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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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Έμαθον αυτάρκης Έμαθον αυτάρκης είναιείναι  
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Όλοι γνωρίζουμε τη ζωή και το έργο του 
αγίου αποστόλου Παύλου. Του αποστόλου των 
εθνών. Γνωρίζουμε τους αγώνες του. Τα 
παθήματά του. Τα προβλήματά του. Τις 
στερήσεις του.

Ο απόστολος Παύλος με τις τρεις αυτές 
λέξεις μας ομιλεί για το πιο σοβαρό θέμα. Να 
είμεθα αυτάρκεις. Να μας φτάνουν αυτά που 
έχουμε. Να μη ζητούμε πολυτέλεια και χλιδή. 
Να αυτοεξυπηρετούμεθα.

Η φιλαυτία και η χλιδή δεν βοηθούν τον 
άνθρωπο. Εάν δεν μάθει να αυτοεξυπηρετείται 
και να αρκείται σε αυτά που είναι απαραίτητα 
για τη ζωή του, θα έχει πάντα προβλήματα. Θα 
του λείπει η ευτυχία. Η χλιδή θα τον οδηγήσει 
σε καταχρήσεις και θα τον κάνει δυστυχισμένο. 
Ας ακούσουμε μία αγγλική παροιμία. «Η χλιδή 
είναι καλό πράγμα. Παρά ταύτα οι περισσότερες 
αυτοκρατορίες ξεψύχησαν  (πέθαναν) στο 
μαλακό κρεβάτι της χλιδής».

Ολόκληρη η φράση του Αποστόλου Παύλου 
είναι «Ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης 
εἶναι» Φιλιπ. 4, 11. Εμείς παίρνουμε μόνο τις 
τρεις λέξεις για να τις θυμόμαστε πιο εύκολα. 
Στη νέα χρονιά ας προσπαθήσουμε να 
εφαρμόσουμε το σύνθημα αυτό και θα ιδείτε 
όλοι πόσο πιο καλά θα προχωρήσουμε. Πόσο 
πιο εύκολα θα προοδεύσουμε. Με την 
προσπάθεια τη δική μας και την καθοδήγηση 
του Αγίου Πνεύματος και το παράδειγμα του 
αποστόλου Παύλου, η πρόοδός μας θα είναι 
καταπληκτική. Η συνεργασία μας θα είναι 
άριστη. Το πνευματικό μας έργο θα προχωρεί 
απρόσκοπτα

Ας ακούσουμε και πάλι τον Απόστολο Παύλο 
(Α’Τιμ. 6, 7-13):

“Ολοι ας είμεθα ολιγαρκείς, διότι τίποτε δεν 
εφέραμεν στον κόσμον κατά την γέννησίν μας. 
Είναι δε ολοφάνερον, ότι και τίποτε δεν 
ημπορούμεν να βγάλωμεν από τον κόσμον και 
να πάρωμεν μαζή μας κατά την ώραν του 
θανάτου μας.

 Οταν δε έχωμεν τας απαραιτήτους τροφάς, 
κατοικίαν και σκεπάσματα δια να σκεπαζώ-
μεθα, εις αυτά θα αρκούμεθα.

  Εκείνοι που κατέχονται από την επιθυμίαν 
των χρημάτων και θέλουν να πλουτήσουν, 
περιπίπτουν μέσα εις πειρασμόν και εις παγίδα, 
που τους στήνει ο διάβολος, και εις επιθυμίας 
πολλάς και βλαβεράς, αι οποίαι βυθίζουν τους 
ανθρώπους εις την καταστροφήν και την 
απώλειαν.

Διότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαρ-
γυρία. Και μερικοί, οι οποίοι εκυριεύθησαν από 
αυτήν και την σφοδράν επιθυμίαν, που γεννά η 
φυλαργυρία δια το χρήμα, παρεπλανήθησαν 
και εξέκοψαν από την πίστιν και εκάρφωσαν 
τον ευτόν τους με πολλάς οδύνας και πόνους, 
σαν με φοβερά καρφιά.

Συ δε, ω άνθρωπε του Θεού, απόφευγε όλα 
αυτά τα αμαρτήματα και πάθη. Επιδίωκε δε να 
αποκτήσης την δικαιοσύνην, την ευσέβειαν, 
την πίστιν, την αγάπη, την υπομονήν, την 
πραότητα.

Να αγωνίζεσαι δε πάντοτε τον καλόν και 
ένδοξον αγώνα της χριστιανικής πίστεως και 
ζωής. Πιάσε γερά και κράτησε σφικτά την 
αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν έχεις κληθή από 
τον Θεόν και έδωσες την καλήν ομολογίαν της 
υγιούς πίστεώς σου ενώπιον πολλών μαρτύρων 
προ του βαπτίσματός σου.

Παραγγέλω εις σε ενώπιον του Θεού, ο 
οποίος ως πηγή και χορηγός της ζωής ζωοποιεί 
τα πάντα, και ενώπιον του Ιησού Χριστού, ο 
οποίος εμαρτύρησεν εμπρός στον Ποντιον 
Πιλάτον την καλήν ομολογίαν, ότι είναι Υιός 
του Θεού και βασιλεύς των πάντων και ο μόνος 
διδάσκαλος της αληθείας”. 

Καλή χρονιά. Ευλογημένη από τον Θεό. Με 
συντροφιά τον απόστολο Παύλο. Με οδηγό και 
εμπνευστή το Άγιο Πνεύμα. Με σύνθημα 
«Έμαθον αυτάρκης είναι».

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος 
Καναδά κ. Σωτήριος έλαβε μέρος στην ανακοίνωση της 
κυβέρνησης του Οντάριο, την οποία έκανε στο Ελληνικό 
Σπίτι, ο  Εντιμ. Rod Phillips, Υπουργός Μακροχρόνιας 
Φροντίδας. Τον κ. Υπουργό συνόδευαν η Εντιμ. Jill 
Dunlop, Υπουργός Κολλεγίων και Πανεπιστημίων και 

η Βουλευτής Έφη Τριανταφυλλοπούλου. Παρόντες 
ήσαν ο κ. Γιάννης Φαναράς, Πρόεδρος του Ελληνικού 
Σπιτιού και προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ο κ. Κώστας Κωστούρος, Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ελληνικού Σπιτιού.

 Ανακοίνωση  Ανακοίνωση 
της Κυβέρνησης της Κυβέρνησης 

Οντάριο για Οντάριο για 
τα Ιδρύματα τα Ιδρύματα 

Μακροχρόνιας Μακροχρόνιας 
ΦροντίδαςΦροντίδας

Συμμετείχε και ο Συμμετείχε και ο 
Αρχιεπίσκοπος ΣωτήριοςΑρχιεπίσκοπος Σωτήριος

 
 
November 2, 2021 
 
 
 
 
Your Eminence and Friends: 
 
I am pleased to offer you my warmest greetings and 
congratulations on the occasion of the 30th anniversary of the 
election and enthronement of the Ecumenical Patriarch. 
 
For thirty years, His All Holiness Bartholomew, Archbishop of 
Constantinople-New Rome, and Ecumenical Patriarch, has served as the primary 
spiritual leader of 300 million Orthodox Christians around the world, including 
members of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada. In that time, he has 
worked to bring a message of love and peace, and promoted important values and 
religious traditions. 
 
This milestone offers Orthodox Christians a chance to reaffirm their deeply held 
spiritual beliefs, and to reflect upon the events that have shaped their church’s 
history and legacy. I am certain that Greek Orthodox Christians in Canada will 
rejoice in the many observances planned to mark this special occasion. 
 
Please accept my best wishes for a most memorable celebration. 
 
Sincerely, 
 
 

 
 
The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 
 

Σεβασμιώτατε και φίλοι,

Είμαι στην ευχάριστη θέση να εκφράσω τους 
θερμότερους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήριά μου 
με την ευκαιρία της 30ης επετείου από την εκλογή και 
ενθρόνιση του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Επί τριάντα χρόνια ο Παναγιώτατος, Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης  και Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, υπηρέτησε ως ο πρώτος 
πνευματικός ηγέτης των 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων 
Χριστιανών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 
και των μελών της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής 
Καναδά.

Σε αυτό το διάστημα, εργάστηκε για να προωθήσει το 
μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης και για να προάγει 
σημαντικές αξίες και θρησκευτικές παραδόσεις.

Αυτό το ορόσημο προσφέρει στους Ορθόδοξους 
Χριστιανούς την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν τη 
βαθιά τους θρησκευτική πίστη και να συλλογιστούν 
τα γεγονότα που έχουν διαμορφώσει την ιστορία και 
την κληρονομιά της Εκκλησίας τους.

Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί 
στον Καναδά θα χαρούν με τις πολλές εορταστικές 
εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για να 
σηματοδοτήσουν αυτή την ειδική περίσταση.

Παρακαλώ δεχθείτε τις καλύτερες ευχές μου για μια 
αξέχαστη γιορτή.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά τιμά την 30η επέτειο  Ο πρωθυπουργός του Καναδά τιμά την 30η επέτειο  
ενθρόνισης του Οικουμενικού Πατριάρχενθρόνισης του Οικουμενικού Πατριάρχηη

Your Eminence 
and Friends:

I am pleased to offer 
you my warmest greetings 
and congratulations on 
the occasion of the 30th anniversary of the election and 
enthronement of the Ecumenical Patriarch.

For thirty years, His All Holiness Bartholomew, 
Archbishop of Constantinople-New Rome, and Ecumenical 
Patriarch, has served as the primary spiritual leader of 300 
million Orthodox Christians around the world, including 
members of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada. 

In that time, he has worked to bring a message of love 
and peace, and promoted important values and religious 
traditions. This milestone offers Orthodox Christians a 
chance to reaffirm their deeply held spiritual beliefs, and 
to reflect upon the events that have shaped their church’s 
history and legacy. I am certain that Greek Orthodox 
Christians in Canada willrejoice in the many observances 
planned to mark this special occasion.

Please accept my best wishes for a most memorable 
celebration.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε 
την Αμερική. Το πρόγραμμά του 
ήταν βαρύ, αλλά επιτυχημένο. Τα 
κυριότερα σημεία ήσαν:

α) Η συνάντηση με τον πρό-
εδρο της Αμερικής κ. Joe Biden. 
β) Η ίδρυση του Ιδρύματος 
"Πατριάρχης Βαρθολομαίος" 
(Προικοδοτικό  Ταμείο  για 
την οικονομική ενίσχυση του 
Πατριαρχείου. Συγκεντρώθηκαν 
αμέσως  18 εκατομμύρια δολλάρια 
Αμερικής). γ) Τα θυρανοίξια 
του Ι. Ναού Αγ. Νικολάου στη 
τοποθεσία "Ground 0" (National 
Shrine-Εθνικό Προσκύνημα).

His All-Holiness the Ecume-nical 
Patriarch Bartholomew, visited 
the United States of America. His 
program was busy but successful. 
The main points of his visit were:

 a)Meeting with the President of 
the United States, Mr. Joe Biden  b)The establishment of the “Patriarch Bartholomew Fund” (Fundraising Fund 
for the financial support of the Patriarchate. Which immediately raised $ 18 (Eighteen) Million US Dollars. c) 
The Opening the Doors Ceremony of the St. Nicholas Greek Orthodox Church at Ground 0 (National Shrine).

Συγχαρητήρια επιστολή του Πρωθυπουργού του Καναδά Εξοχ. Justin Trudeau για την 
30η επέτειο ενθρόνισης του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Α heartfelt letter of the Prime Minister of Canada, the Rt. Hon. Justin Trudeau, congratu-
lating His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew for His 30th anniversary of 
enthronement as Ecumenical Patriarch.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αμερική Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αμερική 
(23 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου)

Διογένης ο Κυνικός 412-323 π.Χ.Διογένης ο Κυνικός 412-323 π.Χ.

Ερωτηθείς: Τι των θηρίων κάκιστα 
δάκνει; Έφη: Των μεν αγρίων συκο-
φάντης,  των δε ημέρων κόλαξ. 
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Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά Εκπαιδευτικά θέματαΕκπαιδευτικά θέματα  

Ο ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
τῆς καρδίας προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸςἐκ 

τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ 
περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.

Λουκ.6, 45
A good man out of the good treasure of 

his heart bringeth forth that which is 
good; and an evil man out of the evil 

treasure of his heart bringeth forth that 
which is evil: for of the abundance of 

the  heart his mouth speaketh.
Luke 6, 45

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Τι είναι Θεός;Τι είναι Θεός;
Δημιουργό τον άπειρο νους δεν χωρεί ανθρώπου.
Το λογικό τ’ανθρώπινο χωρίζει κάθε έννοια
σε λογική και άλογη και υπεράνω λόγου.
Εκτός ανθρώπινου μυαλού Θεού η έννοια είναι.

Του Πλάστη ο καθορισμός Θεόν περιορίζει.
Όταν ορίζεις τον Θεό, θεός θέλεις να γίνεις.
Και είναι πνεύμα ο Θεός. Μπορείς να τον ορίσεις;
Άπειρος και αιώνιος και πανταχού υπάρχει.

Πάνσοφος και παντοκράτωρ, αληθινό φως είναι.
Είναι τ’απόλυτ’αγαθό, άγιος και δίκαιος.
Από αγάπη ενεργεί, καλώς ποιεί τα πάντα.
Μοναχός και Ένας είναι, μα πρόσωπ’έχει τρία.

Πανάγαθε και πάνσοφε το Σύμπαν Σε λατρεύει.
Αμαρτωλών άκου φωνή, το πλάσμα Σε γυρεύει.
Δος χάρη στον κατηχητή να σπέρνει θείο σπόρο.
Ο λόγος Σου ν’ακούγεται σε όλο Σου τον κόσμο.

Metamorphosis Greek Orthodox SchoolMetamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει  η ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

Ένα θέμα που πάντα είναι επίκαιρο 
είναι η ισότητα ανάμεσα στον άνδρα 
και τη γυναίκα. Ο Χριστιανισμός 
πρώτος διεκήρυξε την κατάργηση 
των διακρίσεων δια στόματος του 
Αποστόλου Παύλου. “Δεν υπάρχει 
πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν 
υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν 
υπάρχει άντρας και γυναίκα, όλοι σας 
είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό” 
(Γαλ. 3,28).

Ο Χριστιανισμός από την πρώτη 
στιγμή άνοιξε τις πόρτες του και στις 
γυναίκες. Και μάλιστα τις ανέβασε 
στο ύπατο αξίωμα. Και το ύπατο 
αξίωμα στην Εκκλησία είναι το 
αξίωμα του Αγίου. Τον φωτοστέφανο 
της αγιότητας δεν το αρνήθηκε 
στις γυναίκες. Απόδειξη και η Αγία 
Αικατερίνη, που η Εκκλησία μας 
εορτάζει στις 25 Νοεμβρίου. Ωραία 
και σοφή νέα από τις πιο γενναίες του 
χριστιανικού μαρτυρολογίου. Είναι 
αγία με παγκόσμια ακτινοβολία. Την 
τιμούν και τη θαυμάζουν σε Ανατολή 
και Δύση. Οι φιλοσοφικές Σχολές στο 
Παρίσι και στη Γερμανία την έχουν ως 
προστάτιδά τους. Θεωρείται βοηθός 
και σκέπη των διανοουμένων και των 
φοιτητών.

Η πανέμορφη νύμφη του Χριστού 
Α ι κ α τ ε ρ ί ν η  γ ε ν ν ή θ η κ ε  σ τ η ν 
Αλεξάνδρεια. Ηταν έξυπνη με ψυχικά χαρίσματα 
και εκπληκτική επίδοση στα γράμματα. Η μόρφωσή 
της επεκτεινόταν σε όλους τους συγγραφείς της 
εποχής. Σπούδασε την ελληνική και ρωμαϊκή παιδεία 
και επιστήμη. 

Μελέτησε τα αθάνατα έργα του Ομήρου και του 
Βιργιλίου. Διάβασε τους διάσημους αρχαίους Ελληνες 
γιατρούς, Ιπποκράτη και Γαληνό. Μελέτησε επίσης τον 
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. 

Η επίσημη θέση του πατέρα της - τοπάρχης 
Αλεξανδρείας από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία - τα 
πλούτη και η δόξα έφερναν κοντά στην οικογένειά 
της στρατιωτικούς, συγκλητικούς, μορφωμένους και 
πλούσιους. Ανάμεσά τους ήσαν και νέοι που έβλεπαν με 
θαυμασμό την ηλιόλουστη Αικατερίνη. Ηθελαν να την 
νυμφευθούν. Εκείνη απαντούσε σε όλους με ευγένεια 
ότι δεν σκόπευε να παντρευτεί.

Η μητέρα της την πίεζε να δεχτεί μια από τις σπουδαίες 
προτάσεις γάμου. Η Αικατερίνη τότε συναντήθηκε με 
έναν άγιο γέροντα, τον Ανανία, που ασκήτευε έξω 
από την πόλη. Αυτός εντυπωσιάστηκε όταν μίλησε 

μαζί της και τη συμβούλευσε να γίνει 
χριστιανή, Νύμφη του Χριστού. Της 
χάρισε έπειτα ένα εικόνισμα της 
Παναγίας και της είπε: «Πήγαινε παιδί 
μου και ο Θεός θα βρει τον τρόπο να 
σε καθοδηγήσει».

Γεμάτη σκέψεις και απορίες γύρισε 
στο σπίτι της. Κλείστηκε στο αρχοντικό 
της με μια παράξενη κρυφή ελπίδα 
προσμονής. Περασμένα μεσάνυχτα 
είδε στο όνειρό της την Παναγία 
Βρεφοκρατούσα. Τρέχει η Αικατερίνη 
στον ασκητή Ανανία να του πει το 
όνειρό της.

Ο ασκητής της μίλησε με θερμά 
λόγια για τον Χριστό. Το σοφό μυαλό 
της και η ευαίσθητη καρδιά της 
δέχτηκαν πρόθυμα την αλήθεια 
της χριστιανικής πίστης. Πίστεψε. 
Β α π τ ί σ τ η κ ε .  Χ α ρ ο ύ μ ε ν η  κ α ι 
ευτυχισμένη επέστρεψε στο σπίτι 
της. Προσευχήθηκε ολόθερμα και τη 
νύχτα έγινε κάτι θαυμαστό. Είδε στον 
ύπνο της τον Χριστό να της φοράει 
δαχτυλίδι στο δεξί της χέρι και να της 
λέγει: «Ιδού σήμερον σε λαμβάνω δια 
νύμφην μου άφθορον και αιώνιον».

Ξύπνησε, η αγία και είδε με 
έκπληξη ότι φορούσε ένα δαχτυλίδι. 
Πλημμύρισε η καρδιά της από 
συγκίνηση και πίστη. Δόθηκε από τότε 
ολόψυχα στη διάδοση της χριστιανικής 

διδασκαλίας. Κήρυττε το Ευαγγέλιο με θάρρος.
Η γενναιόψυχη στάση της εμψύχωσε πολλές 

καρδιές. Κήρυττε αντίσταση στην απάνθρωπη βία του 
άρχοντα και άρνηση στη θυσία που 

εκείνος πρόσταζε.  Η εξουσία 

ετοίμαζε σκληρή αντεπίθεση. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας 
Μαξιμίνος ανοίγει διάλογο μαζί της, επιστρατεύοντας 
τους σοφούς της Αλεξάνδρειας. Οι σοφοί όμως 
κατατροπώθηκαν από το λόγο της που ήταν πειστικός 
και είχε τη Χάρη του Θεού. Ομολογούν ότι είναι 
μοναδική η αλήθεια του Ευαγγελίου και ο Χριστός Θεός 
αληθινός.

Νικημένος και ντροπιασμένος, ο χριστιανομάχος 
άρχοντας Μαξιμίνος διατάζει η αγία να υποστεί 
βασανιστήρια και τέλος να αποκεφαλιστεί στις 25 
Νοεμβρίου του 307 μ.Χ.

Το λείψανό της μεταφέρθηκε στην κορυφή του 
Θεοβαδίστου Όρους Σινά και από τον όγδοο αιώνα 
βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του ‘Ορους 
Σινά, που είχε χτίσει ο Ιουστινιανός.

Η Αγία Αικατερίνη ζει. Ζει στη θριαμβεύουσα 
Εκκλησία των Ουρανών. Ζει στις καρδιές των πιστών, 
που την τιμούν.

Για τις νέες η Αγία Αικατερίνη είναι παράδειγμα 
ενάρετης ζωής και αρετής, είναι πρότυπο αγιότητας και 
ύψιστης πνευματικής ανύψωσης. Για τις μορφωμένες, 
η Αγία Αικατερίνη είναι  καθρέφτης αληθινής γνώσης, 
μόρφωσης, ευρείας αντίληψης και κατανόησης. Το 
θαύμα ήταν ότι όλες τις αρετές της τις έθεσε με τη Χάρη 
του Θεού στην υπηρεσία του ανθρώπου και του Χριστού. 
Με τον λόγο της έπεισε και διαφώτισε, με τη ζωή της και 
την αφοσίωσή της στον Χριστό, ανέδειξε την απόλυτη 
ομολογούμενη πίστη της. Δέχθηκε την κλήση της χάρης 
του Χριστού, βαπτίστηκε και δόθηκε στον σκοπό αυτό. 
Επέλεξε να προσφέρει τη ζωή της στον Χριστό. Ήταν μια 
προσωπική επιλογή και απόφαση μετά από το κάλεσμα 
του Χριστού.

Ευχόμαστε στις εορτάζουσες την 25η Νοεμβρίου 
Χρόνια Πολλά! Χαρούμενα! Ευλογημένα!

Το Απολυτίκιο της Αγίας Αικατερίνης
Την πανεύφημον νύμφην Χριστού υμνήσωμεν,
Αικατερίναν την Θείαν και πολιούχον Σινά,
την βοήθειαν ημών και αντίληψιν ότι
εφίμωσε λαμπρώς τους κομψούς
των ασεβών του Πνεύματος τη μαχαίρα,
και νυν ως μάρτυς στεφθείσα,
αιτείται πάσι το μέγα έλεος.

Το σχολείο συνεχίζει την 
πορεία του ακολουθώντας πιστά 

τ ι ς οδηγίες και τους υγιεινομικούς 
κανόνες για την ασφάλεια και προστασία της 
σχολικής μας κοινότητας.

Κατανοούμε την αγωνία των γονέων και κηδεμόνων 
και μοιραζόμαστε συχνά μαζί τους πληροφορίες και 
προσκλήσεις σε σεμινάρια σχετικά με τον εμβολιασμό 
των μαθητών, την ψυχική υγεία κά.

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 οι εκπαιδευτικοί του 
ελληνικού προγράμματος οργάνωσαν και παρουσίασαν 
μέσα από το διαδίκτυο αφιερώματα για τον εορτασμό 
της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι μαθητές του δημοτικού παρέλασαν στο προαύλιο 
του σχολείου αφού η καθιερωμένη ελληνική παρέλαση 
στην οδό Ντάνφορθ δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της 
πανδημίας.

Οι έλεγχοι προόδου του πρώτου τριμήνου θα σταλούν 
στα σπίτια των μαθητών/τριών την Παρασκευή 12 
Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει η συνάντηση με τους 
γονείς και κηδεμόνες διαδικτυακά.

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2021 “Remembrance Day” 
θα τιμήσουμε τους παλαίμαχους με ποιήματα και 
σχολικές παρουσιάσεις. Χειροτεχνίες με παπαρούνες 
έχουν στολίσει τις αίθουσες από την περασμένη 
εβδομάδα.

Η τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στον 
Καναδά ως εβδομάδα πρόληψης και αντιμετώπισης της 
ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της 
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων εκπαι-
δευτικών 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

Η Μεγαλομάρτυς Αγία ΑικατερίνηΗ Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνη
      25η Νοεμβρίου 
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Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά 
συγχαίρει όλους τους εκλεγμένους βουλευτές αλλά 
και τους υποψηφίους που έθεσαν τα ονόματά τους 
για να υπηρετήσουν σε δημόσια αξιώματα, στις 
Γενικές Εκλογές του Καναδά, στις 20 Σεπτεμβρίου 
2021.

Ειδικότερα, η Αρχιεπισκοπή απευθύνει 
τις θερμότερες ευχές της σε όλους τους 
Ελληνοκαναδούς που έθεσαν υποψηφιότητα, 
καθώς και στους τέσσερις εκλεγμένους βουλευτές 
ελληνικής καταγωγής, Νίκη Άστον, Πέτρο 
Φραγκισκάτο,  Εμμανουέλα Λαμπροπούλου και 
Άννα Κουτράκη.

Καθώς συνεχίζουμε να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια 
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, είναι ενθαρρυντικό 
και αποτελεί πρόκληση και έμπνευση να βλέπουμε 
Ελληνοκαναδούς -και μάλιστα Έλληνες σε όλο τον 
κόσμο- να συμμετέχουν σ'αυτή τη δημοκρατική 
διαδικασία και να εργάζονται για να προωθήσουν 
τις πολύτιμες παραδόσεις και αξίες των προγόνων 
μας για αγάπη και ενότητα, αυτοθυσία και 
προσφορά  για το ευρύτερο καλό.

Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι θα συγκεντρωθούν 
σύντομα στη Βουλή του Καναδά για να συζητήσουν 
και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
σημερινής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
πανδημία του COVID-19. Με εμπιστοσύνη και 
σιγουριά στην ικανότητα των Ελληνοκαναδών 
βουλευτών μας, προσβλέπουμε να υποστηρίξουν 
επίσης, την στρατηγικής σημασίας στη Μεσόγειο 
σύμμαχο χώρα του Καναδά, την Ελλάδα, καθώς 
και τα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και 
ισότητας για όλους, συμπεριλαμβανομένου του 
σεπτού  Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.

ΠΈΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ

ΝΙΚΗ ΑΣΤΟΝ

ΈΜΜΑΝΟΥΈΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ελληνοκαναδοί στη ΒουλήΕλληνοκαναδοί στη Βουλή
Η Ι. Αρχιεπισκοπή συγχαίρειΗ Ι. Αρχιεπισκοπή συγχαίρει

Ο Άγιος Ανδρέας είναι ένας από τους 
12 Αποστόλους, ο επονομαζόμενος και 
Πρωτόκλητος, επειδή πρώτος αυτός, μαζί 
με τον αδελφό του Πέτρο, κλήθηκε να 
ακολουθήσει τον Ιησού.

Ο Ανδρέας καταγόταν από τη 
Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν 
γιος του αλιέα Ιωνά. Ακολούθησε το 
επάγγελμα του πατέρα του, όπως και 
ο αδελφός του Πέτρος, έχοντας ως 
επίκεντρο των δραστηριοτήτων του 
τη δυτική όχθη της λίμνης Τιβεριάδας 
(Γεννησαρέτ). Το όνομά του είναι 
ελληνικό (Ανδρέας σημαίνει γενναίος, 
από τη λέξη ανδρεία), σύνηθες μεταξύ 
των ελληνιζόντων εβραίων της εποχής 
εκείνης. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο 
εβραϊκό ή αραμαϊκό όνομα γι’ αυτόν. 
Και τα δύο αδέλφια φαίνεται να είχαν 
πνευματικές ανησυχίες, γι’ αυτό είχαν 
ενταχθεί στον κύκλο των μαθητών του 
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Μία ημέρα ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 
βλέποντας τον Ιησού είπε στον Ανδρέα 
και τον Πέτρο, που βρίσκονταν κοντά του: 
«Ίδε ο Αμνός του Θεού». Τα δύο αδέλφια 
αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον 
Χριστό, με την πρόθεση να συνομιλήσουν 
μαζί του και όχι να γίνουν μαθητές του. 
Αυτό συνέβη αργότερα, μετά τη σύλληψη 
και τη φυλάκιση του Προδρόμου, όταν ο 
Χριστός τους διαμήνυσε «Δεύτε οπίσω 
μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».

28η Οκτωβρίου 194028η Οκτωβρίου 1940
Ελευθερία: Ευθύνες-Θυσίες-ΚαρποίΕλευθερία: Ευθύνες-Θυσίες-Καρποί

Αρχιεπισκόπου Καναδά  ΣωτηρίουΑρχιεπισκόπου Καναδά  Σωτηρίου

Λαμπρός σταθμός στην ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους η 28η Οκτωβρίου 
1940. Η ελευθερία απαίτησε την υπέρτατη θυσία. Και ο ελληνικός λαός την έκαμε 
αυθόρμητα, σαν κάτι το αυτονόητο, με ενθουσιασμό.

Ο στυγερός δικτάτωρ Μουσολίνι, με τις οκτώ εκατομμύρια λόγχες, ζητεί από 
τον ελληνικό λαό να σκύψει το κεφάλι και να παραδοθεί άνευ όρων. Ο τίμιος 
ελληνικός λαός με το στόμα του Πρωθυπουργού του Ιωάννη Μεταξά απαντά 
βροντόφωνα: ΟΧΙ. Οι νέοι στρατιώτες τρέχουν στα σύνορα της πατρίδας και στις 
κορυφογραμμές της Πίνδου. Γράφουν ανεξίτηλες σελίδες της ένδοξης ιστορίας του 
ελληνικού έθνους. Χύνουν άφθονο το αίμα τους, αλλά τρέπουν σε άτακτη φυγή τον 
δόλιο εισβολέα. Ο κόσμος όλος εκστατικός θαυμάζει. Ο βρεττανός Πρωθυπουργός 
Wiston Churchill  εύγλωττα εκφράζει το συμπέρασμα της ανθρωπότητας. «Απ΄ εδώ 
και εμπρός δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες 
πολεμούν σαν Έλληνες». 

Οι ευθύνες της ελευθερίας είναι πολλές. Η ελευθερία απαιτεί τίμιο και ατσάλινο 
χαρακτήρα. Ετοιμότητα και εγρήγορση. Αυτοθυσία. Θυσία του ατόμου για το 
σύνολο. 

Οι γονείς μας και τα αδέλφια μας στην εποχή του 1940 έζησαν με ευθύνη για 
την ελευθερία. Εκακοπάθησαν. Έχυσαν το αίμα τους. Θυσιάστηκαν για την 
ελευθερία. Για την τιμή. Για την Πατρίδα. Για την οικογένεια. Για την Ορθόδοξη 
Πίστη. Απολαμβάνουμε εμείς τους καρπούς της υπέρτατης θυσίας τους. Είμαστε 
υπερήφανοι γι’ αυτούς. Ζούμε ελεύθεροι. Είμαστε υπεύθυνοι για την περαιτέρω 
ελευθερία μας και την πρόοδό μας.

Είμαστε αντάξιοι των «ηρωϊκώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων» αδελφών 
και γονέων μας; Παραδειγματιζόμαστε από τη ζωή τους και τις θυσίες τους; 
Κάνουμε εμείς υπερήφανους αυτούς, όπως αυτοί έκαναν υπερήφανους εμάς; 

Σήμερα δεν απειλεί την ελευθερία μας ο Μουσολίνι. Την απειλούν όμως 
χειρότεροι και υπουλότεροι εχθροί από τον Μουσολίνι. Είναι τα ναρκωτικά στα 
οποία μερικοί γίνονται υποχείριοι και χάνουν την ελευθερία τους. Είναι η τηλεόραση 
με το κακό θέαμα και τις κακές συμβουλές. Είναι το διαδίκτυο στο οποίο οι νέοι 
μας παραδίδονται και ξεχνούν τον προορισμό τους και τον σκοπό της ζωής τους. 
Είναι η τεμπελιά στην οποία παραδίνονται πολλοί. Είναι η χλιδή και η καλοπέραση. 
Είναι η αφομίωση στην οποία πολλοί παραδίδονται και ξεχνούν ελληνικότητα, 
ελληνική γλώσσα, ορθόδοξη πίστη, ιδανικά. Όλα αυτά καιροφυλακτούν να  βρουν 
την κερκόπορτά μας ανοικτή. Να μπούν και να μας κλέψουν την ελευθερία. Να 
μας δαμάσουν το φρόνημά μας. Να δουλώσουν την ψυχή μας. Να μας κάνουν 
υποχείρια των παθών μας.

Ελληνορθόδοξε του Καναδά, σκέψου ποιος είσαι. Ποια είναι η ιστορία σου. Ποιοι 
είναι οι πρόγονοί σου. Ποιος είναι ο προορισμός σου και ο σκοπός σου. Σκέψου τα 
όλα αυτά και κάμε την ζωή σου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είσαι αντάξιος των 
προγόνων σου. Της ιστορίας σου. Της ελληνικής καταγωγής σου. Της ορθόδοξης 
πίστης σου. Να είσαι ευλογημένο παιδί του Δημιουργού σου. Να συνεχίζεις 
το δημιουργικό Του έργο. Να ζεις και η ζωή σου να είναι χαρά, ικανοποίηση, 
απόλαυση. Πρόοδος υλική και πνευματική. Φρόντισε να δώσεις τα ίδια ιδανικά 
στους απογόνους σου. Γίνε το φως του κόσμου, όπως παρήγγειλε ο Χριστός. 
Ζήσε ελεύθερα και έσο έτοιμος να θυσιαστείς για την ελευθερία σου. Ο καρπός 
των ευθυνών σου και των θυσιών σου για την ελευθερία, είναι αυτή καθαυτή η 
ελευθερία. Χωρίς αυτό το θεόσταλτο αγαθό της ελευθερίας, δεν είσαι κάν σωστός 
άνθρωπος. Να ζεις ελεύθερα. Να πολεμάς για την ελευθερία σου. Για την ελευθερία 
του αδελφού σου, του κάθε σκλαβωμένου. Για την ελευθερία της Κύπρου και κάθε 
σκλαβωμένης πατρίδας.

Ευλογημένοι μου χριστιανοί. Αναλογιστείτε την θυσία των αδελφών και γονέων 
μας της εποχής του 1940. Απολαύστε την ελευθερία που μας εχάρισαν. Βεβαιωθείτε, 
ότι όντως ζείτε ελεύθεροι. Εξασφαλίστε την ελευθερία των απογόνων σας. 

Ζήτω το πνεύμα του 1940. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω ο Καναδάς. Ζήτω η ελευθερία.

Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τούς λόγους 
τούτους καί ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω 

αὐτόν ἀνδρί φρονίμω, ὅστις 
ὠκοδόμησε τήν οἰκίαν 
αὐτοῦ ἐπί τήν πέτραν.

Ματθ. 7, 21
Therefore, whoever hears 
these sayings of Mine, and 

does them, I will liken him to 
a wise man who built his 

house on the rock.
Matt. 7, 21

Η εκδήλωση, στην οποία 
συμμετείχαν κι άλλοι, 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 
στο Ελληνικό Σπίτι στο 
Winona Drive στο Τορόντο. 
Η κυβέρνηση του Οντάριο 
ανακοίνωσε επένδυση έως 
και 100 εκατομμυρίων 
δολαρίων προκειμένου 
να αυξηθούν κατά 2000 
οι νοσηλευτές στον χώρο 
μακροχρόνιας φροντίδας.

Ο  Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
μίλησε στους συμμετέ-
χοντες, τονίζοντας την 
α ν ά γ κ η  ν α  τ ι μ ο ύ μ ε , 
ν α  β ο η θ ά μ ε  κ α ι  ν α 
θυσιαζόμαστε για τους ηλικιωμένους, 
όπως και οι ίδιοι θυσιάστηκαν για εμάς 
όταν μεγαλώναμε. Ο Αρχιεπίσκοπος 
ευχαρίστησε και συνεχάρη τον κ. Φαναρά, 
πρόεδρο του Ελληνικού Σπιτιού και τον 
κ. Κωστούρο για το υποδειγματικό τους 
έργο. Ευχαρίστησε τον υπουργό κ. Rod 
Phillips, τον πρωθυπουργό του Οντάριο 
κ. Doug Ford και όλη την κυβέρνηση για 
τη συνεχή υποστήριξή τους στο Ελληνικό 

  Κυβέρνηση Οντάριο: Εκατό εκατομμύρια Κυβέρνηση Οντάριο: Εκατό εκατομμύρια 
για τους Οίκους Ευγηρίαςγια τους Οίκους Ευγηρίας

ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΡΑΚΗ

Απόστολος Ανδρέας ο ΠρωτόκλητοςΑπόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος
Οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης 

είναι ελάχιστες για τον Ανδρέα και 
ανύπαρκτες για το αποστολικό του 
έργο. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς 
αναφέρουν ότι ο Απόστολος Ανδρέας 
κήρυξε τον Χριστιανισμό στη Σκυθία 
(σημερινή Νότια Ρωσία), την Ήπειρο, 
τη Θράκη και το Βυζάντιο, όπου ίδρυσε 
εκκλησία με πρώτο επίσκοπο τον Στάχυ. 
Συνέχεια αυτής της πρώτης εκκλησίας 
θεωρείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
της Κωνσταντινουπόλεως, που τιμά τον 
Απόστολο Ανδρέα ως ιδρυτή του και 
πρώτο επίσκοπο του Βυζαντίου.

Κατόπιν ο Απόστολος Ανδρέας μετέβη 
μέσω της Θεσσαλίας στην Αχαΐα, όπου 
ίδρυσε εκκλησία και κατόρθωσε να 
προσηλυτίσει στον Χριστιανισμό τη 
Μαξιμίλλα, σύζυγο του ανθύπατου 
Αιγεάτη, την οποία θεράπευσε από 
μία ανίατη ασθένεια. Ο Ρωμαίος 
αξιωματούχος εξοργίστηκε και διέταξε 
τη σταύρωση του Απόστολου Ανδρέα 
σε σταυρό σχήματος Χ, που ονομάστηκε 
από τότε «Σταυρός του Αγίου Ανδρέα».

Το λείψανό του, που ενταφιάστηκε με 
φροντίδα της Μαξιμίλλας και του τοπικού 
επισκόπου Στρατοκλή, μεταφέρθηκε 
το 357 στην Κωνσταντινούπολη και 
εναποτέθηκε στον ναό των Αγίων 
Α π ο σ τ ό λ ω ν .  Μ ε τ ά  τ η ν  π τ ώ σ η 
της Κωνσταντινούπολης από τους 
Σταυροφόρους το 1204, τμήματα του 
λειψάνου του Απόστολου Ανδρέα 
μεταφέρθηκαν στο  Αμάλφι  της 
Καμπανίας, ενώ το 1461 ο δεσπότης 
του Μυστρά Θωμάς Παλαιολόγος, προ 
του Οθωμανικού κινδύνου, ανέθεσε 
τη φύλαξη της κάρας του Αγίου στον 
Πάπα Πίο Β’, ο οποίος την εναπόθεσε 
στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη 
Ρώμη. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1964, η κάρα 
του Αποστόλου Ανδρέα επιστράφηκε 
στην Πάτρα, σε μια χειρονομία καλής 
θελήσεως του Πάπα Παύλου ΣΤ’ προς 
τους Ορθοδόξους. Στις 19 Ιανουαρίου 
του 1980 επιστράφηκε και ο Σταυρός του 
Αγίου Ανδρέα. Και τα δύο ιερά κειμήλια 
φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Ανδρέα, 
που αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα.

Σπίτι και το έργο που γίνεται για τη 
βελτίωση στον τομέα της μακροχρόνιας 
περίθαλψης στην επαρχία Οντάριο, 
ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση, ο 
Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τους χώρους 
του γηροκομείου με τους Υπουργούς 
και την κα. Τριανταφυλλοπούλου, 
χαιρετώντας πολλούς από τους ενοίκους, 
οι οποίοι τον γνωρίζουν εδώ και χρόνια. Ο 

Αρχιεπίσκοπος έψαλλε 
με  τους   ενοίκους  
τον εθνικό ύμνο της 
Ελλάδας, καθώς και 
το απολυτίκιο των 
Αγίων Αναργύρων. Στο 
τέλος της ξενάγησης ο 
Σεβασμιώτατος και οι 
επίσημοι επισκέφτηκαν 
το  ε κ κλησ άκι  των 
Αγ. Αναργύρων που 
βρίσκεται στο Ελληνικό 
Σπίτι. Οι κυβερνητικοί 
επίσημοι θαύμασαν το 
ωραίο εκκλησάκι.
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Αποφθεγματα Αγ. γραφης Αποφθεγματα Αγ. γραφης 
και ΑΓΙΩΝ Πατερωνκαι ΑΓΙΩΝ Πατερων

Γνώριζε ότι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά 
από το δρόμο του Θεού και δεν περπατάς στα 
ίχνη των αγίων.

Ισαάκ ο Σύρος

Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι, όλα να 
τα κάνετε για τη δόξα του Θεού.

Α' Κορ. ι' 31

Είναι δύσκολο να υποψιασθεί το κακό εκείνος 
που με δυσκολία στρέφεται στην κακία.

Γρηγόριος Θεολόγος

Η νωθρότητα είναι σύζυγος του ύπνου, και η 
οκνηρία μητέρα της πείνας.

Γρηγόριος Θεολόγος

Ο φόβος του Θεού είναι απαθής γιατί φοβάται 
κανείς όχι το Θεό, αλλά το να εκπέσει από το Θεό.

Κλήμης Αλεξανδρείας

Είναι ανάγκη να προσεύχεται κανείς πάντοτε 
και ασταμάτητα, και εκείνος που βρίσκεται σε 
θλίψη και εκείνος που ζει με άνεση.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Οι απολαύσεις και οι αμαρτωλές ηδονές και τα 
αναρίθμητα κακά γεννιούνται από τα πολλά 
χρήματα.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Μακάριοι είναι όσοι πεινούν και διψούν τον 
ενάρετο τρόπο ζωής διότι αυτοί θα χορτάσουν.

Ματθ. ε' 6

Η δίψα και το γεράκιΗ δίψα και το γεράκι

Ο αρχηγός των Μογγόλων Τζένγκις Χαν και η 
ακολουθία του βγήκαν για κυνήγι. Ενώ  οι συνοδοί του 
είχαν τόξα και βέλη ο Τζένγκις Χαν είχε στο χέρι το 
αγαπημένο του γεράκι, που είναι ο καλύτερος κυνηγός, 
αφού πετώντας μπορούσε να δει πράγματα που δεν 
βλέπει ο άνθρωπος. Και σήμερα είναι γνωστό στις 
χώρες της Ασίας, ότι το γεράκι μπορεί να εκπαιδευθεί 
στο κυνήγι. Ατυχώς δεν κατάφεραν να βρούν τίποτε. 
Αποκαρδιωμένος ο Τζένγκις Χάν βάδισε στο δάσος 
μόνος του. Μέσα στο καλοκαίρι, με τα ρυάκια στεγνά, 
δίψασε πολύ. Αίφνης βλέπει μια "κλωστή" νερού να 
κυλάει από ένα βράχο. Άφησε το γεράκι και έβαλε το 
κύπελλο περιμένοντας να γεμίσει νερό. Μόλις το πήρε 
για να πιει, το γεράκι πέταξε και τίναξε το κύπελλο. Το 
νερό χύθηκε! Το σκηνικό επαναλήφθηκε και δεύτερη 
φορά. Ο Τζένγκις Χάν έγινε έξαλλος. Όταν έγινε και 

για τρίτη φορά, ωργισμένος,  τράβηξε το σπαθί του και 
τρύπησε το γεράκι με ένα θανατηφόρο κτύπημα. Το 
νερό, όμως, δεν έπεφτε πιά! Ο αρχηγός ανέβηκε στο 
βράχο αποφασισμένος να βρει την πηγή. Πράγματι, 
βρηκε μια κοιλότητα με νερό (από εδώ κατέβαινε) και 
μέσα σ'αυτή βρισκόταν νεκρό ένα πολύ δηλητηριώδες 
φίδι. Αν έπινε, θα πέθαινε. Το γεράκι έχοντας δει τον 
κίνδυνο τον έσωσε!

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε μας. Διψάει ο 
άνθρωπος για ειρήνη και για χαρά. Δυστυχώς όμως, 
το "νερό" που πίνουμε, πολλές φορές, προέρχεται από 
'"πηγή" δηλητηριασμένη από την αμαρτία! Γι'αυτό ο 
Χριστός μας λέει:

"Όποιος διψάει, να έλθει σε Μένα και να πιει! Όποιος 
πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή. από την κοιλία 
αυτού θα ρεύσουν ποταμοί ύδατος ζώντος". "Αυτό το 
είπε για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο, όσοι είχαν πιστεύσει 
σ΄ Αυτόν, θα το έπαιρναν αργότερα" (Ἰωάν. 7, 37-39).

Οι ποταμοί ύδατος ζώντος έχουν πηγή τους τον 
Χριστό. Αλλά και κάθε άνθρωπος που έγινε μέτοχος 
της χάριτος του Χριστού -και μέτοχοι της χάριτος του 
Χριστού είναι οι ιερείς και οι άγιοι- είναι και αυτός μια 
μεγάλη δεξαμενή. Από την οποία ρέουν ποταμοί ύδατος 
ζώντος που ποτίζουν τις διψασμένες ψυχές.

Μερικές φορές, με δυναμικό τρόπο, ο Χριστός από 
αγάπη μας αποτρέπει από το "νερό-δηλητήριο". Και 
εμείς θυμώνουμε μαζί Του, επειδή δεν μας αφήνει 
να "πιούμε"! Εμείς, ας καταλαβαίνουμε εγκαίρως, 
εμπιστευόμενοι τον αγαπημένο μας Πατέρα και 
Δημιουργό ότι:

Αυτό το ύδωρ το ζων το βλέπουμε, "χειροπιαστά": 
Στις εντολές του Χριστού και στην χάρη των αγίων 
Μυστηρίων, ιδίως του κορυφαίου μυστηρίου της Θείας 
Κοινωνίας. Ο βαθμός μετοχής μας στην χάρη του 
αγίου Πνεύματος (=στο ύδωρ το ζων) εξαρτάται από 
τον αγώνα που κάνουμε για να απαλλαγούμε από τα 
πάθη μας.

Αρχιμ. Νίκων Κουτσίδης

Αναλογίζεσαι Αναλογίζεσαι 
την ευθύνη σου;την ευθύνη σου;

Συκοφαντίες και ψέματα κυκλοφορούν 
πολλά. Αν κάποιος είναι έξυπνος και 
προοδευτικός και πετυχημένος τον φθονούν, 
τον ζηλεύουν πολλοί. Οι φθονεροί άνθρωποι 
μετέρχονται το παν για να γκρεμίσουν αυτόν 
τον οποίον φθονούν. Τον συκοφαντούν. 
Εκ του μηδενός δημιουργούν ολόκληρους 
μύθους. Κατασκευάζουν πλεκτάνες. Μερικές 
φορές φέρουν τον φθονούμενο σε απόγνωση. 

Άλλοι που δεν γνωρίζουν καθόλου την 
υπόθεση αρπάζουν τις συκοφαντίες αυτές 
και τους μύθους εναντίον του ανθρώπου 
και τις διαδίδουν παντού. Οι τρίτοι και οι 
τέταρτοι, αφελείς πολλές φορές, πιστεύουν 
αυτά τα μυθεύματα. Χάνουν την υπόληψή 
τους για τον άνθρωπο. 

Εσύ που δημιουργείς αυτές τις συκοφαντίες, 
αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη σου; Αναλογί-
ζεσαι τις συνέπειες; Σκέφτεσαι την δικαία 
κρίση του Θεού και τι θα απαντήσεις εκεί;

Και συ που ανεύθυνα επαναλαμβάνεις τις 
συκοφαντίες του φθονερού, σκέφτεσαι την 
ευθύνη σου; Και συ θα αντιμετωπίσεις την 
δικαία κρίση του Θεού.

Ο φθονούμενος και συκοφαντούμενος 
αν έχει γερές ρίζες πίστης δεν φοβείται 
ποτέ. Αντέχει. Ανέχεται τα πάντα με πολ-
λή υπομονή. Γνωρίζει, ότι δεν θα κριθεί 
από τους ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. 
Προσεύχεται και ηρεμεί. Προσεύχεται για 
τους συκοφάντες του και γι’ αυτούς οι οποίοι 
ανεύθυνα επαναλαμβάνουν τις συκοφαντίες, 
παρακαλεί τον Θεό να τους συγχωρήσει. 
Περιμένει τον δίκαιο έπαινο από τον ουράνιο 
Πατέρα, τον Θεό.

Αλήθεια ποιος είναι κερδισμένος; Ο φθο-
νών ή ο φθονούμενος; Ο συκοφαντών ή ο 
συκοφαντούμενος; Ο φθονών αγωνιά και 
δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ο φθονούμενος  
ηρεμεί, προσεύχεται και συγχωρεί. Στο τέλος 
ο φθονούμενος θα λάβει της δικαιοσύνης τον 
στέφανο.

Καί ἔσεσθε μισούμενοι ὑπό πάντων διά τό 
ὄνομά μου, ὁ δέ ὑπομείνας εἰς τέλος 

οὗτος σωθήσεται.
Ματθ. 10, 22

And you will be hated by all for My 
name’s sake. But he who endures to 

the end will be saved.
Matt, 10, 22

Δεύτερη μακρά περίοδος νηστείας μετά τη Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή είναι η νηστεία των Χριστουγέννων, 
γνωστή στη γλώσσα του ορθοδόξου λαού μας και ως 
σαραντά(η)μερο. Περιλαμβάνει και αυτή σαράντα 
ημέρες, όμως δεν έχει την αυστηρότητα της νηστείας της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αρχίζει την 15η Νοεμβρίου 
και λήγει την 24η Δεκεμβρίου. 

Η νηστεία, όπως είναι γνωστό, αποτελεί πανάρχαιο 
θεσμό. Αποτελεί την πρώτη εντολή του Θεού προς τον 
άνθρωπο.

Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει κάτι που να το όρισε ο 
Θεός για τον άνθρωπο και να μην είναι προς ωφέλειά 
του. Στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατέχει 
ιδιαίτερη θέση και τιμή. Ο σκοπός που εξυπηρετεί η 
νηστεία είναι υψηλός και σπουδαίος.

Το σώμα μας είναι κατοικητήριο της αθανάτου ψυχής 
μας αλλά και ζωντανός ναός του Αγίου Πνεύματος. 
Επομένως είναι ιερό και έχει μεγάλη αξία. Για τον λόγο 
αυτό ο χριστιανισμός το τιμά, το αναγνωρίζει και μετά 
την ειρήνη της ψυχής φροντίζει και για την υγεία του 
σώματος.

Πάντοτε αλλά ιδιαιτέρως στην καταναλωτική εποχή 
μας με την άκρατη ευμάρεια η Εκκλησία μας με τη συνετή 
νηστεία που μας επιβάλλει εκτός των άλλων ευεργετεί 
τη σωματική μας υγεία και την προφυλάσσει από 
σοβαρούς κινδύνους. Κίνδυνο για την καταστροφή του 
σώματος ιδίως για την εποχή μας αποτελεί η πολυφαγία, 
η πολυποσία και συχνά η καλοφαγία. Η γαστριμαργία 
δημιουργεί ποικίλα και σοβαρά προβλήματα στην υγεία 
μας (καρδιοπάθειες, χοληστερίνη, σάκχαρο, πίεση, 
χολή, αρθριτικά, στομαχικές διαταραχές κλπ.) Δηλαδή η 
γαστριμαργία αδυνατίζει τον οργανισμό μας, μειώνει τις 
δυνάμεις και την απόδοσή μας, υπονομεύει τη ζωή μας.

Ο χριστιανισμός αντιτίθεται σε κάθε εμπαθή 
απαίτηση του σώματος, με την εγκράτεια και τη νηστεία. 
Λέγει ο Μέγας Βασίλειος: «Πρέπει να νηστεύουμε και 
να τρώμε όπως απαιτείται από τη θεοσέβεια, ώστε 
όταν μεν χρειάζεται να εκτελεστεί η εντολή του Θεού 
δια της νηστείας, να νηστεύουμε. Όταν πάλι η εντολή 
του Θεού ζητά τροφή τονωτική για το σώμα, να φάμε 
όχι ως γαστρίμαργοι αλλά ως εργάτες του Θεού. Γιατί 
πρέπει να τηρούμε το λόγο του αποστόλου «εἴτε οὖν 

ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς 
δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε.» – Α΄Κορ. Ι΄ 31».

Η  ν η σ τ ε ί α  ε ί ν α ι  μ ι α  π ρ ο σ π ά θ ε ι α 
ισορροπήσεως μεταξύ σώματος και ψυχής. 
Με τη νηστεία, που είναι ισχυρή βία πάνω 
στον εαυτό μας, δαμάζουμε τις ορέξεις και τα 
πάθη του σώματος που συχνά οργιάζουν, για 
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τις ψυχής και 
να πετύχουμε τη θεραπεία της. Λέγει ο Μέγας 
Βασίλειος «αν σε μια ζυγαριά παραφορτώσεις 
τη μια πλευρά, θα κάνεις ελαφρότερη την 
άλλη». Έτσι συμβαίνει με το σώμα και την 

ψυχή. Όταν το σώμα βαρύνεται με την πολυσαρκία, κατ’ 
ανάγκη ο νους γίνεται αδρανής και δεν έχει τη δύναμη 
να επιτελεί το δικό του έργο. Και συνεχίζει ο άγιος «ώστε 
αν θέλεις να κάνεις ισχυρό τον νου, δάμασε τη σάρκα 
με τη νηστεία».

Επιπλέον η νηστεία μας βοηθάει να κόψουμε 
το θέλημά μας, να ασκηθούμε στην υπακοή που 
είναι εφαρμοσμένη ταπείνωση, να επιτύχουμε την 
κάθαρση της ψυχής μας από εμπαθείς καταστάσεις και 
λογισμούς, να καλλιεργήσουμε κάποιες αρετές όπωςη 
ελεημοσύνη, η υπομονή, η ταπείνωση.

Με τη νηστεία ο χριστιανός αποκτά διαύγεια 
πνεύματος, ανάταση ψυχής, ισχυρότερη θέληση, 
προθυμία προσευχής,  περισσότερηπροσοχή, 
εντατικότερο και αποτελεσματικότερο αγώνα.

Δεν αρκεί όμως μόνο η νηστεία των τροφών.Λέει ο 
άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «ας μη νηστεύει, λοιπόν, 
μόνο το στόμα, αλλά και το μάτι και η ακοή και τα 
πόδια και τα χέρια και όλα τα μέλη του σώματόςμας. 
Να νηστεύουν τα χέρια παραμένοντας καθαρά από 
την αρπαγή και την πλεονεξία. Να νηστεύουν τα 
πόδια ξεκόβοντας από τους δρόμους που οδηγούν σε 
αμαρτωλά θεάματα. Να νηστεύουν τα μάτια… Ας 
νηστεύει και η ακοή. Και η νηστεία της ακοής είναι να 
μη δέχεται κακολογίες και διαβολές… Ας νηστεύει και 
το στόμα από αισχρά λόγια και λοιδορίες. Διότι τι όφελος 
έχουμε, όταν απέχουμε από πουλερικά και ψάρια, 
δαγκώνουμε όμως και κατατρώμε τους αδελφούς μας;».

Η νηστεία ιδιαιτέρως της Τετάρτης και της Παρασκευής 
όπως και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχει μια άλλη 
βαθύτερη και πνευματικότερη έννοια. Είναι μια θυσία, 
μια αισθητή συμμετοχή στο Πάθος και τη σταυρική 
θυσία του Κυρίου. «Ο Χριστός υπέφερε για μένα. Γιατί κι 
εγώ να μην υποφέρω λίγο;» λέγει ο χριστιανός. Αυτή η 
προθυμία να υποστούμε μια θυσία για τον Χριστό είναι 
δείγμα αληθινής αγάπης και αφοσιώσεως.

Η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος αλλά παθοκτόνος. 
Οι υπερβολές ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά 
ωφελούν. Ωφελεί το μέτρο. Γι αυτό στο θέμα της 
νηστείας ζητάμε τη συμβουλή του Πνευματικού μας.

orthodoxiaagency.gr

Η νηστεία ωφελεί Η νηστεία ωφελεί 
και τη σωματική και τη σωματική 

υγεία και την υγεία και την 
πνευματική μας ζωήπνευματική μας ζωή



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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I Have Learned I Have Learned 
to Be Contentto Be Content

Archbishop Sotirios of Canada

We all know the life and work of Saint Paul the 
Apostle. The Apostle to the Nations. We know 
of his struggles. His anguishes. His problems. 
His sacrifices.

With a few words, the apostle Paul conveys 
to us something of the highest importance. The 
value of self-sufficiency. The importance of being 
able to function with what is available. As not to 
expend ourselves seeking out luxuries or lavish 
things. To make do with what we have. 

Vanity and opulence do not help us. If we do 
not learn to be self-sufficient and content with 
what is necessary for life, we will always face 
difficulties. We will miss out on the joy and 
happiness of life. Opulence will direct us towards 
abuses and lead us to misery. As the famous 
English saying goes, “On the soft beds of luxury 
most kingdoms have expired.”

The entire phrase of the Apostle is as follows: “I 
have learned in whatever state I am, to be content” 
(Philippians 4:11). In the new ecclesiastical year, 
let us try to apply Saint Paul’s insight and you 
will see how much everything will improve. 
You will be astonished with the speed at which 
we will progress. With our own efforts and the 
guidance of the Holy Spirit and the example set 
by the Apostle Paul, we will advance to new 
heights. We will collaborate like never before. 
Our pastoral and spiritual endeavours will grow 
by leaps and bounds.

Let us again take heed of what the Apostle Paul 
says in 1 Timothy 6:7-16: 

For we brought nothing into this world, and 
it is certain we can carry nothing out. And  
having food and clothing, with these we shall 
be content. But those who desire to be rich fall 
into temptation and a snare, and into many 
foolish and harmful lusts which drown men in 
destruction and perdition. For the love of money 
is a root of all kinds of evil, for which some have 
strayed from the faith in their greediness, and 
pierced themselves through with many sorrows.

But you, O man of God, flee these things and 
pursue righteousness, godliness, faith, love, 
patience, gentleness. Fight the good fight of faith, 
lay hold on eternal life, to which you were also 
called and have confessed the good confession 
in the presence of many witnesses. I urge you 
in the sight of God who gives life to all things, 
and before Christ Jesus who witnessed the good 
confession before Pontius Pilate, that you keep 
this commandment without spot, blameless until 
our Lord Jesus Christ’s appearing, which He will 
manifest in His own time, He who is the blessed 
and only Potentate, the King of kings and Lord 
of lords, who alone has immortality, dwelling in 
unapproachable light, whom no man has seen 
or can see, to whom be honor and everlasting 
power. Amen.

I wish you a Happy New Year. A year blessed 
by God. A year to be lived in the company of 
the Apostle Paul. Guided and inspired by the 
Holy Spirit. With deference to the main theme 
conveyed by the Apostle in the phrase “I have 
learned to be content.” 

Οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλόν ποιοῦν καρπόν 
σαπρόν, οὐδέ δένδρον σαπρόν ποιοῦν καρπόν 

καλόν, ἕκαστον γάρ δένδρον ἐκ τοῦ 
ἰδίου καρποῦ γινώσκεται.

Λουκ. 6, 43
Either make the tree good and its 

fruit good, or else make the tree bad 
and its fruit bad; for a tree is known 

by its fruit.
Luke 6, 43

Tuesday, October 5th. Under the Presidency of 
Archbishop Sotirios a web conference of the Executive 
Board of the Archdiocesan Council was held and much 
was discussed. Despite the coronavirus the Archdiocese 
advances in the best way. 

Sunday, October 10th. Archbishop Sotirios celebrated 
the Divine Liturgy at St. John the Baptist G.O. Church, 
South Shore Montreal, assisted by Fr. Ignatios Delis, 
who as of October 1st has been assigned as the full-time 
priest of the parish. It is a relatively small, however well-
organized community which prospers. Archbishop Sotirios 
spoke in the warmest way both about Fr. Ignatios, as well 
as the whole of the Community and it’s President Mr. 
Mavritsakis.

Thursday, October 14th.  Evening Divine Liturgy 
was celebrated at St. Nickolas G.O. Church, Toronto, 
presided over by His Eminence Archbishop Sotirios with 
the participation of their Graces Bishop Athenagoras of 
Patara and Bishop Iakovos of Zinoupolis, as well as many 
priests. The ordination of Evangelos Anastasiadis to the 
Diaconate was celebrated. 
Evangelos Anastasiadis is 
a second-year student at 
our Theological Academy. 
He is married and a father 
of three children, pious and 
very knowledgeable. He 
speaks Greek and English 
very well. Worthy!

Sunday, October 17th. 
A r c h b i s h o p  S o t i r i o s 
celebrated the Divine 
Liturgy at St. Mark G.O. 
C h u r c h ,  B o c a  R a t o n , 
Florida,  and held the 
memor ia l  se rv ice  for 
his  fr iend Paraskevas 
Dionysiou (Peter Dion). 
Paraskevas Dionysiou, of blessed memory, was married, 
with children and grandchildren. He served as treasurer 
of the Greek Archdiocese of North and South America for 

almost the entire tenure of Archbishop Iakovos of blessed 
memory. Also, Paraskevas Dionysiou was a founding 
member of the Leadership 100 Endowment Fund.

Monday, October 18th. Archbishop Sotirios travelled 
to Fort Lauderdale, Florida. He held the Trisagion service 
for the Andreas and Eleftheria Tsiandar family. Their only 
daughter Theodora (Doddy) is the wife of Michael Ignatios, 
who are parents of Andreas, their only son, who is named 
after his grandfather. The Tsiandar family was and remains 
a wonderful family. Elefteria Tsiandar was always in the 
choir of St. Demetrios church, Fort Lauderdale, and has 
done many charitable works.

Sunday October 24th. Archbishop Sotirios celebrated 
Divine Liturgy at St. Nikolas G.O. Church, Toronto. At the 
end of the Divine Liturgy, he held the Memorial Service 
for the priests John Floropoulos and Charalambos Elles of 
blessed memory, and other pious Christians. He spoke in 
the nicest way about the two priests, because they were 
truly worthy priests and devoted to the Church. Their 
wonderful families continue to serve the Church. Joanna 
Floropoulos directs the choir at St. Nicholas church while 
Kyriakos Elles is a member of the Board of Directors of St. 
Nicholas G.O. Church. We thank their families and pray 
that the priests find rest among the Saints and the angels 
in heaven.

Monday, October 25th. Great Vespers was presided 
over by Archbishop Sotirios at the celebrating church of St. 
Demetrios, Toronto. On the following day, Divine Liturgy 

was celebrated commemorating October 28th, 1940, as 
well as the liberation of Thessalonica in 1912. Many priests 
assisted. In his sermon, the Archbishop emphasized the 
importance of cooperation between all mankind and more 
specifically Greek-Orthodox Christians.

Wednesday, October 27th. Mr. Rod Phillips, Minister 
for Long-Term care, with Ms. Jill Dunlop, Minister of 
Colleges and Universities and Effie Triantafilopoulos MPP 
for Oakville North-Burlington and Parliamentary Assistant 
to Ontario Minister of Long-Term Care, announced at 
the Hellenic Home that the Government will invest  $100 
million for the training of 2,000 nurses for the long-term 
care sector. Among other speakers were the President of the 
Hellenic home Mr. John Fanaras and Archbishop Sotirios. 

Following the announcement, the Ministers and their 
entourage, with Mr. John Fanaras, Archbishop Sotirios 
and Kostas Kostouros took a tour of the Hellenic Home 
and spoke with its residents. Archbishop Sotirios sung the 
National anthem of Greece and the apolitikion of the Holy 
Unmercenaries with the residents. Finally, the VIPs visited 

and marvelled at the Chapel of the Holy Unmercenaries 
Sts. Kosmas and Damianos.

Saturday, 30th October. Divine Liturgy and Memorial 
Service for all the priests who had served in Canada, 
was celebrated by Archbishop Sotirios, assisted by Frs. 
Spiridon Voutos and Evdokimos Matthioudakis. The 
Annual Memorial of those mentioned above has been 
established by the Holy Archdiocese and is held every 
year. A luncheon is also hosted, however this year, because 
of the coronavirus, it wasn’t. Archbishop Sotirios and our 
Holy Archdiocese express their gratitude to all the priest 
who served in Canada, to the Founders and Benefactors 
of our Holy Archdiocese, as well as to all the Archons of 
the Ecumenical Patriarchate, and pray that their souls rest 
among the Saints and the Angels in Heaven.

Sunday, October 31st. Divine Liturgy was celebrated 
by Archbishop Sotirios at All Saints G.O. Church assisted 
by parish priest Fr. Haridimos Sarris and Dn. Evangelos 
Anastasiadis. Surprizing was the fact that the Church 
was full, always in accordance with the restrictions and 
about 50 devout Christians participated in the Liturgy 
while outside, despite the cold. At the end of the Liturgy 
Archbishop Sotirios warmly thanked and congratulated 
Fr. Haridimos Sarris, Dn. Evangelos Anastasiadis, the 
president Mr. Papadolias and the board of directors, the 
Philoptochos President Ms. Eleni Karelas and the Ladies 
Philoptochos and all the Community Departments. Truly 
this Community is loyal and dedicated to the doctrines 
and traditions of the Church and advances and progresses 
in the best way.

Η τέλεια προσευχή είναι το  "Πάτερ ημών..." Η τέλεια προσευχή είναι το  "Πάτερ ημών..." 
που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. 

Σύντομη ωραία προσευχή είναι:Σύντομη ωραία προσευχή είναι:

Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε, Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε, 
Χριστέ ελέησόν μεΧριστέ ελέησόν με..

The perfect prayer is the "Our Father...",  The perfect prayer is the "Our Father...",  
 which Christ taught us. which Christ taught us.
A good short prayer is: A good short prayer is: 

I Thank You, I Glorify YouI Thank You, I Glorify You
Christ have mercy on me.Christ have mercy on me.

Σύναξη Ιερέων περιοχής Τορόντο και περιχώρων.  -  Toronto and Suburbs area Clergy Synaxis.

Saint Paisios: “Glory be to God” Saint Paisios: “Glory be to God” 
is superior to “Lord Jesus Christ, is superior to “Lord Jesus Christ, 

have mercy on me”have mercy on me”
– Elder, I feel the need to say more “Glory be to God” 

than “Lord have mercy.” Isn’t that right?
– That’s good. I can spend the whole day doing 

something and saying “Glory be to God.” Thank God 
because I live. Thank God because I will die and go 
close to God. Praise be to God, even if you put me in 
hell and take one from hell in Paradise.

And if He does not want to remember me in hell and 
is sad, let him take many from the hell to Paradise, so 
that His joy for them may be greater and His sorrow 
for me may diminish.

We should never stop saying “Glory be to God.” 
When I am in pain, my painkiller is the phrase “Thank 
you God”; nothing else can soothe me.

“Glory be to God” is superior to “Lord Jesus Christ, 
have mercy on me.”

orthodoxtimes.com
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The Christian Family 
is a Christ Centered Family

Any good parent knows that he must love all his 
children equally. No favoritism should be displayed 
when raising children if we want them to know they are 
loved. Troubled children often get more attention from 
loving parents because mom and dad know this child 
is in greater need of parental support. One child might 
be brighter and more successful in school, but the good 
parent displays no praise at the expense of the child who 
is struggling with school work. The same goes for the 
child who excels in sports or music. The child who has 
less talent in these areas must not feel less valued or less 
loved. I’m not suggesting that the excelling child should 
not be praised for a job well done, but rather that the child 
who is struggling be encouraged, and that recognition be 

The Christian FamilyThe Christian Family

What is 
the Gospel?

B e f o r e  w e  s t a r t 
discussing how we should 
go about proclaiming the 
Gospel in the 21st century, 
we first need to remind 
ourselves what the Gospel 
really is. The Greek word 
euangélion speaks for 
itself. The Gospel is the 
Good News. It conveys 
t h e  m e s s a g e  o f  t h e 
salvation of humankind 
through Jesus Christ. The 

Gospel proclaims humanity’s 
return to the paradise which was lost. The Gospel 

enables nothing less than the deification of man. Those who 
hear the Gospel and apply it in their lives enjoy a secure 
path of return to the Kingdom of God. They will be deified. 
The Gospel is the true word and promise of the God-Man 
Christ. The Gospel embodies “words of eternal life.” 

Who is Christ?

Christ is the Only Begotten Son of God. Light of Light. 
True God. He is the only true God. He was incarnate of the 
Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was 
crucified. He died on the cross. He descended triumphantly 
into hell. He was resurrected. He ascended to heaven. He 
will come again in glory to judge the living and the dead. 
His Kingdom will have no end.

Importance of Proclaiming the Gospel

From what we have already briefly outlined, it is easy 
to understand the importance of proclaiming the Gospel. 
Christ Himself commanded His disciples, “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.” We can definitely postulate that the salvation of 
humanity depends on the proclamation of the Gospel, that 
is, on learning about the Gospel and putting what we learn 
into practice in a full and unimpeded manner. 

Contemporary Contempt for the Gospel

There is great contempt for the Gospel today. In the past 
for example, Bibles were readily available in all hotels. 
They are no longer available. More than that, the Bible is 
considered by many to be an intolerant text. Opponents 
of the Gospel rely on science, technology and theories of 
human rights in an effort to discredit the Gospel. They 
forget however that both science and technology come 
from God. They also forget that the first to unequivocally 
promote equal human rights was Christ through the 
Apostle Paul who said, “There is neither Jew nor Greek, 
there is neither slave nor free, there is neither male nor 
female; for you are all one in Christ Jesus” (Gal. 3:28). Many 
people, especially those with political authority, exhibit a 
profound distrust towards the clergy. Most of the time, the 
clergy is treated courteously, but only in order to win over 
votes from supporters.

There is an absolute need in the 21st century for 
the Gospel to be proclaimed in such a way that these 
developments are impeded as much as possible and for 
the Gospel to once again take its rightful place in society. 
Perhaps it will not be possible at this time for the Gospel to 
regain its previous prominence in hotels and other public 
places. But it must at least benefit from a privileged place 
in the libraries and bookstores of all our communities 
(churches), and in the offices and homes of all Christians. 
Together with the text of the Divine Liturgy, a copy of the 
Holy Scriptures can be placed in the pews of our churches. 
It is necessary for all our communities, for all the churches, 
to organize libraries with a capacity to lend out books, but 
also to operate small bookstores. Christians should be able 
to readily purchase copies of the Gospel, and they should 
also be able to easily borrow edifying books.

To achieve this will require a lot of effort from hierarchs, 
priests, community councils, chapters of the Ladies 
Philoptochos, catechists, youth departments and all devout 
Christians.

Proclaiming the Proclaiming the 
Gospel in the 21st Gospel in the 21st 

CenturyCentury
Archbishop Sotirios of Canada

(Presentation at the Meeting of Hierarchs of (Presentation at the Meeting of Hierarchs of 
the Ecumenical Patriarchate the Ecumenical Patriarchate 

- September 2021)- September 2021)

made where the child does do a good job.
A good grounding for any parent/child relationship 

begins with the family’s relationship with God. The old 
saying, “A family that prays together, stays together” is 
true. A well balanced family has deep roots in the life 
of the Church. The father that takes his role seriously 
as the head of his household, knows that he must be an 
example of all godliness and holiness for his children. 
They must see in him a man of prayer, and a man who 
loves and honors their mother.

When parents give witness to the love that God has 
for them, the children will in turn feel secure in the 
knowledge that they, too, are loved by God. The parents 
who love and support their children by giving them 
a strong spiritual basis for life will have given them 
the greatest gift of all, and all will have Christ as their 
kingdom, light, life, and crown.

https://blogs.ancientfaith.com

TO BE CONTINUED

Καί ἔσεσθε μισούμενοι ὑπό πάντων διά τό 
ὄνομά μου, ὁ δέ ὑπομείνας εἰς τέλος 

οὗτος σωθήσεται.
Ματθ. 10, 22

And you will be hated by all for My 
name’s sake. But he who endures to the 

end will be saved.
Matt. 10, 22

Engaging with Engaging with 
non-believers requires non-believers requires 

patience understanding patience understanding 
and maturityand maturity

 As Christians, we are all called to defend our faith. 
Every Christian is expected by God to do it at some point 
in their life. 1 Peter 3:15 says:

“Always be ready to give a defense to anyone who asks 
you for a reason for the hope that is in you.” 

Here are five things to remember when interacting with 
non-believers and those seeking truth.

1. Not everyone who makes objections to Christianity 
cares about your response

Put simply, some people just love an argument. When 
I’m dealing with non-believers who just want to put 
Christians down, I’ll answer their questions or counter their 
objections, but I’ll do it briefly. If it gets to the point where 
they continuously belittle me or my faith that means it’s 
time to drop the conversation. I find, if you stay in these 
conversations too long, it may shake your faith and cause 
you to doubt what you believe.

However, if a non-believer genuinely wants to know 
about Christianity, then it’s important to go in depth and 
give them as much wisdom as they can handle. This is 
the person you want to really focus on. This is the person 
that’s open enough to take what you have to say seriously.

2. Be mature
Even if the person you’re talking to is immature, don’t 

conform to that behavior. Take your time to ponder 
questions or objections before you answer them. That 
way you’ll give the wisest answers possible. If you’re 
immature, people won’t take you - let alone your core 
beliefs - seriously.

3. Steer clear of jargon
Our Christian friends understand what we mean when 

we say things like "gospel", “grace” or "sin". However, a lot 
of non-believers may not know what those words mean, 
or think they know what they mean and use them out of 
context. Try your best to keep it simple, and use language 
that everyone understands.

4. Understand why you’re defending your faith
There are a few reasons why we need to defend our 

faith. The first and most obvious one is that the Bible says 
so. (1 Peter 3-5)

Another reason is to help people see what Christians 
really believe. When I've told people I’m a Christian, I’ve 
been asked if I’m homophobic, closed minded, ignorant or 
hypocritical. Talking about your faith openly helps change 
those perceptions.

Defending your faith can also help bring people to 
God. Sometimes it’s hard for people to give their life to 
Christ when they don’t fully understand him. As you help 
someone understand Jesus, God can use you to help save 
them from hell.

5. Remember and always fall back on the two most 
important commandments

Jesus said the two most important things are loving God 
and loving people (Matthew 22:36-40).

If we display God’s love in the way we respond to 
questions and criticisms of our faith, God can work 
powerfully through our words to bring people into 
relationship with him.  

ALLISON REDD 

Συγκέντρωση της  
νεολαίας Mississau-

ga, στον Ιερό 
Ναό Προφήτη Ηλιού

για την Hμέρα των 
Eυχαριστιών.

Mississauga Youth  
gathering at Prophet 

Elias Church for 
Thanksgiving 

Day.

"It’s been a while 
since the youth 
across Canada 
have gathered 
together. 

Many of us 
have been 
distanced from 
each other, our 
communities, 
our parishes, 
and at times, our faith. Restrictions have 
been lifted, gatherings are permitted and that 
means Met Youth needs to restart. 

It’s time we all come together to see one 
another, socialize, discuss our faith, go to 
church, and help out our communities. 
It’s important we continue our mission to 
introduce youth and young adults to Christ 
and inspire them to live out their relationships 
with the Lord and His Church on a daily 
basis; to keep our faith, heritage, culture and 
traditions of our Greek Orthodox Community 
alive.

Maria Perentes
President
"Met Youth Canada" 

Ο μικρός 
Θανασάκης, εγγονός 
του ιεροψάλτη 
Αθανασίου 
Κουριάμπαλη στο 
Montreal, κάθεται 
τέσσερις ώρες στο 
ψαλτήρι με τον παππού 
του και θέλει να γίνει 
Επίσκοπος από τώρα.
Στη φωτογραφία 
με τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο. 

Little Thanasakis, the 
grandson of the 
chanter Mr. Athanasios 
Kouriambalis in 
Montreal, sits for four 
hours at the chanter 
stand with his 
grandfather and wants 
to become a Bishop. He 
is in the photograph 
with Archbishop 
Sotirios.
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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

What Exactly Is Sin?What Exactly Is Sin?
The primary meaning of the Greek word for sin 

(hamartia) is ‘failure’ or, more specifically, ‘failure to hit 
the mark’ and so a ‘missing of the mark,’ a ‘going astray’ 
or, ultimately, ‘failure to achieve the purpose for which 
one is created.’

The law of sin is the power of the sinful passions in our 
mortal humanity. Passions – desires for such things as 
food, sex, praise, possessions – are natural; their sinful 
overindulgence is not. Carnal (physical) passions are 
especially strong. They aid the unnatural domination of 
the body over the soul. Sometimes carnal passions 
overpower the will. Only God’s grace can bring victory for 
righteousness.

Writing to the Romans, St. Paul says:
“For when you were slaves of sin, you were free in 

regard to righteousness. What fruit did you have then in 
the things of which you are now ashamed? For the end of 
those things is death. But now having been set free from 
sin, and having become slaves of God, you have your fruit 
to holiness, and the end, everlasting life. For the wages of 
sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus 

Truth Doesn’t Depend Truth Doesn’t Depend 
On PopularityOn Popularity

We live in a day and age where most people much prefer 
to see “gray” everywhere instead of “black and white.” 
In fact, the very notion that there could be anything that 
was that clear, that uncomplicated, that cut and dry is a 
terrifying thought to most. After all, if there are truths that 
are “black and white” or actually settled wisdom, then that 
may mean I have to conform to the Truth, and I would 
rather be in charge. I want to do what I want!

But, the word “exhort” or “exhortation” occurs 36 times 
in the New Testament, and comes from two Latin words 
that mean “thoroughly encourage.” An “exhortation” is 
not a suggestion, but a speech meant to move people to 
act immediately. And that can only come from a humble 
and willing person. “The bus is headed toward you! Move! 
Now!” That’s an exhortation!

Look at our lesson today in Acts 13:13-24:
IN THOSE DAYS, Paul and his company set sail from 

Paphos, and came to Perga in Pamphylia. And John left 
them and returned to Jerusalem; but they passed on from 
Perga and came to Antioch of Pisidia. And on the sabbath 
day they went into the synagogue and sat down. After 
the reading of the law and the prophets, the rulers of the 
synagogue sent to them, saying, “Brethren, if you have 
any word of exhortation for the people, say it.” So Paul 
stood up, and motioning with his hand said: “Men of 
Israel, and you that fear God, listen. The God of this people 
Israel chose our fathers and made the people great during 
their stay in the land of Egypt, and with uplifted arm he 
led them out of it. And for about forty years he bore with 
them in the wilderness. And when he had destroyed seven 
nations in the land of Canaan, he gave them their land as 
an inheritance, for about four hundred and fifty years. And 
after that he gave them judges until Samuel the prophet. 
Then they asked for a king; and God gave them Saul the 
son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for forty years. 
And when he had removed him, he raised up David to be 
their king; of whom he testified and said, ‘I have found in 
David the son of Jesse a man after my heart, who will do 
all my will.’ Of this man’s posterity God has brought to 
Israel a Savior, Jesus, as he promised. Before his coming 
John had preached a baptism of repentance to all the people 
of Israel.”

St. Paul here is invited, as was the custom of the day, to 
address the synagogue after the reading of the Scriptures. 
By the way, this is why a normal Orthodox Divine Liturgy 
has the homily right after the Gospel Lesson. That is the 
traditional place for the homily, not at the end of the Liturgy Please include our Theological Please include our Theological 

Academy in your annual donations Academy in your annual donations 
and in your wills in order to ensure and in your wills in order to ensure 
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Υπέβαλαν τα σέβη τους στον 
Παναγιώτατο. Από αριστερά: 

Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. 
Ιάκωβος, Αρχιεπίσκοπος 

Καναδά κ. Σωτήριος, ο 
Παναγιώτατος Οικουμενικός 

Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
και ο  Επίσκοπος Πατάρων κ.  

Αθηναγόρας.
They paid their respects to 

His All Holiness.  From left to 
right:  Bishop Iakovos of 
Zenoupolis, Archbishop 

Sotirios,  His All Holiness  
Ecumenical Patriarch 

Bartholomew and Bishop 
Athenagoras of Patara.

Do you contemplateDo you contemplate
your responsibility?your responsibility?

Many defamations and lies circulate. If someone 
is smart, progressive and successful, others are 
envious and jealous of him. The envious employ 
every means to destroy the person whom they 
are envious of. They defame him. From absolute 
falsehoods and lies, they create many myths and 
inventions. They devise traps in order to make the 
one they are jealous of to stumble and to be caught 
in their lies and sycophancies. Often times, they 
bring the one who is the subject of their envy and 
jealousy to despair.

Others who do not know the person or the 
situation seize the defamations, lies and the myths 
about the person and spread them everywhere. 
The third and fourth people to hear them, who are 
often times gullible, believe these myths. The esteem 
and the regard in which they hold this person is 
compromised.

You who create these defamations, do you 
contemplate your responsibilities? Do you think 
about the ramifications of destroying the reputations 
of others? Do you think about your just judgment 
before God, and what you will respond there to 
defend your actions?

And you who irresponsibly repeat these 
defamations of the envious and jealous authors of 
these lies, do you think about your responsibility? 
You, too, will face the just judgment of God – how 
will you defend your actions? 

If the one who is the object of envy and jealousy 
is strongly rooted in faith, he fears nothing. He 
will bear it with patience and faith. He tolerates 
everything with much patience and fortitude. He 
knows that he will not be judged by people, but 
by God. He prays and becomes serene. He prays 
for those who hurl lies and calumny against him, 
and also for those who irresponsibly repeat these 
slanders. He asks God to forgive them. He awaits 
the just reward from God, our Heavenly Father.

Truly, who is the one who will come out on 
top? The envious person, or the one who bears 
these slanders and lies? The one who is defamed, 
or the one who defames? The jealous and envious 
person is always uneasy and in turmoil, and 
therefore has trouble sleeping at night. But the 
one who bears these slanders and the attacks of 
the envious remains calm through prayer, and 
renders forgiveness to his accusers. In the end, the 
one who has been slandered and defamed unjustly 
will receive the crown of righteousness and glory.

as has become custom in many places today.
And what does Paul tell these Jews? He rehearses in 

their hearing the history of their people and ends with 
the unequivocal declaration that Jesus is the promised 
Messiah the Jews had been waiting for. He doesn’t couch 
it in politically correct terms. He doesn’t attempt to “soften 
the blow” of this news. And he doesn’t flinch. He exhorts 
these people to embrace this universe-changing declaration 
with the full expectation that they will now abandon any 
other notion or belief and embrace the Christian message 
of Christ. Period. Full stop. End of discussion. This wasn’t 
an invitation to debate or discuss. This was an exhortation 
to be faced, believed, and then followed. Exhortations are 
normal for the Orthodox Christian Faith.

But how can Paul do this? He can because there are some 
truths that simply aren’t opened to debate. And, when it 
comes to Jesus Christ, His very Person is Truth. As the Lord 
said in the Gospel, you will either fall on this rock and be 
broken or this rock will fall on you and you will be ground 
to powder (see Matthew 21:44)!

Today, are you able to hear an exhortation, or does the 
very notion of the priest declaring truths strike you as scary 
or disgusting, or even inappropriate? Make no mistake, 
dearest, there are some times when the Truth is meant to 
be declared and believed, whether you like it or not. That’s 
how you become Orthodox on Purpose!

P.S. Dear Lord, You are Truth. And that means I must 
confront the reality that Truth isn’t dependent on the 
popularity or majority vote. And I must confront the reality 
that being willing to embrace Truth means embracing 
You. Embracing Truth means personal relationships. I 
confess I fear this level of honesty and intimacy Lord. I am 
uncomfortable with being this vulnerable and open. But, at 
the same time, I so long for Truth in my life. Please help me 
overcome my prideful fear and embrace You as the Truth 
that builds my life on solid ground. Amen.

Fr. Barnabas Powell. https://blogs.ancientfaith.com/
faithencouraged/2021/06/truth-doesnt-depend-on-popularity/.

Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήση τόν 
κόσμον ὅλον, καί ζημιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ; 

ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;            

Μάρκ. 8, 36-37
 For what profit is it to a man if he gains 

the whole world, and loses his own soul? 
Or what will a man give 

in exchange for his soul?
                         Mark 8:36-37

our Lord” (7:20-23).
Baptism frees us from being slaves of sin if we continue 

in obedience to God. While one is enslaved to sin, one does 
not know enough even to be ashamed of it; but having 
received the Gospel, one realizes how shameful the life of 
sin is and can clearly see its end: death. Slavery to God, on 
the other hand, initiated by baptism, is actually freedom. 
Only this freedom can bear the fruit of holiness and 
everlasting life – for it is only through the grace and love of 
God that life everlasting is given to us.

The law of the Spirit, also called “the law of Christ” (Gal 
6:2) is the power and life of the Holy Spirit active in those 
who by faith in Christ live out their baptism and 
chrismation to the fullest possible degree. This way of life 
orients one’s innermost being toward God and restores the 
power of the spirit over the flesh, the soul over the body – 
far away from sin.

Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός 
του ευεργετηθέντος αχαρίστου.

Αρχαίο ρητό
No safer enemy of the benefited 

ungrateful.
Ancient greek saying

Υπέβαλαν τα σέβη τουςΥπέβαλαν τα σέβη τους
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 Archbishop
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Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Σαρρή και τον Διάκονο Ευάγγελο Αναστασιάδη. 
Εντύπωση έκανε το γεγονός, ότι η εκκλησία ήταν 
κατάμεστη, προβλεπομένων των περιοριστικών 
μέτρων, αλλά και ότι περίπου 50 ευλαβείς χριστιανοί 
συμμετείχαν στη Θ. Λειτουργία ενώ ευρίσκοντο έξω 
από τον Ι. Ναό παρ΄όλο που ήταν αρκετό το κρύο. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στο τέλος της Θ. Λειτουργίας 
ευχαρίστησε θερμά και συνεχάρη τον π. Χαρίδημο 
Σαρρή, τον Διάκονο Ευάγγελο Αναστασιάδη, τον 
πρόεδρο κ. Παπαδολια και το Δ. Συμβούλιο, την 
πρόεδρο της Φιλοπτώχου κα Ελένη Καρελά και την 
Φιλόπτωχο Αδελφότητα και όλους τους οργανισμούς 
της Κοινότητας. Όντως η Κοινότητα αυτή είναι πιστή 
και αφοσιωμένη στα δόγματα και την παράδοση της 
Εκκλησίας και προχωρεί και προοδεύει με τον καλύτερο 
τρόπο.

ΘυμηθεΙτε τη 
ΘεολογικΗ μας ΑκαδημΙα

Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Στις ετήσιες δωρεές σας και στη 
Διαθήκη σας περιλάβετε και την Διαθήκη σας περιλάβετε και την 

Θεολογική μας Ακαδημία. Θεολογική μας Ακαδημία. 
Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας 
και του Ελληνισμού στον Καναδά. και του Ελληνισμού στον Καναδά. 

Χρειάζεται την αγάπη και την Χρειάζεται την αγάπη και την 
υποστήριξη όλων μας. υποστήριξη όλων μας. 

Το επίσημο όνομά της είναι: Το επίσημο όνομά της είναι: 
Patriarchal Toronto OrthodoxPatriarchal Toronto Orthodox

Theological AcademyTheological Academy

NEΑ I. NEΑ I. AAΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHHΣΣ

Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ 
σκότος ἐστίν. 

Λουκ. 11,35
Take heed therefore that the light which 

is in thee be not darkness.
Luk. 11:35

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου.  Ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος τέλεσε τη Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. 
Αγ. Παντελεήμονος, βοηθούμενος από τον π. 

Κωνσταντίνο Τσιάλτα και τον π. Ιoan Ivanov. Μετά τη 
Θ. Λειτουργία ανέβηκαν και θαύμασαν τις αγιογραφίες 
του τρούλου και το επάνω μέρος της εκκλησίας. Είναι 
πραγματικά θαυμάσιες. Θερμά συγχαρητήρια  ανήκουν 
στο Διοικ. Συμβούλιο και σε όλους τους χριστιανούς 
του Markham, διότι έκαναν μία άριστη εργασία. 
Συγκέντρωσαν μέχρι τώρα περίπου δύο εκατομμύρια 
πεντακόσιες χιλιάδες δολάρια ($2.500.000). Πολύ 
σύντομα θα φύγουν οι σκαλωσιές και η εκκλησία θα 
είναι μία από τις ωραιότερες στον Καναδά.

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου.  Υπό την προεδρία του 
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου συνεδρίασε διαδικτυακά η 
εκτελεστική επιτροπή του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου 
και μίλησε για πολλά θέματα. Παρά τον κορωνοϊό, η Ι. 
Αρχιεπισκοπή προοδεύει με τον καλύτερο τρόπο.

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
λειτούργησε στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Βαπτιστή, 
Νοτίας Ακτής Μόντρεαλ, βοηθούμενος από τον π. 
Ιγνάτιο Δελή, ο οποίος από 1ης Οκτωβρίου διορίστηκε 
μόνιμος ιερατ. προϊστάμενος της Κοινότητας αυτής. 
Είναι μία σχετικά μικρή Κοινότητα, αλλά νοικοκυρεμένη 
και προοδεύουσα. Με τα θερμότερα λόγια μίλησε ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, τόσο για τον π. Ιγνάτιο Δελή 
όσο και για όλη την Κοινότητα και τον πρόεδρό της κ. 
Μαυριτσάκη.

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου. Βραδ. Θ. Λειτουργία 
τελέσθηκε στον Ι .Ν.  Αγ.  Νικολάου Τορόντο, 
προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου 

και συμμετεχόντων των Θεοφ. Επισκόπων, Πατάρων 
Αθηναγόρα και Ζηνουπόλεως  Ιακώβου και πολλών 
ιερέων. Ετελέσθη και η χειροτονία του Ευαγγέλου 
Αναστασιάδη σε Διάκονο. Ο Ευάγγελος Αναστασιάδης 
είναι δευτεροετής φοιτητής της Θεολογικής μας 
Ακαδημίας. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων, 
ευλαβέστατος και πολύ καταρτισμένος. Ομιλεί την 
ελληνική και αγγλική πάρα πολύ καλά. Άξιος!

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
τέλεσε τη Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Μάρκου, Boca 
Raton στη Florida και τέλεσε το μνημόσυνο του φίλου 
του Παρασκευά Διονυσίου (Peter Dion). Ο αείμνηστος 
Παρασκευάς Διονυσίου, έγγαμος με τέκνα και εγγόνια,  
ήταν ταμίας της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Βορείου 
και Νοτίου Αμερικής, σχεδόν όλα τα χρόνια που 
Αρχιεπίσκοπος ήταν ο μακαριστός Ιάκωβος. Επίσης, 
ο Παρασκευάς Διονυσίου ήταν ιδρυτικό μέλος του 
οργανισμού Ηγεσίας των 100 (Leadership 100). 

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
μετέβη στο Fort Lauderdale στη Florida. Tέλεσε τρισάγιο 
για την οικογένεια Ανδρέου και Ελευθερίας Τσιαντάρ. Η 
μόνη τους θυγατέρα Θεοδώρα (Doddy) είναι σύζυγος του 
Μιχαήλ Ιγνατίου, οι οποίοι έχουν ένα γιο τον Ανδρέα, 
ο οποίος πήρε το όνομα του παππού του. Η οικογένεια 
Τσιαντάρ ήταν και είναι μία θαυμάσια οικογένεια. Η 
Ελευθερία Τσιαντάρ ήταν πάντοτε στη χορωδία του 
Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Fort Lauderdale, και έκανε πολλές 
αγαθοεργίες.

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε 
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου 
Τορόντο. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τέλεσε 
τα μνημόσυνα των αειμνήστων ιερέων Ιωάννη 
Φλωρόπουλου και Χαραλάμπους Ελλέ και άλλων 
ευλαβών χριστιανών. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια 
για τους δύο ιερείς, διότι όντως ήσαν άξιοι ιερείς και 
αφοσιωμένοι στην Εκκλησία. Οι θαυμάσιες οικογένειές 
τους υπηρετούν και τώρα την Εκκλησία, για παράδειγμα 
η μεν Ιωάννα Φλωροπούλου διευθύνει  τη χορωδία του 
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, ο δε Κυριάκος Ελλές είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου. 
Ευχαριστούμε τις οικογένειες και ευχόμεθα οι ιερείς 
να αναπαύονται μεταξύ των αγίων και των αγγέλων 
του ουρανού.

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου. Μ. Εσπερινό τέλεσε ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον εορτάζοντα Ι.Ν. Αγ. 

Δημητρίου Τορόντο και την επομένη, Θ. Λειτουργία 
για την 28η Οκτωβριου 1940, αλλά και για την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912. Έλαβαν 
μέρος αρκετοί ιερείς. Ο Αρχιεπίσκοπος στο κήρυγμά 
του τόνισε πόσο σπουδαία είναι η συνεργασία μεταξύ 
όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ελληνορθοδόξων 
χριστιανών.

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου. Ο κ.  Rod Phillips, Υπουργός 
Μακροχρόνιας Φροντίδας, με την κα Jill Dunlop, 
Υπουργό Κολλεγίων και Πανεπιστημίων και την 
Βουλευτή κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, ανεκοίνωσαν 
στο Ελληνικό Σπίτι, ότι η Κυβέρνηση θα επενδύσει 
εκατό εκατομμύρια για την εκπαίδευση και κατάρτιση 
2000 νοσηλευτών για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Μεταξύ 
των άλλων ομιλητών ήταν ο πρόεδρος του Ελληνικού 
Σπιτιού κ. Γιάννης  Φαναράς και ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος.

Μετά την ανακοίνωση οι υπουργοί και η συνοδεία 
τους, με τον κ. Γιάννη Φαναρά, τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο και τον κ. Κώστα Κωστούρο επισκέφθησαν 
όλους τους ορόφους του Ελληνικού Σπιτιού και μίλησαν 
με τους ενοίκους. Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος 
έψαλλε με τους ενοίκους τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, 
αλλά και το απολυτίκιο των Αγ. Αναργύρων. Στο τέλος, 
οι υψηλοί επισκέπτες είδαν και θαύμασαν το εκκλησάκι 
των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου. Θ. Λειτουργία και το 
μνημόσυνο όλων των κληρικών που έχουν υπηρετήσει 
στον Καναδά, των μεγάλων δωρητών και ευεργετών 
της Ι. Αρχιεπισκοπής, αλλά και των Αρχόντων του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος, βοηθούμενος από τον π. Σπυρίδωνα Βούτο 
και τον π. Ευδόκιμο Μαθιουδάκη. Το ετήσιο μνημόσυνο 
των ανωτέρω έχει καθιερωθεί από την Ι. Αρχιεπισκοπή 
και γίνεται κάθε χρόνο. Παρατίθεται και γεύμα, 

αλλά εφέτος δεν παρετέθη λόγω του κορωνοϊού. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή 
εκφράζουν ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη σε όλους 
τους κληρικούς που υπηρέτησαν στον Καναδά, σε 
όλους τους δωρητές και ευεργέτες και σε όλους τους 
Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εύχονται 
να αναπαύονται μεταξύ των αγίων και των αγγέλων 
του ουρανού.

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε 
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Πάντων 
βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστάμενο π. Χαρίδημο 

Σύναξη  των Αρχιερέων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, 1-4 Σεπτεμβρίου 2021.
Synaxis of the Hierarchs of the Ecumenical Patriarchate in Constantinople, September 1-4, 2021.

Fri 3 G. Vespers  -  St. Barbara's Feast Day
Sat 4 D. Liturgy – St. Barbara’s Feast Day 
  Both Services will be celebrated at  
  Prophet Elias Church, Mississauga, ON
Sun 5 D. Liturgy, St. Irene Chrysovalantou  
  Church, Toronto ON  
Sun 5 G. Vespers, St. Nicholas Church,   
  Toronto, ON
Mon  6 D. Liturgy, St. Nicholas Church,   
  Toronto, ON
Sun 12 D. Liturgy, Metamorphosis tou Sotiros  
  Church, Toronto, ON
Thu 16 G. Vespers, St. Dionysios Church,   
  LaSalle, QC
Fri 17 D. Liturgy, St. Dionysios Church,   
  LaSalle, QC
Sun 19 D. Liturgy, St. Nicholas Church, 
  Laval, QC
Mon  20 D. Liturgy, St. John the Baptist Church  
  (Synaxis), St. Hubert, QC
Sat 25 D. Liturgy, St. George Church,   
  Montreal, QC
Sun  26 D. Liturgy, Holy Cross Church, 
  Laval, QC

Χειροτονία του Ευαγγέλου Αναστασιάδη σε Διάκονο από τον Σεβ. 
Αρχιεπίσκοπο κ. Σωτήριο,  στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου, Τορόντο.
Ordination of Evangelos Anastasiadis to Deaconate by His 
Eminence Archbishop Sotirios at St. Nicholas Greek Orthodox 
Church.

Είπαν...για την Αγία ΓραφήΕίπαν...για την Αγία Γραφή
ΜΑΞ ΜIΛΕΡ “Πώς να σας περιγράψω το τι βρήκα μέσα 
στο Ευαγγέλιο. Επί πολλά έτη δεν το διάβαζα και ήμουν 
προκατειλημμένος εναντίον του προτού να το πάρω 
στα χέρια μου. Tο φως που τύφλωσε τον Παύλο προς 
την Δαμασκό, δεν ήταν περισσότερο παράδοξο από 
εκείνο που έπεσε επάνω μου, όταν ανακάλυψα, ότι 
μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει η πραγματοποίηση όλων 
των προσδοκιών, η ύψιστη τελειότητα της φιλοσοφίας, 
το κλειδί που εξηγεί όλες τις φαινομενικές αντιθέσεις 
του φυσικού και ηθικού σύμπαντος.”
ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ “Δεν γνωρίζω άλλο βιβλίο που να 
παρουσιάζει τόσο συνεπτυγμένα κάθε μορφή της 
ανθρώπινης διανοήσεως, όσο η Αγία Γραφή.”
ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ “Στο βιβλίο αυτό, το αγιότερο, που 
υπάρχει, κρύβεται το μυστικό των μυστικών. Ω! πόσο 
ευτυχισμένοι είναι οι θνητοί εκείνοι, που ο Θεός τους 
έδωσε τη χάρη να ακούσουν τα λόγια του βιβλίου τούτου, 
να μελετούν, να προσεύχονται και να τα δέχονται 
με σεβασμό! Ευτυχισμένοι και μακάριοι εκείνοι που 
μπορούν ν’ ανοίγουν την «Πύλη» και να μπαίνουν 
αποφασιστικά στη «στενή και θλιμμένη οδό». Αλλά και 
κείνοι που το διαβάζουν και ύστερα δυσπιστούν ή το 
περιφρονούν θα ήταν καλύτερα αν δεν γεννιόντουσαν 
καθόλου.”


