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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι 
εἶχον εἰρήνην 

οἰκοδομούμεναι καί 
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ 
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει 

τοῦ Ἁγ. Πνεύματος 
ἐπληθύνοντο”.
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Η γ Η γ έ ρ θ η!έ ρ θ η!
Η απόδειξη της θεότητος

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Μετά την ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας και την εξορία από τον 
παράδεισο, η ανθρωπότητα για αιώνες και χιλιετηρίδες βασανίστηκε. 
Όλοι πλέον περίμεναν κάποια βοήθεια από τον ουρανό.

Η παλαιά διαθήκη μιλάει για τον ερχομό του Μεσσία. Ο προφήτης 
Ησαΐας λέγει. «Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και 
καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ».

Γεμάτη είναι η παλαιά διαθήκη με προφητείες για τον ερχομό του 
Μεσσία. Ολόκληρη η ανθρωπότητα περίμενε κάποιον δυνατό σωτήρα 
από τον ουρανό . 

Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι μιλούσαν γι’ αυτό πολλές φορές. Ο 
Σωκράτης χαρακτηριστικά στην απολογία του λέγει. «Ει μη τίνα άλλον 
ο Θεός υμίν επιπέμψειε, κηδόμενος υμών, καθεύδοντες αν διατελοίτε 
τον εσαεί χρόνον». Εάν ο Θεός δεν στείλει κάποιον άλλον φροντίζοντας 
για σας, θα κοιμάσθε για πάντα. 

Ο Κομφούκιος λέγει. «Είς άγιος μέλλει αποσταλήναι εξ ουρανού, ος 
γνώσεται τα πάντα και έξει πάσαν εξουσίαν εν ουρανώ και επί γης».

Οι αιγύπτιοι έγραφαν. «Η μήτηρ και παρθένος Ίσις γεννήση τον 
Ώρον, όστις έμελλε να συντρίψη την κεφαλήν του Τυφώνος».

Οι ινδοί παρακαλούσαν «ίνα ο Θεός των αποστείλει τον Θεόν Krishna 
δια να σώση την ανθρωπότητα».

Ο Ρωμαίος ιστορικός Σουετώνιος γράφει. «Ήτο ήδη πίστις καθολική 
εις την Ανατολήν, ότι εκ της Ιουδαίας εξελεύσεται είς Βασιλεύς, μέλλων 
να ιδρύση παγκόσμιον αυτοκρατορίαν».

Όλα αυτά είναι θαυμάσια. Η ανθρωπότητα έχει προετοιμαστεί για 
τον ερχομό του Μεσσία. Τώρα το πρόβλημα είναι ποιός είναι ο 
πραγματικός Μεσσίας. Πως θα πειστούμε, ότι αυτός που ονομάζουμε 
Μεσσία είναι ο πραγματικός Μεσσίας;

Ο Ιησούς γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Μεγάλωσε. Δίδαξε την 
αλήθεια. Έκανε θαύματα πολλά. Καταδικάστηκε. Εμπτύστηκε. 
Κολαφίστηκε. Χλευάστηκε. Φορτώθηκε τον σταυρό της ατιμίας. 
Σταυρώθηκε. Στον σταυρό συγχώρεσε τον ληστή. Τον διαβεβαίωσε, ότι 
θα ήταν μαζί Του στον παράδεισο. Φρόντισε τη μάνα Του. Ο αγαπημένος 
Του μαθητής Ιωάννης θα ήταν πλέον ο υιός της. Συγχώρεσε τους 
σταυρωτές Του και όλο τον κόσμο. Έκλινε την κεφαλή Του και παρέδωσε 
το πνεύμα Του. Κατέβηκε νικητής στον άδη. Συνέτριψε το κέντρο του 
θανάτου. Αναστήθηκε.

Έτρεξαν οι Μυροφόρες να αλείψουν το νεκρό σώμα με μύρα, όπως 
ήταν η παράδοση των εβραίων. Τί έκπληξη! Ο λίθος ήτανε 
αποκεκυλισμένος. Λευκοντυμένος άγγελος λέγει στις Μυροφόρες. 
«Ηγέρθη. Ουκ έστιν ώδε». Αναστήθηκε!

Αυτό είναι το επισφράγισμα. Αυτή είναι η απόδειξη της θεότητας του 
Ιησού. Η Ανάστασή Του. Μας το λέγει καθαρά ο Απόστολος Παύλος. 
«Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε κούφια είναι η πίστη μας, κούφιο 
και το κήρυγμα μας». 

Αγαπημένοι μου χριστιανοί, ο κορωνοϊός αμπάρωσε εφέτος τις 
εκκλησίες μας. Ο παππάς, ο ψάλτης και ο νεωκόρος τελούν όλες τις 
θείες λειτουργίες και τις ιερές ακολουθίες. Όλοι οι ευλαβείς χριστιανοί 
στα σπίτια τους, μπροστά στο προσευχητάρι τους οικογενειακά 
προσεύχονται. Ανεβαίνουν με τις ψυχές τους στο θρόνο της χάριτος. 
Ατενίζουν τον αναστημένο Χριστό. Ζουν την Ανάστασή Του. Δεν έχουν 
καμία αμφιβολία. Ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός.

Πολλοί αμφισβήτησαν την ανάσταση του Χριστού. Πολλοί την 
πολέμησαν. Έκαναν και τί δεν έκαναν! Έκαναν κινηματογραφικά 
έργα. Έγραψαν αναίσχυντα βιβλία. Έκαναν προπαγάνδα φοβερή. 
Άρχισαν με τους φύλακες του τάφου του Χριστού και τους προϊσταμένους 
τους. Έκαναν τόσα άλλα. Τίποτε δεν πέτυχαν. Η ανάσταση του Χριστού 
είναι ιστορικό γεγονός. Κανείς δεν μπορεί να καταρρίψει την αλήθεια 
αυτή. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι πολέμιοί Του ντροπιάστηκαν, 
ντροπιάζονται και θα ντροπιάζονται.

Χριστός Ανέστη, ευλογημένοι μου χριστιανοί. Ζήστε την Ανάστασή 
Του. Αναλογιστείτε τη δική σας ανάσταση και προετοιμαστείτε γι’ 
αυτήν. Με ζωντανή πίστη. Με μετάνοια. Με αγάπη για όλο τον κόσμο 
και με έργα αγάπης. Με συγχώρεση και του μεγαλύτερου εχθρού σας. 
Με ζήτηση συγχώρεσης από όλους.

Χριστός Ανέστη! Αγκαλιαστείτε εχθροί και φίλοι. Η Ανάσταση του 
Χριστού είναι η απόδειξη, ότι αυτός είναι ο Μόνος Αληθινός Θεός.

Το Άγιο Το Άγιο Πνεύμα Χορηγός της ΖωήςΠνεύμα Χορηγός της Ζωής
Η ζωή είναι κάτι μοναδικό 

και ανεπανάληπτο. Είναι ένα 
πολύτιμο δώρο του Τριαδικού 
Θεού της αγάπης που μας 
παρέχεται δια του Αγίου 
Πνεύματος. Σύμφωνα με την 
Εκκλησία το πανάγιο Πνεύμα 
είναι το τρίτο πρόσωπο της 
Αγίας Τριάδας, ο χορηγός της 
ζωής, πνοή μέσα στην 
δημιουργία που τρέφει και 
δίνει ζωή στα όντα. Ακόμα 
και μέσα στο Σύμβολο της 
Πίστης το Άγιο Πνεύμα 
ονομάζεται ζωοποιό. 

Κατά την δημιουργία το άγιο Πνεύμα 
περιφέρονταν και κυοφορούσε την ζωή 
όπως περιγράφεται στο Βιβλίο της 
Γένεσης. Στη βάπτιση του Χριστού 
κατέβηκε και φανέρωσε την ευδοκία του 
Θεού Πατέρα, και φανέρωσε τον Νέο 
Αδάμ. Και στην δική μας βάπτιση το Άγιο 
Πνεύμα κατεβαίνει με την προσευχή της 
Εκκλησίας και μας χαρίζει χαρίσματα και 
δύναμη για να μας συνδράμει στη νέα 
ζωή μας. 

Η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου 
συντελείται ολόκληρη η ανακαίνιση του 

ανθρώπου και του κόσμου, όλα γίνονται 
νέα κτίση. Κατά την ημέρα της 
Πεντηκοστής με την κάθοδο του Αγίου 
Πνεύματος ενεργοποιήθηκε η Εκκλησία 
και ξεκίνησε την αναγέννηση όλης της 
δημιουργίας. Τα χαρίσματα  του Αγίου 
Πνεύματος ήρθαν επάνω στους μαθητές 
με την μορφή πύρινων γλωσσών και τους 
έδωσαν ολόκληρο το πλήρωμα της 
γνώσης, ώστε να ξεκινήσουν την 
αγιαστική τους διακονία στο κόσμο και 
να καλέσουν τους ανθρώπους σε μια ζωή 
που ανέβλυσε από τον Σταυρό και την 
Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού.  

Όπως είναι γνωστό η εφημερίδα μας "Ορθόδοξη 
Πορεία" κάθε μήνα ταχυδρομείται στις εκκλησίες 
μας και από εκεί την παίρνουν οι ευλαβείς χριστιανοί. 

Λόγω του κορωνοϊού οι εκκλησίες μας τους μήνες Απρίλιο, 
Μάιο, Ιούνιο ήταν κλειστές και γι'αυτόν τον λόγο η 
"Ορθόδοξη Πορεία" δεν εκδόθηκε. Τώρα εκδίδεται για 
τους τρείς μήνες μαζί. Μόλις ανοίξουν οι εκκλησίες μας θα 
εκδίδεται πάλι κάθε μήνα. Προσευχηθείτε όλοι να ανοίξουν 
γρήγορα οι εκκλησίες μας.

Our monthly newspaper “Orthodox Way” is sent to our churches 
where the pious Christians can receive it. However, because 
of Covid-19 our churches remained closed for the months of 
April, May and June. For this reason the “Orthodox Way” was 
not published. The current issue is comprised of content from 
the last three months. Once our churches open again it will be 
published monthly. Please pray that our churches will soon be 
open again.

Ο Χριστός 
στον Άδη 
ανασταίνει 
τον Αδάμ 
και την Εύα

Από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, 
προεδρεύοντος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 
Βαρθολομαίου, στις 23 Ιουνίου, αγιοκατατάχθηκε ο Μητροπ. Εδέσσης 
Καλλίνικος, πνευματικός πατέρας του Μητροπ. Ναυπάκτου  κ. Ιεροθέου.  
Ο άγιος Καλλίνικος το σχολικό έτος 1955-1956 ήταν γραμματέας και 
ιεροκήρυκας  της Ι.Μ. Αιτωλοακαρνανίας και συχνά επισκεπτόταν τα 
Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια Αγρινίου και μιλούσε στους μαθητές. Εκεί 
φοιτούσε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος και είχε σχετική γνωριμία 
με τον τότε Δημήτριο Πούλο και τώρα Άγιο Καλλίνικο. 

The Holy and Sacred Synod of our Ecumenical Patriarchate presided over 
by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, on the 23rd of 
June, canonized the former Metropolitan of Edessa Kallinikos, Spiritual 
Father of  Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos. During the school year 
1955-1956 St. Kallinikos was the secretary and preacher of the Metropolis 
of Aitoloakarnania. He would often visit the "Papastrateia Schools"  at 
Agrinio and speak to the students. There, Archbishop Sotirios of Canada 
met Demetrios Poulos, now known as St. Kallinikos.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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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

Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο 
Σχολείο μετά από τις κυβερνητικές 

αποφάσεις του Μαρτίου του 2020 συνέχισε τα σχολικά 
μαθήματα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι οικογένειες υποστήριξαν 
αυτή τη νέα πρόκληση και ήταν αποφασισμένοι να 
στηρίξουν τα παιδιά αυτές τις δύσκολες για όλη την 
ανθρωπότητα ώρες. 

Όλοι επιθυμούσαμε να φέρουμε τα παιδιά όσο πιο 
κοντά γινόταν στην σχολική τους καθημερινότητα, να τα 
στηρίξουμε όσο μπορούσαμε για να ανταπεξέλθουν θετικά 
στις καινούριες ανάγκες και υποχρεώσεις τους και μέσα 
από όποιες δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετώπιζαν να 
βελτιώσουν ή να αναπτύξουν νέες ικανότητες, δεξιότητες 
και γνώσεις.

Η επιδημική νόσος COVID 19,  τα διεθνή νέα και ο 
παγκόσμιος πανικός με το χάσιμο ανθρώπινων ζωών δεν 
δημιούργησε ανησυχίες, άγχος, ψυχολογικά προβλήματα 
μόνο σε μεγάλους αλλά και στα παιδιά. Τα παιδιά 
κλείστηκαν στα σπίτια τους, απομονώθηκαν, έχασαν τους 
φίλους και τα παιχνίδια τους, σταμάτησαν τα ομαδικά τους 
αθλήματα ή τις άλλες εξωσχολικές τους δραστηριότητες, 
αναγκάστηκαν να καθίσουν για πολλές ώρες μπροστά στις 
οθόνες , πολλοί από τους γονείς τους έχασαν τις δουλειές 
τους, με άλλα λόγια ο κόσμος μας άλλαξε. 

Πολλές οικογένειες ήρθαμε πιο κοντά, γονείς και παιδιά 
δεθήκαμε περισσότερο γιατί οι πολλαπλές υποχρεώσεις, 
μας είχαν απομακρύνει,  όμως υπάρχουν παιδιά που 
βιώνουν έντονα κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις, το 
χάσιμο αγαπημένων συγγενικών προσώπων και μια 
μεγάλη απογοήτευση, γιατί το σχολείο με όλα τα καλά ή 
τα κακά του ήταν και είναι ένα καταφύγιο γι’ αυτά. 

Το βάρος της ευθύνης των εκπαιδευτικών φάνηκε 
μεγαλύτερο και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 
έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο 
διδασκαλίας τους και να επικεντρώσουν 
την προσοχή τους περισσότερο από 
ποτέ στην ψυχική και πνευματική υγεία 
των μαθητών τους.

Ύπάρχουν οικογένειες που δεν 
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία 
στην πόλη μας, αλλά και παγκοσμίως 
και πολλοί εκπαιδευτικοί όλων των 
βαθμίδων ανησυχούν σοβαρά για 
το μέλλον τους.Εμείς στο σχολείο 
μας νιώθουμε τυχεροί γιατί όλες οι 
οικογένειές μας έχουν πρόσβαση στην 
τεχνολογία και το 95% από τους μαθητές 
μας συνεχίζει τη σχολική χρονιά με το 
διαδικτυακό μας πρόγραμμα, που 
περιλαμβάνει όλα τα σχολικά τους 
μαθήματα εκτός της γυμναστικής, του 
χορού και της μουσικής μέχρι το τέλος 
του Ιουνίου.  Επίσης, για να μη χάσουν 
τα παιδιά τελείως τις εξωσχολικές 
τους δραστηριότητες οργανώσαμε  

μαθήματα γιουκαλίλι και κιθάρας για μία διδακτική ώρα 
εβδομαδιαίως - απογευματινές ώρες.

Τα ευχαριστήρια και συγχαρητήρια που δεχόμαστε από 
τους γονείς σχεδόν καθημερινά μας χαροποιούν ιδιαίτερα 
και μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι, όχι μόνο για τους 
μαθητές και μαθήτριές μας αλλά και τους εκπαιδευτικούς 
που ξεπέρασαν τον εαυτό τους την περίοδο αυτή.

Για να διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό και τη χαρά 
των παιδιών πολλοί εκπαιδευτικοί μας παίζουν με 
τους μαθητές διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και 
οργανώνουν εκδηλώσεις, όπως ημέρα για να φορούν 
στο διαδίκτυο σχολείο μας καπέλα, στολές, πιζάμες, 
τα ρούχα τους ανάποδα, τα μαλλιά τους ανακατεμένα  
κ.ά. Ντύθηκαν θεοί του Ολύμπου, γνωστοί καλλιτέχνες, 
επαγγελματίες, παρουσίασαν διαδικτυακά τις εργασίες 
τους, κάνανε χειροτεχνίες  και πολλά άλλα και έτσι 
χαίρονται και δημιουργούν.  

Το σχολείο μας πρόσφερε ένα εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας πρόγραμμα, το οποίο ήταν πολύ καλά 
οργανωμένο και επιτυχημένο και είμαι πολύ περήφανη για 
τα παιδιά και τους συνεργάτες μου. Φυσικά το πρόγραμμα 
εξ αποστάσεως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σχολικό 
φυσικό περιβάλλον του σχολείου, τη φυσική επαφή με 
τους άλλους και ευελπιστούμε πως το Σεπτέμβριο θα 
επιστρέψουμε στο σχολείο μας πιο έτοιμοι για όποιες 
μελλοντικές προκλήσεις. Εάν και βλέπουμε τους μαθητές 
μας στις οθόνες μας έχουν λείψει πολύ οι αληθινές και 
ζεστές αγκαλιές τους, οι φωνές τους, τα παράπονά τους, 
οι λευκοπλάστες από τα μικροατυχήματα στο προαύλιο ή 
ακόμα οι φιλονικίες και οι διαφορές τους, γιατί τα όμορφα 
και τα άσχημα δίνουν νόημα στη ζωή μας. 

Το Ιούλιο καθημερινά και για δύο μόνο πρωινές ώρες  θα 
συνεχίσουμε το διαδικτυακό πρόγραμμα με τα παιδιά που 
το επιθυμούν. Μια διαδικτυακή καλοκαιρινή κατασκήνωση 

που είναι και αυτό μια νέα πρόκληση! 
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. Καλό καλοκαίρι και καλή 
συνέχεια!

Το καλοκαίρι άρχισε στις 21 Ιουνίου 
ενώ βιώνουμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία. 
Μια πρωτοφανή πανδημία της οποίας 
η αντιμετώπιση απαιτεί πειθαρχία 
και προσαρμογή στις επιστημονικές 
αρχές και οδηγίες. Όλοι οι άνθρωποι 
χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι για 
να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε 
τον κίνδυνο του θανατηφόρου κορωνοϊού.

Φ υ σ ι κ ά  ά λ λ η  μ ι α  σ χ ο λ ι κ ή 
χρονιά έφτασε στο τέλος της είτε 
μέσω τηλεδιασκέψεων είτε άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων. Αισθήματα 
ανακούφισης, χαράς, ευτυχίας αλλά 
και νοσταλγίας συνοδεύουν τα παιδιά 
και τους γονείς. Αφήνουν πίσω τους μια 
ολόκληρη χρονιά, κάπως διαφορετική 
από τις άλλες, λόγω του κορωνοϊού, για 
να προχωρήσουν σε μία νέα χρονιά, νέα 
φάση πιθανώς της σχολικής τους πορείας 
και μία νέα αρχή. 

Αναμφισβήτητα όλοι χαίρονται 
που τελείωσαν τα μαθήματα! Όμως 
πολύ συχνά υπάρχει ένα αίσθημα 
αμηχανίας και ίσως και δυσανασχέτησης 
στην έλλειψη ενός συγκεκριμένου 
καθημερινού προγράμματος. Είναι 
λοιπόν πολύ σημαντικό οι διακοπές των 
παιδιών να μπορούν να τους προσφέρουν 
πραγματική διακοπή από τη σχολική 
ρουτίνα, να τους προσφέρουν ξεκούραση, 
ανάπαυση και διασκέδαση. Ταυτόχρονα, 
όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με 
δημιουργική απασχόληση, καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, αθλητικές και μουσικές 
ενασχολήσεις. 

Το καλοκαίρι είναι η πιο χαλαρωτική 
και ζεστή περίοδος του χρόνου. Ανάμεσα 
σε διάφορες δραστηριότητες είναι και 
μία περίοδος που μπορεί κάποιος να 
ασχοληθεί με το βιβλίο, να διαβάσει 
μυθιστορήματα, λογοτεχνικά έργα 
και ποιήματα ώστε να καλλιεργηθεί 
περισσότερο, να τονωθεί η φαντασία 
του και να βρει ξεκούραση και έμπνευση.

Τα παιδιά και η οικογένεια, ολόκληρη, 
έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την 
καθημερινότητά τους, να βιώσουν όλοι 
μαζί μια μοναδική εμπειρία μεταξύ 
τους μέσω της πιο στενής επικοινωνίας 
και συνδέσμου. Τα παιδιά μπορούν με 
τους φίλους τους να συνδεθούν και να 
αναπτύξουν διάφορες ασχολίες ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντά τους. Μπορούν να 
γνωρίσουν καλύτερα έτσι τον εαυτό 
τους και να καλλιεργήσουν 

τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες επιθυμίες 
τους. Ο αθλητισμός, η μουσική, το 
θέατρο, η λογοτεχνία, η ποίηση, τα 
μαθηματικά, οι επιστήμες, η φύση, και 
η τέχνη μπορούν να ενισχύσουν και 
να εμπλουτίσουν τις καλοκαιρινές μας 
διακοπές προσφέροντάς μας μοναδικά 
εφόδια ψυχικής και πνευματικής 
ανάτασης ώστε να ξεκινήσουμε με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό τη νέα χρονιά. 

Το καλοκαίρι είναι η περίοδος της 
χαράς και της ανανέωσης. Το γέλιο 
μπορεί και θα πρέπει να κυριαρχεί στη 
ζωή μας και ένα παραπάνω την περίοδο 
την καλοκαιρινή, όταν χαιρόμαστε 
και απολαμβάνουμε πράγματα και 
ανθρώπους που αγαπάμε. Ευχόμαστε 
σε όλους ένα γεμάτο, χαρούμενο και 
ευτυχισμένο καλοκαίρι!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). 
   Ειρήνη Αριστοφάνη. Αθήνα: Κέδρος
• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). Όρνιθες 
   Αριστοφάνη. Αθήνα: Κέδρος
• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). 
   Λυσιστράτη Αριστοφάνη. 
   Αθήνα:  Κέδρος
• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). Πλούτος   
  Αριστοφάνη. Αθήνα: Κέδρος
• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). Βάτραχοι 
   Αριστοφάνη. Αθήνα: Κέδρος
• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). 
   Μυθολογία 1-6. Αθήνα: Κέδρος
• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). 
  Αλφαβητάριο. Αθήνα: Κέδρος
• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). 
   Τα τρία γουρουνάκια. Αθήνα: Κέδρος
• Ζαραμπούκα Σοφία (1984). 
   Το βρωμοχώρι. Αθήνα: Κέδρος
• Φακίνου Ευγενία (1985). Το μεγάλο 
    ταξίδι του Μελένιου.   
     Αθήνα:  Καστανιώτης
• Φακίνου Ευγενία (1987). 
    Ντενεκεδούπολη. Αθήνα: Κέδρος
• Βαλάση Ζωή (1981). Τα μαγικά  
    μολύβια. Αθήνα: Κέδρος
• Κοντολέων Μάνος (1980). Η Άννα και 
    το τζιτζίκι. Αθήνα: Καστανιώτη 
• Λοϊζου Μάρω (1986). Η Νύχτα τρέχει 
    να συναντήσει την Ημέρα. 

    Αθήνα: Καλέντης
• Κυριτσόπουλος Αλέξης (1987). 
    Το παραμύθι με τα χρώματα. 
    Αθήνα: Κέδρος
• Kemal, K. (1999). Τα πέντε δάχτυλα 
    και το φεγγάρι. Αθήνα: Κάστωρ.
• Ράσελμαν, Άννα (1995). Σοκολάκης 
    και Ζαχαρούλα Τρυποδόντη. 
    Αθήνα: Άμμος.
• Σακελλαρίδης, Γ. (2000). Ο πρίγκιπας 
   Λεμόνης και η Όμορφη Κρεμμύδω.     
   Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Μαντούβαλου, Σ. (2006). Μια φορά 
    ήταν η κολοτούμπα. 
    Αθήνα: Καστανιώτης.
• Asbjornsen, P.C., & Moe, Jorgen 
   (1991). Η ιστορία ενός καλοψημένου 
    τηγανόψωμου. Αθήνα: Πατάκης. 
• Τριβιζάς, Ευγένιος (1992). Το 
    παραπονεμένο ελεφαντάκι. 
    Αθήνα: Κέδρος
• Τριβιζάς, Ευγένιος (1998). Φρουτοπία 
   7. Αθήνα: Κέδρος.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (1995). Διακοπές 
    με τον Ευγένιο Τριβιζά στο νησί των  
    πυροτεχνημάτων. Οι βαλίτσες του 
    γίγαντα. Αθήνα: Πατάκης.

• Τριβιζάς, Ευγένιος (1993). Οι τρεις 
    αποκριάτικες κορδέλες. Αθήνα: 
    Πατάκης.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (2003). Η Δέσποινα 
    και το περιστέρι. Αθήνα: 
    Ελληνικά  Γράμματα.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (2003). 
    Ένα χελιδόνι για την Ευρώπη. 
    Αθήνα: Μίλητος.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (2001). Ο Ιγνάτιος 
    και η γάτα. Αθήνα: Καλέντης.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (2001).
    Η τελευταία μαύρη γάτα. Αθήνα: 
    Ελληνικά Γράμματα.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (2001). Η Δόνα   
   Τερηδόνα και το μυστικό της 
    Γαμήλιας Τούρτας. 
    Αθήνα: Καλέντης.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (1997). Ποτέ 
    μη γαργαλάς ένα γορίλα. Αθήνα: 
    Ελληνικά Γράμματα.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (2003). 
    Οι γιαγιάδες με τα γιογιο. 
    Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (1997). Ποιος   
    έκανε πιπί στο Μισισιπή. 
    Αθήνα: Ελληνικά  Γράμματα.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (1995). 
    Τα τρία μικρά λυκάκια. 
    Θεσσαλονίκη: Μίνωας.
• Τριβιζάς, Ευγένιος (1998). Η μάγισσα    
   Φουφίχτρα. Θεσσαλονίκη: Μίνωας.

Καλό KαλοκαίριKαλοκαίρι
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"Έχουμε μέσα μας βαθιά ριζωμένες αδυναμίες, πάθη και 
ελαττώματα. Αυτά δεν μπορούν να κοπούν μονομιάς 
με μια αιχμηρή κίνηση, αλλά με υπομονή, επιμονή, 
επιμέλεια και προσοχή. Το μονοπάτι που οδηγεί στην 
τελειότητα είναι μακρύ. Προσευχήσου στο Θεό ώστε 
να σε ενδυναμώνει. Αντιμετώπισε υπομονετικά τις 

πτώσεις σου και, μόλις 
σηκωθείς, τρέξε αμέσως 
στο Θεό και μη μένεις 
εκεί που έχεις πέσει. 
Μην απελπίζεσαι εάν 
συνεχίζεις να πέφτεις 
στις παλιές σου αμαρτίες. 
Πολλές από αυτές είναι 
ισχυρές επειδή έχουν τη 
δύναμη της συνήθειας. 
Μόνο με το πέρασμα του 
χρόνου και με θέρμη θα 
νικηθούν. Μην αφήσεις 
τίποτα να σου στερήσει 
την ελπίδα”.

+Άγιος Νεκτάριος 
της Αίγινας

“We have within us deeply rooted weaknesses, passions, 
and defects. This can not all be cut out with one sharp 
motion, but patience, persistence, care, and attention. The 
path leading to perfection is long. Pray to God so that he 
will strengthen you. Patiently accept your falls and, having 
stood up, immediately run to God, not remaining in that 
place where you have fallen. Do not despair if you keep 
falling into your old sins. Many of them are strong because 
they have received the force of habit. Only with the passage 
of time and with fervor will they be conquered. Don’t let 
anything deprive you of hope.”

+ St. Nectarios of Aegina

Η περίπτωση του παραλύτου της Βηθεσδά, που 
η εκκλησία μάς παρουσιάζει την τέταρτη Κυριακή 
του Πάσχα, νομίζω ότι κρύβει μια παρεξήγηση. Ο 
Χριστός πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, πλησιάζοντας η 
Μεσοπεντηκοστή, και κατευθύνεται προς τη δεξαμενή 
που γύρω της ανέμεναν τη θεραπεία τους «πλήθος 
πολύ των ασθενούντων», τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι. 
Γιατί κατά διαστήματα άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη 
δεξαμενή και «εταράσσετο το ύδωρ», ώστε ο πρώτος 
που έμπαινε στο νερό να θεραπεύεται από οποιαδήποτε 
ασθένεια. Εκεί, λοιπόν, συναντά ο Κύριος τον παράλυτο 
που ανέμενε 38 χρόνια τη θεραπεία του. Μάταια όμως, 
καθώς «δεν είχε άνθρωπο» να τον βοηθήσει, ώστε 
πρώτος να μπει στην κολυμβήθρα, κατά την ομολογία 
του προς τον Χριστό που τον ρωτά αν θέλει να γίνει καλά.

Αυθόρμητα θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε 
ότι ο κόσμος γύρω του ήταν σκληρός, απάνθρωπος, 
άσπλαχνος μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Όμως, 
μήπως τελικά ο ίδιος ήταν η αιτία που «δεν είχε 
άνθρωπο»; Πώς είναι δυνατό για 38 χρόνια να μην 
είχε δημιουργήσει μια σχέση που θα τον οδηγούσε στη 
θεραπεία του; Άραγε η δική του σκληρότητα, ο δικός 
του εγωκεντρισμός και η δική του παραξενιά ήταν τα 
αίτια της απομόνωσης του και γι’ αυτό η συνεχιζόμενη 
αναπηρία του;

Σήμερα δεν υπάρχει η «κολυμβήθρα της Βηθεσδά» 
στα Ιεροσόλυμα. Κι ούτε χρειάζεται. Ύπάρχει η 
Εκκλησία του Χριστού, όπου γης, που δέχεται όλους 
ό,τι και να ’ναι, όπως και να ’ναι. Μέσα εκεί, ως τρόπος 
ζωής, μεταμορφώνεται ο καθένας. Γίνεται ο εγωιστής, 
ταπεινός. Ο φίλαυτος, άνθρωπος αγάπης. Ο σκληρός, 
σπλαχνικός. Ο άσωτος, τέκνο Θεού.

Η μεταμόρφωση, βέβαια, δεν γίνεται με τρόπο 

μαγικό, εύκολο και άμεσο, χωρίς την 
ενεργό και πρακτική συγκατάθεση τού 
ανθρώπου. Χρειάζεται άσκηση, προσπάθεια, 
χρόνο και τρόπο, που θα κάνει τη χάρη 
του Θεού να καρποφορήσει «καρπόν 
εκατονταπλασίονα».

Οι όποιες προσωπικές ατασθαλίες, 
αναπηρίες και αμαρτίες, δεν προέρχονται 
πάντα από τους άλλους. Κι αν αυτό 
συμβαίνει, η ευθύνη για το πώς θα σταθούμε 
σ’ αυτές είναι δική μας και μόνο. Τα γεγονότα 
της ζωής μπορεί να μην προέρχονται από 
μας, όμως από μας πηγάζει η θετική ή 
αρνητική στάση.

Ο παράλυτος στη Βηθεσδά μετέφερε 
στους άλλους την αιτία της συνέχισης της 
αναπηρίας του, που εξέφραζε την αναπηρία 
της ζωής του. Πόσες φορές δεν είμαστε και 
’μείς όπως εκείνον!..

Ο Χριστός ανατρέπει τα καθιερωμένα 
και μας ανοίγει τα μάτια για να δούμε 
την αλήθεια που ελευθερώνει και σώζει. 
Αυτό πραγματώνεται σ’ όσους θέλουν 
με ειλικρίνεια. Τότε μια νέα ζωή αρχίζει 
γι’ αυτούς «μέσα στο φώς του Χριστού». 
Αλλιώτικα βλέπουν τον κόσμο, τον εαυτό 
τους, τη ζωή. Η παραλυσία που κυριαρχούσε 
στην ύπαρξή τους υποχωρεί. Τώρα μπορούν 
να βαδίσουν χωρίς εξαρτήσεις από τους 
άλλους, αλλά μαζί με τους άλλους να 
χαρούν το δώρο της ζωής και να ευχαριστούν 
από καρδιάς το Δωροδότη.

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους

Ο παράλυτος Ο παράλυτος της Βηθεσδάτης Βηθεσδά

Νύχτα σκέπασε Νύχτα σκέπασε και πάλι...και πάλι...
Νύχτα σκέπασε και πάλι, πολιτείες και χωριά
κι οι ψυχές μας περιμένουν κι είναι η θλίψη μας βαριά

Έλα Νυμφίε, σε μας που σε καρτερούμε
φέρε γαλήνη και παρηγοριά.

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

Έλα Νυμφίε, σε μας που σε καρτερούμε
φέρε γαλήνη και παρηγοριά.

Έλα πάλι λατρευτέ μας, εν τω μέσω της νυκτός
σκύψε και ευλόγησέ μας ως Δεσπότης του παντός.

Έλα Νυμφίε, σε μας που σε καρτερούμε
φέρε γαλήνη και παρηγοριά.
    Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ

(Το ποίημα είναι επίκαιρο λόγω κορωνοϊού)

Ταξίδεψα στις Ταξίδεψα στις θάλασσες…θάλασσες…
Κύριε Πρόεδρε της φίλης Χώρας της Τουρκίας, 

Άκουσα το λόγο του Νομπελίστα ποιητή, και έτσι, ταξίδεψα 
στις θα-λασσες και έφτασα στην Αγία Πόλη του Βυζαντίου 
(Ουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς, Ιρλανδός ποιητής, Νόμπελ 1923). 
Στις φιέστες που οργανώσατε μπροστά στην Αγιά Σοφιά, 
που βεβήλωσαν αισθητικά το μνημείο,-(η Γερμανίδα 
Καγκελλάριος κα Μέρκελ μπορεί να σας εξηγήσει καλύτερα 
από οποιονδήποτε άλλον τον γερμανικό όρο «κιτς»)-  ξεχάσατε 
κάτι πολύ σπουδαίο: την Αγιά Σοφιά την έχτισαν Έλληνες και 
μάλιστα ο Ανθέμιος ο Τραλλεύς και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος. 
Και επειδή η ιστορία είναι ανοιχτή στα χέρια του Θεού, ό,τι 
είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, θα το κάνει ο Θεός. 
Τελειώνοντας, ως Έλληνας πολίτης, το σύντομο σχόλιό μου, 
σας συνιστώ να διαβάσετε από τους Μύθους του Αισώπου 
την ιστορία με τον θεό Πόλεμο και την θεά Ύβρη. Θα 
διδαχθείτε πολλά!

Με τιμή
+Ο Μητροπολίτης Φαναρίου Αγαθάγγελος

Γενικός Διευθυντής Αποστολικής Διακονίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος OI AΝΘΕΜΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΙΔΩΡΟΣ, 

ΕΡΓΟ Ν. ΕΓΓΟΝΟΠΟΎΛΟΎ

Πόλεμος και Πόλεμος και ύβριςύβρις
"Θεοὶ πάντες ἔγημαν ἣν ἕκαστος εἴληφεν ἐν κλήρῳ. 
Πόλεμος παρῆν ἐσχάτῳ κλήρῳ· Ὕβριν δὲ μόνην 
κατέλαβεν· ταύτης περισσῶς ἐρασθεὶς ἔγημεν. 
Ἐπακολουθεῖ δὲ αὐτῇ πανταχοῦ βαδιζούσῃ. Ὅτι ἔνθα 
ἂν προέλθῃ ὕβρις ἢ ἐν πόλει ἢ ἐν ἔθνεσι, πόλεμος καὶ 
μάχαι εὐθὺς μετ᾿ αὐτὴν ἀκολουθεῖ."

Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και οι Ινδοί, πίστευαν 
ότι ο κάθε θεός είχε τη σύζυγό του. Ο μύθος λέει 
ότι με κλήρο απέκτησε ο κάθε θεός τη σύζυγό του. 
Τελευταίος έμεινε ο θεός Πόλεμος, ο οποίος πήρε για 
σύζυγό του την τελευταία θεά που είχε απομείνει: την 
Ύβρι. Και την αγαπούσε πάρα πολύ. Όπου βρισκόταν 

η Ύβρις, εκεί ερχόταν από πίσω και ο Πόλεμος. Έτσι 
από τότε σε όποια πόλη (κράτος) εκδηλωνόταν 
μεγάλη ύβρις, ακολουθούσε και πόλεμος.

Θα πρέπει όμως να εξηγήσουμε τί είναι ύβρις. Για 
τους αρχαίους δέν είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα 
“ύβρη” ή βρισιά. Ύβρις στα αρχαία σημαίνει μεγάλος 
εγωισμός, που κάνει τον άνθρωπο να εκδηλώνει 
ασέβεια προς τον Θεό, προς τον παντοτινό ηθικό 
νόμο, προς τα πλάσματα του Θεού και προς τη φύση.

Όποιος άνθρωπος γνωρίζει ποιός είναι ο ηθικός 
νόμος ώστε ανάλογα να συμμαζεύει τον εγωισμό 
του, πρέπει σύμφωνα με τον παντοτινό ηθικό νόμο 
να βαδίζει.

Και όποιος δέν γνωρίζει τον παντοτινό ηθικό νόμο, 
πρέπει να μελετά και να τον μαθαίνει.

«Oὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων 
λαοῦ τῶν κύκλῳ 

συνεπιτιθεμένων μοι».
Ψαλ. 3,7

“I will not be afraid of ten thousands 
of people, that have set themselves 

against me round about”. 
Psalm 3:7

Πόσοι, αλήθεια, άνθρωποι αγωνιούν χωρίς την 
πίστη!

-Τί θα γίνει αύριο;
-Πώς θα τα βγάλουμε πέρα;
-Τί θα κάνουμε;
-“Τί τέξεται η επιούσα”;
-Ποιους κινδύνους μάς επιφυλάσσει το μέλλον;
Όλα αυτά, διότι λείπει η πίστη. Όταν όμως υπάρχει η 

πίστη, τότε ο άνθρωπος ζει χωρίς αγωνία, ζει χωρίς 
δυσκολίες.

Ο πιστός είναι ο άνθρωπος ο ειρηνικός, ο οποίος 
αναθέτει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Η πίστη 
τον πληροφορεί ότι υπάρχει ο Θεός, ότι γνωρίζει ο Θεός 
και βλέπει τα προβλήματά του και είναι ο Δυνατός, 
ώστε εκεί που εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε αδιέξοδο, 
να δώσει Εκείνος διέξοδο και μάλιστα διέξοδο πολύ 
καλή. Όλα αυτά η πίστη τα εμπνέει. Όταν όμως ο 
άνθρωπος στερείται αυτής της πίστεως, ζει μέσα σε 
καθημερινή αγωνία και σε καθημερινή ψυχική 
ταλαιπωρία και δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει.

Το παράδειγμα των αγίων Τριών Παίδων και η 
απάντηση, που έδωσαν τότε στο βασιλιά 
Ναβουχοδονόσορα, είναι επίσης εξαίρετη και 

θαυμαστή. Τί του απάντησαν; “Έστι γαρ Θεός ημών εν 
ουρανοίς”. Ύπάρχει ο Θεός, “ώ ημείς λατρεύομεν, 
δυνατός εξελέσθαι ημάς εκ της καμίνου του πυρός της 
καιομένης, και εκ των χειρών σου, βασιλεύ, ρύσεται 
ημάς” (Δαν. γ΄ 17). Ο Θεός μας είναι δυνατόν να μας 
βγάλει μέσα από το πυρ της καμίνου και από τα χέρια 
σου να μας γλυτώσει. Όπως και πράγματι έγινε.

Διέλυσε ο Θεός τον καυστικό πειρασμό, τον 
κυριολεκτικώς καυστικό μέσα στο καμίνι της φωτιάς, 
όπου ρίχτηκαν οι νέοι εκείνοι. Διότι ακριβώς ήταν 
οπλισμένοι με το θυρεό της πίστεως (Εφεσ. 6 16). Αυτό 
συμβαίνει και με κάθε άνθρωπο, ο οποίος έχει αυτή την 
πίστη, αυτό το θυρεό, τον οποίο προβάλλει εναντίον 
των πειρασμών, οι οποίοι τον κτυπούν. Και μπροστά σ’ 
αυτό το θυρεό, διαλύονται οι πειρασμοί και μένει ο 
άνθρωπος ειρηνικός μέσα στη ζωή του. Είναι, λοιπόν, 
σπουδαίο κεφάλαιο η απόκτηση του θυρεού της 
πίστεως, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη 
ζωή μας.

Του + π. Λεωνίδα Διαμαντόπουλου
από το βιβλίο “Η Πανοπλία του Θεού”

Για τον Για τον πιστό δεν υπάρχουν αδιέξοδαπιστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα
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ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις
ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"

«Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν». 
(Λουκ. 2,32)

“A light to lighten the Gentiles”
(Luke 2:32) 

u  Ποτέ δεν θα μπορέσει να μιλήσει κανείς με επι-
τυχία στους ανθρώπους για το Θεό, αν δεν μάθει 
να μιλάει συχνά στο Θεό για τους ανθρώπους.

u  Δυστυχώς, οι περισσότεροι Χριστιανοί γονατί-
ζουν το πρωί για να πουν στο Θεό, τι θέλουν να 
κάμει γι’αυτούς εκείνη την ημέρα.

 Λίγοι γονατίζουν για να ζητήσουν από το Θεό να 
τους πει τι θά ’θελε Αυτός να κάνουν γι’Αυτόν 
στη ζωή τους.

u  Η χαρούμενη όψη κάνει το λιτό γεύμα να μοιάζει 
με συμπόσιο.

u  Μια αρετή είναι δύσκολο να αποτελέσει εγγύηση 
για την αγιότητα. Μια αμαρτία όμως κατστρέφει 
ασφαλώς όλη την αγιότητα. Όπως μια τρίχα την 
ικανότητα του  ματιού να βλέπει.

u  Η αρετή ακόμα και με κουρέλια μπορεί να με ζε-
σταίνει.

u  Τρία πράγματα χρειάζονται για τη μόρφωση και 
την ψυχική καλλιέργεια των ανθρώπων. Η φύση, 
η μάθηση και η άσκηση. Το πρώτο προσφέρεται. 
Τα άλλα δύο κατακτώνται.

u  Η Παιδεία είναι: Στους φτωχούς πλούτος. Στους 
πλούσιους στολίδι. Στους νέους και τα δύο.

Ας δούμε λοιπόν σήμερα γιατί καθιστά τον πιστό 
περισσότερο ευτυχή το να δίνει παρά να παίρνει.

Είναι ελεύθερος από την πλεονεξία
Αυτός που δίνει δεν είναι προσκολλημένος στα 

υλικά αγαθά, είναι ελεύθερος από την πλεονεξία και 
τη φιλαργυρία.

Πόσες φιλονικίες και ταραχές και δίκες δεν έχουν 
γίνει εξαιτίας του πάθους της πλεονεξίας!

Πόσα μίση μεταξύ αδελφών για τη διανομή της 
πατρικής περιουσίας!

Πόσες απάτες, κλοπές, ληστείες και δολοφονίες, 
πόσοι πόλεμοι!

Πόσοι ποταμοί ανθρώπινου αίματος έχουν χυθεί στον 
βωμό του Μαμωνά!

Γι’ αυτό ο ίδιος Απόστολος στις επιστολές του 
χαρακτηρίζει την πλεονεξία ειδωλολατρία και «ρίζα 
πάντων των κακών» (βλ. Κολασ. γ’ 5, Α’ Τιμ. ς’ 10).

Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει μάθει να δίνει, δεν 
στενάζει κάτω από την απάνθρωπη τυραννία αυτού 
του πάθους, που συνεχώς κεντρίζει τα θύματά του 
να κερδίζουν όλο και περισσότερα, τα παρασύρει σε 
άβυσσο αμαρτημάτων για την απόκτησή τους και 
τελικά τα οδηγεί στην αιώνια απώλεια.

Ζει τη χαρά της προσφοράς
Ακόμη περισσότερο, όποιος δίνει κατά το θέλημα 

του Θεού, όχι απλώς είναι απαλλαγμένος από τα δεινά 
της φιλαργυρίας, αλλά ζει μια αληθινά ανθρώπινη και 
ανώτερη ζωή.

Αναπνέει το οξυγόνο της αγάπης, ζει τη χαρά της 
προσφοράς.

Συμπονά τους άλλους και μετά χαράς τους βοηθά 
όσο μπορεί.

Διότι αυτό είναι ελεημοσύνη, γράφει ο μέγας κήρυκας 
της φιλανθρωπίας, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «το 
χαίροντα και νομίζοντα λαμβάνειν μάλλον ή διδόναι, 
ούτω παρέχειν» το να προσφέρεις με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να χαίρεσαι και να θεωρείς ότι μάλλον παίρνεις παρά 
δίνεις (PG 51, 267).

Διότι όντως παίρνει αυτός που δίνει. Μαζεύει 

πνευματικούς θησαυρούς στον Ουρανό, από τα έργα 
της αγάπης που επιτελεί.

Όποιος δίνει λοιπόν, έχει βγει από την ασφυκτική 
φυλακή της φιλαυτίας του. Έχει ανακαλύψει τον πλησίον 
του, απολαμβάνει την ομορφιά της κοινωνίας της 
αγάπης και έχει ασάλευτη ελπίδα ότι θα κληρονομήσει 
τη Βασιλεία των Ουρανών.

Όλα αυτά γεμίζουν τη ζωή του και του δίνουν χαρά 
αναφαίρετη, άφθαρτη, αληθινή.

Γίνεται όμοιος με τον Θεό
Ο άνθρωπος της προσφοράς είναι άνθρωπος αγάπης 

και εξομοιώνεται με τον Θεό. Διότι «ο Θεός αγάπη εστί» 
(Α’ Ιω. δ’ 8).

Και τίποτε άλλο δεν μας εξομοιώνει περισσότερο με 
τον Θεό όσο η αγάπη.

Ο ίδιος ο Κύριος είπε:
«Γίνεσθε οικτίρμονες, καθώς και ο πατήρ υμών 

οικτίρμων εστί» (Λουκ. ς’ 36).
Αυτός που δίνει στο όνομα του Χριστού, έχει μοιάσει 

στον Θεό, έχει βρει τον Θεό, ζει τον Θεό, είναι παιδί Του 
αγαπημένο.

Έχει εμπιστευθεί τη ζωή του στα χέρια του μεγάλου 
Πατέρα, του Θεού, και απολαμβάνει την ιδιαίτερη 
προστασία Του και τις ευλογίες Του.

Περιοδικό «Ο Σωτήρ»

Η χαρά Η χαρά της προσφοράςτης προσφοράςΤου Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δορυλαίου 
και Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής 
και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος 
των Τζαγκαρόλων κ. Δαμασκηνού

 Ο δικός μου Θεός Ο δικός μου Θεός
Της Αγάπης ο Θεός,
της ψυχής μου την πόρτα
κρούει συνεχώς…

Δεν την παραβιάζει,
ούτε και κουράζεται να την χτυπά..
Δεν έρχεται καταναγκαστικά,
ούτε μιλάει κυριαρχικά…

Δεν περιμένει στο Σπίτι Του να πάω εγώ,
έρχεται ο Ίδιος στο δικό μου σπιτικό,
και με καλεί να Του ανοίξω…
αν το επιθυμώ.

Κι αν προς ώρας
δεν θέλω ή δεν μπορώ,
δεν μoυ παραπονάται,
δεν πικραίνεται,
δεν με εκδικείται,
ούτε με τρομοκρατεί,
ούτε στέλνει τιμωρίες,
αρρώστειες και πανδημίες,
να με κάψει τον αμαρτωλό!

Γιατί δεν θέλει να Τον βλέπω
σαν σκληρό τιμωρό,
αλλά σαν αυτό που είναι,
σαν Πατέρα στοργικό!

Ξέρει ότι είμ’ αμαρτωλός,
γι’ αυτό και με ανέχεται και μ’ αγαπά,
μ’ όλα τα λάθη και τις αστοχίες μου,
τις αποτυχίες και τις αμαρτίες μου…

Και δε θυμώνει με τις πτώσεις μου…
Με αγαπά έτσι όπως είμαι, αμαρτωλό,
έστω κι’ αν κυκλωμένος
από του βίου μου τις ζάλες,
συχνά ξεχνώ και αδιαφορώ,
για τον εν θλίψεσι και ανάγκαις αδελφό,
τον πεινασμένο, τον άρρωστο,
τον φυλακισμένο, το γυμνό,
τον αλλότριο, τον ξένο,
τον ελάχιστο αδελφό!

Της αγάπης ο Θεός,
δεν είναι ο σκληρός
και αυστηρός παιδαγωγός,
μα συνοδίτης στις θλίψεις και τις αγωνίες
της ζωής μου αληθινός..

Κλαίει στα λάθη μου μαζί μου
και για το πικρό ποτήρι που θα πιώ,
περίλυπος έως θανάτου η ψυχή Του.

Της αγάπης ο Θεός,
που ανέχθηκε σιωπηλός
μαστιγώματα, φτυσίματα, βρισιές
και συγχώρησε τους δικούς Του Σταυρωτές,
με καταλαβαίνει και δεν με παρεξηγεί!

Και όταν Τον διώχνω,
και όταν τον ξεχνώ,
Αυτός μένει πάντα εδώ,
έξω από την πόρτα της ψυχής μου εστώς…

Της Αγάπης ο Θεός..
Ο δικός μου ο Θεός,
ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός!

Αυτό είναι ένα από τα είδη ορχιδέας που 
ονομάζεται λουλούδι του Αγίου Πνεύματος. 
Αρχίζει η άνθηση του κατά την περίοδο 
της Πεντηκοστής, μια φορά τον χρόνο. 
Πριν ανοίξει ο ανθός μοιάζει με αγίους που 
προσεύχονται και όταν ανοίξει ο ανθός μοιάζει 
με περιστέρι που πετάει. Πόσο θαυμαστή  είναι 
η Δημιουργία του Θεού!
This is one of the orchid species named flower 
of the Holy Spirit. It starts blooming during 
pentecostal period once a year. Before bloom, 
it looks like praying saints, when the flower 
blooms, it looks like a flying dove. How amazing 
is God's Creation! 

Η μητέρα Η μητέρα του είχε του είχε 
μόνο ένα μάτι…μόνο ένα μάτι…

Η μητέρα του είχε μόνο ένα μάτι…Ντρεπόταν γι’ 
αυτήν κι ώρες ώρες την μισούσε. 

Από μικρόs είχε πρόβλημα με την εικόνα της μητέρας 
του. Μια μέρα όταν ακόμη πήγαινε στο δημοτικό, 
πέρασε η μητέρα του στο διάλειμμα να του πει ένα 
γεια. Ένοιωσε πολύ στενοχωρημένos. «Πως μπόρεσε 
να του το κάνει αυτό»;… αναρω-τιόταν… Την αγνόησε, 
της έριξε μόνο ένα μισητό βλέμμα κι έτρεμε. Την 
επόμενη μέρα ένας από τους συμμαθητές του φώναξε: 
«Εεεε, η μητέρα σου έχει μόνο ένα μάτι!.. Ήθελε να 
πεθάνει. Ήθελε να εξαφανιστεί. Όταν γύρισε σπίτι, 
της είπε: «αν είναι όλοι να γελάνε μαζί μου εξαιτίας 
σου τότε καλύτερα να πεθάνεις!». Αυτή δεν του 
απάντησε

«Δεν μ’ ένοιαζε τι είπα ή τι αισθάνθηκε, γιατί ήμουν 
πολύ νευριασμένος», έλεγε αργότερα σ’ ένα φίλο του. 
«Ήθελα να φύγω από εκείνο το σπίτι και να μην έχω 
καμία σχέση μαζί της. Έτσι διάβασα πάρα πολύ 
σκληρά με σκοπό να φύγω μια μέρα μακριά για 
σπουδές… και τα κατάφερα, μα ήλθε κι έπιασε αυτή τη 
δουλειά στη λέσχη για να με βοηθάει… Δεν μπορούσε 
να πάει κάπου αλλού;…».

Αργότερα παντρεύτηκε. Αγόρασε ένα δικό του σπίτι. 
Έκανε δικά του παιδιά κι ήταν ευχαριστημένος με τη 
ζωή του, τα παιδιά του, την γυναίκα του και τη δουλειά 
του! Μια μέρα μετά από χρόνια απουσίας, όπως ο ίδιος 
της ζήτησε η μητέρα του πήγε να τον επισκεφτεί.

Δεν είχε δει ποτέ από κοντά τα εγγόνια της. Μόλις 
εμφανίστηκε στην πόρτα, τα παιδιά του άρχισαν να 
γελάνε, θύμωσε επειδή είχε πάει χωρίς να του το 
ζητήσει και χωρίς να τον προειδοποιήσει. Τότε της 
φώναξε: «πως τολμάς να έρχεσαι ξαφνικά στο σπίτι 
μου και να τρομάζεις τα παιδιά μου; Βγες έξω! Φύγε!». 
Η μητέρα του απάντησε γαλήνια: «Αα, πόσο λυπάμαι, 
κύριε! Μάλλον μου έδωσαν λάθος διεύθυνση» κι 
εξαφανίστηκε, χωρίς να καταλάβουν τα μικρά πως 
είναι γιαγιά τους…

Πέρασαν χρόνια και μια μέρα βρήκε στο 
γραμματοκιβώτιο του σπιτιού του μια επιστολή για τη 
σχολική συγκέντρωση της τάξης του από το δημοτικό 
σχολείο, που θα γινόταν στην πόλη πού γεννήθηκε… 
Είπε ψέματα στη γυναίκα του ότι θα έκανε ένα 
επαγγελματικό ταξίδι και πήγε. Όταν τελείωσε η 
συγκέντρωση των συμμαθητών, πήγε στο σπίτι που 
μεγάλωσε, μόνο από περιέργεια… Οι γείτονες, του 
είπαν ότι η μητέρα του είχε πεθάνει πρόσφατα. Δεν 

έβγαλε ούτε ένα δάκρυ. Του έδωσαν ένα γράμμα που 
είχε αφήσει γι’ αυτόν:

«Αγαπημένε μου γιέ, σέ σκέφτομαι συνέχεια. 
Λυπάμαι που ήρθα στο σπίτι σου και φόβισα τα παιδιά 
σου. Έμαθα ότι έρχεσαι για την σχολική συγκέντρωση 
κι ένοιωσα πολύ χαρούμενη. Αλλά φοβάμαι ότι μπορεί 
να μην είμαι σε θέση να σηκωθώ από το κρεβάτι για να 

έρθω να σε δω. Έγραψα αυτό το γράμμα να στο δώσουν 
αν δεν με προφτάσεις. Στεναχωριέμαι που σε έφερνα 
σε δύσκολη θέση και ντρεπόσουν για μένα όσο ήσουν 
μικρός. Βλέπεις… όταν ήσουν πολύ μικρός, είχες ένα 
σοβαρό ατύχημα κι έχασες το μάτι σου. Δεν θα 
μπορούσα να σε βλέπω να μεγαλώνεις με ένα μάτι. 
Έτσι σου έδωσα το δικό μου. Ήμουν τόσο υπερήφανη 
που ο γιος μου θα έβλεπε τον κόσμο με τη δική μου 
βοήθεια, με το δικό μου μάτι… Έχεις πάντα όλη την 
αγάπη μου».

Η μητέρα σου.
Περιοδικό Θαλασσοπουλια  Ι. Μ. Σύρου



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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He is Risen!
The Demonstration 

of His Divinity

A PASCHAL ENCYCLICAL
Archbishop Sotirios of Canada

Following the disobedience of Adam and Eve, and their 
subsequent exile from paradise, humanity was tormented 
for centuries and millennia, waiting for some help from 
heaven.

The Old Testament speaks of the coming of the Messiah. 
The prophet Isaiah says: “Behold, the virgin shall be with 
child, and bear a Son, and they shall call His name 
Immanuel.”

The Old Testament is full of prophecies about the 
coming of the Messiah. The entire world was in fact waiting 
for a mighty savior from heaven.

Ancient Greek philosophers referred to this on many 
occasions. Socrates characteristically stated in his Apology: 
“you would spend the rest of your lives asleep, unless the 
god sends you someone else in his concern for you.”  
Only with divine assistance was it thought that we can 
break free from our slumber.

Confucius announced that a saint would be sent from 
heaven, who would know everything and have all 
authority over heaven and earth. 

Egyptians believed that the mother and virgin Isis 
would give birth to Horus, who was meant to crush the 
head of the monstrous Typhon.

Hindus prayed for God to send the deity Krishna to 
save humankind.

The Roman historian Suetonius wrote that “A firm 
persuasion had long prevailed through all the East, that it 
was fated for the empire of the world, at that time, to 
devolve on some who should go forth from Judaea.” 

How remarkable it is that humanity had so planned for 
the coming of the Messiah. Now the problem becomes: 
who is the real Messiah? How can we know that He who 
we call the Messiah is the real Messiah?

Jesus was born of the virgin Mary. He grew up. He 
taught the truth. He performed many miracles. He was 
convicted. He was spit on. He was beaten. He was ridiculed. 
He was saddled with the cross of dishonor. He was 
crucified. On the cross, he forgave the thief. He assured 
him that he would be with Him in paradise. He took care 
of His mother. His beloved disciple John would now be her 
son. He forgave His crucifiers and the entire world. He 
bowed His head and surrendered His spirit. He descended 
victorious into hell. He defeated the very core of death. He 
rose on the third day.

The Myrrhbearers hurried to anoint the dead body with 
myrrh, as was the tradition of the Jews. Amazing! The 
stone was rolled away. An angel clothed in a white robe 
said to the Myrrhbearers: “He is risen! He is not here.” He 
is risen from the dead!

This is the seal. This is the proof of the divinity of Jesus. 
His Resurrection. The Apostle Paul clearly tells us that “if 
Christ is not risen, then our preaching is empty and your 
faith is also empty.” 

My dear Christians, the doors of our churches remain 
locked this year because of the coronavirus. The priest, the 
chanter and the sexton continue to conduct all the divine 
liturgies and Church services on behalf of everyone. All 
devout Christians pray with their families in front of their 
icon stand at home. They ascend with their souls to the 
throne of grace. They look at the risen Christ. They live His 
Resurrection. They have no doubt that Christ is the only 
true God.

Many have disputed the Resurrection of Christ. Many 
have contested it. And they tried many things to call the 
Resurrection into question! They made films. They wrote 
disgraceful books. They engaged in terrible propaganda. 
They first focused their attention on those guarding the 
tomb of Christ and their superiors. They tried so many 
things. But they never succeeded in anything. The 
Resurrection of Christ is a historic event. No one can 
disprove this truth. Christ is Risen and His enemies from 
the beginning continue to be embarrassed and humiliated.

Christ is Risen, my blessed Christians. Live His 
Resurrection. Think about your own resurrection and 
prepare for it. With a faith which is alive. With repentance. 
With love for the whole world and by way of works of love. 
By forgiving even your worst enemy. By asking for 
forgiveness from everyone.

Christ is Risen! Let us embrace both enemies and 
friends. The Resurrection of Christ demonstrated that He is 
the Only True God.

Cheesefare Sunday, 1 March. The Divine Liturgy 
was celebrated by Archbishop Sotirios at the Church 
of St. Demetrios, assisted by Fr. K. Pavlidis. 

Clean Monday, 2 March. We have entered the 
period of Great Lent. Like every year, Archbishop 
Sotirios celebrated the Great Compline at the chapel 
of Sts. Anargyroi of the Hellenic Home. Present at the 
service was the parish priest, Fr. Christian Socosan and 
Fr. Ignatios Delis. Before the Great Compline, as every 
year, Archbishop Sotirios visited the residents and 
chanted with them the hymn ‘Kyrie ton Dynameon’, 
among other hymns. The elderly residents were 
very happy. After the Great Compline, a special 
meal ‘Koulouma’ was served with great success. The 
Hellenic Home for the Aged cares for our elderly, our 
parents, and we must all support it.

Friday, 6 March. The first Salutations to the 
Theotokos were celebrated by Archbishop Sotirios at 
the Church of Sts. Panteleimon , Paraskevi and Anna, 
Markham, assisted by Fr. Konstantinos Oikonomos. 
The Church is progressing towards completion in its 
construction works. 

Sunday of Orthodoxy, 8 March. Divine Liturgy 

was celebrated by Archbishop Sotirios at the Church of 
St. George in Montreal, assisted by Archim. Nektarios 
Monstratos bishop-elect of Keramos and Archim. 
Demetrios Antonopoulos bishop-elect of Zinoupolis. 
Pan-Orthodox vespers were celebrated later that 
evening, at the Church of Archangels in Montreal. 
All the priests of the Montreal area participated, 
including priests from other jurisdictions. The choirs 
chanted hymns in Greek, English, French, Arabic and 
Church Slavonic. Archbishop Sotirios presided over 
the vespers service. 

As it is known to all, the ordinations of the 
Auxiliary Bishops were scheduled, but were postponed 
because the Governments of Canada directed to close 
Churches, as a result of the Coronavirus (COVID-19). 
Unfortunately, this situation continues, with very 
few provinces allowing the services of Churches to 
continue with a limited number of congregants.

Wednesday, 8 April. Jennifer Christodoulou, 
wife of Ioannis Christodoulou – a great benefactor 
of our Holy Archdiocese – fell asleep in the Lord. 
(The late Ioannis Christodoulou purchased the office 
building for the Holy Archdiocese in 1997). The funeral 

«Οὐ προσθήσετε πρὸς τὸ ρῆμα ὃ ἐγὼ 
ἐντέλλομαι ὑμῖν, καὶ οὐκ ἀφελεῖτε 

ἀπ᾿ αὐτοῦ· φυλάσσεσθε τὰς ἐντολὰς 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν, ὅσα ἐγὼ 

ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον». . 
(Δευτερ. 4,2)

“Ye shall not add unto the word which I 
command you, neither shall ye diminish 

ought from it, that ye may keep the 
commandments of the LORD your God 

which I command you”.
(Deuter. 4:2)

Ανάσταση κεκλεισμένων των 
θυρών λόγω κορωνοϊού, στον 
Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του θεολόγου. 
Από αριστερά, π. Κωνσταντίνος 
Τσιάλτας, Αρχιμ. Αλέξανδρος 
Σαλμάς, Εψηφισμένος 
Επίσκοπος Πατάρων, διευθυντής 
Θεολογικής Ακαδημίας, 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και 
Αρχιμ. Ιγνάτιος Δελής.

Service of Resurection behind 
closed doors because of the 
Coronavirus, at the St. John the 
Theologian Chapel. From left to 
right: Fr. Kosta Chialtas, Bishop-
Elect Alexander of Patara - Dean 
of the Theological Academy, His 
Eminence Archbishop Sotirios 
and Archimandrite Fr. Igantios 
Delis.

of Jennifer Christodoulou was presided over by 
Archbishop Sotirios at Heritage funeral home, within 
the presence of her two sons and daughter as well 
as her grandchildren, totaling nine (9) people in all. 
This is because the Government of Ontario restricted 
the number of people who can be in attendance to 
a maximum of 10, including the presiding officiant. 
The late Jennifer Christodoulou, was a goodhearted 
and friendly women. The Holy Archdiocese expresses 
sincere condolences to the Christodoulou Family 
and asks our Triune Lord to give her and Ioannis 
Christodoulou rest in the bosom of God and in the 
company of the Angels in Heaven. 

Sunday, 12 April. Great and Holy Week begins; 
however, all of our churches are closed due to 
Coronavirus (COVID-19). 

Sunday, 19 April. Easter Sunday. Our churches 
continue to be closed. During this time Archbishop 
Sotirios was attending or conducting D. Liturgies at 
the Church of St. John the Theologian, with Archim. 
Alexander Salmas, Bishop-elect of Patara, Dean of our 
Theological Academy, as well as some other priests 
and students. The Canadian students returned to 
their homes.The students from Greeca and Indonesia 
remained at our Theoogical Academy because they 
could not travel due to Coronavirus. The academic 
courses transitioned online.

Friday, 8 May. The planned annual Graduation 
Dinner of our Patriarchal Toronto Theological 
Academy did not take place due to the Coronavirus 
(COVID-19) pandemic. Great Vespers and Divine 
Liturgy took place behind closed-doors at the 
Church of St. John the Theologian, patron saint of 
our Theological Academy, with Archbishop Sotirios 
and Bishop-elect Fr. Alexandros Salmas, along 
with Fr. Ignatios Delis, Fr. Spyridon Voutos and Fr. 
Konstantinos Chialtas. 

The Community of Sarnia had planned to celebrate 
its 50th year anniversary. Unfortunately, due to 
Coronavirus (COVID-19) this also did not take place. 

The problems of Coronavirus (COVID-19) continue. 
As mentioned above, now many provinces of Canada 
have allowed the reopening of places of worship, but 
with reduced occupancy. We have been, and will 
continue to exercise patience, and with the Grace of 
God, this difficult period will come to an end. The 
Coronavirus (COVID-19) will be overcome. We ask all 
to exercise the guidelines of the respective provincial 
and federal Governments of Canada, but also to pray 
for the end of this period of global pandemic. 

Καθαρά Δευτέρα στο Ελληνικό Σπίτι (Γηροκομείο).
Ο Αρχιεπίσκοπος εισέρχεται για το Μέγα Απόδειπνο.

Clean Monday at the Hellenic Home (Home for the Aged). 
Archbishop Sotirios enters for Great Compline.
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Camp Met Camp Met BC introduces BC introduces 
“Camp Met Mondays" “Camp Met Mondays" 

during COVID-19during COVID-19
With the COVID-19 pandemic, all our ministries - 
especially those aimed at our youth – needed to be re-
thought. The opportunity was not to be lost to teach them 
our Faith, while at the same time being a hub to connect 
them with friends during quarantine. 
The Camp Met BC family, in coordination with 
our communities, began a series of one-hour Zoom 
meetings with our youth every Monday called Camp 
Met Mondays. From Pascha onwards, these sessions 
were led by our Clergy, Administrative Director and 
Camp Leaders. After an initial icebreaker activity,  kids 
learned about various topics on the Orthodox Faith, 
such as Thomas Sunday and Respect, The Myrrhbearing 
Women as examples of Bravery, Orthodoxy and Roman 
Catholicism, and Q-and-A with the Fathers. The last 
session of Camp Met Mondays is on June 15th. 
God willing, Camp Met BC will be having a Day Camp 
at the end of August with the theme "Put on the whole 
armour of God" (Ephesians 6:11). While this depends on 
the provincial orders around COVID-19, it shows the 
importance of Camp Met in the lives of our youth – a 

March 23, 2020 · Nicole M. Roccas

This past Sunday was the first Liturgy in my parish since 
our bishop (like many others around the world) officially 
closed church gatherings to the public. We are making do 
with a “skeletal” liturgy (attended in person only by our 
priest and cantor) and live-streamed to the rest of the parish 
(and anyone else who wishes to visit).

Although I firmly support social distancing measures 
and the decision of our bishop, I struggled with how the 
Liturgy might “feel” over Livestream. Not only for all the 
obvious reasons (no one is pretending that “Zooming in” 
to Liturgy is ideal or preferable over encountering the Lit-
urgy “in the flesh”) but also because my mind… Has been 
elsewhere these past few weeks. With COVID-19 develop-
ments unfolding more broadly and swiftly than any news 
event I’ve ever lived through, I have barely had the focus 
necessary to read what I need to for my job. I can’t even sit 
still long enough to watch Netflix!

So how on earth was I going to settle down for a whole 
church service?

But standing in our icon corner Sunday morning, 
earbuds in, I was swept up in the flow–the journey–of the 
Liturgy. Zoom or not, I was surprised that in most ways, 
the Liturgy was still… The Liturgy. The same melodies. 
The same antiphons. The same forward-pulling tug–toward 
the front, toward the Kingdom, toward the next moment.

My priest had encouraged us to do everything we could 

to participate in the Liturgy from our 
homes, whether that meant light-
ing candles, singing along with the 
cantor, etc. Which is what I did, but 
not so much because I was told to. I 
sang because that’s what I normally 
do, and the Liturgy that morning 
felt normal to me. It felt like maybe 
the most normal thing that had hap-
pened all week.

The only snag was the fact that ev-
ery few minutes or so, the Zoom con-
nection would freeze up, sometimes 
for only a few moments, sometimes 
longer. If it were in the middle of a 
song or prayer, I’d stop what I was 
doing and wait for the connection 
to catch up before chiming back in.

Finally, we got to the Cherubic 
Hymn, something of a “halfway 
point” between the Liturgy of the Word (the first half of 
the Divine Liturgy, which culminates in the reading of the 
Gospel) and the Liturgy of the Sacrament (which culminates 
in receiving the Eucharist).

The arrangement our cantor had chosen that morning 
was one of the more ambitious ones from a musical per-
spective–lots of looooooong, undulating vowels sustained 
over multiple breaths. To be honest, I don’t really like that 

version. When I sing in our parish choir, I almost always 
get lost in the music on that one, swooping down when 

place of faith, friendship and fun! 
Many thanks to Mrs. D. Papoutsakis, Administrative 
Director, and all our Camp Leaders for the excellent 
organization of this ministry and making sure we gave 
our youth a chance to learn more about Christ and His 
Church. A special thanks to Fr. A. Allain, who was one 
of our guest speakers. 
Our youth are not just the future but also the present. It 
is confirmed with the words of our Lord, Who gives us 
the reason for all youth-related ministries: “Let the little 
children come to Me and do not hinder them, for the 
Kingdom of God belongs to such as these.” (Mk. 10:14) 

the melody goes up, breathing at points we were specifi-
cally told not to, etc.

But this Sunday, singing from home, I just sang the notes 
as best I remembered them. And when the Zoom connec-
tion cut out yet again, I continued singing into the silence.

It was bizarre and lonely, but also a little exilirating. I’m 
probably way off right now, I thought, but realized with a 
smile that it didn’t really matter. Our loving-but-persnickety 
choir director couldn’t hear me, let alone give me the Look 
over my missed notes. [...]

After a while, the Zoom connection finally caught up, 
and when it did, I was shocked to find my singing to be 
exactly in step with the cantor. Not a beat or half note off. 
For the first time all week, after a dizzying onslaught of 
updates and disruptions, I didn’t feel like I was lagging 
behind or “out of it.”

It was a small but poignant icon, to me at least, of what 
it means to keep time in this strange yet holy season of 
social isolation.

We may feel like we are wandering around in uncharted 
territory. We may feel totally off kilter, totally out of our 
depth.  We may feel absent and distant and isolated from 
one another, tiny islands in the inky waters of doubt and 
separation. We may feel like we are singing, or praying, or 
reaching out only to the silence.

I think, though, and I pray that one day the connection 
will catch back up with us. And we will find that we were, 
mysteriously and miraculously, in step with one another 
the whole time.

But to get there we have to keep the time. We have to 
follow the melodies and join ourselves to the prayers and 
be, in every way we can, participants in this tradition of 
ours–not spectators. It will hold us, and it will keep us, if 
we let it (Roccas).

Roccas, Nicole M. “Keeping Time When Socially Isolated.” Time 
Eternal, 23 Mar. 2020. blogs.ancientfaith.com, https://blogs.ancient-

faith.com/timeeternal/keeping-time-when-socially-isolated/.

Keeping Time Keeping Time When Socially IsolatedWhen Socially Isolated

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· ἰδὼν 
εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν 

Αἰγύπτῳ καὶ τῆς κραυγῆς αὐτῶν 
ἀκήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκτῶν· οἶδα γὰρ 

τὴν ὀδύνην αὐτῶν, 8 καὶ κατέβην 
ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐκ χειρὸς τῶν 

Αἰγυπτίων καὶ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς 
γῆς ἐκείνης καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς 

γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, εἰς γῆν 
ρέουσαν γάλα καὶ μέλι   

(Έξοδος 3, 7-8)

TIPS & TRICKS 
TO HELP YOU WITH PRAYER

• Remember not only pray when we are in need, but 
to give thanks as well.

• Reading from the app “Daily Readings” everyday. 
May of the prayers or Scriptures are only a few 
sentences long. 

• Every night before I turn off  the lights I remember 
to pray. 

• I took a screenshot of the prayer (Coronavirus 
prayer) and saved it as my phone background. 

• Saving a photo of the Church or Saint as your 
phone background. 

• Praying with a family member, close friend or 
significant other. A great feeling when praying 
together. 

• I set my alarm to orthodox hymns to start off the 
day right. 

• I give myself a realistic goal of reading at least 5 
sentences from an orthodox book!

• I put sticky notes around the places I pray. 
• Set an icon next to your bed so it is a physical 

reminder before bed!!!
• Keeping a cross by my bed to remind me to pray 

before I go to bed and when I wake up.
• Praying in front of a lit candle and your favourite 

icon (or Saint that we pray to that day).
• I try to really focus on saying each word and 

pronouncing it properly. It helps me focus and 
be present during prayer.  

Thank you to the campers and Camp Met BC Family
for sharing their tips with us!

Ευχαριστώ, δοξάζω Σε,
Χριστέ ελέησόν με.

I Thank You, I glorify You,
Christ have mercy on me.

Spreading the Spreading the good news.good news.....
In a world where ‘sharing’, ‘following’, and ‘liking’ are 
a part of our daily vocabulary, how do we do our part 
in spreading the good news ? 
The word Ευαγγέλιο (gospel) in Greek literally 
means ‘good news’. The Holy Twelve Apostles, who 
we celebrate on June 30th, were the first reporters to 
share their own eye-witness accounts about the many 
things Jesus said and did (John 21:25). The Apostles 
ordained the first bishops of the Church and shared 
the good news with the people by traveling to see 
them, preaching and writing them letters, teaching 

and baptizing them, ordaining priests and celebrating the sacraments, and above all celebrating Divine Liturgy so 
that they too could receive Holy Communion and experience Christ in their midst. 
The people in turn shared it with their friends and family and through this sharing many became Christians. By 
sharing it then, we continue to spread the good news throughout the world even today. You yourself may have shared 
a quote from the Bible on Twitter, Facebook or Instagram. This is an example of how we can do our part in spreading 
the good news. As Orthodox Christians living in a modern world we should be careful to only ‘like’, ‘share’, and 
‘follow’ positive and spiritually beneficial things because when we do, the whole world witnesses our example and 
experiences the good news of Jesus Christ. 

Rev. Fr. Constantinos Economos
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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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«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 world, “Do not be conformed to this world, 
but be transformed by the renewing but be transformed by the renewing 

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

 Fr. Barnabas Powell

Nancy Gibbs once remarked “Virtue, like viruses, 
have their season of contagion. When catastrophe strikes, 
generosity strikes like a fever. Courage spreads in the face 
of tyranny.”

But what’s even more surprising is modern studies 
show a spike in feelings of happiness and joy when some-
one is generous. You actually get a rush of endorphins to 
the point that there is actual, physical pleasure in being 
generous. And this has become so widely understood that 
fundraisers are taught how to help people do what they 
already want to do but don’t know how – give til it feels 
good, not till it hurt!

Look at our lesson today in Proverbs 11:19-12:6:
He who is steadfast in righteousness will live, but he 

who pursues evil will die. Men of perverse mind are an 
abomination to the LORD, but those of blameless ways are 
his delight. Be assured, an evil man will not go unpunished, 

but those who are righteous will be delivered. Like 
a gold ring in a swine’s snout is a beautiful woman 
without discretion. The desire of the righteous 
ends only in good; the expectation of the wicked in 
wrath. One man gives freely, yet grows all the richer; 
another withholds what he should give, and only 
suffers want. A liberal man will be enriched, and 
one who waters will himself be watered. The people 
curse him who holds back grain, but a blessing is on 
the head of him who sells it. He who diligently seeks 
good seeks favor, but evil comes to him who searches 
for it. He who trusts in his riches will wither, but 
the righteous will flourish like a green leaf. He 
who troubles his household will inherit wind, and 
the fool will be servant to the wise. The fruit of the 

righteous is a tree of life, but lawlessness takes away lives. 
If the righteous is requited on earth, how much more the 
wicked and the sinner! Whoever loves discipline loves 
knowledge, but he who hates reproof is stupid. A good man 
obtains favor from the LORD, but a man of evil devices he 
condemns. A man is not established by wickedness, but the 
root of the righteous will never be moved. A good wife is 
the crown of her husband, but she who brings shame is 
like rottenness in his bones. The thoughts of the righteous 
are just; the counsels of the wicked are treacherous. The 
words of the wicked lie in wait for blood, but the mouth 
of the upright delivers men.

Our purveyor of wisdom in Proverbs gives us (at least) 
3 Joys of Generosity that will make you addicted to giving 
your life away!

First, The Joy of Riches. You see, the miracle of generos-
ity is “one man gives freely, yet grows all the richer.” Of 
course the coarse way of looking at this is to degenerate the 
motives for giving to getting. But that’s not the joy. No, the 
true joy of generosity here is the riches are never reduced to 
mere stuff or money, but an abundant life that is free from 
the tyranny of greed! If you can have such a perspective 
towards your possession that they never posses you, then 
you are free to have them or not, and your life is at peace.

Next, The Joy of Virtues. A generous life is always 
thinking of others before herself. So, my moral choices 
aren’t motivated from some fear of punishment as they are 
from a heart so generous that you would never imagine 
living in such a way that would spiritually impoverish your 
neighbor! My moral choices are based on the Joy of Virtues 
precisely because I see how generous God has been to me!

Finally, The Joy of Hope. Generosity screams to all 
around you “I know Who holds my life, so I give freely 
knowing He will care for me forever!” The righteous man 
cannot be moved by the shifting fortunes of a passing life. 
His hope is set on the solid foundation of a Good God Who 
loves more than we know how to love!

Today, are you experiencing the Joy of Generosity? 
Are you so at peace that what you own never owns you? 
Can you be so free that you are free to become an icon of 
the generosity of God to all around you? You can and all 
you have to do is commit to being Orthodox on Purpose!

blogs.ancientfaith.com

Generosity Generosity 
produces produces JoyJoy

One Sunday in May each year is set aside as a national 
holiday to celebrate motherhood. It is fitting that our 
nation dedicates a day to celebrate and honor our mothers. 
Motherhood is a most beautiful vocation–one that can be 
compared with that of the martyrs, monastics, and teachers 
of the Faith. In motherhood, aspects of all three of these 
vocations are required if one is to fulfill the awesome 
responsibility of bringing a new life into the world, nurturing 
it and guiding it towards the Kingdom of God. This kind 
of motherhood is a means to salvation: it is hard work, and 
offers endless opportunities to practice the Christian virtues 
of selflessness, patience, perseverance and love.

From the beginning, motherhood is about sacrifice. When 
a child is conceived, the mother sacrifices her body to bear 
the child as it grows and develops. She eats what is most 
healthy, what will benefit the child in her womb, and leaves 
the things that could harm the development of her child 
behind. She begins to nurture the child by talking sweetly to 
it, by frequenting the services of the Church and receiving the 
Holy Mysteries often. She experiences the pain and travail of 
giving birth. Then she gives up her sleep, and offers up, in self-
sacrificial love, her energy, her free time, most of her hobbies 
and interests–her whole life–to care for the newborn child.

For almost every new mother, this is a drastic change 
of lifestyle, which requires a major adjustment. The new 
schedule, the sudden isolation from the adult-world, the 
physical exhaustion, in addition to the total dependence of 
a precious little person can be overwhelming. Some mothers 
have said that they didn’t know what selflessness meant 
until they had their first child. Motherhood makes it easier to 
understand what “denying oneself” means. Monastics place 
a high degree of importance on obedience in their ascetic life. 
Mothers are also called to be obedient their duties: taking 
care of the needs of their children, always placing the needs 
of their family above their own. “My life is not my own” – a 
mother is always living and working for her children, and in 
this way she is like the martyrs, who willingly gave up their 
lives as a sweet-smelling sacrifice to God.

This is why, when approached as an opportunity, 
motherhood can be of great spiritual benefit. There is no 
higher calling on this earth than martyrdom, no greater proof 
of love than one should give up one’s life for his friends (John 
15:13). A mother gives up her life at every turn and so fulfills 
the calling of the martyrs through these words of Christ.

Mothers are also called to be teachers – to instruct their 
children in the Faith, to help form their souls in a way that 
will incline them towards love of God and the Church. A 
good mother will read to her children from the lives of the 
Saints, she will teach them about God’s love and the gift of 
repentance. But it is not only by her words that she will teach 
the young souls entrusted to her. Through her everyday 
actions and deeds she models the Faith to her children. When 

she stays up late or gets up early in order to prepare food for 
her children or to clean up after them, she provides a lasting 
image of sacrificial love.

Motherhood, like all things that offer us opportunities 
for spiritual growth, also come with potential frustrations. 
Often all of this selflessness and hard work is taken for 
granted. Especially when the children are young, they do not 
understand the amount of time, energy, and sacrifice that has 
been made for them – they expect their mother to always be 
there for them, to take care of their needs according to their 
sense of time. This is yet another opportunity for mothers 
to grow closer to Christ, by imitating His love and patience. 
Through their unconditional love of their children, mothers 
can better understand how God feels when we are ungrateful 
to Him, when we are disobedient to Him, when we whine and 
complain as if He has not been caring for our needs. Mothers 
model God’s steadfast love when they continue to practice 
patience and continue to love and care for their children even 
in the face of temper-tantrums and whiney voices.

For all of these opportunities and more, motherhood 
is a blessed vocation, and beautiful opportunity to live the 
martyric life of unconditional love for others. May we all 
honor our mothers, as is their due, and may those of us 
who practice this vocation do so with increasing peace and 
joy, knowing that we have been given the opportunity to 
live a blessed life inspired by the examples of the martyrs, 
monastics, and teachers of the Faith.

 Fr. Vasili Hillhouse
http://stjohngoc.org/

Motherhood: A Motherhood: A Blessed VocationBlessed Vocation I Asked From God…

I asked from God
To give me strength,
And He gave me difficulties 
to deal with.

I asked from God 
To give me wisdom,
And He gave me problems
To learn to solve 

I asked from God
Financial ease
And He gave me
The ability to work

I asked from God 
To give me courage
And He gave me perils
To overcome.

I asked from God
To give me love
And He gave me
Difficult people to help

I asked from God
To give me talents
And He gave me 
Opportunities to take advantage of

Of all that I asked from God
I received nothing of what I wanted,
But I received everything
That I really needed.

God heard and answered my prayer.
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Θυμηθείτε...Θυμηθείτε...
τη Θεολογική μας Ακαδημίατη Θεολογική μας Ακαδημία
Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Διαθήκη σας Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Διαθήκη σας 
περιλάβετε και την Θεολογική μας Ακαδημία. περιλάβετε και την Θεολογική μας Ακαδημία. 

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

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

Patriarchal Toronto OrthodoxPatriarchal Toronto Orthodox
Theological AcademyTheological Academy

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι 
πύλας Ζωοδότα»..

Ύμνος από τον Όρθρο των Κυριακών 
της Μ. Τεσσαρακοστής

“Open unto me, O Giver of Life, 
the gates of repentance”.

From Orthros, sung each
 Sunday in G.Lent)

Κυριακή Τυροφάγου, 1 Μαρτίου.  Θ. Λειτουργία 
τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον Ι. Ναό Αγ. 
Δημητρίου, βοηθούμενος από τον π. Κ. Παυλίδη.

Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρτίου. Μπήκαμε στη Μεγάλη 
Σαρακοστή. Όπως κάθε χρόνο, ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος τέλεσε το Μ. Απόδειπνο στον Ι. Ναό Αγ. 
Αναργύρων του Ελληνικού Σπιτιού (Γηροκομείο). 
Έλαβαν μέρος ο ιερατ.  προϊστάμενος π. Χριστιανός 
Socosanκαι o π. Ιγνάτιος Δελλής.  Όπως συνηθίζει ο 
Αρχιεπίσκοπος, πριν από το Μ. Απόδειπνο επισκέφθηκε 
όλους τους ενοίκους και έψαλλε μαζί τους τον ύμνο 
«Κύριε των δυνάμεων....» και άλλους ύμνους. Οι 
ηλικιωμένοι μας έκαναν μεγάλη χαρά. Μετά το 
Απόδειπνο, όπως κάθε χρόνο, έγιναν τα Κούλουμα με 

μεγάλη επιτυχία. Το Ελληνικό Σπίτι (Γηροκομείο) είναι 
το ίδρυμα που φροντίζει τους ηλικιωμένους μας, δηλαδή 
τους γονείς μας και πρέπει να το υποστηρίζουμε όλοι. 

Παρασκευή, 6 Μαρτίου. Τους Α’ Χαιρετισμούς 
τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. 
Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής στο Markham, 
βοηθούμενος από τον π. Κωνσταντίνο Οικονόμου. Ο Ι. 
Ναός των Αγ. Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής 
προχωρεί με τα έργα για την αποπεράτωσή του.

Κυριακή της Ορθοδοξίας, 8 Μαρτίου. Θεία 
Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον Ι.Ν. 
Αγ. Γεωργίου Μοντρεάλ, βοηθούμενος από τους, Αρχιμ. 
Νεκτάριο Μοστράτο, Εψηφισμένο Επίσκοπο Κεράμων 
και Αρχιμ. Δημήτριο Αντωνόπουλο, Εψηφισμένο 
Επίσκοπο Ζηνουπόλεως. Το εσπέρας της ίδιας ημέρας 

έγινε ο Πανορθόδοξος Εσπερινός στον Ι. Ν. Αγ. 
Αρχαγγέλων Μοντρεάλ. Έλαβαν μέρος όλοι οι ιερείς του 
Μοντρεάλ και άλλων εθνικοτήτων. Έψαλλαν χορωδίες 
ελληνιστί, αγγλιστί, γαλλιστί, αραβιστί και σλαβιστί. 
Προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος.

Όπως είναι γνωστό σε όλους, είχαν προγραμματιστεί 
οι χειροτονίες των Εφηφισμένων Επισκόπων, αλλά 
ανεβλήθησαν, διότι οι κυβερνήσεις του Καναδά 

διέταξαν το κλείσιμο των εκκλησιών, 
λόγω κορωνοϊού.  Δυστυχώς,  η 
κατάσταση αυτή συνεχίζεται και 
μόνο σε μερικές επαρχίες του Καναδά 
επετράπη η λειτουργία των Ι. Ναών, 
αλλά με περιορισμένο αριθμό 
εκκλησιαζομένων.

Τετάρτη, Απριλίου 8. Εκοιμήθη 
η Jennifer Χριστοδούλου, σύζυγος 
τ ο υ  Ι ω ά ν ν ο υ  Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ , 
μεγάλου ευεργέτου της Ιεράς μας 
Αρχιεπισκοπής. (O αείμνητος Ιωάννης 
Χριστοδούλου αγόρασε για την 
Αρχιεπισκοπή μας το αρχιεπισκοπικό 
μέγαρο το έτος 1997). Η κηδεία της 
αείμνηστης Jennifer Χριστοδούλου 
τελέσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο στον νεκροπομπείο Heritage 
και έλαβαν μέρος μόνο οι δύο γιοι 
της, η κόρη της και τα εγγόνια της, 
εννέα (9) τον αριθμό. Τούτο, διότι η 
κυβέρνηση του Οντάριο δεν επιτρέπει 
περισσότερους από δέκα ανθρώπους 
σε κηδεία συμπεριλαμβανομένων 
και των κληρικών. Η αείμνηστη 
Jennifer ήταν μία καλλιεργημένη 
και φιλήσυχη κυρία. Η Ιερά μας 
Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή  ε κ φ ρ ά ζ ε ι  τ η ν 
ευγνωμοσύνη της στην οικογένεια 
Χριστοδούλου και παρακαλεί τον 
Τρισάγιο Θεό να αναπαύει μετά 
των αγίων και των αγγέλων του 

ουρανού,τον αείμνηστο Ιωάννη Χριστοδούλου και την 
αείμνηστη JenniferΧριστοδούλου..

Κυριακή, 12 Απριλίου. Αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα, 
αλλά δυστυχώς, όλες οι εκκλησίες μας είναι κλειστές 
λόγω κορωνοϊού.

Κυριακή, 19 Απριλίου. Κυριακή του Πάσχα. 
Οι εκκλησίες μας συνεχίζουν να είναι κλειστές. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος όλον αυτόν τον καιρό της Μ. 
Σαρακοστής εκκλησιαζόταν, αλλά και ετέλη μερικές 
φορές τη Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου του 
Θεολόγου με τον Αρχιμ.  Αλέξανδρο Σαλμά, Εφηφισμένο 
Επίσκοπο Πατάρων, διευθυντή της Θεολογικής μας 
Ακαδημίας, μερικούς άλλους ιερείς και τους φοιτητές 
μας. Οι Καναδοί φοιτητές επέστρεψαν στα σπίτια τους. 
Οι φοιτητές από την Ελλάδα και την Ινδονησία έμειναν 

στη Θεολογική μας Ακαδημία, γιατί δεν μπορούσαν 
να ταξιδέψουν, λόγω κορωνοϊού. Τα μαθήματα της 
Θεολογικής Ακαδημίας έγιναν μέσω διαδικτύου. 

Παρασκευή, 8 Μαϊου. Η προγραμματισμένη τελετή 
απονομής πτυχίων της Θεολογικής μας Ακαδημίας δεν 
έγινε, λόγω κορωνοϊού. Έγινε ο Μ. Εσπερινός και η Θ. 
Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου του 
Θεολόγου, προστάτου της Θεολογικής μας Ακαδημίας, 
προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου και 
βοηθουμένου από τους ιερείς, Αρχιμ. Αλέξανδρο Σαλμά, 
Εψηφισμένο Επίσκοπο Πατάρων, Αρχιμ. Ιγνάτιο Δελλή, 
π. Σπυρίδωνα Βούτο και π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα, 
κεκλεισμένων των θυρών, λόγω κορωνοϊού.

Η Κοινότητα Sarnia προγραμμάτιζε να γιορτάσει την 
50ετία της. Δυστυχώς, λόγω κορωνοϊού κι αυτό δεν έγινε. 

Τα προβλήματα του κορωνοϊού συνεχίζονται. 
Όπως είπαμε ανωτέρω, τώρα αρκετές επαρχίες του 
Καναδά επέτρεψαν τη λειτουργία των Ι. Ναών, αλλά 
με περιορισμένο αριθμό εκκλησιαζομένων. Κάνουμε 
και θα κάνουμε υπομονή και με τη χάρη του Θεού αυτή 
η δύσκολη περίοδος θα τελειώσει. Ο κορωνοϊός θα 
νικηθεί. Παρακαλούμε όλους να συμμορφώνονται με 
τις ειδικές οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά, αλλά 
και να προσεύχονται για να εξέλθουμε από τη δύσκολη 
περίοδο της πανδημίας. 

neα i. neα i. aaρχιεπισκοπρχιεπισκοπhhςς

π. Λίβυος

*στην Μαρία που ανέβηκε στον Σταυρό 
από μικρό παιδί και περιμένει με χαμόγελο την 

ανάσταση… 

Χρειάστηκε για μερικές μέρες, να μείνω 
στο νοσοκομείο κάνοντας συντροφιά σε έναν 
νέο άνθρωπο ο οποίος υποβλήθηκε σε σοβαρή 
χειρουργική επέμβαση. Και ομολογώ ότι αποκόμισα 
εμπειρίες και βιώματα που δεν μπορεί να στα 
προσφέρει κανένα βιβλίο και καμία ομιλία όσο 
υπέροχη ή «πνευματική» κι αν είναι.

Το να ζεις μέσα σε ένα νοσοκομείο όταν μάλιστα 
δεν υπάρχει εξοικείωση με επαγγελματική μορφή, 
δεν είναι μια συνηθισμένη εμπειρία. Βλέπεις, 
ακούς, κατανοείς και βιώνεις πολλά πράγματα,  σε 
διαφορετικά επίπεδα. Γνωρίζεις πραγματικότητες 
που έξω από αυτό το κτίριο σου διαφεύγουν. Όχι 
ότι δεν υπάρχουν αλλά οι καθημερινοί ρυθμοί σε 
οδηγούν στην λήθη τους.

Αυτό που ζεις με άμεσο τρόπο μέσα σε ένα 
νοσοκομείο, είναι ότι οι άνθρωποι στην εξουθένωση 
του πόνου, τις περισσότερες φορές γίνονται 
φιλάνθρωποι. Ο ένας έρχεται πιο κοντά στον άλλο. 
Μιλάνε περισσότερο και με μεγαλύτερη ευκολία. 
Αντικρίζεις την δίψα τους, να διηγηθεί ο καθένας 
την δική του ιστορία. Να μοιραστεί την εμπειρία του 
δικού του καημού. Και αυτή η διαδικασία ξεκουράζει 
και αναπαύει, όχι μονάχα εκείνον που την διηγείται, 
αλλά και αυτόν που την ακούει. Αισθάνεται ο ένας 
αλληλέγγυος του άλλου. Δεν νιώθεις αυτή την 

καταστροφική μοναξιά 
του πόνου. Λες μέσα σου, 
«ότι υπάρχουν κι άλλοι 
σαν κι εμένα. Δεν είμαι 
μόνος. Είμαστε πολλοί 
θα παλέψουμε και θα 
νικήσουμε.»

Μια κυρία από διπλανό 
δ ω μ ά τ ι ο  σ τ ο  ο π ο ί ο 
διαμέναμε εμείς, δίχως 

να μας γνωρίζει, μας μιλούσε με οικειότητα για την 
εμπειρία του άνδρα της σε σχέση με την ασθένεια. Για 
τα πολλαπλά χειρουργεία που τους κούρασαν αλλά 
δεν τους απογοήτευσαν. Προσπαθούσε με αγωνία να 
μας κοινωνήσει την ελπίδα της, ότι αξίζει να δώσουμε 
την μάχη. Αγωνιούσε σε κάθε της λέξη, να μεταδώσει 
κουράγιο, να διώξει τον φόβο και την απειλή από τις 
καρδιές μας. Στο τέλος άνοιξε την τσάντα της και 
έδωσε στην φίλη μου ασθενή, μαζί με ένα απίστευτο 
χαμόγελο, ένα πολύ ωραίο δώρο. Μια κούπα όπου η ίδια 
είχε δημιουργήσει. Την πρόσφερε ιεροτελεστικά. Με ένα 
φιλί γεμάτο αγάπη.

Μια άλλη κυρία του ορόφου, μας κοίταζε στο 
διάδρομο του νοσοκομείου να κινούμαστε αργά 
και βασανιστικά και δάκρυσε. Ποιος ξέρει άραγε τι 
σκεφτόταν; Για ποιο δικό της προσωπικό λόγο έρεαν 
τα δάκρυα από τα μάτια της; Και όμως ήταν αληθινή. 
Έπασχε για μια προσωπική της ιστορία και γινόταν 
πλησίον.

Πολλά θα μπορούσα να διηγηθώ για αυτές τις 
λίγες μέρες στο χώρο που ιερουργείτε το μυστήριο του 
ανθρώπινου πόνου. Όμως θα περιοριστώ να αναφέρω 
ακόμη δυο  εμπειρίες που εμένα μου δίδαξαν πολλά 
σημαντικά.

Πρώτα για τον νέο αυτόν άνθρωπο που συνόδευσα 
στο νοσοκομείο και έμεινα δίπλα του. Έπασχε φοβερά. 
Ύπέφερε απίστευτα και όμως, δεν μας άφησε ούτε εμένα 
ούτε τους επισκέπτες που ήρθαν να την δούν να νιώσουμε 
οίκτο, θλίψη και το σημαντικότερο απογοήτευση. 
Μας παρηγορούσε αντί να την παρηγορούμε. Μας 
ενδυνάμωνε ζωσμένη στην κυριολεξία με καλώδια, 
παροχές ορών, παυσίπονων και αντιβιοτικών. Όταν 

βλέπεις έναν άνθρωπο να υποφέρει οικτρά, να 
πονάει και να βασανίζεται ολοκληρωτικά από την 
αρρώστια και τις επιπτώσεις της και παραταύτα να 
χαμογελά μόνο και μόνο για να μην ανησυχήσει 
εσένα που αγαπά, τότε σαφώς και μιλάμε για μια 
μορφή αγιότητας, όπου η παρουσία του Θεού είναι 
έντονη ως κουράγιο και ελπίδα, θυσία και ανάσταση.

Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι 
ότι μου έκανε απίστευτη εντύπωση, το γεγονός ότι 
εμφανίστηκαν άνθρωποι της εκκλησίας και όχι 
μόνο, από το πουθενά- και εξηγούμε- όταν λέω από 
το πουθενά εννοώ, πως δεν υπήρξαν φίλοι, γνωστοί 
ή έστω συγγενείς της αρρώστου, οι οποίοι όχι μόνο 
θέλησαν να προσφέρουν οικονομικά, αλλά το 
σημαντικότερο, φιλάνθρωπα προθυμοποιήθηκαν να 
μείνουν ένα βράδυ συντροφιά με την άρρωστη. Αυτό 
είναι αγιότητα.

Είναι μια βαθιά ελπίδα, ότι ο Θεός στις μέρες μας 
δεν άφησε αμαρτύρητο τον κόσμο του. Η αγιότητα 
του, σαρκώνεται δίπλα μας, πλησίον μας, στους 
σταυρωμένους που χαμογελάνε αναστάσιμα. 
Στους κουρασμένους, που δίνουν τον ύπνο τους και 
τον λιγοστό χρόνο τους, για να διακονήσουν και 
βοηθήσουν τον συνάνθρωπο τους. Εκεί μοσχοβολά 
παράδεισος.

Άγιοι άνθρωποι, υπάρχουν δίπλα μας. Στην 
καθημερινότητα μας, μόνο που δεν είναι απόλυτο 
να φοράνε ράσα και να έχουν μακριά γένια. Ούτε 
οπωσδήποτε να ζουν σε κάποιο μακρινό μοναστήρι. 
Είναι δίπλα στην πόρτα μας. Στο διπλανό κουδούνι 
της πολυκατοικίας μας. Είναι όλοι εκείνοι που 
σιωπηλά και αθόρυβα, δίχως τυμπανοκρουσίες και 
φαντασμαγορίες, βιώνουν σταυρική και αναστάσιμη 
αγάπη του Χριστού. Για εκείνους που η ζωή δεν είναι 
κέρδος και δύναμη, αλλά χάσιμο και δόσιμο στο 
όνομα της αγάπης. «Όποιος αναζητάει το ίχνος του 
Θεού σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα το βρει παρά μόνο 
στο πρόσωπο των αρρώστων, των πεινασμένων, των 
φυλακισμένων, των ξένων… Όποιος έχει αγόγγυστα 
σκατοσκουπίσει άρρωστο είναι μείζων όλων των 
τιτάνων της θεολογίας.»*

Πηγή:http://plibyos.blogspot.gr/

Στα νοσοκομεία Στα νοσοκομεία συχνάζει συχνάζει 
η «αγιότητα»…η «αγιότητα»…

Καθαρά Δευτέρα στο Ελληνικό Σπίτι, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, όπως κάθε χρόνο, 
επισκέπτεται τους ηλικιωμένους (είναι οι μανάδες και οι πατεράδες μας), τους χαιρετά 
έναν-έναν και ψάλλει και τραγουδά μαζί τους.
Clean Monday at the Hellenic Home. Archbishop Sotirios, as every year, visits the seniors 
(they are our mothers and fathers), he greets them one by one and sings songs with them. 


