“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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Από πού ήλθατε και πού πηγαίνετε
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Ήλθατε από το σπίτι σας. Ήλθατε από την καλή, την χριστιανική
οικογένειά σας. Ήλθατε από το περιβάλλον του σπιτιού σας που µύριζε
λιβάνι. Που καθηµερινά, οµαδικά, η προσευχή ανέβαινε στο θρόνο της
Χάριτος. Η δοξολογία του Θεού ήταν αδιάκοπη. Η ευχαριστία και η
ευγνωµοσύνη στο Θεό, ειλικρινής και εκ βαθέων. Η οικογένειά σας, σάς
έδωσε την κλίση και ο Θεός την κλήση. Σας εκάλεσε ο Θεός και από το
σπίτι σας ήλθατε στη Θεολογική µας Ακαδηµία.
Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, η Θεολογική µας Ακαδηµία ήταν το
σπίτι σας, µακριά από το σπίτι σας. Εζήσατε για τέσσερα χρόνια σε ένα
περιβάλλον οικογενειακό. Ιερές Ακολουθίες, πρωί και βράδυ. Κοινή
τράπεζα. Η αγάπη και το ενδιαφέρον των καθηγητών και του Σχολάρχου,
η δική σας επιµέλεια και η χάρη του Θεού, έφεραν τα σηµερινά
αποτελέσµατα. Τελειώσατε και παίρνετε το πτυχίο σας. Οι γονείς σας
και η οικογένειά σας, η Θεολογική µας Ακαδηµία και όλος αυτός ο λαός
που είναι εδώ απόψε, σας καµαρώνουν και σας συγχαίρουν. Ολόψυχα
σας εύχονται καλό δρόµο και καλή επιτυχία.
Αλήθεια πού πάτε. Από πού πραγµατικά ήλθατε και πού πάτε; Ήλθατε
από το δηµιουργικό χέρι του Θεού, όπως όλοι µας. Η κακή χρήση της
ελευθερίας και το λάθος του Αδάµ και της Εύας, σας έφεραν στον τόπο
της εξορίας, όπως και όλους µας. Ο φιλάνθρωπος Δηµιουργός µας, δεν
ήθελε να µείνουµε για πάντα στην εξορία. Έκαµε την φιλευσπλαγχνία
Του. Έστειλε τον µονογενή Του Υιό Ιησού Χριστό και Εκείνος µε την
σταυρική Του θυσία, την Κάθοδό Του στον Άδη, την Ανάστασή Του και
την Ανάληψή Του, άνοιξε τις πόρτες διάπλατα για την επιστροφή του
καθενός µας στη Γη της Επαγγελίας. Συνεπώς, ο αληθής προορισµός σας
είναι η Γη της Επαγγελίας. Ο Ουράνιος Παράδεισος. Εκεί λοιπόν τελικά
πηγαίνετε, διότι «ουκ έχοµεν ώδε µένουσαν πόλιν αλλά την µέλλουσαν
επιζητούµεν».
Σκεφθείτε. Είσθε πτυχιούχοι της Θεολογικής µας Ακαδηµίας. Αυτό
σηµαίνει πως στον τελικό σας σκοπό δεν πρέπει να πάτε µόνοι σας. Θα
γίνετε ιερείς. Θα φοράτε το πετραχήλι σας. Το πετραχήλι φέρει κρόσια,
τα οποία συµβολίζουν τις ψυχές των ανθρώπων που κρέµονται από
τον λαιµό σας. Είναι οι ψυχές των ενοριτών σας. Θα είσθε υπεύθυνοι
γι’αυτούς. Θα πρέπει όλους µαζί και µε τον εαυτό σας να τους φέρετε
στον τελικό σκοπό, τη Γη της Επαγγελίας. Τον Ουράνιο Παράδεισο.
Πήρατε τα εφόδια από το σπίτι σας και από την οικογένειά σας. Από την
Θεολογική µας Ακαδηµία και την Εκκλησία µας. Οπλιστήκατε µε γνώσεις
και καλό χαρακτήρα. Προχωρείστε µπροστά. Θα σας συνοδεύουν η
αγάπη και οι προσευχές των γονιών σας και όλων µας. Θα σας συνοδεύει
ο ίδιος ο Χριστός. Είναι πιστός φίλος και ποτέ δεν θα σας εγκαταλείψει.
Προσέξετε, ώστε και σεις ποτέ να µην Τον εγκαταλείψετε.
Στη σημερινή εποχή τα προβλήματα είναι πολλά. Η αθεΐα και οι άθεοι
έχουν εξαπλωθεί. Οι διάφορες θρησκείες επαγγέλλονται διαφορετικά.
Εμείς οι ορθόδοξοι πρέπει καθημερινά να ρωτούμε τους εαυτούς μας:
Είμαστε αληθινά ορθόδοξοι όπως μας θέλει ο Χριστός; Τα γεγονότα
στην Ουκρανία αποδεικνύουν αυτό ή το αντίθετο; Όλοι μαζί και ο
καθένας χωριστά να προσευχόμαστε για όλους τους εμπλεκόμενους στην
Ουκρανία, να τους φωτίζει ο Θεός να ζουν την Ορθοδοξία τους. Να μην
εκτρέπονται σε πράξεις που προσβάλλουν την Ορθοδοξία.
Σαν Επίσκοπος και πνευµατικός πατέρας, σας εύχοµαι καλό δρόµο και
καλή επιτυχία. Καλή αντάµωση και καλή συνεργασία στην Κοινότητα
που θα αναλάβετε να ποιµάνετε. Και καλή αντάµωση στον τελικό σκοπό,
όταν ο Θεός αποφασίσει να µας καλέσει κοντά Του. Ήλθαµε από τον
Θεό και πρέπει να επιστρέψουµε στον Θεό. Δεν θα χάσουµε τον δρόµο.
Δεν θα µας εγκαταλείψει ποτέ η χάρη Του.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
και Ευαγγελιστής
Ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ήταν
γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και νεώτερος
αδελφός του αποστόλου Ιακώβου. Γεννήθηκε στη
Γαλιλαία και δεν μορφώθηκε καθώς από μικρός
βοηθούσε τον πατέρα του που ήταν ψαράς. Στην
αρχή έγινε μαθητής του Αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου και αμέσως μόλις γνώρισε τον Ιησού
έγινε μαθητής του μαζί με τον αδερφό του τον Ιάκωβο.
Η Εκκλησία μας του απένειμε την προσωνυμία του
Θεολόγου.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο Ευαγγελιστής
της αγάπης. Όχι μόνο γιατί αναφέρεται συνεχώς
στα κείμενα του στη αγάπη, αλλά κυρίως γιατί
την βίωνε και την εξέφραζε. Αγαπούσε πολύ
τον Διδάσκαλό του. Τον ακολούθησε και στις
πιο δύσκολες ώρες της επίγειας ζωής Του.
Όταν οι άλλοι μαθητές ήταν κρυμμένοι
«διά τον φόβον των Ιουδαίων», αυτός ήταν
παρών στην σύλληψή Του, στην δίκη
και στον Γολγοθά, όπου κάτω από τον
Σταυρό στις κρίσιμες εκείνες στιγμές του
εμπιστεύθηκε ο Χριστός την μητέρα Του.
Και αυτός τίμησε την επιθυμία του
Κυρίου και μέχρι την Κοίμηση της την
φρόντιζε ως αληθινή του μητέρα. Μαζί
με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο
αποτελούσαν την τριάδα τον μαθητών που
είχε μαζί του ο Χριστός στην ανάσταση της κόρης
του Ιαείρου, στο όρος Θαβώρ, όπου «μετεμορφώθη
έμπροσθεν αυτών», καθώς και στην Γεσθημανή, όπου
προσευχήθηκε πριν από το πάθος Του.
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Η γιορτή της Μητέρας
Γιορτή της Μητέρας και τα απανταχού της
γης τέκνα βρίσκουν την ευκαιρία να θυμηθούν
και να τιμήσουν τη μητέρα τους. Κοντά σ’
αυτούς και αρκετοί αμφισβητίες που
βλέπουν τη θέσπιση της «γιορτής» σαν
εκδήλωση εμπορευματοποίησης ή άλλοι
που θεωρούν ότι η ιερότητα του προσώπου
της μητέρας είναι τέτοια, που της ανήκουν
όλες οι ημέρες του έτους και όχι μία
ξεχωριστή.
Η Εκκλησία από την πλευρά της
προβάλλει το πρόσωπο της Παναγίας
ως την κατ'εξοχήν μητέρα και υπομιμνήσκει διακριτικά την εορτή της Υπαπαντής (στις
2 Φεβρουαρίου) ως την ημέρα που θα μπορούσε να τιμηθεί το πρόσωπο της μητέρας.
Αιώνιο πρότυπο μητέρας η Παναγία, συμπάσχει και συμπονά με κάθε πονεμένο
άνθρωπο και αποτελεί μαζί το καταφύγιο και την παρηγοριά όλων των κατατρεγμένων.
Η θλιμμένη της εικόνα από τη ρομφαία που τη διαπέρασε βλέποντας το Γιο της να
πάσχει για την ανθρωπότητα, την καθιστά ένα κατεξοχήν πρόσωπο ευσπλαχνίας και
φιλανθρωπίας. Είναι η αρχετυπική Μάνα, που πονά και νοιάζεται για τα παιδιά της, για
τη θλίψη και την αδικία που κυριαρχεί στον κόσμο, είναι ο συνεχιζόμενος αναστεναγμός
για τον πάσχοντα άνθρωπο. Στο πρόσωπό της οι μητέρες κυρίως βρίσκουν μια μοναδική
συμπαραστάτρια και μια απόλυτη κατανόηση για την ανησυχία τους για το μέλλον
των παιδιών τους και του κόσμου όλου. Στους πολέμους είναι οι μάνες που πεθαίνουν,
λέει ο ποιητής…

Tελετή απονομής πτυχίων της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο
Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά
κ. Σωτήριος με επισήμους
καλεσμένους, ιερείς και τους
φοιτητές της Πατριαρχικής
Ορθόδοξης Θεολογικής
Ακαδημίας Τορόντο. Διακρίνεται
ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδος στο Τορόντο κ. Βίκτωρ
Μαλιγκούδης και η ηγουμένη
της Ι. Μονής Αγ. Πατροκοσμά
γερόντισσα Αλεξία.
Archbishop Sotirios of Canada,
with dignitaries, priests and
the students of the Patriarchal
Toronto Orthodox Theological
Academy. Among them, the
General Consul of Greece in
Toronto Mr. Victor Maligoudis
and Abbess Alexia of St.
Patrokosmas Monastery.
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Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Γιορτάζει η μητέρα
Στις 2 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά και
εορτάζει την Υπαπαντή του Χριστού, τον σαραντισμό ή
εκκλησιασμό όπως αλλιώς λέγεται. Η εορτή αυτή είναι
Δεσποτική και Θεομητορική ταυτόχρονα, τιμώντας μαζί
με τον Χριστό και την Παναγία.
Η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου έχει καθιερωθεί ως
η εορτή της Μητέρας. Ηταν η ημέρα θανάτου της
Αμερικανίδας Αννας Τζέρβις από τη Φιλαδέλφεια,
η οποία τίμησε τη μνήμη της δικής της μητέρας και
κατόρθωσε να επιβάλει την εορτή αυτή διεθνώς.
Η συγκυρία της ημέρας της Μητέρας την άνοιξη
είναι σημαντική γιατί η Μητέρα είναι η ίδια η άνοιξη. Η

γυναίκα με τη μητρότητα τοποθετείται σ’ ένα ασύγκριτο
βάθρο της ζωής. Ο Jung αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αν
η γυναίκα καταλάβει τον πραγματικό της προορισμό,
ο κόσμος και ο πολιτισμός θα αλλάξουν πορεία και θα
πάρουν καινούρια όψη».
Η Μητέρα αποτελεί την πηγή της ζωής, το θεμέλιο της
οικογένειας και τη χαρά και ευτυχία της προσωπικής
και κοινωνικής μας ζωής. Σε προσωπικό επίπεδο η
Μητέρα στηρίζει και συντελεί στην ανάπτυξη του κάθε
ανθρώπου, προσφέρει την ασφάλεια και σιγουριά, την
αγάπη και τρυφερότητα, την παρηγοριά και ανακούφιση.
Η Μητέρα διαπλάθει και καλλιεργεί τον χαρακτήρα,
την αξία και την προσωπικότητα του καθενός μας.
Ενθαρρύνει και ισορροπεί, αγκαλιάζει και χαϊδεύει τα
παιδιά της σε όλες τις φάσεις της ζωής τους και αποτελεί
τη μόνιμη πηγή χαράς και ηρεμίας.
Σε ηρωικό επίπεδο η Μάνα θεωρείται ως η ευγενέστερη
και ηρωικότερη μορφή του κόσμου. Προσφέρει τον
άνθρωπο στην κοινωνία να συμμετάσχει και να αγωνιστεί
για τον ίδιο, τον συνάνθρωπο και ολόκληρο το κοινωνικό
σύνολο. Η Μάνα είναι εκείνη που παρακολουθεί βήμα με
βήμα την πορείας μας - πνευματική και κοινωνική - και
μας στηρίζει, μας προφυλάζει και μας προστατεύει στους
κινδύνους και τις δυσκολίες. Η Μάνα είναι εκείνη που
γεμίζει τον κόσμο με ήρωες, αγίους, σοφούς, εργάτες
του καλού, επιστήμονες. Η Μάνα είναι το ασφαλέστερο
καταφύγιο που δέχεται, καταλαβαίνει, προσμένει
και συγχωρεί. Η Μάνα ξέρει να προσφέρεται και να
αναλώνεται χωρίς υπολογισμούς. Η Μάνα είναι η πηγή
της αγάπης και τη ζωής.
Η κοινωνία θεωρεί αυτονόητη τη συμβολή της
Μητέρας στο πλαίσιο της οικογένειας καθώς επίσης και
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Θεωρείται αυτονόητη
η ανιδιοτελής και ασυλλόγιστη αγάπη και κατανόησή
της. Θεωρείται δεδομένη η σταθερή παρουσία και
συμπαράστασή της σε ο,τιδήποτε κι αν συμβεί. Η Μητέρα
είναι ο θρίαμβος στη ζωή και στο θάνατο.
Η Μητέρα προστατεύει, αγκαλιάζει και
συμπαραστέκεται στο παιδί της από την πρώτη στιγμή
κιόλας της δημιουργίας, από όταν βρίσκεται ακόμα ως
έμβρυο μέσα στην κοιλιά της. Νοιάζεται, ενδιαφέρεται
και αγωνιά για το αν είναι καλά και δεν παύει να ζει με
αυτή την έγνοια μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής
της. Το ενδιαφέρον, η μητρική αγάπη, η έγνοια και η
ανησυχία είναι συναισθήματα που κάθε μητέρα βιώνει
από μόνη της στον υπέρτατο βαθμό, χωρίς εξαναγκασμό
ή καθοδήγηση. Παρευρίσκεται στο παιδί της σε κάθε
του βήμα από όταν γεννηθεί, που θα βγάλει το πρώτο
δοντάκι, που θα πρωτοπερπατήσει, που θα τρέξει, θα
χτυπήσει, θα αρρωστήσει, θα μιλήσει, θα γελάσει, θα
χαρεί, θα πονέσει, θα γνωρίσει τη ζωή από κάθε πλευρά.

Τα παιδιά
ο εκκλησιασμός
και η προσευχή
Πόσο εύκολο είναι να εμπνεύσει κανείς στο παιδάκι την
αγάπη και την ευλάβεια στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας!
Φτάνει μόνο να του δώσουμε να καταλάβει, ότι στο ναό
βρίσκεται πιο αισθητά ο «πανταχού παρών» Κύριος, ο Θεός
που τόσο αγαπάει τα παιδιά, και που καλεί κι αυτό κοντά Του.
Επομένως μέσα στο ναό πρέπει να στεκόμαστε ήσυχα, να
κάνουμε με προσοχή το σταυρό μας και να προσευχόμαστε
ευλαβικά.
Ναι, γονείς! Αν η καρδιά σας είναι πλημμυρισμένη από
πίστη και αγάπη στο Θεό, θα βρείτε χίλιους δυό τρόπους να
μεταδώσετε τα αισθήματα αυτά στο παιδί σας. Τη μεγαλύτερη
αδικία κάνουμε στα παιδιά μας, αν τους στερήσουμε το
θησαυρό της πίστεως, το θησαυρό της Ορθοδοξίας.
Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λένε, ότι «η ψυχή του
ανθρώπου -επομένως και του παιδιού- είναι από τη φύση
της χριστιανική». Γι’ αυτό ο Θεός περιμένει χριστιανικές
εκδηλώσεις από την παιδική ψυχή.
Για το λόγο αυτό ακριβώς, για να ριζώσει και ν’ αναπτυχθεί
το ορθόδοξο χριστιανικό βίωμα στις ψυχές των παιδιών, οι
γονείς είναι υποχρεωμένοι να τα μαθαίνουν από μικρά να
επικοινωνούν με το Θεό, να προσεύχονται. Όσο μικρό κι αν
είναι το παιδί, μπορεί να προσεύχεται. Αφού ζητάει από τους
γονείς κάτι που θέλει, γιατί άραγε δεν μπορεί να το ζητήσει
από τον ουράνιο Πατέρα;
Μάθετε λοιπόν το παιδί σας να προσεύχεται. Αν αρχίσετε
όταν ακόμα είναι μικρό, η προσευχή σιγά-σιγά θα του γίνει
συνήθεια και ανάγκη! Να κάνετε συστηματικά μαζί με τα
παιδιά σας πρωινή και βραδινή προσευχή, καθώς και πριν
και μετά το φαγητό. Να μην πλησιάζουν στο τραπέζι όπως
τ’ άλογα ζώα στο παχνί, αλλά να μάθουν ότι, όποιος θέλει ν’
απολαμβάνει τα δώρα του Θεού, πρέπει να τα ζητάει, αλλά

Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε
τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει ὁ πιστεύσας
καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας
κατακριθήσεται.
Μάρκ. 16, 15-16
And He said to them, “Go into all the world
and preach the gospel to every creature.
He who believes and is baptized will
be saved; but he who does not
believe will be condemned.
Mark 16:15-16

και να ευχαριστεί όταν τα παίρνει. Το «Πάτερ ημών», το
«Θεοτόκε Παρθένε» και άλλες σύντομες προσευχές πρέπει
να τις γνωρίζει κάθε παιδάκι.
Είναι πολύ θλιβερό φαινόμενο το ότι, στην εποχή μας, η
κοινή, οικογενειακή προσευχή χάθηκε σχεδόν από παντού.
Πράγματι, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπουμε τόσες
δυστυχισμένες οικογένειες και τόσες αποτυχίες στην αγωγή:
Επειδή οι άνθρωποι, οι οικογένειες, έπαψαν να προσεύχονται.
Αιώνιο κύρος έχουν οι λόγοι του Κυρίου: «Αιτείτε, και
δοθήσεται υμίν» (Ματθ. 7:7).
Ίσως αντιδράσουν μερικοί: «Μα το παιδί δεν καταλαβαίνει
τις προσευχές». Ασφαλώς και δεν πολυκαταλαβαίνει τα
νοήματα των προσευχών, μπαίνει όμως στο κλίμα της
ευλάβειας, όσο μικρό κι αν είναι. Αυτό ακριβώς χρειάζεται! Αν
και δεν μπορεί να σχηματίσει μέσα του καθαρή την εικόνα του
Θεού, ωστόσο νιώθει το Θεό! Αισθάνεται πως υπάρχει κάποια
ανώτερη ύπαρξη, που μας αγαπάει, και που πρέπει κι εμείς ν’
αγαπούμε. Όταν το παιδί προφέρει τα λόγια της προσευχής,
σκέφτεται το Θεό, προσφέρει σ’ Αυτόν τα αισθήματά του.
Μια τέτοια προσευχή, που προέρχεται από την αθώα παιδική
καρδιά, είναι πολύ πιο ευάρεστη στο Θεό από την προσευχή
ενός σοφού, που κατανοεί ακριβώς κάθε λέξη, προσεύχεται
όμως συχνά μόνο με την ψυχρή λογική, χωρίς τη θέρμη της
καρδιάς. Πόσο αρέσει στο Θεό η παιδική προσευχή, το λέει ο
ψαλμωδός γράφοντας: «Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων
κατηρτίσω αίνον» (Ψαλμ. 8:3).
Για να εκπληρωθεί όμως το καθήκον της σωστής
εκκλησιαστικής αγωγής των παιδιών, πρέπει πρώτ’ άπ’ όλα
οι ίδιοι οι γονείς να είναι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι. Πρέπει
οι ίδιοι ν’ αγαπούν την προσευχή.
Αν η μητέρα δεν είναι πιστή και ευσεβής, αν δεν βρίσκειγιατί δεν ζητάει- χαρά και παρηγοριά στην προσευχή, τότε δεν
ασκεί σωστά την αγωγή της ευσέβειας στα παιδιά της. Μόνο
όταν η μητέρα έχει συνεπή πνευματική ζωή, μόνο όταν το
παιδί βλέπει την ίδια να προσεύχεται συχνά και θερμά, τότε
μόνο θα εγκολπωθεί τις ίδιες αρχές ζωής.
Είδατε τώρα, αγαπητοί γονείς, και κυρίως οι μητέρες, γιατί

Εκπαιδευτικά θέματα
Είναι πάντα εκεί δίπλα του, κοντά του και το νοιάζεται
και ζει μαζί του το καθετί.
Αυτή την παρουσία και την αγάπη τιμάμε κάθε
χρόνο την ημέρα της Μητέρας και σ’ αυτή την
παρουσία καλούμαστε όλοι να συντρέξουμε και να
συμπαρασταθούμε. Ας στρέψουμε την προσοχή μας
προς τις Μητέρες όλου του κόσμου κι ας εκφράσουμε τον
θαυμασμό μας, την αγάπη μας και την εκτίμησή μας.
Χρόνια πολλά στη δική μου Μητέρα, και στις Μητέρες
όλου του κόσμου!

Προς τη μητέρα μου

(Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης)
Μάννα μου, ἐγώ ‘μαι τ’ ἄμοιρο, τὸ σκοτεινὸ τρυγόνι,
ὅπου τὸ δέρνει ὁ ἄνεμος, βροχὴ ποὺ τὸ πληγώνει.
Τὸ δόλιο! ὅπου κι’ ἂν στραφῇ κι’ ἀπ’ ὅπου κι’ ἂν περάσῃ
δὲ βρίσκει πέτρα νὰ σταθῇ, κλωνάρι νὰ πλαγιάσῃ.
Ἐγὼ βαρκούλα μοναχή, βαρκούλ’ ἀποδαρμένη
μέσα σὲ πέλαγο ἀνοιχτό, σὲ θάλασσ’ ἀφρισμένη,
παλεύω μὲ τὰ κύματα χωρὶς πανί, τιμόνι
κι’ ἄλλη δὲν ἔχω ἄγκουρα πλὴν τὴν εὐχή σου μόνη.
Στὴν ἀγκαλιά σου τὴ γλυκειά, μαννούλα μου, ν’ ἀράξω,
μὲς στὸ βαθὺ τὸ πέλαγο αὐτὸ πριχοὺ βουλιάξω.
Μαννούλα μου, ἤθελα νὰ πάω, νὰ φύγω, νὰ μισέψω
τοῦ ριζικοῦ μου ἀπὸ μακρυὰ τὴ θύρα ν’ ἀγναντέψω.
Στὸ θλιβερὸ βασίλειο τῆς Μοίρας νὰ πατήσω,
κι’ ἐκεῖ νὰ βρῶ τὴ μοῖρα μου καὶ νὰ τὴν ἐρωτήσω.
Νὰ τῆς εἰπῶ: εἶναι πολλά, σκληρὰ τὰ βάσανά μου,
ὡσὰν τὸ δίχτυ ποὺ σφαλνᾶ θάλασσα, φύκια κι’ ἄμμο·
εἶναι κι’ ἡ τύχη μου σκληρή, σὰν τὴν ψυχὴ τὴ μαύρη,
π’ ἀρνήθηκε τὴν Παναγιὰ κι’ ὁπὄλεος δὲν θαὔρει.
Κι’ ἐκείνη μ’ ἀποκρίθηκε κι’ ἐκείνη ἀπελογήθη:
«Ἦτον ἀνήλιαστη, ἄτυχε, ἡ μέρα ποὺ γεννήθης·
ἄλλοι ἐπῆραν τὸν ἀνθὸ καὶ σὺ τὴ ρίζα πῆρες·
ὅντας σὲ ἔπλασ’ ὁ Θεὸς δὲν εἶχε ἄλλες μοῖρες».
πρέπει να διδάξετε στα παιδιά σας την ορθόδοξη πίστη και ζωή
από τη βρεφική ακόμα ηλικία, και γιατί πρέπει να τα μάθετε
να προσεύχονται πριν πάνε στο σχολείο.
Την καλύτερη κληρονομιά θ’ αφήσετε στα παιδιά σας, αν
τους δώσετε πραγματικά χριστιανική, ορθόδοξη αγωγή.
Να τους διδάσκετε, όπως με συντομία σας είπα, τις βασικές
αλήθειες της αγίας πίστεώς μας. Να τους διδάσκετε την
ευσέβεια και την προσευχή, από την πιο απαλή ηλικία, και με
το λόγο σας, προπάντων όμως με το παράδειγμά σας. Μάταια
θα κοπιάζουν αργότερα οι κατηχητές και οι δάσκαλοι να τα
βοηθήσουν, αν εσείς δεν βάλετε τα θεμέλια στο σπίτι.
Νουθετείτε τα παιδιά σας στην ορθόδοξη ζωή και το φόβο
του Θεού. Τότε μπορείτε να ελπίζετε ότι αργότερα θα τα
καμαρώνετε, και δεν θα κλαίτε γι’ αυτά. Αν τα παιδιά σας είναι
θεοφοβούμενα, θα είναι και σε σας υπάκουα και ευγνώμονα.
Αν τα μάθετε ν’ αγαπούν το Θεό, τότε οπωσδήποτε θ’
αγαπήσουν γνήσια κι εσάς.
Αναθρέψτε λοιπόν, πατέρες και μητέρες, τα παιδιά σας
για το Θεό και για τον ουρανό! Τότε θα εισπράξετε άπ’ αυτά
χαρά και στη γη!
Ι. Μονή Παρακλήτου Ωρωπού

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Δημιουργία
Ο Πατέρας δι’Υιού του, εν Πνεύματι Αγίω,
τον κόσμο δημιούργησε με λόγο του τον θείο.
Ήταν Τριαδικός Θεός. Καμμιά δεν είχ’ανάγκη.
Όλα τα δημιούργησε μόνο από αγάπη.
Έξι ημέρες δούλεψε και έκαμε τα πάντα.
Δεν ειν’η μέρα του Θεού σαν τη δική μας μέρα.
Χιλιόχρονα για το Θεό, ως η εχθές ήμερα.
Τα πάντα εκ του μηδενός τα έφτιαξες Πατέρα.
Πνευματικά και υλικά και υλικοπνευματικά.
Πνευματικά οι Άγγελοι, και υλικός ο Κόσμος.
Πνεύμα και ύλ’ο άνθρωπος μοναδικός μας είναι,
Γι’αυτό και τον εποίησες την τελευταία μέρα.
Πότε τα δημιούργησες, ποτέ Σου δεν το είπες.
Σε χρόνο δεν υπόκεισαι, και χρόνος δεν υπήρχε.
Ο χρόνος είναι και αυτός εν δημιούργημα σου.
Λίαν καλώς τα έκαμες κατά το θέλημα σου.
Εσέ τον Πλάστη και Θεό ο κόσμος σου δοξάζει.
Της δόξας Σου συμμέτοχο το Σύμπαν, και γιορτάζει.
Ο άνθρωπος παρακαλεί, με χάρη τη δική σου,
εικόνα ως τον έπλασες να γίν’ομοίωση Σου.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΜΑΙΟΣ 2022

Tελετή απονομής πτυχίων της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο
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Εφέτος η τελετή απονομής πτυχίων της Πατριαρχικής Ορθόδοξης
Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο (PTOTA), έγινε την Παρασκευή 6 Μαΐου.
Στο δείπνο παρεκάθησαν περισσότερα από τετρακόσια εξήντα
(460) άτομα, στο πολιτιστικό κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής- Metropolitan
Centre. Τελετάρχης ήταν ο ιατρός κ. Νικόλαος Βοζόρης, Άρχοντας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το δείπνο οργάνωσαν άριστα, η πρόεδρος
της Κοινότητας Αγ. Νικολάου και του Metropolitan Centre κα Αναστασία
Σωτηροπούλου και οι εκλεκτοί συνεργάτες της. Συγχαρητήρια και
ευχαριστίες σε όλους.
Εφέτος, απεφοίτησαν από την PTOTA οι κάτωθι: κ. Mikhel (Innocent)
Chang, κ. Ανδρέας Παντέας, κ. Milojko Radulovic
Ο Διευθυντής της Ακαδημίας επίσκοπος Αθηναγόρας, καλωσόρισε

2
τους καλεσμένους. Μεταξύ των επισήμων, οι οποίοι και ομίλησαν ήσαν,
ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης,
ο Άρχων κ. Σπύρος Βολονάκης, Διευθυντής Ελληνορθόδοξης
Παιδείας Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, η κα Ζωή Βερούτη, Πρόεδρος του
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, ο
Άρχων κ. Γρηγόριος Καράκουλας, Πρόεδρος της Θεολογικής Ακαδημίας,
και ο Αιδ. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Αυγερόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου
Ιερέων. Στην τελετή παρέστη και η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο κα Μπέτυ Σκουτάκη.
Κατόπιν, μίλησε ο αριστεύσας απόφοιτος της Ακαδημίας Ανδρέας
Παντέας ελληνικά και αγγλικά. Αναφέρθηκε στα πολύτιμα θεολογικά
εφόδια που έλαβε από την Ακαδημία τα τέσσερα χρόνια της φοίτησης
του και στην σπουδαιότητα της καθημερινής λειτουργικής ζωής των
φοιτητών. Τέλος ευχαρίστησε τους συμφοιτητές του, τον διευθυντή και
τους καθηγητές της Ακαδημίας και τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ. Σωτήριο
στον οποίο όπως τόνισε, οφείλεται όλως ιδιαιτέρως η μεγάλη ευλογία
να φοιτήσει στην Θεολογική Ακαδημία Τορόντο. Καταχειροκροτήθηκε
από όλους τους συνδαιτυμόνες.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου υπήρξε άριστο μουσικό διάλειμμα
υπό τη διεύθυνση του αποφοίτου Ανδρέα Παντέα. Έψαλλαν και
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τραγούδησαν οι φοιτητές και οι ιερείς.
Τα πτυχία στους αποφοίτους, με εισήγηση του Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου
κ. Σωτηρίου, επέδωσαν, ο Γεν. Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης στον κ.
Mikhel (Innocent) Chang, ο Διευθυντής Επίσκοπος Αθηναγόρας στον π.
Milan Radulovic για τον γιό του Milojko R. και ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον κ.
Ανδρέα Παντέα. Στους αποφοίτους έδωσαν εικόνες του Αγ. Ιωάννου του
Θεολόγου και Ευαγγελιστού, προστάτου της Ακαδημίας, ο Επίσκοπος
Ιάκωβος, η Πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου
Καναδά κα Ζωή Βερούτη και η Πρόεδρος της ΕΚΤ κα Μπέτυ Σκουτάκη.
Τελευταίος και κύριος ομιλητής ήταν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος,
ο οποίος έδωκε πατρικές νουθεσίες με θέμα «Από πού ήλθατε και που
πηγαίνετε». Ενθάρρυνε τους αποφοίτους να προχωρήσουν εμπρός,
εμπιστευόμενοι τον Χριστό και τέλος τους ευχήθηκε σαν Επίσκοπος
και πνευματικός τους πατέρας, καλό δρόμο και καλή αντάμωση και
συνεργασία στις Κοινότητες που θα αναλάβουν να ποιμάνουν.
Η όλη τελετή έκλεισε με ύμνους, προσευχή και το πολυχρόνιο του
Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος
αναγνωρίζοντας τα θαυμάσιο έργο το οποίο έχει κάμει η Θεολογική μας
Ακαδημία στα πρώτα είκοσι (20) χρόνια λειτουργίας της, την ονόμασε
Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Τορόντο.
Εφέτος συμπληρώθηκαν είκοσι τέσσερα χρόνια λειτουργίας της
Ακαδημίας κατά τα οποία απεφοίτησαν πενήντα έξι (56) φοιτητές εκ των
οποίων χειροτονήθηκαν τριάντα τέσσερεις (34). Συνεπώς, περίπου το
ένα τρίτο (1/3) των ιερέων της Αρχιεπισκοπής Καναδά είναι απόφοιτοι
της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Αυτός ο απολογισμός ομιλεί πολύ
δυνατά για το έργο και τη δράση της Θεολογικής μας Ακαδημίας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
1. Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος επιδίδει το πτυχίο της
Θεολογικής Ακαδημίας στον αριστεύσαντα κ. Ανδρέα Παντέα.
Archbishop Sotirios of Canada awarding the Degree of
Bachelor of Theology to the Valedictorian Mr. Andreas
Pantea.
2. Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο κ. Βίκτωρ
Μαλιγκούδης επιδίδει το πτυχίο της Ακαδημίας στον κ.
Mikhel Innocent Chang.
The Consul General of Greece in Toronto Mr. Victor Maligoudis
awarding the Degree of Bachelor of Theology to Mr. Mikhel
Innocent Chang.
3. Ο Διευθυντής της Ακαδημίας, Επίσκοπος Αθηναγόρας επιδίδει
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Ομιλία του Γεν. Προξένου της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Β. Μαλιγκούδη
στην τελετή απονομής πτυχίων της Θεολογικής Ακαδημίας
Σεβασμιώτατε, Θεοφιλέστατοι, Αγαπητοί πατέρες, Αγαπητοί
απόφοιτοι, Κυρίες και κύριοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που έχω σήμερα την ευκαιρία
να παρευρίσκομαι στην τελετή αποφοίτησης της τάξης του 2022
της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας του Τορόντο.
Ενός εκκλησιαστικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, η ιστορία και η
πρόοδος του οποίου παρακολουθεί από κοντά τη λαμπρή πορεία της
Αρχιεπισκοπής Καναδά και πάσης Αρκτικής. Από μια μικρή αρχικώς
μονάδα θεολογικής επιμόρφωσης των λαϊκών και κληρικών που
προορίζονταν να διακονήσουν στις Εκκλησίες της τότε Μητρόπολης
Τορόντο, η Ακαδημία εξελίχτηκε σε ένα από τα πλέον ευυπόληπτα
θεολογικά ιδρύματα, αναγνωρισμένο ως “πατριαρχικό” από τον
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και με πλήρη
ακαδημαϊκή αναγνώριση τόσο στον Καναδά, μέσω της συνεργασίας
του με το Πανεπιστήμιο St. Paul’s στην Οττάβα, όσο και στην Ελλάδα,
από τον επίσημο κρατικό φορέα Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Έχετε, πιστεύω, κάθε λόγο να αισθάνεστε δικαιωμένος και
υπερήφανος, Σεβασμιώτατε, για την έκβαση της στρατηγικής, όπως
αποδεικνύεται, απόφασης που ελήφθη τότε, υπό την επίνευσή σας, για
τη σύσταση της Θεολογικής Ακαδημίας που έχει έκτοτε τροφοδοτήσει
την Αρχιεπισκοπή με πλειάδα λαμπρών κληρικών που διαποιμαίνουν
στις ελληνο-ορθόδοξες κοινότητες ανά τον Καναδά. Δεν μπορώ να
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μην επισημάνω, επίσης, την ευρύτερη ακτινοβολία που εκπέμπει η
Ακαδημία, καθώς ελκύει κάθε χρόνο στις τάξεις της και αλλογενείς
ομοδόξους σπουδαστές.
Στους νέους αποφοίτους της Ακαδημίας που τιμούμε σήμερα,
αλλά και στους γονείς τους, που πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι
για την πρόοδο των παιδιών τους, θέλω καταρχάς να εκφράσω τα
θερμότερα συγχαρητήριά μου. Θέλω, επίσης, να ευχηθώ σε όσους
από εσάς κληθείτε να διακονήσετε σε κάποιους από τους πολλούς
Ιερούς Ναούς της Αρχιεπισκοπής Καναδά δύναμη και μακροημέρευση
στην αποστολή σας.
Αγαπητοί απόφοιτοι,
Μαζί με τα ποιμαντορικά σας καθήκοντα, θα επωμιστείτε, επίσης
μια αποστολή εθνική. Την αποστολή να εμφυσήσετε, ιδίως στα
νεώτερα μέλη του ποιμνίου σας, την αγάπη για την πατρίδα μας
Ελλάδα, να διεγείρετε τη συναίσθηση της καταγωγής και των κοινών
δεσμών που συνδέουν τα μέλη του ελληνικού Γένους ανά την υφήλιο,
και να καλλιεργήσετε, τέλος, μέσω της κατήχησης αλλά και των
υπέροχων ευαγγελικών κειμένων, την ανάγκη για διατήρηση της
ελληνικής μας γλώσσας. Σε αυτή ειδικά την αποστολή σας, θέλω να
σας διαβεβαιώσω, η ελληνική Πολιτεία και οι εκπροσωποί της στο
εξωτερικό είμαστε οι αρωγοί και συμπαραστάτες σας.

το πτυχίο της Ακαδημίας στον π. Milan Radulovic για τον γιό
του Milojko R.
The Dean of the Academy, Bishop Athenagoras awarding the
Degree of Bachelor of Theology to Fr. Milan Radulovic in lieu
of his son Milojko R.
4. Ο Επίσκοπος Ιάκωβος δίδει την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου στον κ. Mikhel Innocent Chang.
Bishop Iakovos gives the Icon of St. John the Theologian to
Mr. Mikhel Innocent Chang.
5. Η κα Ζωή Βερούτη, Πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού
Συμβουλίου Φιλοπτώχου Καναδά, δίδει την εικόνα του Αγίου
Ιωάνου του Θεολόγου στον π. Milan Radulovic για τον γιό
του Milojko R.
Mrs. Zoi Veroutis, President of the Archdiocesan Philoptochos
Council, gives the Icon of St. John the Theologian to Fr. Milan
Radulovic in lieu of his son Milojko R.
6. Η κα Μπέτυ Σκουτάκη, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο, δίδει την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
στον κ. Ανδρέα Παντέα.
Ms. Betty Skoutakis gives the Icon of St. John the Theologian
to Mr. Andreas Pantea.
7. Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος με την καθηγουμένη
της Ι. Μονής Αγίου Πατροκοσμά, γερόντισσα Αλεξία.
Archbishop Sotirios of Canada and Gerontissa Alexia, abbess
of St. Patrokosmas Monastery.

4

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΜΑΙΟΣ 2022

Αν συγχωρούσαμε
Το κάθε τι που κάνουν εναντίον μας,
ανοίγει μια πληγή. Η πληγή αύτη είναι
ανοιχτή και βγάζει δηλητηριώδες πύο. Το
πύο αυτό δηλητηριάζει πρώτα αυτόν, που
έχει την πληγή και ύστερα τους γύρω του.
Το κάθε πλήγμα δημιουργεί πληγή και σ’
αυτόν, που κατέφερε το πλήγμα, και σ’ αυτόν
που επλήγη. Αν η πληγή συνεχίσει να είναι
ανοιχτή και δεν επουλωθεί γρήγορα, μπορεί
να έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα. Πρέπει
πάση θυσία να θεραπευθεί. Ο καλύτερος
και ευκολότερος τρόπος είναι αυτός, που
δημιούργησε την πληγή να συνέλθει και να
ζητήσει συγγνώμη. Και ο πληγείς αμέσως
να δώσει άφεση. Τότε η θεραπεία είναι
άμεση και οριστική. Αν αυτός που έκανε
το κακό και άνοιξε την πληγή δεν ζητήσει
συγγνώμη, πάλι η πληγή δεν πρέπει να
μείνει ανοιχτή. Ο πληγωμένος, πρέπει να
συγχωρέσει τον πλήκτη. Η συγχώρεση αυτή
και η αγάπη θα γίνει σίγουρο φάρμακο για
να γειάνει την δική του την πληγή. Ίσως
να θεραπεύσει και την πληγή του πλήκτη.
Ίσως όμως και να σωρεύσει κάρβουνα
αναμμένα στο κεφάλι του πλήκτη και να
γίνει χειρότερος. Γι’ αυτό ο πληγείς πρέπει να
είναι προετοιμασμένος για νέα πλήγματα.
Αν και σ’ αυτά αντιδράσει με συγχώρεση
και αγάπη ο πλήκτης θα διορθωθεί, αν
δεν πρόκειται για αδιόρθωτο εγκληματία.
Κι αν δεν ανήκει στην κατηγορία «Πας ο
αποκτείνας υμάς δόξει λατρείαν προσφέρειν
τω Θεώ». Αν όλοι συγχωρούσαμε ειλικρινά,
δεν θα υπήρχαν πληγές και δηλητήρια. Η
πληγή Του έγινε θεραπεία δική μας, γιατί
Αυτός πραγματικά συγχώρεσε.

		

Σοφές Σκέψεις

u Έσπαγε πέτρες στα μέρη της Θηβαΐδας. Αυτό ήταν
το επάγγελμά του. Κατάκοπος, το βράδυ, άλλαζε
τα φτωχικά του ρούχα και παίρνοντας στα χέρια
ένα φαναράκι, γύριζε στην αγορά, αναζητώνας ξένους για να τους φιλοξενήσει...
Κάποτε, κάτω από πέτρα παλαιάς οικοδομής, βρήκε μεγάλη ποσότητα χρυσού. Ο Ευλόγιος σκέφθηκε
να την κρατήσει, «για να μπορεί να κάνει μεγαλύτερες καλοσύνες. Αλλά από την ημέρα εκείνη έγινε
δυστυχισμένος. Το ξένο χρσάφι τού ‘κλεψε τη γαλήνη της συνείδησης και έπαυσε νά ‘ναι φιλόξενος.
Κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε το θησαυρό.
Το βράδυ πήρε το φαναράκι για να ξαναρχίσει το
έργο της φιλοξενίας, με το οποίο αγίασε.
u Δεν είναι ντροπή το να μην μπορέσεις να ικανοποιήσεις τις φιλοδοξίες της ζωής σου. Ντροπή είναι το
να μην έχεις φιλοδοξίες στη ζωή σου.
u Είναι ευκολότερο να γίνει κανείς Χριστιανός, όταν
δεν είναι, παρά να γίνει αληθινός Χριστιανός, όταν
νομίζει ότι είναι.
u Απ’όλες τις γλώσσες της γης, με τις οποίες συνεννοείται το ανθρώπινο γένος, εκείνη που κυριαρχεί
είναι το δάκρυ.
Είναι ο πιο αυθεντικός ερμηνευτής και ο πιο εύγλωττος διερμηνέας.
Το Άγγελμα

Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος ...
ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
Ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του 4ου κατά σειρά
Ευαγγελίου στην Καινή Διαθήκη, το θεολογικότερο
όλων και θεωρούμενο ως Ευαγγέλιο της αγάπης,
καθώς επίσης τριών Καθολικών Επιστολών και της
Αποκάλυψης.
Τη ζωή του κοντά στον Κύριο τη γνωρίζουμε μέσα από
τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης συνέχισε
έντονα την δράση του και μετά την Ανάληψη του Κυρίου.
Αυτός και ο Πέτρος ήταν οι πρώτοι που κήρυξαν μετά
την επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος σε όλο τον κόσμο
το λόγο του Κυρίου.
Η παράδοση, επίσης, μας λέει ότι ο Ιωάννης κήρυξε
το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, και ιδιαίτερα στην
Έφεσο. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού
βασανίστηκε και εξορίστηκε στη Πάτμο, όπου έγραψε
την Αποκάλυψη. Σε μεγάλη ηλικία ξαναγύρισε στην
Έφεσσο όπου συνέγραψε το ευαγγέλιο του.
Ο Ιωάννης έζησε γύρω στα 100 χρόνια (κοιμήθηκε
ειρηνικά γύρω στο 105 με 106 μ.Χ.). Εκείνο, όμως, που
αξίζει να αναφέρουμε, είναι η φράση που συνεχώς
έλεγε στους μαθητές του: «Τεκνια, αγαπατε αλληλους»
(Ιωαν. ιγ΄ 34), που σημαίνει, παιδιά μου, να αγαπάτε ο
ένας τον άλλο.
Τη μνήμη του η εκκλησία μας τι γιορτάζει στις 8 Μαίου
και στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ομιλία του Επισκόπου Πατάρων κ. Αθηναγόρα
Διευθυντή της Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο
στην τελετή απονομής πτυχίων
Σεβασμιώτατε, Αρχιεπίσκοπε Καναδά κ. Σωτήριε
Θεοφιλέστατε, Επίσκοπε Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβε
Εντιμώτατε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδας, κ. Βίκτωρ
Μαλιγκούδη
Δημοτικέ Σύμβουλε κ Νικόλαε Μαντά
Αξιότιμη Πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
κα Μπέτυ Σκουτάκη
Οσιοτάτη Ήγουμένη γερόντισσα Αλεξία
Αιδεσιμολογιώτατοι ιερείς των Ελληνορθόδοξων
Κοινοτήτων
Πρόεδροι και αξιότιμα μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων,
Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Αγαπητοί πρόεδροι και μέλη των Φιλόπτωχων
Σωματείων
Και μέλη της νεολαίας των Κοινοτήτων μας
Αξιότιμοι και εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ!
Με μεγάλη μου τιμή σας καλωσορίζω σε αυτόν τον
όμορφο χώρο, για την Ετήσια Τελετή Αποφοίτησης και
το Δείπνο της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής
Ακαδημίας Τορόντο. Η παρουσία σας εδώ μας δίδει πολλή
μεγάλη χαρά! Είναι μεγάλη ευλογία από το Θεό.
Φέτος, τρεις από τους λαμπρούς σπουδαστές μας
αποφοιτούν από την Ακαδημία, που σημαίνει ότι η
οικογένεια των αποφοίτων μας μεγαλώνει. Θα ήθελα
να τους συγχαρώ για τη σκληρή δουλειά και την επιμονή
τους αυτά τα τέσσερα χρόνια και να τους υπενθυμίσω
ότι η Ακαδημία τους βοήθησε να σφυρηλατήσουν έναν
ισχυρό χαρακτήρα, σύμφωνο με τις χριστιανικές μας
αξίες. Μην ξεχνάτε αυτές τις αξίες που σας έδωσε η
Ακαδημία.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο κ. Σωτήριο, τους καθηγητές της Ακαδημίας
και όλους τους δωρητές που παρείχαν τα απαραίτητα
μέσα για την ομαλή λειτουργία της Ακαδημίας, καθώς
και τους γονείς των φοιτητών μας που ενθάρρυναν
τα παιδιά τους στη θρησκευτική εκπαίδευση, την

Ομιλία του αριστεύσαντα
Ανδρέα Παντέα
στην τελετή απονομής
πτυχίων της Θεολογικής
Ακαδημίας Τορόντο
Σεβασμιώτατε πάτερ και δέσποτα,
Θεοφιλέστατοι επίσκοποι,
Εντιμότατε κ. Γενικέ πρόξενε της Ελλάδος,
Αιδεσιμότατοι, Σεβαστοί πατέρες και πρεσβυτέρες,
Σεβαστοί Καθηγητές, Αγαπητοί Συμφοιτητές,
Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Κυρίες και κύριοι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μέσα στο αναστάσιμο
και χαρμόσυνο κλίμα
που διανύουμε, στέκομαι
ενώπιον σας σήμερα
ως απόφοιτος, της
Πατριαρχικής Ορθόδοξης
Θεολογικής Ακαδημίας
Τορόντο. Στο τέλος της
τετραετούς ακαδημαϊκής
πορείας, αντιλαμβάνομαι
τ ο ν π ρ ο ο ρ ι σ μό σ τ ο ν
οποίο τείνουν όλες οι
γ ν ώ σ ε ι ς , ο ι ε μ π ε ι ρ ί ε ς
και οι προσπάθειες που
περιλαμβάνονται στην
φοιτητική ζωή μας. Οδηγοί
και συνοδοιπόροι στο
ταξίδι αυτό στάθηκαν οι καθηγητές μας, που γνώριζαν
καλά, πέρα από το επιστημονικό τους αντικείμενο, τις
σκέψεις και τα συναισθήματα μας, από την προσωπική
και διδακτική τους εμπειρία. Με την ώθηση και την
υποστήριξη που μας προσέφεραν, φτάσαμε στην ημέρα
που αποχωριζόμαστε την οικεία μας σχολή, προκειμένου
να χαράξουμε μια νέα πορεία.
Οι σπουδές σε τούτη την Ακαδημία, αποτελούν
σταθμό ζωής για όλους τους φοιτητές. Οι ιερές ακολουθίες
στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, οι
καθηγητές και ο διευθυντής της Ακαδημίας, οι οποίοι μας
μεταλαμπάδευσαν με όλη τους την αγάπη, απαραίτητες
γνώσεις, καλλιέργησαν την ζωή μας μέσα στην κοινωνία
αλλά κυρίως μέσα στον εκκλησιαστικό βίο. Μας
προσέφεραν τις απαραίτητες θεολογικές γνώσεις, και
συγχρόνως συνέβαλαν στην πνευματική μας πρόοδο,
σημαντικά στοιχεία για κάποιον που προορίζεται να
υπηρετήσει ως κληρικός την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
Μέσα από αυτή την πορεία μου αντιλήφθηκα πόσο
πραγματικά ευλογημένοι είμαστε για την ορθόδοξη
πίστη μας. Είναι το θείο δώρο, ο ανεκτίμητος θησαυρός
που έχουμε και πρέπει να προστατεύουμε, βιώνοντας
τον καθημερινώς με όλο μας το «είναι», ενσαρκώνοντας
τον λόγο του προστάτη και ευφόρου της Ακαδημίας μας,
Αγίου Ιωάννου του θεολόγου και Ευαγγελιστού, ο οποίος
κήρυξε ότι “ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη
εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ” (Α’ Ιωάνν. 4,16).
Εν πρώτοις, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά,
τον οικείο μου Μητροπολίτη Κασσανδρείας κ.κ.
Νικόδημο, ο οποίος με τις ευλογίες και τις ευχές του,

ορθόδοξη ζωή και την
πνευματικότητα. Είναι
ισχυρή πεποίθησή μου
ότι κάθε εκπαίδευση
ξεκινά από την οικογένεια.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που
βρίσκεστε απόψε μαζί
μας και με αυτόν τον
τρόπο δείχνετε την
αγάπη, την εκτίμηση
και την υποστήριξή σας
προς την Ακαδημία μας.
Είστε μεγάλη ευλογία
για την Ακαδημία αλλά
θέλω να σκεφτείτε πόσο μεγάλη ευλογία είναι η
Ακαδημία για όλους μας που ζούμε στον Καναδά.
Εκτός από την αποψινή βραδιά, διοργανώνουμε μια
πολύ ξεχωριστή αθλητική εκδήλωση στις 27 Σεπτεμβρίου,
το 19ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ, στο οποίο είστε όλοι
προσκεκλημένοι. Αυτές οι δύο εκδηλώσεις, μαζί με το
Χριστουγεννιάτικο Σαρανταλείτουργο, μας στηρίζουν
οικονομικά. Σας προσκαλώ να συνδεθείτε και να
συμμετάσχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις της Ακαδημίας.
Παράλληλα με τις θεολογικές σπουδές, είναι
σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί προς την κοινωνία και
να δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς με τους πιστούς
των Κοινοτήτων μας. Η θεολογική εκπαίδευση και η
πνευματική κατάρτιση πρέπει να επικοινωνούνται
με εορταστικό τρόπο, όπως αυτή η εκδήλωση που
φιλοξενούμε, και για να κλέψω μια σοφή φράση
του Σεβασμιωτάτου "βίος ανεόρταστος, μακρά οδός
απανδόκευτος, δλδ η ζωή χωρίς γιορτές μοιάζει με μακρύ
δρόμο χωρίς πανδοχείο για να ξεκουραστείς".
Για αυτό λοιπόν, αγαπητοί εκλεκτοί καλεσμένοι, καθώς
σας καλωσορίζω θερμά, σας εύχομαι να απολαύσετε
την εκδήλωση και να εμπνευστείτε από τα νιάτα και την
ευγενική μορφή των φοιτητών μας.
στάθηκε αρωγός στην όλη προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ
όλους τους ευεργέτες, δωρητές, και υποστηρικτές
της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Ευχαριστώ όλο το
προσωπικό της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και της
Ακαδημίας, για την υποδειγματική λειτουργία της, και
την πολύτιμη προσφορά τους. Ειδικά, ευχαριστώ όλους
τους συμφοιτητές μου, που συμπορευτήκαμε αυτά τα
τέσσερα χρόνια, καθώς και τους σεβαστούς καθηγητές
μας, για την θεολογική κατάρτιση που απλόχερα μας
έδωσαν.
Στη συνέχεια, ευχαριστώ θερμά τον διευθυντή μας,
Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων κ. Αθηναγόρα, ο
οποίος ήταν πάντα κοντά μας, στηρίζοντας μας με
αγάπη, υπομονή και κατανόηση.
Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στις ευεργεσίες
και την δοξολογία πρώτα και πάνω από όλα, στον
Αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν, ο οποίος με την άπειρη
αγάπη και το αμέτρητο έλεος του, μας αξίωσε με το
μεγάλο δώρο, να ζήσουμε τέσσερα ευλογημένα χρόνια,
μέσα στην Ακαδημία. Έπειτα Σεβασμιώτατε, θα ήθελα να
αναφερθώ στο σεβαστό πρόσωπο σας, το οποίο έλαμψε
μόνο αγάπη και χαρά προς εμάς αυτά τα χρόνια. Οι
ευχαριστίες μας προς εσάς είναι λίγες μπροστά σε αυτά
που προσφέρατε σε εμάς, αλλά και σε ολόκληρη την εν
Καναδά Ορθόδοξο Εκκλησία τόσα χρόνια! Προσωπικά
θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευλογία σας να
παρακολουθήσω τις σπουδές στην Ακαδημία. Φροντίσατε
να μη μας λείψει τίποτε, τόσο υλικά όσο και πνευματικά.
Με το ταπεινό σας παράδειγμα, μας νουθετήσατε και μας
δείξατε τον καλόν δρόμον για την εν Χριστώ ζωή, και την
σωτηρία μας ως πνευματικός μας πατέρας! Να εύχεσθε
για εμάς πάτερ και Δέσποτα, ώστε να μην ξεφεύγουμε
από αυτόν τον καλό δρόμο! Σας ευχόμαστε ο Πανάγαθος
Θεός, να σας χαρίζει έτη πολλά και καλλίκαρπα, ώστε
να συνεχίσετε το κοπιώδες αλλά και ευλογημένο έργο
που επιτελείτε στη θεόσωστη αυτή Αρχιεπισκοπή!
Ευχαριστίες, οφείλω να προσφέρω και στον Πατριάρχη
του Γένους μας, την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα,
τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο ο
οποίος από το μαρτυρικό Φανάρι, το σεπτό κέντρο της
Ορθοδοξίας, στηρίζει και ενδυναμώνει την Ακαδημία μας
και την Ιερά Αρχιεπισκοπή, με τις ευχές και ευλογίες της
Μητρός Εκκλησίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα Σεβασμιώτατε, να μου
επιτρέψετε, να κάνω μια τελευταία αναφορά στους γονείς
μας, οι οποίοι θέλοντας το καλό μας, μας ώθησαν ώστε να
ζήσουμε αυτό το μοναδικό ταξίδι, ξέροντας ότι θα μείνει
βαθιά ριζωμένο στις καρδιές μας. Οι ευχές και η αγάπη
τους οδήγησαν σε ένα όντως θαυμαστό αποτέλεσμα!
Εύχομαι ο Αναστάς Χριστός να χαρίζει σε όλους μας
υγεία, αγάπη, ειρήνη, και ευτυχία.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν
πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
Ιωάνν. 1,1
In the beginning was the Word,
and the Word was with God, and
the Word was God.
John 1:1

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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FATHERLY EXHORTATIONS
TO THE GRADUATES
OF OUR THEOLOGICAL ACADEMY

Where you came from
where you are going
Archbishop Sotirios of Canada
You all came from a loving
home. You grew up in a
good, Christian family.
You were raised in an
environment filled with
incense. Every day, the
prayers of your household
ascended to the throne
of Grace. You praised
God unceasingly. Your
thanksgiving and gratitude
to God was sincere and
profound. Your family
nurtured you. God
developed your calling to
serve Him. When God called you, you left your home to
attend our Theological Academy.
For the last four years, our Theological Academy has been
your new home, your home away from home. You lived for
four years in a family setting, attending morning and evening
Church services. Every day, you participated in communal
meals. What we come to celebrate today is the result of the
love and attention conferred to you by the professors and
the Dean, coupled with your own diligence and the grace
of God. You have completed your studies and now receive
your degree. Your parents and your family, our Theological
Academy, and all these people who are gathered here tonight,
are all very proud of you and sincerely congratulate you.
We wholeheartedly wish you well and tremendous success
in what comes next.
The question now is where you go from here. Let us take a
step back and consider where you came from, and where
you are heading. You were formed by the creative hand of
God, like each one of us. The misuse of liberty, the Fall of
Adam and Eve, led you and all of us to a place of exile. Our
benevolent Creator however did not want us to stay in exile
forever. He showed us His love and mercy. He sent us His
only begotten Son, Jesus Christ. And with His sacrifice on
the Cross, His Descent into Hades, His Resurrection, and
His Ascension, He opened the gates for our return to the
Promised Land. Therefore, your true destiny is the Promised
Land, the Heavenly Paradise. So, this is where you are
heading. “For here we have no continuing city, but we seek
the one to come.”
Think about it. You are graduates of our Theological
Academy. This means that you should not travel to your
destination alone. You will become priests. You will wear
the priestly stole, the epitrachelion. The epitrachelion stole
carries fringe trim on its end. The strands represent the souls
of people hanging from your neck. They are the souls of your
parishioners. You will be responsible for them. You are called
to lead them to the final destination, the Promised Land, the
Heavenly Paradise.
You have received what was necessary from your home
and your family, and from our Theological Academy and
the Church. You have been equipped with the necessary
knowledge and a good character. It is time to move on with
your journey. You will benefit from the love and prayers of
your parents and all of us. You will be accompanied by Christ
Himself. He is a loyal friend, and He will never forsake you.
Be careful that you never renounce Him!
The challenges today are many. Atheism and atheists have
achieved prominence. Other religions are being promoted
through different means. As Orthodox Christians, we must
frequently ask ourselves: Are we truly as Orthodox as Christ
would like us to be? Do the events in Ukraine demonstrate
this, or perhaps do they prove the contrary? Let all of us
together and individually pray for all those involved in the
conflict in Ukraine. Let us pray for them to be illuminated
by God and live out their Orthodox faith without engaging
in actions that are offensive or incompatible to Orthodoxy.
As a Bishop and spiritual father, I wish you a blessed and
successful journey. Until we meet again, I hope that you will
seek to cooperate effectively with the Community that you
will undertake to shepherd. We also hope to meet again at
our final destination, when God will call us to Him. We came
from God, and we are meant to return to Him. We will not
lose our way. His grace will never abandon us.

Archdiocesan News
Friday, April 1 - The 4th Salutations was celebrated
by Archbishop Sotirios at the Greek Orthodox Church
of Metamorphosis in Toronto with Fr. Fanourios
Pappas.
Sunday, April 3 – Divine Liturgy was celebrated by
Archbishop Sotirios at the Monastery of Patrokosmas.
Friday, April 8 – His Eminence Archbishop Sotirios
visited Belleville. His Eminence had a meeting with the
Board of Directors of the Community on Community
Matters. In the evening His Eminence celebrated
the Akathist Hymn with Parish Priest Fr. Demetrios
Mouselimis. The Christians of the area came with
great reverence. The Community has been facing
and is currently facing financial problems due to the
Coronavirus Pandemic, but things are currently being
improved.
Saturday, April 9 – Divine Liturgy was celebrated by
His Eminence Archbishop Sotirios with Parish Priest
Fr. Evdokimos Mathioudakis at Koimisis Tis Theotokos
Greek Orthodox Church in Kingston. At the end of the
Divine Liturgy His Eminence invested Mr. Emmanuel
Tryphonopoulos as Archon Maistoras. Worthy! At the
Chanter Stand were three nuns from the Monastery
of Panagia the Comforter who are nieces of Archon
Emmanuel Tryphonopoulos. After the Divine Liturgy
a meal was provided for all.
Sunday, April 10 – Divine Liturgy was celebrated by
Archbishop Sotirios with Parish Priest Fr. Alexandros
Michalopoulos and Fr. Avakum. The Divine Liturgy
was attended by Deputy Minister of Foreign Affairs of
Greece Mr. Andreas Katsaniotis and his entourage. Her
Excellency the Ambassador of Greece to Canada
Mrs. Konstantina Athanasiadou accompanied by
His Excellency High Commissioner of Cyprus
to Canada Mr. Vassilis Philippou and many
people attended the Liturgy. After the Divine
Liturgy the Deputy Minister Mr. Katsaniotis
addressed the crowd in the Community Centre.
Afterwards Her Excellency the Ambassador of
Greece to Canada Mrs. Athanasiadou hosted a
lunch at the ambassador residence for the Deputy
Minister Mr. Katsaniotis and his entourage.
Also in attendance were His Excellency the
High Commissioner of Cyprus to Canada Mr.
Philippou, His Eminence Archbishop Sotirios
and Parish Priest Fr. Alexandros Michalopoulos.
Tuesday April 12 - The Deputy Minister of
Foreign Affairs, Mr. Katsaniotis visited Toronto.
He toured St. Panteleimon, Anna and Paraskevi
Greek Orthodox Church in Markham, the
Cultural Centre of the Archdiocese "Metropolitan
Centre" and "Metamorphosis" Greek Orthodox
Day School, where more than 300 students
attend, under the direction of Mrs. Anna
Saradidis. The students chanted and sang for the
Deputy Minister. The Deputy Minister spoke to
the children with very warm words.
Later, the Deputy Minister visited our Holy
Archdiocese, where he was given a tour of its
premises. His Eminence Archbishop Sotirios hosted a
luncheon in honour of the Deputy Minister, which was
attended by his entourage, The Honourable Consul
General of Greece to Toronto, Mr. Victor Maligoudis,
Bishop Athenagoras of Patara and Bishop Iakovos of
Zenoupolis.
His Excellency the Deputy Minister Mr. Katsaniotis
visited Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary and
Vancouver while he was in Canada.

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν
ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης
χάριτος καὶ ἀληθείας.
Ιωάνν. 1,14
And the Word became flesh and dwelt among
us, and we beheld His glory, the glory
as of the only begotten of the Father,
full of grace and truth.
John 1:14

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

Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε,
Χριστέ ελέησόν με.
με.
The perfect prayer is the "Our Father...",
which Christ taught us.
A good short prayer is:

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

During Holy Week His Eminence Archbishop
Sotirios started with Divine Liturgy for Palm Sunday
at the Monastery of Panagia the Comforter in Quebec
and continued with Divine Services for Holy Week
at various churches in Montreal until Holy Saturday.
His Eminence returned to Toronto and celebrated the
Resurrection and Divine Liturgy at St. Nicholas Greek
Orthodox Church in Toronto, Agape Vespers at St.
John the Theologian and Vespers for St. George at St.
George Greek Orthodox Community in Toronto with

Ακολουθία της Ανάστασης το Μ. Σάββατο στον
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Τορόντο. Από αριστερά π.
Σπυρίδων Βούτος, Αρχιεπ. Σωτήριος και π. Νικόλαος
Αλεξανδρής.
Anastasi Service on Holy Saturday at St. Nicholas
Greek Orthodox Church in Toronto. From left to right
Fr. Spiros Voutos, Archbishop Sotirios and Fr. Nicholas
Alexandris.
Parish Priest Fr. Triantaffylos Porfiris and other priests
from the GTA.
For the first time in almost three years, our Churches
have been open without restrictions due to the
Coronavirus Pandemic. All the Services during Holy
Week were filled with pious Orthodox Christians. All
praise is due to the Trice-Holy God because little by
little He is brining the world out of the Coronavirus
Pandemic.
Thursday April 28 – Vespers for the
Life-Giving Font was celebrated by
Archbishop Sotirios at the Church of
St. John the Theologian in Toronto.
At the end of the Vespers Service
His Eminence cracked the
traditional Easter egg with all the
congregation of the Church. The
following day, Divine Liturgy for
the Life-Giving Font was celebrated by
Bishop Athenagoras of Patara.
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omeone who is spiritually healthy overlooks his
own rights in order to uphold God’s justice in
his life, because divine justice is worth more than
human justice. Only the person in good spiritual health
can discern God’s justice within what appears to be
human injustice. St Dorotheos teaches about the damage
self-justification does to a person. When someone insists
on his rights and that human justice should prevail,
he creates the conditions for destruction, particularly
destruction of his soul. Someone may suffer injustice
from others, but because he confronts it according to
God’s will, and tries not to forfeit God’s justice, he
experiences another reality beyond the comprehension
of those with a worldly mentality.
Anyone who is spiritually healthy does not suffer from
human injustice. He may be wronged, but he looks at the
spiritual laws at work beneath this apparent injustice. St
Mark the Ascetic says that anyone who is treated with
contempt by someone else and does not argue with him
in either word or thought, “shows that he has acquired
true knowledge and firm faith in the Lord.” Anyone who
is unjustly treated and does not retaliate receives a great
reward from God.
The spiritually healthy person refers everything
to God. He waits for recompense in the Kingdom of
Heaven. He does not seek justice here on earth from
anyone. He does not get involved in the futile round of
justifications, because he waits for compensation from
God. He rejoices and is delighted when treated unjustly,
because the more injustice someone experiences here

Youth

Spiritual Health: God’s Justice
on earth, the more he will be justified by God. Through
his patience and joy at being wronged here on earth, he
is making payments into the bank of the Kingdom of
Heaven. That is why St Mark the Ascetic advises, “When
you are harmed, insulted or persecuted by someone, do
not consider the present but wait for the future,” and then
you will find that this has brought you many blessings,
not only in the present but in the future too. St Isaac the
Syrian teaches that the person who could refute injustice
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yet bears it with joy, “has received comfort from God.”
Inwardly, he receives God’s consolation and comfort.
And when God comforts, He does so lavishly. Indeed,
the same Saint says that the person who bears accusation
with humility, “has attained to perfection and is admired
by the angels. No other virtue is as great and as difficult
to achieve.”
The Gerontikon mentions the case of a brother who
was wronged and turned to Abba Sisoes, saying that he
wanted to avenge the injustice done to him. The Abba
pleaded with him: “No, my child, leave vengeance to
God.” The brother did not want to hear the holy Elder’s
appeal. So, the Elder suggested that they pray to God
together. He said the following prayer: “God, we no
longer need You to care for us, for we can take revenge
by ourselves.” When the brother heard these words he
was filled with remorse and sought forgiveness from
the Abba. Many of us are spiritually sick. We ignore the
spiritual laws and want to be justified in this life. We
seek revenge against our brothers and do not commit
ourselves into God’s hands. It can be stated with certainty
that spiritually healthy people not only do not retaliate
when others wrong them, but are exceedingly glad about
it, because in this way they leave room for God to act.
Moreover, God, Who is just, has greater love for those
children who have suffered injustice.
Source: Metropolitan of Nafpaktos Hierotheos. “The
Science of Spiritual Medicine” Orthodox Psychotherapy in
Action: Birth of the Theotokos Monastery
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“A new kind of ppeople”
eople”
A Description of the Early Christians
The Early Christians were filled with love and zeal for the
Lord, giving the Church hundreds of examples of Faith for future
generations. Yet, the people who lived with them did not know
that much about them. In this letter, the Athenian orator
Aristides wrote to Roman Emperor Hadrian (who reigned from
117-138 A.D.) and tried to explain to the Emperor about these
people known as Christians.
“The Christians know and trust God… They placate
those who oppress them and make them their friends.
They do good to their enemies. Their wives are absolutely
pure and their daughters modest. Their men abstain from
unlawful marriage and are free from all impurity. If any of
them have bondwomen or children, they persuade them
to become Christians for the love they have toward them;
and when they become so, they call them without
distinction ‘brothers’…. They love one another. They do
not refuse to help the widows. They rescue the orphan
from him who does him violence. He who has, gives
ungrudgingly to him who has not. If they see a stranger,
they take him to their dwellings and rejoice over him as
over a real brother; for they do not call themselves
‘brothers’ after the flesh but after the Spirit and in God….
If anyone among them is poor and needy, and they do not
have food to spare, they fast for 2 or 3 days, that they may
supply him with necessary food. They scrupulously obey
the commands of their Messiah. Every morning and every
hour they thank God for his loving kindness toward them.
Because of them, there flows forth all the beauty that there
is in the world. But the good deeds they do, they do not
proclaim in the ears of the multitude, but they take care
that no one shall perceive them. Thus they labour to
become righteous… Truly this is a new people, and there
is something divine in them.”
The big question for all of us is… Are we the same?
Although the Christians did not “advertise” that they were
doing all these great things, even Aristides (and, consequently,
the Emperor) figured out what they were doing, and their good
works. In our lives as Christians, can we say that we have such
an effect on the world? Can we say that we are transfiguring the
world? Every Christian must ask this of themselves, and
remember Christ’s words:
“Let your light so shine before men, that they may see
your good works, and glorify your Father who is in
Heaven.”
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Επίσκεψη του θεοφ.
επισκόπου κ. Αθηναγόρα
στην Ελληνορθόδοξη
Κοινότητα Αγ. Δημητρίου
Hamilton. Στη φωτογραφία
ο ιερ. προστάμενος
π. Φώτιος Τσάμης, ο
θεοφιλέστατος με νέους
και νέες του χορευτικού
παραδοσιακών χορών
της Κοινότητας.
Visit of Bishop Athenagoras
to the Greek Orthodox
Community of St. Demetrios
Hamilton. In the photo
the Parish Priest Fr.
Photios Tsamis and Bishop
Athenagoras with the
youth of the Community’s
traditional dance group.

Words of Wisdom from
St. John the Theologian (1 John 1:5-10)
Beloved, this is the message we have
heard from him and declare to you: God is
light; in him there is no darkness at all. If
we claim to have fellowship with him yet
walk in the darkness, we lie and do not live
by the truth. But if we walk in the light, as
he is in the light, we have fellowship with
one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from
all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves
and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful
and just and will forgive us our sins and purify us from all
unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make
him out to be a liar and his word has no place in our lives.

Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου
ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ,
παρ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια.
Μάρκ. 16,9

Now when He rose early on the first
day of the week, He appeared first to
Mary Magdalene, out of whom He
had cast seven demons.
Mark 16:9
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Food For Thought:

Στις 15 Απριλίου 2022
έλαβε χώρα συνάντηση
νέων στον καθεδρικό Αγ.
Γεωργίου Μοντρεάλ µε
θέµα «ταξίδι στην αγάπη
του Χριστού»! Έγινε
εισαγωγή στο µυστήριο της
αγάπης του Χριστού όπως
ξεδιπλώνεται µέσα από το
Πάθος και την Ανάσταση
και πως αυτό αποτυπώνεται
στην εικονογραφία της
Εκκλησίας! Υπήρξε φαγητό
και άλλα εδέσµατα! Τα
παιδιά ευχαριστήθηκαν
παρά πολύ και στο τέλος
έλαβαν δώρο µια πασχαλινή
λαµπάδα!
On April 15, 2022, a youth
meeting took place at St. George's Cathedral in Montreal on the theme "Journey to the love of Christ"! An introduction was given to
the mystery of the love of Christ as it unfolds through the Passion and Resurrection and how it is reflected in the iconography of the
Church! There was food and other delicacies! The children enjoyed themselves immensely and at the end, they received an Easter
lamp as a gift!.

Ο ιερατ. προϊστάµενος
της Ελληνορθόδοξης
Κοινότητας Αγ. Γεωργίου
Edmonton π. Ανδρέας
Alain µε τα παιδιά του
Κατηχητικού.
Parish Priest of the Greek
Orthodox Community of
St. George in Edmonton,
Fr. Andrew Alain with
children of the Sunday
School Program.
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The Christian Life:
The Struggle
To develop a spiritual life one must embark upon or wage
spiritual warfare. In the first two lessons we have begun to
speak of the Christian life in its most basic form. We began
by examining its start, that being the recognition of our
fallen state. We continued in the second lesson by offering
up the first step of humility. Now we move forward by
looking at what it really means to progress to formulate
some sort of way forward spiritually.
Our first step is to decide to fight, to mount a struggle
against whatever the passion is that besets us. We cannot
decide to do nothing. What does it mean to fight? The
word often used in the spiritual realm is, "struggle." This
is what we find in the Ladder of Divine Ascent by St. John
Climacus. Here struggle is understood as the application of
force equal in strength to the attacking force, and victory is
achieved in accordance with the inclination of one's heart.
The spiritual champions say that there are two crucial
elements in our struggle to overcome sin: equal strength,
meaning you don't have to overpower it. Your resistance
must at least be as strong as what is attacking you.
Secondly, victory does not come in a standoff, so the heart
has to be inclined. In other words, the inclination of one's
heart is to victory because you don't want to go down "this"
road. This must be so for any type of temptation. The heart
cannot be ambivalent or opposed. If one is opposed, then
they are in real trouble: they become addicted. We fail in
the battle against evil, and this results in developing selfhatred and essentially, we wreck things.
Once we have decided in the affirmative to first, fight,
and secondly, that there is such a thing as good and evil
and a war is being waged, we must then determine how
much we want to fight or how much of a fight is in us.
This decision will help us and our spiritual father if we

have one to determine what tools we want to use
and how deep and intense we want to go. If we do
not have a spiritual father, we can work on this by
ourselves. We can start small and with obedience
and discipline, we can add to what we do to help us
overcome the Evil One. If God sees that we desire to
grow and we are in earnest and have integrity, He
will respond and provide.
In the beginning, we recognize that we can't
be double-minded or delusional. Self-knowledge
is important so that we are not of two minds or
duplicitous in our dealings. What can help here
is to identify sins by name. To do this we must be
honest. We need to be in touch with the names of
sin. This will cause one to realize what actions and
thoughts are sins. We never master this process,
but will grow and progress. We will become free
of depression and despondency, which come from
sin that has not been identified and sins that have not been
repented. Depression manifests itself as, but not limited to,
anger, sleeplessness, indigestion, resent, quarrelsomeness,
suppression of spirit, and suppression of immune system.
One way to see this is to notice that we are not alive inside.
Real life seems to elude you and especially the power and
grace of the sacraments. There has to be an exertion of force
to find the sin: you really have to go after it, especially if
you are entrenched by sin for a long period of time.
It is beneficial to understand how sin works on us. Most
importantly, it is helpful to understand how sin brings us to
captivity and death. The spiritual masters have identified
at least five stages of temptation:
Suggestion or provocation. A sin presents itself. A
thought appears in your mind. If you are in tune with
spiritual warfare, you will get rid of it quickly. You must
realize that these thoughts or suggestions will always come.
Investigate. You grow curious of the sin (this is also called
conjunction or coupling), and you start to get involved
with the thought; it grows more attractive. We start to
investigate. At the end of this step you are starting to be
one with the thought and it is starting to sprout. You can
stop here if you are vigilant and you can get free easily.
You get involved, you join with the sin. Beyond
conjunction, you are really into it, the thought is in you,
you are not doubting or questioning it. At this point it takes
some sweat and tears.
Participate or habit. The response to whatever the
temptation or thought is habitual, we start to become
unaware of things.
Captivity and passion. You become totally one with the
passion, you are enslaved, it identifies you. If you don't get
free of this it will undermine everything else in your life.
If you catch sin at step one or two, you can overcome it;
if not, you are in trouble because it will take sweat, blood,
and tears to overcome the sin. To combat this process you
must use, if you understand this to be a spiritual battle, a
spiritual force to overcome the temptation. We will expand
more on captivity since it is a stage some of us may find
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Μέγας Εσπερινός στον εορτάζοντα
Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου Τορόντο. Στη
φωτογραφία ο ιερ. προϊστάμενος
π. Τριαντάφυλλος Πορφύρης, ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και μέλη
του διοικητικού συμβουλίου της
Ελληνορθόδοξης Κοινότητας
Αγ. Γεωργίου Τορόντο.
Great Vespers at the celebrating Church
of St. George in Toronto. In the photo,
the Parish Priest Fr. Triantafyllos Porfiris,
Archbishop Sotirios and members of the
board of the Greek Orthodox Community
of St. George in Toronto.
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If We Would Forgive
Anything done against us opens a wound.
The wound stays open and releases poisonous
pus. This pus poisons the one who has the
wound as well as those around him. Every
blow creates a wound, both to the one who
made the blow and to the one who received it.
If the wound remains open and does not heal
quickly it can have very bad consequences.
Above all, the wound must be healed. And the
best and easiest way is for the one who caused
the wound to come to himself and ask for
forgiveness. And the one who was wounded
should immediately pardon him. Then there is
an immediate and total healing. But if the one
who made and opened the wound does not
ask for forgiveness, the wound should not still
remain open. The one who was wounded must
forgive the offender. This forgiveness and love
will be for the injured one the most effective
treatment for the healing of his wound. And it
may even heal the wound that the offender has.
However, it could heap burning coals upon the
head of the offender, who may become worse.
This is why the offended one must be prepared
to receive new blows. If the offended responds
even to further blows with forgiveness and
love„ the offender will certainly correct himself,
unless he is a criminal who is difficult to
be rehabilitated, or belongs to the category,
"Whoever kills you will think he is offering
service to God." If all of us forgave sincerely,
there would never be wounds and poison. The
cure for our wound is His wound, because He
practiced forgiveness.

ourselves in.
Captivity can be called addiction, which is extreme
captivity. In this stage we really don't have the ability to say
"no" anymore. Our fallen nature cannot turn away from the
sin. It is almost like being possessed or obsessed. Captivity
is the result of frequent and constantly turning away from
the spiritual life, and it can come to anyone when they start
to be negligent. Is there a way out? Something extreme is
needed: Repentance, penance, etc.
Captivating sins can be broken. Sometimes you will
experience a struggle between the sinful desire and your
conscience to resist. A spiritual battle within the self can
take place to get free. The response to the thought is
habitual you are not really aware of this. If held captive by
sin, you are totally at one with the passion, even enslaved.
If you don't get free of this, it will undermine everything
else in your life. To combat this process one must use a
spiritual force to overcome the temptation.
Prepared by Fr. Evan Armatas

Remember
Our ORTHODOX
Theological Academy
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Πασχαλινή δεξίωση της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Καναδά. Ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος τσουγκρίζει
το κόκκινο αυγό με τον Δρ. Νικόλαο
Βοζόρη, Άρχοντα Ακτουάριο.
Easter reception of the Archdiocese
of Canada. His Eminence Archbishop
Sotirios cracks a red egg with Dr.
Nicholas Vozoris, Archon Aktouarios.

Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ
ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.
Ιωάνν. 20,19

Then, the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were
shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood
in the midst, and said to them, “Peace be with you.”
John 20:19

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
• 1 Patriarch Bartholomew Way (86 Overlea Blvd),
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.
The Orthodox Way is published monthly by the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada.
Η Ο.Π. προετοιμάζεται από την ακόλουθη επιτροπή.
The O.W. is prepared by the following Committee:
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Παρασκευή, 1 Απριλίου. Τους Δ’ Χαιρετισμούς
ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος Τορόντο με τον π. Φανούριο Πάππα.
Κυριακή, 3 Απριλίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος στην Ι.Μονή Πατροκοσμά.
Παρασκευή, 8 Απριλίου.Το Belleville επισκέφθηκε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος και είχε συνεδρίαση με το διοικητικό
συμβούλιο για θέματα τα οποία απασχολούν την
Κοινότητα. Το εσπέρας ετέλεσε τον Ακάθιστο Ύμνο με
τον π. Δημήτριο Μουσελίμη. Με ευλάβεια προσήλθαν οι
χριστιανοί. Η Κοινότητα αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει
οικονομικά προβλήματα λόγω κορωνοϊου, αλλά τα
πράγματα διορθώνονται.
Σάββατο 9 Απριλίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος με τον π. Ευδόκιμο Μαθιουδάκη
στον Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου Kingston. Στο τέλος
της Θ. Λειτουργίας χειροθέτησε τον κ. Εμμανουήλ

ΜΑΙΟΣ 2022

NEΑ I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠ
ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠH
HΣ
Παντελεήμονος Markham, στο Πολιτιστικό Κέντρο
της Ι. Αρχιεπισκοπής «Metropolitan Centre», στο
ημερήσιο Ελληνορθόδοξο σχολείο της Ι. Αρχιεπισκοπής,
«Μεταμόρφωση», όπου φοιτούν άνω των 300 μαθητών
με διευθύντρια την κα Άννα Σαραντίδου. Οι μαθητές
έψαλλαν και τραγούδησαν για τον κ. Υφυπουργό. Ο κ.
Υφυπουργός ομίλησε στα παιδιά με πολύ θερμά λόγια.
Έπειτα επισκέφθηκε την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή,
όπου ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους αυτής. Ο
Αρχιεπ. Σωτήριος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του κ.
Υφυπουργού, στο οποίο παρεκάθησαν, η συνοδεία
του, ο Εντιμ. Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και οι Επίσκοποι, Πατάρων κ.
Αθηναγόρας και Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος.
Ο Εξοχ. Υφυπ. κ. Α. Κατσανιώτης στον Καναδά
επισκέφθηκε το Montreal, την Ottawa, το Toronto, το
Calgary και το Vancouver.
Κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας ο Αρχιεπ.
Σωτήριος άρχισε με Θ. Λειτουργία την Κυριακή των
Βαΐων στην Ι. Μονή Παρηγορήτισσας και συνέχισε με

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
Ακολουθίες με χριστιανούς. Δοξολογία αναπέμπεται
στον Τρισάγιο Θεό, γιατί σιγά-σιγά, σχεδόν μας
απαλλάσσει από τον κορωνοϊό.
Πέμπτη 28 Απριλίου. Τον Εσπερινό της Ζωοδόχου
Πηγής ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ.
Ιωάννου του Θεολόγου στο τέλος του οποίου τσούγκρισε
το παραδοσιακό πασχαλινό αυγό με όλους τους
εκκλησιασθέντες. Την επομένη, τη Θεία Λειτουργία
της Ζωοδόχου Πηγής ετέλεσε ο Επίσκοπος Πατάρων
κ. Αθηναγόρας.

Στον Ι.Ν. Κοίμησης Kingston, ο Αρχιεπίσκοπος χειροθέτησε τον κ.
Εμμανουήλ Τρυφωνόπουλο, Άρχοντα Μαΐστορα. Στη φωτογραφία
ο νέος Άρχοντας με την σύζυγό του, τις τρεις μοναχές ανηψιές του
και τον Αρχιεπ. Σωτήριο.
At the Greek Orthodox Church of Koimisis Tis Theotokos in
Kingston, The Archbishop invested Mr. Emmanual Tryphonopoulos
as Archon Maistor. Pictured are the newly installed Archon with
his wife, three sisters of the Monastery, who are his nieces and
Archbishop Sotirios.

Τρυφωνόπουλο Άρχοντα Μαΐστορα. Άξιος! Στο
ψαλτήρι έψαλλαν τρεις μοναχές από την Ι. Μονή
Παρηγορήτισσας, οι οποίες είναι ανηψιές του Άρχοντος
Εμμανουήλ Τρυφωνόπουλου. Μετά τη Θ. Λειτουργία
παρετέθη γεύμα για όλους.
Κυριακή, 10 Απριλίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος με τον π. Αλέξανδρο Μιχαλόπουλο
και τον π. Αβακούμ. Στη Θ. Λειτουργία συμμετείχαν,
ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ανδρέας
Κατσανιώτης με τη συνοδεία του, η Εξοχ. Πρέσβης της
Ελλάδας στον Καναδά κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου,
ο Εξοχ. Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά
κ. Βασίλης Φιλίππου και πλήθος λαού. Μετά την Θ.
Λειτουργία, ο Υφυπουργός κ. Κατσανιώτης ομίλησε στον
λαό στο κέντρο της Κοινότητας. Μετά ταύτα, η Εξοχ.
Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κα Αθανασιάδου
παρέθεσε γεύμα στην πρεσβευτική κατοικία για τον
Υφυπουργό κ. Κατσανιώτη και τη συνοδεία του, τον
Εξοχ. Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου στον Καναδά κ.
Φιλίππου, τον Αρχιεπ. Σωτήριο και τον π. Αλέξανδρο
Μιχαλόπουλο.
Τρίτη 12 Απριλίου. Ο Υφυπουργός κ. Α. Κατσανιώτης
επισκέφθηκε το Τορόντο. Ξεναγήθηκε στον Ι.Ν. Αγ.

«Εάλω η Πόλις …»

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα και τους
Έλληνες εποχή, ο απανταχού Ελληνισμός θυμάται
την 29η Μαΐου τη θλιβερή επέτειο της Άλωσης της
Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.
Ήταν Τρίτη 29 Μαΐου 1453, όταν ο σουλτάνος Μωάμεθ
Β΄, έμπαινε θριαμβευτής στην Βασιλίδα των πόλεων,
και η υπερχιλιετής Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαυε να
υπάρχει
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε
το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής
πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό
στρατό. Η πολιορκία διήρκεσε από τις 6 Απριλίου έως την
Τρίτη, 29 Μαΐου 1453. Η εξασθενισμένη αυτοκρατορία,
που είχε πλέον περιοριστεί σε εδάφη γύρω από την
Κωνσταντινούπολη, δεν μπόρεσε να αντισταθεί
αποτελεσματικά στην προέλαση των Οθωμανών, που
στα τέλη του 17ου αιώνα έφτασαν έως την καρδιά της
Ευρώπης, απειλώντας την Βιέννη. Μαζί με την Πόλη,

Στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μοντρεάλ, ο Αρχιεπ. Σωτήριος χειροθέτησε
τρεις νέους Άρχοντες. Από αριστερά, κ. Γεώργιος Τσίτουρας, Άρχων
Νοτάριος, επίσκοπος Ιάκωβος, κ. Αλέξανδρος Βασιλογιάννης,
Άρχων Χαρτοφύλαξ, Αρχιεπ. Σωτήριος, κ. Ανδρέας Χριστόπουλος,
Άρχων Ρεφερενδάριος και π. Ευστάθιος Ραφτόπουλος.
At St. George's Cathedral in Montreal, Archbishop Sotirios invested
three new Archons. From L to R: Mr. George Chitouras, Archon
Notarios, Bishop Iakovos, Mr. Alexander Vasilogiannis, Archon
Xartofylax, Archbishop Sotirios, Mr. Andreas Christopoulos,
Archon Referendarios and Fr. Efstathios Raftopoulos.

όλες τις Ιερές Ακολουθίες σε διάφορες εκκλησίες του
Montreal μέχρι και το Μ. Σάββατο. Επέστρεψε στο
Τορόντο και ετέλεσε την Ανάσταση και τη Θ. Λειτουργία
στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Τορόντο, τον Εσπερινό της
Αγάπης στον Ι.Ναό Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου και τον
Εσπερινό του Αγ. Γεωργίου στον Ι.Ναό Αγ. Γεωργίου με
τον π. Τριαντάφυλλο Πορφύρη και άλλους ιερείς.
Είναι για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια
που οι εκκλησίες μας ήταν ανοιχτές χωρίς περιορισμούς
λόγω κορωνοϊού. Πραγματικά γέμισαν σε όλες τις Ι.
έπεσε πολεμώντας τον κατακτητή και ο τελευταίος
αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όταν όλα
είχαν χαθεί και οι Οθωμανοί είχαν ήδη εισέλθει από
την Κερκόπορτα, συνέχισε να πολεμάει με το σπαθί του
δίπλα στους στρατιώτες τους έως το τέλος. Τις επόμενες
μέρες με εντολή τού σουλτάνου Μωάμεθ, το άψυχο
σώμα του αυτοκράτορα εντοπίστηκε και ετάφη, άγνωστο
που, με βασιλικές τιμές. Ωστόσο, οι μυστικοί πόθοι τού
Γένους, συνέδεσαν τον θρύλο τού μαρμαρωμένου
βασιλιά, με την ελπίδα για την απελευθέρωση και την
αποκατάσταση της αυτοκρατορίας.
Ο πόνος για την πτώση και τον χαμό της Πόλης και
η ελπίδα για αποτίναξη του ζυγού, πέρασε από γενιά
σε γενιά μέσα από την λαϊκή ποίηση. «Σώπασε κυρά
Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνους, με
καιρούς, πάλι δικά μας θα’ναι».

Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα
ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν
αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς
θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον
οὐκ ἐπίστευσαν.
Μάρκ. 16, 14

Later He appeared to the eleven as they sat at
the table; and He rebuked their unbelief
and hardness of heart, because they
did not believe those who had seen
Him after He had risen.
Mark 16:14

Στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου, Τορόντο, ο Αρχιεπ. Σωτήριος
χειροθέτησε τρεις νέους Άρχοντες. Από αριστερά, κ. Γεώργιος
Δημητρακόπουλος, Άρχων Δεπουτάτος, κ. Σωτήρης Κανάβας,
Άρχων Υμνογράφος, Δρ. Νικόλαος Βοζόρης, Άρχων Ακτουάριος
και Αρχιεπ. Σωτήριος.
At St. John the Theologian Chapel in Toronto, Archbishop
Sotirios invested three new Archons. From L to R: Mr. George
Dimitrakopoulos, Archon Depoutatos, Mr. Sotiris Kanavas, Archon
Hymnographos, Dr. Nicholas Vozoris, Archon Aktouarios and
Archbishop Sotirios.
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Wed 1
		
Sun 5
		
		
Sun 12
		
Sun 12
		
Mon 13
		
Tues 14
		
Wed 15
		
Sun 19
Thur 23
		
Fri 24
		
Sun 26
		
Tues 28
		
Wed 29
		

G. Vespers, Analipsis H. Church, 		
Brockville, ON
D. Liturgy (Transfer of the Relics of
St. Kosmas Aitolos)
Patrokosmas H. Monastery, Bolton, ON
D. Liturgy, Holy Trinity H. Church,
London, ON
G. Vespers, Holy Trinity H. Church,
Toronto, ON
D. Liturgy, Holy Trinity H. Church,
Toronto, ON
G. Vespers (Panagia Torontoessa)
St. John Theologian H. Church, Toronto
D. Liturgy (Panagia Torontoessa)
St. John Theologian H. Church, Toronto
D. Liturgy, All Saints H. Church, Toronto
G. Vespers, St. John the Baptist, St. Marina
H. Church, St. Hubert, QC
D. Liturgy, St. John the Baptist, St. Marina
H. Church, St. Hubert, QC
D. Liturgy, Evangelismos H. Church,
Montreal, QC
G. Vespers, Sts Peter & Paul H. Church,
Kitchener, ON
D. Liturgy, Sts Peter & Paul H. Church,
Kitchener, ON

