“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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Ο Άσωτος
Ποίημα Αρχιεπισκόπου Καναδά
Σωτηρίου
Ήταν πατέρας πλούσιος και με μεγάλη θέση.
Όλος ο κόσμος σέβονταν την οικογένεια του.
Μεγάλωνε και δύο γυιούς, κι’ήταν χαριτωμένοι.
Ο σατανάς εζήλεψε την τόση ευτυχία.

Τα Ελληνικά Γράμματα
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Κάθε χρόνο ο Ελληνισμός, σ' οποιοδήποτε μέρος της γης κι
αν βρίσκεται, γιορτάζει στα τέλη Ιανουαρίου την «Εβδομάδα
Ελληνικών Γραμμάτων». Και το κάνει αυτό, γιατί η Ορθόδοξη
Εκκλησία μας τιμά στις 30 Ιανουαρίου τους αγίους Τρεις
Ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και
τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Τρεις οικουμενικούς διδασκάλους,
«φωστήρες της τρισηλίου θεότητος», γίγαντες της ανθρώπινης
σοφίας και της γνώσεως του Θεού.
Δίκαια ο νεώτερος Ελληνισμός συνέδεσε το όνομα των
Τριών Ιεραρχών με την ελληνική παιδεία. Δίκαια θεώρησε
τους τρεις αυτούς Πατέρες της Εκκλησίας σαν προστάτες των
Ελληνικών Γραμμάτων. Δεν υπήρξαν μόνο σοφοί θεολόγοι και
εκκλησιαστικοί συγγραφείς και ρήτορες περιωπής, αλλά ήσαν
συγχρόνως και βαθείς μελετητές της ανθρώπινης σοφίας.
Γνώστες της Ελληνικής φιλοσοφίας. Χειριστές άφθαστοι
της ελληνικής γλώσσης. Ποιητές, φιλόσοφοι, επιστήμονες.
Με το πλήθος των βιβλίων και ομιλιών που άφησαν πίσω
τους - κληρονομιά πολύτιμη στις μεταγενέστερες γενιές έγιναν πρόδρομοι του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου, της
περίφημης Σχολής της Μαγναύρας, που άνθισε αργότερα στην
Κωνσταντινούπολη ιδιαίτερα στα χρόνια του ιερού Φωτίου.
Έδεσαν σε μια θαυμάσια ενότητα την αρχαία ελληνική
παιδεία με τη ζωντανή χριστιανική πίστη. Αξιολογώντας
τον ιδεολογικό πλούτο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος,
δίδαξαν στους χριστιανούς πώς να ωφελούνται από την
υγιή ανθρώπινη σοφία. Η παιδαγωγική μελέτη που έγραψε
ο Μ. Βασίλειος για τους νέους της εποχής του «Όπως αν
εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων», είναι δείγμα αυτής της
ελληνοχριστιανικής πνευματικής ακμής.
Όπως για τους αρχαίους Έλληνες η πραγματική παιδεία
είναι στην ουσία αρετή, έτσι και για τους Τρεις Ιεράρχες. Την
ίδια γραμμή κρατάει, αιώνες τώρα, και όλος ο Ελληνισμός που
με την ελληνική παιδεία πασχίζει να μεταδώσει στα παιδιά
του, όχι μόνο μόρφωση του μυαλού, αλλά και ανώτερες ηθικές
ιδέες, βασικά δε πίστη στον Θεό και στις πνευματικές αξίες.
Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος διακήρυττε, ότι «πάσα
επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία φαίνεται». Δηλαδή,
εκπαίδευση που δεν γνωρίζει πνευματικές αξίες, γίνεται
πανουργία και καταλήγει καταστρεπτικό όπλο στα χέρια
εκείνων «που δεν φοβούνται Θεό», καθώς λέει και ο λαός μας.
Ο λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, με τις προτροπές
του Αποστόλου Παύλου, θεωρεί αναγκαία την εκπαίδευση των
παιδιών κατά Θεόν, «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου», για να
γίνουν προσωπικότητες ολοκληρωμένες και όχι «μορφωμένα»
τέρατα.
Το πρότυπο του πραγματικά μορφωμένου ανθρώπου που
έδωσαν oι Τρεις Ιεράρχες είναι ο άνθρωπος που έχει αρμονικά
συνταιριάξει την προγονική σοφία των Ελλήνων με την
καλλιέργεια της χριστιανικής πίστης. Ένα ιδεώδες ελληνικό
και χριστιανικό. Μια ενότητα των πιο όμορφων στοιχείων που
μπήκαν ποτέ στη ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας.
Πανω στις δυο αυτές γραμμές χάραξε την πορεία του το
ελληνικό μας έθνος όσον αφορά την ελληνική παιδεία. Και
δεν εκτροχιάσθηκε. Όσοι έγιναν σωστοί δάσκαλοι του Γένους
πότισαν τις γενιές των παιδιών μας με τη γνήσια προγονική
σοφία και με τη χριστιανική διδασκαλία. Η Ορθόδοξη
Εκκλησία μας πάντοτε θεώρησε σαν ένα από τα βασικά έργα
της την εκπαίδευση των νέων πάνω σ'αυτές τις γραμμές.
Την ίδια ευθύνη και αποστολή νιώθει η Εκκλησία μας
και σήμερα, ιδιαίτερα τώρα, που σε ολόκληρους λαούς
γκρεμίζονται ή υπονομεύονται οι πνευματικές αξίες, είτε από
νέους τρόπους υλιστικής ζωής στις καταναλωτικές κοινωνίες,
είτε από νέες ιδεολογικές ουτοπιστικές κατευθύνσεις.
Εφέτος δυστυχώς, οι γιορτές των Τριών Ιεραρχών και των
Ελληνικών Γραμμάτων είναι περιορισμένες. Παρά ταύτα
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, γονείς, δάσκαλοι,
κληρικοί, κοινοτάρχες, σύλλογοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες,
το χρέος που έχουμε να συνεχίσουμε την πορεία του Έθνους
μας κρατώντας την Παιδεία μας στις πατρογονικές ελληνικές
και χριστιανικές γραμμές.

Σηκώθηκ’ο μικρός ο γυιος και είπε στον πατέρα:
«Πατέρα δεν αντέχω πια, στενός κορσές μου είσθε.
Βαρέθηκα να σας ακώ, να παίρνω εντολές σας.
Ελεύθερος γεννήθηκα, λεύθερος θε να ζήσω.
Για δος μου σε παρακαλώ αυτό που μου ανήκει,
να παω να ζήσω μόνος μου, νάμαι ευτυχισμένος».
Με πονεμένη την καρδιά ο γέροντας πατέρας
άκουσε το μικρό του γυιο και χώρισε το βιος του.
Τα άρπαξε ο ασεβής, κι’εδώ οι άλλοι πάνε.
Πήγε σε χώρα μακρινή και έζησε ασώτως.
Εσκόρπισε τα πλούτη του με πόρνες και αλήτες.
Δοκίμασε ναρκωτικά και κάθε αμαρτία.
Και όταν ετελείωσε την πατρική ουσία,
ηθέλησε να στηριχθεί στων άλλων τη φιλία.
Πόρτες εχτύπησε πολλές, μα ήτανε κλεισμένες.
Η τσέπη του σαν άδειασε, εσκόρπισαν οι φίλοι.

Και πείνα τότε έπεσε στη χώρα όπου ζούσε.
Έψαχνε για να βρει δουλειά. Τίποτε δεν υπήρχε.
Και υπηρέτης έγινε αυτός που τόσα είχε.
Και τελικά κατάντησε να βόσκει τα γουρούνια.
Και έτρεχε μέσ’στους αγρούς,
κοντά από τους χοίρους.
Κι η πείνα τον εθέριζε, κι’αυτός επιθυμούσε
έστω και ξυλοκέρατα να βάλει στο στομάχι,
από αυτά που είχανε μόνο για τα γουρούνια.
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Ενημέρωση της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά για την οικονομική
αρωγή για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα και σε άλλα Ιδρύματα
Το περασμένο καλοκαίρι παρακολουθήσαμε με ταραχὴ και θλίψη τις
τρομερὲς πυρκαγιές, οι οποίες έπληξαν
την αγαπημένη μας Πατρίδα, Ελλάδα.
Η Ιερὰ Αρχιεπισκοπή μας,
ανταποκρινόμενη σε εκείνα τα γεγονότα,
εξέδωσε εγκυκλίους προς κάθε ενοριακὴ
Κοινότητα, ώστε να συγκεντρωθούν έσοδα
με αποκλειστικὸ σκοπὸ τη βοήθεια των πληγέντων
αδελφών μας στην Ελλάδα.
Δεσμευθήκαμε, ότι όλα τα συγκεντρωμένα
έσοδα, ανεξαιρέτως, θα μεταφέρονταν στο
Οικουμενικὸ Πατριαρχείο προκειμένου να
διατεθούν στην Ελλάδα.
Στα συνολικώς συγκεντρωμένα κονδύλια
αρωγής για τις πυρκαγιές συλλέχθηκαν επιπλέον
και συγκεκριμένα έσοδα προς βοήθεια της Ιεράς
Μονής αγίας Παρασκευής στο Μάζι, η οποία
επλήγη βαρύτατα απὸ τις πυρκαϊές.
Κατόπιν της πρόσκλησής μας για βοήθεια,

συγκεντρώθηκαν από τις Κοινότητες
ανὰ τον Καναδά, εκατὸν τρεις χιλιάδες
οκτακόσια είκοσι εννέα δολλάρια
($103.829.00) για τις πυρκαγιές, ποσό
το οποίο εξ ολοκλήρου απεστάλη στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Στις 23 Νοεμβρίου 2021, απεστάλησαν
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλυτικά τα
κάτωθι ποσά:
• Εκατὸν τρεις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα
δολλάρια ($103.829), για τις πυρκαϊὲς στην
Ελλάδα.
• Δέκα τρεις χιλιάδες δολλάρια ($13.000.00), σε
βοήθεια της Ιεράς Μονής αγίας Παρασκευής
Μαζίου, η οποία κατεστράφη από τις πυρκαγιές.
• Δέκα πέντε χιλιάδες δολλάρια ($15.000.00), για
το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
• Δέκα πέντε χιλιάδες δολλάρια ($15.000.00), για
τον ανεγερθησόμενο Ι. Ναό στη Μάλτα.
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Χειροθεσία
νέων
Αρχόντων του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου
στον Καναδά
Στις 13 Φεβρουαρίου 2022 –
την Κυριακή του Τελώνου και
του Φαρισαίου και Αρχή της
ευλογημένης περιόδου του
Τριωδίου– ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπ. Σωτήριος τέλεσε
τη Θεία Λειτουργία στην ιστορική Ελληνορθόδοξο
Κοινότητα του αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στο
Τορόντο, συμπαραστατούμενος από τον πρωτοπρ.
Τριαντάφυλλο Πορφύρη.
Ετελέσθη μνημόσυνο του μακαριστού Επισκόπου
κυρού Χριστοφόρου, ο οποίος σαν σήμερα, πριν δύο
χρόνια εκοιμήθη εν Κυρίω. Προσευχόμεθα να είναι
μεταξύ των αγίων και των αγγέλων του ουρανού.
Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαίος απεφάσισε να τιμήσει εξέχουσες
προσωπικότητες του Καναδά με το οφφίκιο του
Άρχοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ανάμεσά
τους είναι οι εντιμότατοι κ.κ. Νικόλαος Π. Καπέλος
και Χριστοφόρος Τζίκας, οι οποίοι έχουν προσφέρει
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Επίσηµη φωτογραφία µετά τη χειροθεσία Αρχόντων στον
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Τορόντο. Από αριστερά, Ευάγγελος
Σωτηρόπουλος, Άρχων Οστιάριος, Χριστόφορος Τζίκας,
Άρχων Δικαιοφύλακας, Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Γεν. Πρόξενος
της Ελλάδας στο Τορόντο, Αρχιεπ. Καναδά Σωτήριος,
πρωτοπρ. Τριαντάφυλλος Πορφύρης, Νικόλαος Καπέλος,
Άρχων Νοµοφύλακας και Γρηγόριος Καράκουλας, Άρχων
Πρωτονοτάριος, πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Γεωργίου.
Official photo after the investiture of new Archons at the
Greek Orthodox Community of St. George - Toronto. From
left, Evangelos Sotiropoulos, Archon Ostiarios, Christoforos
Tzekas, Archon Dekaiofylakas, Victor Maligoudis, Consul
General of Greece in Toronto, Archbishop Sotirios of Canada,
Protopresbyter Triantafyllos Porphyris, Nikolaos Kapelos,
Archon Nomofylakas and Grigorios Karakoulas, Archon
Protonotarios, president of the Community of St. George.
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Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Παγκόσμια Ημέρα
της Ελληνικής
Γλώσσας
Η 9η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής
Γλώσσας, μας καλεί να τιμήσουμε την γλωσσική και
πολιτισμική μας κληρονομιά, την αξία και τη σημασία της
διαχρονίας της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα

έως σήμερα για όλο τον ελληνισμό, καθώς επίσης την
χρήση της ζώσης ελληνικής γλώσσας με δυναμισμό και
πληρότητα.
Η ελληνική γλώσσα αποτελεί πολιτισμική
παρακαταθήκη των Ελλήνων και όλων των λαών της
Δύσης που καθόρισε την παιδεία και το ήθος τους, την
παγκόσμια σκέψη και τη φιλοσοφία, την επιστημονική
έρευνα και τις ανθρωπιστικές αξίες. Η ελληνική
γλώσσα περικλείει την κλασική παιδεία και τέχνη, την
ελληνιστική ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον
βυζαντινό πολιτισμό, τον νεοελληνικό διαφωτισμό με
τον Ρήγα Φεραίο και τον Αδαμάντιο Κοραή, την ελληνική
επανάσταση, την ίδρυση του ελληνικού
κράτους.

Εξαίρετη υπήρξε η μεγάλη συμβολή στην ελληνική
παιδεία των Τριών Ιεραρχών, οι οποίοι με το έργο τους
θεμελίωσαν γέφυρες ένωσης δύο κόσμων, του αρχαίου
ελληνικού και του χριστιανικού, και με τα έργα τους
θέλησαν να αναδείξουν την αξία του ολοκληρωμένου
και άρτιου ανθρώπου. Οι Τρεις Ιεράρχες κρατούν
το όραμα ενός κόσμου, του οποίου η σπουδή και η
μόρφωση μετατρέπονται από εργαλείο εξουσίας σε
μέσο συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Αγάπησαν
τη γνώση, θαύμασαν τα επιτεύγματα της εποχής τους,
συνέβαλαν στην πρόοδο όλων των επιστημών. Η εορτή
των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε στα μέσα του 11ου
αι. σε μία εποχή «διανοητικού αναβρασμού», κατά την
οποία ο Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος αναδιοργάνωσε τη
Νομική Σχολή της Κωνσταντινούπολης,
στελεχώνοντάς την με λόγιους όχι
αριστοκρατικής καταγωγής, όπως π.χ.
ο Μιχαήλ Ψελλός, ο Ιωάννης Ξιφιλίνος
και ο Ιωάννης Μαυρόπους. Ο τελευταίος,
Μητροπολίτης Ευχαϊτών, συνέθεσε τμήμα
της Ακολουθίας για τους Τρεις Ιεράρχες,
στην οποία υμνεί τη σημασία του έργου
και την ποιότητα της δράσης τους. Οι Τρεις
Ιεράρχες θεωρούνται έκτοτε μέχρι και
σήμερα οι προστάτες των γραμμάτων και
της μάθησης, και αυτό όχι τυχαία, καθώς
τα κείμενά τους τα οποία στηρίζονται στην
ελληνική γλώσσα και την αρχαιομάθεια
αποτέλεσαν τη βάση για τη μετέπειτα
βυζαντινή λογοτεχνία μέχρι και τους
νεώτερους χρόνους.
Κάθε ιστορική περίοδος αναδεικνύει τη
μεγαλειώδη σημασία της διαχρονίας της
ελληνικής γλώσσας και όλων όσων αυτή
φέρει, π.χ. πολιτισμικό φορτίο, ηθικές
αξίες, πανανθρώπινες αρχές, γνώση και
μάθηση της γλώσσας ως εργαλείου έκφρασης, πειθούς,
και διδαχής. Η ελληνική γλώσσα ενσωματώνει για αιώνες
την απαρχή και σύσταση της φιλοσοφίας, της ηθικής
και της επιστήμης, και αποτελεί έτσι αναπόσπαστο
τμήμα της μόρφωσης και παιδείας για όλους όσοι έχουν
ελληνική ρίζα και καταγωγή, αλλά και για όλους όσοι
συνδέονται με τον δυτικό πολιτισμό του σύγχρονου
κόσμου.
Το πιο σημαντικό και ξεχωριστό χαρακτηριστικό της
ελληνικής γλώσσας είναι ότι συμβάλλει σημαντικά
στην ανάπτυξη της σκέψης, στη βελτίωση και θεραπεία
νοητικών και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς διευρύνει
την κρίση των θετικών επιστημών και ολοκληρώνει
στο πλαίσιο της αντίληψης και κατανόησης όλων των

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει η
ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022,
με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών,
πραγματοποιήθηκε εσπερινός στο παρεκκλήσι Των

Τριών Ιεραρχών του σχολείου μας.
Ο Φεβρουάριος έχει αναγνωρισθεί επίσημα από το
καναδικό κράτος ως Black History Month και σχολεία
σε όλη τη χώρα συμμετέχουν σε δραστηριότητες
με σκοπό να τιμήσουν και να αναγνωρίσουν την
προσφορά των Καναδών Αφρικανικής καταγωγής,
τόσο στον Καναδά, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο..
Είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργούμε
στα παιδιά μας την ενσυναίσθηση και
το σεβασμό στην διαφορετικότητα,
αλλά και να γνωρίζουμε και να τιμάμε
την προσφορά στην ιστορία και στην
κοινωνία μας, ανθρώπων διαφορετικών
φυλών, ανεξάρτητα από το χρώμα της
επιδερμίδας τους.
Στις 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα
της Ελληνικής Γλώσσας, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ.
Β. Μαλιγκούδης, επισκέφτηκε το σχολείο
μας (φωτο). Μίλησε στα παιδιά για την
αξία της ελληνικής γλώσσας και έπαιξε
μαζί με τους μαθητές της Δ’ Δημοτικού
ένα διαδικτυακό παιχνίδι στο Kahoot.
it, το οποίο ετοίμασε ο καθηγητής των

πανεπιστημίων του Τορόντο και York, Δρ. Θ. Αραβοσιτάς.
Η μαθήτρια Άννα Τοντορόβικ, παρέλαβε από
τον κ. Γενικό σαν δώρο, ένα ελληνικό βιβλίο και
ένα αναμνηστικό λεύκωμα με ζωγραφιές που
βραβεύτηκαν και δημοσιεύτηκαν, στα πλαίσια του
διεθνούς διαγωνισμού ζωγραφικής του Υπουργείου
Εξωτερικών «Κοντά ή
μακριά Είμαστε όλοι Ένα».
Εκτός από την μαθήτρια
Άννα Τ., βραβεύτηκαν
επίσης και οι μαθητές του
σχολείου μας Αλέξανδρος
Τ. και Γκαμπριέλα Γκ.
Συγχαρητήρια σε όλους του
μαθητές που έλαβαν μέρος
στον παραπάνω διαγωνισμό.
Την Δευτέρα, 14
Φεβρουαρίου, θα μιλήσουμε
για την Ημέρα της Καναδικής
Σημαίας και τη σημασία
της ως εθνικό σύμβολο.
Η καναδική σημαία με το
κόκκινο φύλλο σφενδάμου
(maple leaf ) κυμάτισε για
πρώτη φορά στην Εθνική
Βουλή του Καναδά πριν
από 55 χρόνια, στις 15
Φεβρουαρίου 1965.
Την ίδια ημέρα, σύμφωνα
με το έθιμο της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, οι
μαθητές θα ανταλλάξουν κάρτες με μηνύματα αγάπης
και καλοσύνης.
Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, το σχολείο μας θα
μείνει κλειστό με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας
της Οικογένειας, μια αργία αφιερωμένη στο θεσμό της
οικογένειας που δυστυχώς παραπαίει στις μέρες μας.

Εκπαιδευτικά θέματα
ανθρώπων, ανεξαρτήτως καταγωγής και πολιτισμικής
κληρονομιάς. Η ελληνική γλώσσα είναι η πρώτη που
συνέλαβε και διατύπωσε αφηρημένες έννοιες και ιδέες,
φιλοσοφικές αναζητήσεις και μεταφυσικά ερωτήματα
και με τον τρόπο αυτό επηρέασε όλες τις ευρωπαϊκές
γλώσσες στον δυτικό κόσμο, προσελκύοντας παράλληλα
το ενδιαφέρον των ανατολικών λαών.
Στη σημερινή εποχή γίνεται κριτική για το επίπεδο της
ομιλούμενης ελληνικής και της γραπτής της έκφανσης. Η
κριτική αυτή έχει συχνά αρνητικό χαρακτήρα όσον αφορά
τη μειωμένη χρήση του λεξιλογίου ή την ενσωμάτωση
ξένων λέξεων στην ελληνική ή τέλος την έλλειψη
επαρκούς γνώσης των νέων. Αυτά τα φαινόμενα ίσως
είναι συμπτωματικά και παροδικά. Σημαντικό είναι ότι
η σύγχρονη ομιλούμενη ελληνική έχει πλέον οριστικά
απαλλαγεί τόσο από τα στοιχεία της λόγιας μορφής της
ελληνικής με τις καθαρεύουσες αγκυλώσεις όσο και από
τις ακραίες εκφάνσεις του δημοτικισμού.
Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα φέρει ένα δυναμικό
πολιτισμικό φορτίο παράδοσης, διαχρονίας και
συγχρονίας και ακμάζει ως «βαθιά καλλιεργημένο
και σοφά ρυθμισμένο γλωσσικό όργανο». Η σύγχρονη
ελληνική διαπραγματεύεται εσωτερικά με τις
εκάστοτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές
και γλωσσολογικές, εξελίσσεται, τροποποιείται,
αναπροσδιορίζεται και αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό
πολιτισμού και πνευματικής ανάτασης.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας έχει ως στόχο
να προκαλέσει το ενδιαφέρον σε όποιον επιλέγει να μάθει
την ελληνική γλώσσα και να ευαισθητοποιήσει το κοινό
στις αξίες της. Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο με την
συστηματική μελέτη και εξάσκηση μπορεί κάποιος να
είναι σε θέση να εκτιμήσει πραγματικά την ελληνική
γλώσσα και όλα όσα έχει να προσφέρει. Η Παγκόσμια
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας προσφέρει ένα εφαλτήριο
μιας μελέτης που διαρκεί όλη τη ζωή μας. Μιας μελέτης
που σχετίζεται με την ανάπτυξη και εξέλιξη της σκέψης
παγκοσμίως, των επιστημών, της φιλοσοφίας, των καλών
τεχνών, των πολιτειακών θεσμών, μιας μελέτης που
σχετίζεται με την ατομική και συλλογική μας ταυτότητα,
με τους αγώνες για ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία.
Η Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας προβάλλει
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του πολιτισμού μας,
της θρησκείας μας και της λαϊκής μας παράδοσης. Στα
πλαίσια αυτά μπορούμε να επαναθέσουμε τους στόχους
μας για μια συνέχιση και ανανέωσης της παράδοσης της
γλώσσας και του δυναμικού και εξελισσόμενου πλούτου
της.

Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς
καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ
ὅλης τῆς ἰσχῦός σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
Λουκ. ι 27
You shall love the LORD your God with all
your heart, with all your soul, with all
your strength, and with all your mind,
and your neighbor as yourself.
Luke 10:27
Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, θα σταλούν στα
σπίτια των μαθητών οι έλεγχοι προόδου Β’ τριμήνου.
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οντάριο. Το καταρτισμένο
διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες σχολικές εγκαταστάσεις,
ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, το επιστημονικό
εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, η
διδασκαλία των ελληνικών, των παραδόσεων και της
ελληνορθόδοξης πίστης σε συνδυασμό με ένα ασφαλές
περιβάλλον, καλύπτουν όλες τις ανάγκες των παιδιών
για επιτυχημένη και σωστή σταδιοδρομία.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:www.mgos.ca
Επικοινωνία: Τηλ: 416 463-7222, E-mail: info@mgos.ca
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Ο Άσωτος .... ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
Κρυφά-κρυφά τα έτρωγε, γιατί τ’αφεντικό του
τους χοίρους πάντα έβλεπε καλύτερους εκείνου.
Κι’από την πείνα την πολλή, τις τόσες ασωτίες,
αρρώστησε ο δυστυχής και πήγε να πεθάνει.
Και στην κατάσταση αυτή ήλθε στον εαυτό του.
Κάποια αχτίδα θεϊκή φώτισε την ψυχή του.
Θυμήθηκε το παρελθόν, την τόση ευτυχία,
πατέρα μάννα κι’αδελφό, τα τόσα τους τα πλούτη.
Με δάκρυα στα μάτια του, με πόνο στην καρδιά του
κάθεται και μονολογεί, και κλαίει και φωνάζει:
«Στο σπίτι μου το πατρικό, σαν πόσοι υπηρέτες
τρώνε και πίνουν και γλεντούν! Πού έφθασα ο δόλιος!
Εγώ το αρχοντόπουλο, της πείνας να πεθαίνω!
Θα σηκωθώ, και γρήγορα στο σπίτι μου θα τρέξω.
Στου γέροντα πατέρα μου τα πόδια του θα πέσω,
με τα καφτά μου δάκρυα χέρια και γη θα βρέξω.
Πατέρα μου, σ’αδίκησα, και δεν μπορώ υιός σου
να λέγομαι ο άσωτος. Κάνε με ένα δούλο».
Τα είπε και σηκώθηκε, μα δύναμη δεν είχε.
Τα βήματά του έσερνε, και μέρες περπατούσε.
Στο δρόμο όπου πήγαινε τρόφιμα δεν υπήρχαν.
Από την πείνα έπεφτε, και πάλι σηκωνόταν.
Πολλές φορές απέκαμε, και τέρμα στη ζωή του,
πηδώντας σε γκρεμό τρανό, σκέφτηκε για να δώσει.
Από το γλυκοχάραμα ως το βαθύ σκοτάδι,
Απ’το μπαλκόνι του σπιτιού ο γέρο - ασπρομάλλης,
το χέρι του στο μέτωπο, τον δρόμο αγναντεύει.
Τον γυιο του τον νεότερο μ’ελπίδα περιμένει.
Στον δρόμο κάποιος έρχεται. Σαν νάναι διακονιάρης.
Μα η καρδιά του γέροντα χτυπάει άλλο χτύπο.
Ο ξένος στην αυλόπορτα εξαντλημένος πέφτει,
και της καρδιάς του γέροντα οι χτύποι της πληθαίνουν.
Το αίμα του κυκλοφορεί και καίει το κορμί του.
Τα μάτια του υγραίνονται, τα φρύδια του
σουφρώνουν.
Με γρήγορα τα βήματα τις σκάλες κατεβαίνει.
Τρέχει προς την αυλόπορτα σαν νιος δεκαπεντάρης.
Το αίσθημα δεν τον γελά. Το πατρικό του φίλτρο
αλάθητα του μίλησε. Αυτό είναι το παιδί του.
Τα γέρικα τα χέρια του στον τράχηλο του βάζει,
σηκώνει τον λιπόθυμο, πολλά φιλιά του δίνει.
Συνέρχεται ο άσωτος στην αγκαλιά του γέρου.
Τα γεγονότα όπου ζει είναι πραγματικότης;
Εξίσταται και απορεί. Δύσκολο να πιστέψει.
Αυτόν που τον ελύπησε, αυτός τον αγκαλιάζει;
«Πατέρα μου πώς γίνεται σφιχτά να αγκαλιάζεις
εμένα τον ανάξιο να λέγομαι παιδί σου;
Ήμαρτον εις τον ουρανόν, ντρόπιασα τ’όνομά σου.
Στ’αρχοντικό σου πάρε με σαν έναν υπηρέτη».
Μα ο πατέρας ο καλός τους δούλους του φωνάζει:
«Φέρτε την πρώτη την στολή. Πετάξτε τα κουρέλια.
Λούστε τον γυιο μου τον μικρό και ντύστε τον αμέσως.
Το δαχτυλίδι το χρυσό φορέστε του στο χέρι.
Δώστε του υποδήματα τα πιο καλά που έχω
να βάλει στα ποδάρια του, σαν πρίγκιπας να είναι.
Τον μόσχο μου τον σιτευτό σφάχτε για να τον φάμε,
για να χαρούμε όλοι μας, γλέντι τρανό να γίνει.

Ο νεαρός Γρηγόριος
σώζει πλοίο
και μεταστρέφει
τους επιβαίνοντες
ειδωλολάτρες!
Ο νεαρός Γρηγόριος από την
Αριανζό της Καππαδοκίας,
ο αποκληθείς μετέπειτα
Θεολόγος, επιβιβάστηκε
από την Αλεξάνδρεια
στην οποία βρισκόταν σε
ένα αιγινήτικο καράβι για
να πάει στην Αθήνα και να
συνεχίσει τις σπουδές τους.
Ήταν μήνας Νοέμβριος και το
ταξείδι ξεκίνησε με καλό καιρό.
Σύντομα, όμως, το σκάφος
βρέθηκε να παλεύει με τον
άνεμο, τα κύματα αλλά και
γενικά με τον καιρό, αφού ούτε
τον ουρανό μπορούσαν να δουν,
ούτε την θάλασσα.
Ο καπετάνιος και το πλήρωμά
του σκάφους ήταν απασχολημένοι,
όπως και προβληματισμένοι, για τη
διάσωση του, ενώ όλοι οι επιβάτες
θρηνούσαν για τον επικείμενο θάνατό
τους που έβλεπαν να έρχεται από στιγμή
σε στιγμή.
Όμως, ο νεαρός Γρηγόριος στεναχωριόταν
πιο πολύ για τον θάνατο της ψυχής του, αφού μέχρι
τότε, σύμφωνα και με τα ειωθότα της εποχής, δεν
είχε προλάβει να βαφτιστεί. Το γεγονός αυτό τον
στενοχωρούσε ιδιαίτερα, αφού η βάφτιση του ήταν
μέσα στις προθέσεις του.
Ενώ, λοιπόν, συνεχιζόταν το ταραχώδες και
επικίνδυνο αυτό ταξείδι με την πάλη με όλα τα
στοιχεία της φύσης, ο Γρηγόριος θυμήθηκε τις
έκτακτες ευεργεσίες του Θεού προς τον ιουδαϊκό

Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῆ, οὔτοι εἰσὶν οἵτινες ἐν
καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθὴ ἀκούσαντες τὸν
λόγον κατέχουσι καὶ καρποφορούσιν ἐν
ὑπομονῇ.
Λουκ. η 15
But the seed on good soil stands for those
with a noble and good heart, who
hear the word, retain it, and by
persevering produce a crop.
Luke 8:15

Και σαν πληροφορήθηκε από τον υπηρέτη
πως ο πατέρας του γλεντά, γιατί ο αδελφός του
γύρισε κι’είναι υγιής, θύμωσε και δεν θέλει
στο σπίτι του το πατρικό να μπει και να γιορτάσει.

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν
μοι πύλας Ζωοδότα...

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Ο Υιός είναι Θεός

Είναι ο ομοούσιος με Πνεύμα και Πατέρα.
Τον κόσμο δημιούργησαν Πατήρ, Υιός και Πνεύμα.
Είναι Θεός αληθινός. Με τον πατέρα ίσος.
Συν τω Πατρί λατρεύεται, διάκριση με δίχως.

Βγήκ’ο πατέρας μοναχός και τον παρακαλούσε,
Μ’αυτός τα πόδια χτύπαγε. Δεν ήθελε ν’κούσει:
«Για χρόνια είμαι ΣΚΛΑΒΟΣ σου, τηρώ τις εντολές σου,
και με τους φίλους να χαρώ δεν έσφαξες κατσίκι,

Αυτή η πίστη η ορθή είναι των Όρθοδόξων.
Άλλα διδάσκουν δυστυχώς πλήθη των κακοδόξων:
«Μείζων μου ο Πατήρ εστί», «Πώς αγαθόν με λέγεις»;
Αυτά βεβαίως ο Χριστός σαν άνθρωπος τα λέγει.

μα τώρα που εγύρισε το χαϊδιάρικό σου,
που έφαγε τα πλούτη σου με πόρνες και αγύρτες,
και τ’όνομά σου λέρωσε, του έσφαξες μοσχάρι».
«Παιδί μου πώς δεν σκέφτεσαι, πως συ πάντα μαζί μου

Πατέρα πολυεύσπλαγχνε, που συγχωρείς ασώτους,
σκύψε και μας αγκάλιασε και φίλησε μας όλους.
Πλύνε τις αμαρτίες μας. Δος μας στολή την πρώτη,
και συμμέτοχους κάνε μας στον Μυστικό τον Δείπνο.

Διασκευή από τον Μεγάλο Συναξαριστή της
Εκκλησίας, μήνας Ιανουάριος, τόμος α’.

Είναι το φως το εκ φωτός, ως η Γραφή διηγάται.
Είν’ ο Μονογενής Υιός που εκ Πατρός γεννάται.
Αυτόν ονόμασ’ο Θωμάς «Κύριον και Θεόν του».
Αυτόν πιστεύει ο λαός, Θεόν αληθινόν του.

Ο μεγαλύτερος ο γυιος, που ήταν στα χωράφια,
επέστρεψε και άκουσε χορούς και πανηγύρια,
και ένα των υπηρετών εφώναξε να μάθει
ποιος είν’ο λόγος και γιατί τέτοιες διασκεδάσεις.

Ασώτου την παραβολή όπως έχεις ακούσει,
ρώτα ποιος είναι ο Πατήρ, ποιος ο μικρός ο γυιός του,
και ποιος ο μεγαλύτερος, ποιοί είν’οι υπηρέτες,
ποιος είναι μόσχος σιτευτός, τι πρέπει συ να κάνεις.

λαό οι οποίες συνέβησαν τόσο στην ξηρά όσο και στη
θάλασσα και αναθάρρησε.
Ανάμεσα σ’ αυτά τα γεγονότα ήταν διάσωση του
λαού τους όταν τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας
σχίσθηκαν στα δύο και έτσι οι Ιουδαίοι κατάφεραν
να περάσουν απέναντι, το νερό που ανέβλυσε από
την πέτρα στην έρημο και ήπιαν και ξεδίψασαν, η
διαφύλαξη των Τριών Παίδων από την φωτιά, όπως
και του Δανιήλ από το λιοντάρι και του Ιωνά από το
κήτος.
Παίρνοντας, λοιπόν, θάρρος από τα γεγονότα
αυτά, και αφού έσχισε τα ρούχα του, άρχισε
να προσεύχεται, χύνοντας κρουνούς δακρύων,
επικαλούμενος μεγαλοφώνως την βοήθεια του Θεού
λέγοντας:
«Παρακαλώ την βασιλεία σου,
Κύριε Ιησού Χριστέ , να με
ευσπλαγχνιστείς τον ανάξιο
δούλο σου και να μην με
πάρεις, αφού δεν έχω ένδυμα
γάμου και να με αξιώσεις
θείας αναγέννησης. Ναι,
πανάγαθε Δέσποτα, λύτρωσέ
με ως παντοδύναμος από το
κίνδυνο που επικρέμαται, και
αμέσως μόλις φτάσω στην
ξηρά, να λάβω την σφραγίδα
του Αγίου βαπτίσματος, για να
είμαι αληθινός και εξαιρετικός
δούλος σου».
Αυτά είπε και έγινε σε μια
στιγμή ταπεινή και ήμερος
η αγριεμένη θάλασσα,
υπακούοντας στο θείο
πρόσταγμα.
Βλέποντας την θαυμάσια
αυτή μεταβολή οι ναύτες και οι
επιβάτες του πλοίου οι οποίοι
ήταν ειδωλολάτρες εξεπλάγησαν,
και ομολόγησαν όλοι ότι ο Θεός
του Γρηγορίου τους έσωσε από τον
μεγάλο κίνδυνο που αντιμετώπισαν,
και ότι αυτός ο Θεός είναι παντοδύναμος.
Έτσι ήταν ο μεγάλος Γρηγόριος ο Θεολόγος και
πριν από το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος ο
οποίος μετέστρεψε στην αληθινή πίστη όλους όσους
βρίσκονταν στο πλοίο με το θαύμα αυτό!

Και ο Υιός είναι Θεός. Η Βίβλος μας διδάσκει.
«Εφανερώθη εν σαρκί» Θεός. Κι’ο κόσμος ξέρει
πως τούτο τότε έγινε Μαρία σαν εγέννα
Θεόν όπου συνέλαβε από το Άγιο Πνεύμα.

Ο γυιος μου ο νεότερος ήταν νεκρός κι’ανέστη.
Για χρόνια ήτανε πολλά χαμένος, και ευρέθη».
Αμέσως όλα έγιναν ως ο πατέρας είπε,
και όλοι διασκέδαζαν με βιόλα και με ντέφι.

είσαι, και όσα έχω ‘γώ όλα δικά σου είναι!
Έπρεπε να χαρείς πολύ, να ευφρανθείς παιδί μου.
Ο αδελφός σου ο μικρός ήταν νεκρός κι’ανέστη.
Τον χάσαμε χρόνια πολλά, και ζωντανός ευρέθη».

3

Στο σπίτι του κ. Κωνσταντίνου Κανδαλέπα, Άρχοντος
Εκδίκου µε αβραµιαία φιλοξενία. Από αριστερά Ρόζα και
Αντώνης Γκιόκας, π. Τριαντάφυλλος Πορφύρης, παππούς
Γιάννης Γκιόκας µε τον εγγονό Γιάννη, Αρχιεπ. Καναδά
Σωτήριος, Ανδρέας Χατζηγιάννης και η οικοδέποινα Βούλα
Κανδαλέπα. Λείπει ο Άρχων Κ. Κανδαλέπας,γιατί ήταν ο
φωτογράφος.
At the home of Mr. Konstantinos Kandalepas, Archon
Ekdikos. From left Rosa and Antonis Giokas, Fr.
Triantafyllos Porphyris, grandfather Giannis Giokas
with his grandson Giannis, Archbishop Sotirios, Andreas
Hatzigiannis and host Voula Kandalepas. Archon K.
Kandalepas is missing, because he was the photographer.

Αυτά διδάσκουνε εμάς, χωρίς αμφιβολία,
Για τις δυο φύσεις του Χριστού, ανθρώπινη και θεία.
Και πως με την Ανάληψη, εκείνη την ημέρα,
Θεός και άνθρωπος μαζί γύρισε στον Πατέρα.
Αλλ’όμως οι κακόδοξοι αυτά παρερμηνεύουν,
και τον Υιό μικρότερο απ’τον Πατέρα λέγουν.
Συγχέουν όταν ο Χριστός αυτά τα λόγια λέγει,
Αν θεία ή ανθρώπινη φύση στο νου του έχει.
Χριστέ, που έλαβες μορφή δούλου κι’εταπεινώθης,
και έφθασες μέχρι Σταυρό, εμένα για να σώσεις,
ολόθερμα παρακαλώ, δώσε, τα πλάσματα Σου
να Σε γνωρίζουν για Θεό και να γυρνούν κοντά Σου.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Παρασκευή Μπενιζέλου
(Αγία Φιλοθέη η Αθηναία)

Παγίδες και απειλές
Το νου τους τον έχουν στο κακό. Απέτυχαν
στην ζωή τους και θέλουν να τραβήξουν
και άλλους στην αποστασία. Με λόγια,
με γραφή, με έργα στήνουν παγίδες. Και
απειλούν. Αρχίζουν με συκοφαντίες. Με
τίποτε απ’ ό,τι κάνουν οι άλλοι δεν είναι
ευχαριστημένοι. Κατακρίνουν τους πάντες
και τα πάντα. Το άσπρο το παρουσιάζουν
μαύρο. Και το μαύρο άσπρο. Κι’ επειδή οι
άλλοι δεν ενοχλούνται και τραβούν τον δρόμο
τους, τους τρώει η κακία τους. Και αρχίζουν
τότε να στήνουν τις παγίδες τους και να
απειλούν. Χρόνια «σκάβουν λάκκο σ’ άλλους
αλλά πέφτουν οι ίδιοι μέσα». Και μυαλά δεν
βάζουν. Είναι oι μάντεις κακών. Προλέγουν
τα μέλλοντα και πάντα διαψεύδονται.
Αδιάντροπα συνεχίζουν. Ταλαιπωρούνται.
Υποφέρουν. Τρώνε από τον εαυτό τους. Γιατί;
Τι κρίμα! Ποιος θα τους ειπεί και ποιον θα
ακούσουν πώς «πήραν την ζωή τους λάθος»;
Εμείς τους λυπούμεθα. Είμαστε έτοιμοι
να τους βοηθήσουμε. Προσευχόμαστε γι’
αυτούς. Είθε ο Θεός να τους απαλλάξει από
τον φαύλο κύκλο στον όποιο έχουν πέσει.
Είθε το τάλαντό τους να το χρησιμοποιήσουν
σωστά. Πάντως με παγίδες και απειλές δεν
θα κερδίσουν τίποτε. Ας το καταλάβουν.
Η Οσία Θεοδώρα συνήθιζε να λέγει στις μαθήτριες
της πολύ συχνά, πως ούτε η μεγάλη άσκησις, ούτε
ο υπερβολικός κόπος, ούτε οποιαδήποτε άλλη
κακοπάθεια μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, όσο η
αληθινή ταπεινοφροσύνη της καρδιάς. Διηγείτο και
το ακόλουθο ανέκδοτο:
Κάποιος Ερημίτης είχε χάρισμα από το Θεό να
διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Μια φορά ζήτησε να
μάθει τι φοβούνται περισσότερο κι’ αναγκάζονται
να φύγουν.
– Μήπως τη νηστεία; ρώτησε ένα απ’ αυτά.
– Εμείς, αποκρίθηκε εκείνο, ούτε τρώμε, ούτε
πίνουμε ποτέ.
– Την αγρυπνία τότε;
– Εμείς δεν κοιμώμεθα καθόλου.
– Την φυγή του κόσμου;
Το δαιμόνιο γέλασε περιφρονητικά:
– Σπουδαίο πράγμα τάχα. Εμείς περνάμε τον
περισσότερο καιρό μας τριγυρίζοντας στις ερημιές.
– Σ’ εξορκίζω, να ομολογήσεις τι είναι εκείνο που
μπορεί να σας δαμάσει, επέμενε ο
Γέροντας.
Το πονηρό πνεύμα, αναγκασμένο
από υπερκόσμια δύναμη,
βιάστηκε ν’ απαντήσει:
– Η ταπείνωση, που δεν
μπορούμε ποτέ ν’ αποκτήσωμε.

Σοφές Σκέψεις

u Όποιος προσπαθεί να φανεί «κάποιος», διαβεβαιώνει τον άλλο ότι είναι «τίποτα».
u Δεν φαίνεται ποτέ κανείς τόσο γελοίος από τις κακές ιδιότητες που έχει, όσο από τις καλές που προσποιείται ότι έχει.
u Η θλίψη, όπως ο σιδηρουργός, μορφώνει ενώ πλήττει και σφυρηλατεί.
u Ο φρόνιμος ποτέ δεν μιλάει για όσα αξιόλογα κάνει, αλλά μήτε ποτέ κάνει κάτι για το οποίο να μη
μπορεί να γίνει λόγος.
u Ο πιο πολύτιμος θησαυρός είναι η γνώση γιατί δεν
κλέβεται, δεν απορρίπτεται, δεν φθείρεται αλλά
και δεν κληρονομείται.

ΑΠΌ ΤΟ "ΆΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ"

"Η πίστη σου
σέσωκέ σε"
Λουκ. ιη´ 41-43

Υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησον με». Ο Κύριος τον ρώτησε για
ποιο λόγο φώναζε, τί ζητούσε από Αυτόν. Ο τυφλός
επέμενε παρακαλώντας Τον «θέλω ἵνα ἀναβλέψω». Και
αμέσως ανέβλεψε. Ο Κύριος του τόνισε ότι η πίστη που
είχε τον έσωσε. Με την πίστη του, έγινε συνεργός του
θαυμαστού αυτού κατορθώματος.

Στην Αθήνα του 16ου αιώνα υπήρχε μία γειτονιά, η οποία ήταν αφιερωμένη
στην αγάπη για την ανθρωπότητα, στη θεραπεία των θλίψεων και της
φτώχειας. Στα δύσκολα χρόνια του Οθωμανικού ζυγού, η Παρασκευή
(Ρηγούλα ή Ρεβούλα) Μπενιζέλου ίδρυσε σχολεία, βιοτεχνίες και εργαστήρια
χειροτεχνίας, νοσοκομεία, πανδοχεία και ορφανοτροφεία. Φρόντισε αμέτρητες
γυναίκες Ελληνίδες και Τουρκάλες και επίσης βοήθησε πολλά νεαρά
κορίτσια από την Αθήνα να διαφύγουν στα νησιά για να γλυτώσουν από τα
χαρέμια των Τούρκων. Το συγκρότημα των κτηρίων που έχτισε, ονομάσθηκε
Παρθενών, ένα μέρος όπου εύρισκαν καταφύγιο όλοι ανεξαρτήτου ηλικίας,
είτε Έλληνες, είτε Τουρκοι, αλλά κυρίως νεαρές κοπέλλες και γυναίκες.
Η Ρηγούλα γεννήθηκε σε επιφανή και ευγενή Αθηναϊκή οικογένεια,
πλούσια και ευκατάστατη. Οι γονείς της την πάντρεψαν σε πολύ νεαρή
ηλικία, προκειμένου να τη γλυτώσουν από τους Τούρκους. Χήρεψε στα 17 της
και αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή της και τη μεγάλη περιουσία της για
να βοηθά τους σκλαβωμένους Αθηναίους. Αφού εκοιμήθησαν οι γονείς της,
εκάρη μοναχή με το όνομα Φιλοθέη.
«Θα μετατρέψω το μεγάλο σπίτι μου σε Μοναστήρι» είπε, και έτσι έκανε
χωρίς αργοπορία.
«Ηγουμένη, πρόσεχε», της έλεγαν οι γυναίκες που είχε σώσει. «Ξόδεψες
μεγάλα ποσά για να μας δώσεις την ελευθερία μας όταν ήμασταν αιχμάλωτες
και μας είχαν στα χαρέμια, δίνοντάς μας την ευκαιρία να βρούμε καταφύγιο
στα μοναστήρια σου ή στα νησιά».
Η αγία Ηγουμένη έκανε πολλά έργα φιλανθρωπίας στα χρόνια του
Οθωμανικού ζυγού. Ίδρυσε Μετόχια (εκκλησίες εξαρτημένες σε Μοναστήρια)
στα Πατήσσια, στην Καλογρέζα, στο Χαλάνδρι και στο Ψυχικό. Τα τοπωνύμια
Φιλοθέη, Ψυχικό (που πήρε το όνομά του επειδή εκεί η αγία έσκαψε ένα
πηγάδι σε πράξη φιλανθρωπίας) και Καλογρέζα (από το καλογραία, μοναχή)
τιμούν τη μνήμη της.
Το έργο της Αγίας ήταν τεράστιο και βοήθησε στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης.
Οι Τούρκοι, ενοχλημένοι από τη δράση της, την έδειραν βάναυσα την ώρα κάποιας αγρυπνίας, αφήνοντάς τη
μισοπεθαμένη. Έπειτα, οι μοναχές της την πήραν στην κρύπτη του Μετοχίου της Καλογρέζας, όπου υπέκυψε στα
τραύματά της στις 19 Φεβρουαρίου 1589.
Η Φιλοθέη, μία μόνο γυναίκα, κατάφερε το πιό αξιοθαύμαστο επίτευγμα και έγινε και αποτέλεσε πρότυπο για
τους Έλληνες, ιδιαίτερα τις Ελληνίδες, στα σκληρά χρόνια της Τουρκοκρατίας και αποτέλεσε πρότυπο για τους
Έλληνες, ιδιαίτερα τις Ελληνίδες, στα σκληρά χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί·
ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται,
ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ,
τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες·
Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς.
Ὕμνος Τριωδίου
Brethren, let us not offer prayer as did the
Pharisee, for he who exalts himself will be
brought to humility. Let us humble ourselves
in the presence of God, as did the Publican,
and through fasting cry to Him, "God, be
merciful to us sinners."
Triodion

Σκέψου...
Σκέψου εάν αύριο ήταν η τελευταία μέρα της ζωής
σου, ποια σημασία θα είχαν όλες αυτές οι σκέψεις που
σήμερα σε τυράννησαν;
Τι αξία θα είχαν όλα αυτά που σε παίδεψαν και
σε έκαναν καθημερινά να χάνεις όλη την ομορφιά
και ενέργεια της ψυχής σου; Γλιστράει η ζωή από τις
παλάμες μας και την καταπίνει ο θάνατος.
Ξέρεις τι θα έκανες εάν αύριο έφευγες από αυτή την
ζωή; Θα έκλαιγες και θα γελούσες μαζί.
Θα έκλαιγες για όλα αυτά που είχες και δεν τα
κοίταξες ποτέ.
Για όλες τις στιγμές που σκεφτόσουν και δεν έζησες.
Για τα μαθήματα ζωής που σου πρόσφερε ο Θεός και
εσύ αρνήθηκες, γιατί νόμιζες ότι ήξερες καλύτερα από
Εκείνον.
Για όλες τις φορές που η αγάπη χτυπούσε την πόρτα
της καρδιά σου και εσύ ή αργούσες ή δεν ήθελες να
ανοίξεις.
Για όλα τα δώρα που σου έδωσε ο Θεός και δεν άνοιξες
ποτέ να τον ευχαριστήσεις.
Για όλες τις δολοφονημένες στιγμές, ώρες και μέρες
που δεν ήσουν παρών στην ζωή σου.
Για τα παιδιά σου, που μεγάλωσαν και δεν το
κατάλαβες.
Για του φίλους που έφυγαν και δεν αγκάλιασες.
Για όλους εκείνους που δεν τους είπες «σ αγαπώ…»
Για την ζωή που σου δωρίστηκε και σπατάλησες.
Αλλά σαν βγεις από το σώμα σου και εισέλθεις σε αυτό
το γλυκύ και ιλαρό φως, γεμάτο χαρά και αιωνιότητα, θα
γελάσεις κιόλας. Και ξέρεις γιατί; Διότι θα βρεθείς προ
εκπλήξεων μεγάλων. Θα είναι σχεδόν σαν ανέκδοτο,
όταν δεν θα δεις εκεί αυτούς που περίμενες να δεις και
θα δεις όλους εκείνους που δεν έβαζε ποτέ το μυαλό σου
ότι θα έμπαιναν στον παράδεισο.
Η τελευταία όμως πιο μεγάλη έκπληξη θα υπάρξει
όταν μέσα από αυτό το Φως θα ακουστεί η φωνή Εκείνου,
«Γιατί τυράννησες και τυραννήθηκες τόσο πολύ. Δεν
κατάλαβες ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με όλα αυτά
που σου είπαν άλλοι για Εμένα; ». Αυτό το τελευταίο
όσο μεγαλώνω το πιστεύω όλο και πιο πολύ.
web

Χειροθεσία νέων Αρχόντων
ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
σημαντικές υπηρεσίες σε βάθος χρόνων, τόσο στις
τοπικές Ελληνορθόδοξες Κοινότητές τους, όσο και στην
Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά. Μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
χειροθέτησε τους νέους Άρχοντες, κ. Νικόλαο Καπέλο
Άρχοντα Νομοφύλακα και κ. Χριστόφορο Τζίκα Άρχοντα
Δικαιοφύλακα. Άξιοι!
Λόγω της πανδημίας οι χειροθεσίες των υπολοίπων
Αρχόντων έχουν καθυστερήσει, αλλά καθώς οι περιορισμοί
αίρονται σε όλη τη χώρα, ο Αρχιεπίσκοπος θα τελέσει τις
χειροθεσίες των υπολοίπων εξονομασθέντων Αρχόντων
κατά το τρέχον έτος.
Η Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, με επικεφαλής τον π.
Τριαντάφυλλο και τον πρόεδρό της, εντιμολογιώτατο
Άρχοντα Πρωτονοτάριο κ. Γρηγόριο Καράκουλα παρέθεσε
γεύμα στους προσκεκλημένους. Ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο οποίος επίσης έλαβε
μέρος στη Θεία Λειτουργία, μίλησε συγκινητικά στο
γεύμα, καθώς επίσης και οι δύο νέοι Άρχοντες. Και οι δύο
εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για αυτήν την τιμή στον
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
και τόνισαν την σημασία που έχει η Κοινότητα του Αγίου
Γεωργίου για αυτούς και τις οικογένειές τους.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους
διοργανωτές και συμμετέχοντες, ιδιαίτερα δε στους νέους
Άρχοντες.
Η όλη τελετή τελείωσε με ευχαριστήρια προσευχή και
εψάλη η φήμη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου.

Oικονομική αρωγή για τις πυρκαγιές
στην Ελλάδα και σε άλλα Ιδρύματα
ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
Συνολικά απεστάλησαν στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια
είκοσι εννέα δολλάρια ($146.829.00).
Η αποστολή των εμβασμάτων καθυστέρησε
προκειμένου να διασφαλισθούν, η τήρηση και
συμμόρφωση προς τους καναδικοὺς χρηματοοικονομικοὺς
και δημοσιονομικοὺς κανονισμοὺς περί οποιουδήποτε
δηλωμένου ευαγούς ιδρύματος.
Μετὰ τη λήψη των εμβασμάτων, ο Οικουμενικός
μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, απέστειλε το από
21/12/2021 γράμμα -εσωκλείεται αντίγραφο- επιβεβαίωσης
παραλαβής των εμβασμάτων, ευγνωμοσύνης για την
παρασχεθείσα υποστήριξη απὸ τους πιστοὺς στον
Καναδά και διανομής τους σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα
στο από 23/11/2021 γράμμα -εσωκλείεται αντίγραφο- του
Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου.
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους
τους δωρητὲς και υποστηρικτὲς του αγαθοεργού αυτού
εγχειρήματος και προτρέπουμε να γίνουν επιπλέον
προσπάθειες προς βοήθεια της μακροπρόθεσμης
ανοικοδόμησης των περιοχών που επλήγησαν.
Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστὸς να χαρίζει το μέγα έλεός
Του σε όλους τους δωρητὲς και να παράσχει ελπίδα,
υπομονὴ και υγεία σε εκείνους, οι οποίοι εργάζονται για
την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν απὸ
τις πυρκαϊές.

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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coronavirus, many Christians came with great reverence.
After the Divine Liturgy, the Philoptochos offered a meal
for the Archbishop and the priest only, due to coronavirus
restrictions.
Tuesday January 18th - Archbishop Sotirios met with the
new President of the GCT Mrs. Paraskevi Skoutakis and
Dr. Anastasios Karantonis and they laid the foundations
for good cooperation.
Wednesday January 19th - Archbishop Sotirios was
visited by Fr. Christos Bitsakakis, Parish Priest of the Greek
Orthodox Monastery of Patrokosmas and discussed various
issues concerning the Monastery. Following the meeting,
Fr. Christos Bitsakakis and the Archbishop had dinner.

t

Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Κοίµησης της Θεοτόκου
Hamilton, µε τον ιερ. προϊστάµενο π. Ηλία Δρόσσο
και τον π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα.
Divine Liturgy at the Greek Orthodox Community of
Koimisis Tis Theotokou – Hamilton, with Parish Priest
Fr. Elias Drossos and Fr. Konstantinos Chialtas.
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Every year at the end of January, Hellenism celebrates the
“Week of Greek Letters” throughout the world. And it does
so because the Orthodox Church commemorates on January
30th the group of saints known as Three Hierarchs: Basil the
Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom. The
Three Hierarchs are ecumenical teachers, “luminaries of the
tri-solar Godhead,” titans of both human wisdom and the
knowledge of God.
Modern Hellenism justly connected the Feast of the Three
Hierarchs with Greek education. These three Fathers of the
Church were fittingly recognized as the patrons of Greek
Letters. Not only were they wise theologians, authors of
important Church texts and recognized orators, but they
were also profound scholars of human wisdom, experts
in Greek philosophy and unmatched masters of the Greek
language. They were poets, philosophers and scientists.
With the multitude of texts and homilies they left behind
– a valuable legacy to later generations – they became the
forerunners of the first Greek university, the famous School
of Magnaura, which later flourished in Constantinople,
especially during the years of Saint Photios the Great. The
Three Hierarchs brilliantly married ancient Greek learning
with the living faith in Christ. On the basis of a diligent
appraisal of the conceptual wealth of the ancient Greek spirit,
they taught Christians how to seize the benefits of the more
useful aspects of human wisdom. The pedagogical directives
given by Saint Basil to the youth of his time in the “Address
to Young Men on the Right Use of Greek literature” is an
example of the achievement of the Greek-Christian synthesis.
Real education was essentially a virtue for the Three
Hierarchs, just like it was for ancient Greeks. The same
outlook has been held, for centuries now, throughout all of
Hellenism. With Greek Letters, we strive not only to educate
the mind, but also to transmit to our children higher ethical
ideals premised on faith in God and spiritual values.
The ancient Greek world proclaimed that “every form of
knowledge when sundered from virtue is plain roguery“.
That is, education that does not acknowledge spiritual values
is deceitful and can become a harmful instrument in the
hands of those “who do not fear God,” as the people say.
The word of God in the New Testament, as the Apostle
Paul expounds, requires us to educate children according to
God, “in the training and admonition of the Lord,” in order
to help them develop well-rounded personalities and not
become “erudite” monsters.
The model of the truly educated person which was put
forth by the Three Hierarchs is the person who harmoniously
combines the ancestral wisdom of the Greeks with the
cultivation of the Christian faith, resulting in an ideal Greek
and Christian, uniting the most beautiful elements that have
ever passed through life and society.
On the basis of these two pillars, our Greek nation charted
its course in terms of Greek education. And it has not been
derailed. Those who became righteous teachers of the Nation
nurtured generations of our children with genuine ancestral
wisdom and Christian teachings. Our Orthodox Church has
always considered as one of its main tasks the education of
young persons along this path.
The same responsibility and mission continue to be
shouldered by our Church today, especially now, when
spiritual values in many societies are being dismantled
or undermined, either by new materialistic ways of life
in consumer societies, or by new ideological utopian
tendencies.
Unfortunately, this year’s celebrations in honour of the
Three Hierarchs and Greek Letters are limited. Parents,
teachers, clergymen, community leaders, associations,
scientists, businesspersons, all of us must nevertheless
recognize our ongoing obligation to continue the course of
our Nation by ensuring that our educational endeavours
in all ways conform to the ancestral Greek and Christian
traditions.

Saturday January 1st – Because of bad weather
His Eminence did not go to the Monastery of
Patrokosmas as planned, however, His Eminence
liturgized at St. John the Theologian Chapel. His
Eminence’s Encyclical for the New Year was read
in all the churches.
Thursday January 6th - Divine Liturgy and the
Great Sanctification of the Waters was performed
by Archbishop Sotirios in the Greek Orthodox
Church of Prophet Elias with the participation of
parish priest Fr. Theologos Drakos and Fr. Stavros
Maniatis. The people came with reverence, of course,
observing the regulations on coronavirus.
In the evening of the same day, the Archbishop
presided over Great Vespers at the Greek Orthodox
Church of St. John the Baptist, assisted by parish
priest Fr. Philip Philippou and other priests. Many
people attended the church along with the new
President of the Hellenic Community of Toronto
Mrs. Paraskevi (Betty) Skoutakis. At the end of the
Vespers after the Sermon, the Archbishop spoke
about the new administration of the GCT and said
that a new era is opening before us, of creative
cooperation of all Toronto Communities and
surroundings, and praised President Paraskevi
(Betty) Skoutakis and the council, telling them
that a lot is expected.
Sunday January 9th - Due to the COVID19
Pandemic and bad weather, Archbishop Sotirios
did not go to the Ottawa Community as originally
planned.
Wednesday January 12th - Archbishop Sotirios
collaborated with Dr. George Soleas, President of

Κοπή της βασιλόπιτας στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του
Θεολόγου µε τον Επίσκοπο Πατάρων Αθηναγόρα, τον
π. Απόστολο Γκόλια και τους φοιτητές της Ακαδηµίας.
Cutting of the Vasilopita at the Greek Orthodox
Chapel of St. John the Theologian with His Grace
Bishop Athenagoras of Patara, Fr. Apostolos Gkolias
and the students of the Academy.

the Ontario Liquor Board, and finalized the details
of the will of the late Cleanthes Missios, who left
to our Archdiocese more than eight million dollars
($ 8,000,000.00), which will be used for special
purposes as per the desire of the great donor. The
donors' wishes must be respected. We thank the
late Cleanthes Missios and his late wife Maria and
we pray to God to rest their souls among the saints.
Sunday January 16th - With the assistance of
Parish Priest Fr. Photios Tsamis, Archbishop Sotirios
celebrated Divine Liturgy at the Greek Orthodox
Church of St. Dimitrios - Hamilton. The pious
Christians were happy to receive the Archbishop
since he was not able to liturgize there on Sunday,
January 2nd, according to his schedule. The
Community is making great progress. Despite the

Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ
τῷ Θεῷ ἐστιν.
Λουκ. ιη 27
The things which are impossible with
men are possible with God.
Luke 18:27

Sunday January 23 - Divine
Liturgy at Greek Orthodox
Community of St. Demetrios T o r o n t o , wa s c e l e b r a t e d b y
Archbishop Sotirios, assisted by
Parish Priest Fr. Konstantinos
Pavlidis and Fr. Konstantinos
Chialtas. The new president of the
GCT, Mrs. Betty Skoutakis, and
other members of the Board of
Directors were also present at the
Liturgy. At the conclusion of the
Divine Liturgy, the Archbishop
spoke with kind words about the
GCT, the President Mrs. Skoutakis
and the Board. After the andidoro
was distributed, a light meal was
offered to only a few people due
to coronavirus and they cut a Vasilopita for the New Year.
The lucky one who found the coin was the president Mrs.
Skoutakis. It was a good sign. We look forward to a good
continuation with great progress.
Monday January 24 - The internationally renowned
professor of medicine Dr. Alekos Hadjipavlou visited
Archbishop Sotirios in his office and offered His Eminence
his book "Behind the Shadows of Medical Thoughts". Mr.
Hadjipavlou and His Eminence have been linked by a very
close friendship since the 1960s, when the Archbishop
was a Parish Priest of the Greek Orthodox Community
of St. George Montreal and Mr. Hadjipavlou lived with
his late wife Vasiliki and their children in Montreal and
was a professor at McGill University and director of the
orthopedic clinic at Jewish General Hospital.
Friday January 28 – Archbishop Sotirios had a meeting
with the lawyer Mr. Christos Tzikas and the architect Mr.
Leo Makrimichalos. They discussed for a long time how
they can develop the properties of the Holy Archdiocese
so that they can be better utilized.
Sunday January 30 - Archbishop Sotirios accompanied
by Fr. Konstantinos Chialtas went and celebrated with
the Parish Priest Fr. Elias Drossos, the Divine Liturgy at
Greek Orthodox Community of Koimisis Tis Theotokou
- Hamilton. Theodoros Stavropoulos, brother of Fr.
Vassilios Stavropoulos, chants at the church, whose
siblings George and Matina slept in the Lord. His
Eminence gave a special prayer for them, but also
for the mother Elizabeth and the aunt Sophia Kourtis
of Evangelos Theodoropoulos who is faithful and
served the church for years in the Altar. Despite
the coronavirus, the congregation was numerous,
and the Church is in a wonderful Byzantine style.
The Church used to be a Protestant church, but the
love of the pious Christians, led by Archon Ekdiko
Konstantinos Kandalepas, transformed it and made
it truly Byzantine. The Community, headed by
President Peter Mouriopoulos, progresses in the
best way possible.
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The Paraclete

St. Photios
and his legacy

model for younger generations.
Saint Photios loved reading. At a young age he studied
many of the ancient Greek philosophers and writers. That
gave him an excellent mastery of the Greek language,
that even his adversaries admired him for. Later, he
pursued higher studies, in rhetoric, philosophy, poetry
and medicine. Through his studies he became a Professor
at the University of Magnaura in Constantinople. But his
qualities didn't go unnoticed by the Palace. The Emperor
appointed him Governor and Prime minister of the Empire.

C

hrist accepts the hundred, he accepts the
thirty, he accepts all five that you will
give Him.
If you can not remember Him a thousand
times, a hundred times, fifty times a day,
remember Him ten times and say to Him
lovingly: "My Christ!"
Not to ask Him for your poverty, for your
mother, for your illness, for your success ..
No!
Ask Him to enter your heart.
You can not ten times a day? Five times you
can not?
If you feel it and call Him at least twice a
day, you will be sweetened and you will ask
Him ten times, then twenty times, and then you
will begin to feel Him in your heart ".
Aimilianos of Simonopetra

t

t

Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται,
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
Λουκ, ιη 14
For whoever exalts himself will be
humbled, and he who humbles himself
will be exalted.
Luke 14:11

On February
6 each year, our
Church celebrates
the memory of st.
Photios the Great.
His Synaxis -as
it was called in
the Byzantine
era- dates from
the 9th century
CE and it started
with a litany from
the temple of
Hagia Sophia in
Constantinople up
till the Monastery
of St John the
Forerunner, so
that the devout
Christians can
honor the memory
of the holy man
called Photios.
So, who was this
man, worthy of
all these honors?
Much have been
written about him
and undoubtedly
much more can be
written for him,
but let us focus
for now on how
this man from
about 1.100 years
ago can be a role-

He even entrusted him to lead a diplomatic delegation at
the hostile Abbasid Empire, which was successful. All these
showed him to be the best and most promising candidate
for another office, that of the Ecumenical Patriarch of
Constantinople. He was then ordained a clergyman and
served the Church. But that doesn't mean his life was easy
and comfortable. Indeed, when the politics of the Empire
changed, he suffered indignities and exile. Both he endured
with christian patience. In the end the new Emperor,
understanding the qualities of saint Photios, revoked his
exile and brought him back to Constantinople to be the
teacher of the young princes. Not only that, but the Emperor
also called a council so that saint Photios be recognized by
all as the indisputable Patriarch of Constantinople. What is
it then that the story of this man teaches today? Education
and the love for knowledge were the tools saint Photios had
at his disposal to overcome all obstacles in difficult times,
full of demands. Those times don't differ much from ours.
Youth in our days struggles every day in a society full of
competition and demands. But youth can gain from the
life of this holy man named Photios an example on how
to advance in life and how to endure it. Saint Photios
advanced through life by his love for learning, educating
himself, not to become someone important, but to become a
better man. His philomathy formed his qualities and made
him the best scholar of his time and the most capable to deal
with all types of affairs, educational, political, of the state
and the church. From all offices he managed to overcome
the difficulties presented to him with serene christian spirit,
leaving his adversaries to the judgement of God. In that he
stands out as a fine model of virtue, knowledge, efficiency
and patience. Of virtue because he was a Christian; of
knowledge because he was fond of learning; of efficiency
because he applied all he was learning in his beloved
books; and of patience because he passed all tests without
losing his qualities or being disappointed by political and
ecclesiastical circumstances. He remained focused to what
really mattered. The promotion of education when he
was a Professor, the good of his Province when he was a
Governor, the well-being of the State when he was a Prime
minister and the protection of the Church when he was
Patriarch. And all these successes of his can be summarized
within these few words: Greek language and education,
philomathy for sciences, patience in difficulties and above
all, love for Christ and His Church. These qualities are his
legacy to younger generations and with the example of
how he led his life, youth may overcome all challenges of
the modern era.

t

Emotionally, I’m done. Mentally, I’m drained.
Spiritually, I feel dead. Physically, I smile!
Ever been there? Yeah, me too. So what
drives us to wait till it’s almost too late
to ask for help? Pride? Fear?
Probably both, and then some other
realities like not knowing ourselves
well enough to realize when we’re
getting into the danger zone of
our lives.
Of course, part of the problem
could be we have unexampned
expectations and goals. To be sure,
it’s important to set high goals so we
don’t tumble down into the pit of low
expectations. But it is just as harmful to have
unrealistic expectations and allow them to crush
us
into despair. So, how do we navigate this reality?
We look outside ourselves for our true purpose and then we
embrace the awesome truth that the Lord has sent us “One
called along side to help!”
Here’s the lesson today in John 15:17-27; 16:1-2:
The Lord said to his disciples: “This I command you, to
love one another. If the world hates you, know that it has
hated me before it hated you. If you were of the world, the
world would love its own; but because you are not of the
world, but I chose you out of the world, therefore the world
hates you. Remember the word that I said to you, ‘A servant
is not greater than his master.’ If they persecuted me, they
will persecute you; if they kept my word, they will keep
yours also. But all this they will do to you on my account,
because they do not know him who sent me. If I had not
come and spoken to them, they would not have sin; but
now they have no excuse for their sin. He who hates me
hates my Father also. If I had not done among them the
works which no one else did, they would not have sin; but
now they have seen and hated both me and my Father. It is
to fulfill the word that is written in their law, ‘They hated
me without a cause.’
But when the Counselor comes, whom I shall send to
you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds
from the Father, he will bear witness to me; and you also
are witnesses, because you have been with me from the
beginning. I have said all this to you to keep you from falling
away. They will put you out of the synagogues; indeed,
the hour is coming when whoever kills you will think he is
offering service to God.”
First, Jesus sets the goal! Love one another! By the way,
you have to understand that commandment defines and
sets the standard for “love” by how God loves us. Until you
reach that standard, you have work to do and repentance
to embrace. And then Jesus tells His followers and us what
kind of world He is commanding them to love one another
in. It is a world that will hate them because that world hated
Jesus. And this hatred will end up having many think you
are the bad guy for following Jesus. And not only that, but
they will mistreat you and punish you all the while thinking
they are doing a good thing because you follow Jesus! Oh,
and don’t forget to abandon hating them back or feeling
like life is unfair because you are mistreaed. Yep, all that
has got to go as well.
Ouch, how am I supposed to ever hope from even
getting close to following my Lord’s command to “love
one another?”
Glad you asked!
Jesus has sent us the Help we need to obey His command!
He has sent us He Who eternally Proceeds from the Father –
The Holy Spirit – The Paraclete – The One Called Alongside
to Help! And how will the Holy Spirit help us? He will
always remind you to forever focus on Jesus so that you
will be His witness in the world.
You see, Jesus DOES love us more than we, ourselves,
know how to love. So, if I have any hope of growing and
maturing and getting strong and becoming consistent
in my love of you and Him, I have to have the power of
attentiveness to keep my life focused on Him. Here comes
the Holy Spirit to remind me of Jesus’ life, His words, His
wisdom, His love, His actions, and His strength. And that
strength that took a corpse and resurrected that corpse from
the dead on Easter morning is the very strength available to
me to accomplish everything the Lord has commanded! That
makes following Jesus in a chaotic world that hates Him and
me possible. No room for despair or giving up. He is hear
to help, at every moment, in every situation, all the time!
Today, are you feeling weak? Believe it or not, that’s a
good place to be IF you turn your life to Christ and ask for
His help to endure with joy, knowing you are not alone.
You are not abandoned. There is the Comforter holding all
the wisdom and love of Christ, ready to pour that strength
into your weakness as much as you can bear and as much
as you need to keep you Orthodox on Purpose!
P.S. Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, Who is
everywhere present and filling all things. Treasury of Good
Gifts and Giver of life, come and abide in us and cleanse us
from every stain, and save our souls, O Good One. Amen
Powell, Fr Barnabas. “The Paraclete.” Faith Encouraged
https://blogs.ancientfaith.com
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Ο π. Ευδόκιµος Μαθιουδάκης
στον Ι.Ν. Κοίµησης της
Θεοτόκου Kingston µε τη
νεολαία.
Fr. Evdokimos Mathioudakis
at the Greek Orthodox
Community of Koimisis Tis
Theotokou in Kingston with the
youth.

Τρόφιµα για τους έχοντες ανάγκη στον
Ι.Ν. Αγ. Δηµητρίου Calgary µε τον π. Θωµά
Sandberg και νεαρούς συνεργάτες.
Food Drive for the needy at the Greek
Orthodox Community of St. Demetrios –
Calgary. Fr. Thomas Sandberg pictured with
some of the young parishioners.
Ο π. Νικόλαος Σιδεράς στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
Vancouver διδάσκει τους µικρούς.
Fr. Nikolaos Sideras from the Greek
Community of St. George in Vancouver
teaching the youth.
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Triodion
The Sunday of the Publican and the Pharisee is the first
Sunday of a three-week period prior to the commencement
of Great Lent. It marks the beginning of a time of
preparation for the spiritual journey of Lent, a time for
Orthodox Christians to draw closer to God through
worship, prayer, fasting, and acts of charity. It is also on
this day that the Triodion is introduced, a liturgical book
that contains the services from this Sunday, the tenth
before Pascha (Easter), to Great and Holy Saturday.
Biblical Story
The name for this Sunday is taken from the
parable of our Lord Jesus Christ found in Luke
18:10-14. This is the story of two men, one a Pharisee,
a member of a Jewish sect known for its diligent
observance of the Law, and the other a Publican, a
government official charged with the responsibility
of collecting taxes.
Both men enter the temple, and the Pharisee
stands openly and prays, thanking God that he is not
like other men, specifically extortioners, the unjust,
adulterers, “or even this tax collector” (v. 11). He
then begins to list his religious accomplishments
by stating, “I fast twice a week, and I give tithes of
all that I possess” (v. 12).
In direct contrast to the pride of the Pharisee,
the Publican goes to a place where he will not be
noticed by others and beats his breast saying, “God,
be merciful to me a sinner!” (v. 13).
Having told this story, Jesus affirms that it was
the Publican who returned home justified and forgiven
rather than the Pharisee. He states, “Everyone who exalts
himself will be humbled, and he who humbles himself will
be exalted” (v. 14).
The theme of this parable is repentance. Repentance is
the door through which we enter Lent, the starting-point
of the journey to Pascha. To repent signifies far more than
self-pity or futile regret over things done in the past. The
Greek term metanoia means “change of mind.” To repent is
to be renewed, to be transformed in our inward viewpoint,
to attain a fresh way of looking at our relationship with

God and with others. The fault of the Pharisee is that he
has no desire to change his outlook; he is complacent, selfsatisfied, and so he allows no place for God to act within
him. The Gospel depicts him as a man that is pleased only
with himself who thinks that he has complied with all of the
requirements of religion. But in his pride, he has falsified
the meaning of true religion and faith. He has reduced
these to external observations, measuring his piety by the
amount of money he gives.
The Publican, on the other hand, truly longs for a

“change of mind.” He humbles himself, and his humility
justifies him before God. He becomes, in the words of the
Sermon on the Mount (Matthew 5:3), “poor in spirit.”
He acknowledges that he is a sinner, and he knows that
salvation is only found in the mercy of God. Here we find an
example of true humility, an essential aspect of repentance.
A “change of mind” and the transformation of our lives
can only happen when we humble ourselves before God,
acknowledge our willingness to turn from sin, and receive
His grace into our lives.
Our preparation for Lent thus begins with a prayer
for humility, the beginning of true repentance. Through
repentance, we can find and return to the true order of
things, a restoration of our spiritual vision that will guide
us in a very difficult and challenging world. By entering
Great Lent in humility and repentance, we can attain deeper
communion with God as we receive His forgiveness and He
blesses by guiding us to greater spiritual heights.

Η τέλεια προσευχή είναι το "Πάτερ ημών..."
που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός.
Σύντομη ωραία προσευχή είναι:
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Traps and Threats
They have their heads on backwards. They
failed in life and now they want to pull others
down to failure - with words, with writing, by
working at setting up traps and threats. They
start with slander. They are never satisfied
with anything that anyone does. They criticize
everything and everyone. They present white
as black and black as white. And because others
do not seem to mind and pro¬test, they get
carried away by evil. And they then start to set
up their traps and to make their threats. They
spend years digging holes for others (actually
“dig¬ging their own holes”). And they really
are not very intelligent about it. They are
perpetual prophets of gloom. They gaze into
the future and are always mistaken in what they
foresee. They keep going on without shame.
They agonize; they suffer; they eat themselves
up. Why do they do it? What a pity it is! Who
is there to talk to them? To whom will they
listen? Who is there to tell them that “they
have wasted their lives”? We feel sorry for
them. We are ready to help them.
We pray
for them. May God help them
g e t
out of the vicious circle
they
are in. May they use their
talent the right way.
But with setting traps
and making threats
they will not gain
anything. May they come
to understand that.

Τὶ γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήση τὸν
κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
Μαρκ. η 36
For what will it profit a man if he gains the
whole world, and loses his own soul?
Mark 8:36

Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε,
Χριστέ ελέησόν με.
με.
The perfect prayer is the "Our Father...",
which Christ taught us.
A good short prayer is:
Ο π. Ιωάννης Φορτωµάς µε µέλη της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη- Αγ. Μαρκέλλας, Νοτίας
Ακτής, Montreal.
Fr. Ioannis Fortomas with the Philoptochos Chapter of St.
John the Baptist – St. Markellas, South Shore Montreal.

I'M ORTHODOX:
WHAT DOES THAT MEAN?
30 QUESTIONS AND ANSWERS
- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK
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What Is Deification (Theosis),
What Is Salvation?
“God became human that
we might be made god.”

–St. Athanasios, Patriarch of Alexandria

Deification is the ancient theological word
used to describe the process by which a Christian
becomes more like God. St. Peter speaks of this
process when he writes, “As His divine power
has given to us all things that pertain to life and
godliness ... you may be partakers to an inheritance
incorruptible and undefiled (cf. 1:3, 4).
When the Church calls us to pursue godliness, to
be more like God, this does not mean that human

beings become divine. We do not become like God
in His nature. That would not only be heresy, it

I Thank You, I Glorify You
Christ have mercy on me.
would be impossible. For we are human, always
have been human, and always will be human. We
cannot take on the nature of God.
Deification means we are to become more
like God through His grace or divine energies.
In creation, humans were made in the image and
likeness of God (Gn 1:26) according to human
nature. In other words, humanity by nature is an
icon or image of deity: the divine image is in all
humanity. Through sin, however, this image and
likeness of God was marred, and we fell.
When the Son of God assumed our humanity in
the womb of the blessed Virgin Mary, the process
of our being renewed in God’s image and likeness
was begun. Thus, those who are joined to Christ,
through faith, in Holy Baptism begin a process of
re-creation, being renewed in God’s image and
likeness. We become, as St. Peter writes, “partakers
of the divine nature” (1:4).
When we are joined to Christ, our humanity is
interpenetrated with the energies of God through
Christ’s glorified flesh. Nourished by the Body and
Blood of Christ, we partake of the grace of God –
His strength, His righteousness, His love – and are
enabled to serve Him and glorify Him. Thus we,
being human, are being deified.

Remember
Our ORTHODOX
Theological Academy
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

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ελληνική Oρθόδοξος Αρχιεπισκοπή Καναδά
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Toronto OΝ M4H 1C6, Canada
Tel: 416-429-5757 • Fax: 416-429-4588
E-mail: office@goarchdiocese.ca
YouTube: GOMetropolis Toronto
Web: www.goarchdiocese.ca Twitter@GO_Metropolis
Συντάσσεται από επιτροπή και κυκλοφορεί την πρώτη
εβδομάδα εκάστου μηνός.
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Archdiocese of Canada.
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

άββατο, 1 Ιανουαρίου. Λόγω κακοκαιρίας ο
Αρχιεπ. Σωτήριος δεν μετέβη στο Μοναστήρι
του Πατροκοσμά όπως ήταν το πρόγραμμά του,
αλλά λειτούργησε στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.
Διαβάστηκε σε όλες τις εκκλησίες η εγκύκλιός του για
το νέο έτος.
Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου. Την Θ. Λειτουργία και τον
Μέγα Αγιασμό των Υδάτων τέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος
στον Ι. Ναό Προφήτη Ηλιού με τη συμμετοχή του ιερ.
προϊσταμένου π. Θεολόγου Δράκου και του π. Σταύρου
Μανιάτη. Με ευλάβεια προσήλθε ο κόσμος τηρώντας
βέβαια, τους κανονισμούς περί κορωνοϊού.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Αρχιεπίσκοπος προεξήρχε
του Μ. Εσπερινού στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Βαπτιστή,
βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστάμενο π. Φίλιππο
Φιλίππου και άλλους ιερείς. Εκκλησιάστηκαν πολλοί
άνθρωποι και η νέα πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο κα Παρασκευή (Μπέτυ) Σκουτάκη. Στο τέλος
του Εσπερινού μετά το θείο κήρυγμα ο Αρχιεπίσκοπος
μίλησε για τη νέα διοίκηση της ΕΚΤ και είπε, ότι νέα
περίοδος ξανοίγεται μπροστά μας, δημιουργικής
συνεργασίας όλων των Κοινοτήτων Τορόντο και
περιχώρων, επήνεσε δε εξαιρετικά την πρόεδρο κα
Παρασκευή (Μπέτυ) Σκουτάκη και το συμβούλιό της
λέγοντας, ότι αναμένονται πολλά.
Κυριακή, 9 Ιανουαρίου. Λόγω κορωνοϊού και
κακοκαιρίας ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος δεν μετέβη στην
Κοινότητα Ottawa, όπως ήταν στο πρόγραμμά του.
Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου. Συνεργασία είχε ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με τον Δρ. Γεώργιο Σολέα,
πρόεδρο του Ontario Liquor Board, και κανόνισαν τις
τελευταίες λεπτομέρειες για τη διαθήκη του αείμνηστου
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προσήλθαν με ευλάβεια αρκετοί χριστιανοί. Μετά τη
Θ. Λειτουργία η Φιλόπτωχος Αδελφότητα παρέθεσε
γεύμα για τον Αρχιεπίσκοπο και τους ιερείς μόνο, λόγω
κορωνοϊού.
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου. Συσκέψεις είχε ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος με τη νέα πρόεδρο της ΕΚΤ κα Παρασκευή
Σκουτάκη και τον γιατρό κ. Αναστάσιο Καραντώνη και
έθεσαν τις βάσεις για καλή συνεργασία.
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου. Τον Αρχιεπίσκοπο
Σωτήριο επισκέφθηκε ο π. Χρήστος Μπιτσακάκης, ιερ.
προϊστάμενος της Ι. Μονής Πατροκοσμά και συζήτησαν
διάφορα θέματα που απασχολούν την Ι. Μονή. Μετά
τη συνεδρίαση ο π. Χρήστος Μπιτσακάκης και ο
Αρχιεπίσκοπος συνεδείπνησαν.
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου. Τη Θ. Λειτουργία στον
Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Τορόντο, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος, βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστάμενο π.
Κωνσταντίνο Παυλίδη και τον π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα.
Στο εκκλησίασμα ήταν η νέα πρόεδρος της ΕΚΤ κα Μπέτυ
Σκουτάκη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο
τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε με
καλά λόγια για την ΕΚΤ, την πρόεδρο κα Σκουτάκη και
το Δ.Σ. Μετά τη διανομή του αντιδώρου προσφέρθηκη
ελαφρύ γεύμα για ορισμένους μόνο ανθρώπους λόγω
κορωνοϊού και έκοψαν την βασιλόπιτα. Η τυχερή
της ημέρας που βρήκε το φλουρί ήταν η πρόεδρος κα
Σκουτάκη. Καλός οιωνός. Καλή συνέχεια με μεγάλες
προόδους.
Δευτέρα,
24
Ιανουαρίου. Τον
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο
επισκέφθηκε στο
γραφείο του ο διεθνούς
φήμης καθηγητής
της ιατρικής Αλέκος
Χατζηπαύλου και
του προσέφερε το
περισπούδαστο βιβλίο
του «Πίσω από τις σκιές
των ιατρικών σκέψεων».
Ο κ. Χατζηπαύλου
και ο Σεβασμιώτατος
συνδέονται με πολλή
στενή φιλία από τη
δεκαετία του ’60, όταν ο
Απλά λειτούργησε στην επέτειο της 48ης σε Επίσκοπο χειροτονίας του ο Αρχιεπ. Καναδά
Αρχιεπίσκοπος ήταν ιερ.
Σωτήριος. Στη φωτογραφία µετά τη Θ. Λειτουργία µε τον διευθυντή της Θεολογικής
προϊστάμενος του Ι.Ν.
Ακαδηµίας Επίσκοπο Πατάρων Αθηναγόρα και τους φοιτητές. - Archbishop Sotirios
Αγ. Γεωργίου Montreal
celebrated a simple Liturgy for his 48th anniversary of his enthronement as Bishop. In
και ο κ. Χατζηπαύλου
the photos after the Divine Liturgy with the Dean of the Theological Academy, Bishop
ζούσε με τον αείμνηστη
Athenagoras of Patara, Fr. Konstantinos Chialtas, graduate of the Theological Academy
σύζυγό του Βασιλική
and the students of the Academy.
και τα παιδιά τους
στο Montreal και ήταν
καθηγητής στο πανεπιστήμιο McGill και διευθυντής της
Κλεάνθη Μίσσιου, ο οποίος άφησε στην Ι. Αρχιεπισκοπή
ορθοπεδικής κλινικής στο Jewish General Hospital.
μας περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια δολάρια
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου. Σύσκεψη είχε ο Αρχιεπ.
($8.000.000.00), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ειδικούς
Σωτήριος με τον δικηγόρο κ. Χρήστο Τζίκα και τον
σκοπούς κατά την επιθυμία του μεγάλου δωρητού. Οι
αρχιτέκτονα κ. Λ. Μακριμίχαλο και συνεζήτησαν δια
επιθυμίες των δωρητών πρέπει να γίνονται σεβαστές.
μακρόν πως μπορούν να αναπτύξουν τις περιουσίες
Ευχαριστούμε τον αείμνηστο Κλεάνθη Μίσσιο και την
(ακίνητα της Ι. Αρχιεπισκοπής), ώστε να αξιοποιηθούν
αείμνηστη σύζυγό του Μαρία και ευχόμαστε ο Θεός να
καλύτερα.
τους αναπαύει μεταξύ των αγίων.
Κυριακή, 30 Ιανουαρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος
Κυριακή, 16 Ιανουαρίου. Με τη συμμετοχή του ιερ.
συνοδευόμενος από τον π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα,
προϊσταμένου π. Φωτίου Τσάμη, ο Αρχιεπ. Σωτήριος
ιερ. προϊστάμενο της Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας-Αγ.
τέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Hamilton.
Γερασίμου Mississauga, μετέβη και τέλεσε μαζί και με
Ένιωσαν ανακούφιση οι ευλαβείς χριστιανοί αφού δεν
τον ιερ. προϊστάμενο π. Ηλία Δρόσσο, την Θ. Λειτουργία
είχε δυνηθεί ο Αρχιεπίσκοπος να λειτουργήσει εκεί την
στον Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Hamilton. Εκεί ψάλλει
Κυριακή 2 Ιανουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμά του.
ο Θεόδωρος Σταυρόπουλος, αδελφός του π. Βασιλείου
Η Κοινότητα προχωρεί θαυμάσια. Παρά τον κορωνοϊό

Η ιστορία μιας
φωτoγράφισης
“Πήγα με χίλιες δυο προφάσεις να τον φωτογραφίσω
στο καφενείο της Δεξαμενής.
Δεν υπήρχε έως τότε φωτογραφία του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη.

Και συλλογιζόμουν ότι από τη μια μέρα στην άλλη
μπορούσε να πεθάνει ο μεγάλος Σκιαθίτης και μαζί του
να σβήσει για πάντα η οσία μορφή του.
Αλλά ο αγνός αυτός χριστιανός δεν εννοούσε με
κανένα τρόπο να επιτρέψει στον εαυτό του μια τέτοια
ειδωλολατρική ματαιότητα.
“Ού ποιήσεις σε αυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα
ήταν η άρνησή του και η απολογία του”.
Αποφάσισα όμως να πάρω την αμαρτία του στο
λαιμό μου.
Ο Θεός κι η μακαρία ψυχή του ας μου συχωρέσουν
το κρίμα μου.
Ένας απ΄ τους ωραιότερους τίτλους που αναγνωρίζω
στη ζωή μου είναι ότι παρέδωσα στους μεταγενέστερους
τη μορφή του Παπαδιαμάντη.
Είχε πάρει μόνος του τη φυσική του στάση πάνω σε
μια καρέκλα με τα χέρια σταυρωμένα με το κεφάλι
σκυφτό με τα μάτια χαμηλωμένα στάση βυζαντινού
αγίου σαν ξεσηκωμένη από κάποιο παλιό τέμπλο
ερημοκλησιού του νησιού του.
Ο Αλέξανδρος ήταν βιαστικός να τελειώνουμε.
Γιατί;
Μου το ψιθύρισε ανήσυχα στ΄ αυτί κι ήταν η πρώτη
φορά που τον άκουσα- ούτε φαντάζομαι να τον άκουσε
ποτέ κανένας άλλος – να μιλεί γαλλικά.
”Nous excitons la curiosite du pablic.
”Ερεθίσαμε την περιέργεια του… Κοινού!
Ποιου Κοινού;
Δεν ήταν εκεί κοντά μας παρά ένα κοιμισμένο
γκαρσόνι του καφενείου, ένας γεροντάκος που
λιαζότανε στην άλλη γωνιά του μαγαζιού και δυο

ΘυμηθεΙτε τηΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΘεολογικΗ μας ΑκαδημΙα
Στις ετήσιες δωρεές σας και στη
Διαθήκη σας περιλάβετε και την
Θεολογική μας Ακαδημία.
Εγγυάται το μέλλον της Εκκλησίας
και του Ελληνισμού στον Καναδά.
Χρειάζεται την αγάπη και την
υποστήριξη όλων μας.
Το επίσημο όνομά της είναι:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy
Σταυροπούλου, των οποίων εκοιμήθησαν εν Κυρίω
οι αδελφοί Γεώργιος και Ματίνα. Ο Σεβασμιώτατος
απηύθυνε ειδική δέηση γι αυτούς, αλλά και για τη μητέρα
Ελισάβετ και τη θεία Σοφία Κούρτη του Ευάγγελου
Θεοδωρόπουλου, ο οποίος είναι πανευλαβής και
υπηρετεί την εκκλησία για χρόνια στο Ιερό. Παρά τον
κορωνοϊό το εκκλησίασμα ήταν πολυπληθές, ο δε Ι. Ναός
είναι θαυμάσιος βυζαντινού ρυθμού. Ο Ι. Ναός ήταν
πρωτεσταντικός, αλλά η αγάπη των ευλαβών χριστιανών
με αρχηγό τον Άρχοντα Έκδικο Κωνσταντίνο Κανδαλέπα,
τον μετεποίησαν και τον έκαναν πραγματικά βυζαντινού
ρυθμού. Η Κοινότητα με πρόεδρο τον κ. Πέτρος
Μουριόπουλο προχωρεί με τον καλύτερο τρόπο.

		

PROGRAM OF
HIS EMINENCE
ARCHBISHOP SOTIRIOS

MARCH2022
Sun 6
		

D. Liturgy, St. George H. Church,
Guelph, ON

Thu 10 Eve. Presanctified D. Liturgy for St.
		 Theodora of Arta,
		 Prophet Elias H. Church, Mississauga, ON
Fri 11 1st Salutations, Sts. Constantine and
		 Helen H. Church. Toronto, ON
Sun 13 D. Liturgy, Panagia H. Church,
		 Toronto, ON
Sun 13 G. Vespers for the Sunday of Orthodoxy,
		 St. Panteleimon H. Church, Markham, ON
Wed 16 Eve. Presanctified D. Liturgy of St. Alexios,
		 Man of God, H. Monastery of
		 St. Patrokosmas, Bolton, ON
Fri 18 2nd Salutations, Holy Trinity H. Church,
		 Toronto, ON
Sun 20 D. Liturgy, Sts. Peter and Paul H. Church,
		 Kitchener, ON
Thu 24 G. Vespers, Evangelismos H.Church,
		 Montreal, QC
Fri 25 D. Liturgy, Evangelismos H.Church,
		 Montreal, QC
Fri 25 3rd Salutations, Archangels H. Church,
		 Montreal, QC
Sun 27 D. Liturgy, H. Cross H. Church, Laval, QC
λουστράκια που παίζανε παράμερα.
Αυτό ήταν το Κοινό που ανησυχούσε τον
Παπαδιαμάντη η ”περιέργειά” του.
Και αυτή ήταν η διαπόμπευσή του που βιαζόταν να
της δώσει ένα τέλος.
”Η φιλία νίκησε το ζορμπαλίκι…”μου είπε, -αντιγράφω
τα λόγια του- στο τέλος του μαρτυρίου του.
Μήπως δεν ήταν στ’ αλήθεια, μια πραγματική θυσία
που είχε κάνει στη φιλία μου;
Μια θυσία της αγιότητάς του στην ειδωλολατρική
ματαιότητα των εγκοσμίων.”
Παύλος Νιρβάνας

Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καὶ Τελώνου
μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς, πρὸς
τὸν Σωτῆρα κραυγάζοντες· Ἵλαθι μόνε ἡμῖν
εὐδιάλλακτε.
Ὕμνος Τριωδίου

Let us flee from the boasting of the Pharisee
and learn through our own sighs of sorrow
the humility of the Publican. Let us cry
out to the Savior, Have mercy on
us, for through You alone are we
reconciled.
Triodion

