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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι εἶχον 
εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καί 
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ 
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ἐπλη-
θύνοντο”.
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Ελληνικά ΓράμματαΕλληνικά Γράμματα
Απλές, αλλά Απλές, αλλά καθαρές κουβέντεςκαθαρές κουβέντες

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου
Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι η γιορτή των Ελληνικών 

Γραμμάτων. Όταν λέμε Ελληνικά Γράμματα εννοούμε 
ελληνοχριστιανική παιδεία.

Τα έχουμε πει πολλές φορές. Στο εξωτερικό στο τέλος θα μείνει 
μόνο η Εκκλησία και η ορθόδοξη πίστη. Όλα τα άλλα σιγά-σιγά θα 
λησμονηθούν. Θα ξεχαστούν. Δεν θα υπάρχουν. Δεν εννοούμε, ότι 
αυτά θα γίνουν αμέσως. Θα περάσουν αρκετά χρόνια, αλλά στο 
τέλος θα μείνει η Εκκλησία και ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός 
για τους ομογενείς μας. Θα είμαστε ευτυχείς να κρατήσουμε την 
πίστη μας και την ελληνοχριστιανική μας μόρφωση.

Η ελληνική παιδεία είναι ένθεη παιδεία. Δηλαδή, παιδεία που 
έχει μέσα της τον Θεό. Δεν είναι αυτό κάτι καινούργιο. Οι αρχαίοι 
πρόγονοί μας, οι μεγάλοι φιλόσοφοι, όλοι πίστευαν σε κάποιο θεό. 
Φοβερή εντύπωση κάνουν τα τελευταία λόγια του Σωκράτη. 
Απευθυνόμενος στους δικαστές είπε περίπου τα εξής. «Εγώ 
πεθαίνω, εσείς μένετε, ποιος πηγαίνει καλύτερα μόνο ο Θεός το 
γνωρίζει».

Στα λόγια αυτά του Σωκράτη, αλλά και όλων των άλλων 
αρχαίων φιλοσόφων βλέπουμε, ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας 
πίστευαν σε θεό ή θεούς. Στην προκειμένη περίπτωση με αυτά που 
λέγει ο Σωκράτης αποδεικνύεται, ότι ήταν μονοθεϊστής, πίστευε 
δηλαδή σε έναν Θεό.

Αν εμείς εδώ που βρισκόμαστε στον Καναδά -ή σε όποια άλλη 
χώρα- δεν προσέξουμε το ζήτημα αυτό, θα αδικήσουμε πολύ τους 
εαυτούς μας. Θα αδικήσουμε την ελληνική παιδεία που πρέπει να 
είναι ελληνορθόδοξη παιδεία. Θα αδικήσουμε τα παιδιά μας και τις 
επερχόμενες γενεές. Θα αδικήσουμε την ανθρωπότητα, γιατί δεν 
θα δίδουμε το καλό παράδειγμα.

Η γιορτή των Τριών μεγάλων Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, 
Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 
θεσπίσθηκε περίπου τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν. Η γιορτή των 
Τριών Ιεραρχών σαν γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων έγινε πριν 
περίπου ενάμιση αιώνα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε, ότι 
υπάρχουν συζητήσεις για το θέμα αυτό και διάφορες αποφάσεις. 
Εμείς εδώ στο εξωτερικό θα κρατήσουμε τη γιορτή των Τριών 
Ιεραρχών σαν γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων.

Με αυτές τις απλές σκέψεις απευθύνομαι σε όλους, ιερείς, 
προέδρους και διοικητικά συμβούλια, δασκάλους και δασκάλες 
ελληνικών σχολείων, όλες τις κοινότητες και όλους τους 
οργανισμούς και ταπεινά παρακαλώ, όχι μόνο να γιορτάσουμε τα 
Ελληνικά Γράμματα αυτή την εβδομάδα, αλλά να βάλουμε μέσα 
στην ψυχή μας και την καρδιά μας την ελληνορθόδοξη παιδεία. 
Αυτή θα μας κρατήσει όρθιους. Αυτή θα μας οδηγήσει επί του 
ασφαλούς. Αυτή θα γεμίσει το είναι μας με την αλήθεια του Θεού 
και με την σοφία των αρχαίων προγόνων μας.

Αγαπημένοι μου χριστιανοί, κλείστε μέσα στην ψυχή σας την 
ελληνορθόδοξη παιδεία. Θυσιάστε χρόνο και χρήμα για αυτήν. 
Δώστε τους καλύτερους εαυτούς σας για την ελληνορθόδοξη 
παιδεία και όχι μόνο δεν θα χάσετε, αλλά θα είσθε οι πλέον 
κερδισμένοι. Αυτό ισχύει για όλους μας. Μικρούς και μεγάλους. 
Γραμματισμένους και αγράμματους. Πλούσιους και φτωχούς. Όλοι 
κάτι έχουμε να προσφέρουμε στην ελληνορθόδοξη παιδεία και 
πρέπει να το κάνουμε ολόθερμα. Με την ψυχή μας. Να μπορούμε 
να πούμε ειλικρινά και τίμια, ότι «και ταν ψυχάν ποτέθηκα». 
Έβαλα στην προσπάθεια αυτή την ψυχή μου. Έλιωσα πάνω στην 
προσπάθεια αυτή. Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν. Τότε, όχι μόνο θα 
έχουμε την συνείδησή μας αναπαυμένη, αλλά θα ιδούμε και τα 
αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής να είναι θαυμαστά και η 
ελληνορθόδοξη παιδεία να ριζώνει. Να ανθίζει. Να καρποφορεί.

Για την ελληνορθόδοξη παιδεία χρειάζεται προσπάθεια. 
Χρειάζονται έργα. Μη μείνουμε στα λόγια.

αγιος αγιος 
χαραλαμποςχαραλαμπος

Ιερομάρτυρας της Χριστιανοσύνης. Στις 
πηγές αναφέρεται και ως Χαράλαμπος, όπως έχει 
επικρατήσει να αναφέρεται και ως Χαραλάμπιος. 
Η μνήμη του εορτάζεται σε Ανατολή και Δύση 
στις 10 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν 
όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Χαραλάμπης, 
Χαραλαμπία και Χαρίλαος.

Σύμφωνα με τους συναξαριστές, ο Χαραλάμπης 
γεννήθηκε και έζησε στη Μαγνησία της Μικράς 
Ασίας, επί αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου (192-
211). Όταν ο ρωμαίος αυτοκράτορας εξαπέλυσε 
απηνείς διωγμούς κατά των Χριστιανών, ο 
Χαραλάμπης, που ήταν τότε ιερέας, συνελήφθη 
με διαταγή του επάρχου Λουκιανού.

Ο ίδιος ο Λουκιανός τον υπέβαλε σε φρικτά 
βασανιστήρια για να αρνηθεί την πίστη του. 
Όταν ο Χαραλάμπης διακήρυξε με παρρησία 
την πίστη του, ο Λουκιανός προσπάθησε με το 
ξίφος του να πληγώσει το σώμα του. Όμως, ως εκ 
θαύματος, το χέρι με το οποίο κρατούσε το ξίφος 
αποκόπηκε κι έμεινε κρεμασμένο στο σώμα του 
Χαραλάμπη. Τότε, ο Άγιος προσευχήθηκε και το 
χέρι του Λουκιανού συγκολλήθηκε στο σώμα του.

Βλέποντας αυτό το θαύμα, πολλοί από τους 
παρισταμένους πίστεψαν στον αληθινό Θεό, 
ανάμεσά τους οι δήμιοι Βάπτος και Πορφύριος, οι 
οποίοι συνεορτάζονται με τον Άγιο Χαράλαμπο 
στις 10 Φεβρουαρίου. Ταπεινωμένος, ο Λουκιανός 
διέταξε τον αποκεφαλισμό του Χαραλάμπη, 
αφού πρώτα τον διαπόμπευσε δια μέσου της 
πόλης.

Τμήματα των λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπη 
φυλάσσονται στη μονή του Αγίου Στεφάνου 
στα Μετέωρα και στον ομώνυμο ναό των 
Θεσπιών Βοιωτίας. Στον Άγιο αποδίδονται δύο 
θαύματα: Η διάσωση της Ζακύνθου από την 
πανούκλα το 1728 και η αποτροπή πυρπόλησης 
των Φιλιατρών από τα γερμανικά στρατεύματα 
κατοχής στις 19 Ιουλίου του 1944, όταν ο Άγιος 
παρουσιάστηκε στον ύπνο του  διοικητή τους και 
του άλλαξε γνώμη. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι 
πολιούχος της Πρέβεζας, του Πύργου Ηλείας, 

των Φιλιατρών και της Κέας, καθώς και προστάτης 
των πασχόντων από λοιμώδεις νόσους και των 
μαρμαράδων.

απολυτικιοαπολυτικιο
Ως στύλος ακλόνητος, της Εκκλησίας 

Χριστού, και λύχνος αείφωτος της οικουμένης 
σοφέ, εδείχθης Χαράλαμπες. 'Ελαμψας εν τω 

κόσμω, δια του μαρτυρίου, έλυσας των ειδώλων, 
την σκοτόμαιναν μάκαρ. Διό εν παρρησία Χριστώ, 

πρέσβευε σωθήναι ημάς.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς 
Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά 
Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν 
αὐτῆς σήμερον,  Πέμπτην, 13ην 
Φεβρουαρίου 2020, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν 
τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων 
θεμάτων.

Τρεις Βοηθοί Τρεις Βοηθοί 
Επίσκοποι Επίσκοποι 

στην στην 
Ι. Αρχιεπισκοπή Ι. Αρχιεπισκοπή 

ΚαναδάΚαναδά

Κατ᾿ αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. 
Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων 
κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας 
καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ 
Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐξελέγησαν, 
παμψηφεί, τρεῖς Βοηθοί Ἐπίσκοποι 
παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ 
Καναδᾶ κ. Σωτηρίῳ. Εἰδικώτερον, 
ἐξελέγησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης 

κ. Νεκτάριος Μοστρᾶτος ὑπό τόν 
τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης 
Ἐπισκοπῆς Κεράμων, ὁ Πανοσιολ. 
Ἀρχιμανδρίτης κ.  Ἀλέξανδρος 
Σαλμᾶς ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Πατάρων, 
καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. 
Δημήτριος Ἀντωνόπουλος ὑπό τόν 
τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης 
Ἐπισκοπῆς Ζηνουπόλεως.

Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος:Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος:  
Ο επίσκοπος Ο επίσκοπος 

Χριστοφόρος ήταν Χριστοφόρος ήταν 
«Άνθρωπος του Θεού»«Άνθρωπος του Θεού»

Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά προσεύχεται για 
την ανάπαυση της ψυχής του θεοφιλεστάτου επισκόπου 
Ανδίδων Χριστοφόρου. Ο θεοφιλέστατος εκοιμήθη, σήμερα, 
14η Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 89 ετών.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος, ενώ 
βρισκόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως μέλος της 
Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μόλις άκουσε για την εν Κυρίω 
κοίμηση του επισκόπου Χριστοφόρου, μίλησε με τον 
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο 
στη συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για τη ζωή 
του επισκόπου Χριστοφόρου, αποκαλώντας τον «Άνθρωπο 

"Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ 
την ψυχήν του δούλου σου 
Χριστοφόρου, Αρχιερέως".

Αρχιμ. Νεκτάριος Μοστράτος
Εψηφισμένος Επίσκοπος Κεράμων 

Αρχιμ. Αλέξανδρος Σαλμάς
Εψηφισμένος Επίσκοπος Πατάρων

Αρχιμ. Δημήτριος Αντωνόπουλος
Εψηφισμένος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως

Under the presidency of His All-Holiness, the 
Ecumenical Patriarch, the Holy and Sacred Synod 
convened for its regular session, today, Thursday, 
February 13th, 2020, in order to examine and 
discuss items on its agenda.

 During this meeting, at the request of His-All 
Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, 
the members of the Holy and Sacred Synod 
duly casted their votes in the Sacred Patriarchal 
Church, electing unanimously three Auxiliary 
Bishops under His Eminence Archbishop Sotirios 
of Canada. Specifically, those elected are V. Rev. 
Archimandrite Nektarios Mostratos, with the title 
Bishop of Keramon, the V. Rev. Archimandrite 
Alexander Salmas, with the title Bishop of 
Patara, and the V. Rev. Archimandrite Demetrios 
Antonopoulos with the title Bishop of Zenoupolis.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
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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
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2020 

τελέσθει εσπερινός στο παρεκκλήσι 
Των Τριών Ιεραρχών του σχολείου μας.

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2020 ημέρα εορτασμού 
των Τριών Ιεραρχών τελέσθει Θεία  Λειτουργία και 
ακολούθησε η σχολική εορτή προς τιμή των Τριών 
Ιεραρχών και της Ελληνορθόδοξης Παιδείας. 

Την ίδια ημέρα δόθηκαν τα πιστοποιητικά 
Ελληνομάθειας για τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1 στους 
μαθητές –τριες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό το 
2019. Επίσης την ίδια μέρα κόψαμε τέσσερις  βασιλόπιτες 
για τα παιδιά του σχολείου. Οι τυχεροί που κέρδισαν 
τα χρυσά φλουριά είναι ο Νικόλαος Κ. (Α. Δημοτικού) ο 
Πέτρος Π.( Δ. Δημοτικού) ο Γιώργος Χ. ( Στ. Δημοτικού) 
και η Κατερίνα Τ. ( Β. Γυμνασίου). Συγχαρητήρια και του 
χρόνου!

Ο μήνας Φεβρουάριος είναι αφιερωμένος στην μαύρη 
ιστορία (Black History Month) για να τιμήσουμε αλλά και 
για να πληροφορηθούμε για την προσφορά όλων των 
ανθρώπων ανεξαρτήτου χρώματος. Είναι πολύ σημαντικό 
να καλλιεργούμε στα παιδιά μας την ενσυναίσθηση και 
το σεβασμό στην διαφορετικότητα. 

Από τις 3 έως τις 13 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν οι 
διαγωνισμοί του γυμνασίου.

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, το σχολείο μας θα 
μείνει κλειστό με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας 
της Οικογένειας, μια αργία αφιερωμένη στο θεσμό που 
δυστυχώς παραπαίει στις μέρες μας.

Στις 19 Φεβρουαρίου η ομάδα καλαθοσφαίρισης του 
σχολείου θα λάβει μέρος σε τουρνουά μπάσκετ μπολ με 
άλλα ιδιωτικά σχολεία του Οντάριο.

Οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τριμήνου θα σταλούν 
στα σπίτια των μαθητών την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 
2020.

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 
του προγράμματα, η διδασκαλία των ελληνικών, των 
παραδόσεων και της ελληνορθόδοξης πίστης και το 
ασφαλές περιβάλλον, καλύπτουν όλες τις ανάγκες των 
παιδιών για επιτυχημένη και σωστή σταδιοδρομία. 

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

Στη συμπλήρωση 100 ημερών παράδοσης μαθημάτων οι μαθητές 
ντύθηκαν παπούδες και γιαγιάδες 100 χρόνων.  •   “Dress like you’re 100” day.

Την Παρασκευή 
1 4  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 
θα μιλήσουμε για 
τ η ν  Η μ έ ρ α  τ η ς 
Καναδικής Σημαίας 
και τη σημασία της 
ως εθνικό σύμβολο. 
Η καναδέζικη σημαία 
με το κόκκινο φύλλο 
σφενδάμου (maple leaf) 
κυμάτισε για πρώτη 
φορά στο Parliament 
Hill πριν από 55 χρόνια 
στις 15 Φεβρουαρίου 
1965. Ο π. Κων/νος Οικονόμου τελεί την Θ. Λειτουργία στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών.

D. Liturgy celebrated by Fr. Constantine Economos  at Three Hierarchs Feast Day.

Νέες προσεγγίσεις Νέες προσεγγίσεις 
στη διδασκαλία της στη διδασκαλία της 
Ελληνικής ΓλώσσαςΕλληνικής Γλώσσας

 

Με την ευκαιρία της Γιορτής των Ελληνικών Γραμμάτων 
και των Τριών Ιεραρχών που πρόσφατα γιορτάσμαμε στα 
Ελληνικά Σχoλεία αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα της 
Ελληνικής Γλώσσας και την ημέρα μνήμης του εθνικού 
μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού που τιμήσαμε για τρίτη 
φορά φέτος, παραθέτω μερικές σκέψεις σχετικά με 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 
Φυσικά με τους εν λόγω εορτασμούς επιδιώξαμε την 
ανάδειξη της διαρκούς συμβολής της ελληνικής γλώσσας 
στην ανάπτυξη του παγκόσμιου πολιτισμού. Η προβολή 
της ελληνικής γλώσσας και η ενίσχυση της Ελληνοφωνίας, 
τόσο στα ελληνικά σχολεία όσο και στη διεθνή κοινότητα, 
αποτελούν σήμερα περισσότερο από ποτέ στόχο ύψιστης 
προτεραιότητας.

Καθημερινά, οι ανάγκες των ελληνικών σχολείων 
μεταβάλλονται και τα τεχνολογικά μέσα διαρκώς 
εξελίσσονται. Οι ρυθμοί στην κοινωνία είναι ταχείς και 
η μετάδοση της γλώσσας διευρύνεται, αναπτύσσεται και 
ποικίλλει. Ύπάρχουν πολλές πηγές πληροφόρησης και 
απόκτησης γνώσης, ιδιαιτέρως μέσω του διαδικτύου και 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αποσκοπούν στην 
πρόσβαση των ανθρώπων στη γνώση ανά πάσα στιγμή 
και κατ’ ιδίαν με τρόπο πρακτικό και άμεσο. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό, αξίζει να εξετάσουμε πώς μπορούμε 
να αξιοποιήσουμε τα νέα διαθέσιμα μέσα ώστε να 
βοηθήσουμε τα παιδιά ελληνο-καναδικής καταγωγής 
να προσεγγίσουν τη γλώσσα τους, την πολιτισμική 
τους κληρονομιά, την ιστορία τους, την Ορθοδοξία, τα 
ήθη και τα έθιμα, την τέχνη, τη μουσική, το θέατρο και 
κάθε έκφανση της ελληνικής παράδοσης με ουσιαστικό 
ενδιαφέρον στοχεύοντας όχι στη στείρα απόκτηση γνώσης 

αλλά στην αληθινή επαφή και κατανόηση καθώς και στη 
συνολική διαπαιδαγώγηση και διασκέδαση.

Η ελληνική γλώσσα αναμφισβήτητα, και καθώς είναι 
παγκοσμίως αποδεκτό, αποτελεί το αντικείμενο μελέτης 
και ανάλυσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά τον 
κόσμο. Η ελληνική γλώσσα περικλείει την ελληνική ιστορία 
και τον ελληνικό πολιτισμό διαχρονικά από τους αρχαίους 
χρόνους του Ομήρου μέχρι τη σύγχρονη εποχή της ποίησης 
των Σολωμού, Κάλβου, Καβάφη, Σεφέρη και Ελύτη και 
της πεζογραφίας των Παπαδιαμάντη, Μακρυγιάννη, 
Πρεβελάκη, Μυριβήλη, Καρκαβίτσα, Πηνελόπης Δέλτα, 
Καζαντζάκη, Έλλης Αλεξίου, Ζωρζ Σαρή, Άλκης Ζέη και 
τόσων άλλων συγγραφέων. Η ελληνική γλώσσα περικλείει 
την κλασική παιδεία και τέχνη, την ελληνιστική ιστορία 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον βυζαντινό πολιτισμό, τον 
νεοελληνικό διαφωτισμό με τον Ρήγα Φεραίο και τον 
Αδαμάντιο Κοραή, την ελληνική επανάσταση, την ίδρυση 
του ελληνικού κράτους. Η ελληνική γλώσσα ενσωματώνει 
για αιώνες την απαρχή και σύσταση της φιλοσοφίας, της 
ηθικής και της επιστήμης, και αποτελεί έτσι αναπόσπαστο 
τμήμα της μόρφωσης και παιδείας για όλους όσοι έχουν 
ελληνική ρίζα και καταγωγή, αλλά και για όλους όσοι 
συνδέονται με τον δυτικό πολιτισμό του σύγχρονου 
κόσμου. Βασικός θεμέλιος λίθος του δυτικού πολιτισμού 
είναι η ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία και αποτελεί όχι 
μόνο σημείο αναφοράς αλλά και άξονα διανόησης και 
έρευνας.

Το πιο σημαντικό και ξεχωριστό χαρακτηριστικό της 
ελληνικής γλώσσας είναι ότι συμβάλλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη σκέψης, στη βελτίωση και θεραπεία νοητικών 
και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς διευρύνει την κρίση 
των θετικών επιστημών και ολοκληρώνει στο πλαίσιο 
της αντίληψης και κατανόησης όλων των ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως καταγωγής και πολιτισμικής κληρονομιάς. 
Η ελληνική γλώσσα είναι η πρώτη που συνέλαβε και 
διατύπωσε αφηρημένες έννοιες και ιδέες, φιλοσοφικές 
αναζητήσεις και μεταφυσικά ερωτήματα και με τον 
τρόπο αυτό επηρέασε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες στον 
δυτικό κόσμο, προσελκύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον 
των ανατολικών λαών. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει 
μεγάλη στροφή και ενδιαφέρον σήμερα στην Κίνα και την 

Ιαπωνία για την ελληνική γλώσσα όπως επίσης δεν είναι 
τυχαίο ότι πολλά πανεπιστήμια του κόσμου καθιερώνουν 
στο πλαίσιο της γενικής τους παιδείας την κλασική 
αρχαιοελληνική μόρφωση και κατάρτιση. 

Το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε 
είναι το εξής: με ποιους τρόπους, με ποιες μεθόδους 
και προσεγγίσεις θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους μαθητές 
ελληνοκαναδικής προέλευσης στον Καναδά, ώστε να 
επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα προσελκύοντας 
όμως το ενδιαφέρον και τον πλήρη ενθουσιασμό των 
μαθητών, των παιδιών μας. Η καναδική πραγματικότητα 
είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί σημαντικά 
υπόψη στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και να 
στοχεύουμε στο να εντάξουμε τη διδασκαλία αυτή στις 
καθημερινές ανάγκες και ασχολίες των μαθητών. Η στείρα 
εκμάθηση γραμματικής, λεξιλογίου και συγκεκριμένων 
ενοτήτων που αφορούν στον πολιτισμό και την ελληνική 
παράδοση πλέον θεωρείται μάλλον ξεπερασμένη και η 
ανάγκη να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί και γενικότερα 
να αναμορφωθεί είναι επιτακτική. Η μάθηση χρειάζεται 
να συνδέεται πρώτον με την πραγματικότητα που βιώνει 
κάθε μαθητής και δεύτερον με την προσωπικότητά του και 
τα δικά του βιώματα. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να 
υπάρχει μία ευρεία κλίμακα υλικού αλλά και μεθόδων και 
τρόπων μεταβίβασης και μετάδοσης του υλικού αυτού. Στο 
σημείο αυτό, μπορούμε να εξετάσουμε πώς η τεχνολογία 
και το διαδίκτυο θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στη 
διαδικασία της εκμάθησης, κατανόησης και εμπέδωσης.

Η πρότασή μας είναι να δημιουργούνται πλέον 
ηλεκτρονικά βιβλία όπως π.χ. το ηλεκτρονικό περιβάλον 
του πανεπιστημίου της Κρήτης, τέτοια ώστε οι μαθητές 
να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όποιο μέρος ή 
κεφάλαιο επιθυμούν με διαδραστικό και εμπειρικό τρόπο 
διδασκαλίας. Ο πιο κατάλληλος τρόπος οργάνωσης του 
πλούσιου και πολυποίκιλου διαθέσιμου υλικού για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας θα είναι η δημιουργία 
βιβλίων με διαθεματικές ενότητες, δηλαδή βιβλία που να 
περιλαμβάνουν τα πάντα με αφορμή ένα συγκεκριμένο 
θέμα. Όταν λέμε τα πάντα εννοούμε γλώσσα, γραμματική 
και σύνταξη, λεξιλόγιο, ποίηση, τραγούδι, χορό, ήθη και 

Στιγμιότυπα από τον ετήσιο χορό του Ελληνικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου στο Hamilton στις 8 Φεβρουαρίου 2020! Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη γιορτή των Γραμμάτων, 
στην Ελλάδα και την Ελληνική Γλώσσα! Θερμά συγχαρητήρια στον Ιερατικώς Προϊστάμενο, τον Πρόεδρο και το Κοινοτικό Συμβούλιο, την Δ/ντρια του Σχολείου και το διδακτικό 

προσωπικό, τους Γονείς και όλους τους διοργανωτές της υπέροχης αυτής βραδιάς.

έθιμα, παροιμίες και αινίγματα, θέατρο, θεατρικό παιχνίδι, 
χειροτεχνία και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως 
πηλός, ζωγραφική, ξυλοκοπτική κλπ., μουσική ακρόαση 
και μουσική πράξη με όργανα μουσικά και σύσταση 
ορχήστρας ή χορωδίας, κινηματογράφο, φωτογραφία 
και οποιαδήποτε άλλη μορφή έκφρασης και δημιουργίας 
μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Τα θέματα 
μπορούν να είναι πολλά, ιστορικά, πολιτισμικά, εποχιακά, 
εορταστικά, θρησκευτικά αλλά οι δραστηριότητες που θα 
τα πλαισιώνουν θα είναι ανανεώσιμες και ανεξάντλητες, 
οι οποίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται διαδραστικά 
μέσω του διαδικτύου αλλά φυσικά και συλλογικά μέσα στο 
πλαίσιο μιας τάξης.

Έτσι, μπορούμε να μιλήσουμε για νέες προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας που σκοπό θα έχουν 
αφενός την εκμάθηση της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας 
γραπτής και προφορικής και αφετέρου τη δημιουργία 
εμπειριών τέτοιων που θα εκφράζουν τους μαθητές, θα τους 
διασκεδάζουν και πάνω απ’ όλα θα τους διαπαιδαγωγούν, 
θα τους μορφώνουν σε ένα ευρύτερο και υψηλό πλαίσιο 
σκέψης και έκφρασης.

Τα παιδιά ελληνοκαναδικής καταγωγής έχουν 
την ανάγκη της στήριξής μας για να αγαπήσουν, να 
αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τον ανεκτίμητο θησαυρό της 
ελληνορθόδοξης παράδοσής τους, του ελληνικού πολιτισμού 
στο σύνολό του. Με αυτούς τους νέους τρόπους προσέγγισης 
της γλώσσας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς θα 
μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε τον ενθουσιασμό και την 
αγάπη να γνωρίσουν και να οικειοποιηθούν το «ελληνικό 
γίγνεσθαι» διαχρονικά και εξελικτικά.
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Όταν σου Όταν σου φέρονται φέρονται 
αχάριστα…αχάριστα…

Σε κατηγορούν, σου φέρονται αχάριστα και 
σε αδικούν; μην απαντάς. Σιώπα. Δείξε ότι 
δεν ζητάς καμιά δικαίωση από τον κόσμο της 
ψευτιάς και της υποκρισίας τους. Θυμίσου, ότι 
κανείς ποτέ δεν ξεχώρισε δίχως να λασπωθεί 
και ότι δεν μπορείς να αναστηθείς εάν δεν 
σταυρωθείς. Οπότε όσο σε λασπολογούν εσύ 
θα ανθίζεις και όσο σε βρίζουν θα μοσχοβολάς. 
Τότε θα νιώσεις μια βαθιά ηρεμία και γαλήνη. 
Μια γλυκιά αίσθηση αγκαλιάς θα κυκλώσει το 
κορμί σου και η καρδιά σου θα πλημμυρίσει από 
φως. Είναι η Χάρις του Θεού, που αγκαλιάζει 
ό,τι ο κόσμος αφήνει ορφανό…

web

Χάνομαι Χάνομαι 
στην απουσία στην απουσία σου…σου…

Αυτή, Κύριε, αυτή η σιωπή Σου πόσο με 
τυράννησε! Πόσες φορές με εκνεύρισες, Κύριε, που 
έμεινες σιωπηλός όταν εγώ χανόμουν σε δρόμους 
που δεν ήξερα πού οδηγούν, σε μονοπάτια που 
για πρώτη φορά ρακένδυτος περπάτησα. Τότε 
χρειάστηκε να αμαρτήσω πολλές φορές για να 
νιώσω ότι «υπάρχω», να αισθανθώ ότι «ζω». Όχι, 
δεν αμαρτάνουν όλοι για την ηδονή, για να κάνουν 
το κέφι τους και να χαρούν με ψεύτικα αποκαΐδια 
μιας φωτιάς που ποτέ δεν άναψε μέσα τους.

Ύπάρχουν κι εκείνες οι ταλαίπωρες και 
αναγκεμένες ψυχές, που κάθε μέρα παλεύουν 
να κρατηθούν στην ζωή ένα βήμα μόλις πριν τον 
θάνατο και την ολική έκλειψη του βλέμματός τους.

Ύπάρχουν κι αυτοί που η ζωή τούς δυσκολεύει 
αφάνταστα και τα μεταξωτά σωθικά τους σκίζονται 
εύκολα στα σκληρά βλέμματα του κόσμου. Όλοι 
εκείνοι που οι μέρες και οι νύχτες τους δεν είναι 
ξέγνοιαστες, κι ας πρέπει να γελούν για να 
καλύψουν τα ανείπωτα δάκρυά τους. Μια στιγμή 
μονάχα εάν αφήσουν να φανεί το δράμα της ψυχής 
τους, θα χαθεί μονομιάς όλο το μπλε της γης.

Τέτοιες στιγμές, Χριστέ, Σε φώναξα με ό,τι φωνή 
μού είχε απομείνει. Μα η σιωπή Σου με ράγισε, κι 
ας ήξερα στα βάθη της ψυχής μου ότι είσαι εκεί. Δεν 
έφτανε όμως αυτό για να σωπάσει ο καημός μου.

Ξέρεις καλά Εσύ, Χριστέ μου, δεν ήταν άπιστοι, 
προδότες και εχθροί όσοι δεν άντεξαν σε αυτή την 
σιωπή και χάθηκαν στους λογισμούς τους. Ήταν 
τα πιο αδύναμα δικά Σου παιδιά, που κύρτωσαν οι 
αντοχές τους στην απουσία Σου. Αυτό φοβάμαι κι 
εγώ, εκείνες τις ώρες που φρικτά μού λείπεις, μην 
χαθώ και ξενιτευτώ από την πίστη.

Μα ύστερα πάλι, στον κήπο της Γεθσημανή, σε 
σκέφτομαι εκείνο το φρικτό το βράδυ που επίμονα 
ζητούσες την συντροφιά των μαθητών. Τα δάκρυα 
και τους ιδρώτες συλλογιέμαι, τον φόβο και την 
αγωνία Σου, κι αυτό το μαρτύριο που ζήτησες 
από τον Θεό να Σε απαλλάξει. Κι όμως, στο τέλος 
έκανες αυτό που ήθελε Εκείνος.

Αυτή είναι η ελπίδα μου, ότι ενώ πιστεύω δεν 
με εμποδίζεις να αμφιβάλλω, να ρωτώ, να ψάχνω 
να σε βρω κομματιασμένος. Είναι του έρωτα 
καμώματα κι αυτά, να φεύγω σαν δεν μου μιλάς. 
Να χάνομαι στην απουσία Σου, κι όταν αργείς τα 
βράδια να μην κοιμάμαι… Κι είναι κάτι νύχτες, 
Κύριε, που αργούν πολύ να ξημερώσουν…

π. Λίβυος

Ζήσε το Ζήσε το τώρα τώρα 
Εύχομαι να είσαι καλά, εύχομαι να ζεις, και 

να μην ταλαιπωρείσαι από αυτά τα παιχνίδια 
του μυαλού μας, που μας βασανίζει με πολλές 
σκέψεις, με πολλούς λογισμούς, με πολλή μεγάλη 
ταλαιπωρία, με αποτέλεσμα πολλά απο αυτά που 
μας συγχύζουν και μας αναστατώνουν να μην 
είναι τώρα μπροστά μας , αλλα να είναι παλιά, να 
έχουν φύγει, να έχουν περάσει..

Έλα όμως που ο νους δεν το καταλαβαίνει 
αυτό..! Έλα που ο νους μας δεν μπορεί να σταθεί 
στο «εδώ και τώρα», αλλά θέλει να πηγαίνει στο 

«Φωνῇ μου πρὸς Κύριον 
ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου 

ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ»..
(Ψαλ. 3,5)

“I cried unto the LORD with my 
voice, and he heard me out of his 

holy hill”. (Psalm 3:5)

Ανάμεσα στους ναούς και τα μοναστήρια 
που πανηγυρίζουν σήμερα, τη μεγάλη ημέρα 
της Ύπαπαντής του Χριστού, είναι και αυτό των 
Μετεώρων. Ένα μοναστήρι κτισμένο στην άκρη 
ενός απόκρημνου βράχου, που περισσότερο 
μοιάζει με «αετοφωλιά» και μπορεί κανείς να το 
προσεγγίσει μόνο από ένα χωματόδρομο ή με 
πεζοπορία, ενώ παλιά το ανέβασμα γινόταν από 
μια κρεμαστή ξύλινη σκάλα.

Η ιερά μονή Ύπαπαντής ή της Αναλήψεως 
του Χριστού, μετόχι της  Ιεράς Μονής Μεγάλου 
Μετεώρου (Μεταμορφώσεως) ανήκει στα 
αναστηλωμένα παλαιά μοναστήρια των Μετεώρων. 
Βρίσκεται χτισμένη ψηλά σ’ ένα σπήλαιο στην άκρη 
ενός απόκρημνου βράχου, σε ύψος εβδομήντα 
μέτρων.

Κατασκευάστηκε λαξευτή σκάλα
Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία τα καντήλια 

της Ιεράς Μονής Ύπαπαντής έμειναν σβηστά για 
πολλά χρόνια, έως ότου ο δραστήριος μητροπολίτης 
Τρίκκης και Σταγών, Πολύκαρπος το έτος 1930, 
φρόντισε για την ανακατασκευή λαξευτής σκάλας, 
με αποτέλεσμα να γίνει πολύ ευκολότερη η άνοδος 
στο συγκεκριμένο σπήλαιο.

Μάλιστα, το Μάιο του 1948, εξαιτίας της 
διάβρωσης, έπεσε ένα μεγάλο τμήμα βράχου, με 
συνέπεια να γίνει πιο προσιτό το σπηλαιώδες 
μοναστήρι. Σήμερα η συγκεκριμένη λαξευτή 
σκάλα αριθμεί εκατό σκαλιά.

Σε ιστορικά κείμενα αναφέρεται ότι το 
μοναστήρι ήταν κτισμένο σε δύο μικρές σπηλιές, 
που τις χώριζε όγκος ενός μέτρου προς το βάραθρο. 
Μάλιστα, όπως τονίζεται, η άνοδος γινότανε με μια 
ανεμόσκαλα με εξήντα σκαλιά.

Ο ναός της μονής
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μονή της Ύπαπαντής, 

είναι κτισμένη ψηλά σε κοιλότητα βράχου στο 

βορειότερο τμήμα της περιοχής των Μετεώρων. Στην 
ανατολική πλευρά του ίδιου βράχου βρίσκονται τα 
ερείπια της μονής του Αγίου Δημητρίου. Ο κυρίως 
ναός είναι μόνοκλιτος, σταυρεπίστεγος βασιλική 
και είναι από τους παλαιότερους ναούς του τύπου 
αυτού.

Η μονή δεν ακολουθεί την καθιερωμένη διάταξη 
στην ανάπτυξή της, αλλά αναπτύσσεται με τον 
καιρό ανάλογα με τις ανάγκες της. Ο ναός αρχικά 
τοποθετήθηκε κοντά στην είσοδο.

Αργότερα, όμως, η είσοδος μεταφέρθηκε 
αναγκαστικά και ο ναός βρίσκεται πλέον μακριά 
από αυτήν. Πρόκειται για μονή που κατοικήθηκε 
κατά διαστήματα από λίγους μοναχούς, οι οποίοι 
εκμεταλλεύτηκαν κατά το δυνατόν την υπάρχουσα 
επιφάνεια και την αύξησαν με την δημιουργία 
προεξοχών.

Ιστορική εξέλιξη
Η ιερά μονή της Ύπαπαντής άρχισε να 

παρακμάζει στις αρχές της οθωμανικής κυριαρχίας. 
Στο «Χρονικόν των Μετεώρων» (γραμμένο το 1529) 
αναφέρεται η πληροφορία ότι αρκετά ησυχαστικά 
μονύδρια βρίσκονταν στα χέρια κοσμικών και 
αφανίζονταν. Επί ογδόντα έξι χρόνια την Ύπαπαντή 
λυμαίνονταν με ληστρικό τρόπο μία συγκεκριμένη 
οικογένεια, στην οποία γίνεται και αναφορά.

Στις αρχές του 17ου αιώνα η μονή της Ύπαπαντής 
ανήκει ως κελί πλέον στο Μεγάλο Μετέωρο. 
Δύο δεκαετίες αργότερα «οι εν Ύπαπαντή του 
Κυρίου» πατέρες με καθηγούμενο τον ιερομόναχο 
Χριστόδουλο συνυπογράφουν δέκατοι στην σειρά 
στην ζητεία των μετεωρικών μοναστηριών προς 
τον ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Ιωάννη Βασίλειο 
Lupu(1634 – 1653). Ωστόσο, κατά τα τέλη του 18ου 
αιώνα επί ηγουμένου Συμεών το μοναστήρι αυτό 
παρουσίασε νέα άνθηση και σε αριθμό πατέρων 
και σε κτήματα.

orthodoxianewsagency.gr, agiameteora.net

Το μοναστήρι Το μοναστήρι της Υπαπαντής του Χριστού της Υπαπαντής του Χριστού 
«σκαρφαλωμένο» στον απόκρημνο βράχο«σκαρφαλωμένο» στον απόκρημνο βράχο

«εκεί και τότε»..!
Ζήσε το τώρα. Δώσε στο Θεό την ευκαιρία να 

σου δώσει τα δικά του καινούργια δώρα. Ζήσε την 
ζωή σου με ελπίδα, με προσμονή μιας καλύτερης 
κατάστασης. Ανέβα λίγο!

Γιατί το νά 'σαι πεσμένος, το νά 'σαι 
απογοητευμένος, το νά 'σαι μπλοκαρισμένος, 
μελαγχολικός, είναι κατα κάποιον τρόπο και 
επιλογή σου. Το θέλεις κι εσύ, το επιλέγεις, το 
αποφασίζεις. Εσύ δέχεσαι να βουλιάξεις, να 
στενοχωρηθείς..»

π.Ανδρέας Κονάνος
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ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις
• Να δυσπιστείτε στους ανθρώπους που αρέσκονται 

να καταγγέλουν τα ψέματα περισσότερο από το 
να υπερασπίζονται τις αλήθειες.

u  Μιλώντας, αρέσουμε μερικές φορές. Ακούγοντας, 
αρέσουμε πάντα.

u  Ο γάμος είναι ένας δεσμός, που η ελπίδα τον ομορ-
φαίνει. Η ευτυχία τον διατηρεί. Και η δυστυχία τον 
δυναμώνει.

u  Η ευτυχία είναι συναρμολογημένη από τόσα πολ-
λά κομμάτια ώστε συνήθως λείπουν μερικά.

u  Ο χριστιανισμός δεν γνωρίζει συνταξιούχους ούτε 
απόμαχους. Αναγνωρίζει μόνο αγωνιστές.

u Η αληθινή ταπεινοφροσύνη κρύβει όχι μονάχα 
όλες τις άλλες αρετές αλλ’ακόμη και τον εαυτό 
της.

u Η δύναμη και η ομορφιά είναι τα άνθη της νεότη-
τας. Η σωφροσύνη και η υπομονή των γηρατειών.

u Το να είσαι επιφυλακτικός προς όλα, είναι ένα 
λάθος. Το να μην είσαι επιφυλακτικός για τίποτε 
είναι μια απερισκεψία.

u Φίλος επιζήμιος, εχθρός αποκαλείται.
u Για να ξεχωρίσεις το ξυνισμένο κρασί δεν είναι 

ανάγκη να πιεις ολόκληρο το βαρέλι. Το ίδιο και 
για τον χαλασμένο φίλο σου.

u Οταν ευτυχούμε οι φίλοι μας φεύγουν όποτε θέ-
λουμε εμείς. Οταν δυστυχούμε φεύγουν μόνοι 
τους.

u Όποιος «τείνει την ακοήν» σε οποιοδήποτε άκου-
σμα πιάνεται όπως ο λαγός. Από τα αυτιά.

u Ο θάνατος, αυτός καθαυτός δεν έχει σημασία, δε-
δομένου ότι όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί. Σημα-
σία έχει ο τρόπος με τον οποίο γερνάει κανείς και 
πεθαίνει.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Από το "Άγγελμα της ημέρας"

Ο παπάς Ο παπάς του χωριού μουτου χωριού μου
Κι ο παπάς του χωριού μου, 
με την άσπρη γενειάδα
που κρατούσε της πίστης, 
την ακοίμητη δάδα
χαιρετώντας μας όλους, 
κάθε βράδυ περνούσε
κι η καμπάνα σε λίγο, 
στο ‘σπερνό μας καλούσε.

Βραδινές προσευχές μου, 
των παιδιάτικων χρόνων
που νικούσατε πάντα, 
τον ανθρώπινο πόνο
με γλυκιά νοσταλγία, 
σας γυρίζω στο νου μου
καθώς πάλι θυμάμαι,
τον παπά του χωριού μου.

Γ. Βερίτης

Ζωή χωρίς Ζωή χωρίς μοναξιάμοναξιά
H μοναξιά δεν είναι σε καμιά περίπτωση μια 

απελπιστική κατάσταση που δεν μπορεί ν’ αλλάξει. 
Οπωσδήποτε αντιμετωπίζεται, στα σίγουρα ξεπερνιέται. 
Πώς;

Όχι πάντως με τις συνταγές του «κόσμου». Που άλλες 
απ’ αυτές μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση, όχι 
όμως και να τη λύσουν οριστικά, όπως τα ταξίδια, τα 
χόμπι, η έξοδος απ’ το σπίτι, η δραστηριοποίηση σ’ ένα 
σύλλογο κ.λπ. Κι άλλες μπορούν να επιτείνουν ακόμη 
πιο πολύ το πρόβλημα και να μεγαλώσουν το όποιο 
ψυχικό κενό υπάρχει, όπως οι διασκεδάσεις, το αλκοόλ, 
τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά, οι διάφορες σαρκικές 
απολαύσεις κ.λπ.

Λοιπόν, πού βρίσκεται η λύση; Αυτή είναι καθαρή και 
ξάστερη. Γιατί αφού οι ρίζες της μοναξιάς βρίσκονται 
μέσα μας, δεν είναι δυνατόν ν’ απαλλαγούμε απ’ αυτήν 
χωρίς να σκύψουμε στο εσωτερικό της ψυχής μας. Κι εκεί 
για να μπει φως, πρέπει ν’ ανοίξει κανείς το παράθυρο! 
Να ξανοιχθεί στο συνάνθρωπο και στο Θεό!…

Είπε ο Αββάς Αλώνιος: «Εάν δεν πει μέσα στην καρδιά 
του ο άνθρωπος, ότι εγώ μόνος και ο Θεός είμαστε στον 
κόσμο, δε θα έχει ανάπαυση«. Κι ένας σύγχρονος 
ιεροκήρυκας έγραψε: «Εάν δε σπάσουμε το κέλυφος του 
εγώ μας, της ιδιοτέλειάς μας, των ατομικών 
μικροσυμφερόντων μας, είμαστε καταδικασμένοι στην 
ψυχική απομόνωση, όπως το κλωσσόπουλο, αν δε σπάσει 
το κέλυφος του αβγού να εισπνεύσει το οξυγόνο της 
ατμόσφαιρας, θα πεθάνει!».

Γράφει ο συγγραφέας π. Τιμ. Κιλίφης: «Ύποκατά-

στατα, βέβαια, για την αντιμετώπιση της μοναξιάς, 
υπάρχουν αρκετά. Δεν τη φυγαδεύουν όμως. Αντίθετα 
την επιτείνουν. Ένα είναι το αληθινό όπλο, που χτυπάει 
θανάσιμα τη μοναξιά. Η αληθινή αγάπη. Όποιος ζει 
μέσα στο κλίμα της γνήσιας αγάπης, δεν κινδυνεύει ποτέ 
από τη θανάσιμη μοναξιά. Η αγάπη είναι ο εχθρός της 
μοναξιάς».

Είναι πολύ σημαντικά αυτά που σημειώνει ο 
συγγραφέας Γ. Μαυρομάτης: «Γι’ αυτό ήρθε ο Χριστός 
στον κόσμο. Για να αποκαταστήσει την επικοινωνία: 
Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και ανθρώπου, 
ανθρώπου και κτίσης». «Η γαρ αγάπη του Χριστού 
συνέχει ημάς», λέει ο Απ. Παύλος. Δηλαδή, η 
αποκατάσταση της επικοινωνίας και η απομάκρυνση της 
μοναξιάς βρίσκεται στη θέληση του ανθρώπου, εάν 
βέβαια δεχτεί να αποκαταστήσει την επικοινωνία του με 
το Θεάνθρωπο Χριστό, που είναι ο δρόμος προς το Θεό-
Πατέρα. Η αποκατάσταση αυτή, που γίνεται με μετάνοια 
και ταπεινοφροσύνη και πίστη, θα φέρει την επικοινωνία 
του με τον άλλο άνθρωπο και με την κτίση ολόκληρη.

Εάν το θελήσει ο άνθρωπος και το πραγματοποιήσει. 
Αλλιώς, σε συλλόγους και συνδέσμους, σε κοινές 
εκδρομές και πάρτι, σε ψυχαναλύσεις και γενικά μ’ 
ανθρώπινες προσπάθεις και συμβουλές δε γίνεται 
τίποτε. Και το ξέρουμε καλά γιατί το ζούμε…».

Ο Άγιος Αυγουστίνος, που ως νέος περπάτησε πολύ 
στους δρόμους της αμαρτίας πριν γνωρίσει το Θεό, 
γράφει πως οι καρδιές μας θα παραμένουν μόνες και 
ανήσυχες, μέχρι να βρουν την ηρεμία τους στο Θεό!

Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή: «Να μη φοβηθείς μήτε 
να δειλιάσεις. Διότι είναι μαζί σου ο Κύριος ο Θεός σου 
όπου κι αν πας» (Ναυή α΄ α). Ο Ιησούς δε ο Χριστός μάς 
έχει διαβεβαιώσει: «Θα είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος 
του κόσμου» (Ματθ. κη΄ 20). Και περιδιαβαίνει τις 
πλατείες τις πολύβουες πόλεις, παντού όπου υπάρχουν 
άνθρωποι. Όπως και τότε στη Βηθεσδά. Και απευθύνεται 
στον κάθε πάσχοντα λέγοντας «θέλεις υγιής γενέσθαι;». 
Μόνο που τότε πρέπει να Τον δεχθούμε πρόθυμα, με 
εμπιστοσύνη και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό. Για να 
βρούμε τη σωτηρία μας και απ’ τη μοναξιά μας.

Από το βιβλίο του Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου
 «Χωρίς Μοναξιά!»

Ψυχοσάββατο: Ψυχοσάββατο: 
Τι είναι και τι πρέπει Τι είναι και τι πρέπει 

να κάνουμε;να κάνουμε;
Ψυχοσάββατο είναι η κοινή ονομασία του 

Σαββάτου πριν από την Κυριακή των Απόκρεω και του 
Σαββάτου πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Αν και όλα τα Σάββατα του έτους είναι αφιερωμένα 
στις ψυχές των χριστιανών, που έχουν αποβιώσει ανά 
τους αιώνες, με την ελπίδα της ανάστασής τους κατά 
τη Δευτέρα Παρουσία, σύμφωνα με τις Γραφές, η 
Εκκλησία τιμά και ειδικά τη μνήμη τους το 
Ψυχοσάββατο ή αν προτιμάτε τα δύο προαναφερθέντα 
ψυχοσάββατα.

Τα δύο Ψυχοσάββατα τιμώνται από τους πιστούς 
με μνημόσυνα στις εκκλησίες, τρισάγια στους τάφους 
των προσφιλών τους προσώπων, μοίρασμα κολλύβων 
και ελεημοσύνες στους φτωχούς («ψυχικό»), ενώ το 
έθιμο απαγορεύει την εργασία.

Το Ψυχοσάββατο πριν από την Κυριακή της 
Απόκρεω έχει το εξής νόημα: Η επόμενη ημέρα είναι 
αφιερωμένη στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, εκείνη 
τη φοβερή ημέρα κατά την οποία όλοι θα σταθούμε 
μπροστά στο θρόνο του μεγάλου Κριτή. Για το λόγο 
αυτό με το Μνημόσυνο των κεκοιμημένων ζητούμε 
από τον Κύριο να γίνει ίλεως και να δείξει τη συμπάθεια 
και τη μακροθυμία του, όχι μόνο σε μας αλλά και 
στους προαπελθόντας αδελφούς, και όλους μαζί να 
μας κατατάξει μεταξύ των υιών της Επουράνιας 
Βασιλείας Του.

Το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής λέγεται και του 

Ρουσαλιού, επειδή έλκει την καταγωγή του από τη 
ρωμαϊκή γιορτή των Ρουσαλίων ή Ροζαλίων. Είναι η 
ημέρα, που σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία, οι ψυχές 
επιστρέφουν στον Κάτω Κόσμο, αφού κατά τη διάρκεια 
της πασχαλινής περιόδου κυκλοφορούσαν ελεύθερα 
πάνω στη γη. Τη θλίψη των ψυχών, αλλά και των 
οικείων τους, εκφράζει το δίστιχο:
Όλα τα Σάββατα να παν, να παν και να γυρίσουν
Το Σάββατο του Ρουσαλιού να πάει, να μην γυρίσει

Κατά τα δύο μεγάλα Ψυχοσάββατα η Εκκλησία μας 
καλεί σε μία παγκόσμια ανάμνηση «πάντων των απ’ 
αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επ’ ελπίδι αναστάσεως 
ζωής αιωνίου». Μνημονεύει:

* Όλους εκείνους που υπέστησαν «άωρον θάνατον», 
σε ξένη γη και χώρα, σε στεριά και σε θάλασσα.

* Εκείνους που πέθαναν από λοιμική ασθένεια, σε 
πολέμους, σε παγετούς, σε σεισμούς και θεομηνίες.

* Όσους κάηκαν ή χάθηκαν.
* Εκείνους που ήταν φτωχοί και άποροι και δεν 

φρόντισε κανείς να τούς τιμήσει με τις ανάλογες 
Ακολουθίες και τα Μνημόσυνα.

«Μή συσχηματίζεσθε τῶ αἰώνι Μή συσχηματίζεσθε τῶ αἰώνι 
τούτω ἀλλά μεταμορφούσθαι τούτω ἀλλά μεταμορφούσθαι 

τῆ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶντῆ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν».  
(Ρωμ. 12,2)(Ρωμ. 12,2)  

“Do not be conformed to this “Do not be conformed to this 
world, but be transformed by the world, but be transformed by the 

renewing of your minds”. renewing of your minds”. 
(Rom. 12:2)(Rom. 12:2)

του Θεού», τονίζοντας τη συνεισφορά του ως ιερέα και 
επισκόπου στον Καναδά και κατέβηκε στον πάνσεπτο 
πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και άναψε ένα 
κεράκι για την ανάπαυση της ψυχής του αειμνήστου 
επισκόπου Χριστοφόρου. 
Ο επίσκοπος Χριστοφόρος ήταν ταπεινός και φιλόπονος 
εργάτης του αμπελώνος του Κυρίου. Ύπηρέτησε στην 
Εκκλησία του Καναδά για περισσότερα από είκοσι 
(20) χρόνια. Ο επίσκοπος Χριστοφόρος ήταν ο πρώτος 
διευθυντής της Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας 
Τορόντο. Εκεί καλλιέργησε τους πρώτους φοιτητές, οι 
οποίοι απεφοίτησαν από την Ακαδημία, χειροτονήθηκαν 
ιερείς και  υπηρετούν τις κοινότητές μας σε όλο τον 
Καναδά. 
Ήταν άνθρωπος βαθιάς πίστης, με εμπιστοσύνη και 
αγάπη προς τον Θεό, την Θεοτόκο και την Εκκλησία. 
Αγαπούσε και ομιλούσε συχνά για τη ζωή και τη 
διδασκαλία των αγίων. Η ταπείνωσή του και το 
χριστιανικό παράδειγμά του, έφεραν πολλούς, ιδιαίτερα 
νέους, στο Χριστό και στην Εκκλησία. Ύπηρέτησε σαν 
πνευματικός και εξομολόγος κληρικών και λαϊκών. 
Πριν την εις επίσκοπον χειροτονία, ο τότε αρχιμανδρίτης 
υπηρέτησε ως ιερατικώς προϊστάμενος στον ιστορικό ναό 
του Αγίου Γεωργίου Τορόντο. Χειροτονήθηκε επίσκοπος 

στις 26 Ιουνίου 1999, στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο 
Τορόντο και ήταν ο πρώτος βοηθός επίσκοπος στην τότε 
Ιερά Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά).
Σπούδασε Θεολογία και Φιλολογία στην Αθήνα. Έλαβε 
κρατική υποτροφία και έλαβε το πτυχίο του Μαγίστορος 
από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Δίδαξε στην 
Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος 
επιστρέφει εσπευσμένα από την Κωνσταντινούπολη 
για την κηδεία του ανεψιού του Δημητρίου Αλεξανδρή, 
εγγονού του αδελφού του, ιερέως Κωνσταντίνου 
και συνεπώς δεν δύναται να λάβει μέρος στη κηδεία 
του επισκόπου Χριστοφόρου. Επικοινώνησε με τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. 
Γεώργιο και θα τον εκπροσωπήσει εκείνος και θα μιλήσει 
εκ μέρους του.
Επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη, ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος θα τελέσει μνημόσυνο για 
την ανάπαυση της ψυχής του εκλιπόντος επισκόπου 
Χριστοφόρου, στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, την Κυριακή 16 
Φεβρουαρίου. 
Προσευχόμαστε όλοι να αναπαύεται η ψυχή του 
αειμνήστου επισκόπου Χριστοφόρου μετά των αγίων και 
των αγγέλων του ουρανού. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος:Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος:  Ο επίσκοπος Ο επίσκοπος 
Χριστοφόρος ήταν «Άνθρωπος του Θεού»Χριστοφόρος ήταν «Άνθρωπος του Θεού»



On New Year’s Eve and New Year’s Day, Arch-
bishop Sotirios was in Calgary, Alberta at the New 
Year’s Eve dinner of the Community, at the divine lit-
urgy, at the cutting of “vasilopita and also had a 
meeting with the Minister of Higher Education Mr. D. 
Nikolaides. 

Sunday, January 5. Divine Liturgy was celebrated 
by Archbishop Sotirios at the Church of St. Irene 
Chrysovalantou, Toronto, assisted by Fr. Spyridon 
Vitouladitis and Dn. Evdokimos Mathioudakis. Many 
pious Christians attended. After the Divine Liturgy, 
Archbishop Sotirios, Fr. Spy-
ridon Vitouladitis with Pres-
bytera, Dn. Evdokimos 
Mathioudakis, the President 
of St. Irene’s Chrysovalantou 
Mr. Vokas and his wife, and 
Mr. K. Rallis, a distinct bene-
factor of St. Irene’s, dinned 
at Palace Restaurant.

On Monday of Theopha-
ny, Divine Liturgy was cele-
brated at the Metamor-pho-
sis Church, Toronto, with Fr. 
Michael Michael and Dn. 
Evdokimos Mathioudakis. 
After the Divine Liturgy and 
the Great Blessing of the 
water, lunch with the coun-
cil of Metamorphosis Com-
munity. Unfortunately, the 
President Mr. Lazaros Pan-
agiotidis, despite his excel-

lent health and lunched with the Archbishop, that 
same night he fell asleep in the Lord. His funeral was 
held on Saturday January 
11th. Archbishop Sotirios was 
represented at the funeral by 
Fr. Ignatios Dellis, who spoke 
on His behalf (the Archbishop 
was at the council meetings of 
the Holy and Sacred Synod in 
Constantinople). We express 
our deepest condolences to 
the family. We are very appre-
ciative, for the great work that 
he as President and his family, 
accomplished at Metamorph-
osis Greek Orthodox Com-
munity. We pray to the Triune 
God to keep him in His bosom 
and the company of the Saints 
and the Angels in Heaven.  

On the evening of the same 
day, and on the following day, 

feast of the Synaxis of St. John the Forerunner, Arch-
bishop Sotirios celebrated Great Vespers and the Div-
ine Liturgy at St. John the Forerunner Church, Toron-
to. Many priest of Toronto piously attended both the 
Great Vespers and the Divine Liturgy, led by the par-
ish priest Fr. Philip Philippou and many devout Chris-
tians aswell. 

The evening of the same day, January 7th, Arch-
bishop Sotirios, journeyed  to Constantinople to par-
ticipate in the meetings of the Holy and Sacred Synod.

Tuesday, January 14th. The annual Blessing of the 

Water at the Greek Consul General in Toronto was 
performed by Archbishop Sotirios and he cut the 
Vasilopita, along with Fr. Alexander Salmas and Fr. 
Spyridon Voutos. The Consul General Mr. Victor Ma-
ligoudis and the staff of the Consulate happily re-
ceived archbishop Sotirios, piously attended the Bless-
ing and then all together  had coffee and Vasilopita.

Friday, January 17th. For the promotion of baby 
Michael Pyrovolakis campaign, Archbishop Sotirios 
contacted and spoke to pharmaceutical companies.

The same day he had a meeting with Mr. Kyriakos 
Elles concerning Archdiocesan affairs.

On the afternoon of the same day Archbishop So-
tirios travelled to Ottawa. He met with those in charge, 
had brunch with the Papoulias family and on Satur-
day night had dinner with his Excellency Ambassador 
of Greece Mr. Dimitrios Azemopoulos and Fr. Alexan-
der Michalopulos.

On Sunday the 19th, Divine Liturgy was cele-
brated by Archbishop Sotirios, Fr. Alexander Michalo-
pulos and Fr. Fr. Avacum Bucalae. The weather was 
bad. Many pious christians attended. The multimem-
bered choir impressed everyone. They chanted beauti-
fully. The Ambassador of Greece Mr. Dimitrios Aze-
mopoulos and Mr. Christodoulos Margaritis attended 
the Divine Liturgy. After the Divine Liturgy, Arch-
bishop Sotirios, Ambassador Mr. Azemopoulos, Fr. 
Michalopulos and the President of the Community 
Mr. A. Antoniou first blessed and cut the vasilopita of 
the Youth , secondly the vasilopita of the Arcadians 
and thirdly the vasilopita of Euboeans. The Arch-
bishop, the Ambassador and the President of the 

Community and the Presidents of the aforementioned 
Associations, spoke at all the events.

Monday, January 20th. Archbishop Sotirios re-
ceived in his office Mrs. Dora Liagakis and Mr. Elias 
Karamichailidis and they discussed various subjects.

Tuesday, January 21st. Archbishop Sotirios had a 
meeting at his office with Fr. Theologos Drakos, the 
parish priest of Prophet Elias, Mississauga and the 
President of the Community Mr. Tharrenos Tharrenos 
and they discussed many matters concerning the 
Community, the Grand Hall, the solar panels, the 
Candle Factory and various community related af-
fairs.

The same day Archbishop Sotirios accompanied 
by Fr. Charidimos Sarris had dinner at the exquisite  res-

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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Greek LettersGreek Letters
Plain, but Plain, but Clear WordsClear Words

 
ENCYCLICAL FOR GREEK LETTERS

 
Archbishop Sotirios

 
The celebration of the Three Hierarchs corresponds to the 

celebration of Greek Letters and Arts. And when we say 
Greek Letters today, we mean Greek Christian education.

We have often stated that in the end, only the Church and 
the Orthodox faith will survive in the diaspora. Everything 
else will gradually be ignored and forgotten. Everything else 
will cease to exist. This will not happen immediately. It will 
take many years, but in the end, only the Church and the 
ethos of Greek Christianity will remain. At that point, we will 
be content to maintain our faith and our Greek Christian 
education.

Greek education is divinely inspired, it embodies God 
within. This is not something new. Our ancestors, the great 
philosophers, all believed in some god. The final words of 
Socrates are astounding. Addressing the jury, he said the 
following: “I am to die and you to live, but which of us has 
the happier prospect is unknown to anyone but God.”

In these words of Socrates, as well as all of the other 
ancient philosophers, we could see that our ancestors 
believed in a god or gods. In this case, what Socrates says 
proves that he was a monotheist, that is, he believed in one 
God.

If we here in Canada, or in any other country, do not pay 
close attention to the cause of of Greek education, we will 
greatly harm ourselves. We will injure the cause of Greek 
education, an education whose profile which must be Greek 
Orthodox. We will condemn our children and future 
generations. We will damage humanity by not setting the 
good example.

The Feast of the Three Hierarchs, Basil the Great, Gregory 
the Theologian and John Chrysostom, was established 
around the 11th century AD. The consideration of the Feast of 
the Three Hierarchs as a celebration of Greek Letters started 
about a century and a half ago. In recent years, we see that 
there are many discussions on this issue and various decisions 
are being taken. We here abroad will unequivocally maintain 
the celebration of the Three Hierarchs as a celebration of 
Greek Letters.

With these simple thoughts I address everyone: priests, 
presidents and directors, Greek school teachers, all 
communities and all organizations. And I humbly request 
that we not only celebrate Greek Letters this week, but that 
we place the cause of Greek Orthodox education firmly 
within our minds and hearts. This will help us stand upright. 
This will lead us to the safe harbour. This will fill us with the 
truth of God and the wisdom of our ancestors.

My beloved Christians, promote the cause of Greek 
Orthodox education. Sacrifice time and money for it. Give 
your best for Greek Orthodox education. You will not lose 
anything, but stand to gain a tremendous amount. This is 
true for all of us. Young and old. Educated and not. Wealthy 
and less fortunate. We all have something to offer to Greek 
Orthodox education and we must do it wholeheartedly. With 
the entirety of our hearts and minds. So, we can honestly say 
that: “I put my very life into it.” I put this effort with every 
inch of my soul. I expended myself for this cause. I did 
whatever was possible, and then some. Only then, will we 
not only have our conscience at peace, but we will also see the 
results of this great endeavor shine brightly.  We will then 
witness Greek Orthodox education growing strong roots, 
blossoming and bearing much fruit.

The cause of Greek Orthodox education requires effort. 
Action is needed. Let us not dwell just on words. 

«Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ 
σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον»; 

(Ματθ. 6, 23) 
“If therefore the light that is in 

thee be darkness, how great 
is that darkness”! 

(Matt. 6:23)

Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Τορόντο.
Divine Liturgy at St. Irene Chrysovalantou Greek Orthodox Church, Toronto.

Θεοφάνεια: Μέγας Αγιασµός στον Ι.Ν. Μεταµόρφωσης του 
Σωτήρος, Τορόντο. • Theophany: Great Blessing of the Waters 

at Metamorphosis Greek Orthodox Church, Toronto.

Εορτή Αγ. Ιωάννη Προδρόµου, στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή, Scarborough.
Celebration of St. John the Forerunner at St. John the Baptist G.O. Church, Scarborough.
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«Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ 
σκότος ἐστί, τὸ σκότος 

πόσον»; 
(Ματθ. 6, 23) 

“If therefore the light that 
is in thee be darkness, how 

great is that darkness”! 
(Matt. 6:23)

Praying to God Praying to God 
or to Ourselves?or to Ourselves?

       
   The most dangerous temptations are usually the most 
subtle ones.  Most people have the good sense to see that 
murder, for example, is obviously wrong and to avoid it.  
But when we do not sense the danger of falling into evil at 
all, we are more likely to let down our guard.  That is usually 
when we are most susceptible to spiritual corruption.
The Pharisee in today’s parable was apparently not aware 
of his most serious temptations.  He was going into the 
temple to pray, and his prayers indicate that he lived an 
exemplary life.  He was honest in his dealings with others, 
faithful to his wife, and obedient in fasting and tithing.  His 
outward appearance was that of a righteous man.  Probably 
in any time and place, most people would think that his 
standing before God was secure. That is obviously what 
the Pharisee thought.
Unfortunately, he not only thought about himself, he 
actually prayed to himself.  When he thought that he was 
addressing God, he was simply praising himself for what 
he had accomplished.  His prayer was so self-centered 
that it was a form of idolatry, of simply thanking himself 
for being so good.  That there is nothing of true prayer 
going on here is shown when the Pharisee judges others 
in order to make clear his 
own virtue.  To thank 
God that he is “not like 
other men, extortionists, 
unjust, adulterers, or even 
like this tax collector” is 
to fall into the prideful 
self-righteousness that 
our Savior so strongly 
condemned throughout 
His ministry.  It is a form 
of spiritual blindness that 
shuts our eyes to the truth 
about where we stand 
before God.
What a shocking contrast 
the parable gives us with 
the prayer of the publican, 
the tax collector whom 
the Pharisee condemned.  
R e m e m b e r  t h a t  t a x 
collectors in that setting 
were Jews who worked 
for the occupying Roman 
government and made 
their living by charging more than was required.  They were 
traitors and thieves, and certainly not among the righteous 
of Israel.  This tax collector also went to the temple to pray, 
but in an entirely different way from the Pharisee.  He had 
such a strong sense of his own sinfulness that “standing far 
off, [he] would not even lift up his eyes to Heaven, but beat 
his breast, saying, ‘God, be merciful to me a sinner!’”  This 
despised, wretched man truly opened his heart before the 
God Who is Holy, Holy, Holy.  And he knew that before 
such a Lord, all that he could do was to call for mercy as he 
acknowledged the disaster that he had made of his life.  That 
his approach to prayer is superior to that of the Pharisee is 
shown by Christ’s comment at the end of the parable:  “I tell 
you, this man went down to his house justified rather than 
the other; for everyone who exalts himself will be humbled, 
but he who humbles himself will be exalted.”
Today we begin the Lenten Triodion, which means that 
Great Lent, the year’s most intense period of spiritual 
discipline, will begin in a few weeks.  During the coming 
season of Lent, we will prepare to follow our Lord to His 
cross and glorious resurrection at Pascha.  The kind of 
prayer that we need in Lent, and every day of our lives, is 

that of the tax collector.  The kind of prayer that we must 
avoid in Lent, and every day of our lives, is that of the 
Pharisee.
If we pray like the Pharisee, we will never enter into the 
deep mystery of salvation through our Lord’s death and 
resurrection.  If it were possible to make ourselves so 
righteous by our own actions that our prayers would be 
nothing more than self-congratulation as we condemned 
others, then we ourselves would have already conquered 
sin and death. Indeed, we would be gods worthy of our own 
worship.  Whatever religion that would be, it is certainly 
not Orthodox Christianity.  Such attitudes clearly have no 
place in our prayers at any time. A key lesson to learn from 
the bad example of the Pharisee is that we must be careful 
to direct prayer to God, not to ourselves.  Our prayers must 
not be offered to a false god we have made up in our minds 
in order to feel better about ourselves or help us get what 
we want.  No, the Lord is infinitely holy and “a consuming 
fire” (Heb. 12:29) As God spoke through the prophet Isaiah, 
“My thoughts are not your thoughts, neither are your ways 
my ways.” (Isa. 55:8)  We must never make the mistake 
of thinking that whatever is pleasing to us is necessarily 
pleasing to Him.
The Pharisee made a false god in his own image who would 
never hold him accountable to the truth and who could 
never heal his soul. The tax collector did something far 
more challenging and quite scary, for he exposed his soul 
to the true God.  When Isaiah had a vision of the Lord in 
His heavenly temple, he said “Woe is me, for I am undone! 
Because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst 

better than his neighbors, especially the tax collector.  It is 
a form of spiritual pride that inevitably leads to judging 
others, which further weakens us spiritually.
Instead of turning away from prayer because it is difficult, 
we must use our struggle to pray for growth in humility.  
When we do not want to pray, when our minds wander, 
and especially if we start to judge or recount the wrongs 
of others in our thoughts, we should cry out like the tax 
collector “God, be merciful to me a sinner!” as we turn 
our attention back to the Lord.  It is really impossible to 
pray without humility, for to be fully present before God 
requires us to accept the truth that we are in constant need 
of the divine mercy and healing.  The more fully we open 
our hearts to the Lord in prayer, the more we will see the 
absurdity of setting ourselves up as the self-righteous judges 
of others.  Remember what He taught about taking the huge 
plank out of our own eye before being concerned with the 
tiny speck in someone else’s. (Matt. 7:3-5)
No matter how outwardly upright our lives may appear to 

be, the words of the Jesus Prayer always state the truth about 
how we stand before God: “Lord Jesus Christ, Son of God, 
have mercy on me a sinner.”  This is a prayer to the Savior, 
not simply a mantra or phrase to help us become mindful 
or reduce stress.  When we focus on those words as we open 
our hearts to Christ in humility, we follow the example of the 
tax collector in today’s parable.  He knew that he deserved 
nothing from God except the misery and brokenness that 
resulted from his many sins.  But by exposing himself as a 
sinner, with no excuses or distractions, he opened himself 
to the infinite mercy of the One Who died and rose again for 
our salvation.  That is how we must learn to pray this Lent, 
and every day of our lives, if want to return to our homes 
justified, “for everyone who exalts himself will be humbled, 
but he who humbles himself will be exalted.”

LeMasters, Fr Philip. “Praying to God or to Ourselves?: Homily for 
the Sunday of the Publican and the Pharisee in the Orthodox Church.” 

Eastern Christian Insights, 28 Jan. 2018, https://blogs.ancientfaith.
com/easternchristianinsights/2018/01/28/praying-god-homily-sunday-

publican-pharisee-orthodox-church/.

Met Youth Evangelismos in 
Montreal hosting a Brunch 

in honor of our Lord's 
presentation in the Temple.

Η νεολαία  Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου, Μόντρεαλ 

πραγματοποίησε Brunch στη 
γιορτή της Υπαπαντής του 

Κυρίου.

Met Youth Toronto having their 
Kick start meeting with 

Fr. Costantinos Economos.
Συνάντηση νεολαίας 

Τορόντο, με τον υπεύθυνο π. 
Κωνσταντίνο Οικονόμου,  για το 

νέο ξεκίνημα.

of a people of unclean lips; for my eyes have seen the King, 
the Lord of hosts.” (Isa. 6:5)  The tax collector responded in 
the same way as he prayed that day, for he knew the infinite 
distance between God’s holiness and his own sinfulness.  
He was not praying to an idol of his own imagination 
who told him what he wanted to hear.  In that moment, he 
allowed everything about his life to be called into question 
by encountering the One Who is Holy, Holy, Holy.
We should never been surprised when it is a struggle to 
pray, especially when our minds wander in our private 
prayers or in services.  There is much of us that does not 
want to be fully exposed to the infinite holiness of the Lord.  
It is much easier to stay wrapped up in our own thoughts 
and obsessed with our preferred pastimes and daily cares 
than to encounter God.  But to do so is to risk ending up in 
the same place as the Pharisee.  For if we neglect genuine 
prayer, we are essentially telling God and ourselves that 
we are fine as we are. That, of course, is exactly what the 
Pharisee did when he gave thanks that he was so much 

Εορτή Ελληνικών Γραµµάτων, Vancouver.
Celebration of Greek Letters, Vancouver.

Κουρά Αναγνωστών στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Laval.
Tonsuring of Readers at St. Nicholas, Laval.



Philoptochos Societies of Toronto and GTA took place in the 
Hall of All Saints Church, Toronto. Archbishop Sotirios, the 
priests of GTA, the President of the Philoptochos of Canada 
Mrs. Zoi Veroutis, the presidents and the board members of 
the Philoptochos Societies and their friends participated. It 
was a night to remember.

Wednesday, January 29th. Archbishop Sotirios departed 
for Vancouver, Canada (5 hours flight). The same night he 
presided over the Three Hierarch’s Vespers at St. Nicholas 
East Vancouver, assisted by all the clergy of the area. After 
Vespers, the Feast of Greek Letters took place, with the par-
ticipation of the students of all the Greek Schools of the area, 
with great success.

Friday, January 31st. During the feast of the Presentation 
of the Lord in the Temple, in Victoria BC, all the churches in 
Vancouver area remain closed. However, since this year the 
feast of the Presentation was on Sunday and the churches 
could not close, the Feast of the Presentation was transferred 
to Saturday, February 1st. The evening of Friday, January 
31st, Great Vespers was held and on Saturday morning the 
Divine Liturgy was celebrated for the Feast of the Presenta-
tion of the Lord in Victoria. Archbishop Sotirios presided 
over and all the priests participated. Many pious pilgrims 
from the Victoria Community, as well as from the commun-
ities of Vancouver, Surrey and Nanimo, were there. The Gen-
eral Consul of Greece in Vancouver Mrs. Eleni Georgopoulos 
with her family and the honorary President of Cyprus Mrs. 
Tasoula Berggren with her husband, also attended.

taurant of the Archon Deputatos Traianos Nikolaou, Har-
bour 60, along with the Archons: George Soleas, Actuarius, 
president of the Ontario Liquor Control Board, Theodoros 
Mangiaris, Referendarius and Kiriakos Aggelakos, Notarius 
and his father.

Thursday, January 23rd. Mr. Eleftehrios Chianos spon-
sored an excellent dinner for the professors and the students 
of our Theological Academy at his fine dining restaurant Mil-

ler Tavern. Many thanks.
On Saturday and Sunday, January 25-26 Archbishop So-

tirios visited Montreal and had various meetings and cele-
brated the Divine Liturgy at Sts Constantine & Helen Church, 
DDO, with Fr. Lambros Kamperidis.

Monday, January 27th. Archbishop Sotirios had his first 
meeting with the new Community Council of St. Barbara, 
Mississauga, where they spoke about the construction of St. 
Barbara Church. The Archdiocese has the occupancy of the 
large plot given by Faradatos Foundation and will proceed to 
the construction of the Church. Archbishop Sotirios an-
nounced that the Archdiocese will provide the initial amount 
of one million ($1.000.000) for the construction of the Church 
and the rest will be raised by the residents of Mississauga.

Tuesday, January 28th. The annual Vasilopita of the 

19Should I Pray Every Day?
“Rejoice always, pray without ceasing, in everything 

give thanks; for this is the will of God in Christ Jesus 
for you” (1Th 5:16-18).

In St. Paul’s writings, words such as rejoice, 
always, without ceasing or “constantly”, and give 
thanks refer primarily to prayer. The Fathers of the 
Church teach that unceasing prayer is a proper goal, 
for spiritual growth comes through such discipline. 
Prayer is communion with God through words of 
praise, thanksgiving, repentance, supplication, and 
intercession. Prayer is “raising up the heart and mind 
to God” (St. John of Damascus). More, prayer is the 
breath of the soul. Without breathing and oxygen, 
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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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The Priest The Priest of My Villageof My Village
And the priest of my village, 
with his beard long and white
who steadfastly held on, 
to the faith’s eternal light
every night as he would pass, 
greeting us all
to evening prayer the bells, 
soon to us would call.

Childhood prayers, 
of my younger years
you always defeated, 
human pain and fears
with sweet nostalgia, 
to my mind you return
the priest of my village, 
how I remember and yearn.

G. Veritis

«῝Ο λέγων ὑμῖν ἐν τῇ 
σκοτία, εἴπατε ἐν τῷ 

φωτί».  
(Ματθ.10, 27)

“What I tell you in 
darkness, that speak ye 

in light”. 
(Matt. 10:27)

nothing can live. The soul without prayer is in a state 
of spiritual death.

Prayer is conversation and dialogue with God 
Himself. This happens in any place including 
whenever you stand or kneel before your home prayer 
corner, where your icons and vigil light are set up, or 
in the House of the Lord, the Church, in the company 
of God Himself. Like Adam and Eve in the Garden of 
Eden before the fall, you will feel the caress of God 
whenever you pray. You will rejoice in His smile, and 
share in His happiness and glory. This is true prayer. 
Can there be anything better, more exalted, more 
honourable, and more pleasing than this? This is why 
St. Paul advises us to “pray without ceasing.” Make it 
a daily spiritual exercise and you will see how much 
you will benefit and be spiritually enriched.

Did you know? You can download a free Greek and 
English Prayer Book from the website of our Metropolis.

The Dormition of the Virgin Mary GOYANS cutting 
the Vasilopita with His Eminence, Archbishop 
Sotirios , Mr. Tony Vanikiotis, President of the 

Hellenic Community of Ottawa; H.E. Mr. Dimitris 
Azemopoulos, Ambassador of Greece to Canada; 

Mr. Adoni Vassilyadi, President of GOYA and Fr. 
Alex Michalopulos.

Κόψιμο Βασιλόπιτας στην Κοινότητα  Κοίμησης 
της Θεοτόκου Ottawa, με τον Αρχιεπίσκοπο 

Σωτήριο, τον πρόεδρο της Κοινότητας κ. Τόνυ 
Βανικιώτη, τον Πρέσβη της Ελλάδας στον 

Καναδά κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο, τον πρόεδρο 
της Νεολαίας κ. Αντώνη Βασιλειάδη και τον π. 

Αλέξανδρο Μιχαλόπουλο.

Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, Vancouver.
Divine Liturgy at St. George Greek Orthodox Church, Vancouver.

 Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Υπαπαντής του Κυρίου, Victoria BC.
Divine Liturgy at Ypapanti G.O.  Community, Victoria BC.

Αγιασμός 
και Βασιλόπιτα 
στο Γενικό Προξενείο 
Τορόντο.

Blessing of waters 
and cutting of the 
Vasilopita at the 
Greek Consulate in 
Toronto.
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Παραμονή πρωτοχρονιάς και πρωτοχρονιά ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος ήταν στο Calgary Alberta στο πρωτοχρονιάτικο 
δείπνο της Κοινότητας, στη Θ. Λειτουργία, στο κόψιμο 
της βασιλόπιτας και είχε και συνάντηση με τον Ύπουργό 
Ανωτέρας Εκπαίδευσης κ. Δ. Νικολαϊδη.

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Αρχι-
επ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Το-
ρόντο, βοηθούμενος από τον π. Σπυρίδωνα Βιτουλαδίτη 
και τον Διάκονο Ευδόκιμο Μαθιουδάκη. Με ευλάβεια 
πολύς κόσμος προσήλθε. Μετά τη Θ.Λειτουργία γευμά-
τισαν στο εστιατόριο Palace με τον Αρχιεπ. Σωτήριο, ο π. 
Σπυρίδων Βιτουλαδίτης με την πρεσβυτέρα,  ο Διάκονος 
Ευδόκιμος Μαθιουδάκης, ο πρόεδρος της Αγ. Ειρήνης κ. 
Βόκας με τη σύζυγό του και ο κ. Θ. Ράλλης, ένας από 
τους καλούς δωρητές της Αγ. Ειρήνης.

Δευτέρα, των Θεοφανείων. Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. 
Μεταμόρφωσης Σωτήρος Τορόντο, με τον π. Μιχαήλ Μι-
χαήλ και τον Διάκονο Ευδόκιμο Μαθιουδάκη. Μετά την 
Θ. Λειτουργία και τον Μ. Αγιασμό γεύμα με το προε-
δρείο της Κοινότητας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Το-
ρόντο.

Ατυχώς ο πρόεδρος κ. Λάζαρος Παναγιωτίδης ενώ 

ήταν αρίστη η υγεία του και γευμάτισε μαζί με τον Αρχι-
επίσκοπο, το βράδυ της ίδιας ημέρας εκοιμήθη εν Κυρίω. 
Η κηδεία του έγινε το Σάββατο 11 Ιανουαρίου. Τον Αρχι-
επίσκοπο Σωτήριο εκπροσώπησε στη κηδεία του ο π. 
Ιγνάτιος Δελής και μίλησε εκ μέρους του (ο Αρχιεπίσκο-
πος ευρίσκετο στην Κωνσταντινούπολη στις συνεδριά-
σεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου). Εκφράζουμε θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Πολλές ευχαριστίες 

για το θαυμάσιο έργο που ο ίδιος ως πρόεδρος και η οικο-
γένεια του τέλεσαν στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτή-
ρος. Παρακαλούμε τον Τρισάγιο Θεό να τον αναπαύει 
μεταξύ τω αγίων και των αγγέλων του ουρανού.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας και την επομένη, εορτή της 
σύναξης του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, ο Αρχιεπ. Σωτή-
ριος τέλεσε Μ. Εσπερινό και Θ. Λειτουργία στον εορτά-
ζοντα Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Προδρόμου Τορόντο. Τόσο στον 
Μ. Εσπερινό, όσο και στη Θ. Λειτουργία, προσήλθαν με 
ευλάβεια οι ιερείς της περιοχής, με αρχηγό τον Ιερ. Προ-
ϊστάμενο π. Φίλιππο Φιλίππου, αλλά και πλήθος ευλα-
βών  χριστιανών.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, 7 Ιανουαρίου, ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος ταξίδευσε στην Κωνσταντινούπολη για τις συ-
νεδριάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου. Τον ετήσιο Αγιασμό στο Γενικό 
Ελληνικό Προξενείο Τορόντο τέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
και έκοψε την βασιλόπιτα συμπαραστα-τούμενος από 
τον π. Αλέξανδρο Σαλμά και τον π. Σπυρίδωνα Βούτο. Ο 
Γεν. Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και το προσωπικό 
του Γεν. Προξενείου δέχθησαν με πολλή χαρά τον Αρχι-
επ. Σωτήριο και με ευλάβεια έλαβαν μέρος στον Αγια-
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τη Θεολογική μας Ακαδημίατη Θεολογική μας Ακαδημία
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σμό και μετά όλοι μαζί πήραν καφέ και βασιλόπιτα. 
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου. Για τη προώθηση της 

υπόθεσης του μικρού Μιχαήλ Πυροβολάκη, ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος ήλθε σε επαφή και συζήτησε με φαρμακευτι-
κές εταιρίες.

Την ίδια ημέρα είχε συζήτηση με τον Κυριάκο Ελλέ για 
θέματα της Ι. Αρχιεπισκοπής.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Αρχιεπ. Σωτήριος τα-
ξίδευσε στην Ottawa. Είχε συνεδριάσεις με τους αρμοδί-
ους, πρόγευμα με την οικογένεια Παπούλια και δείπνο 
το Σάββατο το βράδυ με τον εξοχ. Πρέσβη της Ελλάδας 
κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο και τον π. Αλέξανδρο Μιχαλό-
πουλο.

Την Κυριακή 19, έγινε η Θ. Λειτουργία από τον Αρχι-
επ. Σωτήριο και τον π. Αλέξανδρο Μιχαλόπουλο και τον 

π. Αββακούμ Bucalae. Ο καιρός ήταν 
πάρα πολύ δύσκολος. Με ευλάβεια 
προσήλθαν πολλοί χριστιανοί. Εντύ-
πωση έκανε η χορωδία, η οποία ήταν 
πολυμελής. Έψαλλε θαυμάσια. 
Στην Θ. Λειτουργία ήσαν ο Πρέσβης 
της Ελλάδας κ. Δημήτρης Αζεμό-
πουλος και ο δεύτερος της Πρεσβεί-
ας κ. Χριστόδουλος Μαργαρίτης. 
Μετά τη Θ. Λειτουργία ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος και ο πρέσβης κ. Αζεμό-
πουλος με τον π. Μιχαλόπουλο και 
τον πρόεδρο της Κοινότητας κ. Α. 
Αντωνίου ευλόγησαν και έκοψαν, 
πρώτο, την βασιλόπιτα της νεολαί-

ας, δεύτερο, την βασιλόπιτα των 
Αρκάδων και τρίτο, την βασιλόπιτα 
των Ευβοέων. Στις παραπάνω εκ-
δηλώσεις μίλησαν, ο Αρχιεπίσκο-
πος, ο Πρέσβης, ο πρόεδρος της 
Κοινότητας και οι πρόεδροι των 
προαναφερθέντων συλλόγων.

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο στο 
γραφείο του επισκέφθηκε η κα Δώρα Λιαγκάκη και ο κ. 
Ηλίας Καραμιχαηλίδης και συζήτησαν διάφορα θέματα.

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου. Σύσκεψη στο γραφείο του είχε 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος με τον π. Θεολόγο Δράκο, Ιερ. Προστ. 
της Κοινότητας Προφ. Ηλιού Mississauga και τον πρόε-
δρο αυτής κ. Θαρεννό Θαρρενό και συζήτησαν θέματα 

της Κοινότητας, της μεγάλης αίθουσας, των 
φωτοβολταϊκών, του κηροπλαστείου και της 
Κοινότητας γενικά.

Την ίδια ημέρα ο Αρχιεπ. Σωτήριος συνοδευ-
όμενος από τον π. Χαρίδημο Σαρρή είχε γεύμα 
στο θαυμάσιο εστιατόριο του Άρχοντος Δεπου-
τάτου Τραϊανού Νικολάου, Harbour 60 και τους 
Άρχοντες, Γεώργιο Σολέα, Ακτουάριο, πρόεδρο 
του Ontario Liquor Control Board, Θεόδωρο Μα-
ντζιάρη, Ρεφερεντάριο και Κυριάκο Αγγελάκο, 
Νοτάριο και τον πατέρα του. 

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου. Ο κ. Ελευθέριος 
Τσιάνος προσέφερε δείπνο για τους καθηγητές 
και τους φοιτητές της Θεολογικής μας Ακαδη-
μίας στο θαυμάσιο εστιατόριο του Miller’s Tav-
ern. Ευχαριστούμε θερμά.

Το Σαββατοκύριακο 25-26 Ιανουαρίου ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος επισκέφθηκε το Μοντρεάλ 
και είχε διάφορες συνεδριάσεις και λειτούργη-
σε στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, 
DDO, με τον π. Λάμπρο Καμπερίδη.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου. Πρώτη συνεδρίαση 
με το νέο διοικητικό συμβούλιο της Κοινότητας 
Αγ. Βαρβάρας Mississauga, είχε ο Αρχιεπ. Σωτή-

ριος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και συζήτησαν την ανέγερ-
ση του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας. Ως γνωστό, η Ι. Αρχιεπισκοπή 
έχει την χρήση του μεγάλου οικοπέδου από το ίδρυμα 
Φαραντάτου και θα προχωρήσει στο κτίσιμο της εκκλη-
σίας. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος ανεκοίνωσε ότι η Ι. Αρχιεπι-
σκοπή θα διαθέσει τα πρώτα χρήματα ($1.000.000) για 
την ανέγερση του Ι. Ναού και τα υπόλοιπα θα συγκε-
ντρωθούν από τους κατοίκους της Mississauga.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου. Το ετήσιο κόψιμο της βασιλόπι-

τας των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων Τορόντο και Περι-
χώρων έγινε στην αίθουσα του Ι. Ναού Αγ. Πάντων Το-
ρόντο με τον Αρχιεπ. Σωτήριο, τους ιερείς όλων των κοι-
νοτήτων περιοχής Τορόντο, την πρόεδρο Φιλοπτπώχου 
Αδελφότητας Καναδά κ. Ζωή Βερούτη, τις προέδρους και 
τα μέλη των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων περιοχής Τορό-
ντο με τους φίλους τους. Ηταν μια αξέχαστη βραδιά.

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος ανεχώ-
ρησε για το Vancouver δυτικού Καναδά (αεροπορική πτή-
ση πέντε ωρών). Το βράδυ της ίδιας ημέρας προεξήρχε 
του εσπερινού των Τριών Ιεραρχών στον Ι. Ν. Αγ. Νικο-
λάου Ανατολικού Vancouver, βοηθούμενος από όλους 
τους ιερείς της περιοχή . Μετά τον Μ. Εσπερινό έγινε η 
γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων με πολλή επιτυχία 
από τους μαθητές όλων των σχολείων της περιοχής. 

Παρασκεύη, 31 Ιανουαρίου. Λόγω του ότι για τη 
γιορτή της Ύπαπαντής στη Victoria BC κλείνουμε τις εκ-
κλησίες στην περιοχή Vancouver και επειδή εφέτος η 
γιορτή της Ύπαπαντής είναι Κυριακή και δεν μπορούν 
να κλείσουν οι εκκλησίες, η εορτή της Ύπαπαντής μετε-
τέθη για το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου. Το βράδυ της Πα-
ρασκευής 31 Ιανουαρίου, έγινε ο Μ. Εσπερινός και το 
Σάββατο το πρωί η Θ. Λειτουργία για τη γιορτή της Ύπα-
παντής του Κυρίου στην Victoria. Προεξήρχε ο Αρχιεπί-
σκοπος Σωτήριος και έλαβαν μέρος όλοι οι εκεί ιερείς. 
Πλήθος ευλαβών προσκυνητών από την Κοινότητα Vic-
toria, αλλά και από τις κοινότητες Vancouver, Surrey και 
Nanaimo. Έλαβαν μέρος, επίσης, η Γεν. Πρόξενος της 
Ελλάδaς στο Vancouver κ. Ελένη Γεωργοπούλου με την 
οικογένειά της και η επίτιμος πρόεδρος της Κύπρου κα 
Τασούλα  Berg  gren με τον σύζυγό της.

«Kαὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς 
γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ 

καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς 
ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ 

τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ 
καὶ πονηροῦ». (Γεν. β΄,9)

God in Eden go east toward Edom, 
and there is the man who slew him; of 
life in the midst of paradise, and he is 

known for his good and cunning”.
(Gen. 2: 8-9)

Δείπνο φοιτητών και καθηγητών Θεολογικής Ακαδηµίας Τορόντο, προσφερθέν από τον κ. 
Ελευθέριο Τσιάνο στο εστιατόριό του Miller Tavern. •  Dinner with students and professors 
of the Theological Academy of Toronto. Dinner was pr`ovided by Mr. Eleftherios Tsianos at 

his restaurant Miller Tavern. 

Βασιλόπιτα Αρχιεπισκοπικού Συµβουλίου Φιλοπτώχου Καναδά στο κοινοτικό 
κέντρο Αγίων Πάντων, Τορόντο. •  Vasilopita of the Archdiocesan Philoptochos 

Board at the All Saints Community Centre, Toronto. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος µε την γεν. Πρόξενο της Ελλάδας στο 
Vancouver, κα Ελένη Γεωργοπούλου και την επίτιµη Πρόξενο στο 
Vancouver κα Τασούλα Berggren. •  Archbishop Sotirios with the 

Consul General of Greece in Vancouver, Ms. Eleni Georgopoulos and 
the Hon. Consul of Cyprus in Vancouver, Ms. Tassoula Berggren. 

Sun 1 D. Liturgy, St. Demetrios H. Church,   
  Toronto, ON
Mon 2 G. Vespers, Hellenic Home, (Home   
  for the Aged-Winona)  Sts. Anargyroi 
  H. Church, Toronto, ΟΝ
Fri 6 1st Salutations, Sts. Panteleimon, Anna  
  & Paraskevi H. Church, Markham,ON
Sun 8 D. Liturgy, St. George H. Church,   
  Montreal, QC    
Sun 8 Vespers for the Sun. of Orthodoxy, 
  Archangels H. Church, Montreal, QC
Tue  10 G.Vespers for St. Theodora of Arta,   
  Prophet Elias H. Church, 
  Mississauga, ON
Fr  13 2nd Salutations, Koimisis Tis    
  Theotokou H. Church, Montreal, QC
Sat 14 D. Liturgy, Ordination of 
  Bishop-Elect Nektarios, 
  H. Cross H. Church, Laval, QC
Sun 15 D. Liturgy, Holy Cross H. Church,   
  Laval, QC
Mon 16 Eve. D. Liturgy, of St. Alexios, 
  Man of God, H. Monastery of 
  St. Patrokosmas, Bolton, ON
Fri 20 3rd Salutations, Sts. Peter and Paul H.   
  Church, Kitchener, ON
Sun 22 D. Liturgy, Holy Cross H. Church,   
  Windsor, ON
Tue 24 G. Vespers, Annunciation H.Church,   
  Toronto, ON
Wed 25 D. Liturgy, Annunciation  H.Church,   
  Toronto, ON
Fri 27 4th Salutations, Sts. Constantine &   
  Helen H. Church, Toronto, ON
Sat 28 D. Liturgy, Metamorphosis Tou   
  Sotiros H. Church, Toronto, ON
  Philoptochos Retreat
Sun 29 D. Liturgy, Holy Trinity H. Church,   
  Toronto, ON


