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

Πράξ θ’, 31  
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Νύχτα σκέπασε και πάλι πολιτείες και χωριά 
κι οι ψυχές μας περιμένουν κι είναι η θλίψη μας βαθιά.

Μας φαρμάκωσε το ψέμα και το μίσος το πικρό
τ’ αδικοχυμένο αίμα αναρίθμητων νεκρών.

Έλα Χριστέ μας σε μας που Σε καρτερούμε,
φέρε γαλήνη και παρηγοριά.

Ζόφος. Παχύ σκοτάδι. Μαύρα σύννεφα καλύπτουν τον ουρανό. 
Παντού πόλεμοι. Αιματοχυσίες. Άνθρωποι ξεριζωμένοι τρέχουν να 
βρούν κάπου ειρήνη. Πνίγονται στις θάλασσες. Αποδεκατισμένοι 
βρίσκουν νέες πατρίδες. Φοβερό να το ζεις.

Αυτοκτονούν και σκοτώνουν αθώους. Εξαγριωμένοι τζιχαντιστές 
κόβουν λαιμούς με μαχαίρι. Τι Θεός είναι αυτός στον οποίον πιστεύουν; 
Ασφαλώς ψεύτικος.

Κάθε αδικοσκοτωμένος είναι και ένας μικρός Χριστός. Δέκα τέσσερις 
χιλιάδες (14.000) αθώα παιδιά έσφαξε ο Ηρώδης. Δέκα τρία εκατομμύρια 
(13.000.000) χριστιανούς έστειλε στο μαρτύριο η ειδωλολατρική ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία. Εκατό χιλιάδες (100.000) χριστιανοί σκοτώνονται κάθε 
χρόνο, σήμερα. Διώχθηκε και διώκεται ο Χριστός.

o xριστoς σhμερα
Τον διώκει η απιστία. Η αθεΐα. Η θεωρία του υπερανθρώπου που 

θέλει να βάλει τον άνθρωπο στο θρόνο του Θεού. Οι ψεύτικες θρησκείες. 
Αυτές που διδάσκουν πως οι οπαδοί τους μπορεί να σκοτώνουν στο 
όνομα του Θεού.

Στα δύο χιλιάδες (2000) χρόνια του Χριστού επί της γης, πρώτη φορά 
ο χριστιανισμός λιγοστεύει. Τι θα κάνουμε οι χριστιανοί;

Θα φοβηθούμε; Θα παραδοθούμε άνευ όρων; Ασφαλώς όχι. Ζει 
κύριος ο Θεός. Ζει ο Χριστός . Ζει στις ψυχές των χριστιανών.

«Νυν υπέρ πάντων ο αγών». Ο κάθε χριστιανός πρέπει να ρωτήσει. 
Έχω πίστη ως κόκκος συνάπεως; Μια τέτοια πίστη και βουνά μπορεί να 
μετακινήσει.

Μη φοβείσθε χριστιανοί. Η κακία ανέβασε την αρετή στον σταυρό. 
Τον Χριστό. Νόμισε, ότι Τον τελείωσε. Αλλά ο Χριστός πέθανε και 
αναστήθηκε. Νίκησε. Βασίλεψε και βασιλεύει.

Τούτα τα Χριστούγεννα να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του. 
Βασιλεύει ο Χριστός στη ψυχή μου; Είμαι ειλικρινής και τίμιος 
χριστιανός; Ζω την πίστη μου; Ζει ο Χριστός μέσα μου; Αυτό είναι το 
παν για τον κάθε χριστιανό. Το παν είναι ο Χριστός. Ο Χριστός να είναι 
στη ψυχή του κάθε χριστιανού.

Καλά Χριστούγεννα με τον Χριστό στη ψυχή μας. Όπως νίκησε τον 
θάνατο ο Χριστός, θα νικήσει και την κακία που μαίνεται σήμερα.

ΕΓΚYΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓEΝΝΩΝ
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Α. Διαματάρης στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου. 
Από αριστερά π. Αλέξανδρος Σαλμάς, Υφυπουργός κ. Αντώνης Διαματάρης, Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, 
Γενικός Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και Σύμβουλος Πρεσβείας Β’ κ. Εμμανουήλ Κουμπαράκης.

The Deputy Foreign Minister of Greece Mr. A. Diamataris in the office of Archbishop Sotirios. From left 
are Fr. Alexandros Salmas, Deputy Minister Antonis Diamataris, Archbishop Sotirios, Consul General 
Victor Maligoudis and Embassy Counselor Mr. Emmanouil Koumbarakis.

kαλa  xριστοyγεννα 
xαροyμενο & eυλογημeνο το neο eτος!

merry  christmas
happy and blessed new year!

Από αριστερά, Αρχιγραμματεύς του Οικουμ. Πατριαρχείου Αρχιμ. Ιωακείμ Μπίλλης, Μητροπολίτης 
Κυδωνίων Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, Μητροπολίτης 
Βελγίου Αθηναγόρας, Μητροπoλίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, 
Μητροπολίτης Αγκύρας Ιερεμίας, ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, Αρχιεπίσκοπος 
Καναδά Σωτήριος, Μητροπολίτης Ανέων Μακάριος, Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος, 
Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος, Μητροπολίτης Κώου Ναθαναήλ, Μητροπολίτης Ν. 
Ζηλανδίας Μύρων, και  Υπογραμματεύς Αρχιδιάκονος Θεόδωρος Μεϊμάρης.

From left, Chief Secretary of the Ecumenical Patriarchate Archimandrite Ioakim Billis, Metropolitan 
of Kydonion Athinagoras, Metropolitan of Kydonia and Apokoronos Damaskinos, Metropolitan of 
Belgium Athenagoras, Metropolitan of Laodicean Theodoritos, Archbishop of Crete Irenaios His 
All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, His Eminence Archbishop Sotirios Archbishop of 
Canada, Metropolitan Aneon Makarios, Metropolitan of Gortyn and Arcadia Makarios, Metropolitan 
of Ganos and Chora Amphilochios, Metropolitan Koos Nathaniel, Metropolitan Myron of N. Zealand 
and Undersecretary Archdeacon Theodore Meimaris.

Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
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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 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

«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)

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου ο 
Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος,  
ο Eξοχότατος Υφυπουργός Αποδήμου Ελληνισμού  
κ. Αντώνης Διαμαντάρης, συνοδευόμενος από τον 
Eντιμότατο πρόξενο της Eλλάδας στο Τορόντο κ. 
Βίκτωρα Μαλιγκούδη  και τους κ. Μανώλη Κουμπαράκη, 
τη συντονίστρια εκπαίδευσης Δρ. Μίρκα Λυχνάκη 
επισκέφτηκαν το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο 
της Αρχιεπισκοπής. 

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου, τραγούδησαν 
χριστουγεννιάτικα κάλαντα και οι μαθητές-τριες της 
Στ. Δημοτικού χόρεψαν πεντοζάλη. Στη συνέχεια 
ξεναγήθηκαν στις σχολικές εγκαταστάσεις και μίλησαν 
με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου. 
Εντυπωσιάστηκαν από τη βαλίτσα με τα αντίγραφα του 
μουσείου κυκλαδικής τέχνης, που δανειστήκαμε από το 
Ελληνικό προξενείο στο Τορόντο για τον εμπλουτισμό 

του ελληνικού προγράμματος.
Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου το σχολείο 

μας συμμετείχε σε αγώνες ποδοσφαίρου μ’ άλλα 
ιδιωτικά σχολεία της επαρχίας Οντάριο (SSAF Indoor 
Soccer Tournament). Συγχαρητήρια στην ομάδα της 
7ης-8ης τάξης του Γυμνασίου που ήρθε δεύτερη στην 
κατηγορία της! 

Το Δεκέμβριο στολίσαμε τις σχολικές εγκαταστάσεις 
με χριστουγεννιάτικα στολίδια και στις αίθουσες 
αρχίσαμε να μιλάμε για  τα Χριστούγεννα, 
τα χριστουγεννιάτικα έθιμα  και να μαθαίνουμε 
παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 

Τη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, ο πατέρας Οικονόμου 
θα εξομολογήσει όσους μαθητές το επιθυμούν πριν τις 
εορτές των Χριστουγέννων και στις 10 Δεκεμβρίου θα 
τελέσει Θεία Λειτουργία.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2019 στο Μητροπολιτικό κέντρο το 
απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η χριστουγεννιάτικη  
σχολική εορτή για τους μαθητές του Δημοτικού 
και του Γυμνασίου. Η χριστουγεννιάτικη εορτή 
των νηπιαγωγείων μας θα λάβει μέρος το πρωί της 

ίδιας ημέρας στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου. 
Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν ένα τρίγλωσσο 
χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που θα ενθουσιάσει 
όλους τους καλεσμένους. 

Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο θα διακόψει τη 
λειτουργία του λόγω των εορτών από την Δευτέρα 23 
Δεκεμβρίου 2019  έως τις 6  Ιανουαρίου 2020.

Ευχόμαστε σε όλους  ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ  
ΓΕΜΑΤΟ ΥΓΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΟΔΟ  ΤΟ 2020!

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. 

Γ ι α  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ α ι  ε γ γ ρ α φ έ ς :  τ η : 
416-463-722,ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mgos.ca, 
ιστοσελίδα www.mgos.ca.

Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Α. Διαματάρη στο ημερήσιο σχολείο «Μεταμόρφωση» της Ιεράς μας 
Αρχιεπισκοπής, το μόνο ημερήσιο ελληνορθόδοξο σχολείο στο Τορόντο με περίπου 350 μαθητές.
Visit of the Deputy Foreign Minister Mr. A. Diamataris to Metamorphosis Greek Orthodox Day School of our Holy 
Archdiocese, the only  Greek-Orthodox day school in Toronto with about 350 students.

Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή θαυμαστή για το 
μεγαλείο της, για το μυστήριό της και το νόημά της. 
Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τα Χριστούγεννα είναι 

«ἡ Μητρόπολις τῶν ἑορτών». «Ὁ Λόγος Σάρξ ἐγένετο 
καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν 
αὐτοῦ» (Ἰωάννης Α΄ 10). Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός θα 
αναφωνήσει «τό πάντων καινόν καινότατον, τό μόνον 
καινόν ὑπό τόν ἥλιον μυστήριον». Ο Δημιουργός και 
κτίστης γίνεται δημιούργημα και κτίσμα. Ο Αόρατος 
Θεός «ὁρᾶται καί ὁ ἀναφής ψηλαφᾶται». Ο Υιός και 
Λόγος του Θεού με την ευδοκία του Πατρός και την 
συνεργία του Αγίου Πνεύματος προσέλαβε τη δική 
μας ανθρώπινη φύση. Ο ασώματος Θεός λαμβάνει 
σώμα. Ο ίδιος ο Χριστός γίνεται δώρο του Θεού στον 
άνθρωπο, του ανθρώπου στον Θεό και του ανθρώπου 
προς τον άνθρωπο. Ο Θεός ένσαρκος παρουσιάζεται 
στη γη και ο άνθρωπος ανεβαίνει στον ουρανό. Ο Μέγας 
Αθανάσιος θα μας πει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για 
να γίνει ο άνθρωπος Θεός: «Ἄνθρωπος γίνεται ὁ Θεός, 
ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται». Ο Χριστός 
γεννήθηκε για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από το 
προπατορικό αμάρτημα, ώστε να μπορέσει να εισέλθει 
στην αιωνιότητα. Έτσι, η είσοδος του Θεού στην Ιστορία 
της ανθρωπότητας ανοίγει την πόρτα προς τα έσχατα 
της Βασιλείας του Θεού.

Ο Σωτήρας φανερώθηκε στους ανθρώπους, όμως 
εκείνοι δεν τον αναγνώρισαν. «Μέσα στον κόσμο 
ήταν, κι ο κόσμος  δι’ αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον 
αναγνώρισε ο κόσμος» (Ιωάννης Α΄ 10). Έτσι, ο Χριστός 
από την πρώτη στιγμή της Γέννησής Του γνώρισε τον 
πόνο, την ανθρώπινη ταλαιπωρία, την αφιλόξενη 
συμπεριφορά των ανθρώπων, την αυθαιρεσία της 
εξουσίας και την τραγικότητα της εξορίας. Παρ’ όλα 
αυτά, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Άγιος Γρηγόριος 
ο Θεολόγος: «Ὁ Θεός πού δίδει σέ ὅλους τόν πλοῦτον 
Του γίνεται φτωχός, λαμβάνοντας τή δική μας σάρκα, 
ὥστε ἐγώ νά γίνω πλούσιος μέ τήν θεότητά Του». 
Ο Χριστός ήρθε για να προσφέρει αγάπη, πλούτο 
πνευματικό, σωτηρία και ειρήνη. Η κίνηση αυτή της 
θείας αγάπης προς τον άνθρωπο απαιτεί και μια 
ανάλογη ανταπόκριση του ανθρώπου για τη σωτήρια 
συνάντησή του με Εκείνον. Προκειμένου να επιτευχθεί 
η συνάντηση αυτή, είναι αναγκαίο να μην παύσουμε 
να συναισθανόμαστε ως άνθρωποι την ανεπάρκειά 
μας. «Μακάριοι οι πτωχοί τῷ πνεύματι», προτρέπει ο 
Σωφρόνιος Ζαχάρωφ, που σημαίνει ότι όταν έχουμε 

ταπείνωση και δείχνουμε αγάπη στους 

άλλους, τότε κερδίζουμε τον πλούτο της θείας ζωής. Τότε 
«ο Χριστός συλλαμβάνεται μέσα μας με την πίστη και 
σαρκώνεται με τις αρετές» (Άγιος Μάξιμος).

Με την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού αρχίζει το 
έργο της αναδημιουργίας της κτίσης. Ο άνθρωπος 
αποκτά την θεία αιωνιότητα και τη δόξα του Θεού και 
γίνεται «ομόθεος». «Ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα» (Ἰωάννης 
Γ΄ 2). Η ενσάρκωση είναι το «κλειδί» της ερμηνείας του 
κόσμου, αυτής της νέας ύπαρξης κοντά στον Θεό. Ακόμα 
η ενσάρκωση δείχνει φανερά τη συγγένεια ανάμεσα σ’ 
Εκείνον και σε μας. Αν Αυτός μπορούσε να ομοιωθεί με 
μας σε όλα, εκτός της αμαρτίας, αυτό σημαίνει ότι και 
εμείς με την ενέργειά Του μέσα μας, θα μπορέσουμε 
σε όλα να ομοιωθούμε με Αυτόν. Ο άνθρωπος που 
παραδίδεται ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού μετέχει 
από τούτη τη ζωή στην αιωνιότητα. 

Εμπιστευόμενοι τον Χριστό αποκτούμε την ελπίδα 
στη ζωή μας, και ελπίδα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν 
πορευόμαστε μέσα στο πνεύμα και τη Λειτουργική 
ζωή της Εκκλησίας, αν καλλιεργούμε τις αρχές και 
αξίες μας, αν επιλέγουμε την «κένωση», δηλαδή το 
άδειασμα από τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα πάθη και 
απολαμβάνουμε την πληρότητα που δίνει η σχέση με 
Εκείνον, τότε μπορούμε να ελπίζουμε στη συνάντησή 
μας με τον ίδιο τον Θεό. Θα τον συναντήσουμε στο 
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που ο ίδιος ίδρυσε και 
παρέδωσε. Ακόμα θα τον συναντήσουμε στο πρόσωπο 
του κάθε ανθρώπου.

Η συγγένεια του Θεού με τον άνθρωπο βρήκε την 
κορύφωσή της στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας 
Του. Η Παναγία είναι φορέας του μυστηρίου που 
άλλαξε την μεταπτωτική σκηνή του κόσμου. Η Παναγία 
μετέφερε την αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, 
εισάγουσα «τόν Πρωτότοκον εἰς τήν Οἰκουμέμην» (Ἑβρ. 
Α΄ 6). Η Παναγία ως πρότυπο έχει να δώσει πρώτα 
απ’ όλα την τόλμη και την ελευθερία της σε όλες τις 
ενέργειες του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ως 
γυναίκα και μητέρα βρίσκεται πιο κοντά στον άνθρωπο, 
ως άνθρωπος γνωρίζει τα ανθρώπινα πάθη και λάθη και 
ως Αγία έχει τη μοναδική δυνατότητα προσέγγισης του 
Θεού. Η Παναγία είναι το πλήρωμα του χρόνου (Πρός 
Γαλάτας Δ΄ 4).

Η εορτή της Γέννησης του Χριστού είναι μια καίρια 
στιγμή χαράς και ευφορίας αλλά και σημαντική 
ευκαιρία προβληματισμού και σκέψης. Η «καινή 

κτίσις», η υπαρξιακή και πνευματική αναδημιουργία, 
η αναγέννηση του κόσμου ολόκληρου είναι ο στόχος 
και το ουσιαστικό μήνυμα των Χριστουγέννων. 
Μπορούμε να γίνουμε όλοι μας συντελεστές μιας υγιούς 
κοινωνίας, από την οποία θα απουσιάζει κάθε μορφή 
βίας, φτώχειας και αδικίας. Μπορούμε με την αγάπη 
του Χριστού να αγωνιζόμαστε για την αδελφότητα, 
την αλληλοκατανόηση, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, 
τον σεβασμό του ανθρώπου αλλά και όλων των αξιών. 
Ο Χριστός γεννήθηκε από αγάπη να φέρει την ειρήνη 
στον κόσμο και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. 
Υποδεχόμενοι τη γιορτή των Χριστουγέννων μπορούμε 
κι εμείς να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή, μια νέα ζωή 
αγάπης, ειρήνης και ελευθερίας. Το εορταστικό πνεύμα 
των Χριστουγέννων επιβάλλει το γιορτινό τραπέζι, τη 
διασκέδαση, την τήρηση των πατροπαράδοτων εθίμων 
με το χριστόψωμο, τον στολισμό με το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο ή το καράβι, τη γαλοπούλα ή το γουρουνόπουλο, 
τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, τα δώρα 
και όλα όσα κάνουμε κάθε χρόνο για να τιμήσουμε 
τη μεγάλη αυτή γιορτή. Μέσα στο πλαίσιο αυτού 
του εορτασμού, καλούμαστε να υιοθετήσουμε και 
να αποδεχτούμε μέσα μας το αληθινό πνεύμα των 
Χριστουγέννων, να υποδεχτούμε μέσα μας τον ίδιο τον 
Χριστό, να Τον αγαπήσουμε στο πρόσωπο όλων των 
συνανθρώπων μας, και να ζήσουμε την ισότητα και τη 
δικαιοσύνη μέσα στην κοινωνία μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όσους αφιερώνονται στο 
μαθησιακό έργο να συνεχίσουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε κλίμα ζεστής επικοινωνίας και 
συνεργασίας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης 
στην εκπαιδευτική κοινότητα. Με την πεποίθηση ότι τα 
ελληνικά σχολεία με τις πηγαίες αξίες που καλλιεργούν 
μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου 
κόσμου, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πολύπλευρο 
παιδαγωγικό έργο για το καλό των μαθητών.

Χρόνια Πολλά!  Ευφρόσυνα Χριστούγεννα με υγεία, 
χαρά και ελπίδα!

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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«Ἵνα ἴδη τοῖς ὀφθαλμοῖς 
τό φῶς τοῦ Θεοῦ».  

Τωβίτ 3,17

“So that he could see 
the light of God”.

(Tobit 3:17)

του βράχου, και κρεμόντανε καρδάρες, τυροβόλια, μαγιές, 
τουφέκια και μαχαίρια, λες κ’ ήτανε λημέρι των ληστών. Απ’ 
έξω φυλάγανε οι σκύλοι, όλοι άγριοι σαν λύκοι.

Η ακροθαλασσιά βρισκότανε ως ένα τσιγάρο απόσταση 
από τη μάντρα. Ήτανε έρημη, κι άλλο δεν ακουγότανε εκεί 
πέρα παρά μοναχά ο αγκομαχητός του πελάγου, μέρα - 
νύχτα. Με τον βοριά απάγκιαζε, και καμμιά φορά πόδιζε 
κανένα καΐκι. Αλλιώς δεν έβλεπες βάρκα πουθενά. Από το 
μαντρί αγνάντευε κανένας το πέλαγο ανάμεσα στα δέντρα, 
και το μάτι ξεχώριζε καθαρά τα βουνά της Μυτιλήνης.

Την παραμονή τα Χριστούγεννα, είπαμε πως ο καιρός 
χάλασε, κι άρχισε να πέφτει χιονόνερο. Οι τσομπάνηδες 
είχανε μαζευτεί στη σπηλιά κι ανάψανε μια μεγάλη φωτιά 
και κουβεντιάζανε. Τα παιδιά είχανε σφάξει δυο αρνιά και 
τα γδέρνανε. Ο Αλέξης έβαλε απάνω σ’ ένα ράφι μυτζήθρες 
και τυρί ανάλατο μέσα στα τυροβόλια, αγίζι και γιαούρτι. Ο 
Δυσσέας είχε μια παλιά Σύνοψη, κ’ επειδή γνώριζε λίγο από 
ψαλτικά κ’ ήξερε και πέντε γράμματα, διάβαζε τις Κυριακάδες 
κι όποτε ήτανε γιορτή κανένα τροπάρι και λιγοστά από τον 
Εξάψαλμο. Εκείνη την ώρα φυλλομετρούσε τη Σύνοψη, για 
να δει τι γράμματα ήτανε να πει.

Θά ‘τανε ώρα σπερινού. Κείνη την ώρα ακούσανε κάτι 
τουφεκιές. Καταλάβανε πως θά ‘τανε τίποτα κυνηγοί. το ένα 
παιδί, που είχε πάγει να φέρει ξύλα με τον γάϊδαρο, είπε πως 
το πρωΐ είχε ακούσει τουφεκιές κατά την από μέσα θάλασσα, 
κατά την Άγια-Παρασκευή. Οι σκύλοι πιάσανε και γαβγίζανε 
όλοι μαζί και πεταχτήκανε όξω από τη μάντρα.

Σε λίγο φανερωθήκανε από πάνω από τη σπηλιά δυό 
άνθρωποι με τουφέκια, και φωνάζανε τους τσομπάνηδες να 
μαζέψουνε τα σκυλιά, που χυμήξανε απάνω τους. Ο Σκούρης 
άφησε τους ανθρώπους κι άρπαξε ένα από τα ζαγάρια πού 
‘χανε οι κυνηγοί και το ξετίναζε να το πνίξει. Ο κυνηγός έρριξε 
απάνου του, και τα σκάγια τον πόνεσανε και γύρισε πίσω, 
μαζί με τ’ άλλα μαντρόσκυλα, που πηγαίνανε πισώδρομα 
όσο κατεβαίνανε οι κυνηγοί. Τέλος πάντων, εβγήκε ο 
Μπαρμπάκος με τους άλλους και πιάσανε τον Σκούρη και 
τον δέσανε, διώξανε και τ’ άλλα σκυλιά.

«Ώρα καλή, βρε παιδιά!» φώναξε ο Παναγής ο Καρδαμίτσας, 
ζωσμένος με τα φυσεγκλίκια, με το ταγάρι γεμάτο πουλιά.

Ο άλλος, που ήτανε μαζί του, ήτανε ο γυιός του ο Δημητρός.
«Πολλά τα έτη!» αποκριθήκανε ο Μπαρμπάκος κ’ η 

συντροφιά του. «Καλώς ορίσατε!»
Τους πήγανε στη σπηλιά.
«Μωρέ, τ’ είν’ εδώ; Παλάτι! Παλάτι με βασιλοπούλες!» 

είπε ο μπάρμπα-Παναγής, δείχνοντας τις μυτζήθρες που 
αχνίζανε.

Φώτης Κόντογλου

Χριστούγεννα στη σπηλιάΧριστούγεννα στη σπηλιά
 

Χριστός... Χριστός... 
ο Μεγάλος Άγνωστος ο Μεγάλος Άγνωστος 
των Χριστουγέννωντων Χριστουγέννων 
Από την Αυστραλία μέχρι την Αλάσκα και 

από το Περού μέχρι τις στέπες της Σιβηρίας, οι 
άνθρωποι αναζητούν την χριστουγεννιάτικη 
χαρά, μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη ατ- 
μόσφαιρα, με ίδιες μελωδίες, ίδιες γεύσεις, ίδια 
διακόσμηση, ίδιες διαφημίσεις, αλλά με πολλούς 
και διάφορους «Χριστούς». Διότι, πίσω από την 
βιτρίνα των Χριστουγέννων, ο Χριστός, ο μεγάλος 
πρωταγωνιστής  - και πολλές φορές, ο μεγάλος 
Απών - συνεχίζει, εδώ και δυο χιλιετίες, να ρωτάει: 
«Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» (Ματθ.16, 
13) «Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είμαι;»

Πολλές οι απαντήσεις μέσα στους αιώνες, πολλές 
οι απαντήσεις και σήμερα. Άλλοι εκφράζουν 
τον θαυμασμό τους για τα λόγια Του, άλλοι 
τον σεβασμό τους για την θυσία Του, άλλοι τον 
ενθουσιασμό τους για το κοινωνικό Του μήνυμα. 
Λίγοι όμως είναι εκείνοι, που παραδίδουν στα 
άχραντα χέρια Του τις  προσωπικές τους αγωνίες, 
τους φόβους και τα αδιέξοδά τους,  με την 
πεποίθηση πως, Αυτός και μόνον Αυτός, μπορεί να 
χαρίσει φως στην σκοτεινή νύχτα  των ανθρώπων.

Αλλά ακόμη και εκείνοι, που πιστεύουν στην 
παντοδυναμία και την αγάπη Του, καθώς οι 
ανάγκες γίνονται αφόρητες, καθώς η αδικία 
οργιάζει και καθώς οι ελπίδες χάνονται, φτάνουν 
κάποτε να αναρωτηθούν: «Πού είναι ο Θεός; Γιατί 
δεν φαίνεται; Γιατί δεν παρεμβαίνει;»

Κι όμως ο Θεός είναι παρών. Είναι δίπλα 
μας. Είναι ανάμεσά μας.  Ο ίδιος ο Χριστός, μας 
πληροφορεί:«Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι 
εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν». (Ματθ. 
18, 20) «Όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο όνομά 
μου, εγώ είμαι ανάμεσά τους».

Να, λοιπόν, η απάντηση: Κάθε Χριστούγεννα, 
υποδεχόμαστε στην γη τον Θεό της ενότητας, 
τον Θεό της αλληλεγγύης, τον Θεό της αγάπης. 
Η παρουσία Του στην γη και η λυτρωτική Του 

επέμβαση περνάει μέσα από την συμπόνια και την 
αγάπη των ανθρώπων, που διακηρύττουν πως, Τον 
πιστεύουν και Τον μιμούνται.

Εκατομμύρια φάτνες στήνονται κάτω από 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, σε πλατείες, σε βιτρίνες. 
Μέσα σ΄ αυτές, φαίνεται να ξαναγεννιούνται 
πολλοί«Χριστοί»: Ο Χριστός της παιδικής μας 
ηλικίας, ο Χριστός ενός γλυκού συναισθηματισμού, 
ακόμη και ο Χριστός των εορταστικών αγορών μας.

Στον αληθινό, όμως, Χριστό, στον Χριστό της 
αγάπης, εμείς οι ίδιοι, με το πνεύμα και τις πράξεις 
μας, κλείνουμε ερμητικά την πόρτα.

Και φέτος, Αυτός ο αληθινός Χριστός, θα 
ξαναχτυπήσει την πόρτα μας. Σιωπηλός, χωρίς 
επικοινωνιακούς εντυπωσιασμούς, θα μας 
καλέσει να Τον ακολουθήσουμε πίσω από τις 
φωταγωγίες και τα ρεβεγιόν, για να μας δείξει το 
κατάντημα μιας ανθρωπότητας χωρίς Εκείνον. 
Μιας ανθρωπότητας βουτηγμένης στην αρπαγή, το 
ψέμα και την σκληροκαρδία. Μιας ανθρωπότητας, 
που αντικατέστησε τον ουρανό με πίνακες 
χρηματιστηρίων και βιβλιάρια καταθέσεων.

Όσο τα Χριστούγεννα θα  ντύνουν μόνο την 
μελαγχολία μας, όσο τα ψεύτικα άστρα θα 
υποκαθιστούν το φως της ελπίδας, για εκατομμύρια 
φτωχούς και άστεγους, όσο οι Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες θα κρύβουν την κραυγή τής οργής 

ολόκληρων λαών, για την εξαθλίωσή τους, ο 
Χριστός θα παραμένει ο μεγάλος άγνωστος των 
Χριστουγέννων.

Η σκληρή τρικυμία της παγκόσμιας οικονομίας 
και του υλισμού, κατέστρεψε την ισορροπία των 
κοινωνιών και οδήγησε μεγάλα τμήματα των λαών 
σε απόγνωση και επαναστατικότητα.

Οι σύγχρονες ηγεσίες των Εθνών έδιωξαν 
τον Χριστό, και ουσιαστικά, απογύμνωσαν τους 
εαυτούς τους και τους λαούς από την ένδυση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισονομίας και της 
αληθινής δημοκρατίας.

Χωρίς Χριστό, χωρίς Ευαγγέλιο, χωρίς Εκκλησία 
και χωρίς «κράτος Θεού», δεν μπορεί να υπάρξει 
ευημερία, ειρήνη,  και σωτηρία.

Αυτές οι ημέρες του Δωδεκαημέρου των 
Χριστουγέννων, λέγονται από τον λαό μας Άγιες 
Ημέρες, και είναι πράγματι, Άγιες Ημέρες. Και 
θα είναι Άγιες Ημέρες και εφέτος, εάν μέσα στην 
ψυχή του καθενός μας ενθρονιστεί ο Χριστός ως 
Λυτρωτής και Σωτήρας. Εάν η ζωή μας συνοδευθεί 
από πράξεις αληθινής αγάπης, στοργής και θυσίας 
υπέρ των αδελφών μας, οι οποίοι επλήγησαν 
σκληρά και πτώχευσαν από τις απάνθρωπες 
συγκυρίες της οικονομικής κρίσης.

pathanasios.gr

Χριστούγεννα παραμονές. Χριστούγεννα και χιονιάς πάντα 
πάνε μαζί. Μα εκείνη τη χρονιά οι καιροί ήτανε φουρτουνιασμένοι 
παρά φύση. Χιόνι δέν έρριχνε. Μοναχά που η ατμόσφαιρα ήτανε 
θυμωμένη, και φυσούσανε σκληροί βοριάδες με χιονόνερο και μ’ 
αστραπές. Καμμιά βδομάδα ο καιρός καλωσύνεψε και φυσούσε μια 
τραμουντάνα που αρμενιζότανε. Μα την παραμονή τα κατσούφιασε. 
Την παραμονή από το πρωΐ ο ουρανός ήτανε μαύρος σαν μολύβι, κ’ 
έπιασε κ’ έρριχνε βελονιαστό χιονόνερο.

Σε μια τοποθεσία που τη λέγανε Σκρόφα, βρισκότανε ένα μαντρί 
με γιδοπρόδατα, απάνω σε μια πλαγιά του βουνού που κοίταζε κατά 
το πέλαγο. το μέρος αυτό ήτανε άγριο κ’ έρημο, γεμάτο αγριόπρινα, 
σκίνους και κουμαριές, που ήτανε κατακόκκινες από τα κούμαρα. το 
μαντρί ήτανε τριγυρισμένο με ξεροτρόχαλο [=ξερολιθιά]. 

Οι τσομπάνηδες καθόντανε μέσα σε μια σπηλιά που βρισκότανε 
παραμέσα και πιο ψηλά από τη μάντρα και που κοίταζε κατά τη 
νοτιά. Μεγάλη σπηλιά, με τρία - τέσσερα χωρίσματα, κι αψηλή ως 
τρία μπόγια. Τα ζωντανά σταλιάζανε κάτω από τις χαμηλές σάγιες, 
που έσκυβες για να μπεις μέσα. Σωροί από κοπριά στεκόντανε εδώ 
κ’ εκεί, και βγάζανε μια σπιρτόζα μυρουδιά. Χάμω, το χώμα ήτανε 
σκουπισμένο και καθαρό, γιατί οι τσομπάνηδες ήτανε μερακλήδες, 
και βάζανε τα παιδιά και σκουπίζανε ταχτικά με κάτι σκούπες 
κανωμένες από αστοιβιές.

Αρχιτσέλιγκας ήτανε ο Γιάννης ο Μπαρμπάκος, ένας άνθρωπος 
μισάγριος, γεννημένος ανάμεσα στα γίδια και στα πρόβατα. Ήτανε 
μαύρος, μαλλιαρός, με γένεια μαύρα κόρακας, σγουρά και σφιχτά 
σαν του κριαριού. Φορούσε σαλβάρια κοντά ως το γόνατο, σελάχι 
στη μέση του, ζουνάρι πλατύ, βαριά τζεσμέδια στα ποδάρια του. το 
κεφάλι του το είχε τυλιγμένο μ’ ένα μεγάλο μαντίλι σαν σαρίκι, κ’ 
οι μαρχαμάδες [= τα κρόσια] κρεμόντανε στο πρόσωπό του. Αρχαίος 
άνθρωπος!

Είχε δυο παραγυιούς, τον Αλέξη και τον Δυσσέα, δυο 
παλληκαρόπουλα ως είκοσι χρονών. Είχε και τρία παιδιά, που τους 
βοηθούσανε στ’ άρμεγμα και κοιτάζανε το μαντρί νά ‘ναι καθαρό. 
Αυτές οι έξι ψυχές εζούσανε σε κείνο το μέρος, κρυφά από τον Θεό. 
Ανάρια βλέπανε άνθρωπο. 

Η σπηλιά ήτανε καπνισμένη κι ο βράχος είχε μαυρίσει ως απάνω 
από την καπνιά που έβγαινε από το στόμα της σπηλιάς. Εκεί μέσα 
είχανε τα γιατάκια τους, σαν μεντέρια, στρωμένα με προβιές. Στους 
τοίχους της σπηλιάς είχανε μπήξει παλούκια μέσα στις σκισμάδες 

Στις συννεφιές της Στις συννεφιές της 
ζωής, να θυμάσαι....ζωής, να θυμάσαι....
Μην περιμένεις να είναι πάντα λιακάδα στην ζωή σου. 

Θα έρθουν και οι δύσκολες μέρες, γεμάτες σύννεφα και 
υγρασία που τρυπά τα κόκκαλα της ψυχής. 

Έτσι ήταν και θα είναι η ζωή όλων των ανθρώπων. 
Ακόμη και των ηρώων σου, των αγίων που προσκυνάς 

με τόσο πόνο και ζητάς την βοήθεια τους. 
Τι θαρρείς ότι επειδή λάμπουν μέσα στα φωτοστέφανα 

ποτέ δεν χλώμιασαν; 
Επειδή ψάλουμε και πανηγυρίζουμε τα πρόσωπα τους, 

δεν ένιωσαν μοναξιά, πόνο και θλίψη; 

Αυτοί κι αν ένιωσαν τι θα πει παγωνιά της ύπαρξης.  
Όμως γι’ αυτό κι μπορούν να μας νιώσουν απόλυτα. 

Να κατανοήσουν όχι μόνο τις χαρές μα κυρίως τις θλίψεις 
μας. Όχι τις επιτυχίες μα πρωτίστως τις αποτυχίες μας. 

Γι΄ αυτό μην ακούς εκείνους που λένε ότι ο Θεός 
ντρέπεται, φεύγει και χάνεται από την ζωή σου, όταν 
κάνεις λάθη και αμαρτίες, όταν πονάς και κλαις. Τότε 
είναι μαζί σου, όσο ποτέ άλλοτε. Όσο καμιά άλλη στιγμή. 
Όταν σε βλέπει λίγο πριν το κενό και την απόλυτη 
απελπισία. 

Ο Χριστός γι’ αυτό ήρθε στο κόσμο, να κατέρχεται στο 
Άδη της καρδιάς μας και να ανασύρει τα συντρίμμια μας, 
να πεθαίνει Εκείνος για να ζήσουμε εμείς….

http://plibyos.blogspot.com

Ετήσιο δείπνο Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας Καναδά και 
Διοικητικά Συμβούλια 
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων 
Τορόντο και Περιχώρων στον Ι.Ναό 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήταν 
μία αξέχαστη βραδιά!

Annual dinner of the Archdiocesan 
Philoptochos Council of Canada 
and the Executives of the 
Philoptochos Councils of Toronto 
and Suburbs at Sts. Constantine 
and Helen Greek Orthodox Church 
in Toronto. It was an unforgettable 
night!
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ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις
•  Όποιος συμπαθεί το φίλο του, του στέλνει 

ένα ψάρι μαγειρεμένο. 
 Όποιος, όμως, τον αγαπάει του χαρίζει ένα 

δίχτυ. 
•  Όποιος κολακεύει είναι ικανός και να συκο-

φαντήσει.
•  Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς ειλικρίνεια. Δυο 

πρόσωπα με μάσκες δεν μπορούν να φιλη-
θούν. 

•  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 απο-
λαμβάνουμε 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 μεγα-
λόπρεπο ανάκτορο, για να το θαυμάζει, 
παρά να ζει μέσα σ' ένα μεγαλόπρεπο ανά-
κτορο και να μην έχει τίποτα μπροστά του, 
για να το θαυμάσει.

•  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.

«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)

Από το "Άγγελμα της ημέρας"

ΕιρηνεύετεΕιρηνεύετε
Σε πιάνει η κακία και θέλεις να ξεσκίσεις 

σάρκες. Να πιείς αίμα. Να συκοφαντήσεις. 
Να αφανίσεις τον αντίπαλό σου. Να τον 
βάλεις δυο μέτρα κάτω απ΄ τη γη. Να τον 
στείλεις στον άδη.

Έχεις στην ουσία αντίπαλο; Είσαι βέβαιος 
γι’ αυτό; Μήπως αεροβατείς; Για σκέψου το 
καλύτερα. Μήπως πολεμάς σκιές;

Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει. 
Και το αποτέλεσμα; Τρώγεις από τον εαυτό 
σου. Αυτοκαταστρέφεσαι. Βλάπτεις και τον 
άλλο, αλλά περισσότερο τον εαυτό σου.

Είπε ο Χριστός. «Ειρήνην την εμήν δίδωμι 
υμίν. Ειρήνην την πάντα νουν υπερέ-
χουσαν».

Σύνελθε, αδελφέ μου. Μην καταστρέφεις 
τη ζωή σου. Όταν ξοδεύεις τις δυνάμεις σου 
για να καταστρέφεις τους άλλους, μένεις 
πίσω ο ίδιος. Χάνεις την πρόοδό σου. Χάνεις 
την ευτυχία σου.

Βάλε μέσα στην ψυχή σου τον Χριστό. 
Αυτός είναι η πραγματική ειρήνη. Θα δεις, 
ότι δεν έχεις εχθρούς. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι είναι ειρηνικοί και φίλοι σου. 
Ελάχιστοι εχθροί μπορεί να υπάρχουν. 
Ειρήνευε και θα είσαι πιο ευτυχής. Θα ζεις 
και θα χαίρεσαι τη ζωή σου. Ειρήνευε.

Χριστούγεννα και ΦέτοςΧριστούγεννα και Φέτος
Χριστούγεννα και φέτος! Με την πανηγυρική Λειτουργία, την προηγηθείσα 

νηστεία, την εξομολόγηση που καθαρίζει και τη Θεία Κοινωνία που εξαγνίζει. 
Όλα ήρεμα, ωραία, οικογενειακά, λαμπρά. Με χαμόγελα, ευχές και δώρα, με 
τραπέζια και γλυκά. Γιατί όλα θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ευχή «Καλά 
Χριστούγεννα!»… Γιορτάζουμε το γεγονός της ενανθρώπισης του Θεού, δηλαδή 
της πρόσληψης της ανθρώπινης φύσης από το Θεό! Με άλλα λόγια, το γεγονός 
ότι ο δημιουργός του σύμπαντος, ο κυρίαρχος και παντοδύναμος Θεός, 
δέχεται να πάρει τη δική μας αδύνατη και αμαρτωλή φύση. Ο μέγας να 
μικράνει, ο αιώνιος να μπει στο χρόνο, ο Θεός να γίνει άνθρωπος!
Αν ο κόσμος ζει στην πλάνη, οι πολλοί αγνοούν τον ένα, οι άνθρωποι 

παραδέρνουν στα πάθη τους και οι χριστιανοί ζουν στην αυτάρκειά 
τους, τότε ο Χριστός δεν έγινε σωτήρας και λυτρωτής για όλους. Γιατί 
πώς θα γνωριστεί, αν δεν δει το Ευαγγέλιό Του να εφαρμόζεται στους 
δικούς Του; Και πώς θα εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο αν ο άσωτος, ο 
διεφθαρμένος, ο περιθωριακός, δεν ταυτιστεί με τους «ανθρώπους της 
Εκκλησίας» και δεν προσληφθεί το πρόσωπό του όπως ο Κύριος προσέλαβε 
το ανθρώπινο πρόσωπο;
Όσο οι χριστιανοί διαχωρίζουν φαρισαϊκά τον εαυτό τους από τους 

άλλους, θα βεβαιώνουν ότι δεν έχουν το πνεύμα του Διδασκάλου τους. 
Και όσοι αισθάνονται δίκαιοι και σωσμένοι, αντιπαραβάλλοντας τις 
όποιες αρετές τους με τις πραγματικές ή φαινομενικές αμαρτίες των 
άλλων, δεν κατάλαβαν το λόγο του Χριστού «έσονται οι πρώτοι έσχατοι 
και οι έσχατοι πρώτοι». Η πραγματική Εκκλησία του Χριστού, όπως 
την έζησαν οι άγιοι όλων των εποχών, είναι στον κόσμο για να τον 
προσλάβει, να γίνει ένα μαζί του, να τον πονέσει αγαπητικά και 
να θυσιαστεί γι’ αυτόν. Τότε θα τον σώσει, θα τον ανεβάσει στον 
ουρανό, δηλαδή στη νέα ζωή που ο Χριστός έφερε με το να γίνει 
άνθρωπος παραμένοντας Θεός.
Στην παγωνιά της μοναξιάς, του συμφέροντος, της αδικίας, 

όπως και στη δυσκολία του πόνου, των δοκιμασιών, της φτώχιας 
και της ανεργίας, ας μην έχουμε τη ψευδαίσθηση ότι μπορούμε 
ν’ αλλάξουμε τον κόσμο όλο. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, ν’ 
αφουγκραστούμε την παγωνιά και τη δυσκολία των γύρω μας και 
να συμπορευτούμε καρδιακά, αγαπητικά, θυσιαστικά, αδελφικά. 
«Κύριε Ιησού Χριστέ, που ενανθρώπισες από αγάπη υπερβολική 
για τον άνθρωπο και έδωσες στον κόσμο την Εκκλησία Σου για 
να συνεχίζει την παρουσία Σου μέχρι συντελείας του αιώνος, 
συγχώρησε την αμέλεια και οκνηρία μας και ζωντάνεψε το Πνεύμα 
Σου μέσα μας για να ζήσουμε με ειλικρίνεια το Ευαγγέλιο και να 
γευτούμε τα δώρα της ενανθρώπισής σου, την ειρήνη της καρδιάς 
και την αγάπη για τον κόσμο σου, έστι ώστε ο κόσμος να ποθήσει 
Εσένα».

Δύο ονόματαΔύο ονόματα
Ὁ Κύριός μας εἶχε δύο ὀνόματα: «Ἰησοῦς» καὶ 

«Ἐμμανουήλ». Τὸ πρῶτο τὸ ἀπεκάλυψε ὁ ἄγγελος 
στὸν Ἰωσήφ, τὸ δεύτερο τὸ προανήγγειλε ὁ προφήτης 
Ἡσαΐας. Γιατί ὅμως ὁ Θεὸς διὰ τοῦ ἀγγέλου καὶ διὰ τοῦ 
προφήτου δίνει δύο ὀνόματα στὸν Κύριό μας;

Τὸ πρῶτο ὄνομα Ἰησοῦς, ποὺ σημαίνει σωτήρ, 
λυτρωτής, ἐλευθερωτής, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ 
Μεσσίας δὲν θὰ εἶναι μόνον βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, 
ἀλλὰ ὁ σωτήρ καὶ ἐλευθερωτὴς ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους. Ἐλευθερωτὴς ὄχι ἀπὸ τὴν κυριαρχία κάποιων 

αἰσθητῶν ἐχθρῶν, ἀλλὰ ἀπὸ μία στυγνὴ τυραννία, τὴν 
σκλαβιὰ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους στοὺς δαίμονες καὶ 
τὴν ἁμαρτία. Ὅμως ἐδῶ ἀκριβῶς προκύπτει ἕνα μεγάλο 
ἐρώτημα: Ποιὸς ἄνθρωπος θὰ μποροῦσε νὰ λυτρώσῃ 
τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία; Κανείς! Κανεὶς 
ἄνθρωπος δὲν εἶχε μιὰ τέτοια δύναμι παρὰ μόνον ὁ 
Θεός. Ἄρα λοιπὸν τὸ ὄνομα Ἰησοῦς συνεσκιασμένα 
φανερώ-νει ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι μόνον ἄνθρωπος 
ἀλλὰ καὶ Θεός.

Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ προφήτης Ἡσαΐας προαναγγέλλει 
καὶ τὸ δεύτερο ὄνομα τοῦ Μεσσίου, τὸ ὄνομα Ἐμμανουήλ. 
Διότι τὸ ὄνομα αὐτὸ σημαίνει «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», 
δηλαδὴ ὅτι ὁ Μεσσίας θὰ εἶναι Θεάνθρωπος. Οὔτε 
μόνον Θεὸς οὔτε μόνον ἄνθρωπος. Ἀλλὰ θὰ εἶναι ὁ 
Θεὸς ποὺ θὰ κατέλθῃ στὴ γῆ μας καὶ θὰ γίνῃ ἄνθρωπος 
καὶ θὰ περιπατῇ ἀνάμεσά μας. Τὰ δύο λοιπὸν ὀνόματα 
συμπληρώνουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο. Καὶ μᾶς ἀποκαλύπτουν 
«τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ 
ἀπὸ τῶν γενεῶν» (Κολασ. α  ́26)· ὅτι Αὐτὸς ποὺ γεννᾶται 
ἐκ τῆς Παρθένου, δὲν εἶναι ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος, 
ἀλλὰ ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ γίνεται ἄνθρωπος γιὰ 
νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Ἂς προετοιμασθοῦμε λοιπὸν τὶς ἡμέρες αὐτές, 
ὥστε νὰ προσέλθουμε κι ἐμεῖς νοερὰ στὸ σπήλαιο τῆς 
Βηθλεὲμ μὲ φόβο καὶ δέος. Διότι μέσα σ’ αὐτὸ γεννᾶται 
ὡς ἄνθρωπος ὁ ἄπειρος Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 
γῆς. Καὶ ἂς Τοῦ προσφέρουμε τὰ δάκρυά μας, τὴν 
μετάνοιά μας, τὶς ἁμαρτίες μας· ἀλλὰ καὶ τὴν βαθειὰ 
εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τὴν λύτρωσι ποὺ μᾶς ἐχάρισε. 
Ἔτσι θὰ νιώσουμε ἀληθινὰ 
Χριστούγεννα!

Στο σπίτι της οικογένειας 
Δριτσάκου, τα παιδιά 
της οικογένειας με τους 
φίλους τους και τον 
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.

At the Dritsakos family 
home with the Dritsakos 
Children and their 
friends with Archbishop 
Sotirios.



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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«Φῶς ἀσεβῶν σβεσθύσεται». 
(Ἰώβ 18,5)

“The light of the wicked 
shall be put out”. 

(Job 18:5)

Friday, November 1st: Assisted by Fr. C. Socosan and Fr. 
I. Delis, Archbishop Sotirios celebrated the Divine Liturgy at 
the Church of the Holy Unmercenaries at the Hellenic Home. 

Sunday, November 3rd: Archbishop Sotirios celebrated 
the Divine Liturgy at St. George Church in Montreal. 
Concelebrating were Fr. N. Mostratos and Fr. D. Antonopoulos. 

That evening, the annual gala for our Theological Academy 
was held for the area of Montreal-Laval. Fr. N. Mostratos 
and Fr. D. Antonopoulos were the Masters of Ceremonies. 
Amongst the speakers were: Mrs. Zoe Veroutis, President of 
the National Philoptochos; the Hon. M. Gavriilidis, Consul 
General of Greece in Montreal; Dr. Christos Karatzios; and 
Archbishop Sotirios.  

Tuesday, November 5th: The annual Cardinal’s Dinner was 
held in Toronto. Archbishop Sotirios was represented by Fr. 
P. Avgeropoulos. 

Thursday, November 7th: Ambassador D. Azemopoulos 

hosted a luncheon at his residence. Many were invited, 
amongst them Archbishop Sotirios. Unfortunately, at the last 
moment, His Eminence could not attend. The luncheon was 
in remembrance of the support Greece showed towards the 
Jewish nation during the Nazi occupation. Many prominent 
people attended. Ambassador Azemopoulos was impeccable 
as always. 

That evening, the Great Vespers at the celebrating Church 
of the Archangels took place. Archbishop Sotirios presided 
at the service. All the clergy of Montreal-Laval were present, 
along with a multitude of Orthodox Christians.  

Friday, November 8th: Archbishop Sotirios celebrated 
the Divine Liturgy at the celebrating Church of the Holy 
Archangels in Montreal. Concelebrating were Fr. N. Mostratos 
and Fr. A. Gkiokas. As always, the Church was filled to 
capacity with faithful Christians. 

Saturday, November 9th: On the feastday of St. Nektarios, 
Archbishop Sotirios celebrated the Divine Liturgy with the 
celebrating Fr. Nektarios Mostratos and Fr. D. Antonopoulos 
and Fr. L. Kamperidis, at Holy Cross Church in Laval. The 
church was filled to capacity, honouring both St. Nektarios 
and Fr. N. Mostratos.  

Fr. E. Drossos represented Archbishop Sotirios at the 
celebrating Church of St. Nektarios Chatham. 

The annual gala of the Hellenic Home for the Aged was a 
great success. Archbishop Sotirios was represented by Fr. A. 
Salmas, Dean of our Theological Academy. 

Sunday, November 10th: Archbishop Sotirios celebrated the 
Divine Liturgy at Koimisis tis Theotokou Church in Montreal, 
assisted by Fr. N. Mostratos and Fr. N. Andreou. Praying in 
the Altar was Fr. N. Papageorgiou, who has injured his foot. 
We pray that he gets better soon. While the Church is small, 
it was filled to capacity with faithful. 

Tuesday, November 12th: At All Saints Greek Orthodox 
Church on the feast of St. John the Merciful, and assisted by 
sixteen (16) priests, Archbishop Sotirios celebrated an evening 
Divine Liturgy and the ordination to the Holy Priesthood of 
Deacon Konstantinos Tsialtas. May he always be worthy! 

Saturday, November 16th: The gala of Prophet Elias 
Community of Mississauga was a great success. Archbishop 
Sotirios was represented by Fr. Alexandros Salmas, Dean of 
our Theological Academy, and Fr. S. Voutos.  

Sunday, November 17th: Archbishop Sotirios celebrated the 
Divine Liturgy with the new Parish Priest of Sts. Panteleimon, 
Anna and Paraskevi Community in Markham, and Fr. Ι. 
Ivanov. His Eminence thanked Fr. Odysseys, who has now 
been transferred to St. George Vancouver, and welcomed Fr. 
C. Economos, the new Parish Priest. 

That evening, the annual dinner of the Archdiocesan 
Philoptochos Board and the Philoptochos Chapters of Toronto 
was held at Sts. Constantine and Helen Toronto. It was truly 
a wonderful and very spiritual evening, which everyone will 
remember.  

Monday, November 18th: The Consul General of Greece in 
Toronto, Mr. V. Maligoudis, visited Archbishop Sotirios at his 
office for a collaborative project. Archbishop Sotirios wished 
Mr. V. Maligoudis a very happy name day, although he had 
sent him best wishes via mail. 

Thursday, November 21st: The Supplicatory Canon of the 
Theotokos was held at the chapel of the Life-Giving 
Font, in the apartment of Archbishop Sotirios. All 
the seminarians chanted during this service.  

Friday, November 22nd: The Deputy Minister 
of External Affairs of Greece, the Hon. Antonios 
Diamataris, visited the “Metamorphosis” Greek 
Orthodox Day School of our Holy Archdiocese. 
The students of the school extended a wonderful 
welcome to the Deputy Minister. 

The Deputy Minister of External Affairs A. 
Diamataris visited our Theological Academy and 
our Holy Archdiocese. Fr. Alexandros Salmas, Dean 
of our Academy, along with the seminarians, offered 
a warm welcome. The Deputy Minister was toured 
around the entire Archdiocese and had a private 
meeting with Archbishop Sotirios. The Deputy 
Minister was accompanied by Consul General 
Victor Maligoudis and Mr. Emmanuel Koubarakis, 
Secondary Embassy Counselor. 

The dance companies of our Holy Archdiocese 
“Paradosi”, under the direction of Fr. T. 
Paraskevopoulos, performed at the Cultural Centre 
of our Holy Archdiocese. The Holy Archdiocese 
offered the Cultural Centre gratis for an event to 
gather funds for little Michael Pirovolakis. The 
success was unlike any other event. Archbishop 
Sotirios gave a directive to the Presbyters Council 
of Canada, with Fr. P. Avgeropoulos serving 
as President, to work with all Philoptochos 

Chapters and with our Communities across Canada to have 
a fundraising effort for the same purpose. Little Michael 
Pirovolakis suffers from a rare disease which only eight (8) 
children worldwide have. To begin treatments, $3 million 
need to be raised. 

That evening, the Hellenic Heritage 

Foundation (HHF) had their annual Christmas Dinner. 
Present at the dinner, amongst others, were Deputy Minister 
A. Diamataris and Archbishop Sotirios.  

Saturday, November 23rd: A luncheon in honour of 
Deputy Minister of External Affairs A. Diamataris was held 
by Archbishop Sotirios at the headquarters of the Holy 
Archdiocese. Along with the Deputy Minister, the luncheon 
was attended by: Mr. V. Maligoudis, Consul General of Greece; 
Mr. E. Koubarakis, accompanying the Deputy Minister, 
Secondary Embassy Counsellor; Fr. Alexandros Salmas, Dean 
of our Theological Academy; Mr. J. Anas, Treasurer of our Holy 
Archdiocese; and Archbishop Sotirios. We thank the Deputy 
Minister for this great honour. 

A presentation on the topic of both the recently-named Saints 
by our Ecumenical Patriarchate and the Holy and Great Council 
(St. Porfyrios, St. Paisios, St. Iakovos, and St. Amfilochios) was 
given by Fr. John Chrysavgis of our Ecumenical Patriarchate. 
The lecture was organized by our Holy Archdiocese and the 
Archons of our Ecumenical Patriarchate. It was very well 
attended.

Sunday, November 24th: Divine Liturgy and Great Vespers 
was held by Archbishop Sotirios at the celebrating Church of 
St. Katherine in St. Catharine’s, Ontario. Just as every year, 
many pious faithful attended. 

Archbishop Sotirios then left for Constantinople to 
participate in the meetings of the Holy and Sacred Synod of 
the Ecumenical Patriarchate. 

On Friday night and Saturday morning, Great Vespers and 
Patriarchal Divine Liturgy was celebrated at the Patriarchal 
Church of St. George for the feast of St. Andrew the Apostle, 
founder and Patron Saint of our Ecumenical Patriarchate. 
The services were presided by His All Holiness Ecumenical 
Patriarch Bartholomew. All the hierarchs of the Holy and 
Sacred Synod concelebrated with His All Holiness. 

The following day, Archbishop Sotirios flew back to Toronto. 

Φθινοπωρινή 
συνεδρίαση 
Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας 
Ελληνορθόδοξης 
Κοινότητας 
Κοίμησης της 
Θεοτόκου, 
Ottawa με τον π. 
Α. Μιχαλόπουλο.
Autumn 
meeting of the 
Philoptochos 
Council of 
Kimissis Tis 
Theotokou in 
Ottawa with Fr. A. 
Michalopulos.

Christ  TodayChrist  Today
A CHRISTMAS ENCYCLICAL

Archbishop Sotirios

Darkness covers once more cities and towns
while our souls wait and our anguish abounds.

Lies and bitter hatred have poisoned us all
the tragically spilled blood of countless dead.

Come dear Christ to us who patiently await,
bring us peace and comfort.

Darkness. Everywhere darkness. Thick 
black clouds cover the sky. Wars everywhere. 
Bloodshed. People uprooted from their homes 
are running to find peace. They drown in the 
seas. Decimated, they seek out new countries 
in which to relocate. Incredible to witness.

They commit suicide and kill innocent 
people. Furious jihadists cut throats with a 
knife. What kind of God is this in whom they 
believe? Certainly fake.

Every one tragically killed is a small 
Christ. Fourteen thousand (14,000) innocent 
children were slaughtered by Herod. Thirteen 
million (13,000,000) Christians were sent to 
martyrdom by the pagan Roman Empire. 
Today, about one hundred thousand (100,000) 
Christians are killed every year. Christ was 
persecuted and continues to be persecuted.

He is persecuted by unbelief. By atheism. 
By the theory of the superman who wants 
to put man on the throne of God. By false 
religions. By the religions which teach that 
their followers can kill in the name of God.

In the two thousand (2,000) years from the 
time of Christ on the earth, Christianity is 
diminishing for the first time. What should 
Christians do?

Should we be scared? Should we surrender 
unconditionally? Certainly not. The Lord 
God lives. Christ lives. He lives in the souls 
of Christians.

“Now is the fight for everything.” Every 
Christian should ask: Do I have faith like a 
mustard seed? Such faith can move mountains.

Do not be afraid Christians. Virtue was 
hung on the cross by evil. Christ was crucified. 
Evil thought that He was finished. But Christ 
died and rose again. He was victorious. He 
reigned and continues to reign.

At Christmas, everyone should ask 
themselves: Does Christ reign in my soul? 
Am I a sincere and honest Christian? Do I 
live my faith? Does Christ live inside me? 
This is imperative for every Christian. Christ 
is everything. For Christ to be in the soul of 
every Christian.

I wish you a Merry Christmas, with Christ 
within our soul. As Christ defeated death, He 
will overcome the evil that rages on today.

Γεύμα στην Αρχιεπισκοπή Καναδά με τον Υφυπ. Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Α. 
Διαματάρη. Από αριστερά, Σ. Βολονάκης, Διευθυντής Παιδείας Ι. Αρχιεπισκοπής, 
Β. Μαλιγκούδης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, Α. Διαματάρη, ΥΦΥΠΕΞ, 
π. Α. Σαλμάς, Διευθυντής Θεολογικής Ακαδημίας και Ε. Κουμπαράκης, Σύμβουλος 
Πρεσβείας Β’. •  Lunch at the Archdiocese of Canada with the Deputy Minister 
of Foreign Affairs of Greece Mr. A. Diamataris. From left, S. Volonakis, Director 
of Education of the Archdiocese, Mr. V. Maligoudis, Consul General of Greece in 
Toronto, Mr. A. Diamataris, Deputy Minister of Foreign Affairs, Fr. A. Salmas, Dean 
of Theological Academy, and E. Koumbarakis, Embassy Counselor.
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Southern Ontario regional OCF retreat held at St. George Antiochian Orthodox Church.
Σύναξη του OCF στο Νότιο Οντάριο,στην Αντιοχειανή Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίου Γεωργίου.

As Christmas looms on the calendar I indulge in 
my annual pre-season rant, grumbling about mindless 
consumerism, cheap sentimentality, and society-driven 
busyness. Bah, humbug.

But when the first Christmas lights sparkle in the 
winter darkness, my cynicism vanishes. Colored lights, 
white lights, C9s and C7s, blinking or steady, thousands 
upon thousands of twinkle lights. Oh, the magic of it all. 
Especially on a dark and bitterly cold December night, the 
glowing trees and decorations lift my spirits.

At my house, we spend half of the day after Thanksgiving 
decking the halls and each ground-floor room, breaking 
out the extension cords and lashing fake greenery to every 
available surface. It’s a bit ridiculous, but I don’t apologize. 
To me, our Christmassy home feels warm and festive, not 
Las Vegas-style crazy.

Somehow, lights during the Nativity season speak to 
much more than the practical human need to see after the 
sun sets. The lights speak to our hearts. Even rigorously 
secular people smile at the fairytale glow. Light brings with 
it warmth, clarity, and a sense of hope. Humanity responds, 
even if we don’t know the One who is the source of light.

If the temperature is not too unbearably cold, we love to 
visit the “Blossoms of Light” display at the Denver Botanic 
Gardens. With the night sky illuminated by hundreds of 
thousands of bulbs, I experience a sense of wonder and 
a tug at my heart that I can’t quite name. On a superficial 
level, I am admiring the work of talented designers and a 
massive labor crew that provided this electrified show, for 
the price of a ticket.

But on a deeper level, the beauty touches an inner longing, 

which C.S. Lewis described as:
that something which you were born desiring, and which, 

beneath the flux of other desires and in all the momentary 
silences between the louder passions, night and day, year 
by year, from childhood to old age, you are looking for, 
watching for, listening for. You have never had it. All the 
things that have ever deeply possessed your soul have been 
but hints of it—tantalising glimpses, promises never quite 
fulfilled, echoes that died away just as they caught your 
ear. — The Problem of Pain, p. 146

While bundled-up visitors walk the glowing garden 
paths, sipping their hot cocoa, do they think about Jesus 
as the Light of the world? Probably not. But in a mystical 
way beyond words, beauty draws us to God, and even 
commercial, secularized artistry can provide a small 
foretaste of heaven.

Light in The Temple
Light fills the word pictures in the services of the Church. 

In the Doxology at the end of Matins, we usher our hearts 
into the Divine Liturgy by singing:

Glory unto God who gives the light. Glory in the 
highest to God, and on earth may peace reign, unto men of 

goodwill…. You are the eternal fount of life, and by Your 
light we shall see light. [From Psalm 35/36:9]

As the service progresses, we proclaim in the Nicene 
Creed that Jesus Christ is “Light of Light, true God of true 
God.” After we have received the Eucharist, we joyfully sing, 
“We have seen the light, the true light; we have received the 
heavenly Spirit; we have found the true faith, worshiping 
the undivided Trinity, for the Trinity has saved us.” In the 
prayer of thanksgiving at the close of the service, the priest 
affirms, “For every good and perfect gift is from above, 
coming down from You, the Father of lights.”

Light also plays an important role in the sensory feast of 
Orthodox Christian worship. Beeswax candles glow in the 
narthex; candlelight accompanies the processions of the 
Gospel book and the Body and Blood of the Eucharist. Cups 
of oil with floating wicks burn at the altar and illumine the 
faces of the saints and angels encircling us in the nave. Jar 
candles, the offerings of the faithful, line the icon screen.

In their various forms, candles in the church and at home 
point us throughout the year to Christ, who is the Light.

Light from Outside Ourselves
Only by being illuminated with the light of the God-man 

Christ does the world open the blossom of its essence to us 
and thus reveals its true meaning and value. That is why 
the Savior said: “I am the light of the world” (John 8:12; 9:5). 
— Venerable Justin (Popovic) of Chelije in Serbia, Orthodox 
Faith and Life in Christ, p.76

We are enlightened not by the reasoning of our intellects 
but by God’s grace working within us. In the Divine Liturgy, 
before the reading of the Holy Gospel, the priest prays, 
“Shine in our hearts, O Master Who loves mankind, the 

pure light of Your divine knowledge, and open the eyes of 
our mind that we may comprehend the proclamations of 
Your Gospels.”

And God said, let there be light: and there was light 
(Genesis 1:3). And it must be so also at the beginning of our 
spiritual life, so that before anything else the light of Christ’s 
truth would shine within us. From this light of Christ’s truth 
subsequently every good is created, springs up and grows 
in us. — St. Nikolai Velimirovich

During December, trees that were once cloaked in shadow 
are transformed, not through their own inner energy but 
through the lights encircling their bare branches. And in 
the spiritual world, we are not the source of light but its 
reflection.

Whether it’s a mirror or a cover from a tin can, unless the 
rays of the sun fall upon it, it won’t shine. The Saints were 
enlightened by the rays of the Grace of God, just as the stars 
receive light from the sun. — Saint Paisios of Mount Athos, 
Spiritual Counsels, Vol. II: Spiritual Awakening, p.312

The People of God as Bearers of the Light to the World
Lights in the church remind us of their divine Source and 

also of our holy calling in Christ.

“You are the light of the world. A city that is set on a hill 
cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under 
a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who 
are in the house. Let your light so shine before men, that 
they may see your good works and glorify your Father in 
heaven” (Matt. 5:14-16).

According to St. Nikolai Velimirovich, the candlelight in 
church can stir us to such selfless good works:

The light of the vigil lamp reminds us of that light by 
which Christ illumines our souls….In order to teach us 
that just as the vigil lamp cannot be lit without our hand, so 
too, our heart, our inward vigil lamp, cannot be lit without 
the holy fire of God’s grace, even if it were to be filled 
with all the virtues. All these virtues of ours are, after all, 
like combustible material, but the fire which ignites them 
proceeds from God.

As I drive past a particularly radiant neighborhood light 
display, am I always thinking such spiritual thoughts? No. 
More likely, I’m navigating ruts of ice and thinking about 
my to-do list. But for a month or so each year, the outside 
world helps to turn my thoughts to the Light that the Church 
proclaims, in song and flame, every day.

December 4, 2019 · Lynnette Horner
blogs.ancientfaith.com/

By Twinkle Lights  We Shall See LightBy Twinkle Lights  We Shall See Light

Be Careful Be Careful 
What You Wish forWhat You Wish for

In life we go through what I would like to call “seasons”. 
Seasons of growth, change, challenges, difficulties, 
disciplines, routines, health and illness.

In every stage or “season” of our life God has given us the 
ability to get through it and get to the next stage of our life. 
Although, sometimes we want to hurry out of that season 
and other times we are enjoying ourselves, and want to stay 
in that season a while longer.

That is what happened to me. I work in an elementary 
school and I have my summers off. Oh, how I love my 
summers! Relaxed days, where I don’t have to rush out of 
the house or stress about daily routines that come about 
during the year. 

How quickly summer left, and I returned to work with all 
the hustle and bustle. Once again, I found myself rushing 
and contemplating what to cook and make for tomorrow’s 
lunch.

I started to resent being back at work and I began 
grumbling and complaining. One night I was so tired that 

I begged God “Oh, how I wish I could 
stay home and do nothing!”

Soon enough an accident happened 
at work and caused me to have a 
concussion. I found myself off work 
and at home not being able to do 
anything. Nausea, dizziness, weakness 
and migraines were my new best 
friends for weeks. I was not able to 
read or watch TV or use the computer. 
Talk about being bored!

That first night that it happened, 
and the doctor was explaining how 
I was restricted to do anything, I 
realized that God had granted me the 
wish that I prayed for. I thought to 
myself, wow God has a funny sense 
of humor! I looked up and told Him 
“Thanks but this is not what I had in 
mind…” Quickly I came to my senses 
and asked God to forgive me for my 
ungratefulness, and that He did.

All around me I saw family and friends care for me and 
love me. I had so much support and help from everyone. 
I began to thank God for loving and helping me see the 
beauty in every season. For He equips us with the skills and 
perseverance we need to get through seasons. God really 
does use everything for our good.

So, whenever you find yourself in a season of different 
challenges; like child rearing, school with exams and 
assignments, or seasons of relaxation and fun, remember 
we need both to be able to flow through life. This is how 
our life must be, a continuous flow. If we stay stagnant and 
we get sick and stuck in our ways, then we can’t grow. We 
become like stagnant water that breeds bacteria and germs. 
We need even the trying times to make us stronger and 
keep us motivated to move on to other seasons in our life. 

Next time you catch yourself wanting to hurry out of your 
season, remember that this one too shall pass and pretty 
soon, you will be on to the next one. Start appreciating all the 
things that God has put in your life because He is equipping 
you for your upcoming season. So please be patient and 
please be careful what you wish for!

Barbara Hasiotis October 2019
Parishioner Evangelismos Tis Theotokou, Montreal

Montreal at their Pre-Christmas Fast Brunch where they raised money for the Mid-Pentecost Icon 
at Evangelismos tis Theotokou Montreal. •  Γεύμα πριν από τα Χριστούγεννα, για τη συγκέντρωση 
χρημάτων για την εικονογράφηση της Εικόνας της Μεσοπεντηκοστής στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, Μοντρεάλ.

Ο  ΥΦΥΠΕΞ της Ελλάδας κ. Α. Διαματάρης με τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο και άλλους επισήμους στο ημερήσιο Ελληνορθόδοξο σχολείο της Ι. Αρχιεπισκοπής 
Καναδά «Μεταμόρφωση». •  Deputy Foreign Minister of Greece Mr. Diamataris with Archbishop Sotirios and other officials at the Greek Orthodox day School 

of the Archdiocese of Canada "Metamorphosis".
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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

DECEMBER  2019DECEMBER  2019

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

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. 
Ιωαννίδου, Σ. Βολονάκης,  Ν. Ζαχαράκης.  
Φωτογραφίες-Photos: G. Manos.  

«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)

Let Us Let Us Make PeaceMake Peace
Evil takes hold of you and you want to 

rip others to shreds. You want to unleash 
your wrath. To slander. To annihilate your 
opponent. To put him six feet under. To send 
him to Hades.

But do you really have enemies? Are you 
sure about this, or is your head in the clouds? 
Think about this carefully. Are you perhaps 
just fighting the shadows in the dark?

This is what happens most of the time. 
And the result is that you end up consuming 
yourself. You end up self-destructing. You may 
succeed in hurting others, but the harm you do 
to yourself is much greater.

Christ said: “My peace I give to you. The 
peace which surpasses all understanding.” 

Get a grip, my dear brother! Do not ruin your 
life. When you spend all your energy focused 
on destroying others, you are the one who is 
left behind in the end. You lose your way. You 
miss out on the joy and happiness.

Place Christ deep inside your soul. He is 
the real peace. You will then realize that you 
really do not have so many enemies. Most 
people are peaceful and are willing to be your 
friends. Only a few enemies actually remain. 
Make peace with them and you will be much 
happier. You will live and enjoy your life. So, 
go and make peace.

Protopresbyter Panagiotis Avgeropoulos

“You shall know the truth, and the truth 
shall make you free.”  

(John 8:32)

When standing trial before the Roman Governor Pontius 
Pilate, Christ said to Pilate:  “For this reason I was born, 
and for this I came into the world, to testify to the truth.  
Everyone on the side of truth listens to me.”  (John 18:37)  
Pilate responded by asking:  “What is truth?” (John 18:38)  
Throughout history, generations of seekers have pondered 
this question.  Is there an absolute truth, or is it relative?  
Does truth exist, or is it simply a matter of one’s opinion?  
Many people today are skeptical of anyone’s claims to 
know the truth.  To claim to know the truth is to claim to 
know what everyone  should think and believe. To call an 
answer to a question “true” is to imply that at least some 
other answers are false.  To put it simply, if you are right, 
then someone else is wrong.  Many arguments and wars 
have ensued over competing claims to truth.

For us Orthodox Christians, the answer to the question, 
“What is truth?”, is to be found in 
Holy Scripture.  The Bible teaches that 
truth is grounded in the very character 
and being of God.  Truth is not a 
philosophical premise or an abstract 
concept:  truth is not a “what” but a 
“who”.  Truth is an attribute of God’s 
own nature.  Truth is a person and the 
Bible teaches us that Jesus Christ is 
the definition of truth.  Christ said to 
His disciples:  “ I am the way, and the 
truth and the life.  No one comes to 
the Father except through me.” ( John 
14:6)  Jesus is the Truth because He is 
the unique revelation of the Father, 
who is the ultimate goal of our journey 
through this life.  The Holy Apostle and 
Evangelist John, reflecting on the whole 
of Jesus’ life, wrote in his Prologue:  “the Word became flesh 
and made His dwelling among us.  We have behld His glory 
as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.” 
(John 1:14)  In Jesus, the truth took on human nature and 
“was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and 
became man.” (Nicene Creed)

Our Lord Jesus Christ is the truth in human form because 
He is God in human form.  St. Paul states that in Jesus, “all 
the fullness of the Deity lives in bodily form.” (Colossians 

2:9)  In Christ, the truth came to earth to confront our 
transgressions;  transform and renew our minds;  heal our 
hearts;  fill us with joy;  and liberate us from slavery to sin.  
His words are true and his ways are true.  There is nothing 
false in God.  When the Bible states that God is 
true, it implies that He truly exists, 
that He is perfectly 

truthful in all He says and does, and that He alone knows 
all reality perfectly.  Because God is true, all truth belongs 
to Him and all truth finds its ultimate meaning in Him.  

In order to seek the Truth, we must come to know who 
Christ is.  We cannot do this alone, but we have an advocate 
to assist us and lead us to the Truth.  This advocate is the 
Holy Spirit, who is “the Lord, the Creator of life, who 
proceeds from the Father, who together with the Father and 
the Son is worshipped and glorified, who spoke through the 
Prophets.” (Nicene Creed)  St. John the Evangelist writes:  
“when He, the Spirit of truth has come, He will guide you 
into all truth;  for He will not speak on His own authority, 
but whatever He hears He will speak;  and He will tell you 
things to come.” (John 16:13)  Since the Church is given this 
promise of being guided into all truth, she trusts the work of 
the Spirit in the life of the Church in what is known as Holy 
Tradition.  The Church’s memories of Jesus are safeguarded 
by the Holy Spirit, and it is the Holy Spirit that has passed 
down to us through Holy Tradition and Holy Scripture the 
true witness of our Lord’s teachings and ministry on earth.

When we come to know our Lord Jesus Christ as the 
Truth, we will discover Him in the very act of liturgical 
worship.  In His dialogue with the Samaritan woman, 
our Lord tells her:  “God is Spirit and those who worship 

Him must worship in spirit and truth.” (John 4:24)  This 
statement underlines the fact that all liturgical worship is 
Trinitarian, for we worship God in the Father and the Son 
(the embodiment of truth) and the Holy Spirit.  When we 
worship God in spirit and in truth, God sanctifies us and 
makes us holy.  In His High Priestly Prayer before His 
Passion, the Lord prays:  “Sanctify them byYour truth, for 
Your word is truth.” (John 17:17)  To sanctify means to make 
holy and to bring into the sphere of the sacred for God’s use. 

W h e n  w e 
k n o w  t h e 
T r u t h ,  w h o 
i s  our  Lord 
Jesus Christ, 
then the Truth 
shall make us 
free.  To know 
the  t ruth  i s 
not simply for 
contemplating, 
b u t  f o r 
applying it to 
our life.  St. Paul 
reminds us that 
truth is meant 
to be obeyed. 
(Romans 2:8)  
We are called 
to apply the 

truths of God in our life so that it may be transformed to the 
life of Christ.  Our Lord said:  “If you hold to my teaching, 
you are really my disciples.  Then you will know the truth, 
and the truth will set you free.” (John 8:31-32)  Jesus is the 
truth.  To know Him, is to know truth.  To live as He lives, 
is to live truth.  To know and live the truth is to be free, 
for we can then be liberated from sin, from condemnation, 
and from being entangled in the trap of falsehood and the 
shackles of oppression.  When we come to know Christ as 
the only Truth, not only will we rejoice in the freedom He 
offers us, but we will rejoice in the knowledge that we have 
been saved through His ever-lasting love and mercy.  To 
Him be the glory forever! 

7 October 2019

SCRIPTUAL EXEGESISSCRIPTUAL EXEGESIS

Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παντελεήμονος, Markham. Μεγάλη 
είσοδος με τους ιερόπαιδες. •  Divine Liturgy in St. Panteleimon 
Greek Orthodox Church, Markham. Great Entrance with the Altar 
Boys.

Μ. Εσπερινός στον Ελληνικό Σπίτι. Χαρούμενοι οι ηλικιωμένοι μας.
Great Vespers at the Hellenic Home for the Aged. Our happy seniors. 

Μ. Εσπερινός στον Ι.Ναό Αγ. Αικατερίνης, St, Catharines, Ontario.
Vespers at St. Katherine Greek Orthodox Church, St. Catharines, Ontario.

christ christ 
is bornis born

glorify him!glorify him!
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Θυμηθείτε...Θυμηθείτε...
τη Θεολογική μας Ακαδημίατη Θεολογική μας ΑκαδημίαΝέα Ι. ΑρχιεπισκοπήςΝέα Ι. Αρχιεπισκοπής
Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Διαθήκη σας Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Διαθήκη σας 
περιλάβετε και την Θεολογική μας Ακαδημία. περιλάβετε και την Θεολογική μας Ακαδημία. 

Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας και του Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας και του 
Ελληνισμού στον Καναδά. Χρειάζεται την Ελληνισμού στον Καναδά. Χρειάζεται την 

αγάπη και την υποστήριξη όλων μας. αγάπη και την υποστήριξη όλων μας. 
Το επίσημο όνομά της είναι: Το επίσημο όνομά της είναι: 

Patriarchal Toronto OrthodoxPatriarchal Toronto Orthodox
Theological AcademyTheological Academy

  Program 
of  His Eminence 

 Archbishop
Sotirios

JANUARY  2020

«Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς 
(δηλαδή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος), 

ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός». 
(Ιωάν. 1,8)

“He was not the Light (John the 
Forerunner), but was sent 

to bear witness of the Light”.
(John 1:8)

Sun 5 D. Liturgy, St. Irene  Chrysova-
   lantou Church, Toronto, ON
Mon  6 D. Liturgy (Epiphany)    
  Metamorphosis tou Sotiros   
  Church, Toronto, ON 
Mon 6 G. Vespers, St. John the Baptist  
  Church, Toronto, ON
Tue   7 D. Liturgy, St. John the Baptist  
  Church, Toronto, ON
Sun  19 D. Liturgy, Kimissis Tis   
  Theotokou Church, Ottawa, ON
Sun  26 D. Liturgy, Sts. Constantine and  
  Helen Church, DDO, QC

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου. Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. 
Αγ. Αναργύρων του Ελληνικού Σπιτιού με τον π. Χρ. 
Σόκοσαν και τον π. Ιγν. Δελή, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος.

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
τέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Montreal 
και συλλειτούργησαν ο π. Ν. Μοστράτος και ο π. Δ. 
Αντωνόπουλος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε το ετήσιο δείπνο 
της Θεολογικής Ακαδημίας στην περιοχή Montreal-
Laval. Τελετάρχες, ο π. Ν. Μοστράτος και ο π. Δ. 
Αντωνόπουλος. Μεταξύ των ομιλητών, η πρόεδρος τη 
Φιλοπτώχου Καναδά κα Ζωή Βερούτη, ο Γεν. Πρόξενος 
κ. Μ. Γαβριηλίδης, ο γιατρός Χρήστος Καράτζιος και ο 

Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου. Έγινε το ετήσιο δείπνο του 

Καρδιναλίου (Cardinal’s Dinner). Τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο εκπροσώπησε ο π. Π. Αυγερόπουλος.

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου. Γεύμα παρέθεσε ο πρέσβης κ. 
Δ. Αζεμόπουλος στην πρεσβευτική κατοικία. 
Εκλήθησαν πολλοί και ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ο 
οποίος την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να λάβει 
μέρος. Το γεύμα δόθηκε για να αναγνωρισθεί η 
προσφορά των Ελλήνων στους Εβραίους κατά την 
γερμανική κατοχή. Έλαβαν μέρος πολλοί και εκλεκτοί. 
Ο πρέσβης κ. Δ. Αζεμόπουλος άψογος όπως πάντοτε.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έγινε ο  Μ. Εσπερινός στην 
εκκλησία των Αγ. Αρχαγγέλων Montreal. Χοροστάτησε 
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Ελαβαν μέρος όλοι οι ιερείς 
της περιοχής Montreal-Laval και πλήθος ορθοδόξων 
χριστιανών.

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον εορτάζοντα Ι.Ν. Αγίων 
Αρχαγγέλων Montreal και συλλειτούργησαν, ο π. Ν. 
Μοστράτος και ο π. Α. Γκιόκας. Όπως πάντα κατάμεστος 
ο Ι. Ναός με ευλαβείς χριστιανούς.

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου. Στη γιορτή του Αγ. 
Νεκταρίου, Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος με τον εορτάζοντα π. Νεκτάριο Μοστράτο 

και τους π. Δ. Αντωνόπουλο και π. Λ. Καμπερίδη, στον 
Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού, Laval. Κατάμεστος ο Ι. Ναός, 
τόσο για να τιμήσουν τον Αγ. Νεκτάριο, όσο και για να 
τιμήσουν τον π. Ν. Μοστράτο.

Στον εορτάζοντα Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου Chatham, τον 
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο εκπροσώπησε ο π. Η. Δρόσσος.

Εγινε με πολλή επιτυχία το ετήσιο δείπνο του 
Ελληνικού Σπιτιού (Γηροκομείο). Τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο εκπροσώπησε ο π. Α. Σαλμάς, διευθυντής της 
Θεολογικής Ακαδημίας.

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον Ι.Ν. Κοίμησης της 
Θεοτόκου Montreal και συλλειτούργησαν ο π. Ν. 
Μοστράτος και ο π. Ν. Ανδρέου. Συμπροσευχήθηκε ο π. 
Ν. Παπαγεωργίου, ο οποίος ως γνωστό έχει χτυπήσει 
στο πόδι του και του ευχόμαστε περαστικά. Μικρός ο Ι. 
Ναός, αλλά γεμάτος από πιστούς.

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου. Του Αγ. Ιωάννου του Ελεήμονος 
και στον Ι. Ναό Αγ. Πάντων με τη συμμετοχή δέκα έξι 
(16) ιερέων, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος τέλεσε βραδινή 
Θ. Λειτουργία  και την σε Ιερέα χειροτονία του Διακόνου 
Κωνσταντίνου Τσιάλτα. Άξιος!

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου. Με άριστη επιτυχία έγινε 
το ετήσιο δεί πνο της Κοινότητας Προφ. Ηλιού 
Mississauga. Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο εκπροσώπησε 
ο π. Αλέξανδρος Σαλμάς, διευθυντής της Θεολογικής 
μας Ακαδημίας, συνοδευόμενος από τον π. Σ. Βούτο.

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου. Με τον νέο ιερατ. 
προιστάμενο του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος Άννης και 
Παρασκευής, Markham και τον π. Ι. Ivanov λειτούργησε 
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Ευχαρίστησε τον π. 
Οδυσσέα Δρόσσο, ο οποίος μετετέθη στον Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου Vancouver και καλωσόρισε τον νέο ιερατ. 
προιστάμενο π. Κ. Οικονόμου.

Το απόγευμα της  ίδιας ημέρας έγινε με πολλή 
επιτυχία το ετήσιο δείπνο του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου Φιλοπτώχου και των Τμημάτων 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Τορόντο και περιχώρων 
στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ηταν όντως 
μία υπέροχη, πολύ πνευματική βραδιά που όλοι θα την 
ενθυμούνται και θα ζουν στο πνεύμα της.

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου. Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο 
επισκέφθηκε στο γραφείο του ο Γεν. Πρόξενος κ. Β. 
Μαλιγκούδης για μια συνεργασία. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος συνεχάρη τον κ. Β. Μαλιγκούδη για την 
ονομαστική του γιορτή, παρόλο ότι του είχε γράψει 
προηγουμένως.

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου. Παράκληση τελέσθηκε στο 
παρεκκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής, στο διαμέρισμα του 

Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου και έψαλλαν 
οι φοιτητές μας.

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου. Το 
Ημερήσιο Ελληνορθοδοξο Σχολείο «Με-
ταμόρφωση» της Ιεράς μας Αρχιεπισκο-
πής, επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εξω-
τερικών της Ελλάδας κ. Αντώνης Διαμα-
τάρης. Οι μαθητές του σχολείου του 
επεφύλαξαν καταπληκτική υποδοχή.

Την Θεολογική Ακαδημία Τορόντο και 
την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή επισκέφθηκε 
ο κ. Α. Διαματάρης, Υφυπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας. Ο Διευθυντής 
της Σχολής π. Αλέξανδρος Σαλμάς και οι 
φοιτητές του έκαμαν θερμή υποδοχή. Ο 
κ. Υφυπουργός ξεναγήθηκε σε όλους 
τους χώρους της Ι. Αρχιεπισκοπής και 
είχε ιδιαίτερη συνομιλία με τον 
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο. Τον Υφυπουργό 
συνόδευαν ο Γεν. Πρόξενος κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης και ο κ. Εμμανουήλ 
Κουμπαράκης, Σύμβουλος Πρεσβείας Β’.

Τα χορευτικά συγκροτήματα της Ιεράς 
μας Αρχιεπισκοπής «Παράδοση» υπό 
την εποπτεία του π. Θ. Παρασκευοπούλου, 
έδωσαν παράσταση στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής, το οποίο 

παρεχωρήθη δωρεάν από την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή 
για να συγκεντρωθούν χρήματα για τον μικρό Μιχαήλ 
Πυροβολάκη. Η επιτυχία ήταν άνευ προηγουμένου. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος έδωσε εντολή στον Σύνδεσμο 
Ιερέων Καναδά με πρόεδρο τον π. Π. Αυγερόπουλο, ο 
οποίος με τη συνεργασία των Φιλοπτώχων Τμημάτων 
και των Κοινοτήτων μας σε όλο τον Καναδά θα 
διενεργήσουν έρανο για τον ίδιο σκοπό. Ο μικρός 
Μιχαήλ Πυροβολάκης πάσχει από μία σπάνια ασθένεια 
την οποία έχουν  μόνο οκτώ (8) παιδάκια σε όλο τον 
κόσμο και για να γίνει καλά χρειάζονται τρία 
εκατομμύρια (3.000.000) δολάρια.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας, είχε το χριστουγεννιάτικο 
δείπνο ο οργανισμός HHF στο οποίο, μεταξύ άλλων, 
παρεκάθησαν ο υφυπουργός κ. Α. Διαματάρης και ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου. Γεύμα προς τιμή του 
Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Α. Διαματάρη, 
παρέθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στο μέγαρο της Ι. 
Αρχιεπισκοπής. Στο γεύμα παρεκάθησαν μαζί με τον 
κ. Υφυπουργό,  ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας κ. Β. 
Μαλιγκούδης, ο συνοδεύων τον Υφυπουργό κ. Ε. 
Κουμπαράκης, Σύμβουλος Πρεσβείας Β’, ο π. 
Αλέξανδρος Σαλμάς, διευθυντής της Ακαδημίας, ο κ. Δ. 
Άνας, ταμίας της Ι. Αρχιεπισκοπής και ο συμποσιάρχης 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Ευχαριστούμε τον κ. 
Υφυπουργό για τη μεγάλη τιμή.

Διάλεξη με θέμα, οι τελευταίοι ανακηρυχθέντες 
Άγιοι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Αγία και 
Ιερά Σύνοδο, (Αγ. Πορφύριος, Αγ. Παΐσιος, Αγ. Ιάκωβος, 
Αγ. Αμφιλόχιος), έδωσε ο π. Ιωάννης Χρυσαυγής του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο πολιτιστικό κέντρο 

Στο δείπνο του Οργανισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς – HHF. Από αριστερά, Γεν. 
Πρόξενος κ. Β. Μαλιγκούδης, ΥΦΥΠΕΞ Ελλάδας κ. Α. Διαματάρης, Αρχιεπίσκοπος κ. 

Σωτήριος, Πρόεδρος κ. Λουράκης και Σύμβουλος Παιδείας Β’ κ. Ε. Κουμπαράκης.

At the Dinner of the Cultural Heritage Organization - HHF. From left, Consul General 
V. Maligoudis, Deputy Foreign Minister of Greece Mr. Diamataris, Archbishop 

Sotirios, President of HHF, Mr. Lourakis and Embassy Counselor Mr. E. Koumbarakis.

της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Η διάλεξη οργανώθηκε 
από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά και τους Άρχοντες 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου,  η δε συμμετοχή ήταν 
πολύ καλή.

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου. Θ. Λειτουργία και Μ. 
Εσπερινό τέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον εορτάζοντα 
Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης St. Catharines, όπου όπως κάθε 
χρόνο συνέρευσαν πλήθη ευλαβών προσκυνητών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ανεχώρησε για την 
Κωνσταντινούπολη για να συμμετάσχει στις 
συνεδριάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί 
τελέσθηκε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον 
πάνσεπτο πατριαρχικό Ναό Αγ. Γεωργίου στη γιορτή 
του Αγίου Ανδρέου, ιδρυτού και προστάτου του 
Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, προεξάρχοντος του 
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων όλων των 
συνοδικών Αρχιερέων. 

Την επομένη, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος επέστρεψε 
στο Τορόντο.

Χειροτονία του διακόνου Κ. Τσιάλτα σε ιερέα στον Ι. Ναό Αγ. 
Πάντων, στις 12 Νοεμβρίου. Άξιος!      • The ordination of the deacon 
K. Chialtas to the priesthood at the Greek Orthodox Church of All 
Saints, Toronto on November 12th. Worthy!

Εκοιμήθη εν Κυρίω

Εκοιμήθη εν Κυρίω, πλήρης ημερών σε ηλικία 
97 χρόνων ο Αρχιμανδρίτης Ανδρέας Δεσύπρης. 
Ο π. Ανδρέας υπηρέτησε την Εκκλησία στον 
Καναδά επί σειρά ετών με πίστη και αφοσίωση. Ο 
Θεός να αναπαύει την ψυχή του μεταξύ των 
αγίων του ουρανού.

Archimandrite Andreas Desypris fell  asleep in 
the Lord. He was  97 years old. Father Andreas 
served the Church in Canada for many years with 
faith and devotion. May God rest his soul among 
the saints in heaven.


