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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι 
εἶχον εἰρήνην 

οἰκοδομούμεναι καί 
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ 
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει 

τοῦ Ἁγ. Πνεύματος 
ἐπληθύνοντο”.

Πράξ θ’, 31  
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† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, 
ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 

ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Προσφιλεῖς ἀδελφοί ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά,

Ἀποτελεῖ κοινήν πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν ἐποχήν μας 
τό φυσικόν περιβάλλον ἀπειλεῖται ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς 
τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς 
ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τό διακύβευμα δέν 
εἶναι πλέον ἡ ποιότης τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις 
αὐτῆς εἰς τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν εἰς 
τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται νά καταστρέψῃ τούς 
ὅρους τῆς ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό 
σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἁπτή ἔκφρασις τοῦ «συμπλέγματος παντοδυναμίας» 
τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ». 

Εἰς τήν χρῆσιν τῆς πηγαζούσης ἐκ τῆς ἐπιστήμης καί 
τῆς τεχνολογίας ἰσχύος, ἀποκαλύπτεται σήμερον ἡ 
ἀμφισημία τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιστήμη 
ὑπηρετεῖ τήν ζωήν, συμβάλλει εἰς τήν πρόοδον, 
εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀσθενειῶν καί πολλῶν 
καταστάσεων αἱ ὁποῖαι ἐθεωροῦντο μέχρι σήμερον 
«μοιραῖαι», δημιουργεῖ νέας θετικάς προοπτικάς διά τό 
μέλλον. Ὅμως, ταυτοχρόνως, δίδει εἰς τόν ἄνθρωπον 
πανίσχυρα μέσα, ἡ κακή χρῆσις τῶν ὁποίων δύναται 
νά ἀποβῇ καταστροφική. Βιοῦμεν τήν ἐξελισσομένην 
καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς 
βιοποικιλότητος, τῆς χλωρίδος καί τῆς πανίδος, τήν 
ρύπανσιν τῶν ὑδατίνων πόρων καί τῆς ἀτμοσφαίρας, 
τήν προϊοῦσαν ἀνατροπήν τῆς κλιματικῆς ἰσορροπίας 
καί ἄλλας ὐπερβάσεις ὁρίων καί μέτρων εἰς πολλάς 

διαστάσεις τῆς ζωῆς. Ὀρθῶς καί προσφυῶς ἀπεφάνθη 
ἡ Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
(Κρήτη 2016), ὅτι «ἡ ἐπιστημονική γνῶσις δέν κινητοποιεῖ 
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Ο Aγιος Ιωάννης ήταν γιος της Σαλώμης της 
μυροφόρας και του Ζεβεδαίου, ο οποίος ήταν ψαράς. 
Ο αδελφός του, Ιάκωβος, είναι επίσης ένας από τους 
Αποστόλους. Ο Ιωάννης ήταν ένας από τους δώδεκα 
Αποστόλους. Είναι ο συγγραφέας του  Δ΄ Ευαγγελίου, 
το οποίο και φέρει το όνομά του, τριών Καθολικών 
επιστολών: (Α΄, Β΄, Γ΄ Ιωάννου) καθώς και του βιβλίου 
της Αποκάλυψης. Ονομάστηκε από την Εκκλησία 
"Θεολόγος" λόγω των υψηλών θεολογικών μηνυμάτων 
των έργων του και ιδιαίτερα για την διεξοδική και σε 
βάθος ανάπτυξη της Σάρκωσης του Θεού Λόγου. Οι 
υψηλές μάλιστα θεολογικές πτήσεις των έργων του, τον 
ταύτισαν με τον αετό, ένα από τα τέσσερα συμβολικά 
ζωντανά πλάσματα, που ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε 
σε όραμα (Ιεζ. 1:10) και η Εκκλησία ερμήνευσε ως 
προτύπωση των τεσσάρων Ευαγγελιστών (άνθρωπος-
Ματθαίος, Μόσχος-Λουκάς, Λιοντάρι-Μάρκος και Αετός 
-Ιωάννης).

Στην αφήγηση  του Ευαγγελίου αναφέρεται αρκετές 
φορές στον εαυτό του ως "ο μαθητής που αγαπούσε ο 
Ιησούς" παρά με τ΄ όνομά του. Ήταν ο νεότερος των 
δώδεκα Αποστόλων και μάλιστα στο στενότερο κύκλο 
των μαθητών του Ιησού. Η ζωή και η παρουσία του 
ως μαθητή του Ιησού μαρτυρείται και στα τέσσερα 
ευαγγέλια.

Με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, ήταν παρών στην 
ανάσταση της κόρης του Ιάειρου και στη Μεταμόρφωση 
του Ιησού στο όρος Θαβώρ, καθώς και στην Γεθσημανή, 
όπου προσευχήθηκε πριν από το πάθος Του. Ο 
Απόστολος  Ιωάννης στην πρόρρηση του πάθους του 
Ιησού στον Μυστικό Δείπνο 

Ο Άγ. Ο Άγ. Ιωάννης ο Θεολόγος και ΕυαγγελιστήςΙωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής

“Αρχή σοφίας, “Αρχή σοφίας, 
φόβος Κυρίου”φόβος Κυρίου”

(Παροιμ. α’,7)

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Πάνσοφος είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος παίρνει 

από τη σοφία του Θεού. Γίνεται σοφός.
Για να πάρει από τη σοφία του Θεού ο 

άνθρωπος, πρέπει να σέβεται και να αγαπάει 
τον Θεό. Για να το καταλάβει αυτό, πρέπει να 
είναι ταπεινός και συνετός. Η ταπείνωση είναι 
η βάση όλων των αρετών και η σύνεση είναι το 
σύνολο, η συνισταμένη των αρετών.

Ο εγωιστής και υπερήφανος θέτει τον εαυτό 
του στη θέση του Θεού. Νομίζει, ότι ο ίδιος είναι 
Θεός και τα ξέρει όλα.

Εκείνοι έχτισαν τον Πύργο της Βαβέλ. Οι 
σημερινοί έχουν για Πύργο της Βαβέλ την 
επιστήμη και την τεχνολογία. Πίστεψαν, ότι με 
αυτά μπορούν να αντικαταστήσουν τον Θεό. 
Γελάστηκαν. Έπεσαν έξω οικτρά.

Ήρθε ο κορωνοϊός και τους απέδειξε, ότι είναι 
πολύ μικροί για να γίνουν θεοί. Ένας τόσο 
απειροελάχιστος ιός έχει παραλύσει τα πάντα. 
Θα κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν, 
ότι αρχή σοφίας φόβος Κυρίου; Μόνον εάν οι 
άνθρωποι είναι ταπεινοί και συνετοί.

Διαλέξαμε το ρητό αυτό «Αρχή σοφίας φόβος 
Κυρίου» να είναι το σύνθημά μας για τον νέο 
εκκλησιαστικό χρόνο 2020 – 2021.

Παρακαλώ όλους και μαζί τον εαυτό μου, να 
καταλάβουμε και να πιστέψουμε, ότι μόνο ο 
Θεός είναι πάνσοφος και από Αυτόν πηγάζει 
κάθε σοφία και γνώση. Να εγκολπωθούμε 
την ταπείνωση και την σύνεση. Να σεβόμαστε 
τον Θεό. Να παίρνουμε από τη σοφία Του. Να 
εργαζόμαστε σαν σοφοί και συνετοί.

Με όσα λέγονται εδώ δεν κατακρίνεται, ούτε 
αποβάλλεται η επιστήμη και η τεχνολογία. 
Εκείνο το οποίο λέγεται είναι, ότι όλα αυτά και 
η επιστήμη και η τεχνολογία, προέρχονται από 
τον Θεό. Ο Θεός δίδει το μυαλό στον άνθρωπο 
και ο άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί το 
μυαλό του. Μπορούμε να σκεφθούμε τί θα 
γινόταν ο κόσμος -η κοινωνία- εάν ο άνθρωπος 
δεν είχε μυαλά; Δεν θα ήταν ζούγκλα; Γι' αυτό 
χρειάζεται απόλυτος σεβασμός στην επιστήμη 
και την τεχνολογία, η οποία όμως γνωρίζει, ότι 
πηγή της είναι ο πάνσοφος Δημιουργός.

Έτσι θα πάνε όλα καλά. Θα προοδεύουν οι 
κοινότητές μας. Θα μεγαλώνουν τα παιδιά 
μας μέσα στην εκκλησία με ταπείνωση, 
σύνεση και σοφία του Θεού. Θα ζούμε όλοι 
σαν πραγματικοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Σαν 
αδέλφια που είμαστε.

Ο εγωισμός και η ασέβεια γκρεμίζουν. 
Η ταπείνωση και η σύνεση ανεβάζουν. 
Αναγνωρίζουν ότι «Αρχή σοφίας φόβος 
Κυρίου».

Η γιορτή του Αγίου Πατροκοσμά εν μέσω κορωνοϊού, στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά. 
Προσέρχεται ο Αρχιεπίσκοπος • Patrokosmas Monastery Feast Day. Welcoming the 
Archbishop.

Στη γιορτή της Γερόντισσας Θέκλας, Θ. Λειτουργία στο Μοναστήρι της Παρηγορήτισσας 
με τον Αρχιεπίσκοπο, τους επισκόπους Κεράμων Βαρθολομαίο, Ζηνουπόλεως Ιάκωβο και 
τους ιερείς, π. Ν. Παπαγεωργίου και π. Κ. Lungu. On the name day of Gerontisa Thekla, 
D. Liturgy at the Monastery of Panagia the Comforter, Archbishop Sotirios, Bishops 
Vartholomeos of Keramos, Iakovos of Zinoupolis and Frs. N. Papageorgiou and K. Lungu
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Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά Εκπαιδευτικά θέματαΕκπαιδευτικά θέματα  

Metamorphosis Greek Orthodox SchoolMetamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει  η ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

Στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από 
α π ο υ σ ί α  μ η ν ώ ν ,  τ ο  κ ο υ δ ο ύ ν ι 

θα χτυπήσει ξανά στο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της 
Μεταμόρφωσης και το σχολείο θα ξανανοίξει τις πόρτες 
του να υποδεχτεί με χαρά τους μαθητές του.

   Παρόλο, που  εξαιτίας των πρωτοφανών και 
απρόβλεπτων συνθηκών, τα σχολεία του Οντάριο 
ήταν κλειστά από τον περασμένο Μάρτιο, το σχολείο 
μας λειτούργησε κανονικά, online, μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας, από την πρώτη ημέρα της διακοπής και με 
πλήρες ωράριο, παρέχοντας στους μαθητές σύγχρονη 
εκπαίδευση.

Επίσης, τον μήνα Ιούλιο, το σχολείο μας πρόσφερε 
διαδικτυακά, καθημερινά, τόσο πρόγραμμα καλοκαιρινής 
δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών (summer 
camp), όσο και μαθήματα επί πλέον προετοιμασίας των 
μαθητών μας για τις επερχόμενες εξετάσεις πιστοποίησης 
ελληνομάθειας.

   Αναγνωρίζοντας την δικαιολογημένη ανησυχία 
πολλών γονέων σχετικά με την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς, το σχολείο έχει σε εφαρμογή πλήρες, αναλυτικό 
πρωτόκολλο σχετικά με την ασφαλή επιστροφή των 
μαθητών στα σχολεία, εναρμονισμένο με τις οδηγίες των 
Υπηρεσιών Υγείας και του Υπουργείου Υγείας του Οντάριο 
(MGOS COVID-19 Response Plan Policies, Procedures and 
Guidelines for Greek Orthodox Education in Ontario).

   Επίσης, στην προσπάθειά μας να παραμείνουμε 
προσηλωμένοι  στον παλμό της εποχής και να διατηρήσουμε 
την θέση μας μεταξύ των κορυφαίων ιδιωτικών σχολείων, 
από φέτος ενσωματώνουμε ακόμα περισσότερο στην 
τάξη και στο σχολείο γενικότερα τις νέες τεχνολογίες με 
τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ηλεκτρονικών 
προγραμμάτων διδασκαλίας, τα οποία θα κάνουν ακόμα 

πιο ευχάριστη για τον μαθητή τη διαδικασία 
της μάθησης και θα διευκολύνουν ακόμα 
περισσότερο την επικοινωνία με τους γονείς.

   Σας ευχαριστούμε για την συνεχή 
εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αναφορικά με 
την εκπαίδευση και την υγεία των παιδιών 
σας.

   Όπως κάθε χρόνο, θα συνεχίσουμε να 
παρέχουμε υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση με σκοπό να ενθαρρύνουμε 
και να δώσουμε τα απαιτούμενα κίνητρα 
στους μαθητές μας ώστε να αναπτυχθούν 
ακαδημαϊκά, πνευματικά και κοινωνικά σε 
συνδυασμό πάντα με την Ελληνορθόδοξη 
πίστη μας.

   Είμαι σίγουρη, ότι ενώνοντας τις δυνάμεις 
μας θα κάνουμε το 2020-2021 άλλη μία 
επιτυχημένη σχολική χρονιά!

 Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο  είναι 
εφάμιλλο των καλύτερων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων του Οντάριο. Το καταρτισμένο 
διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες σχολικές του 
εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός , 
το επιστημονικό εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά 
του προγράμματα, η διδασκαλία  των 
ελληνικών, των παραδόσεων και της 
ελληνορθόδοξης πίστης και  το ασφαλές 
περιβάλλον, καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
των παιδιών για επιτυχημένη και σωστή 
σταδιοδρομία. 

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

Ὁ μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι 
αὐτοῖς ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. 

(Μάρκου 16,19)
So then the Lord Jesus, after he had 
said these words to them, was taken 

up into heaven and took his seat at the 
right hand of God.

(Mark 16:19)

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
«παραμονής» στα σπίτια μας, κάτι που σίγουρα 
ανέτρεψε τις συνθήκες ζωής και εργασίας μας, 
κερδίσαμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, τη συνένωση 
όλης της οικογένειας, την καθημερινή επαφή όλων 
των μελών της, και την επικοινωνιακή σχέση. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, προβάλλει και πάλι 
έντονη η ανάγκη της προώθησης και εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας για όλους τους Ελληνο-
Καναδούς με προέλευση και ρίζες ελληνικές αλλά 
και όλους όσοι θαυμάζουν και εκτιμούν τον ελληνικό 
πολιτισμό. Η ελληνική γλώσσα που σχετίζεται άμεσα 
με την πολιτισμική μας κληρονομιά, τις αξίες και την 
παράδοση μέσα στο πέρασμα των αιώνων έως και 
σήμερα, είναι η γλώσσα που θέλουμε να μάθουμε 
να μιλάμε κατά κύριο λόγο αλλά και να γράφουμε, 
να διαβάζουμε και να σκεφτόμαστε. Είναι η γλώσσα 
που συνδέεται με την ελληνική μας ταυτότητα και 
σίγουρα σε πρώτο επίπεδο μπορούμε να τη μάθουμε 
μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου σίγουρα 
κάποιος παππούς ή γιαγιά, μπαμπάς ή μαμά, μπορεί 
να την μιλάει κι έτσι να την μαθαίνουμε. Σίγουρα 
όμως χρειάζεται να την μάθουμε πιο συστηματικά 

Η νέα Η νέα σχολική σχολική 
χρονιάχρονιά

Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει! 
Ένα νέο ξεκίνημα για όλους: 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, 
δασκάλους και μαθητές, γονείς 

και παιδιά! Μια διαφορετική 
χρονιά στην εκπαίδευση και στην 

καθημερινότητά μας λόγω του COVID 
-19, η οποία απαιτεί προφύλαξη και 

προσαρμοστικότητα. Καλούμαστε να 
τηρήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για 

την ασφάλεια και την υγεία όλων μας. 
Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις και 
στην εκπαίδευση αρνητικές αλλά και 
θετικές, στις οποίες θα εστιάσουμε.

σε δεύτερο επίπεδο, μέσα στον χώρο των ελληνικών 
σχολείων της Ελληνικής Παιδείας στον Καναδά. 

Οι νέες συνθήκες εκπαίδευσης έχουν αλλάξει και 
ως εκ τούτου η άμεση επαφή δασκάλου και μαθητή 
δεν είναι πάντα εφικτή λόγω των υπαρχουσών 
συνθηκών. Σε πρώτη φάση, σε πολλές σχολικές 
μονάδες,  υιοθετείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
που έχει πολλά θετικά στοιχεία για τη μάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και την απόκτηση γλωσσικών 
δεξιοτήτων στον προφορικό αλλά και στο γραπτό 
λόγο. 

Τα δ ιαδικτυακά εργαλεία  μπορούν να 
εξυπηρετήσουν διάφορους εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
όπως: α) σύνδεση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων 
από απόσταση, β) πρόσβαση σε εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα και γ) στήριξη της συνεχούς 
εκπαιδευτικής ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων 
με ευέλικτο τρόπο. Υπάρχει η δυνατότητα της 
σύγχρονης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης στα 
μαθήματα που διοργανώνονται από τα ελληνικά 
σχολεία. Η ασύγχρονη εκπαίδευση συνίσταται σε 
υλικό ασκήσεων, βιβλίων, βοηθητικών εργαλείων, 
τεστ αξιολόγησης καθώς και σε μαγνητοφωνημένα 
μαθήματα που μπορεί καθένας να παρακολουθεί 
όσες φορές επιθυμεί στον δικό του διαθέσιμο 
χρόνο. Η σύγχρονη εκπαίδευση είναι η ταυτόχρονη 
σύνδεση σε πλατφόρμα όλων των εκπαιδευόμενων 
με τον εκπαιδευτή / δάσκαλο, όπου μπορούν να 
αλληλεπιδρούν με ερωτήσεις και απαντήσεις, με 
συζητήσεις και διαλόγους και να συμμετάσχουν στο 
μάθημα το ίδιο ενεργά, σχεδόν όπως θα γινόταν και 
διά ζώσης. Πλέον η ψηφιακή τεχνολογία μας παρέχει 
πολλά μέσα ώστε η εκπαίδευση να προάγεται σε 
υψηλό επίπεδο και να καλύπτει τις ανάγκες όλων των 

μαθητών στο σύνολό τους αλλά και κατ’ ιδίαν όταν 
υπάρχουν λόγοι και το επιτρέπουν οι περιστάσεις. 
Η πρόσβαση σε διαδικτυακό ψηφιακό υλικό και σε 
πολλές και διαφορετικές πλατφόρμες μπορούν να 
βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές μας 
να έρθουν σε επαφή στο πλαίσιο του μαθήματος 
με πολλά πολιτισμικά στοιχεία της Ελλάδας, 
όπως π.χ. μουσική, θέατρο, μουσεία, τέχνη κλπ. 
Ταυτόχρονα μπορεί να γίνεται συζήτηση ώστε να 
ανταλλάσσονται απόψεις και εντυπώσεις κι έτσι και 
προφορικά η γλώσσα να καλλιεργείται αλλά και το 
παιδευτικό αντικείμενο να ευρύνεται.

Με νέες ιδέες και σύγχρονες μεθόδους ξεκινάμε τη 
χρονιά αυτή να μάθουμε και να επικοινωνούμε στα 
«Ελληνικά» και να έρθουμε σε επαφή με τον ελληνικό 
πολιτισμό, τα όμορφα αξιοθέατα της Ελλάδας, τα 
καναδικά κτίρια με ελληνική αρχιτεκτονική, τις 
σκέψεις, ιδέες και παραδόσεις από όλα τα μέρη της 
Ελλάδας και της Κύπρου και να απολαύσουμε το 
‘ταξίδι’ αυτό με έναν όμορφο και μαγευτικό τρόπο 
υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών μας και την 
υιοθέτηση των μέσων τεχνολογίας και ανάπτυξης. 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε όλοι και όλες στη 
νέα αυτή πορεία για να μιλάμε, να σκεφτόμαστε, 
να επικοινωνούμε «ελληνικά» και να βιώνουμε τον 
ελληνικό τρόπο ζωής και παιδείας. Καλή χρονιά με 
υγεία και δημιουργία!
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Τον περασμένο αιώνα στη Μικρασία έζησε ένας 
άγιος αλλ’ αφανής λευίτης, ο π. Ιωάννης.

Ήταν έγγαμος, οικογενειάρχης, από το Γκέλβερι της 
Καππαδοκίας.

Τις καθημερινές εργαζόταν στα χωράφια, ενώ τις 
Κυριακές και τις γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία.

Στη θεία λειτουργία σχεδόν πάντοτε ξεσπούσε σε 
δάκρυα και αναστεναγμούς. Την ώρα μάλιστα του 
καθαγιασμού η κατάνυξή του κορυφωνόταν.

Οι ψάλτες έψαλλαν το «Σε υμνούμεν…» όσο πιο 
αργά μπορούσαν, αλλά εκείνος καθυστερούσε πέντε, 
δέκα, δεκαπέντε λεπτά ή και περισσότερο.

Έτσι κι εκείνοι επαναλάμβαναν τον ύμνο μέχρι 
πέντε ή έξι φορές.

Τελικά, πλησίασαν κάποτε τους επιτρόπους και τους 
είπαν το πρόβλημά τους.

Εκείνοι με τη σειρά τους το διαβίβασαν στον λειτουργό.
– Πάτερ Ιωάννη, συχνά καθυστερείς την ώρα του 

καθαγιασμού. Οι ψάλτες και ο λαός έξω σε περιμένουν 
πολλή ώρα. Δεν μπορείς να λες πιο σύντομα την ευχή, 
για να μη γίνεται χασμωδία;

– Πώς θα γίνει αυτό;
– Είναι εύκολο. Εκεί που είσαι πεσμένος μπρούμυτα, 

να σηκώνεσαι, να σταυρώνεις τα τίμια Δώρα, να λες 
την ευχή και να τελειώνεις.

– Την ευχή τη γνωρίζω, είναι γραμμένη και στη 
φυλλάδα, αλλά δεν μπορώ.

– Γιατί δεν μπορείς, πάτερ; Συγχώρεσέ μας, αλλά δεν 

Η Αγία Η Αγία Τράπεζα στις φλόγες!Τράπεζα στις φλόγες!

από γειτονικά χωριά, που περπατούσαν ώρες για να 
φτάσουν.

Μερικές φορές έρχονταν στη λειτουργία χίλιοι και 
περισσότεροι πιστοί. Και όλοι αυτοί κατανύγονταν κι 
έκλαιγαν.

Στο τέλος μάλιστα της θείας αυτής μυσταγωγίας, το 
δάπεδο της εκκλησίας ήταν βρεγμένο από τα δάκρυά 
τους, λες και κάποιος είχε ρίξει νερό!

Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση, “Γέροντας 
Ιερώνυμος, Ο ησυχαστής της Αίγινας”.

Πηγή Πεμπτουσία

είναι δύσκολο!
– Αυτό δεν εξαρτάται από μένα, 

απάντησε ο π. Ιωάννης. Μόλις 
αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η 
άγια τράπεζα κυκλώνεται από 
θεϊκή φωτιά που φτάνει τα δύο-
τρία μέτρα ύψος. Έτσι δεν μπορώ 
να πλησιάσω για να σφραγίσω τα 
τίμια Δώρα. Με πιάνει φόβος και 
τρόμος. Δεν ξέρω τι να κάνω.

Πέφτω τότε στο έδαφος, κλαίω, 
αναστενάζω και ικετεύω τον Κύριο 
να παραμερίσει τις φλόγες για να 
συνεχίσω. Ύστερα σηκώνω τα 
μάτια. Αν έχουν χαθεί οι φλόγες, 
σηκώνομαι και σφραγίζω τα τίμια 
Δώρα.

Αν όχι, τότε συνεχίζω την ικεσία με δάκρυα και 
στεναγμούς μέχρι να σβήσει η φωτιά ή να βρεθεί άλλος 
τρόπος, που θα μου επιτρέψει να μην καώ. Πότε-πότε 
σβήνει η φωτιά και γίνονται όλα όπως πριν.

Άλλοτε πάλι χωρίζουν οι φλόγες δεξιά κι αριστερά 
σχηματίζοντας καμάρα, οπότε κάνω το τόλμημα, 
πλησιάζω τρέμοντας και σφραγίζω τα τίμια Δώρα.

Ακούγοντας οι χριστιανοί αυτά τα εξαίσια δεν τον 
ενόχλησαν άλλη φορά. Ήταν άλλωστε πολύ ευλαβής 
και εξαιρετικά κατανυκτικός όταν λειτουργούσε.

Γι’ αυτό στην ενορία του εκκλησιάζονταν πιστοί κι 

θα πέσει στο στήθος του δασκάλου του. Ήταν ο 
μοναδικός μεταξύ των μαθητών, που δε δίστασε να 
παραμείνει κοντά στον αγαπημένο του Διδάσκαλο 
στο Γολγοθά, όπου ο Κύριος, πεθαίνοντας στο Σταυρό 
του εμπιστεύθηκε τη Μητέρα Του, την Υπεραγία 
Θεοτόκο. Μερίμνησε για τη Θεοτόκο έως την Κοίμησή 
της. Κατόπιν πήγε με το μαθητή του, Πρόχορο, να 
κηρύξει το ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με 
τον Τερτυλλιανό, κατά την περίοδο που αυτοκράτορας 
της Ρώμης ήταν ο Δομετιανός, στάλθηκε να μαρτυρήσει 
στη Ρώμη, αλλά σε όποιο μαρτύριο και αν προέβησαν 
(δηλητήριο ή καυτό λάδι) δεν είχε επάνω του κανένα 
αποτέλεσμα. Έτσι ο Δομετιανός τον εξόρισε στην Πάτμο 
( 95 μ.Χ.), όπου δέχτηκε την Αποκάλυψη την οποία και 
κατέγραψε. Μετά το θάνατο του Δομετιανού, ο νέος 
αυτοκράτορας Νέρβας απελευθέρωσε τον ’γιο Ιωάννη, 
ο οποίος επέστρεψε στην Έφεσο, όπου και κοιμήθηκε 
ειρηνικά, έχοντας υπερβεί τα εκατό χρόνια ζωής.

Ακολουθώντας την Παράδοση,  ένα θαύμα 
επιτελέθηκε, όταν ο Άγιος Ιωάννης κοιμήθηκε: Όταν ο 
άγιος Ιωάννης, υπερεκατονταετής πλέον, διαισθάνθηκε 
το τέλος, εξήλθε από την Έφεσο μαζί με τους επτά 
μαθητές του για να προσευχηθεί και εκεί όρισε να 
ανοίξουν ένα λάκκο σε σχήμα σταυρού, όπου και 
κατακλίθηκε. Αργότερα, όταν ο τάφος του ανοίχτηκε, 
το σώμα του δεν ήταν πλέον εκεί, είχε μεταστεί.

Η Μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 8 Μαΐου, 
στη σύναξη των 12 Αποστόλων, την 30η Ιουνίου και  η 
μετάστασή του στις  26 Σεπτεμβρίου.

patmosisland.gr

Ο Άγιος Ο Άγιος Ιωάννης Ιωάννης 
ο Θεολόγος ο Θεολόγος και Ευαγγελιστήςκαι Ευαγγελιστής

Παναγία
 Το πρώτο τροπάριο των 

αίνων της εορτής του 
Γενεσίου της Θεοτόκου λέει: 
«Ω του παραδόξου 
θαύματος! … Ευφραίνου 
Ιωακείμ…» Το δοξαστικό 
των αίνων λέει: «Αύτη η 
ημέρα Κυρίου, αγαλλιάσθε λαοί…» Αλλά και το 
εξαποστειλάριο λέει: «Αγάλλονται τα πέρατα της 
οικουμένης σήμερον εν τη γεννήσει σου, Κόρη, 
Θεοκυήτορ Μαρία, και απειρόγαμε». Το ίδιο νόημα 
βρίσκουμε και στα τροπάρια της λιτής, του εσπερινού 
και του κανόνα.

Καλούμαστε λοιπόν και σ’ αυτή την περίπτωση να 
χαρούμε. Καλούνται πρώτα εδώ ο Ιωακείμ και η Άννα 
φυσικά να πανηγυρίσουν, να ευφρανθούν, να χαρούν, 
να δοξάσουν τον Θεό, αλλά καλούνται και όλοι οι λαοί.

Δηλαδή τελικά όλα –και από την αρχή τους ακόμη, 
όχι δηλαδή προς το μέσον ή προς το τέλος, αλλά από 
την αρχή τους ακόμη– όλα είναι χαρά Θεού, όλα είναι 
δόξα Θεού, όλα είναι λαμπρότητα. Όλα.

Είναι και αυτό ένα σημάδι ότι καλά ξεκινάς, καλά 
προχωράς, ότι είσαι στον δρόμο του Θεού, όταν τελικά 
δηλαδή έχεις χαρά. Όσο κι αν, υποθέσουμε, 
ταπεινώνεσαι, ζορίζεσαι, όσο κι αν περάσεις θλίψη –
όπως εδώ ο Ιωακείμ και η Άννα είχαν πολύ λυπηθεί 
και πολύ πονέσει, που δεν έκαναν παιδί– όμως, αν 
βάλει το χέρι του ο Θεός και επέμβει κατά θαυμαστό 
τρόπο, και γίνει η αρχή που λέμε και αρχίσει να 
εργάζεται και να καρποφορεί μέσα σου η χάρη του 
Θεού, τότε ευθύς εξαρχής είναι παρούσα και η χαρά.

Μάλιστα, καλούνται οι πάντες να χαρούν, και 
περισσότερο εκείνος ο οποίος είναι άμεσα 
ενδιαφερόμενος. Δηλαδή ο καθένας, καθώς ξεκινάει η 
σωτηρία μέσα στην ψυχή του, μπορεί να χαρεί, καλείται 
να χαρεί, αλλά και μαζί του να χαρούν και όλοι οι 
άλλοι.

Πόση χαρά, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να 
έχουμε όλοι μας, εάν έτσι τα πιστέψουμε τα πράγματα 
και, άσχετα τι έγινε έως τώρα, αυτή την ώρα είμαστε 
αποφασισμένοι να αφεθούμε στον Θεό, και να βάλει 
αρχή μέσα μας ο Θεός, να αρχίσει να εργάζεται μέσα 
μας ο Θεός. Τι χαρά θα αισθανθεί ο καθένας για τον 
εαυτό του, αλλά και όλοι οι άλλοι θα χαρούν μαζί μας 
και πολλαπλασιάζεται η χαρά μας! Και εμείς θα 
χαρούμε επίσης για όλους τους άλλους και 
πολλαπλασιάζεται και εκείνων η χαρά· και 
πολλαπλασιασμός επί πολλαπλασιασμό, αν 
επιτρέπεται να το πω έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι μας 
τι γίνεται!

Ο απώτερος σκοπός λοιπόν είναι η χαρά, η 
αγαλλίαση, η οποία αρχίζει μόλις εμφανιστεί ο Θεός, 

μόλις αρχίζει να εργάζεται ο Θεός, μόλις ο άνθρωπος 
αφήσει τις αναστολές του, τις επιφυλάξεις του και 
αποφασίσει να παραδοθεί στον Θεό, να υπακούσει και 
να δεχθεί το έργο που θα κάνει μέσα του ο Θεός.

Να το προσέξουμε αυτό. Δεν είναι για κάποιους 
άλλους αυτά. Όχι. Εξ όσων γνωρίζουμε, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι υπάρχουν χριστιανοί, που είναι χρόνια 
χριστιανοί, αλλά αυτή η αρχή δεν έγινε μέσα τους, και 
αν ήταν ειλικρινείς, θα έλεγαν: «Ούτε καν τι θα πει 
αρχή δεν ξέρουμε». Δεν έγινε αυτή η αρχή, και τα 
χρόνια περνούν. Πώς ύστερα θα χαρούν;

Γι’ αυτό και πολλοί χριστιανοί προσπαθούν με 
άλλον τρόπο να χαρούν: να έχουν αγαθά, να έχουν 
πλούτη, να έχουν σπίτια, να έχουν καλά φαγητά, 
παρέες και ό,τι άλλο. Και χριστιανοί ακόμη τέτοια 
επιδιώκουν να έχουν, για να χαρούν. Αν όμως δεν 
έρθει αυτή η χαρά του Θεού… Και έρχεται αυτή η χαρά, 
όταν νιώσεις ότι ήρθε ο Θεός μέσα στην ψυχή σου και 
άρχισε να σε σώζει, να σε αγιάζει, και έχεις τη 
βεβαιότητα ότι θα το φέρει αυτό το έργο στο τέλος.

Ο απώτερος λοιπόν σκοπός που ο Θεός μας σώζει, ο 
απώτερος σκοπός που μας βάζει ο Θεός στον δρόμο της 
σωτηρίας και φέρει εις πέρας το έργο τελικά και μας 
σώζει είναι η χαρά· αυτή ακριβώς η χαρά που είπε ο 
Κύριος: «Ίνα η χαρά υμών η πεπληρωμένη» (Ιω. 16:24). 
Μεγάλη φροντίδα εκ μέρους του Κυρίου μην τυχόν δεν 
έγινε ακόμη κάτι, μην τυχόν παρελείφθη κάτι, και δεν 
είναι ολοκληρωμένη η χαρά. Να είναι υπερπλήρης η 
χαρά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου θέλει ο Θεός.

Όλη η Αγία Τριάς και η Παναγία και οι άγιοι που 
είναι στον ουρανό και που έχουν πείρα αυτής της 
αληθείας, αυτής της πραγματικότητος –η Αγία Τριάς 
είναι που δίνει τη χαρά– όχι μόνο το θέλουν και εμείς 
να αρχίσουμε να γευόμαστε αυτή την πραγματικότητα, 
να αρχίσουμε να πορευόμαστε αυτόν τον δρόμο, αλλά 
και θα μας βοηθήσουν, αρκεί να πούμε το ναι. Και να 
μην ολιγωρήσουμε να πούμε το ναι ανενδοιάστως, 
ανεπιφύλακτα, πρόθυμα, με ζήλο και με πολλή πίστη 
ότι έτσι ακριβώς όπως έγινε στους αγίους θα γίνει και 
στον καθένα μας και θα κληρονομήσουμε την αιώνια 
βασιλεία, της οποίας γεύση θα αρχίσουμε να 
λαμβάνουμε από δω.

Από το βιβλίο: π. Συμεών Κραγιοπούλου, “Θέλεις να 
αγιάσεις;”, 

Οι πάντες Οι πάντες 
καλούνται καλούνται 
να χαρούννα χαρούν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ 
πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 
κατεργαζομένου τὸ κακόν.

(Ρωμ. 2,9)
Tribulation and anguish, upon every 

soul of man  that doeth evil. 
(Rom. 2:9)

Γνώμες Αγ. ΠατέρωνΓνώμες Αγ. Πατέρων
Θέλεις να μην ακούς κακά σε βάρος σου; Τότε 
λοιπόν ούτε εσύ να μη λες κακά σε βάρος του 
άλλου. Θέλεις να σε ελεούν; Τότε  και συ κάνε 
ελεημοσύνες. Θέλεις να τύχεις συγγνώμης ;Τότε 
και συ δίδε συγχώρηση.

 
Ο θεός ανταποδίδει τις αμοιβές όχι ανάλογα με τα 
κατορθώματα που επιτυγχάνουμε αλλά ανάλογα 
με την προσπάθεια εκείνων που αγωνίζονται να 
κατορθώνουν κάτι.

(Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)
  

«Πολιά γερόντων πραότης ζωή δε αυτών γνώσις 
αληθής» (χαρακτηριστικό των γερόντων είναι η 
πραότητα και ζωή τους η αληθινή γνώση.

Και το δάκρυ που στάζει ισοδυναμεί με το λουτρό 
και ο βαθύς στεναγμός ξαναφέρνει τη χάρη που 
αναχώρησε πριν από λίγο. 

(Αγ. Γρηγόριος ο Νύσσης)
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Γιατί αγαπώ Γιατί αγαπώ τον Χριστότον Χριστό
Αγαπώ τον Χριστό γιατί όταν φοβάμαι θυμάμαι 
ότι φοβήθηκε στον κήπο της Γεσθημανής.
Αγαπώ τον Χριστό γιατί όταν δακρύζω, θυμάμαι 
ότι έκλαψε μπροστά στο τάφο του φίλου του.
Αγαπώ τον Χριστό γιατί όταν προδίδομαι, 
θυμάμαι ότι μαθητής τον πρόδωσε με ένα «γλυκό» 
φιλί.
Αγαπώ τον Χριστό γιατί όταν πονώ, θυμάμαι τον 
Σταυρό του.
Αγαπώ τον Χριστό γιατί όταν απελπίζομαι και 
τα στήθη μου γεμίζουν με γιατί, θυμάμαι το «Θεέ 
μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες».
Αγαπώ τον Χριστό γιατί κάθε που πεθαίνω νιώθω 
να με ανασταίνει.

ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις
ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"

u  Αν θέλεις το σώμα σου γερό νήστευε και περιπά-
τει. Αν την ψυχή σου, νήστευε και προσεύχου. 

u  Ο περίπατος ασκεί το σώμα. Η προσευχή την 
ψυχή. Η νηστεία και τα δύο.

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

u  Υπάρχουν δύο είδη πίστεως. Η μικρά πίστις και η 
μεγάλη πίστις. Η μικρά πίστις λέει ότι ο Θεός θα 
φέρει τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Η μεγάλη 
πίστις λέει, ότι θα τα θέλουμε τα πράγματα όπως 
τα φέρει ο Θεός. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει 
αυτήν την μεγάλην πίστιν. Πίστις δεν είναι να 
λες ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλω. Πίστις είναι να 
λες θα θέλω ό,τι κάνει ο Θεός.

u  Θρέψε την πίστη σου και οι αμφιβολίες σου θα 
πεθάνουν από ασιτία. 

u  Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά. Δεν υπάρχουν 
παρά δύο πράγματα που φέρνουν την ευτυχία: 
να πιστεύεις και να αγαπάς.

u  Είναι θαυμάσιο για τον άνθρωπο να ξέρει να μι-
λάει πολλές γλώσσες. Αλλά είναι πολύ σπουδαι-
ότερο να ξέρει να συγκρατεί τη μία που έχει.

ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ1

Πατριαρχική εγκύκλιος 
γιά την Έναρξη του νέου 
εκκλησιαστικού έτους

τήν ἠθικήν βούλησιν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, καίτοι 
γνωρίζει τούς κινδύνους, συνεχίζει νά δρᾷ ὡς ἐάν δέν 
ἐγνώριζεν» (Ἐγκύκλιος, § 11).

 Εἶναι προφανές ὅτι ἡ προστασία τοῦ κοινοῦ 
ἀγαθοῦ, τοῦ ἀκεραίου φυσικοῦ περιβάλλοντος, 
εἶναι κοινή εὐθύνη ὅλων τῶν κατοίκων τῆς γῆς. 
Ἡ σύγχρονος κατηγορική προστακτική διά τήν 
ἀνθρωπότητα εἶναι νά ζῶμεν χωρίς νά καταστρέφωμεν 
τό περιβάλλον. Ἐνῶ ὅμως εἰς προσωπικόν ἐπίπεδον 
καί ἀπό πολλάς κοινότητας, ὁμάδας, κινήματα καί 
ὀργανώσεις ἐπιδεικνύεται μεγάλη εὐαισθησία καί 
οἰκολογική εὐθύνη, τά κράτη καί οἱ οἰκονομικοί 
παράγοντες ἀδυνατοῦν, ἐν ὀνόματι γεωπολιτικῶν 
σχεδιασμῶν καί τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», νά 
λάβουν τάς ὀρθάς ἀποφάσεις διά τήν προστασίαν 
τῆς κτίσεως καί καλλιεργοῦν τήν ψευδαίσθησιν ὅτι τά 
περί «παγκοσμίου οἰκολογικῆς καταστροφῆς» εἶναι 
ἰδεολόγημα τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί ὅτι τό 
φυσικόν περιβάλλον ἔχει τήν δύναμιν νά ἀνανεώνεται 
ἀφ᾿ ἑαυτοῦ. Τό κρίσιμον ἐρώτημα, ὅμως, παραμένει: 
Πόσον θά ἀνθέξῃ ἡ φύσις τάς ἀκάρπους συζητήσεις καί 
τάς διασκέψεις, τήν περαιτέρω καθυστέρησιν εἰς τήν 
ἀνάληψιν ἀποφασιστικῶν δράσεων διά τήν προστασίαν 
της;

Τό γεγονός ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς πανδημίας 
τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19, μέ τόν ἐπιβληθέντα 
περιορισμόν τῶν μετακινήσεων, τό κλείσιμον 
ἐργοστασίων καί τήν μείωσιν τῆς βιομηχανικῆς 
δραστηριότητος καί παραγωγῆς, παρετηρήθη μείωσις 
τῶν ρύπων καί τῆς ἐπιβαρύνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας, 
ἀπέδειξε τόν ἀνθρωπογενῆ χαρακτῆρα τῆς συγχρόνου 
οἰκολογικῆς κρίσεως. Κατέστη εκ νέου σαφές ὅτι ἡ 
βιομηχανία, ὁ σύγχρονος τρόπος μετακινήσεως, τό 
αὐτοκίνητον καί τό ἀεροπλάνον, ἡ ἀδιαπραγμάτευτος 
προτεραιότης τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί ἄλλα 
συναφῆ, ἐπῃρεάζουν ἀρνητικῶς τήν περιβαλλοντικήν 
ἰσορροπίαν καί ὅτι η ἀλλαγή πορείας πρός τήν 
κατεύθυνσιν μιᾶς οἰκολογικῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ 
ἀδήριτον ἀναγκαιότητα. Δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, 
η ὁποία στηρίζεται εἰς τήν καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ 
περιβάλλοντος. Εἶναι ἀδιανόητον νά λαμβάνωνται 
οἰκονομικαί ἀποφάσεις χωρίς νά συνυπολογίζωνται αἱ 
οἰκολογικαί ἐπιπτώσεις των. Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις 
δέν εἶναι δυνατόν νά παραμένῃ ἐφιάλτης διά τήν 
οἰκολογίαν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὑπάρχει ἐναλλακτική 
ὁδός οἰκονομικῆς ὀργανώσεως καί ἀναπτύξεως ἔναντι 
τοῦ οἰκονομισμοῦ καί τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς 
οἰκονομικῆς δραστηριότητος εἰς τήν μεγιστοποίησιν τῆς 
κερδοφορίας. Τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος δέν εἶναι ὁ 
homo oeconomicus.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον κατά τάς 
τελευταίας δεκαετίας πρωτοστατεῖ εἰς τόν χῶρον τῆς 
προστασίας τῆς κτίσεως, θά συνεχίσῃ τάς οἰκολογικάς 
του πρωτοβουλίας, τήν ὀργάνωσιν οἰκολογικῶν 
συνεδρίων, τήν κινητοποίησιν τῶν πιστῶν καί πρωτίστως 
τῆς νεολαίας, τήν ἀνάδειξιν τῆς προστασίας τοῦ 
περιβάλλοντος εἰς βασικόν θέμα τοῦ διαθρησκειακοῦ 
διαλόγου καί τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν τῶν θρησκειῶν, 
τάς ἐπαφάς μέ πολιτικούς ἡγέτας καί θεσμούς, τήν 
συνεργασίαν μέ περιβαλλοντικάς ὀργανώσεις καί 
οἰκολογικά κινήματα. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ σύμπραξις 
διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος δημιουργεῖ 
διαύλους ἐπικοινωνίας καί δυνατότητας διά νέας κοινάς 
δράσεις.

Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι αἱ περιβαλλοντικαί 
δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι 
προέκτασις τῆς ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας του 
καί δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς περιστασιακήν ἀντίδρασιν 
εἰς ἕν νέον φαινόμενον. Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ἐφηρμοσμένη οἰκολογία. Τά μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας, σύνολος ἡ λατρευτική ζωή, ὁ ἀσκητισμός 
καί ὁ κοινοτισμός, ἡ καθημερινότης τῶν πιστῶν, 
ἐκφράζουν καί παράγουν βαθύτατον σεβασμόν πρός 
τήν κτίσιν. Ἡ οἰκολογική εὐαισθησία τῆς Ὀρθοδοξίας 
δέν ἐδημιουργήθη, ἀλλά ἀνεδείχθη από τήν σύγχρονον 
περιβαλλοντικήν κρίσιν. Ὁ ἀγών διά τήν προστασίαν 
τῆς δημιουργίας εἶναι κεντρική διάστασις τῆς πίστεώς 
μας. Ὁ σεβασμός τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἔμπρακτος 
δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ καταστροφή 
τῆς κτίσεως εἶναι προσβολή τοῦ Δημιουργοῦ, ὅλως 
ἀσύμβατος μέ τάς βασικάς παραδοχάς τῆς χριστιανικῆς 
θεολογίας.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα, 

Αἱ οἰκοφιλικαί ἀξίαι τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, ἡ 
πολύτιμος παρακατα-θήκη τῶν Πατέρων, ἀποτελοῦν 
ἀνάχωμα κατά τῆς κουλτούρας, ἀξιολογική βάσις 
τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς 
φύσεως. Ἡ πίστις εἰς Χριστόν ἐμπνέει καί ἐνισχύει 
τήν ἀνθρωπίνην προσπάθειαν ἐνώπιον καί τῶν 
μεγίστων δυσκολιῶν. Ὑπό τό πρῖσμα τῆς πίστεως, 
δυνάμεθα νά ἀνακαλύπτωμεν καί νά ἀξιολογῶμεν 
ὄχι μόνον τάς προβληματικάς πτυχάς, ἀλλά καί τάς 
θετικάς δυνατότητας καί προοπτικάς τοῦ συγχρόνου 
πολιτισμοῦ. Καλοῦμεν τούς ὀρθοδόξους νέους καί τάς 
νέας νά συνειδητοποιήσουν τήν σημασίαν τοῦ νά ζοῦν 
ὡς πιστοί χριστιανοί καί σύγχρονοι ἄνθρωποι. Ἡ πίστις 
εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου κρατύνει τήν 
μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, εὐχόμενοι ἐκ Φαναρίου πᾶσιν 
ὑμῖν αἴσιον καί παντευλόγητον τό νέον ἐκκλησιαστικόν 
ἔτος, καρποτόκον εἰς ἔργα χριστοπρεπῆ, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς 
κτίσεως ὅλης καί πρός δόξαν τοῦ πανσόφου Ποιητοῦ 
τῶν ἁπάντων, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς 
Παναγίας τῆς Παμμακα-ρίστου, τήν χάριν καί τό ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ τῶν θαυμασίων.

          ,βκ’ Σεπτεμβρίου α’
     Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

   διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Αναμφίβολα, στην εποχή μας, το κύριο 
στοιχείο είναι η ταχύτητα! Τρέχουν όλοι και 
για όλα! Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι 
πολλές ασχολίες και υποχρεώσεις μας είναι 

η κύρια δικαιολογία για να αφήνουμε στην άκρη, την 
σχέση μας με τον Θεό. Και έτσι ακούμε πολλούς να 
λένε (το λέμε και εμείς!): Ε, οι πολλές προσευχές και 
λειτουργίες είναι για μοναχούς και ασκητές. Εμείς, 
είμαστε κοσμικοί άνθρωποι. Ας κάνουμε κάτι λιγώτερο 
η μάλλον κάτι ελάχιστο! 

Όμως, ο Χριστός είναι η Ζωή του κόσμου. Αν δεν 
έχουμε θερμή σχέση μαζί Του, δεν μπορούμε να 
ζήσουμε πνευματικά. Και φυσικά, ένας νεκρός - 
πνευματικά - άνθρωπος δεν αισθάνεται χαρά στην 
ψυχή του, αφού η ψυχή του είναι ήδη πνευματικά 
νεκρή!

Γι᾿ αυτό, όσο επιτυχημένος και αν είναι κανείς στην 
επίγεια ζωή του, δεν θα έχει χαρά και ειρήνη, αν δεν 
αγαπά τον Χριστό· αν δεν ακολουθεί τον Χριστό· αν 
δεν υπακούει στον Χριστό.

* * *
Ιδού και ένα παράδειγμα, στο οποίο δύο νέοι 

άνθρωποι αντιμετώπισαν μια ξαφνική φοβερή 
δοκιμασία, δοκιμασία πίστεως, με τον πιο τέλειο και 
άγιο τρόπο.

Στις αρχές του 16ου αιώνα ζούσαν στην Αίγυπτο δύο 
νεαροί φίλοι: ο Γαβριήλ και ο Κυρμιδώλης. Στην ακμή 
της νεότητας, εικοσάχρονοι λεβέντες, παιδιά ευγενών 
οικογενειών, μορφωμένοι γραμματείς. Κατά κόσμον, 
απόλυτα επιτυχημένοι και ευτυχείς. Αλλά, το πιο 
μεγάλο τους χάρισμα και πλεονέκτημα ήταν η 
προσήλωσή τους στην πίστη του Χριστού.

Κάποιοι μουσουλμάνοι, από φθόνο, τους 
συκοφάντησαν στον κριτή - δικαστή ότι τάχα έβρισαν 
την θρησκεία του Ισλάμ. Μετά από συνοπτικές 
διαδικασίες, τούς ζήτησαν να αρνηθούν τον Χριστό για 
να γλυτώσουν την ζωή τους (συνηθισμένη η μεθοδος!). 

Τα δύο παιδιά ξεκάθαρα είπαν: 
-Εμείς την πίστη που έχουμε δεν την αρνούμαστε, 

αλλά μένουμε σ᾿ αυτήν μέχρι τέλους. Γι᾿ αυτό και 
τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του 
Χριστού. Ούτε αυτός ο θάνατος.

Τα παιδιά, κυριολεκτικά τα κομμάτιασαν, και έτσι 
έλαβαν τον στέφανο του μαρτυρίου, στίς 18 Οκτωβρίου 
του 1522.

* * *
Ας δούμε, τώρα, την δική μας κατάσταση:
Ποιες είναι οι δικές μας «θυσίες» για την διόρθωση 

των αμαρτιών μας και για το πλησίασμά μας στον 
Χριστό; Για παράδειγμα: 

• Η πρωινή προσευχή (Από τα συνήθη 
προσευχητάρια) είναι διαρκείας 5 λεπτών.

• Η βραδινή - απογευματινή προσευχή (Μικρό 
Απόδειπνο) διαρκεί 15 λεπτά το πολύ.

Γιατί δεν τα εφαρμόζουμε; Από πνευματική ραθυμία 
και τεμπελιά. Ίσως και από άγνοια για την τεράστια 
ψυχική ωφέλεια που μας προσφέρουν. Αν αρχίσουμε 
από τα μικρά αγωνίσματα, αλλά με απόλυτη συνέπεια, 
σύντομα θα αρχίσουμε να έχουμε καρπούς 
πνευματικούς· παίρνοντας θάρρος από το παράδειγμα 
των αγίων μαρτύρων. Όσοι πιστοί, προσέλθετε!

Περιοδικό Λυχνία

Ξέρεις γιατί Ξέρεις γιατί τρέχεις;τρέχεις;

Ἐὰν δὲ προσφέρῃς θυσίαν 
πρωτογεννημάτων τῷ Κυρίῳ, νέα 

πεφρυγμένα χίδρα ἐρικτὰ τῷ Κυρίῳ, 
καὶ προσοίσεις τὴν θυσίαν τῶν 

πρωτογεννημάτων. 
(Λευϊτικόν 2, 14)

And if you give a meal offering of 
first-fruits to the Lord, give, as your 
offering of first-fruits, new grain, 

made dry with fire, crushed new grain.
(Leviticus 2:14) 

Κορωνοϊός, Κορωνοϊός, 
Θεία Κοινωνία Θεία Κοινωνία 

και Υιόςκαι Υιός
Τούτο τον καιρό έχει γίνει πολλή 

συζήτηση για τον τρόπο μετάδοσης της 
Θείας Κοινωνίας, τη χρήση μάσκας, 
τήρηση αποστάσεων και άλλα.

Πολλοί έγιναν οι καθηγητές-καθηγήτριες 
και μάλιστα «αλάθητοι». Όποιος έχει πέντε 
κλωνιά μυαλό καταλαβαίνει, ότι ενεργούν 
βάσει του άμετρου εγωϊσμού τους. Ουδείς 
αλάθητος, παρά μόνο ο Θεός.

Θ α  ε ν θ υ μ ο ύ ν τ α ι  π ο λ λ ο ί ,  ό τ ι  ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, τον οποίο τώρα 
οι «αλάθητοι» τον κατηγορούν για απιστία 
και άλλα πολλά, όταν είχαμε το πρόβλημα 
του SARS έγραψε, ότι κανένας ιός δεν 
μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία και 
ουδεμία αλλαγή στον τρόπο μετάδοσης της 
Θείας Κοινωνίας επέτρεψε τότε. Τώρα, τη 
μάσκα και τον τρόπο μετάδοσης της Θείας 
Κοινωνίας τα επιβάλλουν οι καναδικές 
κυβερνήσεις.

Σίγουρα, οι «αλάθητοι» συγχέουν τη 
Θεία Κοινωνία με τον τρόπο μετάδοσής 
της.

Ας γνωρίζουν άπαντες, ότι κανένας ιός 
δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία. Η 
Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας. 
Είναι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. 
Με τη Θεία Κοινωνία μεταδίδεται μόνον 
Υιός, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο μόνος 
αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Μόνο 
ανεγκέφαλοι, εγωϊστές και «αλάθητοι» 
μπορούν να σκέφτονται, ότι με τη Θεία 
Κοινωνία μεταδίδεται ιός.

Να προσευχόμαστε όλοι, να φωτίσει 
ο Θεός τους «αλάθητους» να έλθουν εις 
εαυτούς, δηλαδή να συνετιστούν για να μη 
δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία 
και τελικά να μη χάσουν την ψυχή τους. «Ο 
έχων νουν νοείν νοήτω». Ο Θεός βοηθός.



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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“The fear of God “The fear of God 
is the beginning is the beginning 

of wisdom”of wisdom”
                          (Proverbs 1:7)

By Archbishop Sotirios of Canada
 

God is all-knowing and all-wise. Humankind 
receives wisdom from God in order to become wise. 

Humankind must respect and love God to receive 
wisdom from Him. Understanding this requires 
humility and prudence. Humility is the basis of 
all virtues, and prudence represents the broader 
coherence, the resulting outcome of the virtues.

The selfish and proud seek to put themselves in 
God’s place. They think that they are gods and know 
everything.

They built the Tower of Babel. Today, they erect 
science and technology as their Tower of Babel. They 
thought that science and technology could replace 
God. They were deceived. They missed the mark 
completely.

The coronavirus came and proved to them that 
they are too insignificant to become gods. Such a 
microscopic virus was able to paralyze everything. 
Will this make people understand that fear (respect) 
of the Lord is the beginning of wisdom? Only if we 
are humble and prudent. 

We have chosen this proverb “The fear of God is the 
beginning of wisdom” to be the main theme for the 
new ecclesiastical year 2020-2021. 

I ask everyone, including myself, to reflect upon 
and recognize that only God is all-wise and from Him 
springs forth all wisdom and knowledge. I ask that 
we embrace humility and prudence. That we respect 
God. That we receive His wisdom. That we work with 
wisdom and prudence.

What we are saying should not be interpreted as a 
criticism or a rejection of science and technology. We 
are simply pointing out that everything, including 
science and technology, emanates from God. God 
bestows the intellect which humanity must use. What 
would happen to the world, to society, if humanity 
was devoid of intellect? Would it not be a jungle? 
That is why we show complete respect for science 
and technology, which nevertheless recognizes that 
its ultimate source is the omniscient Creator.

 In this way, everything will go well. Our communities 
will progress. Our children will grow up in the Church 
with humility, prudence and the wisdom of God. We 
will all live like true Orthodox Christians. We will all 
live like the brothers and sisters that we are. 

Selfishness and lack of piety demolish and wreck. 
While humility and prudence build and raise us up. 
Humility and prudence recognize that “The fear of 
God is the beginning of wisdom.” 

Δόξα καὶ τιμὴ παντὶ 
τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν.  

(Ρωμ. 2,10)

Glory,  to every man that worketh good.
(Rom. 2:10)

Because of the Covid19 pandemic, the Orthodox 
Way Newspaper, which was supposed to be printed 
every month, will cover the last two months. The 
News of the Archdiocese, due to Covid- 19, are also 
not the usual. 

THURSDAY JULY 2nd - There was a meeting of the 
professors of the Theological Academy. 

A series of meetings was held, with the priests 
of the Toronto area to address the New Canadian 
Government guidelines regarding the distribution 
of Holy Communion and the use of masks in the  
churches. 

WEDNESDAY JULY 15th - A meeting of the 
Board of Directors of Athens Villa was held under 
the chairmanship of Archbishop Sotirios. University 
Professor Mr. Grigorios Karakoulas was elected the 
new president of Athens Villa. Archbishop Sotiros 
remains Chairman of the Board. 

Great Vespers and Divine Liturgy was celebrated 
for the feast day of Prophet Elias. Archbishop 
Sotirios presided assisted by many of the priest of the 
surrounding area. 

THURSDAY JULY 23rd – A meeting of the Executive 
Committee of the Archdiocesan Council was held. 

SATURDAY JULY 25th – At the Greek Orthodox 
Church of Holy Cross in Laval, Divine Liturgy and 

WEDNESDAY AUGUST 5th – At the Great Vespers 
for the Feast of the Transfiguration of the Lord at 
Metamorphosis Church, Toronto, His Eminence 
Archbishop Sotirios presided, assisted by the Auxiliary 
Bishops: Vartholomaios of Keramos, Athenagoras of 
Patara and Iakovos of Zinoupolis. The next day His 
Eminence Archbishop Sotirios celebrated the Divine 
Liturgy assisted by the three Auxiliary Bishops.

FRIDAY AUGUST 14th – Great Vespers was 
celebrated at the Church of Koimisis tis Theotokou, 
Montreal, by Archbishop Sotirios assisted by the 
Auxiliary Bishops, Vartholomeos of Keramos and 
Iakovos of Zenoupolis.

Divine Liturgy was celebrated on the following 
day, by His Eminence Archbishop Sotirios assisted by 
Parish Priest Fr. Nikolaos Papageorgiou. 

SATURDAY AUGUST 22nd - Great Vespers for the 
Feast Day of the Monastery of Panagia Parigoritissa 
was celebrated by His Grace Bishop Iakovos of 
Zinoupolis. Divine Liturgy was celebrated by His 
Grace Bishop Vartholomeos of Keramos.

SUNDAY AUGUST 23rd -  Great Vespers for 
the feast of St. Kosmas Aitolos at the Monastery 
of Patrokosma was celebrated by Archbishop 
Sotirios. The next day divine liturgy was celebrated. 
The Auxiliary Bishop Athenagoras of Patara also 

participated. The number of priests and the people 
who attended was limited due to the coronavirus. The 
nuns of the monastery chanted beautifully under the 
direction of Abbess Alexia.

SUNDAY AUGUST 30th - Divine Liturgy at 
St. George Greek Orthodox Church in Montreal 
was celebrated by the Auxiliary Bishop Iakovos of 
Zinoupolis, while Archbishop Sotirios was praying 
in the altar.

On the afternoon of the same day, a General 
Assembly of the members of the Community of St. 
John the Baptist (Synaxis), South Shore of Montreal. 
Archbishop Sotirios and the Auxiliary Bishops 
Vartholomeos of Keramos and Iakovos of Zinoupolis, 
participated. Community elections are set for the first 
Sunday in November.

SATURDAY SEPTEMBER 5th - Alexia, daughter of 
Fr. Alexandros Michalopulos in Ottawa, was married. 
The Sacrament took place in a closed family bubble, 
due to the coronavirus. We wish the couple a blessed 
and happy marriage. We also wish Fr. Alexandros and 
Presvytera to be well, to rejoice in the happiness of 
their children, and to rejoice in the marriages of their 
other two daughters.

SUNDAY SEPTEMBER 6th - Archbishop Sotirios 
baptized Anastasia Sotiropoulos at St. Nicholas 
Greek Orthodox Church, Toronto, daughter of 
Archon Evangelos Sotiropoulos and granddaughter 
of Mr. Panagiotis and Mrs. Anastasia Sotiropoulos. 
Mrs. Anastasia Sotiropoulos is the president of the 
Community of St. Nicholas Greek Orthodox Church 
in Toronto. May they have a long life and be happy. 

MONDAY SEPTEMBER 7th – Great Vespers was 
celebrated by Archbishop Sotirios in the chapel of 
Panagia Grigoroussa at Holy Trinity, Toronto. His 
Grace Bishop Athenagoras presided, assisted by 
Parish Priest Fr. Spiridon Voutos and priests of the 

the ordination of Bishop-Elect Nektarios of Keramos 
to the Episcopate was celebrated. He was given the 
name Vartholomeos. The Bishops participating in 
the Ordination were: His Grace Bishop Alexander 
(Patriarchate of Antioch), His Grace Bishop Ioan 
Casian (Patriarchate of Romania) and His Eminence 
Archbishop Irenee (OCA). WORTHY!

SUNDAY JULY 26th - At the Greek Orthodox 
Church of St. Nicholas in Toronto, Divine Liturgy 
and the ordination of  Bishop-Elect Alexander 
of Patara to the Episcopate was celebrated. He 
was given the name Athenagoras. The Bishops 
participating in the Ordination were: His Grace Bishop 
Mitrofan (Patriarchate of Serbia), His Grace Bishop 
Andriy (Ukrainian Orthodox Church – Ecumenical 
Patriarchate) and His Grace Bishop Vartholomeos 
(Ecumenical Patriarchate). WORTHY!

On the evening of the same day Great Vespers was 
celebrated at St. Panteleimon in Markham. Auxiliary 
Bishop Vartholomeos presided. In attendance were 
Archbishop Sotirios, Auxiliary Bishop Athenagoras 
and Bishop-Elect Dimitrios of Zinoupolis. 

MONDAY JULY 27th – At the Feast Day of St. 
Panteleimon Markham, Divine Liturgy was celebrated 
by Auxiliary Bishop Vartholomeos of Keramos. 

On the evening of the same day, for the Feast Day of 
St. Irene Chrysovalantou, Archbishop Sotirios presided 
over vespers. 

THURSDAY JULY 30th - At the Greek Orthodox 
Church of St. George in Montreal, Divine Liturgy 
and the Ordination of  Bishop-Elect Dimitrios of 
Zinoupolis to the Episcopate was celebrated. He was 
given the name Iakovos. The Bishops participating 
in the Ordination were: His Grace Bishop Ioan 
Casian (Patriarchate of Romania), His Grace Bishop 
Vartholomaios (Ecumenical Patriarchate) and His 
Grace Bishop Athenagoras (Ecumenical Patriarchate). 
WORTHY!

Συνεδρίαση Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου με την Εκτελεστική 
Επιτροπή της Κοινότητας Αγ. 

Δημητρίου Hamilton. Από 
αριστερά:Αντώνης Χαλκέας, 

Αναστάσιο Ζαφειρίδης, πρόεδρος, 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και 

Ελευθέριος Τσιλιγκάνος.

Archbishop Sotirios meets with 
the  Executive Council of the 
Community of St Demetrios 
Hamilton. From left to right, 

Anthony Halkeas, Anastasios 
Zafiridis; President and Elefterios 

Tsiliganos

CONTIN. PAGE 7
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"Those to whom Christ has given light as He has risen, to them He has appeared spiritually, 
He has been shown to their spiritual eyes. When this happens to us through the Spirit He 
raises us up from the dead and gives us life. He grants us to see Him, who is immortal 
and indestructible. More than that, He grants clearly to know Him who raises us up (Eph. 
2:6) and glorifies us (Rom. 8:17) with Himself, as all the divine Scripture testifies. These, 
then, are the divine mysteries of Christians. This is the hidden power of our faith, which 
unbelievers, or those who believe with difficulty, or rather believe in part, do not see nor 
are able at all to see." 

+Saint Symeon the New Theologian

Camp Met BC Camp Met BC 
Celebrates 11th Year! Celebrates 11th Year! 

 
Since its inception 11 years ago, Camp Met BC has always 

been about Faith, friends, and fun. This year, Camp Met 
organized a weekday Day Camp program at St. George 
Cathedral instead of going to Thetis Island. It was such a 
blessing to see all our campers, leaders, and administrative 
staff come together as one Orthodox Christian family. 

This year’s theme was, “Put on the armour of God” 
(Ephesians 6:11). Every day began with a liturgical service 
(Agiasmos, Matins, Holy Unction or Divine Liturgy), 
followed by an opportunity for both campers and leaders 
to participate in the Sacrament of Confession. Various 
activities followed, including fun outdoor activities and 
“Orthodox Life”, where discussions centred around the 

various parts of the armour of God (for example, “truth vs. 
falsehood”, the messages of iconography, prayer, etc.). All 
activities were held in strict compliance with the provincial 
health COVID-19 guidelines for day camps. 

Camp Met BC is very thankful to all our leaders for 
their hard work and dedication this year. Many thanks to 
all the parents for their trust and cooperation. Heartfelt 
appreciation to all our generous sponsors who helped 
make this a better camp experience for all. A special thanks 
to our Administrative Director, Dora Papoutsakis, for her 
diligence and exemplary leadership. Finally, thanksgiving 
and worship are due to our Lord and Savior Jesus Christ, 
Who blessed our camp this year - To Him be the glory and 
the dominion forevermore!

To all our camp family: Keep the Faith. Stay healthy and 
safe. Continue to be the Church. Can’t wait for Year 12!

Fr. Timoleon Prattas
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I'M ORTHODOX: I'M ORTHODOX: 

WHAT DOES THAT MEAN?WHAT DOES THAT MEAN?
30 QUESTIONS AND ANSWERS 30 QUESTIONS AND ANSWERS 
  - A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

Oὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι 
παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου 

δικαιωθήσονται. 
(Ρωμ. 2,13)

For not the hearers of the law are just before 
God, but the doers of the law shall be 

justified. (Rom. 2:13)

Living and Loving Living and Loving 
Through Our CrossesThrough Our Crosses

By: Anna Spencer

No matter who you are, you have experienced some sort 
of struggle in your life. You may have asked yourself: why 
is God allowing this to happen to me? Fr. Calinic Berger 
gave a beautiful homily (1:39:15) on this topic focusing on 
the verse: “If anyone would come after me, let him deny 
himself and take up his cross and follow me.” [Matthew 
16:24]. He explained how a cross is an unavoidable 
challenge God allows for those He loves. We can allow 
ourselves to become resentful or choose for it to bring us 
closer to Him. 

While in Romania last spring for Real Break (where we 
almost got locked out of the US… but that’s a story for 
another time), I learned about Fr. George Calciu (1925-
2006). Fr. George was a Romanian priest living under 
Communist rule who boldly dared to preach The Gospel 
and bring hope to the Romanian people. Because of this, he 
was imprisoned and suffered through horrendous torture, 
some of which was “1984-style mind control experiments,” 

for twenty-one years. Fr. George eventually escaped to 
the United States where one of our trip leaders, Fr. Robert 
Miclean, was blessed to know him. Fr. Robert told us how 
Fr. George not only forgave his tormentors and prayed for 
them, but also he thanked them for bringing him closer 
to Christ. Fr. George was given a cross that he bore with 
such grace and humility. (For those who would like to read 
more of his story: http://www.pravoslavie.ru/46636.html). 

Here in America, we thankfully do not have to fear 
torture for our faith, but we still all have crosses to bear. 
This is not to make us angry and frustrated, but for the 
reason Fr. George saw: to bring us closer to God. Hearing 
this story in Romania was deeply humbling and solidified 
my belief that God uses everything for good. 

One experience that comes to mind is when my baby 
sister was diagnosed with a tumor. I am the oldest of six 
kids and had prayed and prayed for a sister. After four 
amazing brothers, God blessed me with a sister a month 
before I turned 13. However, before she turned 6 months 
old, the doctors found a rare tumor near her eye. Only 
around 300 people ever had suffered this type of tumor, 
and we were scared we would lose her or that she would 
have brain damage or be blinded. Her tumor miraculously 
went away, but for 6 years, it was a fearful and uncertain 
time of traveling 9 hours to MD Anderson in Houston. Our 
church family completely enveloped us with love, offering 

their homes to my parents while they stayed in Texas and 
taking care of their other five kids back in Kansas. A fruit of 
this cross regarding my sister’s health is now considering 
people family who I otherwise might not have known. We 
have even been gifted the opportunity to open our arms 
and share love with others going through health crises. 

These two stories are crosses that are outwardly visible, 
but crosses can also be more internal. A friend of mine felt 
disconnected, lonely, and deeply insecure during middle 
school and parts of high school. This was a time guided by 
low self-worth, but she realized that this experience formed 
her into a more inclusive, empathetic individual. Because 
of it, she has grown into the person she needed during that 
time and is able to connect on a deeper level with other 
young people currently going through similar struggles. 

We must remember not to compare our struggles to 
others’ and to rely on God’s grace to bring us towards the 
ultimate goal: salvation. Whatever your personal cross 
may be, know that you are not alone in your journey. We 
are together in the Body of Christ. May we all learn from 
examples like Fr. George as we strive to stay on the path 
towards Christ.

Anna Spencer. Living and Loving Through Our Crosses | 
Orthodox Christian Fellowship. https://www.ocf.net/living-and-
loving-through-our-crosses/. Accessed 4 Oct. 2020.

What is the significanceWhat is the significance
 of Baptism? of Baptism?

“Go therefore and make disciples of all the 
nations, baptizing them in the name of the 
Father and of the Son and of the Holy Spirit, 
teaching them to observe all things that I have 
commanded you; and lo, I am with you always, 
even to the end of the age. Amen.” (Matthew 
28:19-20).

In short, baptism is our death, burial, and 
resurrection in union with Jesus Christ. It is 

a rite of passage, 
given by Christ to 
the Church as an 
entrance into the 
Kingdom of God 
and eternal life.

T h e  A p o s t l e 
Paul describes the 
promise of God in 
this “mystery,” as 

most Orthodox call it, when he writes, “Therefore we 
were buried with Him through baptism into death, 
that just as Christ was raised from the dead by the 
glory of the Father, even so we also should walk in 
newness of life” (Rom 6:4). To baptize literally means 
“to immerse, to put into.” Historically, the Orthodox 
Church has baptized by triple immersion, “in the 
name of the Father and of the Son and of the Holy 
Spirit” (Mt 28:19).

St. John the Baptist, the last prophet of the old 
covenant, baptized in water for repentance (Mk 1:4; 
Acts 19:4). Jesus received John’s baptism, thereby 
transforming the water and baptism itself. In the New 
Covenant, baptism is the means by which we enter the 
Kingdom of God (Jn 3:5), are joined to Christ (Rom 
6:3), and are granted the remission of our sins and 
the gift of the Holy Spirit (Acts 2:38).

The Church has understood baptism as:
1. A first and second dying. Our first dying with 

Christ in baptism was our death with Him on the 
Cross. The second death of baptism is continual – 
dying to sin daily as we walk in newness of life.

2. The resurrection of righteousness. This is our 
life in Christ, our new birth and entrance into God’s 
Kingdom, our “newness of life” (Rom 6:4). It is our 
being joined to Christ in His glorified humanity and 
indwelt by God Himself.

3. An intimate and continual communion with God. 
We are raised to new life for a purpose: union and 
communion with God. In this sense, baptism is the 
beginning of eternal life.

O Θεοφ. Επίσκοπος Ιάκωβος με ιερόπαιδες μετά τη χειροτονία του στον 
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Montreal • His Grace Bishop Iakovos with some Altar 
Boys after his ordination at St George G.O. Church, Montreal. L to R: Tasso 
Lambrou, Dimitri Stappas, George Vasilogianis, Stavros Hnaris, Bishop 
Iakovow of Zinoupolis,  Gregory Vasilogianis, Nicholas Zaharakis
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To Those To Those I LoveI Love
and Those and Those Who Loved MeWho Loved Me

When I am gone, release me let me go...
I have so many things to see and do.

You must not tie yourself to me with tears;
Be happy we had so many years.

I gave to you my love, you can only guess.
How much you gave to me in happiness.

I thank you for the love you each have shown,
But now it’s time I travel on alone.

So grieve for a while for me, for grieve you must,
Then let your grief be comforted by trust.

It’s only for a while that we must part,
So bless the memories within your heart.

I won’t be far away, for life goes on;
So if you need me, call and I will come.
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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 Summer Festival of 
the Hellenic Community 
of Vancouver (St. George 
G.O. Cathedral), held on 
August 15th and 16th. Due 
to COVID-19 restrictions, it 
was a take-out festival only.
Στo καλοκαιρινό φεστιβάλ 
της Ελλην. Κοινότητας Αγ. 
Γεωργίου, Vancouver, λόγω 
των περιοριστικών μέτρων 
της πανδημίας, το φαγητό 
που ετοιμάστηκε από τους 
εθελοντές διατέθηκε μόνο 
για το σπίτι.

«Τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ δύναμις 
Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ 

τῷ πιστεύοντι» 
(Ρωμ. 1,16)

Τhe gospel of Christ is the power of 
God unto salvation to every one 

that believeth;
 (Rom. 1:16)

Coronavirus, Coronavirus, 
Holy Communion Holy Communion 
and the Son (Υiοs)and the Son (Υiοs)

There has been a lot of discussion these days 
on how Holy Communion is dispensed, the 
wearing of masks, respecting social distancing 
and more.

Many have appointed themselves teachers 
and have even elevated themselves to be 
“infallible.” Whoever can think a little 
understands that these persons are acting on 
the basis of their immense selfishness. No one 
is infallible except for God.

Many will remember that Archbishop 
Sotirios, who is now accused by the “infallibles” 
of infidelity and much more, had unequivocally 
stated during the SARS outbreak that no virus 
can be transmitted by Holy Communion, and 
no change was then permitted in the way 
Holy Communion was given. Now however, 
the wearing of masks and the way of giving 
Holy Communion are being imposed by the 
Canadian government authorities.

Certainly, the “infallibles” confuse Holy 
Communion with the way in which it is given.

Let everyone know that no virus (iós in 
Greek) can be transmitted through Holy 
Communion. Holy Communion is the 
medicine of immortality. It is the Body and 
Blood of Christ. Only the Son (Huiós in 
Greek), that is the Son of God, the only true 
God Jesus Christ, is transmitted through 
Holy Communion. Just the foolish, the selfish 
and the “infallibles” would consider that 
a virus could be transmitted through Holy 
Communion.

Let us all pray for God to enlighten the 
“infallibles” in order for them to change course 
and to act with prudence so as not to create 
problems in the Church which will in the end 
lead them to lose their souls. No more needs 
to be said. God help us.

surrounding area. Many devout Christians attended.
TUESDAY SEPTEMBER 8th – Agiasmos was held at the 

Chapel of St. John the Theologian for the beginning of the 
academic year of the Theological Academy by Archbishop 
Sotirios. His Grace Bishop Athenagoras of Patara - Dean 
of the Theological Academy, Fr. Ignatios Delis, former 
Dean of the Theological Academy and Deacon Evdokimos 
Mathioudakis assisted. Our Theological Academy is 
progressing excellently. This year we have ten (10) students 
and we are expecting two (2) others from Greece, who due 
to coronavirus have not come yet.

SUNDAY SEPTEMBER 13th - Divine Liturgy was 
celebrated by Archbishop Sotirios at St. George Greek 
Orthodox Church, Toronto, assisted by Fr. Triantaphyllos 
Porphyris and Fr. Konstantinos Chialtas. At the end of the 
Divine Liturgy, they performed the six-month memorial 
service of the late Fr. Apostolos Ananiadis as well as the 
memorials of Fr. Neophytos Spyrogiannakis, Fr. Ioannou 
Koulouras and Fr. Ioannos Floropoulos.

On the evening of the same day, on the eve of the 
Exaltation of the Holy Cross, the Archbishop celebrated 
Vespers at the chapel of the Holy Cross at St. Nicholas 
Greek Orthodox Church, Toronto and the next day the 
Divine Liturgy. Pious Christians attended Vespers and 
Divine Liturgy. Some remained outside due to the Covid19 
Pandemic.

SATURDAY SEPTEMBER 19th -  Divine Liturgy and 
memorial service of the clergy who served in Canada, of 
the Archons of the Ecumenical Patriarchate and of the 
benefactors and donors of our Holy Archdiocese, celebrated 
at the chapel of St. John the Theologian, by Archbishop 
Sotirios. Assisting the Archbishop were His Grace Bishop 
Athenagoras, Fr. Ignatios Delis and Deacon Evdokimos 
Mathioudakis.

SUNDAY SEPTEMBER 20th – Divine Liturgy was 
celebrated at the Greek Orthodox Church of All Saints in 
Toronto by Archbishop Sotirios, assisted by Fr. Haridimos 
Sarris and Fr. Konstantinos Chialtas. Many Christians 
came, but due to the coronavirus most remained in the 
courtyard.

THURSDAY SEPTEMBER 24th - On the feast of 
St. Thekla Equal-to-the-Apostles, name day of Abbess 
Thekla at the Monastery of Parigoritissa, Divine Liturgy 
was presided over by Archbishop Sotirios, assisted by 
Auxiliary Bishops Vartholomeos of Keramos and Iakovos 
of Zinoupolis and the priests Vassilios Tsaprailis, Nikolaos 
Papageorgiou and Konstantinos Lungu. Only a few 
Christians were inside the Church but many more were 
outside because of the Covid19 Pandemic. The choir of nuns 
chanted wonderfully. His Eminence delivered the homily 
and on behalf of all, he congratulated Abbess Thekla and 
wished her to follow in the footsteps of St. Thekla.

Μετά τον Μ. Εσπερινό στη γιορτή της Ύψωσης του 
Τιμίου Σταυρού, στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού στο Barrie. 
Στη φωτογραφία ο Ιερατ. Προϊστάμενος π. Θεόδωρος 
Αλαμάνος, μέλη του Δ. Συμβουλίου και ο Θεοφιλ. 
Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας.
Αfter the G. Vespers on the feast of the Exaltation of the 
Holy Cross, at the Holy Cross Church, Barrie. In the photo, 
Fr. Theodore Alamanos, Parish Priest, members of the Board 
of Directors and His Grace Athenagoras Bishop of Patara.

Though you can’t see me or touch me, I’ll be near,
And if you listen with your heart, you’ll hear,

All of my love around you soft and clear.

And then, when you must come this way alone,
I’ll greet you with a smile and say, “welcome home”.

Author Unknown

Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου Chatham, 
χοροστατούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Πατάρων 
κ. Αθηναγόρα και βοηθουμένου από τον π. Βασίλειο 
Σταυρόπουλο και τον π. Ιωάννη Ayoub.
D. Liturgy at St. Nektarios Church, Chatham, celebrated 
by Bishop Athenagoras and assisted  by Fr. Vassilios 
Stavropoulos and Fr. John Ayoub.
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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 
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Program 
of  His Eminence 

 Archbishop
Sotirios

OCTOBER 2020

neα i. neα i. aaρχιεπισκοπρχιεπισκοπhhςς

Ἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύϊ· ἡ 
δεξιά σου χείρ, Κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούς.                

(Έξοδος 15, 6)   

  Thy right hand, O LORD, is become glorious 
in power: thy right hand, O LORD, hath dashed 

in pieces the enemy. 
(Exodus 15:6)

Sun 4  D. Liturgy, St. Demetrios Church,   
   Hamilton, ON
Sun 11  D. Liturgy, Evangelismos Church, 
   Montreal, QC
Sun 18  D. Liturgy, Sts. Peter & Paul Church,  
   Kitchener, ON
Sun 25  D. Liturgy, Sts. Constantine & Helen  
   Church, Toronto, ON
Sun 25  G.Vespers, St. Demetrios Church, 
   Toronto, ON
Mon 26  D. Liturgy, St. Demetrios Church, 
   Toronto, ON

Λόγω κορωνοϊού η Ορθόδοξη Πορεία εξεδόθη όχι 
κατά μήνα, αλλά ανά δύο μήνες. Τα νέα της Ι. 
Αρχιεπισκοπής είναι και αυτά, λόγω κορωνοϊού, 
όχι τα συνηθισμένα.

Πέμπτη 2 Ιουλίου. Έγινε συνεδρίαση των καθηγητών 
της Θεολογικής Ακαδημίας.

Έγιναν αλλεπάλληλες συσκέψεις των ιερέων Τορόντο 
για την αντιμετώπιση των διατάξεων των κυβερνήσεων 
του Καναδά για τη μετάδοση της Θ. Κοινωνίας και τη 
χρήση μάσκας.

Τετάρτη 15 Ίουλίου. Έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Athens Villa υπό την προεδρία του 
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου. Εξελέγη νέος πρόεδρος του 
Athens Villa ο καθηγητής πανεπιστημίου κ. Γρηγόριος 
Καράκουλας. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος παραμένει 
προεδρεύων.

Κυριακή, 19 Ίουλίου. Μ. Εσπερινός και Θ. Λειτουργία 
ετελέσθησαν στον εορτάζοντα Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού, από 
τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο. Συμμετείχαν πολλοί ιερείς.

Πέμπτη 23 Ίουλίου.  Έγινε η συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου.

Σάββατο 25 Ίουλίου. Έγινε στον Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού 
Laval, Θ. Λειτουργία και η εις Επίσκοπον χειροτονία 
του εψηφισμένου Επισκόπου Κεράμων κ. Νεκταρίου,  
ο οποίος έλαβε το όνομα Βαρθολομαίος. Συμμετείχαν 
οι Αρχιερείς: Αλέξανδρος (Πατριαρχείο Αντιοχείας), 
Ιωάννης-Κασσιανός (Πατριαρχείο Ρουμανίας) και 
Ειρηναίος (OCA). ΑΞΙΟΣ!

Κυριακή 26 Ίουλίου. Στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο,  
έγινε η Θ. Λειτουργία και η εις Επίσκοπον χειροτονία 
του εψηφισμένου Επισκόπου Πατάρων κ. Αλεξάνδρου, 
ο οποίος έλαβε το όνομα Αθηναγόρας. Συμμετείχαν οι 
Αρχιερείς: Μητροφάνης (Πατριαρχείο Σερβίας), Ανδρέας 
(Ουκρανός-Οικουμενικό  Πατριαρχείο),  Βαρθολομαίος 
(Οικουμενικό Πατριαρχείο). ΑΞΙΟΣ! 

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας έγινε ο Μ. Εσπερινός 
στον εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. Παντελεήμονος Markham. 
Χοροστάτησε ο βοηθός Επίσκοπος Κεράμων κ. Νεκτάριος, 
ενώ συμπροσευχόμενοι ήσαν, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, 
ο βοηθός Επίσκοπος κ. Αθηναγόρας και ο εψηφισμένος 
Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Δημήτριος.

Δευτέρα 27 Ίουλίου. Στον εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. 
Παντελεήμονος Markham την Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο 
Βοηθός Επίσκοπος Κεράμων κ. Βαρθολομαίος.

Το εσπέρας της ίδιας ημέρας στον εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. 
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος.

Πέμπτη 30 Ίουλίου. Στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Montreal, 
έγινε η Θ. Λειτουργία και η εις Επίσκοπον χειροτονία του 
εψηφισμένου επισκόπου Ζηνουπόλεως κ. Δημητρίου, 
ο οποίος έλαβε το όνομα Ιάκωβος. Συμμετείχαν 
οι Αρχιερείς:  Ιωάννης-Κασσιανός (Πατριαρχείο 
Ρουμανίας), Βαρθολομαίος (Οικουμενικό Πατριαρχείο), 
Αθηναγόρας (Οικουμενικό Πατριαρχείο). ΑΞΙΟΣ! 

Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στον πανηγυρικό Εσπερινό 
του εορτάζοντος Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
Τορόντο, χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
και συγχοροστάτησαν οι βοηθοί Επίσκοποι, Κεράμων 
κ. Βαρθολομαίος, Πατάρων κ. Αθηναγόρας και 
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος. Την επομένη ετελέσθη 
Θ. Λειτουργία από τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, 
συλλειτουργούντων των βοηθών Επισκόπων, Κεράμων κ. 
Βαρθολομαίου, Πατάρων 
κ .  Α θ η ν α γ ό ρ α  κ α ι 
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβου.

Δευτέρα 10 Αυγούστου. 
Σ ύ σ κ ε ψ η  ε ί χ ε  ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
μ ε  τ ο ν  π ρ ό ε δ ρ ο  τ η ς 
Κοινότητας Αγ. Δημητρίου 
Hamilton κ. Ζαφείρη και 
μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής και συζήτησαν 
θέματα αφορώντα στην 
Κοινότητα.

Π α ρ α σ κ ε υ ή  1 4 
Α υ γ ο ύ σ τ ο υ .  Σ τ ο ν 
Εσπερινό του εορτάζοντος 

Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Montreal, χοροστάτησε 
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και συγχοροστάτησαν 
οι βοηθοί Επίσκοποι, Κεράμων κ. Βαρθολομαίος και 
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος.

Την επομένη ετελέσθη η Θ. Λειτουργία από τον 
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, βοηθουμένου από τον Ιερατ. 
Προϊστάμενο π. Νικόλαο Παπαγεωργίου. 

Σάββατο 22 Αυγούστου. Τον Μ. Εσπερινό της 
εορταζούσης Ι. Μονής Παρηγορήτισσας ετέλεσε o 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, 
και της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Κεράμων κ. Βαρθολομαίος

Κυριακή 23 Αυγούστου. Τον Μ. Εσπερινό του 
πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Κοσμά του Αιτωλού στην Ι. 
Μονή  Πατροκοσμά ετέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
και την επομένη τη Θ. Λειτουργία. Συμμετείχε ο βοηθός 
Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας. Ο αριθμός των 
ιερέων που συμμετείχαν, αλλά και του λαού ήταν 
περιορισμένος λόγω του κορωνοϊού. Έψαλλε η χορωδία 
των μοναχών υπό τη διεύθυνση της Γερόντισσας 
Αλεξίας.

Κυριακή 30 Αυγούστου. Τη Θ. Λειτουργία στον Ι. 
Ν. Αγ. Γεωργίου Montreal τέλεσε ο βοηθός Επίσκοπος 
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος ήταν συμπροσευχόμενος στο Ιερό. 

Το απόγευμα της ίδια ημέρας έγινε Γεν. Συνέλευση 
των μελών της Κοινότητας Αγ. Ιωάννου (Σύναξις) της 
Νοτίας Ακτής Μοντρεάλ. Συμμετείχαν, ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος και οι βοηθοί Επίσκοποι, Κεράμων κ. 
Βαρθολομαίος και Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος. Ορίσθησαν 
οι εκλογές της Κοινότητας για την πρώτη Κυριακή του 
Νοεμβρίου.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Η Αλεξία, θυγατέρα του π. 
Αλέξανδρου Μιχαλόπουλου στην Ottawa, υπανδρεύθηκε. 
Το Μυστήριο έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, 
λόγω του κορωνοϊού. Ευχόμαστε να ζήσουν και να 
ευτυχήσουν. Ευχόμαστε επίσης, στoν π. Αλέξανδρο και 
την πρεσβυτέρα να είναι πάντα καλά. Να χαίρουν με 
την ευτυχία των παιδιών τους και να χαρούν και τους 
γάμους των άλλων δύο θυγατέρων τους.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
εβάπτισε στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Τορόντο την Αναστασία 
Σωτηροπούλου, θυγατέρα του Άρχοντος Ευαγγέλου 
Σωτηροπούλου και εγγονή του κ. Παναγιώτου και 
της κας Αναστασίας Σωτηροπούλου. Η κα Αναστασία 
Σωτηροπούλου είναι πρόεδορς της Κοινότητας Αγ. 
Νικολάου Τορόντο. Να ζήσει και να ευτυχήσει.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μ. Εσπερινό ετέλεσε 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στο εορτάζον παρεκκλήσιον 
της Παναγίας Γρηγορούσσης στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδος 
Τορόντο. Συμμετείχε ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Πατάρων κ. 
Αθηναγόρας, ο Ιερ. Προϊστάμενος π. Σπυρίδων Βούτος, 
ιερείς και οι ευλαβείς χριστιανοί. 

Την επομένη, 8 Σεπτεμβρίου, στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη 
του Θεολόγου έγινε ο Αγιασμός για την έναρξη των 
μαθημάτων της Θεολογικής Ακαδημίας από τον 

Αρχιεπ. Σωτήριο, τον Επισκ. Πατάρων κ. Αθηναγόρα, 
διευθυντή της Θεολ. Ακαδημίας, τον π. Ιγνάτιο Δελή, 
πρώην Διευθυντή της Θεολ. Ακαδημίας και τον Διάκονο 
Ευδόκιμο Μαθιουδάκη. Η Θεολογική μας Ακαδημία 
προχωρεί άριστα. Εφέτος έχουμε δέκα (10) φοιτητές και 
αναμένουμε δύο (2) άλλους από την Ελλάδα, οι οποίοι 
λόγω κορωνοϊού δεν ήλθαν ακόμη.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Τορόντο, 
βοηθούμενος από τον π. Τριαντάφυλλο Πορφύρη και τον 
π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας 
ετέλεσαν το εξάμηνο μνημόσυνο του αειμνήστου π. 
Αποστόλου Ανανιάδη καθώς και τα μνημόσυνα, του π. 
Νεοφύτου Σπυρογιαννάκη, του π. Ιωάννου Κουλουρά 
και του π. Ιωάννου Φλωροπούλου.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, παραμονή της Υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού, ο Αρχιεπίσκοπος χοροστάτησε 
στον πανηγυρικό Εσπερινό του παρεκκλησίου του 
Τιμίου Σταυρού στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Τορόντο 
και την επομένη στη Θ. Λειτουργία. Προσήλθαν οι 
ευλαβείς χριστιανοί, τόσο στον Εσπερινό, όσο και στη 
Θ. Λειτουργία, όσοι επιτρεπόταν λόγω κορωνοϊού μέσα 
στην εκκλησία και οι υπόλοιποι στο προαύλιο.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Θ. Λειτουργία και το 
μνημόσυνο των κληρικών οι οποίοι υπηρέτησαν 
στον Καναδά, των Αρχόντων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου και των ευεργετών και δωρητών της 
Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, έγινε στον Ι.Ν Αγ. Ιωάννου 
του Θεολόγου, από τον Αρχιεπ. Σωτήριο, τον Επίσκ. 
Αθηναγόρα, τον π. Ιγνάτιο Δελή και τον Διάκονο 
Ευδόκιμο Μαθιουδάκη.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε, στον 
Ι.Ν. Αγ. Πάντων, ο Αρχιεπ. Σωτήριος, βοηθούμενος από 
τον π. Χαρίδημο Σαρρή και τον π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα. 
Προσήλθαν με ευλάβεια σε μεγάλους αριθμούς οι 
χριστιανοί, λόγω όμως κορωνοϊού οι περισσότεροι ήσαν 
στο προαύλιο.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Στη γιορτή της Αγ. Θέκλης 
της ισαποστόλου, που γιορτάζει η Γερόντισσα Θέκλα στο 
Μοναστήρι της Παρηγορήτισσας, Θ. Λειτουργία ετέλεσε 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος, συλλειτουργούντων των Επισκόπων 
Κεράμων κ. Βαρθολομαίου και Ζηνουπόλεως κ. Ιακώβου 
και των ιερέων Βασιλείου Τσαπραϊλη, Νικολάου 
Παπαγεωργίου και Κωνσταντίνου Lugu. Ελάχιστοι 
χριστιανοί ήσαν εντός του Ναού αλλά πάρα πολλοί 
εκτός αυτού, λόγω κορωνοϊού. Έψαλλε θαυμάσια η 
χορωδία των μοναχών. Εμπνευσμένα ομίλησε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος. Εκ μέρους όλων συνεχάρη την Γερόντισσα 
Θέκλα και ευχήθηκε να ακολουθεί τα βήματα της Αγ. 
Θέκλης.

Η καθαρή πόληΗ καθαρή πόλη
Mια φορά και έναν καιρό ήταν μια παρέα κάποιων 

εντόμων, που αποτελούνταν από πέντε μέλη: την 
Φάλτσα Χορδή, τον Καυσαέρ Αμαξέρ, τον Ρύπο, τον 
Ανακύκλο και την Ιπτάμενη Ρύπανση. Όλοι τους έγιναν 
μία ομάδα, η οποία ονομάστηκε «Τα Βλαβερά Έντομα 
εναντίον της Καθαρής Πό¬λης». Αρχηγό τους όρισαν 
τον σπουδαιότερο από όλους, τον Ρύπο. Ενώθηκαν για 
έναν και μοναδικό λόγο, να καταστρέψουν την φύση 
και το περιβάλλον, την χλωρίδα και την πα¬νίδα, τον 
άνθρωπο. Αποφάσισαν να ζουν αρμονικά μεταξύ τους 
και να συνεργάζονται άψογα, για να έχουν άριστα 
αποτελέσματα ως προς την ολοκλήρωση του σκοπού 
τους.

Αμέσως δόθηκαν οι αρμοδιότητες: Φάλ¬τσα Χορδή με 
την ηχορύπανση θα έσπαζε τα τζάμια των οικοδομών, 
ο Καυσαέρ Αμαξέρ θα γέμιζε με διοξείδιο του άνθρακα 
την ατμόσφαιρα, ο Ρύπος θα αφάνιζε το οξυγόνο, 
ο Ανακύκλος θα εμπόδιζε την ανακύκλωση των 
σκουπιδιών. Η Ιπτάμενη Ρύπανση θα επέβλεπε από 
ψηλά την καταστροφή και θα «έσπρωχνε» τα μικρόβια 
στους ανθρώπους. Ο αρχηγός τους, ο Ρύπος, ζήτησε 
από όλους να επιτελέσουν με θρησκευτική ευλάβεια 
τις υποχρεώσεις τους.

Πέρασε καιρός, ώσπου να γίνουν όλα τα μέλη της 
παρέας παραγωγικά, αυξάνοντας την ρύπανση και 

τελικά... τα κατάφεραν! Από τότε παρατηρούμε ότι αυτά 
τα έντομα, που είναι τόσο επικίνδυνα, μέρα με την μέρα 
πραγμα¬τοποιούν τον σκοπό τους, την ολοκληρωτική 
καταστροφή της Καθαρής Πόλης.

Η Καθαρή Πόλη μας εκπέμπει SOS! Μπο¬ρούμε να 
την βοηθήσουμε; Μπορούμε να την σώσουμε; Υπάρχει 
λύση;

Βεβαίως και υπάρχει, επειδή εμείς οι άνθρω¬ποι 
κρατάμε στα χέρια μας το καλύτερο εντομοκτόνο, για 
να εξοντώσουμε τους ιπτάμενους εχθρούς μας, και 
αυτό είναι:

«Πετάξτε τα σκουπίδια μόνο στους ειδι¬κούς κάδους»
«Χρησιμοποιήστε το νερό με σύνεση, πριν αδειάσουν 

οι πηγές και τα ποτάμια»
«Μετακινηθείτε με τα πόδια και με το ποδήλατο, 

για τις κοντινές τουλάχιστον αποστάσεις, ώστε να 
μειωθούν τα καυ¬σαέρια»

«Αγαπήστε όλη την Πλάση, γιατί είναι η Δημιουργία 
του καλού μας Θεού!»

«Προσευχηθείτε να προστατεύει πάντοτε ο Χριστός 
μας τον κόσμο Του!»

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που δημιουρ¬γούν το πιο 
ισχυρό εντομοκτόνο! Έτσι, θα διώξουμε την ιπτάμενη 
απειλή πάνω από την Καθαρή Πόλη μας. Και τότε θα 
την χαιρόμαστε πολύ! Όπως θα την χαίρεται και ο Θεός, 
που μας την χάρισε!

Κατερίνα Μουκίδου, A' Γυμνασίου
Περιοδικό  Αγία Λυδία

Γιορτή  Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου  προστάτoυ της Θεολογικής 
Ακαδημίας. Τη Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Επίσκοπος Πατάρων 

Αθηναγόρας με τους ιερείς, π. Ιγνάτιο Δελή,  π. Χαρίδημο Σαρρή, 
π. Σπύρο Βούτο και π. Νικόδημο Κοντογιωργάκη. Έψαλλαν οι 

φοιτητές •  Feast Day of St. John the Theologian, patron Saint of 
our Patriarchal Orthodox Theological Academy.  The D. Liturgy 

was celebrated by Bishop Athenagoras of Patara and Fathers, I. 
Delis, H. Sarris, S. Voutos and N. Kondogiorgakis.  The students 

chanted.


