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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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Δίψα και Δίψα και φωςφως
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2020

Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου

“Διψούν οι κάµποι για νερό 
και τα βουνά για χιόνια.
Διψά η σκλάβα λευτεριά 

εδώ και τόσα χρόνια” (δηµοτικό).

Διψά η δόλια η ψυχή το φως του Θεαν-
θρώπου.

Το έτος 2019 τελείωσε. Να ρίξουµε µια 
µατιά να δούµε τι έγινε. Δυστυχώς, η 
εικόνα δεν είναι πολύ ευχάριστη.

Πόλεµοι. Ακαταστασίες. Φτώχεια. 
Γκρίνια. Μετανάστες πνίγονται στις 
θάλασσες. Προσπαθούν να βρουν καλύ-
τερη ζωή. Το επιτυγχάνουν; Όχι πάντοτε.

Το αίµα χύθηκε άφθονο. Τροµοκράτες 
µε µαχαίρια κόβουν τους λαιµούς των 
αθώων. Άνθρωποι που έχασαν τη λογική 
τους, µε ένα πιστόλι στο χέρι σκοτώνουν 
αθώους. Άνδρες. Γυναίκες. Αθώα παιδιά. 
Μαθητές των σχολείων. Ιδού λοιπόν. Το 
αίµα χύθηκε άφθονο στο έτος 2019.

Μπροστά µας ξανοίγεται το έτος 2020. 
Το ατενίζουµε και σκεπτόµαστε. Πού 
πηγαίνουµε;

Η πονεµένη ψυχή µας ζητάει φως. 
Ζητάει ειρήνη. Ζητάει αγάπη. Ζητάει 
αδελφοσύνη. Ζητάει ευτυχία.

Ποιος θα µας δώσει όλα αυτά; Οι 
δυνατοί της γης φαίνεται δεν τα κατα-
φέρνουν. Πολλές φορές τα µπερδεύουν. 
Βλέπουν µόνο τα δικά τους συµφέροντα. 
Βεβαίως, όχι όλοι και όχι πάντοτε.

Τι µας αποµένει; Η µεγάλη ελπίδα. Ο 
ενανθρωπήσας Θεός. Το βρέφος της 

Βηθλεέµ. Ο µόνος αληθινός Θεός. Ο 
Χριστός.

Πονεµένη ψυχή, όποια κι αν είσαι. Πι-
στή ή άπιστη. Χριστιανέ ή µη χριστιανέ. 
Ζήτα τον Χριστό. Φώναξέ Του. Θα σε 
ακούσει. Θα σου απαντήσει. Είναι η µόνη 
ελπίδα.

Αγαπηµένοι µου χριστιανοί, όποιοι κι 
αν είστε, όπου κι αν είστε.

Στο έτος 2020 όλοι να γυρίσουµε στον 
Χριστό. Εκεί θα βρούµε γαλήνη. Ειρήνη. 
Παρηγοριά. Φως αληθινό. Μη φοβάστε 
τα σκοτάδια. Μη φοβάστε την κακία. Μη 
φοβάστε τους τροµοκράτες. Μη φοβάστε 
τους ανισόρροπους. Δεν θα επικρατήσει 
η κακία. Ο Χριστός και το φως Του θα 
φωτίσουν τον κόσµο. Αρκεί εσύ και εγώ 
και ο καθένας µας να κλείσουµε µέσα 
στην ψυχή µας τον Χριστό. Αυτή είναι η 
προσευχή µου για το νέο έτος 2020.

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

(Ματθαίος 3. 13-17)

   Ερμηνεία της ευαγγελικής περικοπής
•Η βάπτιση του Χριστού ονοµάζεται Θεοφάνεια, 
δηλαδή φανέρωση του Θεού. Είναι µια φανέρωση του 
Τριαδικού Θεού.

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

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

      Ερμηνεία της εικόνας
•Στο κέντρο της εικόνας ζωγραφίζεται ο Ιορδάνης 

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

$487.000 οι $487.000 οι δωρεές το 2019δωρεές το 2019

Μέγας Εσπερινός στον εορτάζονται Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Τορόντο.Μέγας Εσπερινός στον εορτάζονται Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Τορόντο.
Great Vespers celebrated at St. Nicholas Church, Toronto.Great Vespers celebrated at St. Nicholas Church, Toronto.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος  με τον κ. Δημήτρη Νικολαϊδη, Υπουργό 
Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Αλμπέρτα, τη σύζυγό του και τις δύο 
θυγατέρες τους, την πρωτοχρονιά στο πολιτιστικό Κέντρο της 
Κοινότητας Calgary.

Archbishop Sotirios and Mr. Demetrios Nikolaidis, Minister of Higher 
Education of Alberta, his wife and their two daugthers, at New Year's 
Day, at Community Cultural Centre of Calgary

100,000.00  Estate of Cleo Girgulis
 97,500.00  Toula Reppas
 31,500.00  Lockwood Industries
 27,500.00  Anestis Karagiannidis
 25,000.00  Anonymous
 20,000.00  Anonymous
 20,000.00  Adam Adamakis
 20,000.00  George Tsitouras
 20,000.00  Andrew Christopoulos
 20,000.00  Steven Ramphos
 15,000.00  Chris Karambatsos
 12,500.00  George Malis
 10,000.00  Dr. George Tsoukas
 10,000.00  Ioannis Moiragias
 9,000.00  Kiriakos Dritsakos
 9,000.00  Toula Dritsakos
 7,000.00  Ilias Dritsakos
 2,500.00  Dionysios Stassinopoulos
 2,500.00  Jim Anas
 2,500.00  Anthony Melles
 2,500.00  Larry Mirkopoulos
 2,500.00  Chrisostomos Perentes
 2,500.00  John Philopoulos
 2,500.00  Bill Tsakumis
 2,500.00  George Karayannides 
 2,000.00  Anthony Mavromaras
 1,500.00  John Dagonas
 1,500.00  George Raios
 1,000.00  Optima Management Group
 1,000.00  Heritage Funeral Centre
 1,000.00  Steve & Sally Stavro Family Found.
 1,000.00  Rev. Father Nicolas Andreou
 1,000.00  Dr John Floras
 1,000.00  James Giannoulis
 1,000.00  Harry Korosis
 1,000.00  Dr Christos Varvis

 487,000.00 TOTAL

Με πολλή χαρά δημοσιεύονται σ' αυτή τη στήλη τα ονόματα των 
δωρητών 1.000 δολαρίων και άνω του έτους 2019. Ευχαριστούμε 
και ευγνωμονούμε. Η κάθε δωρεά διετέθη για τον σκοπό για τον 
οποίο εδόθη.  Δωρεές κάτω των 1.000 δολαρίων έγιναν δεκτές και 
τα χρήματα διετέθησαν όπως ήθελαν οι δωρητές. Σε όλους εστάλη 
ευχαριστήριο γράμμα και απόδειξη.
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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

p

«Μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρε 
σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδε 

φρόνησιν»
 (Παροιµίαι 3, 13)

«Blessed is the man who has found 
wisdom and the mortal who knows 

prudence» 
(Proverbs 3: 13)

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο πολιτιστικό κέντρο της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά  - Christmas Concert at the 
Metropolitan Center of the Greek Orthodox Archdiocese 
of Canada

Τ η ν  Π έ µ π τ η  1 9  Δ ε κ ε µ β ρ ί ο υ 
2019, τµήµα της σχολικής  χορωδίας του Ηµερήσιου 
Ελληνορθόδοξου Σχολείου, επισκέφτηκε το Ελληνικό 
Γηροκοµείο στο Σκάρµπορο και την Ελληνορθόδοξη 
Αρχιεπισκοπή Καναδά για να τραγουδήσουν ελληνικά 
παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια και να πούνε 
τα κάλαντα.

Την Τετάρτη 18  Δεκεµβρίου 2019, µεγάλη επιτυχία 
σηµείωσε  η Χριστουγεννιάτικη εορτή του σχολείου που 
έλαβε µέρος στο φιλόξενο Μητροπολιτικό κέντρο. 

Πολλοί  οι συγγενείς  και οι φίλοι που παρακολούθησαν 
τη σχολική εορτή και απόλαυσαν την άψογη παρουσίαση 
του σχολείου.Την εορτή τίµησαν µε την παρουσία τους 
ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος Αθανασούλιας 
συνοδευόµενος από ιερείς της παροικίας µας, η κα 
Γρηγοριάδου µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου και  η 
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Δρ. Λυχνάκη.

Στα πλαίσια των χριστουγέννων συγκεντρώσαµε 
δωροκάρτες, γάντια και κασκόλ τα οποία δωρήσαµε σε 
άπορους της πόλης µας.

Την Τετάρτη 8 Ιανουρίου το πρωί, ο πατήρ Κωνταντίνος 

Οικονόµου ετέλεσε Αγιασµό των Υδάτων για τους µαθητές 
–τριες και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

Τα χειµερινά εξωσχολικά προγράµµατα ξεκίνησαν στις 
13 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν στα µέσα Ιουνίου 
2020.

Οι µαθητές-τριες του δηµοτικού και του γυµνασίου 
από τις 14-16 Ιανουαρίου συµµετείχαν σε διαγωνισµούς 
µαθηµατικών (Olympiad and Caribou).

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου θα τελεσθεί εσπερινός στο 
παρεκκλήσι Των Τριών Ιεραρχών του σχολείου µας στις 
2:00 µ.µ.

Το πρωί της Τετάρτης 30 Ιανουαρίου 2020 ηµέρα 
εορτασµού των Τριών Ιεραρχών θα τελεστεί  λειτουργία 
και θα ακολουθήσει η σχολική εορτή προς τιµή των Τριών 
Ιεραρχών και της Ελληνορθόδοξης Παιδείας. 

Την ίδια ηµέρα θα δοθούν διπλώµατα στους µαθητές 
–τριες που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό Ελληνοµάθειας 
το 2019. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου θα κόψουµε τη 
βασιλόπιτα του σχολείου.

Το Ηµερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της Μεταµόρφωσης 
είναι εφάµιλλο των καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
του Οντάριο. Το καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό, 
οι άρτιες σχολικές εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός, το επιστηµονικό εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά 

τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ α , 
η  δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ ω ν 
ε λ λ η ν ι κ ώ ν ,  τ ω ν 
παραδόσεων και της 
ε λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ η ς 
πίστης , και το ασφαλές 
περιβάλλον, καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες των 
παιδιών για επιτυχηµένη 
και σωστή σταδιοδροµία. 

Για πληροφορίες  και 
εγγραφές ιστοσελίδα 
www.mgos.ca , τηλ : 
416 463-7222 , info@
mgos.ca / www.mgos.ca

Αγιασμός από τον π. Κων/νο 
Οικονόμου. - Τhe blessing of 
the Waters by 
Fr. Constantinos Economos

Ο  Ο ι κ ο υ µ ε ν ι κ ό ς  Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς  σ τ ο  φ ε τ ι ν ό 
χριστουγεννιάτικο µήνυµά του ανακήρυξε το έτος 
2020 «έτος ποιµαντικού ανακαινισµού και οφειλετικής 
µερίµνης διά την νεολαίαν». Αναφερόµενος στον ρόλο του 
κλήρου αλλά και όλων όσοι καλούνται να συµµετάσχουν 
στο ποιµαντικό αυτό έργο µετέφερε τα λόγια από το 
Ευαγγέλιο του Ιωάννη: «Δεν θα αναµένωµεν να έλθουν 
οι νέοι και αι νέαι προς ηµάς, αλλά πορευόµεθα ηµείς 
προς αυτούς, όχι ως κριταί αλλά ως φίλοι, µιµούµενοι τον 
«ποιµένα τον καλόν», ος «την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ 
των προβάτων» (Ιωάν. ι’, 11). Ο ποιµένας θα πρέπει να 
είναι πάντα σε εγρήγορη και επιφυλακή και να 
γνωρίζει τις ανάγκες των νέων προκειµένου να 
δράσει και ανάλογα. Σύµφωνα µε τον Απόστολο 
Παύλο, «η ποιµαντική του παρέµβασις αντλεί 
έµπνευσιν και κατεύθυνσιν από την παράδοσιν 
της Εκκλησίας, προσφέρουσα εις τους νέους 
όχι απλώς «βοήθειαν», αλλά την «αλήθειαν» 
της ελευθερίας, µε την οποία ο «Χριστός ηµάς 
ηλευθέρωσεν» (Γαλ. ε’, 1).

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος υπήρξε 
ένας σπουδαίος παιδαγωγός και έγραψε 
πολλές πραγµατείες για την οικογένεια, τις 
ανθρώπινες σχέσεις, την ανατροφή των παιδιών, 
τις σχέσεις γονέων και παιδιών, αλλά ένα 
µεγάλο µέρος του έργου του αφορούσε τους 
νέους, την ψυχολογία τους, τις ανάγκες τους, 
την ιδιαίτερη συµπεριφορά τους και διάφορους 
τρόπους αντιµετώπισής τους. Στο πολύτοµο 
έργο του Περί Παιδαγωγίας, η διδασκαλία του 
Ιωάννη του Χρυσοστόµου εµπεριέχει όλες τις 
βασικές αρχές της σύγχρονης ψυχολογίας, 
π.χ. αυτοβελτίωση, αρµονία µε τον εαυτό µας, 
έλλειψη κατανόησης και ελλειπείς ανθρώπινες σχέσεις. 
Σύµφωνα µε τον Ιωάννη Χρυσόστοµο, οι νέοι µεγαλώνουν 
και διαµορφώνονται σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται 
από τους µεγάλους και ως εκ τούτου οι µεγάλοι έχουν την 
µεγαλύτερη ευθύνη για τους νέους, τους τρόπους και τις 
συµπεριφορές τους.

Μερικά βασικά σηµεία που χρειάζεται, σύµφωνα µε τον 
Χρυσόστοµο, να έχει υπόψη του ο παιδαγωγός και άρα ο 
ποιµήν γενικότερα είναι τα εξής:

Πρώτον, είναι αναγκαίο να επιδιώκει ο παιδαγωγός τη 
διόρθωση και την εποικοδοµητική επικοινωνία αντί για 
την τιµωρία.

Δεύτερον, χρειάζεται να µαθαίνουµε τους νέους πώς 
να λειτουργούν ώστε να µην κάνουν αδιάκριτη χρήση του 
θυµού αλλά να έχουν έλεγχο. Άρα τα παιδιά να µαθαίνουν 
να µην είναι ευέξαπτα, να δέχονται µε υποµονή τις 
αποτυχίες και να µπορούν να συνεχίζουν µε δύναµη τον 
αγώνα τους.

Τρίτον, ο Χρυσόστοµος ζητά από τον παιδαγωγό να 
µάθει τους νέους να αγαπούν τη φύση, τις οµορφιές 
της τέχνης, να έχουν ελευθερία κίνησης και επιλογής 

Οι νέες και οι νέοι του σήµερα, του 2020, έχουν 
αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό, έχουν γνωρίσει µεγάλες 
ανέσεις και ευκολίες αλλά αντιµετωπίζουν και πολλές 
δυσκολίες µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι που οι µεγάλοι 
έχουν διαµορφώσει, διαφορετικές από άλλες εποχές αλλά 
απόλυτα συναρτηµένες µε την τωρινή πραγµατικότητα, 
τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, της επιστήµης, 
της οικονοµίας, της πολιτικής και του περιβάλλοντος. 
Αν συλλογιστούµε τις υποδείξεις του Χρυσοστόµου µέσα 
στο πλαίσιο ενός έτους καινοτοµίας στην ποιµαντική 
της νεολαίας κατά το µήνυµα του Οικουµενικού µας 

Πατριάρχη, καλούµαστε να πλησιάσουµε τους 
νέους ως παιδαγωγοί, ως γονείς, ως φίλοι και 
να τους κατανοήσουµε, να γνωρίσουµε τις 
σκέψεις και τις ανησυχίες τους, τους φόβους 
τους, να τους ακούσουµε και να συνοµιλήσουµε 
προκειµένου να τους παράσχουµε βοήθεια, 
συµβουλή αλλά πάνω απ’ όλα την «αλήθεια» 
που θα διαφωτίσει τη ζωή τους. Η νεολαία 
περνά συνειδησιακή και ψυχολογική κρίση 
εξαναγκασµού, άγχους, πανικού και αδιεξόδου, 
και αυτό οφείλεται ουσιαστικά στον τρόπο 
µε τον οποίο έχει διαµορφωθεί η ζωή µας 
στην σύγχρονη κοινωνία, µε την έντονη και 
συνεχή πίεση, το στρες, τον ανταγωνισµό, τους 
πολέµους, την παραβίαση του νόµου και του 
δικαίου, την ακραία αντίθεση ανάµεσα στην 
εξουσία του πλούτου και στην εξαθλίωση της 
φτώχειας.

Καλούµαστε να πλησιάσουµε τους νέους 
και τις νέες µας και να τους δεχτούµε όπως 
είναι, όπως νιώθουν κι όπως σκέφτονται, να 
τους καταλάβουµε και να προσεγγίσουµε 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα όποια προβλήµατα 
αντιµετωπίζουν. Οι αρχές της παιδαγωγικής του Ιωάννη 
του Χρυσοστόµου µπορούν να βρουν εφαρµογή στην 
εκδήλωση και έκφραση της απόλυτης αποδοχής και 
αγάπης, της ένθερµης αγκαλιάς, στην καθοδήγηση και 
στη δηµιουργία µιας αλληλεπιδραστικής σχέσης που θα 
τους βοηθήσει να βρουν την αρµονία µε τον εαυτό τους 
αλλά και την κατάκτηση της αλήθειας, µε το φως και 
τον λόγο του Χριστού. Ακολουθώντας τις συµβουλές του 
Χρυσοστόµου να θέσουµε το παράδειγµα για τη νεολαία, 
µπορούµε να τους µεταφέρουµε την ουσιαστική παιδεία 
που οικοδοµείται στα θεµέλια της ελληνικής γλώσσας, 
του ελληνικού πολιτισµού και της ορθόδοξης παράδοσης 
βιώνοντας στην πράξη τη διαχρονία του ελληνορθόδοξου 
πνεύµατος για αλήθεια και αγάπη, της ελληνικής 
φιλοσοφίας και σκέψης για δικαιοσύνη, ελευθερία, ειρήνη 
και δηµοκρατία.

Επί τη ευκαιρία της εορτής των Αγίων Θεοφανείων, 
κλείνουµε µε το συναφές κοντάκιον, ευχόµενοι για το 
2020 να επιδιώξουµε και να αναζητήσουµε µαζί µε τους 
νέους και τις νέες µας το Φως το απρόσιτον: «Ἐπεφάνης 
σήµερον τῇ οἰκουµένῃ καὶ τὸ Φῶς Σου Κύριε ἐσηµειώθη 
ἐφ’ ἡµᾶς ἐν ἐπιγνώσει ὑµνοῦντας Σε Ἦλθες ἐφάνης τὸ 
Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.»

στην ψυχαγωγία τους, χωρίς βέβαια να αποκλείει την 
καθοδήγηση.

Τέταρτον, η πνευµατική ανάπτυξη των νέων είναι 
πολύ σηµαντική και θα πρέπει να επιδιώκεται µε 
βάση την ευσέβεια. Πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν εκτός 
πραγµατικότητας ο Χρυσόστοµος και πολύ απαιτητικός 
σχετικά µε την ανατροφή των νέων. «Δεν θα κάνουµε 
τα παιδιά µας καλογήρους», φώναζαν µερικοί γονείς. 
Ο Χρυσόστοµος τους αποστόµωνε λέγοντας: «Δεν 
είναι ανάγκη να γίνουν µοναχοί, κάντε τους καλούς 
Χριστιανούς» (Προς Εφεσίους, Οµιλία 21, ΕΠΕ, τ. 21, σ. 250).

Πέµπτον, ο Χρυσόστοµος αφιερώνει µεγάλο µέρος 
του έργου του στην αξία του παραδείγµατος που δίνει 
ο παιδαγωγός και ο γονέας στους νέους. Συγκεκριµένα, 
αναφέρει τα εξής: «Πώς θα µπορέσεις να διορθώσεις τον 
γιο σου, να δώσεις τις πρέπουσες συµβουλές σε άλλον 
που είναι αµελής, αφού συ ο ίδιος, που βρίσκεσαι σε 
προχωρηµένα γηρατειά, κάνεις τέτοιες ασχήµιες; Αυτά τα 
λέω και επικρίνω τους ηλικιωµένους, όχι για να απαλλάξω 
από κάθε κατηγορία και µοµφή τους νέους, αλλά µέσω 
των πρώτων να προφυλάξω τους δεύτερους» (Λόγος περί 
της Άννης, Οµιλία 1, PG 54, 661). «Πώς λοιπόν ο πατέρας 
θα µάθει στους άλλους να συγκρατούν αυτό το πάθος 
τους, την αυθάδεια και τον θυµό, όταν ο ίδιος δεν έχει 
µάθει να συγκρατείται;» (Εις την Προς Τίτον, Οµιλία 2, PG 
62, 672.). «Μάλλον εµείς πρέπει να έχουµε παιδαγωγούς 
και όχι εκείνα, δηλαδή τα παιδιά, αφού τα λάθη τους δεν 
µπορούν να είναι µεγάλα, ενώ τα δικά µας είναι πάρα 
πολύ µεγάλα» (Eις Πράξεις, Οµιλία 42, PG 60, 302.). «Όλη 
η κακία των παιδιών µας προέρχεται από την δική µας 
αµέλεια και επειδή δεν τα οδηγούµε από την αρχή και από 
την µικρή ηλικία στον δρόµο της ευσεβείας» (Eις το «χήρα 
καταλεγέσθω µη ελάττων ετών εξήκοντα…», PG 51, 330.).

2020 και η νεολαία μας2020 και η νεολαία μας
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Διδάσκεται η Διδάσκεται η ευτυχία; ευτυχία; 

Eνα απ’ τα σπουδαιότερα σχολεία της Βρετανίας, 
το Γουέλιγκτον Κόλετζ, ανακοίνωσε ότι εισήγαγε 
απ’ τον περασµένο Σεπτέµβριο στο πρόγραµµά 
του τη «διδασκαλία της ευτυχίας»!

Το µάθηµα αυτό απευθύνεται στους µαθητές 
14-16 ετών, θα γίνεται µια φορά την εβδοµάδα 
και, µεταξύ των άλλων, θα διδάσκονται την τέχνη 
της θετικής σκέψης, της στωικής αντιµετώπισης 
των πραγµάτων και της άντλησης ικανοποίησης 
απ’ την καθηµερινή ζωή!

Εκεί οι διάφοροι «γκουρού της ευτυχίας» όπως 
λέγονται, αλλά και οι «προπονητές της ζωής» 
έχουν γίνει µόδα! Όπως και τα διάφορα βιβλία 
αυτοβοήθειας! Τόσο µεγάλο είναι εκεί το 
πρόβληµα.

Η διαφορά, λένε οι υποστηρικτές της νέας αυτής 
τάσης, είναι ότι η τυραννία των εξετάσεων και το 
κυνήγι της υλικής ανταµοιβής της εργασίας έχουν 
επισκιάσει το σκοπό αυτό!

Επιπλέον οι έρευνες που έχουν πάρει ευρείες 
διαστάσεις, αρχίζουν απ’ την καταγραφή των 
εµπειριών ως τις αναλύσεις συναισθηµατικών 
και ψυχοσωµατικών αντιδράσεων µέσω εγκεφα-
λογραφηµάτων!

Όλα αυτά δε, καταλήγουν σε ένα: ότι η ευτυχία 
δε βρίσκεται τελικά σ’ αυτά που φανταζόµαστε!

Οι µελέτες δείχνουν ότι απ’ τη στιγµή που οι 
βασικές µας ανάγκες καλύπτονται, ο βαθµός της 
ευτυχίας δεν αυξάνεται ιδιαίτερα! Όσον αφορά τα 
αντικαταθλιπτικά φάρµακα η επίδραση τους 
είναι όση και της τακτικής σωµατικής άσκησης!

Τελικά, όπως και να το πούµε, ευτυχία ή 
προσωπική ισορροπία, όσους ειδικούς και ν’ 
ακούσουµε, όσες έρευνες και να γίνουν, σ’ ένα 
ασφαλώς θα καταλήξουµε. Ότι η ευτυχία µε 
τίποτα δε βρίσκεται στα υλικά πράγµατα! Πολύ 
δε περισσότερο στις απολαύσεις, τις ψευδοτέρψεις 
της στιγµής και τις ηδονές!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

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

Ιωάννης της Κλίμακος

αγγίζουν το σώµα του Χριστού.
•Στο κέντρο της εικόνας πάλι αλλά ψηλά υπάρχει 

το ηµικύκλιο που συµβολίζει τους ουρανούς. 
Πολλές φορές υπάρχει το χέρι του Θεού – Πατέρα 
που ευλογεί. Από το ηµικύκλιο ξεκινάνε φωτεινές 
ακτίνες που πάνε προς το µέρος του Χριστού.

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

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

•Στη µία άκρη βρίσκεται ο Ιωάννης ο Πρόδροµος 
σε ευλαβική στάση και έχει το ένα του χέρι πάνω 
στο κεφάλι του Χριστού και το άλλο σε στάση 
δεήσεως. Πίσω από τον Ιωάννη βρίσκεται µια αξίνα 
ανάµεσα στα κλαδιά ενός δέντρου.
•Απέναντι από τον Ιωάννη υπάρχουν δύο ή τρεις 
άγγελοι σε στάση ευλάβειας, έτοιµοι να δεχτούν 
τον Κύριο, κρατώντας πανιά.

Ἰδοὺ γὰρ ἀπήλειψα ὡς νεφέλην 
τὰς ἀνοµίας σου καὶ ὡς γνόφον 
τὰς ἁµαρτίας σου· ἐπιστράφηθι 

πρός µε, καὶ λυτρώσοµαί σε.
Ησαίας 44:22

For behold, I have blotted out as a 
cloud thy transgressions, and thy 
sin as darkness: turn to me, and I 

will redeem thee.
Psalms 44:22

Απ’ αυτά προέρχονται η απογοήτευση, η 
απελπισία, το άγχος, τα τόσα ψυχολογικά και 
άλλα προβλήµατα. Και βέβαια η απαισιοδοξία 
για όλα, ως και την ίδια τη ζωή ακόµη!

Τελικά και την ευτυχία µονάχα ο Χριστός τη 
δίνει! Αυτό ποιος επιτέλους θα µας το διδάξει; 

(Από το περιοδικό «Τα Κρίνα»)

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...

Το νέο Το νέο έτος εέτος είίναι ναι 
ευλογημένο μόνο ευλογημένο μόνο 

με τον με τον ΧριστόΧριστό
Υποδεχθήκαµε τον καινούργιο χρόνο και οι 

ευχές διαδέχονται η µία την άλλη. Όλοι ελπίζουν 
σε µια χρονιά ευτυχισµένη και χαρούµενη και 
όλοι εύχονται τα κακά του περασµένου χρόνου να 
µην επαναληφθούν στο νέο έτος.

Όµως όλα αυτά είναι λόγια χωρίς περιεχόµενο 
και κανείς δεν πιστεύει ότι µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν τέτοιου είδους ευχές. Όλοι 
γνωρίζουν ότι τα προβλήµατα θα διογκώνονται η 
ακρίβεια, η ανεργία, οι ανισότητες, οι ταραχές, οι 
πόλεµοι, οι καταστροφές από οπουδήποτε και αν 
προέρχονται, θα συνεχιστούν. Οι άνθρωποι 
βλέπουν το µέλλον τους αβέβαιο, γι' αυτό και το 
κυρίαρχο συναίσθηµα στις καρδιές των ανθρώπων 
είναι ο φόβος.

Ο Λόγος του Θεού λέγει περί των εσχάτων 
ηµερών: «Οι άνθρωποι θέλουσι αποψυχεί εκ του 
φόβου και προσδοκίας των επερχοµένων δεινών 
εις την οικουµένην˙ διότι οι δυνάµεις των ουρανών 
θέλουσι σαλευθή». (Λουκάς κα΄:26). Όλοι βλέπουν 
την καταστροφή να έρχεται και κανείς δεν κάνει 
το µέρος του για να αποτραπεί αυτή η καταστροφή. 
Όλοι µιλάνε για το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
και κανείς δεν κάνει αυτό που πρέπει για να 
αντιµετωπιστεί. Όλα τα µηνύµατα από 
οπουδήποτε και αν προέρχονται είναι εντελώς 
απογοητευτικά. Οι επιλογές στα πρόσωπα των 
ανθρώπων που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να 
κάνουν κάτι και αυτές µηδενίστηκαν. Κανείς δεν 
πιστεύει ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος θα 
µπορούσε να αλλάξει την κατάσταση αυτή.

Μέσα σ' αυτό λοιπόν το νοσηρό κλίµα που 
βιώνουµε καθηµερινά, όλο και πιο έντονα 
ακούγεται ένα όνοµα, το οποίο κερδίζει συνεχώς 
έδαφος. Στα σηµεία των τελευταίων ηµερών 
υπάρχει ένα και µοναδικό µήνυµα, το οποίο 
αναβιώνει την ελπίδα στις καρδιές των ανθρώπων. 
Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Και θέλει κηρυχθεί 
τούτο το Ευαγγέλιον την Βασιλείας εν όλη τη 
οικουµένη, προς µαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη˙ 
και τότε θέλει έλθει το τέλος». (Ματθαίος κδ:14). 
Το Ευαγγέλιο του Χριστού λοιπόν είναι η λύση 
στα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
άνθρωπος. Αυτό αποκαλύπτει Αυτόν που µπορεί 
να δώσει στον άνθρωπο αυτό που χρειάζεται. Και 
Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, τον 
Υιό του Θεού του ζώντος.

Αυτόν µπορεί ο άνθρωπος να τον εµπιστευθεί, 
διότι αυτός φανέρωσε την αγάπη Του προς τον 
άνθρωπο, δίνοντας τον εαυτόν του στον Σταυρό 
του Γολγοθά, για να απολαύσει ο άνθρωπος δι' 
αυτού ζωήν και αυτήν εν αφθονία. Είναι καιρός 
πλέον όπου πρέπει να στρέψουµε το βλέµµα µας 
σ' Αυτόν και να τον εκζητήσουµε µε όλη µας την 
καρδιά, διότι Αυτός παρεδόθη δια τας αµαρτίας 
ηµών και ανέστη δια την δικαίωσιν ηµών. (Ρωµ.δ' 
25). Ο Ιησούς Χριστός µας καλεί να τον 
ακολουθήσουµε, για να απολαύσουµε την 
ευλογία που Αυτός χαρίζει, σ' αυτούς που 
πιστεύουν σ' Αυτόν. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ είµαι το 
φως του κόσµου˙ όστις ακολουθεί εµέ, δεν θέλει 
περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως 
της ζωής». (Ιωάν. η:12).

Ο καινούργιος χρόνος θα είναι ευλογηµένος και 
χαρούµενος µόνον εάν εµείς πάψουµε να 
εµπιστευόµαστε ανθρώπους και αφήσουµε τον 
Χριστό να µας οδηγήσει δια του Ευαγγελίου Του. 
Ο Λόγος του Θεού λέει: «Επικατάρατος ο 
άνθρωπος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάµνει 
σάρκα βραχίονα αυτού, και του οποίου η καρδία 

αποµακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει 
είσθαι ως η αγριοµυρίκη εν ερήµω και δεν θέλει 
ιδεί όταν έλθη το αγαθόν˙ αλλά θέλει κατοικεί 
τόπους ξηρούς εν ερήµω, γην αλµύραν και 
ακατοίκητον. Ευλογηµένος ο άνθρωπος ο ελπίζων 
επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίς. 
Διότι θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευµένον 
πλησίον των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας 
ρίζας αυτού πλησίον του ποταµού, και δεν θέλει 
ιδεί όταν έρχηται το καύµα, αλλά το φύλλον 
αυτού θέλει θαλλεί˙ και δεν θέλει µεριµνήσει εν 
τω έτει της ανοµβρίας, ουδέ θέλει παύσει από του 
να κάµνη καρπόν». (Ιερεµ. ιζ:5).

Η ευχή µας λοιπόν είναι, καλή χρονιά και 
ευλογηµένη µε τον Ιησού Χριστό.

https://www.aigio-church.gr/

Κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο από τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Ημερήσιου Σχολείου 
«Μεταμόρφωση». Συνοδεύθηκαν από τη διευθύντρια του σχολείου κα Άννα Σαραντίδη και την δασκάλα μουσικής κα 
Σοφία Γρηγοριάδη.  •  Christmas Carols to Archbishop Sotirios, from the students of the final class of the Day School 
“Metamorphosis”. They were accompanied by the principal of the School Mrs. Anna Sarantidis and the music teacher 
Mrs. Sophia Grigoriadis. 
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ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις
•  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.

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

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

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

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

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

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

Από το "Άγγελμα της ημέρας"

πίστης και του ενθουσιασµού ρυτιδώνει την ψυχή». Τι 
κι αν τα µαλλιά ασπρίζουν και το σώµα χάνει τη 
ρωµαλαιότητά του; «Ανακαινισθήσεται ως αετού η 
νεότης σου».

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

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

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

Όχι! Θ’ αλλάξω πορεία ζωής, τώρα!
«Από τον Άμβωνα» Μ. Μιχαηλίδη

Να μη Να μη χαχαθεί θεί 
ο χρόνοςο χρόνος

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

Ο Θεός δεν µετρά τα χρόνια της ζωής µας, αλλά τα 
ζυγίζει. Όπως έγραψε κάποιος σύγχρο-νος, «κανένας 
δε γερνά µόνο και µόνο γιατί περνούν τα χρόνια. Ο 
άνθρωπος γερνά µονάχα σα χάνει τα ιδανικά του. Τα 
χρόνια ρυτιδώνουν το δέρµα, αλλά η απώλεια της 

«Ἀκούσατε, παῖδες, 
παιδείαν πατρὸς.»

 (Παροιµίαι 4,1)
«Hear children the instruction

of a father.» 
(Proverbs 4:1)

Δείξε εμπιστοσύνη Δείξε εμπιστοσύνη 
στον Θεόστον Θεό

Μία φορά κάποιος ζήτησε απ’ το Θεό ένα 
λουλούδι και µία πεταλούδα.
Ο Θεός όµως αντί γι’ αυτά του έδωσε ένα 
κάκτο και µία κάµπια.
Αυτό στεναχώρησε ιδιαίτερα τον άνθρωπο .
Δεν µπόρεσε να καταλάβει γιατί δεν πήρε 
αυτό που ζήτησε.
Μετά από λίγο καιρό πήγε να κοιτάξει αυτά 
που του είχαν δοθεί και τα ‘χε ξεχάσει.
Πρός έκπληξή του απ’ τον αγκαθωτό και 
άσχηµο κάκτο είχε φυτρώσει ένα όµορφο 
λουλούδι.
Και η άσχηµη κάµπια είχε µεταµορφωθεί 
σε µία υπέροχη πεταλούδα.
Ο τρόπος που ο Θεός ενεργεί είναι πάντοτε 
ο καλύτερος ακόµα κι αν σε µας φαίνεται 
λανθασµένος.
Αν ζήτησες από το Θεό κάτι και πήρες κάτι 
διαφορετικό δείξε Του εµπιστοσύνη.
Αυτό πού θέλεις δεν είναι πάντα κι αυτό 
πού χρειάζεσαι.
Το ΑΓΚΑΘΙ του σήµερα ίσως είναι το 
ΛΟΥΛΟΥΔΙ του αύριο.

Γεύμα Φιλοπτώχων 
Αδελφοτήτων 
Αγ. Γεωργίου, Αγ. 
Νικολάου Vancouver 
και Αγ. Κωνσταντίνου 
κ Ελένης, Surrey με 
τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο.

Philoptochos Ladies 
of St. George, St. 
Nicholas, Vancouver 
and Sts. Constantine 
and Helen, Surrey 
luncheon with 
Archbishop Sotirios. 

Από την χειροθεσία του π. Θεολόγου Δράκου σε Πρωτοπρεσβύτερο, του π. Χρήστου Μπιτσακάκη σε Οικονόμο και των, 
Νικόλαου Arruda, Χρήστου Κλιμανίδη, Μιχάλη De Medeiros και James De Madeiros, σε Αναγνώστες, με τη συμμετοχή 
πολλών ιερέων.   -  From the elevation of Fr. Theologos Drakos to Protopresbyter, Fr. Chris Bitsakakis to Oikonomos and N. 
Arruda, C. Klimanidis, M. De Medeiros and J. De Medeiros to Readers, with the participation of many priests. 

Το ΧριστόψωμοΤο Χριστόψωμο
 
Το Χριστόψωµο είναι το ψωµί που φτιάχνουν 

οι γυναίκες µε ιδιαίτερη φροντίδα και υποµονή, 
τις παραµονές των Χριστουγέννων. Αποτελούν 
το ψωµί στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το 
ευλογηµένο, αφού αυτό θα στηρίξει τη ζωή του 
νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Το ζύµωµά 
του αποτελεί µια ιεροτελεστία. Χρησιµοποιούνται 
ακριβά υλικά, όπως ψιλοκοσκινισµένο αλεύρι, 
ροδόνερο, µέλι, σουσάµι, κανέλα και γαρίφαλα 
ενώ κατά το ζύµωµα οι γυναίκες τραγουδούν: "Ο 
Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύµι 
για να γένει". 

Αρχικά πλάθουν το ζυµάρι και παίρνοντας τη 
µισή από τη ζύµη φτιάχνουν µια κουλούρα. Με την 
υπόλοιπη µισή φτιάχνουν µε λωρίδες έναν σταυρό. 
Στο κέντρο του σταυρού βάζουν ένα άσπαστο 
καρύδι ή ένα αυγό, συµβολίζοντας τη γονιµότητα. 
Την υπόλοιπη επιφάνεια τη διακοσµούν µε διάφορα 
σχήµατα, όπως λουλούδια, φύλλα, καρπούς, ή 
πουλιά. Η διακόσµηση αυτή τονίζει το σκοπό 
του χριστόψωµου και εκφράζει τις προσδοκίες 

των πιστών 
για καλή 
σοδειά και 
παραγωγή 
των ζώων. 

Την 
ηµέρα των 
Χριστουγέννων, 
κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού γεύµατος, ο 
νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει το χριστόψωµο, 
το σταυρώνει, το κόβει και το µοιράζει σ' όλη την 
οικογένειά του και σε όσους παρευρίσκονται στο 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πολλοί παροµοιάζουν 
τη διαδικασία αυτή, µε το µυστήριο της Θείας 
κοινωνίας. 

Το έθιµο του Χριστόψωµου διατηρείται σε 
ελάχιστα µέρη της Ελλάδας και κυρίως στην 
Κρήτη. Αποτελεί µια συνήθεια βαθιά ριζωµένη και 
θεωρείται έργο θείο και έθιµο καθαρά Χριστιανικό. 
Κατά τόπους, το συναντάµε σε παραλλαγές 
µορφών ή ονοµασιών όπως: "το ψωµί του Χριστού", 
"Σταυροί", "βλάχες" κ.ά. 



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

Πραξ. 16:31
And they said, Believe on the 

Lord Jesus Christ, and thou shalt 
be saved, and thy house.

Acts 16:31

Thirst  and Thirst  and LightLight
2020 NEW YEAR’S 

ENCYCLICAL

By Archbishop Sotirios
 

“The fields thirst for water 
and the mountains for snow.

The slave, she thirsts for freedom 
for so many years” (popular song).

Our poor soul thirsts for the light of the God-
Man.

The year 2019 is over. Let us take a look at what 
happened. Unfortunately, the picture is not very 
encouraging.

Wars. Disorder. Poverty. Troubles. Refuges 
drowning in the sea. They are trying to find a 
better life. Do they achieve this? Not always.

Blood was spilled abundantly. Terrorists with 
knives slit the throats of the innocent. People lose 
their minds and kill indiscriminately with guns. 
Men. Women. Children. Students in school. So 
here it is: blood was shed abundantly in 2019.

The year 2020 is upon us. We gaze at it and 
ponder: what will happen?

Our wounded soul seeks light. It craves 
for peace. It hungers for love. It yearns for 
brotherhood. It aspires to happiness.

Who will give us all this? The mighty ones here 
on earth fail to do so. They are often confused. 
They only perceive their own interests. Of course, 
not everyone and not always.

What are we left with? The great hope. The 
incarnate God. The infant of Bethlehem. The only 
true God. Christ our Lord.

Wounded soul, whoever you are, faithful or 
unbelieving, Christian or non-Christian, seek out 
Christ. Cry out to Him. He will hear you. He will 
answer you. He is our only hope.

My beloved Christians, whoever you are, 
wherever you are, in the year 2020 let us all return 
to Christ. In Christ, we will find harmony. Peace. 
Consolation. True light. Do not be afraid of the 
darkness. Do not be afraid of evil. Do not be 
afraid of the terrorists. Do not be afraid of those 
who lack a sense of moderation and temperance. 
Evil will not prevail. Christ and His Light will 
brighten up the world. All we have to do, you and 
I, and each one of us, is to place Christ within our 
souls. This is my prayer for the New Year 2020.

Archbishop Sotirios returned from Constantinople, 
where he participated as a member at the Holy and Sacred 
Synod of the Ecumenical Patriarchate.

Tuesday, December 3: Great Vespers at Prophet Elias 
Church, Mississauga, presided over by Archbishop Sotirios. 
All the priests of the greater Toronto area took part at the 
feast of St. Barbara. During Vespers, Fr. T. Drakos was 
elevated to the office of Protopresbyter and Fr. C. Bitsakakis 
to the office of Oikonomos. Worthty!!!

Wednesday, December 4: The General Consul of Greece 
Mr. V. Maligoudis visited Archbishop Sotirios in his office, 
where they discussed various matters.

Thursday, December 5: Once again this year, Archbishop 
Sotirios held a luncheon for Cardinal Collins and the 
Roman-Catholic and Orthodox bishops, at the Archdiocese.

That same evening, Archbishop Sotirios presided over 
Great Vespers for St. Nicholas, at St. Nicholas Church, 
Toronto. The priests of the greater Toronto area took 
part, many faithful were present. During Great Vespers, 
Archbishop Sotirios elevated into the office of Oikonomos 
the parish priest of St. Nicholas Church, Fr. F. Pappas. 
Worthy!

The next day Archbishop Sotirios celebrated the 
Divine Liturgy at St. Nicholas Church along with several 
priests and the church was filled to capacity with faithful 
Christians.

That afternoon, the President of St. George Greek 
Orthodox Community of Halifax Mr. G. Nikolaou visited 
Archbishop Sotirios at his office, where they discussed 
various matters.

Sunday, December 8: Divine Liturgy was celebrated 

by Archbishop Sotirios at St. George Church- The Mother 
of Churches- assisted by Fr. T. Porfiris and deacon E. 
Mathioudakis.

On the evening of the same day, Archbishop Sotirios 
celebrated Great Vespers at the feast of St. Anna, at the 
Church of Sts. Panteleimon- Anna and Paraskevi, Markham. 
All the priests of Toronto and GTA participated. Many 
faithful Christians attended. During Great Vespers, 
Archbishop Sotirios elevated to the Office of Oikonomos, 
the parish priest Fr. C. Economos. Worthy!

Sunday, December 15: Divine Liturgy was celebrated by 
Archbishop Sotirios at St. Nicholas Church Laval, Quebec, 
assisted by the parish priest Fr. Z. Nterekas. He spoke to the 
children of the Sunday School and tonsured Readers: Mr. 
Amanatidis, I. Antonopoulos, D. Beliotis and N. Spartalis. 
Worthy!!!

Monday, December 16: Great Vespers was celebrated 

by Archbishop Sotirios at St. Dionysios Church, LaSalle and 
the next day the Divine Liturgy. Many Christians attended 
with devotion. Both at Vespers and Liturgy, participated the 
parish priest Fr. A. Athanasiadis and priests from greater 
Montreal area. After Vespers and after Liturgy, as it happens 
every year, the pious community hosted all the faithful 
in the church hall offering the traditional “fytoura” and 
chanting carols all together.

Wednesday, December 18: A wonderful Christmas 
concert was given by the Day School of the Greek Orthodox 
Archdiocese, “Metamorphosis”, at the cultural center of the 
Archdiocese. All the students, boys and girls, participated. It 
was a great performance that impressed everyone. The hall 
was full with the parents of the children and many others. 
Archbishop Sotirios spoke. He congratulated and thanked 
the students of the School, their parents, the teachers and 
especially the Principle Mrs. A. Sarantidis and spoke very 
inspiringly on the feasts of Christmas and New Year. We 
are all proud of the Day Greek Orthodox School. The Greek 
Orthodox School and the Theological Academy are the 
crown jewels of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada.

Thursday, December 19: The happy voices of the 
students of the final year of the Day Greek Orthodox School 
“Metamorphosis” along with the Principle A. Sarantidis 
and the music teacher S. Grigoriadis, filled the Archdiocese 
and the office of Archbishop Sotirios, with carols. They also 
chanted carols from Epirus, because the Archbishop comes 
from Epirus. Archbishop Sotirios was deeply moved and 
spoke affectionately to the students and wished that Christ 
to be in their hearts and that the new year to be happy and 
blessed by God. 

Χριστουγεννιάτικο δείπνο του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου με την οικογένεια του Άρχοντος Νοταρίου Διονυσίου 
Στασινοπούλου και της Άννας Στασινοπούλου, οι οποίοι και φιλοξένησαν στο σπίτι τους τον Αρχιεπίσκοπο • Christmas 
luncheon with Archbishop Sotirios and the family of Archon Notarios Dionysios Stasinopoulos and Anna Stasinopoulos, 
who hosted the Archbishop in their house. 

During the last days of December Archbishop Sotirios 
visited Vancouver, Western Canada and Calgary, Alberta 
and had a full programme with Divine Liturgies at the 
churches of Sts. Constantine and Helen, Surrey, St. George, 
Vancouver, St. Nicholas, East Vancouver and St. Dimitrios, 
Calgary. 

He visited the new Consul General in Vancouver Mrs. 
Georgopoulos. The Consul General with her husband and 
their three (3) kids attended all the Liturgies and received 
Holy Communion. Moreover, the General Consul held a 
fasting luncheon at her house in honor of the Archbishop 
Sotirios and the priests of Vancouver area.

Archbishop Sotirios visited the winter camps – which 
exist only in Vancouver area- blessed the waters and spoke 
to over fifty (50) children and fifteen (15) camp counselors 
participating at the winter camps. There was a luncheon with 
all the Archons of the Ecumenical Patriarchate, who reside 
in the area and a second luncheon with all the members 
of the Philoptochos Chapters of the three Communities of 
the district. He was hosted by Archon Notarios Dionysios 
Stasinopoulos family and blessed the Christmas dinner of 
the family and all the members- grandfather, grandmother, 
children and grandchildren.

On New Year’s Eve the Archbishop was in Calgary, 
Alberta, at the Community’s family dinner. The next day 
– on New Year’s Day- he celebrated the Divine Liturgy, 
assisted by Frs. D. Rougas and P. Rougas – father and son- 
and blessed the vasilopita. He participated at the luncheon 
and had a meeting with the Provincial Minister of Higher 
Education Mr. D. Nikolaidis.

Archbishop Sotirios and our Archdiocese, wishes 
everyone a New Year blessed by God with spiritual 
and material abundance. 
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Ἐγγὺς Κύριος τοῖς 
συντετριµµένοις τὴν καρδίαν 

καὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ 
πνεύµατι σώσει. 

Ψαλμ. 33:19
The Lord is near to them that 

are of a contrite heart; and will 
save the lowly in spirit.

Psalm 33:19
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We Need True We Need True 
FriendshipsFriendships

Fr. Barnabas Powell

Ralph Waldo Emerson once suggested that the 
greatest invention of humanity is friendship. But 
Emerson is mistaken. Friendship isn’t man’s 
invention. It is God’s.

No matter how hard we try to hide it, our 
hunger for intimacy, relationships, and communion 
always “spills” out of our hearts. That’s why we 
hunger for friends and companions. That’s why, as 
rare a true love may be, true friendship is rarer still. 
And yet, we long for it even when our minds can’t 
articulate the need.

It’s because we were made in the image of Him 
Who is Communion Himself. God made us in His 
image to become His companions in His likeness. 
And it is this fundamental and primary drive within 
us toward that amazing reality that creates this 
hunger for companionship and friends. You were 
meant to be in community and surrounded by 
people who love you more than they love themselves, 
and you were meant to be a person who loves his 
friends more than he loves himself. This is the very 
definition of what faith is meant to create among us.

And it’s why God, in His timeless patience and 
love, sent the Forerunner ahead of Christ to prepare 
the Way for the Messiah to be revealed.

Look at John 1:29-34:
At that time, John saw Jesus coming toward 

him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes 
away the sin of the world! This is he of whom I said, 
‘After me comes a man who ranks before me, for he 
was before me.’ I myself did not know him; but for 
this I came baptizing with water, that he might be 
revealed to Israel.” And John bore witness, “I saw 

the Spirit descend as a dove from heaven, and it 
remained on him. I myself did not know him; but he 
who sent me to baptize with water said to me, ‘He 
on whom you see the Spirit descend and remain, 
this is he who baptizes with the Holy Spirit.’ And I 
have seen and have borne witness that this is the 
Son of God.”

Yesterday we stood with St. John as the amazing 
happened. God in the flesh came to John at the 
Jordan to be baptized. John felt that the roles should 
be reversed and that Christ should baptize John 
instead of the other way around. But Jesus came to 
do a specific work and John understood his mission 
and obeyed!

John, despite his doubts and his concerns later 
as he faced death, never forgot just why he was part 
of this unfolding mystery of love in God coming to 
save the universe. He knew he was meant to prepare 
the Way for the Lord to speak His message of true 
liberty and salvation to the 
nation of Israel and then to the 
whole world. He understood his 
role and he never wavered, even 
when he had questions. His 
intimacy with God, his time of 
preparation in the wilderness 
through prayer and fasting, had 
all produced this spiritual fruit 
of obedience and trust, Of 
course, that’s why the spiritual 
disciplines are so important. 
They produce the fruit of 
intimacy!

Today, what barriers still 
stand in your way of 
experiencing true friendship, 
true communion? What 
stumbles or fears keep you in the 
tormented state of desiring to be 
with true friends and yet always afraid of being hurt 

or wounded? The path out of this perpetual slavery 
of soul comes in the risky notion of obedience out of 
love. The dangerous risk of being vulnerable to the 
mistakes and fears of others all the while knowing 
and seeing your own mistakes and fears. The path 
to finding true friends, true communion, true 
intimacy with God and others will be in a willingness 
to “see” the Lord coming to you as He did John and 
the Lord asking for your free cooperation in 
perpetuating this freedom of knowing Him and 
then knowing others as true friends indeed. Take 
the chance. Say “yes” to God today, and keep saying 
“yes”, and watch as you aren’t guaranteed no pain, 
but you are guaranteed a growing awareness of His 
intimate Presence in your life. It’s the path to being 
Orthodox on Purpose! (Powell)

https://blogs.ancientfaith.com/
faithencouraged/2020/01/we-need-true-

friendships/.

Met Youth Vancouver distributing winter care packages to 
the homeless. - Η Νεολαία του Βανκούβερ διανέμει πακέτα 
με είδη ανάγκης για τους άστεγους της περιοχής

Met Youth Evangelismos 
with Archbishop Sotirios, 

Fr. Charalambos, and Fr. D. 
Antonopoulos the Spiritual Director 

of Met Youth Canada at Great 
Vespers for the celebrating church 

of Saint Dionysios in LaSalle.

Νέοι και νέες του Ι.Ν. Ευαγγελισμού 
Μοντρεάλ με τον Αρχιεπίσκοπο 

Σωτήριο, τον  π. Χαράλαμπο Τζίντη, 
και τον π. Δημήτριο Αντωνόπουλο, 
διευθυντή Νεολαίας Καναδά,  μετά 

τον Εσπερινό στον εορτάζοντα Ναό 
Αγ. Διονυσίου LaSalle

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.

Met Youth Regina singing the Kalanta for Christmas  with Fr. 
S. Vandoros - Κάλαντα από τους νέους της Regina με τον π. 
Σπυρίδωνα Βανδώρο

Altar boys of St. Nicholas, Vancouver. - Ιερόπαιδες του Ι.Ν. Αγ. 
Νικολάου, Vancouver.

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 
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 
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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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Elevations -Χειροθεσίες...Elevations -Χειροθεσίες...

π. Θεολόγου Δράκου, σε Πρωτοπρεσβύτερο
 Ι. Ναός Προφήτη Ηλιού, Mississauga

Fr.Theologos Drakos to PROTOPRESBYTER 
at Prophet Elias, Mississauga

π. Χρήστου Μπιτσακάκη, σε Οικονόμο 
στον Ι. Ναός Προφήτη Ηλιού, Mississauga

Fr. Chris Bitsakakis to ECONOMOS at Prophet Elias, 
Mississauga

π. Φανουρίου Πάππα, σε Οικονόμο 
Ι. Ναός Αγ. Νικολάου, Toronto, 

Fr. Fanourios Pappas to ECONOMOS, 
at St. Nicholas Toronto

π. Κωνσταντίνου Οικονόμου,  σε Οικονόμο 
Ι. Ναός Αγ. Παντελεήμονος,Markham 

Fr. Konstantinos Economos to ECONOMOS
at St. Panteleimon, Markham

Archdiocese of Canada Archdiocese of Canada 
mourns the falling asleep mourns the falling asleep 

in the Lord of Elder Ephraimin the Lord of Elder Ephraim
It was with great sadness that His Eminence Archbishop 

Sotirios, together with all of the Orthodox faithful from 
across Canada, learned of the falling asleep in the Lord of 
Elder Ephraim on Saturday, December 7th. Upon learning 
of the news, the Archbishop conducted a Trisagion service 
for him.

Fr. Ephraim, who was the abbot of the Monastery of St. 
Anthony the Great in Arizona, and previously the abbot of 
the Philotheou Monastery on Mount Athos, leaves behind 
a historic and spiritually deep legacy.

The Elder’s first visit to North America was in Canada 
in the late 1970s. Then Bishop-Sotirios opened the door 
to North America for Fr. Ephraim, with the two of them 
working collaboratively for the spiritual nourishment of 
the faithful.

It was clear from those early days that the Elder had 
unique spiritual gifts from God that attracted people to the 
High Priest, Our Lord and Saviour Jesus Christ.

With the blessing of the Archbishop, among the very 
first monasteries created by Fr. Ephraim were in Canada: 
Patrokosmas in King City and Panagia Parigoritissa outside 
of Montreal.

It should also be noted that Archbishop Sotirios visited 
St. Anthony’s Monastery in 2012, meeting with Fr. Ephraim 

and congratulating him on the construction of an Orthodox 
oasis in the heart of the American desert.

Today, December 11th, Archbishop Elpidophoros of 
America will preside over the sacred funeral service of Fr. 
Ephraim. Although he deeply desired to attend, Archbishop 
Sotirios is unavailable to travel because of certain legal 
proceedings this week that were scheduled a number of 
months ago.

The Archbishop, together with all of the clergy and laity 
of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada, pray for the 
repose of Elder Ephraim’s soul in the bosom of our loving 
Lord, surrounded by our Panagia and the saints and angels 
of heaven.

Greek Orthodox Archdiocese of Canada Mourns Greek Orthodox Archdiocese of Canada Mourns 
All Loss of Life in PS752  Flight TragedyAll Loss of Life in PS752  Flight Tragedy

Upon learning the devastating news of the crash of 
the passenger jet operated by Ukraine International 
Airlines, His Eminence Archbishop Sotirios lit 
a candle for all victims and their families at the 
Patriarchal Church of St. George in Constantinople.
His Eminence was at the Ecumenical Patriarchate 
in Turkey when he learned about this tragedy 
that claimed the lives of 176 people, including 63 
Canadians.
His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew 
had previously issued a statement of condolences 
addressed to the President of Ukraine expressing 
his and the Ecumenical Patriarchate’s sorrow for 
the plane crash.
“When tragedy strikes so many Canadians like 
this, we all come together as one family to mourn, 
to comfort each other, to remember the memories 
of those who left us too soon, and to pray for the 
repose of their souls,” said Archbishop Sotirios.

On behalf of all Greek Orthodox faithful in Canada, the Archdiocese expresses its sincere condolences to all affected 
by this tragedy and prays that those who lost their lives are in the loving embrace and bosom of the Almighty God.

Show trust in GodShow trust in God
Someone once asked God for a flower and a 
butterfly.
Instead of these, God gave him a cactus and 
a caterpillar .
This made the man sad.
He could not understand why he didn’t 
receive what he asked for. 
After some time, he looked at what had been 
given to him and he had forgotten about.
To his surprise there was a beautiful flower 
on the spiny and ugly cactus.
And the ugly caterpillar had transformed into 
a beautiful butterfly.
The manner in which God acts is always the 
best, even if it looks wrong to us. 
If u asked of God something and you received 
something else, trust in Him
What you want is not always what you really 
need.
Today’ s thorn may be tomorrow’s flower

Οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ 
ὧν ἐποιήσαµεν ἡµεῖς, ἀλλὰ κατὰ 

τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡµᾶς 
διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ 

ἀνακαινώσεως Πνεύµατος ἁγίου.
Τίτ. 2:55

Not by works of righteousness which 
we have done, but according to his 
mercy he saved us, by the washing 

of regeneration, and renewing of the 
Holy Ghost;

Titus 2: 5

ΑΞΙΟΙ!!!ΑΞΙΟΙ!!!
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Επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, όπου είχε λάβει µέρος στις 
συνεδριάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Τρίτη, 3 Δεκεµβρίου.  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 
στον Ι.Ν. Προφ. Ηλιού Mississauga, µε χοροστασία του 
Αρχιεπ. Σωτηρίου και συµµετοχή όλων των ιερέων 
Τορόντο και περιχώρων, στη γιορτή της Αγ. Βαρβάρας. 
Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού ανυψώθησαν σε 
πρωτοπρεσβύτερο, ο π. Θ. Δράκος και σε Οικονόµο ο π. 
Χ. Μπιτσακάκης. Άξιοι!!!

Τετάρτη, 4 Δεκεµβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο 
επισκέφθηκε στο γραφείο ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας 
κ. Β. Μαλιγκούδης και συζήτησαν διάφορα θέµατα.

Πέµπτη, 5 Δεκεµβρίου. Πάλι εφέτος ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος παρέθεσε γεύµα για τον Καρδινάλιο Κόλινς 
και τους Ρωµαιοκαθολικούς και Ορθοδόξους Επισκόπους 
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Το ίδιο εσπέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος προέστη 
του Μ. Εσπερινού επί τη εορτή του Αγ. Νικολάου, στον 
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο. Συµµετείχαν οι ιερείς της 
περιοχής Τορόντο και περιχώρων και πλήθος λαού. Κατά 
τη διάρκεια του Μ. Εσπερινού ο Αρχιεπίσκοπος Σωτηριος 
χειροθέτησε σε Οικονόµο τον Ιερατ. Προϊστάµενο του 
Ναού π. Φ. Πάππα. Άξιος!

Την εποµένη ηµέρα, ο Αρχιεπίσκοπος  Σωτήριος 
τέλεσε την Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι.Ν. Αγ. 
Νικολάου µε τη συµµετοχή ιερέων και πλήθους ευλαβών 
χριστιανών.

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας τον Αρχιεπ. Σωτήριο 

επισκέφθηκε στο γραφείο του ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Halifax κ. Γ. Νικολάου και συζήτησαν διάφορα θέµατα.

Κυριακή, 8 Δεκεµβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου –την Μητέρα 
των εκκλησιών – βοηθούµενος από τον π. Τ. Πορφύρη 
και τον διάκονο Ε. Μαθιουδάκη.

Το εσπέρας της ίδιας ηµέρας, ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
τέλεσε Μ. Εσπερινό στη γιορτή της Αγίας Άννης, στον Ι.Ν 
Αγ. Παντελεήµονος, Άννης και Παρασκευής, Markham. 
Συµµετείχαν όλοι οι ιερείς Τορόντο και περιχώρων. 
Πολλοί οι ευλαβείς χριστιανοί. Στη διάρκεια του Μ. 
Εσπερινού, ο Αρχιεπ. Σωτήριος χειροθέτησε σε Οικονόµο 
τον Ιερ. Προϊστάµενο π. Κ. Οικονόµου. Άξιος!

Κυριακή, 15 Δεκεµβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Λαβάλ, 
Κεµπέκ, βοηθούµενος από τον Ιερατ. Προϊστάµενο 
π. Ζ. Ντερέκα. Μίλησε στα παιδιά του Κατηχητικού 
και χειροθέτησε Αναγνώστες τους: Κ. Αµανατίδη, Ι. 
Αντωνόπουλο, Δ. Μπελιώτη και Ν. Σπαρτάλη. Άξιοι!!!

Δευτέρα, 16 Δεκεµβρίου. Μ. Εσπερινό τέλεσε ο 

Αρχιεπ. Σωτήριος στον εορτάζοντα Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου 
Λασάλ και την εποµένη Θ. Λειτουργία. Με ευλάβεια 
προσήλθαν πολλοί χριστιανοί. Τόσο στον Εσπερινό, 
όσο και στη Θ. Λειτουργία, συµµετείχαν ο Ιερατ. 
Προϊστάµενος π. Α. Αθανασιάδης και οι ιερείς της 
περιοχής Montreal και περιχώρων. Μετά τον Εσπερινό 
και µετά τη Θ. Λειτουργία, όπως κάθε χρόνο, η ευλαβική 
αυτή Κοινότητα φιλοξένησε όλους τους πιστούς στην 
αίθουσα µε την πατροπαράδοτη φυτούρα και όλοι µαζί 
έψαλλαν τα κάλαντα.

Τετάρτη, 18 Δεκεµβρίου. Θαυµάσιο χριστουγεννιάτικο 
κονσέρτο έδωκε το ηµερήσιο ελληνορθόδοξο σχολείο της 
Ι. Αρχιεπισκοπής,. «Μεταµόρφωση» στο πολιτιστικό 
κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής. Έλαβαν µέρος όλοι οι 
µαθητές και µαθήτριες. Ήταν µία καταπληκτική 
παρουσίαση που συγκίνησε όλο τον κόσµο. Κατάµεστη 
ήταν η αίθουσα από τους γονείς των παιδιών και 
πολλούς άλλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος µίλησε. 
Συνεχάρη και ευχαρίστησε τους µαθητές του σχολείου, 
τους γονείς τους, το διδακτικό προσωπικό και ιδιαίτερα 
την διευθύντρια κα Α. Σαραντίδου και µίλησε πολύ 
συγκινητικά για τη γιορτή των Χριστουγέννων και 
του νέου έτους. Όλοι µας είµαστε υπερήφανοι για 
το Ηµερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο. Το Ηµερήσιο 
Ελληνορθόδοξο Σχολείο και η Ορθόδοξη Θεολογική 
µας Ακαδηµία είναι τα διαµάντια στο στέµµα της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Καναδά. 

Πέµπτη, 19 Δεκεµβρίου.  Οι χαρούµενες φωνές των 
µαθητών της τελευταίας τάξης του Ηµερήσιου Σχολείου 
«Μεταµόρφωση» µε την διευθύντρια Α. Σαραντίδου 
και την καθηγήτρια µουσικής Σ.  Γρηγοριάδου, γέµισαν 
την Ιερά µας Αρχιεπισκοπή και ιδιαίτερα το γραφείο 
του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, ψάλλοντας τα κάλαντα. 
Μάλιστα έψαλλαν και τα Ηπειρωτικά κάλαντα, επειδή 
ο Αρχιεπίσκοπος κατάγεται από την Ηπειρο: 

«Ελάτε εδώ γειτόνισσες, και εσείς γειτονοπούλες, 
τα σπάργανα να φτιάξουμε και το Χριστό ν’ αλλάξουμε.

 Τα σπάργανα για το Χριστό, ελάτε όλες σας εδώ». 

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος συγκινηµένος βαθύτατα 
µίλησε µε πολλή αγάπη στα παιδιά και ευχήθηκε σε 
όλους ο Χριστός να είναι ριζωµένος στις καρδιές όλων 
και το νέο έτος να είναι ευτυχισµένο και ευλογηµένο 
από τον Θεό.

Τις τελευταίες ηµέρες του Δεκεµβρίου ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος επισκέφθηκε την περιοχή Vancouver, στον 
Δυτικό Καναδά, αλλά και το Calgary, Alberta και είχε ένα 
πλούσιο πρόγραµµα µε Θ. Λειτουργίες στους Ι. Ναούς, 
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Surrey, Αγ. Γεωργίου 
Vancouver, Αγ. Νικολάου, Ανατολικού Vancouver και 
Αγ. Δηµητρίου Calgary. 

Επισκέφθηκε τη νέα Γενική Πρόξενο στο Vancouver 
κα Γεωργοπούλου. Η Γεν. Πρόξενος µε τον σύζυγό της 
και τα τρία παιδιά τους έλαβαν µέρος σε όλες τις Θ. 

Λειτουργίες και κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων. 
Επίσης η κα Γεν. Πρόξενος παρέθεσε νηστίσιµο γεύµα 
στο σπίτι της για τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο και τους 
ιερείς της περιοχής Vancouver.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος επισκέφθηκε τις 
χειµερινές κατασκηνώσεις –µόνο στην περιοχή 
Vancouver γίνονται χειµερινές κατασκηνώσεις- τέλεσε 
Αγιασµό και µίλησε στα πάνω από πενήντα (50) παιδιά 
και τους δεκαπέντε (15) οµαδάρχες/ισσες που έλαβαν 
µέρος στις χειµερινές κατασκηνώσεις. Είχε γεύµα µε 
όλους τους Άρχοντες του Οικουµενικού Πατριαρχείου 
της περιοχής και πάλι γεύµα µε όλα τα µέλη των 
Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων των τριών Κοινοτήτων 
της περιοχής. Φιλοξενήθηκε από την οικογένεια του 
Άρχοντος Νοταρίου, Διονυσίου Στασινοπούλου και 
φυσικά ευλόγησε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι της 
οικογενείας µε όλα τα µέλη της –παππού, γιαγιά, παιδιά 
και εγγόνια.

Την παραµονή της πρωτοχρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος 
βρέθηκε στο Calgary Alberta, στο οικογενειακό δείπνο 
της Κοινότητας. Την εποµένη -Πρωτοχρονιά- τέλεσε Θ. 
Λειτουργία, βοηθούµενος από τους ιερείς π. Δ. Ρούγα 
και π. Π. Ρούγα -πατέρας και γιός- και ευλόγησε την 
βασιλόπιτα. Παρεκάθησε στο γεύµα και είχε σύσκεψη 
µε τον υπουργό Ανωτέρας Εκπαίδευσης της Alberta κ. 

Θυµηθείτε...Θυµηθείτε...
τη Θεολογική µας Ακαδηµίατη Θεολογική µας Ακαδηµία

neα i. neα i. aaρχιεπισκοπρχιεπισκοπhhςς

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: 
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Δείπνο προς τιμή του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου στο σπίτι 
της νέας Γενικής Προξένου στο Vancouver κας Ελένης 
Γεωργοπούλου και μετά το δείπνο φωτογραφία με όλη 
την οικογένεια. Ευχόμαστε καλή διαμονή με πλούσια 
καρποφορία στο έργο του Γενικού Προξενείου Vancouver.
Luncheon in honour of Archbishop Sotirios at the Consul 
General’s house in Vancouver, Mrs. Helen Georgopoulos, and 
photo with all the family. We wish that the Greek General 
Consulate in Vancouver has a fruitful and successful year

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

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

John 3:17

Fri Jan 31  G. Vespers, Ypapanti Church,  
  Victoria, BC

Sat 1  D. Liturgy, Ypapanti Church,  
  Victoria, BC   

Sun 2 D. Liturgy, St. George Church,  
  Vancouver, BC

Sun 9 D. Liturgy, St. George Church  
  Guelph, ON

Sun 9  G. Vespers St. Charalambos  
  Church, Smithville, OΝ 

Tue 18  Evening D. Liturty, St. Nicholas  
  Church, Toronto, ON  
   St. Philothei’s Feast

Sat 22 D. Liturgy,Evangelismos 
  Tis Theotokou, Montreal, QC 
  Philoptochos Retreat

Sun 23 D. Liturgy, St. Irene & St.   
  Markella Church, Montreal, QC

Δ. Νικολαϊδη.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και η Ιερά µας 

Αρχιεπισκοπή, εύχεται σε όλους το νέο έτος ευλογηµένο 
από τον Θεό και πλούσιο πνευµατικά και υλικά.

Η μόνη χειμερινή 
κατασκήνωση στον 
Καναδά γίνεται στο 
Vancouver. Έλαβαν 
μέρος πενήντα (50) 
παιδιά και δέκα πέντε 
(15) ομαδάρχες. Θερμά 
συγχαρητήρια!

Our only winter camp in 
Canada is in Vancouver. 
Fifty (50) youth and fifteen 
(15) youth counselors. 
Warmest congratulations!


