχή.
Τα ακριβή λόγια του Ιωάννη Μεταξά ήταν: "Λοιπόν,
αυτό σημαίνει πόλεμο", όμως οι εφημερίδες της εποχής
δεν άργησαν να γράψουν για το περίφημο "ΟΧΙ" του
΄Ελληνα Πρωθυπουργού στους Ιταλούς. Η κίνηση αυτή
του Μεταξά σηματοδότησε την είσοδο της ουδέτερης
μέχρι τότε χώρας μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Την
ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός εξέδωσε ένα διάγγελμα στο
οποίο αναφέρονταν τα εξής:
"Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την
ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την
τιμήν της. ... Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα
άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν
μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος
ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας
γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις."
Είναι φανερό ότι ο Ιωάννης Μεταξάς καλεί όλους τους
Έλληνες να ξεκινήσουν έναν αγώνα για την Πατρίδα,
έναν αγώνα για την ελευθερία. Πρόκειται για τα μεγάλα
ιδεώδη στα οποία βασίζεται η παράδοση και η ιστορία ενός
έθνους. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η έναρξη του αγώνα

σηματοδότησε τις καρδιές των Ελλήνων και συνέχισαν
με ενθουσιασμό ενθυμούμενοι την συγκεκριμένη
ημερομηνία. Στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου 1941
ομάδες φοιτητών πορεύτηκαν στους δρόμους της
κατεχόμενης πρωτεύουσας και κατέθεσαν στεφάνι στο
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Την επόμενη χρονιά
τα στρατεύματα κατοχής ήταν προετοιμασμένα και
είχαν αποκλείσει το ίδιο Μνημείο. Αλλά αυτή τη φορά
το πλήθος των διαδηλωτών ήταν πολύ μεγαλύτερο
και πάλι κατάφερε να προχωρήσει στο στόχο του,

Δε θέλω πόλεμο εγώ
Δε θέλω πόλεμο εγώ
θέλω ειρήνη να υπάρχει
θέλω ποτήρι με ζεστό γάλα
κάθε παιδί να’χει.
Κι αν δεν έχει τίποτα
εγώ θα του το δώσω
και τη ζωή κάθε ανθρώπου
εγώ θα μεγαλώσω!
Δέσποινα Ιορανίδου, μαθήτρια, Δ΄Τάξη

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει
η ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου
2019 γονείς και κηδεμόνες
του Ημερήσιου Ελληνορθόδοξου Σχολείου
Μεταμόρφωση, συναντήθηκαν με το εκπαιδευτικό
προσωπικό κι ενημερώθηκαν σχετικά με τα
σχολικά προγράμματα και τους διδακτικούς
στόχους.
Τα εξωσχολικά προγράμματα όπως ο χορός, ο
αθλητισμός, η μουσική, το θέατρο, η χειροτεχνία
κτλ. άρχισαν την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου μαθητές από την
Γ. Δημοτικού και επάνω έλαβαν μέρος στην
εκστρατεία για την καταπολέμησης του καρκίνου
του «Τέρι Φοξ». (Terry Fox Run ) όπως άλλωστε
εκατοντάδες σχολεία της πόλης μας. Συγχαρητήρια
και του χρόνου!
Την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, Ημέρα
Ευχαριστιών (Thanksgiving Day ) ,το σχολείο
θα παραμείνει κλειστό λόγω της καθιερωμένης

αργίας .
Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 τα νηπιαγωγεία
μας θα εκδράμουν σε ένα αγρόκτημα (Brook Farm)
με εποχιακές κολοκύθες και ζωάκια για να χαρούν
το φθινόπωρο στην εξοχή.
Στις 17 Οκτωβρίου οι ανώτερες τάξεις του
Δημοτικού και του Γυμνασίου θα εκδράμουν στο
Μίντλαντ Οντάριο για να επισκεφτούν “Sainte
Marie Among the Hurons” εκεί θα «ταξιδέψουν
« πίσω στον χρόνο στην καθημερινή ζωή μιας
γαλλικής πρώτης αποικίας.
Αγώνες –τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ
ιδιωτικών σχολείων του Οντάριο έχουν
προγραμματιστεί την Τρίτη εβδομάδα του
Οκτωβρίου . Το σχολείο μας θα συμμετέχει με τρεις
ομάδας! Καλή επιτυχία!
Στις 22 Οκτωβρίου ο πατήρ Κ. Οικονόμου, θα
τελέσει Θεία λειτουργία στο παρεκκλήσι των Τριών
Ιεραρχών του σχολείου. Οι μαθητές- τριες και το
εκπαιδευτικό εκκλησιάζονται μια φορά το μήνα!
Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 , θα γίνει η
παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου 1940 στην οδό

χωρίς να διαλυθεί. Η 28η
Οκτωβρίου στη συνείδηση
του ελληνικού λαού είχε ήδη
κατοχυρωθεί ως ημέρα που
συμβόλιζε τον αγώνα κατά
των κατακτητών, προτού η
χώρα απελευθερωθεί και
καθιερωθεί επίσημα ως
εθνική επέτειος.
Δεν πρόκειται λοιπόν
για μία μεταγενέστερη
εκδήλωση πατριωτισμού
αλλά για μία αναγνώριση
της σημασίας της αρχής
ενός αγώνα εκ μέρους
των Ελλήνων ήδη από
τα χρόνια της κατοχής.
Μία ενδυνάμωση
του αγωνιστικού και
πατριωτικού πνεύματος,
μία ομαδική διαδήλωση
για την ελευθερία, για την
αυτονομία και ανεξαρτησία
των λαών, για την
αντίσταση εναντίον της
βίας και καταπίεσης. Μία
πρόσκληση για συνέχιση
και ολοκλήρωση ενός
αγώνα που δεν αφορούσε
μόνο την Ελλάδα αλλά και

ολόκληρη την Ευρώπη.
Κάθε ελληνική εθνική επέτειος αποτελεί μνήμη της
αρχής ενός αγώνα. Και ο λόγος που είναι σημαντικό να
συνεχίζουμε να εορτάζουμε τις εθνικές επετείους μας
είναι ακριβώς αυτός, ότι, δηλαδή, μαθαίνουμε και στις
νεώτερες γενιές να έχουν μνήμη του παρελθόντος, της
ιστορίας τους, της παράδοσής τους, αλλά περισσότερο
από ο,τιδήποτε άλλο μαθαίνουν οι νέοι πόση αξία έχει
στη ζωή του ανθρώπου, του συνόλου ενός λαού να
αγωνίζεται για τα ιδανικά του, για την ελευθερία του,
για την αυτονομία του. Πέρα λοιπόν από το πατριωτικό
και εθνικό φρόνημα που πλαισιώνει τις εθνικές μας
επετείους, υπάρχει και το ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο που αποτελεί θεμελιώδη βάση για
τον εκσυγχρονισμό του ανθρώπου, για την πρόοδο και
την εξέλιξή του στην πορεία της ζωής του.
Στο ίδιο πνεύμα αξίζει να αναφέρουμε ότι όλων των
ειδών οι επέτειοι που αφορούν την ιστορία, την παράδοση
και τον πολιτισμό ενός λαού έχουν τεράστια αξία και
σημασία για την διατήρηση και πολιτισμική εξέλιξή
του στο πέρασμα των αιώνων. Οι επέτειοι δεν είναι
τίποτα άλλο από μνήμες. Η μνήμη προσδίδει ταυτότητα,
συνέχεια και ολοκλήρωση. Χωρίς μνήμες δεν υφίσταται
ο άνθρωπος, μία οικογένεια, ένας λαός, ένα έθνος.
Αυτές έχει ως σημείο αναφοράς για να προσδιορίσει
την ταυτότητα και την αυτοσυνειδησία του. Με αυτές
εξελίσσεται ο πολιτισμός και αναπτύσσεται το πνεύμα.
Χρόνια Πολλά!

«Kαὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,
καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν».
(Ιωάν. 1,5)
“And the light shineth in darkness;
and the darkness
comprehended it not”.
(John 1:5)

Ντάνφορθ, ευελπιστούμε ο καιρός να είναι καλός
και η συμμετοχή του κόσμου μεγάλη.
Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019, θα εορτάσουμε
την επέτειο του ιστορικού ΟΧΙ στην αίθουσα
σχολικών εκδηλώσεων του σχολείου.
Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί η
φωτογράφιση των μαθητών «School’s Picture Day» .
Στις 31 Οκτωβρίου θα συγκεντρώσουμε τρόφιμα
για τις ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του
Οντάριο. Το καταρτισμένο διδακτικό
προσωπικό, οι άρτιες σχολικές του
εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, το επιστημονικό εργαστήριο,
τα εκπαιδευτικά του προγράμματα,
η διδασκαλία των ελληνικών, των
παραδόσεων και της ελληνορθόδοξης
πίστης, και το ασφαλές περιβάλλον,
καλύπτουν όλες τις ανάγκες των
παιδιών για επιτυχημένη και σωστή
σταδιοδρομία.
Για πληροφορίες και εγγραφές
τηλ: 416-463-7222, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: info@mgos.ca, ιστοσελίδα
www.mgos.ca
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Συνέχεια από σελίδα 1... ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
Μα θα μου πείτε, είναι τόσο μεγάλο το γεγονός που η
Παναγία μας προσεύχεται για μας, ώστε η Εκκλησία μας
να έχει ιδιαίτερη γιορτή γι’ αυτό το γεγονός; Ναι μάλιστα
είναι μεγάλο και σπουδαίο και ζωτικής σημασίας. Λέγει
κάπου ο ιερός Χρυσόστομος ότι πάντοτε έχουμε την
ανάγκη των προσευχών των άλλων όσο και ενάρετοι
και ευσεβείς κι αν είμαστε.
Παράδειγμα χαρακτηριστικό γι’ αυτό είναι ο απόστολος
Παύλος, αυτός που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού κι
άκουσε άρρητα ρήματα, αυτός που ονομάσθηκε στόμα
Χριστού, αυτός που είχε «νουν Χριστού», αυτός που
«αναπλήρωνε τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού
στο σώμα του», αυτός λοιπόν ο γίγας της αρετής και της
ευσέβειας, πάντα ζητούσε τις προσευχές των χριστιανών.
Αν και αυτοί που θα προσευχότανε για τον Παύλο δεν
ήταν ούτε ανώτεροι του ούτε ισάξιοί του. Μοιάζει το
γεγονός σαν ένας στρατιώτης να μιλά στον πρόεδρο
της δημοκρατίας για τον στρατηγό. Κι όμως ο Παύλος
όχι μόνο δεν αρνήθηκε τις προσευχές των χριστιανών,
αλλά αντίθετα τους προέτρεψε και τους παρακαλούσε
να προσεύχονται για κείνον.
Στην προς Ρωμαίους (15,30) γράφει· «Παρακαλώ
δε υμάς αδελφοί μου … συναγωνίσασθαί μοι εν ταις
προσευχαίς υπέρ εμού προς τον Θεόν». Στους Εφεσίους
(6,18-19) συνιστά δέηση περί «πάντων των αγίων» και
περί εαυτού. Τους Κολοσσαείς (4,2-3) παροτρύνει «τη
προσευχή προσκαρτερείτε … προσευχόμενοι άμα και
περί ημών». Τους Θεσσαλονικείς (Α΄ Θεσ. 5,25 · Β΄ Θεσ.
3,1) παρακαλεί «αδελφοί προσεύχεσθε υπέρ ημών».
Όχι δε μόνο ζητά να προσεύχονται γι’ αυτόν και
για τους συνεργάτες του, αλλά και πιστεύει ότι ήδη το
κάνουν και στις προσευχές τους οφείλει την υγεία του
και τη σωτηρία από μεγάλους κινδύνους (πρβλ. Φιλημ.
22 · Β΄ Κορ. 1,10-11).
Αλλά και ο Πέτρος δεν είπε τι μου χρειάζεται η
προσευχή των άλλων αφού είμαι απόστολος, αφού
ομολόγησα το θεανθρώπινο του Χριστού, αφού πάνω
στην ομολογία μου στηρίχθηκε η Εκκλησία. Έτσι όταν
ήταν στη φυλακή από τον Ηρώδη τον Αγρίππα τον Α΄, οι
χριστιανοί των Ιεροσολύμων προσευχόταν γι’ αυτόν με
αποτέλεσμα να τον ελευθερώσει άγγελος Κυρίου κατά
θαυμαστόν τρόπο.
Λοιπόν κι αν είσαι Παύλος κι αν είσαι Πέτρος έχεις
ανάγκη των προσευχών των άλλων και μάλιστα
των αγίων και μάλιστα της Παναγίας. Βέβαια οι
αιρετικοί διαφωνούν στο σημείο αυτό και λένε να
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προσευχόμαστε κατ’ ευθείαν
στο Θεό και όχι να επιζητούμε
τις δεήσεις των αγίων. Ήδη τα
παραδείγματα που αναφέραμε
δίδουν την απάντηση, γιατί, αν
μας χρειάζονται οι προσευχές
των ζώντων και μη τελειωθέντων
αδελφών μας, πόσο περισσότερο
ωφέλιμες είναι οι προσευχές των
αγίων. Ας αναφέρουμε όμως κι ένα
χωρίο που είναι χαρακτηριστικό
για το πόσο αναγκαία είναι
η δέηση των δικαίων ζώντων
και τεθνεώτων. Στον Αβιμέλεχ
ένα βασιλιά της Αιγύπτου, που
είχε υποπέσει σ’ ένα σοβαρό
παράπτωμα, ο Θεός του είπε να
προσφύγει στον Αβραάμ, που
ήταν τότε στην Αίγυπτο, και
να ζητήσει την προσευχή του.
«Προφήτης εστί και προσεύξεται
περί σου και ζήση» (Γεν. 20,7).

Πως είναι ωφέλιμη
η προσευχή των αγίων
Αλλά ενώ η προσευχή
έχει τεράστια δύναμη, ενώ
είναι αναγκαία όσο ενάρετοι
κι αν είμαστε, χρειάζεται μια
προϋπόθεση για να καρποφορήσει.
Και η προϋπόθεση είναι να
προσπαθούμε κι εμείς· ν’ αγωνιζόμαστε· να μετανοούμε
για τις αμαρτίες μας· να βιάζουμε τον εαυτό μας προς
εξάσκηση της αρετής. Μη περιμένουμε τα πάντα από την
προσευχή των αγίων, ενώ εμείς οι ίδιοι οκνεύουμε και
τεμπελιάζουμε. Η αγιότητα δεν μεταδίδεται κατά μαγικό
τρόπο· απαιτεί και ενεργό προσπάθεια εκ μέρους μας.
Έτσι ενώ ο Ιερεμίας προσευχήθηκε τρεις φορές για
τους Εβραίους και στις τρεις φορές άκουσε το Θεό να
λέγει· «Μη προσεύχου, μηδέ αξίου περί του λαού τούτου
ότι ουκ εισακούσομαί σου» (7,16). Και ο Ιεζεκιήλ άκουσε
το εξής· «και εάν ώσιν (είναι) οι τρεις ούτοι εν μέσω
αυτής, Νώε και Δανιήλ και Ιώβ, αυτοί εν τη δικαιοσύνη
αυτών σωθήσονται … η δε γη έσται εις όλεθρον» (14,
14-16). Και στον Ιερεμία είπε ο Θεός· «εάν στη (σταθεί)
Μωσής και Σαμουήλ προ προσώπου μου, ουκ έστιν η
ψυχή μου προς αυτούς» (15,1). Και τα λέγει αυτά ο Θεός
στον Ιερεμία και στον Ιεζεκιήλ για να τους δείξει όχι ότι
δεν δέχεται την ικεσία τους και τους περιφρονεί, αλλά

δεν αξίζουν οι Ιουδαίοι για να τους βοηθήσει. Γι’ αυτό
και αναφέρει τα ονόματα του Νώε, του Δανιήλ, του Ιώβ,
του Μωϋσή, και του Σαμουήλ, που είχαν καθιερωθεί ως
άγιοι μεγάλου βεληνεκούς, θεοπρόβλητοι και θεάρεστοι.
Είναι σαν να λέγει ο Θεός σήμερα· «Ακόμη και η Παναγία
και οι απόστολοι και ο Χρυσόστομος και ο Αθανάσιος
να προσευχηθούν για σας, δεν σας βοηθώ. Η κακία σας
είναι απροσμέτρητη και φοβερή.
Είναι χαρακτηριστική και η λεπτομέρεια ότι η Παναγία
μας άπλωσε το μαφόριο της εντός του ναού και σκέπασε
όσους αγρυπνούσαν και προσευχόταν. Θέλει να πει ότι
πρέπει να έχουμε ουσιαστική σχέση με την Εκκλησία
για να μας σκεπάσει με τις πρεσβείες της.
Την έχουμε αυτή τη σχέση; Πηγαίνουμε στην
Εκκλησία, κοινωνούμε, εξομολογούμαστε, αγρυπνούμε,
νηστεύουμε, ελεούμε, συγχωρούμε, προσπαθούμε
να τηρήσουμε τις εντολές; Ο καθένας ας ρωτήσει τον
εαυτό του και ας δώσει προσωπικά και υπεύθυνα την
απάντηση.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

«Ἵνα ἴδη τοῖς ὀφθαλμοῖς
τό φῶς τοῦ Θεοῦ».
Τωβίτ 3,17
“So that he could see
the light of God”.
(Tobit 3:17)

Θεία Λειτουργία στην ετήσια πνευματική σύναξη ιερέων της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου
στο Kingston. • Divine Liturgy during the annual spiritual retreat of the priests of the Holy Archdiocese of Canada at
Koimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Church in Kingston.

Ο διασκορπισμός
του νου

H επικοινωνία και συνομιλία με το Θεό
στην προσευχή στα πρώτα τουλάχιστον
στάδια της πνευματικής ζωής, και όχι μόνο,
δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι εξ αιτίας
της πεσμένης στην αμαρτία φύσης μας. Την
ώρα της προσευχής το μυαλό μας ταξιδεύει
αλλού με καταπληκτική ευκινησία. Η
προσευχή μας γίνεται καρπός χειλέων και
στόματος αλλά όχι νου και καρδιάς (Ματθ.
15,8), ώστε να χαρίζει παρηγοριά, ελπίδα και
ανάπαυση στην ψυχή μας.
Οι Πατέρες λένε ότι ο νους κινείται
γρήγορα και πηγαίνει με αναίδεια εκεί που
δεν επιτρέπεται. «Έγκειται η διάνοια του
ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ
νεότητος αυτού (Γεν. 8,21). Έχει την ροπή
προς το κακό που σκοτίζει το νου. Εκτός
αυτού ο διάβολος μάς πολεμάει με τους
λογισμούς. Μάς φέρνει περισπασμό επειδή
καίγεται από την προσευχή και παραλύει η
δύναμή του. Αυτό συμβαίνει, προπαντός
κατά την Θεία Λειτουργία. Για να σταματήσει
η προσευχή, μάς βάζει ακόμα και καλούς
λογισμούς. Η ευκινησία του νου, η ροπή προς
το κακό και ο πόλεμος του διαβόλου φέρνουν
διάσπαση του νου, μάς κουράζουν και μάς
απογοητεύουν.

Τι μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση
του νου στην προσευχή;
1. Να αναλογιζόμαστε ενώπιον ποίου
στεκόμαστε και μιλάμε. Όχι ψυχρά, άτονα,
αναιμικά χωρίς θέρμη, πίστη και προσοχή.
Αλλά λέγοντας «ήμαρτον εις Σε, Σωτήρ, ως ο
άσωτος υιός» και έχοντας συναίσθηση της
παρουσίας Του. Είναι μπροστά μου, τον
βλέπω και με ενισχύει. «Προωρώμην τον
Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός ότι εκ δεξιών
μου έστιν, ίνα μη σαλευθώ» (Ψαλμ. 15,8).
«Έβλεπα τον Κύριό μου ενώπιόν μου
διαπαντός, να στέκεται στα δεξιά μου ώστε

να μην σαλευθώ».
2. Να διαβάζουμε κάτι από τα λόγια του
Θεού που ξυπνούν τη συνείδηση και
φωτίζουν τον νου: Το Ευαγγέλιο, τους βίους
και τις διδαχές των αγίων.
3. Να ανακρίνουμε τον εαυτό μας, για να
ανακαλύψουμε τα λάθη και τις παραλείψεις
μας. Να καταφεύγουμε στο έλεος του Θεού.
Και να εξομολογούμαστε στον πνευματικό
για να λάβουμε συγχώρηση και πνευματική
καθοδήγηση.
4.Η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής
και επίμονη. Δεν είμαστε άγγελοι. Είμαστε
άνθρωποι, έχουμε αδυναμίες, κάνουμε λάθη.
Οφείλουμε όμως να αγωνιζόμαστε, να
παλεύουμε σκληρά, να επαναφέρουμε το
τιμόνι της ζωής μας στη σωστή πορεία, που
είναι το θέλημα του Θεού, να στρέφουμε το
νου μας στην προσευχή.
Η προσευχή είναι σαν μια ξένη γλώσσα.
Όσο τη μιλάς, τόσο τη μαθαίνεις. Όσο τη
μαθαίνεις, τόσο την αγαπάς. Όσο πάλι την
αγαπάς, τόσο θέλεις να την χρησιμοποιείς
και πλέον δεν παραμένει μια ξένη γλώσσα
αλλά γίνεται η πιο δική σου γλώσσα, η
γλώσσα της ψυχής σου.
Μάθε μας, Κύριε, πώς πρέπει να προ
σευχόμαστε και τι να ζητάμε. «Συνάγαγε,
τον διεσπαρμένον μου νουν...». Στείλε το
Πνεύμα σου το Άγιον να γίνει αλάνθαστος
οδηγός και διδάσκαλός μας στο μεγάλο κε
φάλαιο της πνευματικής ζωής που λέγεται
προσευχή. Για να την αγαπήσουμε και να
την αυξήσουμε.
Λυχνία
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Εκλογές
Έγιναν οι εκλογές στον Καναδά. Βγήκαν
τα αποτελέσματα. Έλαβαν μέρος έξι (6)
πολιτικά κόμματα. Τα τέσσερα (4) κόμματα
είναι μισoχαρούμενα. Ούτε κλαίνε, ούτε
γελάνε. Σκέφτονται τα λάθη τους και τις
επιτυχίες τους.
Τα δύο κόμματα κλαίνε τη μοίρα τους. Το
ένα είχε αποτυχία, που δεν λέγεται. Το
άλλο, άλλα περίμενε και άλλα βρήκε.
Οι αρχηγοί των κομμάτων θα τα σκεφτούν
όλα αυτά και θα δουν τι θα κάνουν στο
μέλλον.
Οι εκλογές, όμως, δεν είναι μόνο πολιτικές.
Εκλογές κάνει ο κάθε άνθρωπος. Εσύ και
εγώ. Ποιες είναι οι δικές μας εκλογές;
Εκλογές και αποφάσεις κάθε στιγμή από
τις οποίες εξαρτάται η επιτυχία μας και το
μέλλον μας. Να αναφέρω δύο, τρεις.
Εκλέγεις και αποφασίζεις να πιστεύεις
στον Θεό. Αυτό σημαίνει, ότι αποφασίζεις
να σκέφτεσαι το μέλλον σου και την μετά
θάνατο ζωή. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να
μείνεις σταθερός στην απόφασή σου και
πρέπει να εργαστείς για να πετύχεις το
σκοπό σου.
Δεν είναι μόνο αυτή η απόφαση. Είσαι
νέος. Πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις
για το μέλλον σου. Είσαι έγγαμος. Πρέπει
να αποφασίσεις για το τι οικογένεια θα
αποκτήσεις. Ζεις μέσα στην κοινωνία.
Πρέπει να αποφασίσεις τις σχέσεις σου
με τους ανθρώπους. Θα είσαι ειρηνικός ή
καβγατζής; Πρόσεχε όμως. Όπως στρώσεις
το κρεβάτι σου, έτσι θα κοιμηθείς.
Αν μη τι άλλο, ας γίνουν οι εκλογές στο
Καναδά αφορμή για να σκεφτούμε τις
εκλογές που κάνει ο καθένας μας. Από τις
εκλογές μας εξαρτάται η επιτυχία μας ή η
αποτυχία μας. Ο Θεός μας έδωσε μυαλά.
Ας τα χρησιμοποιούμε.

Σοφές Σκέψεις
Από το "Άγγελμα της ημέρας"
• Όποιος συμπαθεί το φίλο του, του στέλνει
ένα ψάρι μαγειρεμένο.
Όποιος, όμως, τον αγαπάει του χαρίζει ένα
δίχτυ.
• Όποιος κολακεύει είναι ικανός και να συκοφαντήσει.
• Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ειλικρίνεια. Δυο
πρόσωπα με μάσκες δεν μπορούν να φιληθούν.
• Ο Θεός εκτοξεύει το βέλος της αγάπης. Η
πίστη εισάγει στην καρδιά του ανθρώπου
μαζί με το βέλος και τον τοξότη, δηλαδή το
Θεό.
• Η ζωή μας είναι δοσμένη σε εμάς, την απολαμβάνουμε δίνοντάς την στους άλλους.
• Όλοι θέλουν να φτάσουν και να ζήσουν
στην κορυφή του βουνού απολαμβάνοντας
τη θέα, λίγοι όμως γνωρίζουν ότι η αληθινή
χαρά του ορειβάτη βρίσκεται στον τρόπο
που κατεβαίνει την απόκρημνη πλαγιά.
• Είναι πολύ καλύτερο να ζει κανείς σ' ένα
σπιτάκι και να έχει μπροστά του ένα μεγαλόπρεπο ανάκτορο, για να το θαυμάζει,
παρά να ζει μέσα σ' ένα μεγαλόπρεπο ανάκτορο και να μην έχει τίποτα μπροστά του,
για να το θαυμάσει.

«Δόξαν σοφοὶ
κληρονομήσουσιν,
οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν».
(Παροιμίαι 3,35)
“The wise shall inherit glory, but
the ungodly have exalted their
own dishonour”.
(Proverbs 3:35)
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Ένα παλιό μήνυμα
για το σύγχρονο κόσμο
Ο μεγάλος αρχηγός στην Ουάσιγκτον μηνάει πως
θέλει να αγοράσει τη γη μας. O μεγάλος αρχηγός μηνάει
ακόμα λόγια φιλικά και καλοθέλητα. Καλοσύνη του,
γιατί ξέρομε πως αυτός λίγο τη χρειάζεται αντίστοιχα
τη φιλία μας. Την προσφορά του θα τη μελετήσομε,
γιατί ξέρομε πως, αν δεν το πράξομε, μπορεί ο λευκός
να προφτάσει με τα όπλα και να πάρει τη γη μας.
Πώς μπορείτε να αγοράζετε ή να πουλάτε τον ουρανό
- τη ζέστα της γης; Για μας μοιάζει παράξενο. Η δροσιά
του αγέρα ή το άφρισμα του
νερού ωστόσο δε μας ανήκουν.
Πώς μπορείτε να τα αγοράσετε
από μας; Κάθε μέρος της γης
αυτής είναι ιερό για το λαό μου.
Κάθε αστραφτερή πευκοβελόνα,
κάθε αμμούδα στις ακρογιαλιές,
κάθε θολούρα στο σκοτεινό
δάσος, κάθε ξέφωτο και κάθε
ζουζούνι που ζουζουνίζει είναι,
στη μνήμη και στην πείρα του
λαού μου, ιερό.
Ξέρομε πως ο λευκός δεν
καταλαβαίνει τους τρόπους
μας. Τα μέρη της γης, το ένα
με το άλλο, δεν κάνουν γι'
αυτόν διαφορά, γιατί είναι ένας
ξένος που φτάνει τη νύχτα και
παίρνει από τη γη όλα όσα τού
χρειάζονται. Η γη δεν είναι
αδερφός του, αλλά εχθρός που
πρέπει να τον καταχτήσει, και
αφού τον καταχτήσει, πηγαίνει
παρακάτω.
Με το ταμάχι που έχει θα
καταπιεί τη γη και θα αφήσει
πίσω του μια έρημο. Η όψη
που παρουσιάζουν οι πολιτείες σας, κάνει κακό στα
μάτια του ερυθρόδερμου. Όμως αυτό μπορεί και να
συμβαίνει επειδή ο ερυθρόδερμος είναι άγριος και δεν
καταλαβαίνει.
Αν αποφασίσω και δεχτώ, θα βάλω έναν όρο. Τα ζώα
της γης αυτής ο λευκός θα πρέπει να τα μεταχειριστεί
σαν αδέρφια του. Τι είναι ο άνθρωπος δίχως τα ζώα; Αν
όλα τα ζώα φύγουν από τη μέση, ο άνθρωπος θα πεθάνει
από μεγάλη εσωτερική μοναξιά, γιατί όσα συμβαίνουν
στα ζώα, τα ίδια συμβαίνουν στον άνθρωπο.
Ένα ξέρομε, που μπορεί μια μέρα ο λευκός να το
ανακαλύψει: ο Θεός μας είναι ο ίδιος Θεός. Μπορεί
να θαρρείτε πως Εκείνος είναι δικός σας, όπως ζητάτε
να γίνει δική σας η γη μας. Αλλά δεν το δυνόσαστε.
Εκείνος είναι Θεός των ανθρώπων. Και το έλεός Του
μοιρασμένο απαράλλαχτα σε ερυθρόδερμους και
λευκούς. Αυτή η γη Του είναι ακριβή. Όποιος τη βλάφτει,
καταφρονάει το Δημιουργό της. Θα περάσουν οι λευκοί
- και μπορεί μάλιστα γρηγορότερα από άλλες φυλές.
Όταν μαγαρίζεις συνέχεια το στρώμα σου, κάποια
νύχτα θα πλαντάξεις από τις μαγαρισιές σου. Όταν όλα
τα βουβάλια σφαχτούν, όταν όλα τα άγρια αλόγατα
μερέψουν, όταν την ιερή γωνιά του δάσους τη γιομίσει
το ανθρώπινο χνότο και το θέαμα των φουντωμένων
λόφων το κηλιδώσουν τα σύρματα του τηλέγραφου με
το βουητό τους, τότες πού να βρεις το ρουμάνι; Πού να
βρεις τον αϊτό; Και τι σημαίνει να πεις έχε γεια στο φαρί
σου και στο κυνήγι; Σημαίνει το τέλος της ζωής και την
αρχή του θανάτου.
Πουθενά δε βρίσκεται μια ήσυχη γωνιά μέσα στις
πολιτείες του λευκού. Πουθενά δε βρίσκεται μια

γωνιά να σταθείς να ακούσεις τα φύλλα στα δέντρα
την άνοιξη ή το ψιθύρισμα που κάνουν τα ζουζούνια
πεταρίζοντας. Όμως μπορεί, επειδή, καταπώς είπα,
είμαι άγριος και δεν καταλαβαίνω - μπορεί μονάχα
για το λόγο αυτόν ο σαματάς να ταράζει τα αυτιά
μου. Μα τι μένει από τη ζωή, όταν ένας άνθρωπος δεν
μπορεί να αφουγκραστεί τη γλυκιά φωνή που βγάνει
το νυχτοπούλι ή τα συνακούσματα των βατράχων
ολόγυρα σε ένα βάλτο μέσα στη νυχτιά; Ο ερυθρόδερμος
προτιμάει το απαλόηχο αγέρι λαγαρισμένο από την
καταμεσήμερη βροχή ή μοσχοβολημένο με το πεύκο. Του
ερυθρόδερμου του είναι ακριβός ο αγέρας, γιατί όλα τα
πάντα μοιράζονται την ίδια πνοή - τα ζώα, τα δέντρα, οι
άνθρωποι. Ο λευκός δε φαίνεται να δίνει προσοχή στον
αγέρα που ανασαίνει. Σαν ένας που χαροπολεμάει για
μέρες πολλές, δεν οσμίζεται τίποτα.

Ο Πατριάρχης με τους μαθητές των σχολείων στη
Σουηδία. Διακρίνεται και ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.
The Patriarch with students from a school in Sweden.
Archbishop Sotirios is also included in the photo.
Αν ξέραμε, μπορεί να καταλαβαίναμε - αν ξέραμε
τα όνειρα του λευκού, τις ελπίδες που περιγράφει
στα παιδιά του τις μακριές χειμωνιάτικες νύχτες, τα
οράματα που ανάφτει στο μυαλό τους, ώστε ανάλογα
να δέονται για την αυριανή. Αλλά εμείς είμαστε άγριοι.
Μας είναι κρυφά τα όνειρα του λευκού. Και επειδή μας
είναι κρυφά, θα εξακολουθήσομε το δρόμο μας. Αν τα
συμφωνήσομε μαζί, θα το πράξομε, για να σιγουρέψομε
τις προστατευόμενες περιοχές που μας τάξατε. Εκεί θα
ζήσομε, μπορεί, τις μετρημένες μέρες μας καταπώς το
θελήσομε. Όταν ο στερνός ερυθρόδερμος λείψει από τη
γη, και από τη μνήμη δεν απομείνει παρά ο ίσκιος από
ένα σύννεφο που ταξιδεύει στον κάμπο, οι ακρογιαλιές
αυτές και τα δάση θα φυλάγουν ακόμα τα πνεύματα
του λαού μου - τι αυτή τη γη την αγαπούν, όπως το
βρέφος αγαπάει το χτύπο της μητρικής καρδιάς. Αν σας
την πουλήσομε τη γη μας, αγαπήστε την, καθώς την
αγαπήσαμε εμείς, φροντίστε την, καθώς τη φροντίσαμε
εμείς, κρατήστε ζωντανή στο λογισμό σας τη μνήμη της
γης, όπως βρίσκεται τη στιγμή που την παίρνετε, και με
όλη σας τη δύναμη, με όλη την τρανή μπόρεσή σας, με
όλη την καρδιά σας, διατηρήστε τη για τα τέκνα σας, και
αγαπήστε την, καθώς ο Θεός αγαπάει όλους μας. Ένα
ξέρομε - ο Θεός σας είναι ο ίδιος Θεός. Η γη Του είναι
ακριβή. Ακόμα και ο λευκός δε γίνεται να απαλλαχτεί
από την κοινή μοίρα.
μτφρ. Ζήσιμος Λορεντζάτος-Το Βήμα, 16/1/1977
γενναιότητα, την μεγαλοψυχία και την αφιλοχρηματία.
Στο τέλος της ζωής του ζήτησε απο τους στρατηγούς
του τα εξής:
1. Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους των
καλυτέρων γιατρών της εποχής για να αποδειχθή ότι
κανείς δέν μπορεί να νικήσει τον θάνατο.
2. Ολοι οι θησαυροί που απέκτησε από την εκστρατεία
στην Περσία μετά την πτώση και τον θάνατο του Δαρείου
να δοθούν στο στράτευμα που τον ακολούθησε τόσο
μακριά από την πατρίδα την Μακεδονία εκτός απο τα
δώρα στην μητέρα του και τα αφιερώματα στο μαντείο
των Δελφών για τις μεγάλες νίκες του, για να αποδειχθεί
ότι τα χρήματα παραμένουν στην γή και αλλάζουν χέρια.
3. Τα χέρια του να αιωρούνται έξω απο το φέρετρο
για να φανεί ότι με άδεια χέρια ερχόμαστε στον κόσμο
και με άδεια φεύγουμε. Μπορούμε να αποκτήσουμε
περισσότερα αγαθά αλλά δέν μπορούμε να αγοράσουμε
τον χρόνο.

Μέγας Αλέξανδρος
(356-323 π.Χ)

Οι τρείς τελευταίες επιθυμίες
του μεγάλου Ελληνα στρατηλάτη
Ο Μ.Αλέξανδρος πέθανε όπως γνωρίζουμε νέος σε
ηλικία 33 ετών. Δάσκαλός του υπήρξε ο περίφημος
φιλόσοφος Αριστοτέλης ο οποίος του ενέπνευσε όλα τα
ελληνικά ιδανικά μεταξύ των οποίων την φιλοπατρία, την

Οι στρατηγοί του κατάπληκτοι άκουσαν τις τελευταίες
επιθυμίες του και φυσικά τις πραγματοποίησαν αλλά
ήθελαν να ακούσουν και ποιός θα τον διαδεχθεί στην
αχανή αυτοκρατορία που δημιούργησε και εκείνος πάλι
προφανώς με βάση την φιλοσοφία του Αριστοτέλη
τους απάντησε χωρίς να δώσει όνομα: “O καλύτερος”.
Τότε θυμήθηκαν τί έγινε στην έρημο της Γαιδρωσίας.
Εξαντλημένοι και διψασμένοι στρατιώτες και άλογα
προχωρούσαν μέσα στην έρημο και ξαφνικά βρέθηκε
λίγο νερό. Αμέσως έτρεξαν δύο στρατιώτες γέμισαν ένα
κράνος και το πήγαν στον Αλέξανδρο. Εκείνος τότε
ρώτησε: ‘’Εχει νερό για όλο τον στρατό και τα άλογα’’
όχι του είπαν και τότε έχυσε στην άμμο το λίγο νερό
που του έφεραν.
π.Δημήτριος Γιαννιού

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.
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First They Answered ‘Yes,’
Then They Said ‘No’
ENCYCLICAL ON THE OCCASION OF
THE ANNIVERSARY OF OCTOBER 28, 1940
By Archbishop Sotirios
Our parents and brothers who took up arms in 1940 first
answered ‘Yes,’ and then said ‘No.’ In fact, they said many
‘Yeses,’ but only one ‘No.’
Let us see what were the ‘Yeses’ our parents and brothers
said, which then led them to say the powerful and resolute
‘No’ in 1940.
They did not say one ‘Yes.’ They said many times ‘Yes’.
They said ‘Yes’ to God. And they stayed true to this ‘Yes.’
They kept their Orthodox faith. Their faith gave them the
strength and courage to say ‘No’ in 1940, and to proudly
stand up in support of their homeland. But not only in
support of their homeland, but also in defense of their faith
in God, their family, and everything they considered to be
holy and sacred.
They strongly believed in the triptych: Homeland.
Orthodox faith. Family.
This is why they fought. For their family. For their
children. For their sacred faith. For their homeland.
We live in Canada. According to all the studies, we live
in the most prosperous country in the world. We have
everything, and lack nothing. Do we appreciate all of this?
Everyone should answer this himself, and for himself. We
are all responsible and accountable to ourselves. But we are
also accountable to God. To our family. To our future, and
to our children’s future.
We proudly commemorate the ‘No’ of 1940. We do so
with celebrations, with doxologies, with memorial services,
perhaps even with a parade. Just like when we first shouted
‘No.’
But what about the ‘Yeses’? Do we say ‘Yes’ to our
Orthodox faith? Do we say ‘Yes’ to God? Do we say ‘Yes’ to
the preservation of our Greek Orthodox values and beliefs?
And if we do say ‘Yes,’ are we merely saying it by moving
our lips? Or, are we saying it with our whole heart? Are we
making every effort to apply our beliefs in our daily lives?
If we truly believe in the great ‘No’ of 1940, if we truly
wish to celebrate the anniversary of October 28, 1940 with
all our soul, then we must faithfully live out our Orthodox
Christian faith in our daily lives. We must be Greeks and
Canadians at the same time, without any reservation. We
should apply our beliefs and values in our daily lives. Are
we making sure that our children are following the example
of our ancestors? This is the most basic thing of all.
Let us then, my beloved Christians, celebrate the glorious
‘No’ of 1940. Let us shout out ‘No,’ but first we must say ‘Yes’
to our Orthodox faith, ‘Yes’ to our Hellenic roots, ‘Yes’ to
the pursuit of developing within our children an Orthodox
consciousness so they could embrace for themselves the
Greek Orthodox values and ideals.

I'M ORTHODOX:
WHAT DOES THAT MEAN?

30 QUESTIONS AND ANSWERS
- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

Orthodox Have A Lot
Of Traditions, Where Do
They All Come From?
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We preserve the Doctrine of the Lord uncorrupted, and
firmly adhere to the Faith He delivered to us, and keep it
free from blemish and diminution, as a Royal Treasure,
and a monument of great price, neither adding any thing,
nor taking any thing from it. (Eastern Patriarchs, Letter
of 1718).
“And there are also many other things that Jesus did,
which if they were written one by one, I suppose that
even the world itself could not contain the books that
would be written. Amen” (John 21:25). This verse not only
emphasizes the holiness of what was written, but also
points to the ongoing oral tradition within the Church.
This idea of living continuity is summed up for the
Orthodox in the one word Tradition. ‘We do not change
the everlasting boundaries which our fathers have set,’
wrote St. John of Damascus, ‘but we keep the Tradition,
just as we received it.’

Archdiocesean News
Archbishop Sotirios attended the meeting of the
Holy Synod in the month of August, and then took
part in the Indiction celebration, at the Patriarchal
Church of St. George in Constantinople.
He then visited Greece. In his village, he celebrated
the Divine Liturgy and a memorial service for his
parents, and for all his neighbouring villagers.
He went to Sweden, accompanying his All
Holiness and Ecumenical Patriarch on his trip there,
for the fifty (50) years of the Holy Metropolis of
Sweden. There were many events, and Archbishop
Sotirios participated in all of them.
A Patriarchal Divine Liturgy was performed
in Sweden, upon which Archbishop Sotirios
participated.
It was an unforgettable trip for his All Holiness
Ecumenical Patriarch Bartholomew. The Patriarch
spoke about the work of the Clergy Laity Assembly
of the Holy Metropolis of Sweden. He was
received by the King of Sweden Carl Gustaf XVI,
the Prime Minister of Sweden, Stefan Lofven, the

his assembly, and a diner was also provided, by the
Greek Ambassador to Sweden Mr. Friganas.
His All Holiness, with his assembly, visited the
Stockholm Greek Schools and spoke to the children.
The speech of a student, in reference to a text by an
indigenous person about the environment, left a
great impression. (The indigenous person’s speech
is published on page 4).
Our Theological Academy began its courses, with
the Blessing of the Water Service, as it is done every
year. The celebration was presided Fr. Alexandros
Salmas. This year we have 11 students. The
previous Director of the Academy, Fr. Athenagoras
Ziliascopoulos has undertaken his new duties at
Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in
Boston. Our Holy Archdiocese warmly thanks him
for his contributions, as director of the Theological
Academy. He did an excellent job. We wish him
every success in his new position.
Fr. Alexander Salmas undertook the responsibility
for the life and activities of our Theological

Το νέο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο Φιλοπτώχου Καναδά, με την πρώην πρόεδρο κα Σ. Ρασσιά, τη νέα πρόεδρο κα Ζωή
Βερούτη, τον π. Α. Σαλμά, τον π. Ιγν. Δελή και τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.
The new Board of the Archdiocesan Philoptochos Council of Canada. Included in the photograph is the past-president,
S. Rassias, the current president, Z. Veroutis, Fr. A. Salmas, Fr. I. Delis and Archbishop Sotirios.

Parliamentary President Andreas Norlen, and many
other dignitaries.
His All Holiness, with his assembly, participated
in the parish assembly of the Lutheran Church of
Sweden, to which His All Holiness spoke. There
were also many other events that took place. Among
other things, the Cardinal of Sweden A. Anders
Arborelius hosted a meal for His All Holiness and
Orthodox are always talking about Tradition.
What do they mean by the word? A tradition is
commonly understood to signify an opinion, belief
or custom handed down from ancestors to posterity.
Christian Tradition, in that case, is the faith and
practice which Jesus Christ imparted to the Apostles,
and which since the Apostles’ time has been handed
down from generation to generation in the Church.
But to an Orthodox Christian, Tradition means
something more concrete and specific than this. It
means the books of the Bible; it means the Creed; it
means the decrees of the Ecumenical Councils and
the writings of the Fathers; it means the Canons,
the Service Books, the Holy Icons – in fact, the
whole system of doctrine, Church government,
worship, spirituality and art which Orthodoxy has
articulated over the ages. Orthodox Christians of
today see themselves as heirs and guardians to a rich
inheritance received from the past, and they believe
that it is their duty to transmit this inheritance
unimpaired to the future.
Writing to the Thessalonians, St. Paul says,
“Therefore, brethren, stand fast and hold the
traditions which you were taught, whether by
word or our epistle” (2Th 2:15). The tradition of
the apostles (Holy Tradition) is to be preserved by
the Church, for God is its source. Holy Tradition is
that which Jesus Christ taught to the apostles, and
which they in turn taught the Church under the
inspiration of the Holy Spirit in their instructions as

Academy. We wish him every success.
As it is done every year, there was a celebration
of St. Thekla, upon which Abbess Thekla was also
honored, at the Monastery of the Virgin Mary of
Consolation. Fr. Nektarios Mostratos represented
Archbishop Sotirios, in light of his absence in Sweden
and Constantinople.
The Vespers and Divine Liturgy of St. John
the Theologian, protector of our Theological
Academy, was celebrated with great success. Due to
Archbishop Sotirios’ absence, all of the Holy Services
were presided by Fr. Alexander Salmas.
The assembly of the new Archbishopric Council
was very successful, under the chairmanship of
Archbishop Sotirios.
The Annual Spiritual Synaxis of Canadian Priests
was held in Kingston, Ontario, and was chaired
by Archbishop Sotirios. A Divine Liturgy was
celebrated by Archbishop Sotirios, upon which all
of the priests participated.

«Φῶς ἀσεβῶν σβεσθύσεται».
(Ἰώβ 18,5)
“The light of the wicked
shall be put out”.
(Job 18:5)

they visited the churches and their writings. Under
the guidance of the Holy Spirit we adhere to Holy
Tradition as it is present in the apostles’ writings and
as it is resident in the Church to which the truth is
promised (Jn 16:13).
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How do we love those
who are dearest to us?
By: Sevasti Chasiotis
We often hear families complaining that some of
their members often quarrel with each other over the
slightest things. Spouses argue amongst themselves,
children with parents, parents with children or
siblings with each other. They raise their voices as if
they cannot hear each other, and there is generally a
disruption at home almost every day. This is seen by
some as an absence of love; In fact, it could be argued
that there is love, and a lot of it. However, this love is
familiar love, and not spiritual or unconditional love,
referred to by the Greek word agape.
What is meant by this? Familiar love exists in all
living creatures on this earth, even animals. When
their offspring however learn to walk or fly, they let
them go free and do not hinder or oppress them. This
familiar love is given by our most merciful God to all
beings on this earth at the time of their birth.
Things are different for man, because our Lord and
God has not made man for this world only; man’s
destiny is everlasting life with his maker and that is
why he sent his only begotten Son here on earth to
show us the way to salvation. He went as far as death
and in fact “death through the cross”, for His Holy

Youth
Body and His Precious Blood to establish his Holy
Church and thus show us the essence of spiritual
love so that we can help each other in the salvation
of our souls.
If we do not possess this spiritual love, but have
only familiar love, then we will see our loved ones as
possessions that belong to us. We could do with them
as we please, we could speak to them as we like, we
could demand that they do as we like in their lives,
generally denying them the great gift which God
has given mankind: freewill. God himself respects
this and does not violate this right. Man is free to do
as he pleases even when he is sinning, as long as he
knows what freedom is. A free person is one who can
overcome his passions and repent. God does nothing
more than stand outside our heart’s door and waits for
it to open. He does not force us, He does not punish
us, but He respects us. He respects our freedom. This
should make us wonder: how can God, our Christ,
who came to earth as man so humbly; suffered and
was crucified; endure all this to save his Creatures,
and yet still not intervene in man’s choices? How can
He let man choose for himself how he will live? the
answer is well known: That is the greatness of His
love towards man. “I let you free because I love you”.
Spiritual love is earned through patience, repentance,
and the daily struggles of our lives near Christ, the
church and its Blessed Sacraments. You love someone
because you care about them, you do not want to
wound their soul with your bitter words or actions.
This is the freedom you give that allows them to

Νέα μέλη του Αρχιεπισκοπικού συμβουλίου Νεολαίας με τον π. Δ. Αντωνόπουλο και τον π. Κ. Οικονόμου.
New Members of the Archdiocesan Youth Council with Fr. D. Antonopoulos and Fr. K. Economos.
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understand that you love them unconditionally.
Do we love those dearest to us, those who surround
us, in this manner? This is spiritual love and should
be what mostly fills our hearts. We, however, order
our loved ones around, often strictly, insisting that
they obey us. By denying their freedom, we often raise
children without courage and responsibility. Their
personalities are developed surrounded by sadness,
sorrow, fear and shame.
We must not forget that our offspring will be our
future rulers, dignitaries, clergy and leaders. In other
words, they will live in a paralyzed society without
spirituality, without responsibility, without God; a
cold and unkind society.
Unfortunately, and maybe unintentionally, this
is the society we are preparing for our children and
grandchildren if they receive only familiar love and no
spiritual love (agape). This is why we must try to offer
spiritual love to our family and fellow human beings.
If we really love our family members and fellow
human beings, let us follow the example of our Lord
and Creator, of the Mother of our Lord and our
countless saints. Then, we also will be able to live
humanely and peacefully with those dearest to us so
that the Trinitarian God can be glorified.
I wholeheartedly wish that a Christ like love, agape,
prevails not only in our families but in our society as
well, Amen!
Sevasti Chasiotis
Sunday School Teacher
Evangelismos tis Theotokou Montreal

Ομάδα νεολαίας του Ι.Ν. Ευαγγελισμού, Μόντρεαλ.
Youth group of Evangelismos Greek Orthodox Church in Montreal.

Νέοι και νέες του Τμήματος Νεολαίας του Ι. Ναού Αγ. Παύλου στη Regina.
Youth and members of the Youth association of St. Paul Greek Orthodox Church in Regina.

p
Τμήμα νεολαίας του Ι. Ναού Αγ. Νικολάου, Vancouver με
τον Ιερατ. Προϊστάμενο π. Τ. Πράττα.
Youth Association of St. Nicholas Greek Orthodox Church
Vancouver with Fr. T. Prattas.

«Oὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός».
(Ιωάν. 1, 7)
“The same came for a witness, to bear
witness of the Light, that all men
through him might believe”.
(John 1:7)

MESSIAH COMPLEXES
by Fr. Niko Bekris

p
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In college, I once attended a fairly interesting
lecture by a notable Christian author. The topic was
something pertaining to the creation vs. evolution
debate as viewed in fundamentalist branches of
Christianity. That topic aside, the most eye opening
part of the presentation came during Q&A, when a
student in the crowd stood up to question the existence
of God. This particular student was not in favor of
any kind of belief about intelligent design, and after
some back and forth between him and the presenter,
the student concluded by saying “I know there’s not
a God, because if I were designing a human being, I
would have done a much better job.”
I don’t know what kind of background this kid
was coming from, or what made him say something
like this in a lecture hall packed full of people, many
of whom no doubt would have disagreed with this
statement. The absurdity of the comment gave me
pause a bit, as it was the first time I had ever heard
someone say they were better at something than God.
When considering the human body, the miracles
of which often liken it to an incredible feat of design,
how could one possibly even consider such a thing,
I thought? My 22 year old self probably shouldn’t
have been too surprised, quite honestly, as it seems
human beings have been trying to climb the ladder to

“outdo” God for much of our history. In some form
or fashion, we have always made attempts to bridge
the gap between the created and the uncreated, the
earthly and the divine.
In the Book of Genesis we read about the story
of the Tower of Babel, how God struck it down by
bestowing upon those building it different languages
so they could not communicate with one another.
The key point about that story, however, is what this
punishment was for. In their arrogance, the people of
that time were creating a tower to climb higher than
God, so as to achieve godhood themselves. Others in
Scripture: Ramasses II, Saul, and even the Pharisees,
exhibited similar behavior, thinking themselves to be
semi-divine. In each case, the individual’s story may
have started out with the best of intentions, but over
time, recognizing no other authority but their own,
they began to forget who their Master truly was.
Even the ancient Greeks had myths about this lesson.
Among others, Icarus, who learned how to fly but
ultimately went too close to the sun, springs to mind.
In his zeal to go higher and higher, little did he know
that his wax wings would melt the nearer he was to
the sun. He plummeted into the water and drowned,
his mission to go as high as the gods a failure. His was
a sad story indeed, but one which even the ancient
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Why God allows temptations
You are having a rough time…
The deepest, the purest and most permanent benefit comes
to the soul exactly at a time when man has nothing to rely
on, to fall back on and in a way, when he is hanging in the
void. Then, if man is well intentioned and seeks refuge in
God, there is hope that true repentance and every other virtue
will come to the soul.
It often happens that God leads things to such a point, that
in a way, man cannot bear it. God knows how much every
soul can bear. But at a time when things happen precisely this
way –not once, but many a time- whoever has even minimal
trust in God, learns to trust even more. Thus, the old man
dies. Selfishness dies and so does the spirit of profanity one
may have in them.
Let us not deceive ourselves. There are very few souls which
trust God with honesty and are not misled by self love. The
majority of us, unless we go through rough times -when we
know not what to do, when we feel lost and can no longer bear
it, when we are in a deep turmoil-, we will not learn the lesson
of repentance. Hopefully, in the most positive judgment, you
are humble and have all the virtues, too. That’s how it looks.
But deeper, your soul is still in darkness. It’s got sclerosis.
You have to sweat and strain yourself in order to get rid of
the old man. Just like the snake, which painfully shuffles its
skin so that the new skin underneath can be seen.
Man has to undergo hardship unheard of. Otherwise, the
soul cannot be sorted out, cannot become smooth. Otherwise,
the soul doesn’t repent, nor does it overcome certain things.
The “dregs” of the old man do not easily scrub off. Man
makes allowances for himself. He loves himself and doesn’t
cast himself aside.
Man has to undergo such hardship to the point that he
feels that he truly can’t bear it any longer. But he has to pull
through. In spite of not being able to bear it, man has to.
And in order to come through, he will have to resort to the
“intervention reserve”. What I mean is that he will surrender
to God wholeheartedly. He will completely denounce himself,
himself which constantly holds things back.
Our virtue is just cover up, which conceals all sickness and
sinfulness nesting deep in your heart. That’s why God allows
for things to turn out in such a way, that you despair. That’s
why God allows for things to turn out in such a way, that
nothing stays in place. Except, for a subtle saving hope which
is hardly discernible. That’s how you denounce yourself.
While God allows hardship, obstacles and temptations to
come for our own good, we panic. We actually think that
God has abandoned us, exactly because these things come.
While God through these things is present and wants to do
work in our hearts, we are scared; we are seized by cowardice,
despair. And God leaves us. In this case, we neither benefit nor
make any advance. And whoever doesn’t make any advance
goes backwards. He doesn’t simply stay put.
Man should surrender himself in the hands of God like

Elections

prey, like a victim, in the sense that the old man should little
by little die. The old man should be sacrificed. Every intention
to salvage himself or support his self love and thus feel fake
joy, should little by little taper off.
In order to reach a good spiritual state, in order for spiritual
work to be done in your heart, so that you see sin dying out in
you, so that you start having real communication with God,
you will have to ride out a lot of storms. Such storms, that
you will feel all is lost. So, at times when you are in a good
spiritual state, you can keep up the good work and study a bit
more, listen to the word of God, pray better, believe more. If
you do so, this will act as good yeast in your heart and when
hard times inevitably come, you can lean and rely on that.
Why does God allow for man to be in dire straits, when
he doesn’t simply think (but also everything shows indeed)
that all is lost as well as his soul, despite his taste of Grace
and spiritual experience?
Because the sin of man cannot otherwise die.
Man tries to hold on to his ego in a thousand ways.
Like someone who no matter how drenched he gets in
the rain, he still tries to keep some spot dry. However, if he
gets thrown into a water reservoir, there is no hope for a dry
spot on him.
Likewise, man throws himself in a pool of hopelessness and
despair and as all human support gives way, there is nothing
he can rely on to hide – in the sense of saving- his ego.
And he surrenders his ego to death.
Holy Hesychasterion “The Nativity of Theotokos”Publications.
Archimandrite Symeon Kragiopoulos
Ομάδα νεολαίας

της Κοινότητας
Ottawa με τον
π. Αλέξανδρο
Μιχαλόπουλο, μετά
την Θ. Λειτουργία
στο Μοναστήρι της
Παρηγορήτισσας.
Youth Group
of Kimissis Tis
Theotokou
Greek Orthodox
Community in
Ottawa with Fr. A.
Michalopulos after
the Divine Liturgy
at the Monastery
of Panagia the
Comforter.

Greeks knew would impart a lesson on humanity:
man was man, the gods were the gods.
What’s that joke about the priest who stood up to
make a speech at his retirement dinner? The only
thing he offered was “In all my years of ministry I
have learned only two truths: there is a God, and I
am not He.”
In the movie Venom, the antagonist is someone who
is obsessed with creating a scientific breakthrough
of some kind. Carlton Drake, played by Riz Ahmed,
is a Bay Area biotech giant, who throws his money
at his obsession, with morality taking a back seat.
Acknowledging the Icaric nature of his work, he
proudly proclaims that “giant leaps will always come
at a cost,” and “God has abandoned us… I won’t.”
His villainy is grounded in the precedent of human
arrogance, when man’s spirit of ingenuity is taken to
the extreme.
I found Drake as a villain to be enormously effective
in this movie because, like others mentioned above,
he exhibits an extreme Messiah Complex. In an era
where far too many antagonists in film are depicted
as religious, this character follows suit but in a more
believable way, in that he worships himself! There
is a Lex Luthor-esque quality to the character that
I enjoyed tremendously, and gives some food for
thought on how some human beings can think this
way. Many things in life if taken to their extreme
can become some kind of a Tower of Babel for us,
something which makes us think of ourselves as
greater than God. It begs the question, how can one’s
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arrogance become so great as to supplant any belief in
a higher power, or think of oneself as a higher power?
The truth is, my brothers and sisters, that human
kind indeed is destined to transcend and to reach
another level. However, we cannot do it on our own.
Jesus Christ came not to right every wrong in the
world, but to somehow raise us all up. We often hear
in our faith about how Christ’s ministry sanctified all
of creation, and raised humankind higher than before.
Not with wax wings, but with the Lord’s hands were
Adam and Eve raised up from the netherworld in the
icon of the Resurrection. Anything of human creation
cannot raise humanity higher, regardless of how
intelligent, ambitious, or wealthy we are, all power
by human standards.
To be sure, human ingenuity and curiosity are
gifts from God, and science as well, something which
has never been controversial in the history of the
Orthodox faith. But not without Him can we transcend
to anything higher than humankind. We “can do all
things through Him who strengthens…” (Phil 4:13)
and even become god-like ourselves. (John 10:34)
May we too, avoid this arrogance and include Him
in all we do in life, and in so doing reach heights we
never dreamed of. Amen! (Bekris)
“In all your ways acknowledge Him, and He will
direct your steps.” – Proverbs 3:6
Bekris, Fr Niko. “Messiah Complexes.” Christ, Coffee,
and Comics, 6 Oct. 2019, https://christcoffeecomics.
com/2019/10/06/messiah-complexes/.

Canada had its elections. The results are in. Six
(6) political parties took part in the process. Four
(4) of those parties are not overjoyed with the
results. They neither cry nor laugh. They think
of their mistakes and their accomplishments.
The other two parties cry about their fate. The
one suffered an indescribable loss. The other
expected different results, yet they never came
to fruition.
The party leaders will think about the results
and will see what they will do in the future.
We don’t have only political elections.
Everyone must have his own elections (choices).
That is you and I. What choices we will make?
We are obliged every single moment to make
choices and take decisions on which our success
and future depends. Let me mention two or
three.
You choose and decide to believe in God. That
means that you choose to think of your future
and the afterlife. That is not enough, though.
You must stay resolute in your decision and
you must work towards achieving your goal.
But this is not the only decision. If you are
young, you must decide what to do for your
future. If you are married, you must decide what
type of a family you will have. Living in society,
you must decide the types of relationships you
have with your fellow citizens. Will you be a
peace maker, or a person who looks to quarrel?
Watch out, though. You will lie in the bed you
make.
If anything else, let the Canadian elections be
the motivation to think about the choices we all
make in our lives. Our choices will dictate if we
will be successful or unsuccessful. God gave us
wisdom. We are called to use it properly.

«Εσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τό φῶς
τοῦ προσώπου σου Κύριε».
(Ψαλμός 4,6)
“LORD, lift thou up the light
of thy countenance upon us”.
(Psalm 4:6)

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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ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Oρθόδοξος Αρχιεπισκοπή Καναδά
• 1 Patriach Bartholomew Way (86 Overlea Blvd),
Toronto OΝ M4H 1C6, Canada
Tel: 416-429-5757 • Fax: 416-429-4588
E-mail: office@goarchdiocese.ca
YouTube: GOMetropolis Toronto
Web: www.goarchdiocese.ca Twitter@GO_Metropolis
Συντάσσεται από επιτροπή και κυκλοφορεί την πρώτη
εβδομάδα εκάστου μηνός.
The Orthodox Way is published monthly by the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada.
Η Ο.Π. προετοιμάζεται από την ακόλουθη επιτροπή.
The O.W. is prepared by the following Committee:
π. Α. Σαλμάς, π. Τ. Πράττας, π. Α. Γκιόκας, Γ. Κόντου, O.
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Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος έλαβε μέρος στη
Συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του μηνός
Αυγούστου και στη συνέχεια έλαβε μέρος στην
εορτή της Ινδίκτου στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό
Ναό του Αγ. Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ελλάδα. Στο χωριό
του. Ετέλεσε Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο για

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και
η συνοδεία του στην Συροϊακωβική Αρχιεπισκοπή
Σουηδίας.
The Ecumenical Patriarch, His All-Holiness, Patriarch
Bartholomew with his entourage at the Syrojacobiac
Archdiocese in Sweden.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Νέα Ι. Αρχιεπισκοπής
Λειτουργία, στην οποία έλαβε μέρος και ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.
Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου. Ο Πατριάρχης,
μεταξύ άλλων, εκήρυξε τις εργασίες
της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Ι.
Μητρόπολης της Σουηδίας. Έγινε δεκτός
από τον Βασιλέα της Σουηδίας Κάρολο
ιστ΄Γουσταύο. Τον Πρωθυπουργό της
Σουηδίας Stefan Lofven. Τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Andreas Norlen και πολλούς
άλλους επισήμους.
Ο Παναγιώτατος και οι συνοδοί του
έλαβαν μέρος στην Συνέλευση των
ενοριών της Λουθηρανικής Εκκλησίας της
Σουηδίας, στην οποία ο Παναγιώτατος
μίλησε. Έγιναν και πολλές άλλες
εκδηλώσσεις. Μεταξύ άλλων γεύμα
παρέθεσε για τον Παναγιώτατο και την
συνοδεία του ο Καρδινάλιος Σουηδίας A.
Anders Arborelius και δείπνο ο Πρέσβης
της Ελλάδας στη Σουηδία κ. Φρυγανάς.
Ο Παναγιώτατος με τη συνοδεία του
επισκέφθηκε τα Ελληνικά Σχολεία της
Στοκχόλμης και μίλησε στα παιδιά.

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
Ιερά Αρχιεπισκοπή μας τον ευχαριστεί θερμά για
την προσφορά του ως Διευθυντή της Ακαδημίας.
Έκαμε αρίστη δουλειά. Του ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στη νέα του θέση.
Υπεύθυνος για την ζωή και την δράση της
Θεολογικής μας Ακαδημίας ανέλαβε ο π.
Αλέξανδρος Σαλμάς. Του ευχόμαστε κάθε
επιτυχία.
Όπως κάθε χρόνο, έγινε η γιορτή της Αγίας
Θέκλης που γιορτάζει η γερόντισσα Θέκλα, του
Μοναστηρίου της Παναγίας Παρηγορήτισσας. Τον
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, που έλειπε στη Σουηδία
και στη Κωνσταντινούπολη, εκπροσώπησε ο π.
Νεκτάριος Μοστράτος.

Ο πρωθυπουργός

της Σουηδίας κ.
Stefan Löfven, με τον
Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίο και τη
συνοδεία του.

τους γονείς του και όλους τους συγχωριανούς του.
Πήγε στη Σουηδία, συνοδεύοντας τον Παναγιώτατο
Οικουμενικό Πατριάρχη στο ταξίδι του εκεί, για
τα πενήντα (50) χρόνια της Ιεράς Μητρόπολης
Σουηδίας. Εκεί έγιναν πολλές εκδηλώσεις και ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος έλαβε μέρος σε όλες.
Ετελέσθη στη Σουηδία Πατριαρχική Θεία

Εκοιμήθη
ο π. Σταύρος Μόσχος
Εκοιμήθη ο π. Σταύρος Μόσχος. Η Ιερά
Αρχιεπισκοπή με πόνο, αλλά και πίστη στην
μετά θάνατο
ζωή, γνωρίζει σε
όλους, ότι ο π.
Σταύρος Μόσχος
εκοιμήθη εν
Κυρίω, πλήρης
ημερών, ετών 91.
Εβραίος στην
καταγωγή, έγινε
ορθόδοξος ο ίδιος
και η οικογένειά
του. Η σύζυγός
του Δέσποινα
Judith, εκοιμήθη
προ ετών. Έχει
δύο θυγατέρες
και εγγόνια.
Ειδικεύθηκε
στην αγγλική
φιλολογία και υπηρέτησε ως γραμματεύς
της Ι. Επισκοπής Τορόντο τότε, και τώρα Ι.
Αρχιεπισκοπή Καναδά.
Υπηρέτησε ως πρόεδρος της Κοινότητας
Thunder Βay.
Χειροτονήθηκε διάκονος και ιερεύς και
υπηρέτησε διαδοχικά στις Κοινότητες Chatham,
Sarnia και Barrie.
Tην Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, 7:30 μ.μ., θα τελεσθεί
Τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του, στο
Heritage Funeral Home. Την Παρασκευή 9-10:30
π.μ., θα τελεσθεί Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό
Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου και 10:30 π.μ., η
Εξόδιος Ακολουθία. Θα ακολουθήσει η ταφή,
στο κοιμητήριο Pine Hills.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ως γνωστό
είναι Συνοδικός και ευρίσκεται στην
Κωσταντινούπολη. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη
της Εκκλησίας, για το κατά πάντα άξιο έργο του
πατρός Σταύρου και δοξολογεί τον Τρισάγιο
Θεό και Τον παρακαλεί να αναπαύει την ψυχή
του μεταξύ των αγίων και των αγγέλων του
ουρανού. Αιωνία του η μνήμη.

The Prime Minister of
Sweden Mr. Stefan Lofven
with the Ecumenical
Patriarch Bartholomew and
the Patriarch’s entourage.

Εντύπωση μεγάλη έκαμε η ομιλία ενός μαθητού,
ο οποίος ανεφέρθη σε ένα κείμενο ενός γηγενούς
για το περιβάλλον. (Η ομιλία του γηγενούς
δημοσιεύεται στην σελ. 4).
Άρχισαν τα μαθήματα της Θεολογικής μας
Ακαδημίας με Αγιασμό, όπως κάθε χρόνο. Της
τελετής προέστη ο π. Αλέξανδρος Σαλμάς. Εφέτος
έχομε 11 φοιτητές. Ο Διευθυντής της Ακαδημίας
π. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος έφυγε. Ανέλαβε
καθήκοντα στη Θεολογική Σχολή της Βοστώνης. Η

Αγίου Ιωάννου
Χρυσοστόμου
Οι χρυσοχόοι έχουν μια
πέτρα πολύτιμη, που την
ονομάζουν λυδία λίθο. Η
πέτρα αυτή έχει την ιδιότητα
να ξεχωρίζει το πραγματικό
χρυσάφι από το κίβδηλο.
Μια τέτοια λυδία λίθος,
με την οποία μπορούμε να
ξεχωρίσουμε την αρετή από
την κακία, τους πραγματικούς χριστιανούς από
τους ψεύτικους, είναι η Αγία Γραφή. Θέλεις να
ιδείς αν είσαι γνήσιος ή ψεύτικος χιστιανός;
Σε συμβουλεύω ν'αγοράσεις αυτή τη λυδία
λίθο, τη Γραφή, και ν'αρχίσεις να την μελετάς
προσεκτικά. Κάθε φορά που διαβάζεις ένα
στίχο, να ελέγχεις τον εαυτό σου και να τον
ρωτάς: αυτό που γράφεται εδώ, το εφήρμοσα;
Από τη στιγμή αυτή θ'αρχίσεις να μπαίνεις
στο μεγάλο νόημα του Χριστιανισμού και να
γίνεσαι συνειδητός χριστιανός.

«Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς
(δηλαδή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος),
ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός».
(Ιωάν. 1,8)
“He was not that Light (John the
Forerunner) , but was sent to bear
witness of that Light”.
(John 1:8)

Με πολλή επιτυχία έγινε ο Εσπερινός και η Θ.
Λειτουργία του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου,
Προστάτου της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Επειδή
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτηριος έλειπε, όλων των Ιερών
Ακολουθιών προέστη ο π. Αλέξανδρος Σαλμάς.
Έγινε με πολλή επιτυχία η Συνέλευση του νέου
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου υπό την προεδρία
του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου.
Έγινε η Ετήσια Πνευματική Σύναξη των ιερέων του
Καναδά στο Κίνγκστον Οντάριο, υπό την προεδρία
του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου. Ετελέσθη Θεία
Λειτουργία στην οποία προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος. Έλαβαν μέρος όλοι οι ιερείς.
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of His Eminence
Archbishop
Sotirios

NOVEMBER 2019
Sun 3
		
Thur 7
		
Fri 8
		
Sat 9
		
Sun 10
		
Tues 12
		
		
		
Sun 17
		
Sun 24
		

D. Liturgy, St. George H.Church,
Montreal, QC		
G.Vespers, Archangels H. Church,
Montreal, QC
D. Liturgy, Archangels H. Church,
Montreal, QC
D. Liturgy, Holy Cross H. Church,
Laval, QC
D. Liturgy, Koimisis Tis Theotokou
Church, Montreal, QC
Even. D. Liturgy, All Saints
H. Church, Toronto, ON
Ordination to the Priesthood
of Deacon K. Tsialtas
D. Liturgy, St. Panteleimon
H. Church, Markham, ON
D. Liturgy, St. Katharine,
St. Catharines, ON

