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

για τη Θεολογική μας Ακαδημίαγια τη Θεολογική μας Ακαδημία
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου

Για την ίδρυση της Θεολογικής μας Ακαδημίας είχα φόβο. Είχα τρόμο. 
Είχα δυσπιστία. Είχα λιποψυχία. Άκουγα όμως, μια φωνή μέσα μου. 
«Προχώρα».

Προσπαθούσα να καταλάβω αν αυτή ήταν φωνή του Θεού. Μήπως 
ήταν ο εγωισμός μου; Μήπως ήταν σατανική φωνή, που ήθελε να με ρίξη 
στο βάραθρο; Προσευχόμουνα. Τέλος πίστεψα, ότι ήταν η φωνή του Θεού. 
«Προχώρα». Και πήρα την μεγάλη απόφαση και είπα: «Επί δέ τω ρήματί 
σου, χαλάσω το δίκτυον». Μη με εγκαταλείψεις, Κύριε Ιησού.

Κάλεσα τους ιερείς Τορόντο και το συζητήσαμε. Κάποιοι δυσπιστούσαν. 
Κάποιοι ενθουσιάστηκαν. Είπαν: Ναι να κάνομε Θεολογική Σχολή. Να 
δίνομε και Master Degrees και Διδακτορικά (PhDs). Ένας ιερεύς ειρωνικά 
είπε: «Περισσότερο από ένα χρόνο δεν θα ζήσει».

Η συζήτηση διήρκεσε ώρες. Τελικά ελήφθη η απόφαση, κυρίως από τον 
γράφοντα. «Θα κάνομε Θεολογική Σχολή. Θα την ονομάσομε Ορθόδοξη 
Θεολογική Ακαδημία Τορόντο. Το πρόγραμμα θα είναι τριετές. Κύριος 
σκοπός της θα είναι η  κατάρτιση σωστών ιερέων για την Εκκλησία μας 
στον Καναδά. Δεν θα δίνει πτυχία Μαγίστορος. Ούτε Διδακτορικά. Μόνο 
ένα πτυχίο Ορθόδοξης Θεολογίας. Τα κύρια μαθήματα θα είναι: Η Βίβλος 
-Παλαιά και Καινή Διαθήκη-. Δογματική, γιατί ζούμε στον κυκεώνα του 
Καναδά και οι ιερείς μας πρέπει να ξέρουν επακριβώς τί πιστεύουμε. 
Ελληνική Γλώσσα. Λειτουργική και Τελετουργική. Βυζαντινή Μουσική. 
Αυτό θα γίνει. Όποιος συμφωνεί, συνεργάζεται. Όποιος διαφωνεί, 
αποχωρεί».

Κανείς δεν απεχώρησε. Άρχισαν όμως, κάποιοι ψίθυροι και κάποια 
μουρμούρα. Λίγο δικτατορικός δεν είναι ο Μητροπολίτης;

Ήμασταν πάμπτωχοι. Ένα σπίτι στο 27 Teddington Park και αυτό 
χρεωμένο.

Για ένα χρόνο εκεί όλα. Γραφεία Ι. Μητρόπολης. Κατοικία Μητροπολίτη. 
Κατοικία Διευθυντού της Ακαδημίας. Κατοικία των φοιτητών. Εφτά (7) 
ήσαν οι πρώτοι φοιτητές. Συνωστισμός. Κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον 
άλλο. Αλλά επλεόνασε η Χάρις του Θεού.

Αγοράσαμε το κτίριο στο 86 Overlea Blvd. Τετρακόσια πενήντα (450) 
τετραγωνικά μέτρα ήταν το σπίτι στο 27 Teddington Park. Τρεις χιλιάδες 
πεντακόσια (3,500) τ.μ. είναι το κτίριο στο 86 Overlea Blvd. (1 Patriarch 
Bartholomew Way). Μεγάλη η ευλογία του Θεού.

Δεν έχω αμφιβολία, πως η ψυχή του Γιάννη Χριστοδούλου, που μας 
αγόρασε το κτίριο στο 86 Overlea Blvd., ευρίσκεται μεταξύ των αγίων. Αυτός 
είναι ο κύριος ιδρυτής της Ακαδημίας μας. Άπειρη είναι η ευγνωμοσύνη 
μας.

Και ήλθαν και άλλοι μεγάλοι δωρητές. Μιχαήλ και Ναυσικά 
Χριστοδούλου, γονείς του Γιάννη Χριστοδούλου. Κωνσταντίνος και Νίνα 
Κόλια. Νικόλαος και Σοφία Κώγου. Γαβριήλ και Γιολάντα Τσαμπαλιέρου. 
Πέτρος και Ευαγγελία Φουστανελλά. Κλεάνθης και Μαρία Μίσσιου. 
Τούλα Ρέπα. Όλοι αυτοί προσέφεραν ο καθένας από ένα μέχρι οκτώ 
εκατομμύρια δολάρια. Με την συγκατάθεση του Γιάννη Χριστοδούλου, όλοι 
εξονομάσθησαν ιδρυτές της Θεολογικής μας Ακαδημίας και τα πορτραίτα 
τους στολίζουν την είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Και ήλθαν οι Διευθυντές. Επίσκοπος Ανδίδων Χριστοφόρος. Αρχιμ. 
Ιγνάτιος Δελής. Αρχιμ. Χριστόδουλος Παπαδέας. Αρχιμ. Αθηναγόρας 
Ζηλιασκόπουλος. Τους ευχαριστώ όλους.

Και ήλθαν οι καθηγητές. Όλοι εδίδαξαν και διδάσκουν εντελώς 
δωρεάν. Είμαι τόσο υποχρεωμένος. Πώς θα τους ευχαριστήσω; Αδυνατώ. 
Παρακαλώ τον Τρισάγιο Θεό, Εκείνος να τους χαρίζει όλα του τα αγαθά.

Συμβληθήκαμε πρώτα με το Πανεπιστήμιο του Sherbrooke και ύστερα 
με το Πανεπιστήμιο του St. Paul στην Οττάβα. Και αναγνωρίζεται το πτυχίο 
της Θεολογικής μας Ακαδημίας από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. 
Το Πανεπιστήμιο του St. Paul απήτησε και η φοίτηση έγινε τετραετής. 
Είχαμε και έχομε άριστη συνεργασία. Ευχαριστώ και ευγνωμονώ και τα 
δύο πανεπιστήμια, Sherbrooke και St. Paul. Ευγνωμονώ τους κοσμήτορες 
των Θεολογικών  τους Σχολών για την καλή συνεργασία.

Και άπλωσε τη θεόρατη αγκαλιά του ο Πνευματικός μας Πατέρας. 
Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Ο 
Αρχηγός της Παγκοσμίου Ορθοδοξίας. Για χρόνια, με πολλή αγάπη, 
παρακολουθούσε το έργο της Θεολογικής μας Ακαδημίας και πέρυσι 
μας έκαμε την υψίστη τιμή. Ανύψωσε την Θεολογική μας Ακαδημία σε 
Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Τορόντο. «Ομολογούμεν την 
χάριν, κηρύττομεν τον έλεον, ου κρύπτομεν την ευεργεσίαν». 

Στα είκοσι (20) χρόνια της λειτουργίας της, η Θεολογική μας Ακαδημία, 
μας έδωκε είκοσι εννέα (29) ιερείς, που υπηρετούν στις Κοινότητές μας 
στον Καναδά. Αν αυτό δεν είναι ευλογία, τότε δεν ξέρω τι είναι ευλογία.

Προστάτης της Θεολογικής μας Ακαδημίας είναι ο Άγ. Ιωάννης ο 
Θεολόγος. Είναι ο ίδιος, τον οποίον ο Κύριος Ιησούς τον όρισε προστάτη της 
μητέρας Του. Της Παναγίας μας. Και για μας, ο Άγ. Ιωάννης ο Θεολόγος 
και η Παναγία η Τοροντόεσσα είναι προστάτες, φρουροί και φωτεινοί 
οδηγοί και τους ευχαριστούμε πολύ.

Ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού. Τον Χριστόν του Θεού. Τον Μόνο Αληθινό 
Θεό. Αυτόν που ενδόμυχα μου φώναζε: «Προχώρα». Και με δέος και φόβο 
και υπακοή είπα: «Επί δε τω ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυον». 

Πώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Τρισάγιο, Τριαδικό 
Θεό; Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα; Πίστευα και πιστεύω, ότι 
ο καλύτερος τρόπος να εκφράζει κανείς την ευγνωμοσύνη του είναι, να 
πράττει σωστά το καθήκον του. Αυτό προσπαθώ καθημερινά να κάνω. 
Ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον Τρισάγιο Θεό για τις τόσες Του ευλογίες. 
Παραδίνομαι στην Αγάπη Του. Στο Έλεός Του. Ελπίζω και όταν φύγω από 
τον κόσμο αυτό, Εκείνος με την άπειρη Αγάπη Του να βρει και για μένα 
τον αμαρτωλό κάποια άκρη στον Παράδεισο.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην 
Αμαθούντα της Κύπρου (η Αμαθούς, ήταν η 
σημερινή Παλαιά Λεμεσός). Ήταν γιος του 
άρχοντα Επιφανίου και της Ευκοσμίας και 
έζησε στα χρόνια του Βασιλιά Ηρακλείου 
(615 μ.Χ.).

Όταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε και απέκτησε 
παιδιά, τα οποία ανέθρεψαν με τη σύζυγό 
του σαν αληθινοί χριστιανοί γονείς. Γρήγορα, 
όμως, η γυναίκα του και τα παιδιά του 
πέθαναν. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη περιουσία 
και του έγιναν πολλές προτάσεις να κάνει 

aγιος ιωaννης aγιος ιωaννης 
ο ελεhμων ο ελεhμων 

αρχιεπiσκοπος αρχιεπiσκοπος 
αλεξανδρεiαςαλεξανδρεiας

Tελετή απονομής πτυχίωνTελετή απονομής πτυχίων

Τρεις (3) οι απόφοιτοι της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Με κάθε επισημότητα γιορτάσθηκαν τα 20 
χρόνια λειτουργίας της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Απεφοίτησαν πενήντα ένας (51) εκ των οποίων 
οι είκοσι εννέα (29) έχουν χειροτονηθεί ιερείς και υπηρετούν στις Κοινότητές μας. Από αυτό και μόνο 
καταλαβαίνει κανείς το επιτελούμενο έργο της Θεολογικής Ακαδημίας. Στη φωτογραφία από αριστερά, 
Επίσκοπος Αndriy (Ουκρανός), π. Θ. Αλαμάνος, απόφοιτος, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο 
Β. Μαλιγκούδης, Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, Επίσκοπος Μητροφάνης (Σέρβος), Διάκονος Κ. Τσιάλτας, 
απόφοιτος, Ρία Τζίμα-Βολονάκη, δικαστής Ανώτερου Δικαστηρίου Ontario και Ε. Αθανασούλας, 
απόφοιτος. Θερμά συγχαρητήρια στους αποφοίτους!
The three (3) graduates of our Theological Academy. The 20th anniversary of our Academy of Theology 
was celebrated with great fanfare. Fifty-one (51) graduated, of whom twenty-nine (29) have been 
ordained priests and serve in our Communities. One does not need to look further, to recognize the 
achievements of the Theological Academy. In the photo from left, Bishop Andriy (Ukrainian), Fr. T. 
Alamanos, graduate, Consul General of Greece in Toronto V. Maligoudis, Archbishop Sotirios, Bishop 
Mitrophan (Serb), Deacon K. Chialtas, graduate, Rita Tzima-Volonaki, judge of the Ontario Supreme 
Court, and E. Athanassoulas, graduate. Congratulations to the graduates!

Θεία Λειτουργία και 
Δοξολογία για την 
απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης και 
της επετείου της 
28ης Οκτωβρίου 
1940, στον Ι.Ναό 
Αγ. Δηµητρίου, 
Τορόντο.

Divine Liturgy 
and Doxology for 
the Liberation of 
Thessaloniki and 
the Anniversary of 
October 28, 1940 
at St. Dimitrios 
Greek Orthodox 
Community, 
Toronto
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Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά Εκπαιδευτικά θέματαΕκπαιδευτικά θέματα  

Metamorphosis Greek Orthodox SchoolMetamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει 

 η ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ 
πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν 

ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ. 
(Εφεσ  2,19)

Now therefore ye are no more 
strangers and foreigners, but fellow 
citizens with the saints, and of the 

household of God. (Ephes. 2:19)

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο 
Σχολείο πήρε  μέρος στην παρέλαση  στην οδό Ντάνφορθ 
μαζί με άλλα σχολεία, ελληνικούς συλλόγους και 
οργανισμούς. 

Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019  οι εκπαδευτικοί του 
ελληνικού προγράμματος μαζί με τους τελειόφοιτους 
μαθητές, οργάνωσαν  και παρουσίασαν μια εξαιρετική  
εορτή για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στις 31 Οκτωβρίου συγκεντρώσαμε τρόφιμα για τις 
ελληνορθόδοξες κοινωνικές  υπηρεσίες και τους άπορους 
της πόλης μας.

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου οι μαθητές του δημοτικού και 
του γυμνασίου έλαβαν μέρος σε εργαστήρια  τοξοβολίας 
στο γυμναστήριο του σχολείου.

Οι έλεγχοι  προόδου του πρώτου τριμήνου θα σταλούν 
στα σπίτια των μαθητών-τριών την Παρασκευή 8 
Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει η συνάντηση με τους 

γονείς  και κηδεμόνες την επόμενη εβδομάδα.
Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 “Remembrance Day” 

θα τιμήσουμε  τους παλαίμαχους με ποιήματα και 
σχολικές παρουσιάσεις.

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου οι μαθητές-τριες του δημοτικού 
θα εκδράμουν στο “Kortright Conservation Centre”.

 Η τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στον 
Καναδά σαν την εβδομάδα πρόληψης και αντιμετώπισης 
της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Τη Τρίτη 19 Νοεμβρίου ο π. Κ. Οικονόμου ,θα τελέσει 
λειτουργία στο παρεκκλήσι του σχολείου μας.

Στις 26 Νοεμβρίου οι μαθητές–τριες του Γυμνασίου 
θα συμμετέχουν σε τουρνουά ποδοσφαίρου με άλλα 
ιδιωτικά σχολεία του Οντάριο.

Την Πέμπτη 29  Νοεμβρίου οι τάξεις του Δημοτικού 
θα παρακολουθήσουν τη θεατρική  παράσταση « Mary 
Poppins».

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 περιβάλ-λον, 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

Ο ρόλος της Ο ρόλος της 
οικογένειας στη οικογένειας στη 

σύγχρονη κοινωνία: σύγχρονη κοινωνία: 
κρίση και τρόποι κρίση και τρόποι 

αντιμετώπισηςαντιμετώπισης
1. Η προσφορά της οικογένειας 
στη διαπαιδαγώγηση των νέων

Η οικογένεια χαρακτηρίζεται ως το «πρωταρχικό και 
φυσικό κύτταρο της κοινωνίας». Η οικογένεια αποτελεί 
έναν αναντικατάστατο θεσμό για τη διαπαιδαγώγηση 
των νέων, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς τους. Η οικογένεια παρέχει οικονομική 
και ηθική στήριξη, δημιουργώντας στα παιδιά ένα 
αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Αποτελεί το 
καταφύγιο των παιδιών και το μέρος όπου νιώθουν ότι 
μπορούν να εκτονωθούν και να είναι ο εαυτός τους. Η 
οικογένεια συμβάλλει στην πνευματική συγκρότηση 
με την ανάπτυξη της γλώσσας και της νόησης. Τις 
πρώτες του λέξεις το παιδί τις ακούει και τις λέει στους 
γονείς του, μιλά και εκφράζεται, και ανάλογα με την 
ενθάρρυνση και την εμπιστοσύνη που θα νιώσει, αρχίζει 
να καλλιεργεί τόσο τον τρόπο της έκφρασης και της 
σκέψης όσο και την αυτοπεποίθησή του.

Το πρότυπο των γονέων ασκεί μεγάλη επιρροή στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών καθώς 
επίσης και στη διαμόρφωση της κοινωνικότητάς τους. 
Στην οικογένεια συντελείται η αληθινή κοινωνική 
αγωγή, που θα βοηθήσει τους νέους να ενταχθούν 
ομαλά στο κοινωνικό σύνολο και να συνειδητοποιήσουν 
τη σημασία των κοινωνικών αρετών, όπως ο σεβασμός, 
η δικαιοσύνη, η συνεργασία, η πειθαρχία. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό, η οικογένεια επιδρά στη δημιουργία 
στόχων των νέων τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
επαγγελματικό πεδίο.

Η δημοκρατική συμπεριφορά είναι κάτι που 
μαθαίνουμε για πρώτη φορά μέσα στην οικογένεια 
και κατά την έννοια αυτή πολιτικοποιούμεθα. Έτσι, 
η οικογένεια γίνεται η βάση και η αφετηρία του 
πολιτισμού, είναι φορέας ηθικών αξιών, υψηλών 
στόχων και ιδανικών. Τέλος, η οικογένεια συνδέει 
τα παιδιά με το παρελθόν, τη βίωση της παράδοσης 
και της ταυτότητας του λαού, και στην περίπτωση 
του ελληνικού λαού τα συνδέει με την παράδοση της 
εκκλησίας, της χριστιανικής λατρείας, της λαογραφίας 
και όλων των ηθών και εθίμων που διατηρούνται από 
γενιά σε γενιά δια μέσου των αιώνων. Μπορούμε λοιπόν 
να καταλάβουμε γιατί η ήρεμη και ζεστή οικογενειακή 
ατμόσφαιρα εξασφαλίζει την υγιή συναισθηματική 
ανάπτυξη του ατόμου, που ξέρει ότι σε κάθεδύσκολη 
ή άσχημη στιγμή της ζωής του αλλά και σε κάθε 

χαρούμενη και όμορφη στιγμή θα βρει 
στην οικογένειά του το σύμμαχο, το 

συμπαραστάτη, τον βοηθό του.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κρίση 
τον θεσμό της οικογένειας

Παρά την τεράστια σημασία της οικογένειας υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες στη σύγχρονη κοινωνία που 
οδηγούν τον θεσμό της οικογένειας σε κρίση. Λόγω των 
διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών 
της σημερινής εποχής, και οι δύο γονείς εργάζονται 
και απουσιάζουν για αρκετές ώρες από το σπίτι και 
συχνά αναγκάζονται, σε μερικές περιπτώσεις, να 
ταξιδεύουν και να μένουν μακριά για αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν μένει χρόνος για να 
ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Λόγω πίεσης χρόνου 
και συχνά άγχους από τις πολυάριθμες υποχρεώσεις, 
επικρατεί, πολλές φορές, μία ατμόσφαιρα έντασης που 
οδηγεί σε συγκρούσεις και διενέξεις ανάμεσα στα μέλη 
μιας οικογένειας και μοιραία κλείνεται ο καθένας στον 
εαυτό του.

Από την άλλη πλευρά, η απουσία ελεύθερου χρόνου, 
η φιλοδοξία για καριέρα και πλούτο απομακρύνουν 
τους σημερινούς νέους από τη δημιουργία οικογένειας 
και σε πολλές περιπτώσεις παίζει καθοριστικό ρόλο 
και στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν να 
κάνουν, με συνέπεια να καταλήγουμε στις ολιγομελείς 
πλέον οικογένειες. Η απομόνωση και ο περιορισμός 
των οικογενειών σε σύγκριση με το παρελθόν, όταν 
συμβίωναν μαζί παππούδες και γιαγιάδες με τα παιδιά 
και τα εγγόνια έχει επίσης συντελέσει στην έλλειψη 
ευρέων και ανοικτών σχέσεων.

Η ανωριμότητα και η απουσία διάθεσης για ανάληψη 
ευθυνών από την πλευρά των γονέων συχνά επιδεινώνουν 
τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις καλλιεργείται ο εγωισμός σήμερα στα 
νέα παιδιά με τον τρόπο που διαπαιδαγωγούνται. Η 
εσωστρέφεια, το ατομικό συμφέρον, η καταπάτηση 
των κοινωνικών αξιών, η έλλειψη σεβασμού και 
δημοκρατικής συμπεριφοράς αποτελούν δείγματα μιας 
λανθασμένης διαπαιδαγώγησης που έχει συνέπειες τόσο 
ενδοοικογενειακές όσο και κοινωνικές.

Η συνεχής παρέμβαση των γονέων και η τάση για 
υπερπροστασία συντελούν αρνητικά για τη διαμόρφωση 
μιας υγιούς προσωπικότητας και κοινωνικότητας. 
Επιπροσθέτως, η κρίση των πολιτισμικών αξιών μαζί 
με την έλλειψη επικοινωνίας και την επιβολή νέων 
προτύπων μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
μαζί με την κατάχρηση της τεχνολογίας ευνοούν 
την απομάκρυνση από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής 
και πιθανώς να ευνοούν και τα διαζύγια. Η έλλειψη 
κατανόησης ανάμεσα στο ζευγάρι για τον διαφορετικό 
τρόπο σκέψης και αντίδρασης των δύο φύλων μπορεί να 
αποβεί μοιραία για μία σχέση και να οδηγήσει με αρκετά 
μεγάλη ευκολία σε χωρισμό. Πολλοί στοχαστές θεωρούν 
ότι ο γάμος περιορίζει ασφυκτικά την προσωπική 
ελευθερία και εμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και ιδιαίτερα της γυναίκας που μόνο 
αν αποτινάξει αυτό τον «ζυγό» μπορεί να βρει τον 
αληθινό της εαυτό. Τέτοιες απόψεις διαδίδονται αρκετά 
και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις απομακρύνοντας 
από τη δυνατότητα δημιουργίας μιας υγιούς, ισοδύναμης 
και ελεύθερης σχέσης μέσα στον γάμο και ευρύτερα στην 
οικογένεια και όλα της τα μέλη.

Οι συνέπειες όλων των προαναφερθέντων 

προβλημάτων είναι σε ατομικό επίπεδο η αδυναμία 
κοινωνικοποίησης, προσφοράς και δημιουργικής 
δράσης, η αποξένωση και περιθωριοποίηση των νέων. Σε 
κοινωνικό επίπεδο, εμφανίζονται φαινόμενα κοινωνικής 
παθογένειας (π.χ. βία, εγκληματικότητα, χρήση 
ναρκωτικών κλπ.), υπογεννητικότητα, και κοινωνική 
ανισότητα και αποξένωση.

3. Τρόποι αντιμετώπισης 
της κρίσης – Προτάσεις

Με τη βοήθεια της παιδείας είναι δυνατόν να 
αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα εκείνα που 
αποδυναμώνουν τους δεσμούς των μελών της 
οικογένειας. Η «σωστή» παιδεία, δηλαδή η καλλιέργεια 
τρόπων ηθικής συμπεριφοράς και αγωγής, μπορεί να 
απομακρύνει τον ατομικισμό και εγωισμό, την ανισότητα 
και την αποξένωση του ατόμου. Ο καταναλωτισμός, η 
κατάχρηση των μέσων της τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, μέσα επικοινωνίας, διαδίκτυο) καθώς και 
η έλλειψη άμεσης και ζωντανής επικοινωνίας μεταξύ 
των μελών μιας οικογένειας δημιουργούν φαινόμενα 
περιθωριοποίησης και ψυχοσυναισθηματικών 
αναταραχών.

Η καλλιέργεια του διαλόγου, η ειλικρινής και 
άμεση επικοινωνία, η πληροφόρηση και η ενημέρωση 
των γονέων για θέματα που αφορούν τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η καταπολέμηση 
του αυταρχισμού και η καλλιέργεια ενός κλίματος 
δημοκρατικής οικογενειακής ζωής είναι μερικοί 
ρεαλιστικοί τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης του 
θεσμού της οικογένειας και συμβολής στη δημιουργία 
υγιών σχέσεων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης και ισορροπημένης ψυχοσύνθεσης και 
προσωπικότητας των παιδιών.

Η στροφή προς την αναζήτηση της ταυτότητας του 
ατόμου, η επανάκτηση συνδέσμου με το παρελθόν, 
τις ρίζες, την παράδοση, τη θρησκεία, τα λαογραφικά 
έθιμα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό από την απαρχή 
της δημιουργίας του μέχρι τη σημερινή εποχή είναι 
ένα συνειδητό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας 
προοπτικής και τρόπου σκέψης. Σε περιόδους κρίσης, 
όλοι οι λαοί στρέφουν το βλέμμα τους στην ιστορία 
τους, στο παρελθόν, και επιχειρούν να ανακτήσουν τα 
ευεργετικά εκείνα χαρακτηριστικά του λαού τους και 
του έθνους τους που τους είχαν οδηγήσει στην ευημερία 
και την ελευθερία. Οι Έλληνες έχουν να πάρουν πολλά 
στοιχεία από τον πολιτισμό τους και τη χριστιανική τους 
παράδοση. Μπορούν να διευρύνουν τους πνευματικούς 
τους ορίζοντες και να επαναπροσδιορίσουν τις 
πανανθρώπινες ελληνικές αξίες της δικαιοσύνης, της 
ελευθερίας, της ισότητας και ισηγορίας, της δημοκρατίας 
και τέλος της φιλίας και της αγάπης. Αξίες διαχρονικές 
από την αρχαία Ελλάδα μέσω όλων των περιόδων που 
ακολούθησαν από τη ρωμαϊκή περίοδο, τη βυζαντινή έως 
και την Αναγέννηση, πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ο 
δυτικός πολιτισμός ενώ παράλληλα επιρροές συναντάμε 
σήμερα και στον κόσμο της Ανατολής.

Συνοψίζοντας, η ελληνοχριστιανική παιδεία, η 
απόκτηση ταυτότητας του κάθε ατόμου, ο ανοιχτός 
διάλογος και η ειλικρινής επικοινωνία είναι οι άξονες 
εκείνοι στους οποίους μπορεί να οικοδομηθεί εκ νέου ο 
θεσμός της οικογένειας, να ανανεωθεί και να αναπτυχθεί 
υγιώς και επιτυχώς. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο του 
ατόμου και της κοινωνίας. Υποχρέωση όλων μας είναι να 
την στηρίξουμε ως θεσμό και να την προστατέψουμε.
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Αποτέλεσμα Αποτέλεσμα 
κατάκρισηςκατάκρισης

Ας με ακούσετε, ας με ακούσετε όλοι εσείς 
οι κακοί κριταί των ξένων αμαρτιών. Εάν 
είναι αλήθεια, όπως και πράγματι είναι, ότι 
«έν ώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε» (Ματθ. 
ζ΄ 2), τότε ας είσθε βέβαιοι, ότι για όσα 
αμαρτήματα κατηγορήσαμε τον πλησίον 
είτε ψυχικά είτε σωματικά, θα περιπέσωμε 
σ’ αυτά. Και δεν είναι δυνατόν να γίνη 
διαφορετικά.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

Όταν μιλάει η σιωπήΌταν μιλάει η σιωπή
Η αγία μας Εκκλησία έχει στη ζωή της μυστήρια, 

τα οποία επέλεξε ως τόπο έκφρασής των την 
πλούσια σε ποικιλία νοημάτων αρχαία ελληνική  
γλώσσα, αλλά και την πολύ όμορφη βυζαντινή, 
λεγόμενη, μουσική.

Αυτά, όμως, σε πολλούς φαίνονται βαριά. Η 
αρχαία ελληνική γλώσσα φαίνεται ἐν πολλοῖς 
ξένη, ακατανόητη και γι' αυτό χαρακτηρίστηκε 
ως «ξύλινη».  Η δε βυζαντινή μουσική ως βαρετή 
και βαριά. Συνεπώς και τα μυστήρια καταντούν 
αποφευκτέα.

Πολλοί από τους δήθεν ενδιαφερόμενους θέτουν 
το ερώτημα: «Γιατί η Εκκλησία δεν καταργεί αυτή 
την «ξύλινη» γλώσσα και δεν προσαρμόζει τα 
μυστήρια, τη Θ. Λειτουργία, στα νέα ελληνικά, 
ώστε να γίνεται πιο κατανοητή;» Και όσον αφορά 
την Βυζαντινή μουσική: «Γιατί δεν χρησιμοποιεί 
ένα όργανο, π.χ. πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο, 
ώστε να γίνει πιο ευχάριστη και συνεπώς πιο 
ελκυστική;»

Είναι απίστευτο πως μια, αμόρφωτη κατά τον 
κόσμο, μορφωμένη και όμορφη για τον Θεό, γιαγιά 
να απαντάει τόσο σοφά, που κυριολεκτικά να 
αποστομώνει όλους αυτού που θέτουν αυτά τα 
ερωτήματα.

Τη γιαγιά αυτή, συνάντησα αναγινώσκοντας 
ένα μυθιστόρημα, υπό τον τίτλο: «όταν μιλάει η 
σιωπή» και η οποία δίνει απάντηση στις παραπάνω 

ερωτήσεις, τις οποίες μεταφέρει ο μικρός εγγονός 
της. 

Στη λειτουργία, λέει η  γιαγιά αυτή, πας με την 
καρδιά, όχι μόνο με το μυαλό. Ζεις το μυστήριο 
και αγιάζεσαι μέσα από την ένωση με τον Χριστό.

Αν ποθείς με όλο σου το είναι την ένωση αυτή 
τότε δεν σε απασχολεί αν καταλαβαίνεις, ακόμα 
κι αυτή είναι στα κινέζικα. Δεν τη βαριέσαι, παρά 

Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς 
καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.  

(Λουκ. 6, 36)
Be ye therefore merciful, as your 

Father also is merciful. 
(Luke 6:36)

Tι είναι Tι είναι 
η πνευματική ζωήη πνευματική ζωή

Αγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 
(επίσκ.Αχρίδος)

Μόνο η πνευματική ζωή είναι η αληθινή ζωή, όλα τα 
υπόλοιπα είναι ύλη. Και το σώμα μας ύλη είναι, χώμα 
δανεισμένο από τη γη. Χώμα, νερό, φωτιά και αέρας –από 
αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι φτιαγμένο το ανθρώπινο 
σώμα. Είναι τόσο επιδέξια και θαυμαστά δομημένο που 
δεν μπορεί να περιγραφεί μήτε και να εκφραστεί. Και 
πάλι όμως, το σώμα είναι μονάχα ένα πράγμα, δεν είναι 
ζωή, όπως το όχημα δεν είναι ο ταξιδιώτης και το κλουβί 
δεν είναι το πουλί.

Τι είναι τότε η ζωή; Η Αγία Γραφή του Θεού το εξηγεί 
σαφέστατα στην πρώτη της σελίδα: «και έπλασεν ο Θεός 
τον άνθρωπον, χουν από της γης, και ενεφύσησεν εις το 
πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος 
εις ψυχήν ζώσαν» (Γεν. 2:7).

Γνωρίζεις καλά τι σημαίνουν τούτα τα λόγια, άμεσα 
και έμμεσα; Άμεσα λοιπόν, έφτιαξε ο Θεός από το χώμα 
το σώμα και έμμεσα, από τον Εαυτό Του φύσηξε μέσα 
του πνοή ζωής. Έτσι ο άνθρωπος έγινε ζωντανή ψυχή. 

Φαινομενικά λοιπόν ο άνθρωπος είναι ύλη αλλά με 
πνοή ζωής μέσα της, η οποία προέρχεται άμεσα από 
τον Δημιουργό.

Με αυτή την πνοή ζωής διατηρεί ο άνθρωπος δεσμό με 
τον ίδιο τον Δημιουργό του και με σύσσωμο τον ουράνιο 
πνευματικό κόσμο που Τον περιβάλλει. Μια φλογίτσα 

που μοιάζει με την αιώνια φλόγα της Θεότητος. Αν 
και με το σώμα έρπουμε στη γη ανάμεσα στα έντομα, 
είμαστε όμως, με τούτη τη φλογίτσα, συνδεδεμένοι με 
τους ανωτέρους ουρανούς και την αιωνιότητα.

Η ζώσα ψυχή μέσα στο σώμα, η οποία υποστηρίζεται 
ασταμάτητα και ζωογονείται από εκείνη τη Θεία πνοή 
ζωής, αυτό είναι η ζωή του ανθρώπου.

Με απλά λόγια: πνευματική ζωή είναι η αδιάλειπτη 
προσπάθειά μας να καταστούμε άξιοι εκείνης της Θεϊκής 
πνοής που βρίσκεται μέσα μας. Και γιατί πρέπει να 
αγωνιζόμαστε για να γίνουμε άξιοι; Επειδή αυτό είναι 
κάτι το οποίο μας χάρισε ο Κτίστης αφ’ Εαυτού Του. 
Κανείς μας δεν το αγόρασε ούτε και το ξεπλήρωσε, αλλά 
μας το έχει χαρίσει η αιώνια Αγάπη. Πραγματικά, το 
δώρο δεν πληρώνεται με τίποτε. Γι’ αυτό και το δώρο είναι 
δώρο. Εκείνος όμως που λαμβάνει ένα δώρο και μάλιστα 
τόσο πολύτιμο όπως είναι η ζωή, οφείλει τουλάχιστον ν’ 
αποδειχτεί άξιος αυτής της δωρεάς.

Για το πώς να απαντήσουμε με αγάπη στην αγάπη 
του Θεού, και πώς να αποδειχτούμε άξιοι της θείας 
δωρεάς, υπάρχει μια μεγάλη επιστήμη που ονομάζεται 
πνευματική επιστήμη. Είναι επιστήμη υπεράνω των 
επιστημών, καθώς και η Θεία πνοή ζωής βρίσκεται 
υπεράνω κάθε πράγματος. Τούτη η επιστήμη δεν είναι 
του σαρκικού ανθρώπου αλλά του ίδιου του Αγίου 
Πνεύματος του Θεού. Ο δωρεοδότης του πολυτιμότερου 
δώρου, δίδαξε ο Ίδιος τους ανθρώπους πώς θα γίνουν 
άξιοι αυτής της δωρεάς.

Αν θέλεις να μπεις σε τούτη τη φωτισμένη και γλυκιά 
επιστήμη, ας είναι ευλογημένη αυτή σου η επιθυμία.

Ειρήνη σοι και χαρά από του Κυρίου!

Από το βιβλίο: Αγίου Νικολάου Αχρίδος, Εμπνευσμένα κείμενα 
Ορθοδόξου πνευματικότητος. Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», 

Θεσσαλονίκη 2007

στέκεσαι με δέος και ρουφάς αχόρταγα τη Θ. Χάρη, 
η οποία έχει πλημμυρίσει το ιερό χώρο του ναού 
και τείνει να πληρώσει το είναι σου. 

Αρκεί να μη δίνει χώρο στους λογισμούς που 
σε προσεγγίζουν για να σε αποσπάσουν από την 
κατάνυξη της στιγμής και κατά αυτό τον τρόπο να 
χάσεις  ότι ωφέλιμο μπορείς ν’ αποκομίσεις από 
την  Θ. Χάρη.

Όσον αφορά τη δεύτερη δυσκολία του μικρού 
εγγονού, περί της, χαρακτηριζόμενης «βαριάς»,  
βυζαντινής μουσικής και της πρότασης να εισέλθει 
ένα όργανο, η απάντηση της σοφής γιαγιάς είναι 
επίσης εκπληκτική.

Η παρουσία κάποιου οργάνου θα αποσπούσε το 
νου μας από τον σκοπό της λειτουργίας.

Θα τον ταξίδευε σε γεγονότα συνδυαζόμενα 
με κοσμικά τραγούδια, τα οποία, όσο και αθώα 
κι αν είναι, δεν βοηθούν στην συγκέντρωση για 
προσευχή.

Επιπλέον, το ποιο σπουδαίο επιχείρημα είναι 
η χρήση του πλέον θαυμαστού οργάνου, της 
ανθρώπινης φωνής. Αυτή αποτελεί δώρο του Θεού.

Οι φωνητικές χορδές, οι οποίες βρίσκονται στο 
λαιμό του κάθε ανθρώπου, δύνανται δια της πνοής, 
να αποδώσουν μελωδίες ασυνήθιστες, που είναι 
αδύνατον να τις αποδώσει ένα όργανο, το οποίο 
είναι ανθρώπινο δημιούργημα.

Εξάλλου ποίος θα μπορούσε να συγκρίνει 
το ατελές δημιούργημα του ανθρώπου με το 
δημιούργημα του τελείου Θεού;  Η αξία του 
οργάνου είναι   ανάλογη του δημιουργού του.

Εδώ, βέβαια, θα μπορούσε να παρουσιαστεί η 
ένσταση, ότι δεν είναι όλοι οι ψάλτες καλλίφωνοι, 
και δια αυτού του λόγου να στερηθεί της αξία του 
τόσο το όργανο της ανθρώπινης φωνής, όσο και του 
επιχειρήματος για την τελειότητα αυτού.

Η ένσταση αυτή όμως μπορεί να καταρριφθεί 
από το γεγονός ότι, ο Θεός μεν τα «ἐποίησε καλάν 
λίαν», αλλά ο άνθρωπος δια της ανυπακοής 
υπέπεσε στη φθορά και επομένως αλλοιώθηκε η 
τελειότητα του δώρου. Ωστόσο, δύναται αυτό να 
διορθωθεί, αν ο ψάλτης έχει αγάπη για τον Χριστό.

Δι'αυτής και της ταπεινώσεώς του μπορεί να 
βελτιώσει σημαντικά τη φωνή του. Αντίθετα, ένας 
καλλίφωνος ψάλτης, μπορεί να χάσει αυτό του το 
τάλαντο αν πέσει σε οίηση.

Ας γίνουν όλα τα προαναφερθέντα αφορμές 
προβληματισμού και συνειδητοποίησης των 
μυστηρίων καθώς και ουσιαστικής συμμετοχής 
μας σ’ αυτά.

Ασημίδης Δ. ΠαρθενιοςΕφημέριος- Ιεροκήρυκας 
Ι. Μ. Σιδηροκάστρου/Romfea.gr

Θ. Λειτουργία και Δοξολογία 
για την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης και την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940, στον Ι. Ναό Αγ. 
Δηµητρίου Hamilton. Οι 
µαθητές του ελληνικού 
σχολείου µε τις σηµαίες.

Divine Liturgy and 
Doxology for the Liberation 
of Thessaloniki and the 
Anniversary of October 28, 
1940, at St. Dimitrios Greek 
Orthodox Community, 
Hamilton. Students of their 
Greek school with flags.
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ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις
•  Η στιγμή της πραγματικής ησυχίας σου δεν 

είναι εκείνη που κοιμάσαι εσύ αλλά εκείνη 
που κοιμάται ήσυχη η συνείδησή σου.

•  Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αγάπη και ει-
δικά, όταν δεν την αξίζουν.

•  Πόσο μελαγχολικός θα ήταν ο κόσμος χω-
ρίς παιδιά και πόσο απάνθρωπος χωρίς γέ-
ροντες.

•  Δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτό στο να προ-
σεύχεσαι για μια καλή σοδειά, αλλά μην 
αποφεύγεις το όργωμα και τ' αλέτρι.

•  Η πείρα και η πυρά συγγενεύουν, γιατί η 
πείρα είναι ένας θησαυρός, που, βγαίνει 
όπως και ο χρυσός από την πυρά. Από το 
χωνευτήρι της δοκιμασίας.

• Εκείνος που νομίζει πως ξέρει τα πάντα έχει 
πολλά να μάθει. Και να πάθει.

• Οι ευκαιρίες δε χάνονται ποτέ. Εκείνες που 
δεν τις εκμεταλλεύεσαι εσύ, τις παίρνει κά-
ποιος άλλος.

• Ο άνθρωπος πρέπει: Όταν είναι παιδί να εί-
ναι κόσμιος. Όταν έφηβος να είναι εγκρα-
τής. Όταν μεσήλικας να είναι δίκαιος. Όταν 
γέρων να είναι επιεικής.

Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ 
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

τέλειός ἐστιν.  
(Ματθ. 5, 48)

Be ye therefore perfect, 
even as your Father which 

is in heaven is perfect.  
(Matthew 5:48)

Καμπάνα: Καμπάνα: 
Η μακαρίτισσα φυλλάδα Η μακαρίτισσα φυλλάδα 

της Νέας Υόρκηςτης Νέας Υόρκης
Ποιοι και γιατί Ποιοι και γιατί 

συκοφάντησαν συκοφάντησαν 
τον άγιο Νεκτάριοτον άγιο Νεκτάριο

Α ς  μ α ς  δ ώ σ ε ι  τ η ν  α π ά ν τ η σ η  ο 
Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης είπε. «Τα 
κακά παιδιά πετροβολούν τις καρυδιές που 
έχουν καρύδια».
Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν άγιος γι’ αυτό 
τον συκοφάντησαν. Και τα κατάφεραν να 
τον γκρεμίσουν. Ο Θεός δεν τον άφησε. 
Ανακηρύχθηκε άγιος και τον προσκυνά 
όλος ο κόσμος. Τι κατάφεραν οι συκοφάντες 
του; Τίποτε. Μια τρύπα στο νερό.
Θυμάται κανείς την Καμπάνα; Την 
μακαρίτισσα φυλλάδα της Νέας Υόρκης; 
Αυτή η μακαρίτισσα συκοφαντούσε τον 
Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο με τα χειρότερα 
λόγια.
Ποιος δεν ξέρει ,  ότι  ο  καλύτερος 
Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς  Α μ ε ρ ι κ ή ς  ή τ α ν  ο 
Αθηναγόρας, ο μετέπειτα Πατριάρχης; 
Δεύτερος καλύτερος μετά τον Αθηναγόρα, 
χωρίς αμφιβολία, ήταν ο Ιάκωβος.
Τα κακά παιδιά συνεχίζουν να πετροβολούν 
τις καρυδιές που έχουν καρύδια και οι 
συκοφάντες συνεχίζουν να συκοφαντούν 
τους προκομμένους. Ματαιοπονούν και δεν 
το καταλαβαίνουν.
«Έασον αυτούς ληρείν και περιχάσκειν». 
Άφησέ τους να παραληρούν και να 
χαζεύουν. Δυστυχώς, μυαλό δε θα βάλουν. 
Κρίμα. 
Αυτοί θα συκοφαντούν και οι προκομμένοι 
θα προχωρούν και θα αγιάζουν.

Από το "Άγγελμα της ημέρας"

Για να φθάσει ο άνθρωπος στην κορυφή, που 
λέγεται συγχώρηση, πρέπει να πέρασει από 
την αρετή της μακροθυμίας και της ανοχής. 

«Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη» (Έφεσ. δ’ 2), 
τονίζει ο απόστολος Παύλος στους Χριστιανούς 
της Εφέσου. Και υπήρξαν οι μεγάλες εκείνες ψυχές, 
οι μεγάλοι άγιοι, που έδειξαν σπάνια ανοχή και 
υπομονή σε συκοφάντες και διώκτες τους. Αλλά 
και στην εποχή μας υπάρχουν κήρυκες του Θεού, 
μα και απλοί πιστοί, που ακολουθούν αυτό το 
μονοπάτι.

Ένας διάσημος ιεραπόστολος κήρυττε σε μεγάλη 
σύναξη ειδωλολατρών. Κάποιος ειδωλολάτρης 
προσποιήθηκε ότι θέλει κάτι να του πει. Ό 
ιεροκήρυκας έσκυψε καταδεκτικά το κεφάλι του 
και ο αυθάδης εκείνος τον έφτυσε στο πρόσωπο 
μπροστά σ’ όλους. Ό ιεραπόστολος με μεγάλη 
ψυχραιμία, σα να μη συνέβη τίποτα, έβγαλε το 
μαντήλι του, σκουπίσθηκε και εξακολούθησε το 
κήρυγμα. Ανάμεσα στους ακροατές του ήταν και 
ο ειδωλολάτρης διοικητής της πόλεως, που μόλις 
είδε τη στάση του είπε: Μία θρησκεία που εμπνέει 
στους ανθρώπους τέτοια υπομονή δεν μπορεί παρά 
να είναι η αληθινή θρησκεία.

Χωρίς βέβαια να παύσουμε ν’ αντικρίζουμε 
τέτοιες κορυφές, θα πρέπει ν’ αρχίσουμε να 
δείχνουμε την υπομονή μας, την ανοχή μας, 
σε πολύ μικρότερα θέματα, σε θέματα της 
καθημερινής ζωής. Η ανοχή δεν είναι μια αρετή 
που θα παρουσιάσουμε μια-δυο φορές στη διάρκεια 
της ζωής μας. Είναι αρετή που ίσως και κάθε μέρα 
θα πρέπει να δείχνουμε. Και πιθανώς καμιά φορά 
η καθημερινή εξάσκηση κάποιας αρετής είναι πιο 
δύσκολο πράγμα από την εφαρμογή μιας αρετής 
σε κάποια έκτακτη περίπτωση της ζωής μας. Είναι 
ο καθημερινός ηρωισμός!

Ο Φίλιππος ο Β’, βασιλιάς της Ισπανίας, αφού 
αγρύπνησε πολλές ώρες τη νύχτα γράφοντας 
ένα γράμμα, το έδωσε στον γραμματέα του 
για να το σφράγισει και να το στείλει. Αλλ’ 
εκείνος, ξαγρυπνημένος καθώς ήταν, αντί να 
χρησιμοποίησει το αμμοδοχείο, πήρε κατά λάθος 
το μελανοδοχείο και το αναποδογύρισε στο 
γράμμα. Έμεινε αποσβολωμένος περιμένοντας 

την αντίδραση του βασιλιά. Αλλ’ ο υπομονετικός 
Φίλιππος, χωρίς διόλου ν’ ανησυχήσει, είπε στον 
γραμματέα του: Το κακό δεν είναι ανεπανόρθωτο. 
Έχουμε κι άλλα φύλλα χαρτιού. Και ξανάγραψε 
το γράμμα.

Μία τέτοια διαγωγή στο σπίτι, ανάμεσα στους 
συζύγους, μεταξύ των παιδιών, στην κοινωνία, στις 
σχέσεις των συναδέλφων, στηρίζεται στη βασική 
ευαγγελική αλήθεια: «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν 
υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως» 
(Λουκ. στ’ 31). Τότε μόνο ο άνθρωπος θα προσπαθεί 
ν’ αντικρίζει με υπομονή τις αδυναμίες και τα 
ελαττώματα των άλλων, όποια κι αν είναι αυτά, 
όταν αναγνωρίζει ότι έχει πολλά ελαττώματα, που 
πρέπει να τα υπομείνουν οι άλλοι. Αν θέλεις να σε 
υπομένουν οι άλλοι, πρέπει κι εσύ ν’ ανέχεσαι τους 
άλλους. Και είναι ασφαλώς πολλές οι περιπτώσεις 
που καλούνται οι άλλοι να ασκηθούν στο δύσκολο 
αυτό άθλημα της υπομονής για χάρη σου. Είναι 
αδύνατον να υπάρξει ειρηνική συμβίωση, αδύνατον 
να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα χαράς και ψυχικής 
ανέσεως, ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια, χωρίς 
την επιείκεια και την ανοχή στη συμπεριφορά.

Ο απόστολος Παύλος, ο βαθύς αυτός ανατόμος 
της ανθρώπινης ψυχής, για να προλάβει τέτοιες 
δυσάρεστες καταστάσεις, που τινάζουν στον αέρα 
τόσα ευτυχισμένα, μέχρι προ ολίγου σπιτικά, τονίζει 
«οφείλομεν ημείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των 
αδυνάτων βαστάζειν» (Ρωμ. ιε’ 1). Αντιμετώπισε 
δηλαδή τις δυσκολίες του χαρακτήρα και τις 
αδυναμίες, που παρουσιάζει ο σύζυγος σου, ο 
γείτονας σου, ο φίλος σου, ο συνάδελφος σου με 
καλοσύνη και αγάπη. Και προσπάθησε να τον 
βοηθήσεις να καταλάβει και εκείνος ότι πρέπει 
να εργασθεί για τη διόρθωση του, για το καλό του, 
για την ειρηνική συμβίωση. Αφού άλλωστε και 
αυτός σε άλλες ίσως περιπτώσεις θα κληθεί να σε 
βοηθήσει και να σε ανεχθεί.

Δεν αρκεί όμως να υποφέρεις τους άλλους για 
να σε ανέχoνται κι εκείνοι. Η πιο ψηλή βαθμίδα 
της αρετής ζητάει από τον πιστό να υπομένει 
τους άλλους, κινούμενος από αγάπη. Ας ξαναθυ-
μηθούμε τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών. 
«Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη». Η αγάπη χαρίζει 
τη δύναμη της μακροθυμίας, της υπομονής, της 
εγκαρτέρήσης μπροστά στις ελλείψεις των άλλων 
η στις βλάβες που μας προξενούν από απροσεξία, 
πολλές φορές χωρίς να το θέλουν. «Η αγάπη 
πάντα υπομένει» (Α Κορ. ιγ’ 7). Η αγάπη είναι η 
βασίλισσα των αρετών, «πίστις, ελπίς, αγάπη» και 
«μείζων τούτων η αγάπη». Κανείς δεν κατέχει την 
πραγματική υπομονή, αν δεν ζει μέσα στην αγάπη.

Περιοδικό “ΖΩΗ”

Καθημερινός ηρωισμόςΚαθημερινός ηρωισμός

Αληθινή ζωήΑληθινή ζωή
Μια κουραστική κι ασταμάτητη κίνηση είναι οι 

επιδιώξεις μας, τα όνειρά μας.
Μια πολυάριθμη σειρά αναζητήσεων για μια ζωή 

καλύτερη, πιο άνετη, πιο ευτυχισμένη.
Ωστόσο,  ζούμε στους καιρούς των μικρών 

προσπαθειών. Καιρούς που κυριαρχεί το πρόχειρο, το 
ευτελές, το χαλαρό. Θέλουμε να δίνουμε λίγα και να 
έχουμε πολλά. Χαμηλώσαμε τους υψηλούς στόχους. 
Προδώσαμε την αίσθηση του απόλυτου, του τέλειου.

Πού μας πάει, λοιπόν, μια τέτοια ζωή;
Πού μας πάει και μένουμε πάντα ανικανοποίητοι, 

πεινασμένοι και διψασμένοι για τα αληθινά, για τα 
ιδανικά, για τα τέλεια;

Αγγίζοντας τις πιο βαθιές χορδές της ύπαρξής μας, 
ακούγεται η πατρική φωνή του μεγάλου αποστόλου, 
του αποστόλου Παύλου:

«Ἐπί την τελειότητα φερώμεθα»(Εβρ. στ΄ 1)
Γνωρίζει άριστα ο απόστολος του Χριστού πως αυτό 

είναι που πραγματικά ζητάμε.
Είμαστε πλάσματα του Πανάγαθου Θεού μ’ αυτή την 

προδιαγραφή, της τελειότητας.
Πλαστήκαμε, εικόνες Του κι εμείς, για να Του 

μοιάσουμε. Τέλειος ο Πλάστης και Πατέρας μας, για 
την τελειότητα βαδίζουμε και μεις.

Γι’ αυτό ζούμε! Εκεί μας πάει αυτή η ζωή!
Άλλη ζωή αυτή. Με απαιτήσεις, ανοδική. Ζωή που 

δε γνωρίζει συμβιβασμούς και ημίμετρα, που όλα τα 
ψευτίζουν. Ζωή πραγματική και δημιουργική.

Που σου δίνει τη δύναμη να κάνεις κάθε σου έργο 
όλο και πιο άρτιο. Τόσο στην πνευματική ζωή, όσο και 
στα καθημερινά και εγκόσμια έργα, στη σπουδή, την 
εργασία, την οικογένεια. Ζωή που γεμίζει την ψυχή σου 
χαρά και ευτυχία αληθινή.

Που αν και απαιτεί αγώνα, υπομονή και κόπο, 
στεφανώνεται και ολοκληρώνεται με την παντοδύναμη, 
ενισχυτική χάρη του Θεού,

Που δεν κλείνει τα όνειρα των αναζητήσεών μας και 
των επιδιώξεών μας στα λιγοστά χρόνια αυτού του βίου, 
αλλά τα ξανοίγει στην αιωνιότητα, που είναι η πιο βαθιά 
και απαιτητική μας αναζήτηση.

«Επί την τελειότητα φερώμεθα»!
Με πίστη, με θάρρος, με ελπίδα. Με τη βεβαιότητα ότι 

δεν υπάρχει άλλος τρόπος! Δεν υπάρχει άλλος δρόμος 
για να ζήσεις αληθινά!

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

καινούργια οικογένεια. Όμως τις απέρριψε όλες, 
απαντώντας: «Νομίζω, προς όλους είμαι οφειλέτης. 
Και δεν το νομίζω μόνο. Είμαι. Διότι οι χριστιανοί 
έχουμε αλληλεγγύη. Δεν το λέει ο Παύλος; Εἴμεθα μέλη 
ἀλλήλων. Αφού, λοιπόν έχω τη δυνατότητα να δώσω 
στους αδελφούς μου, άρα είμαι και υποχρεωμένος να 
δώσω. Να γιατί εργάζομαι και δε θα πάψω να το κάνω. 
Η περιουσία μου δεν μπορεί να είναι ανώτερη απ' αυτά 
τα χρέη μου».

Για τη λαμπρότητα της ζωής του, ο Ιωάννης έγινε 
αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας. Διέπρεψε σαν πνευματική 
λυχνία στην πατριαρχεία πολλά χρόνια και έκανε πολλά 
θαύματα. Επειδή δε μοίραζε πλουσιοπάροχα στους 
φτωχούς την ελεημοσύνη ονομάστηκε Ελεήμων. Είχε 
καταστεί τόσο σεβάσμιος, ώστε και αυτοί οι ειδωλολάτρες 
τον σέβονταν. Τελικά, ειρηνικά παρέδωσε την μακάρια 
ψυχή του στο Θεό το 620 μ.Χ. Και είναι μακάρια η ψυχή 
του, διότι ο Κύριος λέει: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ 
ἐλεηθήσονται» ( Ευαγγέλιο Ματθαίου, ε' 7). Μακάριοι, 
δηλαδή, είναι οι ευσπλαχνικοί στη δυστυχία του πλησίον, 
διότι αυτοί θα ελεηθούν από το Θεό.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1... Άγιος Ιωάννης ο 
Ελεήμων Αρχιεπίσκοπος  Αλεξάνδριας



Then the churches throughout all 
Judea and Galilee, and Samaria 
had peace and were edified; and  
walking in the fear of the Lord 
and the comfort of the Holy 
Spirit, they were multiplied.

Acts 9:31
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An Expression of Gratitude An Expression of Gratitude 
and Thanksgiving for our and Thanksgiving for our 

Theological AcademyTheological Academy
By Archbishop Sotirios

In founding our Theological Academy, I had some apprehensions. 
I was nervous. I was afraid. I was anxious. But I heard a voice inside 
me, 

encouraging me to ‘go ahead,’ to ‘carry on.’
I was trying to figure out if this was God’s voice. Or was it perhaps 

the voice of my own ego? Was it a satanic voice seeking to trip me 
and throw me into a deep abyss? So I prayed. Finally, I believed 
that it was the voice of God. ‘Go ahead’. And I made the important 
decision and said, “At Your word I will let down the net.” Do not 
abandon me Master, Lord Jesus.

I called the priests in Toronto to discuss the matter with them. 
Some expressed doubt. Others were enthusiastic. They said: “Yes, 
let us institute a Theological School. We also have to offer Master’s 
Degrees and PhDs”. One priest said ironically: “More than a year, 
it will not last.”

The discussion lasted for hours. Eventually the decision was made, 
mainly by the undersigned: “We will create a Theological School. We 
will call it the Toronto Orthodox Theological Academy. The program 
will last three years. Its main purpose will be to train suitable priests 
for our Church in Canada. It will not confer Master’s Degrees or 
PhDs. Only one undergraduate degree in Orthodox Theology will be 
offered. The main subjects will be: the Bible (Old and New Testament), 
Dogmatics (because we live in a pluralistic society in Canada and 
our priests need to know exactly what we believe), Greek language, 
Liturgics and Rituals, Byzantine Music. This will be done. Whoever 
agrees may work with us. Whoever disagrees may leave.”

No one left. But some whispers and murmurs started. Is the 
Metropolitan not acting a little dictatorial?

We were very poor. We had a home on 27 Teddington Park which 
was mortgaged.

For a year, everything took place there. The offices of the Greek 
Orthodox Metropolis. The Metropolitan’s residence. The residence of 
the Academy’s Dean. The residences of the students. The first students 
were seven (7) in number. It was crowded. We were literally on top 
of each other. But the grace of God was abundant.

We bought the building at 86 Overlea Blvd. The house on 27 
Teddington Park was four hundred and fifty (450) square meters. 
The building at 86 Overlea Blvd. (1 Patriarch Bartholomew Way) is 
three thousand five hundred (3,500) square meters. How great are 
the blessings of God.

I have no doubt that the soul of John Christodoulou, who bought 
us the building at 86 Overlea Blvd., rests among the saints. He is the 
main founder of our Academy. And our gratitude is infinite.

And then came other major donors. Michael and Nausika 
Christodoulou, parents of John Christodoulou. Konstantinos and 
Nina Kolias. Nicholaos and Sofia Kogos. Gabriel and Yolanda 
Tsampalieros. Petros and Evangelia Foustanelas. Cliff and Maria 
Missios. Toula Reppas. All of them offered from one to eight million 
dollars each. With the consent of John Christodoulou, all were named 
as founders of our Theological Academy, and their portraits decorate 
the entrance of the Metropolis Building.

And then came the Deans. Bishop Christoforos of Andidon. 
Archimandrite Ignatios Delis. Archim. Christodoulos Papadeas. 
Archim. Athenagoras Ziliaskopoulos. I thank all of them.

And then came the professors. Everyone taught, and continues 
to teach, without compensation. I am so grateful. How will I thank 
them? I cannot. I ask the Triune God to bestow on them His blessings.

We were first affiliated with the University of Sherbrooke and 
then with St. Paul’s University in Ottawa. And the degree of our 
Theological Academy is recognized by all universities around 
the world. St. Paul’s University required, and we implemented, a 
four-year programme of studies. We had and still have excellent 
cooperation. I am grateful and thank both universities, Sherbrooke 
and St. Paul’s. I am grateful to the Deans of their Theological Faculties 
for their cooperation.

And our Spiritual Father extended his warm embrace. His All-
Holiness, the Ecumenical Patriarch Bartholomew. The First Primate 
of World Orthodoxy. For years, with much love, he was following 
the work of our Theological Academy, and last year he bestowed 
upon us the highest honor. He elevated our Theological Academy 
to the status of the Patriarchal Orthodox Theological Academy of 
Toronto. “We confess Your grace. We proclaim Your mercy. We do 
not conceal the great kindness.”

In the twenty (20) years of its operation, the Theological Academy 
has provided our Church with twenty-seven (27) priests serving in 
communities throughout Canada. If this is not a blessing, then I do 
not know what a blessing is.

The Patron Saint of our Theological Academy is St. John the 
Theologian. He is the one whom the Lord Jesus appointed to watch 
over His mother. Our most holy Lady. And for us, St. John the 
Theologian and Our Lady of Torontoessa are patrons, guardians and 
beacons of light, and we thank them very much.

I thank the Lord Jesus. The Christ of God. The Only True God. 
The One who led us here urging me to ‘Go ahead.’ And in awe, with 
fear and obedience, I said, “At Your word I will let down the net.”

How can I express my gratitude to the Thrice Holy and Trinitarian 
God? To the Father, the Son and the Holy Spirit? I have believed, and 
continue to believe, that the best way to express my gratitude is to 
carry out my functions as best I can. This is what I try to do every 
day. I am thankful and grateful to the Thrice Holy God for all His 
blessings. I surrender to His Love, to His Mercy. And I hope that, 
when I leave this world, He, with His infinite Love, will find for me 
the sinner some small corner in Paradise.

Λάλησον προς πάσαν την 
συναγωγήν των υιών Ίσραήλ και 

ειπέ προς αυτούς, Άγιοι θέλετε 
είσθαι• διότι άγιος είμαι εγώ 

Κύριος ο Θεός σας. 
Λευιτικόν 19,2

Speak unto all the congregation of 
the children of Israel, and say unto 

them, Ye shall be holy: for I the 
LORD your God am holy.   

Lev 19:2

The Holy Synod of the Ecumenical 
Patriarchate was convened under the 
chairmanship of his All Holiness Ecumenical 
Patriarch Bartholomew.  Archbishop of 
Sotirios also participated in this meeting.

Monday, October 7th. The first meeting 
of the Archdiocesan Council was held 
with great success, and was chaired by 
Archbishop Sotirios.

October, 8-10. The spiritual annual 
assembly of the priests occurred in Kingston, 
Ontario, and was chaired by Archbishop 
Sotirios.  Almost all of the priests from 
across Canada took part,           and the work 
conducted was excellent. The culmination of 
the assembly was the Divine Liturgy, which 
was celebrated by Archbishop Sotirios, with 
all of the priests together in the Church of 
the Dormition of the Theotokos, in Kingston, 
Ontario.

Saturday, October 12.  As is done every 
year, a Divine Liturgy and a Memorial 
Service was celebrated for the clergy who 
served in Canada, the archons of our 
Ecumenical Patriarchate and the donors\
benefactors of our Holy Archdiocese, in 
the Church of St. John the Theologian.  
Archbishop Sotirios presided over the 
Divine Liturgy and the Memorial Service, 
and was assisted by the co-liturgists Fr. 
Alexandros Salmas and P. Ignatius Delis.  
After the Divine Liturgy and the Memorial 
Service, a dinner was provided for everyone.

Thursday, October 17th. The Executive 
Board of the Archdiocesan Council, chaired 
by Archbishop Sotirios, had a meeting.  All 
the issues were discussed, and all of the 
necessary decisions were made.

Friday, October 10th. The graduation 
ceremony for our theological Academy 
was very successful, at the hall of the Holy 
Archdiocese.

More than 400 supporters came forward. 
Among the officials in Toronto, was the 
Consul General of Greece, Mr. Victor 
Maligoudis, the Serbian Bishop, His Grace 
Dimitrios Mitrophanis and the Ukrainian 
Bishop, His Grace Andriy, Mr. Spyros 
Volonakis, Director of Hellenic Orthodox 
Education of the Holy Archdiocese of 
Canada, with his wife Mrs. Eleftheria 
Tzima-Volonakis, Judge of the Greek 
Supreme Court in Toronto, Mrs. Zoe Verutis, 
President of the Archdiocese’s Council of 
Ladies Philoptochos of Canada, the Archon, 
Master Frank Topos, and the highly and 
most respected Protopresbyter Father 
Panagiotis Avgeropoulos, President of the 
Priests Syndesmos.

The Graduates who received their degrees 
from our Theological Academy included, 
Fr. Theodore Almanos, Deacon Konstantine 
Tsialtas, and Evangelos Athanasoulas.  Our 
warmest Congratulations.

The new Archdiocese Ladies Philoptochos 
Council was sworn in by Archbishop 
Sotirios. The newly elected president is Mrs. 
Zoe Verouti. Our warmest congratulations.

Saturday October 19th. The Grest Vespers 
was celebrated by Archbishop Sotirios in 
Oshawa, assisted by many priests, at the 
feast of St. Gerasimos of Cephalonia. The 
next day, in the same church, Archbishop 
Sotirios celebrated the Divine Liturgy, 
assisted by Fr. Christopher Kouloulia.

Presvetera Sophia Wieliki fell asleep in the 
Lord.  Archbishop Sotirios was in Barrie and 
performed the Thrice Holy Hymn Service.  
He was assisted by the priests, Fr. Ignatius 
Delilis, Fr. Panagiotis Avgeropoulos and Fr. 
Theodoros Alamanos.  Archbishop Sotirios 
spoke fondly about Presvetera Sophia and 
her late husband Fr. Pavlos, because they 
were both people of God.

The elevation of the flag was done 
a Parliament Hill, in Ontario, on the 
celebratory day of Cyprus.  Archbishop 

Sotirios was represented by Fr. Philip Philippou.
Archbishop Sotirios was visited in his office, by 

the writer Mr. Simanderis and his wife.
The feast of St. Demetrios was celebrated along 

with the anniversary of OXI Day, (October 28, 
1940).  Great Vespers, the Divine Liturgy, and the 
Doxology was celebrated by Archbishop Sotirios at 
St. Demetrios Greek Orthodox Church in Toronto.  
He was also assisted by many priests.

Sunday, October 27, Archbishop Sotirios 
celebrated the Divine Liturgy at St. Dimitrios in 
Hamilton, assisted by Fr. Dimitrios Gianniou.  At 
the end of the Divine Liturgy, the Doxology was 
celebrated for the ethnic celebration of the 28th 
of October, 1940.  A Luncheon was prepared for 
everyone.  Poems were read and scholarships 
were given.  Our warmest congratulations to the 
Greek Orthodox Community of St. Demetrios, in 
Hamilton.

Tuesday, October 29th.  An Evening Divine 
Liturgy was celebrated, where Deacon Thomas 
Sandberg was ordained to the priesthood, and 
Fr. Theodore Paraskevopoulos was elevated to 
Oikonomos, by Archbishop Sotirios.  Participants 
included 14 Priests and 3 Deacons.  Dinner was 
provided for everyone.  May they be worthy.

Thursday, October 31.  Archbishop Sotirios 
celebrated Great Vespers, followed by the Divine 
Liturgy the next day, at the Holy Anargyroi Greek 
Orthodox Church\Hellenic Homes.  Many priests 
participated, in addition to Father Christian 
Socosan.  Fr. Sokosan and Fr. Ignatios Deli,       are the 
presiding priests of the Churches of St. Anargyroi 
and St. Cyril and Methodius\Hellenic Homes.  
We thank them warmly for their continued and 
excellent service.  Our Holy Archdiocese rightly 
praises them.

Prior to the Vespers, Archbishop Sotirios visited 
all the food banks of the Hellenic Homes, he 
dialogued with the faithful, he sang with them the 
hymn for Saints Anargyri, the Ypermaxo, as well as 
the national anthems of Greece and Canada.

The worshipers of the Hellenic Homes participated 
with great reverence, along with many other devout 
Christians.

We warmly congratulate the president of the 
Hellenic Homes, Ioannis Fanara, the entire board 
of directors, along with all of the staff of Hellenic 
Homes.  Truly they do an excellent job, at the 
Hellenic Homes. 

Στο 
γραφείο 

του 
Αρχιεπισ.

Σωτηρίου, 
ο κ. Π. Χατζής 

µε τον 
αδελφό του

 π.Γεώργιο 
Χατζή, 

ιερέα από 
την Ελλάδα.
In the office 

of Archbishop 
Sotirios, Fr. P. 

Hatzis with his 
brother 

Fr. George 
Hatzis, a priest 

from Greece.
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Mέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ 

δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ 
τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε 
ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν 

πρᾶξιν αὐτοῦ. 
(Ματθ. 16:27)

For the Son of man shall come 
in the glory of His Father with 
His angels; and then he shall 

reward every man according to 
his works.”

(Matth. 16:27)

Fr. Stavros N. Akrotirianakis

In the beginning, God created the heavens and the earth. 
The earth was without form and void, and darkness was 
upon the face of the deep; and the Spirit of God was moving 
over the face of the waters. And God said “Let there be 
light”; and there was light. (Genesis 1:1–3)

Unlike our American culture, which celebrates from now 
until Christmas, with celebrations ending promptly on 
December 26, the Orthodox Church celebrates the Nativity 
throughout the year. Our joyful part of the celebration in 
this season is supposed to be from December 25 through 
January 7. November 15 through December 24 is a period 
of fasting and reflective preparation. The focus is neither 
shopping nor decorating, but meditating on the awesome 

miracle of the Son of God taking on flesh and becoming one 
of us. This is why we call the holiday either the Nativity (to 
commemorate an historical event) or the Incarnation (to 
recognize the spiritual significance of the Nativity). Each 
day of the forty days, we examine the scriptures of the 
Nativity. My hope is that we’ll take this journey together 
in a prayerful and purposeful way.

Why did God send His Son to be among us? To answer 
this question, we go back to “the beginning.”

In order to believe in God, one has to first believe that 
God created us—someone greater than us created us. 
Whether one interprets Genesis 1 as seven literal days or 
not (most Orthodox theologians affirm that the seven-day 
creation is an allegory), or whether one believes that God 
created everything, or that He created the first thing and a 
chain-reaction of evolutionary outgrowth was the result, the 
most important verses of Genesis 1 are the first three: In the 
beginning, God created the heavens and the earth. In the 
beginning, there was God, there was nothing else but God. 
And God created everything from nothing. God, however, 
is not created, but existed from the beginning.

In order to believe in Christ, one has to believe that He 
too, existed from the beginning. Genesis 1:1–3 reveals all 
three persons of the Holy Trinity, present and working 
together for the creation of the world. In the beginning 
God (the Father) created the heavens and the earth. The 
Spirit (Holy Spirit) of God was moving over the face of the 
waters. And God said (the voice of God is God the Son), 
“Let there be light.”

After the creation of the Light, God (in Trinity) created 
the heavens, the earth, the moon, sun, and stars, the plants, 
and the animals. At every stage of the creation, God looked 
upon what He created “and saw that it was good. (Gen. 1: 
4, 12, 18, 25).”

On the “sixth day,” God said “Let us make man in Our 
image, after Our likeness . . . So God created man in His 
own image, in the image of God He created him; male and 
female He created them (Gen. 1:26–27).” And after creating 
the man, God looked on what He created and saw that is 
was VERY good, the only time that this superlative is used 
in reference to the creation.

God gave man the Garden of Eden, where he lived in a 
state of Paradise. However, God gave the man free will. He 
did not force man to live in union with God. He gave him 
a choice. He told man, “You may freely eat of every tree of 
the garden; but of the tree of the knowledge of good and 
evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you 
shall die (Gen. 2:16).”

But man was not content. Instead of feeling thankfulness 
for all that God had given to him, man was ungrateful. 
And tempted to eat from the tree, he did so. And God cast 
mankind out of Paradise, out from the Garden of Eden. 
Instead of living in unity with God, the human being now 
lived in a state of chaos—victim of his own mistakes, victim 
of the mistakes of others, and victim of a broken creation 
filled with “natural” (in reality unnatural, because God 

Blessed Are You Blessed Are You 
Among WomenAmong Women

Fr. Barnabas Powell

We are a people strongly shaped by an 
inherent mistrust of all authority except our 
own and we hold to the notion of equality 
to the point of idolatry. This might be good 
for having a culture shaped exclusively by 
free market ideals and entrepreneurship, 
but it might not serve us well in embracing 
ideas much older than either of these two 
philosophies.

Look at our Gospel Lesson for today in 
Luke 1:39-49, 56:

In those days, Mary arose and went with 
haste into the hill country, to a city of Judah, 
and she entered the house of Zacharias and 
greeted Elizabeth. And when Elizabeth 
heard the greeting of Mary, the babe leaped 
in her womb; and Elizabeth was filled with 
the Holy Spirit and she exclaimed with a 
loud cry, “Blessed are you among women, 
and blessed is the fruit of your womb! And 
why is this granted me, that the mother of 
my Lord should come to me? For behold, 
when the voice of your greeting came to my 
ears, the babe in my womb leaped for joy. 
And blessed is she who believed that there 
would be a fulfillment of what was spoken 
to her from the Lord.”

And Mary said, “My soul magnifies the 
Lord, and my spirit rejoices in God my 
Savior, for he has regarded the low estate 
of his handmaiden. For behold, henceforth 
all generations will call me blessed; for he 

In The Beginning: In The Beginning: 
Reflections On The Reflections On The 

Nativity FastNativity Fast

made nature perfect) disasters, until the day that each 
human being dies, and returns to the dust from which he 
was created.

A wall of separation separated man from God. In Genesis 
3:24, we read, “God drove out the man; and at the east of 
the garden of Eden He placed the cherubim, and a flaming 
sword which turned every way, to guard the way to the 
tree of life.”

God did not abandon His people though. He made a 
covenant with Noah (Gen. 9:13–17) that He would never 
destroy the earth with a flood again. He made a covenant 
with Abraham (Gen. 15) that God would be a Father to 
Abraham and all of His descendants. The sign of the 
covenant was circumcision (Gen. 17). God gave deliverance 
from famine through Joseph (Gen. 41). He gave deliverance 
to His people, the Israelites, from the oppression of Pharaoh 
(Exod. 14). God gave order to the people of Israel through 
the Ten Commandments (Exod. 20). He gave His people 
judges, kings and prophets in every generation, to let them 
know that they were not forgotten by Him. Throughout 
the Old Testament, there are prophecies foretelling of the 
coming of Christ the Messiah, who will save His people 
from their sins. “But when the time had fully come, God 
sent forth His Son to redeem those under the Law (Gal. 4:4).” 
This is the Feast of the Nativity. The story of the Nativity 
is told in Prophecy (Old Testament), the Gospels (New 
Testament), the Epistles (New Testament), and hymns and 
prayers (from the liturgical tradition). All will be used on 
our journey to the Nativity.

As we begin our journey, remember these three things—
God made us in His image and likeness; we fell through 
sin; and through the Incarnation (which begins the earthly 
ministry of Christ that culminates in His Passion and 
Resurrection from the dead), we are reunited with Christ, 
as the Creator comes to live among His creation and redeem 
us from our sins.

Today’s prayer is a hymn from the Vespers of Christmas, 
which tells us that through the Nativity the wall of 
separation between us and God came down.

Come, let us rejoice in the Lord, as we tell about this 
mystery. The middle wall of separation has been broken 
down; the fiery sword has turned back, the Cherubim 
permits access to the tree of life; and I partake of the 
delight of Paradise, from which I was cast out because of 
disobedience. For the exact Image of the Father, the express 
Image of His eternity, take the form of a servant, coming 
forth form a Virgin Mother; and He undergoes no change. 
He remained what He was, true God; and He took up what 
He was not, becoming human in His love for humanity. 
Let us cry out to Him: “You who were born from a Virgin, 
O God, have mercy on us.” (Trans. Fr. Seraphim Dedes.)

Fr. Stavros N. Akrotirianakis. “In the Beginning: Reflections 
on the Nativity Fast - Articles on the Nativity of Our Lord and 
Savior Jesus Christ.” Greek Orthodox Archdiocese of America, 
https://www.goarch.org/-/in-the-beginning-reflections-on-the-

nativity-fast. Accessed 4 Nov. 2019.

who is mighty has done great things for me, 
and holy is his name.” And Mary remained 
with her about three months, and returned 
to her home.

Notice, Elizabeth gets a taste of what 
will be freely offered to all at the Feast of 
Pentecost after the Lord’s resurrection and 
the coming of the Holy Spirit; she is filled 
with the Holy Spirit. This means her words 
aren’t inspire by some over the top emotion, 
or even familial devotion. What inspires her 
words is the same inspiration in the whole 
of Holy Scripture!

Elizabeth declares three blessings and 
asks one significant question. First, she 
declares what is obvious to anyone who 
actually realizes Who Mary is carrying in 
her womb – Blessed are you among women. 
If I can put this in some Southern slang – 
Ain’t never been a woman like you, ever, 
and ain’t never gonna be another like you! 
Next, she proves her first statement wise 
and true because she recognizes just Who 
is being brought into the world – Blessed is 
the fruit of your womb. This is no ordinary 
Baby. This is no ordinary pregnancy. This is 
not God just renting space inside a lady so 
He can get Himself a body (that’s more of 
a pagan attitude than Christian). No, this is 
a better “fruit” than Eve ate in the Garden. 
This fruit undoes the damage of that fruit!

And the third blessing flows naturally 
from the first two – blessed is she who believed. But that’s what believing does, it 

makes possible the impossible. God, in His 
desire to make us like Him, offers us the 
soul-expanding participation in His love by 
granting us the ability to choose to believe 
and the freedom to reject faith if we will.

But the question reveals just why the 
history of Christianity has ALWAYS held 
that Mary occupies a unique place as the 
First Christian (after all, she accepted Jesus 
to come and live inside her!). Elizabeth, 
the Jewish lady shaped by centuries of 
Israel learning the hard way not to fall 
into the pagan notion of many gods; the 
Jewish lady whose husband was a Jewish 
priest and who knew the scriptures, the 
theology, and the warnings against idolatry; 
the Jewish lady who, filled with the Holy 
Spirit, calls her younger cousin “the mother 
of my Lord.”

We Orthodox Christians don’t call Mary 
the Theotokos (Greek for God-bearer) to 
exalt Mary, though she deserves to be held 
in the utmost esteem and honor for her 

faithfulness, her devotion, her piety, and 
her love; but because the Baby in her womb 
is God Himself taking on flesh to redeem all 
of humanity. She is the most honored Portal 
through which the Uncreated God entered 
His creation. To diminish her is to risk 
diminishing Him, and when we do that we 
diminish each other, for we are called to do 
exactly what she did – have Christ formed 
in us and show Him to our world. Missing 
Mary means missing Jesus and Who He is 
and what He came to do for you and me.

Today, let’s do what Christians have 
always done through the centuries: Call 
Mary blessed because she is the “mother 
of God.”

P.S. God bless you on this Feast day of 
the Entrance of Our Lady into the Temple! 
(Powell)

Powell, Fr Barnabas. 
“Blessed Are You Among Women.” Faith 
Encouraged, 21 Nov. 2018, https://blogs.

ancientfaith.com/faithencouraged/2018/11/
blessed-are-you-among-women-3/.

pp pp
Από το τήσιο δείπνο 
της Θεολογικής μας 
Ακαδημίας στην 
περιοχή Montreal-
Laval. Στα πρώτα 
τραπέζια μέλη της 
νεολαίας.

From our annual 
dinner of the 
Theological 
Academy in 
Montreal-Laval. The 
youth of Montreal 
were at the head 
tables.
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Remember Remember 
Our Theological Our Theological 

AcademyAcademy

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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Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν·
καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο 

ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει.  
(Φιλιπ. 3,15)

Let us therefore, as many as be 
perfect, be thus minded: and if in 
anything ye be otherwise minded, 

God shall reveal even this unto you.  
(Philp 3:15)

The Defunct “Campana” The Defunct “Campana” 
Greek Newspaper in New YorkGreek Newspaper in New York

Who Slandered Saint Who Slandered Saint 
Nektarios and Why?Nektarios and Why?

 
Let Kolokotronis provide us with the answer. 

Kolokotronis said that “the bad kids throw 
stones at the walnut trees which are full of 
walnuts.”

Saint Nektarios was a Saint, so they slandered 
him. And they managed to bring him down. 
God however did not abandon him. He was 
proclaimed a Saint and is honoured by all. 
What did his slanderers accomplish? Nothing. 
Absolutely nothing was achieved.

Do you remember the “Campana” newspaper? 
The defunct Greek newspaper in New York? 
This paper would slander Archbishop Iakovos 
in the worst possible way.

As everyone knows, the best Archbishop 
of America was Athenagoras, who eventually 
became Patriarch. Second best after Athenagoras 
was without a doubt Iakovos.

The bad kids continue to throw stones at 
the walnut trees that have walnuts, and the 
slanderers continue to slander those who work 
hard and succeed. Their efforts are futile, but 
they cannot understand it.

“Let them speak foolishly and gawk,” as the 
ancient Greek saying goes. Let them rant and 
dupe themselves. Unfortunately, they refuse to 
wise up. What a pity!

They continue to slander, while the diligent 
continue to progress even further towards 
sainthood.

On November 25th,  the 
Orthodox Church pays 
tribute to a very important 
saint to our religion, St 
Catherine of Alexandria. 
Saint Catherine, who was 
from Alexandria, was the 
daughter of Constas.  She 
was a remarkably beautiful 
maiden, most innocent, 
and illustrious in wealth, 
lineage, and knowledge. By 
her dedicated understanding, 
she completely vanquished 
the passionate and rampant 
soul of Maximinus, the tyrant 
of Alexandria; and by her 

persuasiveness, she stopped 
the mouths of the so-called 
philosophers who had been 
gathered to argue against her. 
Angels took her holy relics to 
the holy mountain of Sinai, 
where they were discovered 

saintsaint
 catharine catharine

Why And How Do 
Orthodox Perform The 

Sign Of The Cross?
“But God forbid that I should boast except in the 

cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has 
been crucified to me, and I to the world” (Galatians 
6:14).

The power of the Cross is mysterious -- no matter 
how unexplainable, it is true and indisputable.

Throughout the history of the Church, Christians 
have preached the Cross, displayed the Cross in 
their homes and altars, venerated the Cross in the 
liturgy, and signed themselves with the Cross in 
worship of the Holy Trinity and during times of fear 
or temptation.

In general the right hand is used; the thumb, 
index and middle fingers are brought to a point – 
representing the Holy Trinity: Father, Son and Holy 
Spirit. The ring and baby fingers are together folded 

I'M ORTHODOX: I'M ORTHODOX: 
WHAT DOES THAT MEAN?WHAT DOES THAT MEAN?
30 QUESTIONS AND ANSWERS 30 QUESTIONS AND ANSWERS 
  - A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

down, towards the palm – they represent the two 
natures of the God-man Jesus Christ: Divine and 
Human.

The four points are made, in the following order, to 
properly make the sign of the Cross: forehead; navel; 
right shoulder; and, left shoulder. The sign of the 
Cross can be made at any time, in any place, for any 
reason, but should always be made with reverence and 
respect. The Cross is to be venerated, for wherever the 
sign may be, Christ also is there.

In addition to the Third Sunday of Great Lent 
(Veneration of the Cross), the Feast of the Elevation 
of the Life-Giving Cross is commemorated each year 
on September 14th (Strict Fast). The Epistle Reading 
for the Feast is from St. Paul’s First Letter to the 
Corinthians 1:18-24: BRETHREN, the word of the cross 
is folly to those who are perishing, but to us who are 
being saved it is the power of God. For it is written, “I 
will destroy the wisdom of the wise, and the cleverness 
of the clever I will thwart.” Where is the wise man? 
Where is the scribe? Where is the debater of this age? 
Has not God made foolish the wisdom of the world? 
For since, in the wisdom of God, the world did not 
know God through wisdom, it pleased God through 
the folly of what we preach to save those who believe. 
For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but 
we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews 
and folly to Gentiles, but to those who are called, both 
Jews and Greeks, Christ the power of God and the 
wisdom of God.

many years later. The famous monastery of Saint 
Catherine was originally dedicated to the Holy 
Transfiguration of the Lord and the Burning Bush, but 
later was dedicated to Saint Catherine.The fifty orator 
appointed by Maximinus to debate with St Catherine’s 
were so moved that they recognized their error and 
asked for baptism. Maximinus condemned them all 
to death. St. Catherine was then subjected to torture 
on a specially-constructed spiked wheel (with which 
she is usually shown in her icon), but an angel loosed 
her and astonishingly smashed the wheel. Maximinus’ 
own wife and 200 soldiers, were moved to profess 
their faith in Christ and their yearning to be baptized. 
All of them were put to death. Finally Catherine 
herself was led outside the walls of Alexandria and, 
after a prayer of thanks to God, was beheaded.  St. 
Catherine is a very important Saint to Orthodoxy, and 
is also the Patron Saint of the Youth Board.  We can all 
learn a lot from Saint Catherine, a lot about our faith, 
and a lot about ourselves.  St. Catherines message still 
lives through us every single day.

 Father Athanasios Demos

At my old age I have come to realize that I personally 
need to focus fast during Lent and all other fasting 
periods of the Ecclesiastical year. As in most cases I 
have focused on what I should or should not eat and 
how much I should or should not eat. Food has been 
the focus that has absorbed my attention. Now as I 
grow older I find myself leaning towards a different 
focus... not so centered on the particular details on 
what and how much I eat, rather to focus on eating 
much less and of that which is healthier for my body 
— vitamin packed vegetables, less carbohydrates.
I have found over the years that many people become 
nervous, uptight and irritable during fasting periods 
because they are struggling to control their appetites 
and discipline their bodies. While the food fast is 
meant to reflect on the spiritual struggle against sin 
? that is to fast from sin - this latter focus seems to 
dissipate, as the food struggle becomes more and 
more of a central focus. Our friends may correct us 
if they see us eating something that is not "fasting 
food" yet laugh at an off-color joke or use of profanity. 
"You shouldn't eat that if you're really Orthodox..." 
What about — "You shouldn't say, think or do that 
if you're really Orthodox"? We don't dare delve into 
the sin aspect of fasting, but we do dare to focus on 
food.

Perhaps our focus should intensify in concentrating 
on the real focus fast — to focus on what I should or 
should not think?to focus on what I should or should 
not say... to focus on what I should or should not do. 
My focus fast should center on what that person in the 
mirror eats and how much he eats... on what he thinks 
and how he thinks... on what he says and why he 
says it?on what he does and why and how he does it.
I can't speak for you; I can only speak for myself. 
I think that this Lent I'm going to do my best to 
concentrate intensely on fasting from my thoughts, 
words and deeds... asking myself why I think, say 
and do things... what reasoning or excuse do I have 
for thinking saying or doing things... and whether my 
thoughts, words and deeds are hurtful or beneficial 
to others and to myself. Most of all I must reflect on 
my thoughts words and deeds and ask if they bring 
Glory to Almighty God. If they don't then even my 
strictest fast in every form may be hypocritical. If they 
do, then the Easter Resurrection Service will bring 
an even deeper sense of joy in knowing that in some 
small way fasting brought my unworthy soul closer to 
God. I pray that God will bless you so that — in all its 
forms and to whatever degree — your fast may bring 
you even closer to Almighty God! In fact, let's pray 
for one another — that by being closer to one another, 
we will all become even closer to God. I pray that we 
experience a most blessed, inspiring and holy Lent!

A Reflection A Reflection 
on the Great Faston the Great Fast
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DECEMBER 2019

Μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς 
τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς 

ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς 
ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας 

τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.  
(Εφεσ.  4,13)

Till we all come in the unity of the 
faith, and of the knowledge of the Son 

of God, unto a perfect man, unto the 
measure of the stature of the fulness 

of Christ.
Ephes. 4,14

Tue  3 G. Vespers – St. Barbara Feast,  
   Prophet Elias Church,   
   Mississauga, ON
    Elevation of Fr. Theologos  
             Drakos to Protopresbyter
 Elevation of Fr. Christos   
 Bitsakakis to Economos

Thu  5 G. Vespers, St. Nicholas Church,  
   Toronto, ON
   Elevation of Fr. Fanourios Pappas
   to Economos

Fri  6 D. Liturgy, St. Nicholas Church,  
   Toronto, ON

Sun 8 D. Liturgy, St. George Church,  
   Toronto, ON

Sun 8 G. Vespers  -St. Anna Feast, 
   St. Panteleimon Church,   
   Markham, ON
    Elevation of Fr. Constantinos   
    Economos to Economos 

Sun  15 D. Liturgy, St. Nicholas Church,  
   Laval, QC

Mon  16 G. Vespers, St. Dionysios Church, 
     LaSalle, QC

Tue  17 D. Liturgy, St. Dionysios Church,  
   LaSalle, QC

Sun  22 D. Liturgy, Sts. Constantine and  
   Helen Church, Surrey, BC

Tue  24 Christmas Eve D. Liturgy, 
   St. George Church,Vancouver, BC

Sun  29 D. Liturgy, St. Nicholas Church,  
   Vancouver, BC

Wed   Jan 1 D. Liturgy, St. Demetrios  
   Church, Calgary, AB

Συνεδρίασε η Αγία και Iερά Σύνοδος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου υπό  την προεδρία του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Μέρος, 
στη συνεδρίαση αυτή, έλαβε και ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος.

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου. Έγινε με πολλή επιτυχία η 
πρώτη συνεδρίαση του αρχιεπισκοπικού συμβουλίου υπό 
την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου.

Οκτωβρίου, 8-10. Συνήλθε η πνευματική ετήσια 
Σύναξη των Ιερέων στο Kingston, Ontario, υπό την 
προεδρία του Aρχιεπισκόπου Sωτηρίου. Έλαβαν μέρος 
σχεδόν όλοι ιερείς από όλο τον Καναδά και οι εργασίες 
ήσαν άριστες.Το αποκορύφωμα ήταν η Θεία Λειτουργία, 
την οποία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι ιερείς μαζί 
στον Ι.Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, Kingston, Ontario.

Σάββατο, Οκτωβρίου 12. Όπως κάθε χρόνο έγινε 
Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο για τους κληρικούς οι 
οποίοι υπηρέτησαν στον Καναδά, τους άρχοντες του 
οικουμενικού μας πατριαρχείου και τους δωρητές και 
ευεργέτες της ιεράς μας Αρχιεπισκοπής στον Ι. Ναό Αγ. 
Ιωάννη του Θεολόγου. Προέστη της Θείας Λειτουργίας 
και του μνημοσύνου ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και 
συλλειτούργησαν ο π. Αλέξανδρος Σαλμάς και ο 
π. Ιγνάτιος Δελής. Μετά τη Θεία Λειτουργία και το 
μνημόσυνο παρετέθη γεύμα για όλους.

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου. Συνήλθε σε συνεδρίαση η 
εκτελεστική επιτροπή του αρχιεπισκοπικού συμβουλίου, 
υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου. 
Συζητήθησαν όλα τα θέματα και ελήφθησαν οι 
απαραίτητες αποφάσεις.

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου. Έγινε με μεγάλη 
επιτυχία η τελετή απονομής πτυχίων της Θεολογικής 
μας Ακαδημίας στο πολιτιστικό κέντρο της ιεράς 
Αρχιεπισκοπής.

Παρεκάθησαν περισσότεροι από 400 συνδαιτυμόνες. 
Μεταξύ των επισήμων ο γενικός πρόξενος της 
Ελλάδος στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Σέρβος 

Επίσκοπος, Θεοφιλ.
Δρ. Μητροφάνης και ο 
Ουκρανός Επίσκοπος, 
Θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ο ς 
Andriy, ο κ. Σπύρος 
Βολονάκης, Διευ/
ντής Ελληνορθόδοξης 
Παιδείας Ι. Αρχιεπι- 

σκοπής Καναδά, με τη σύζυγό του κα Ελευθερία 
Τζίμα-Βολονάκη, δικαστής στο Ανώτερο Δικαστήριο 
του Οντάριο, η κα Μαρία Λυχνάκη, Εκπαιδευτική 
Ακόλουθος του Ελληνικού Προξενείου στο Τορόντο, η 
κα Ζωή Βερούτη, πρόεδρος Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, ο Άρχων, Μαΐστωρ 
κ. Φράνκ Τόπος και ο Αιδ. Πρωτοπρ. Παναγιώτης 
Αυγερόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου Ιερέων.

Απεφοίτησαν από την Θεολογική μας Ακαδημία 
και έλαβαν τα πτυχία τους οι, π. Θεόδωρος Αλαμάνος, 
διάκονος Κωνσταντίνος Τσιάλτας και κ. Ευάγγελος 
Αθανασούλας. Θερμά συγχαρητήρια.

Ορκίστηκε το νέο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας από τον Αρχιεπίσκοπο 

Σωτήριο. Νέα πρόεδρος η κα Ζωή Βερούτη. Θερμά 
συγχαρητήρια.

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου. Μέγα Εσπερινό τέλεσε ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στην Oshawa, βοηθούμενος 
από πολλούς ιερείς, στη γιορτή του Αγίου Γερασίμου 
Κεφαλληνίας. Την επόμενη ημέρα, στην ίδια εκκλησία, 
τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος Θεία Λειτουργία, 
βοηθούμενος από τον π. Χριστοφόρο Κουλουλία.

Εκοιμήθη εν Κυρίω, η πρεσβυτέρα Σοφία Wieliki. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
μετέβη στο Barrie και 
τέλεσε Tρισάγιο, βοηθού-

μενος από τους ιερείς, 
π. Ιγνάτιο Δελή, π. Παναγιώτη Aυγερόπουλο και π. 
Θεόδωρο Αλαμάνο. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος μίλησε 
με τα καλύτερα λόγια για την πρεσβυτέρα Σοφία και τον 
αείμνηστο σύζυγό της π. Παύλο, γιατί και οι δύο ήσαν 
άνθρωποι του Θεού.

Ανύψωση της σημαίας έγινε στη Βουλή του Οντάριο 
στην ημέρα της Κύπρου. Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο 
εκπροσώπησε ο π. Φίλιππος Φιλίππου.

Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο επισκέφθηκε στο γραφείο του 
ο συγγραφέας κ. Σημαντήρης με τη σύζυγό του.

Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η γιορτή του Αγ. 
Δημητρίου και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. 
Μέγα Εσπερινό, Θεία Λειτουργία και Δοξολογία τέλεσε 
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον εορτάζοντα Ι. Ναό Αγ. 
Δημητρίου Τορόντο, βοηθούμενος από πολλούς ιερείς.

Την Κυριακή, 27 Οκτωβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Δημητρίου 
Hamilton, βοηθούμενος από τον π. Δημήτριο Γιαννιoύ. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η δοξολογία για 
την 28η Οκτωβρίου 1940. Παρετέθη γεύμα για όλους. 
Απηγγέλθησαν ποιήματα και δόθησαν υποτροφίες. Θερμά 

συγχαρητήρια στην 

Κοινότητα Αγ. Δημητρίου Hamilton.
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου. Βραδινή Θεία Λειτουργία και 

την σε πρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου Θωμά 

Sandberg και την ανύψωση σε Οικονόμο του π. Θεόδωρου 
Παρασκευόπουλου, έκαμε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. 
Έλαβαν μέρος δέκα τέσσερις (14) ιερείς και τρεις (3) 
διάκονοι. Παρετέθη δείπνο για όλους. Άξιοι!

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου. Μέγα Εσπερινό, αλλά και 
Θεία Λειτουργία την επομένη, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος, στον εορτάζοντα Ι. Ναό Αγ. Αναργύρων του 
Ελληνικού Σπιτιού. Έλαβαν μέρος πολλοί ιερείς και  φυσικά 
ο προϊστάμενος π. Χριστιανός Σόκοσαν. Ο π. Σόκοσαν 
και ο π. Ιγνάτιος Δελής, ιερατικώς προϊστάμενοι των Ι. 
Ναών Αγ. Αναργύρων και Αγ. Κυρίλλου και Μεθόδιου του 
Ελληνικού Σπιτιού, εργάζονται με τον καλύτερο τρόπο και 
τους ευχαριστούμε θερμά. Η ιερά μας Αρχιεπισκοπή τους 
αποδίδει τον δίκαιο έπαινο.

Πριν τον Μ. Εσπερινό, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
επισκέφθηκε όλους τους τροφίμους του Ελληνικού 
Σπιτιού, τους μίλησε, έψαλλε μαζί τους το απολυτίκιο 
των Αγίων Αναργύρων και το «Τη Υπερμάχω στρατηγώ 
τα νικητήρια...», αλλά και τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας 
και Καναδά

Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι τρόφιμοι του 
Ελληνικού Σπιτιού, αλλά και πολλοί άλλοι ευλαβείς 
χριστιανοί.

Θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Ελληνικού 
Σπιτιού Γιάννη Φαναρά, σε όλο το διοικητικό συμβούλιο 
και το προσωπικό του Ελληνικού Σπιτιού, γιατί, όντως, 
εκεί γίνεται άριστη εργασία.

Η γλώσσα μας Η γλώσσα μας 
Πολύ συχνά η συζήτηση, ανάμεσα σε ανθρώπους 

με φόβο Θεού, στρέφεται γύρω από τις διάφορες 
αμαρτίες.

Ψάχνουν να βρουν, σε τι βαθμό είναι βαρειές και 
ασυγχώρητες· και σε τι βαθμό είναι συγγνωστές.

Μια φορά η συζήτηση είχε στραφή γύρω από τα 
αμαρτήματα της γλώσσας: κατάκριση, βρωμόλογα, 
βλαστημίες και άλλα. Και φυσικά, μερικοί τα 
αμαρτήματα της γλώσσας τα εύρισκαν, όλα, μικρά 
και ελαφρά!

Στεκόταν δίπλα τους, μαζί τους, και ο όσιος 
Σισώης. Τον ερώτησαν, τι γνώμη είχε. Και τους 
απάντησε:

- Εγώ, τριάντα χρόνια τώρα, ένα έχω προσευχή! 
Για ένα και μόνο παρακαλώ τον Κύριο: να με 
φυλάει από την γλώσσα μου!

(Γεροντικό, αββά Σισώη)
Τι ήθελε να μας ειπεί με τα λόγια του αυτά ο 

όσιος Σισώης († 6 Ιουλίου);
Ήθελε να μας ειπεί:
- Είναι λάθος μας, να θεωρούμε τα αμαρτήματα 

της γλώσσας μικρά. Αντίθετα. Είναι αμαρτήματα 
πολύ βαριά! Μας το λέει, στο Ευαγγέλιο, ο Χριστός: 
«Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το 
στόμα» (Ματθ. 12, 34). Δηλαδή: Ό,τι έχει κανείς 
στην καρδιά του, αυτό βγαίνει στο στόμα του.

Με λίγα λόγια ο όσιος Σισώης τα είπε όλα!
Είναι  προτιμότερο να έχεις βρώμα στο σώμα, 

παρά στην καρδιά!
Είναι μεγάλο κακό, μεγάλο κρίμα, να έχεις 

καρδιά γεμάτη βρώμα και βούρκο!
Τι χειρότερο από το να έχωμε βρώμικη και 

μολυσμένη καρδιά;
Πώς θα έλθει ο Χριστός μέσα μας;
Πού θα βρει τόπο να σταθή, να καθήσει;
Έχομε χρέος να τα διορθώσωμε τα αμαρτήματα 

της γλώσσας μας.
Δεν είναι αστεία υπόθεση.
Δεν είναι παρωνυχίδα.
Είναι θέμα πολύ σοβαρό!
Γι’ αυτό αγωνιζόταν με τόση περίσκεψη και τόσο 

επίμονα ο άγιος Σισώης.

Σεβ. Μητροπολίτου Πρεβέζης Μελετίου

Χειροτονία σε 
Πρεσβύτερο του 
Διακόνου Θωµά 
Sandberg στον Ι.Ν. 
Αγ. Κωνσταντίνου και 
Ελένης. Άξιος!

The Ordination to the 
priesthood of Deacon 
Thomas Sandberg at 
Sts. Constantine and 
Helen Greek Orthodox 
Community in Toronto. 
Axios!

Ο καθηγητής και 
συγγραφέας κ. 
Σηµαντήρης µε 
τη σύζυγό του 
στο γραφείο του 
Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου.

Professor and writer 
Mr. Simantiris with his 
wife in the office of 
Archbishop Sotirios.

Εκοιµήθη εν Κυρίω η 
πολυσέβαστη πρεσβυτέρα 

Σοφία Wieliki. Για χρόνια 
υπηρέτησε την Εκκλησία µε 

τον σύζυγό της π. Παύλο, 
σαν χοράρχισσα. Προσέφερε 

πολλά. Αιωνία της η µνήµη.
The highly respected 

Presvyteria Sophia Wieliki fell 
asleep in the Lord. For many 
years she served the Church 

with her husband, Fr. Paul 
Wieliki, as a choir director. 

She offered a lot to her 
community. May her memory 

be eternal.


