“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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Η Αποστολή της Εκκλησίας
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Είναι η κιβωτός της σωτηρίας
των ανθρώπων. Είναι η Βασιλεία του Θεού πραγματωμένη επί της
γης. Αόρατη κεφαλή Της, ο ίδιος ο Χριστός. Μέλη Της, όλοι εμείς.
Οι βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος. Οι ζώντες επί της γης και οι εις τους ουρανούς μεταστάντες.
Τα δύο σκέλη της Εκκλησίας. Η στρατευομένη επί της γης και η
θριαμβεύουσα στον ουρανό.
Η αποστολή της στρατευομένης επί της γης Εκκλησίας του Χριστού,
είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Χωρίς καμμιά
διάκριση. Ο ίδιος ο Θεός δεν κάμνει καμμία διάκριση μεταξύ των
ανθρώπων. Δεν διακρίνει ούτε ξεχωρίζει και τους αμαρτωλούς. Και
τους αμαρτωλούς τους αγαπά και θέλει και επιδιώκει την σωτηρία τους.
Η αποστολή της Εκκλησίας είναι η πραγμάτωση του θελήματος του
Θεού. "Γενηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης". Και
το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων. «Ο Θεός
πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αλήθειας ελθείν».
Πώς πραγματοποιείται αυτή η αποστολή της Εκκλησίας;
Ο μήνας Ιούνιος μας λέγει πολλά. Τον μήνα αυτό, γιορτάζουμε
τη μνήμη πολλών Αποστόλων. Των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και
Παύλου και των Δώδεκα. Των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και
άλλων Αποστόλων. Οι γιορτές αυτές αναπόφευκτα μας θυμίζουν
την αποστολή των Μαθητών του Χριστού από τον ίδιο τον Χριστό.
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το
όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες
αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν. Και ιδού εγώ μεθ’ υμών
ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος».

Κοσμάς και Δαμιανός
οι Ανάργυροι
Τα αδέρφια Κοσμάς και Δαμιανός, οι
οποίοι έζησαν την εποχή που αυτοκράτορα
των Ρωμαίων Καρίνου, ήταν γιατροί στο
επάγγελμα και παρείχαν ιάσεις σε όλους
όσους είχαν ανάγκη και για αντάλλαγμα
δεν έπαιρναν χρήματα, αλλά το μόνο πού
ζητούσαν ήταν να πιστεύσουν στον Χριστό.
Κάποιοι όμως καλοθελητές διέβαλαν τους
αγίους στον αυτοκράτορα και του είπαν ότι οι
θεραπείες και τα θαύματα που επιτελούσαν
τα έκαναν με μαγικές τέχνες. Τότε οι Άγιοι
Ανάργυροι επειδή δεν ήθελαν να πάνε
άλλους αντί αυτών στον αυτοκράτορα,
προσήλθαν μόνοι τους ενώπιον του και ο
Καρίνος προσπάθησε να τους μεταπείσει
να αρνηθούν τον Χριστό. Εκείνοι όμως όχι
μόνο δεν αρνήθηκαν την πίστη τους, αλλά
κατάφεραν να μεταπείσουν και να αλλάξουν
και τον ίδιο τον αυτοκράτορα, αφού και ο
ίδιος δέχτηκε τις θεραπευτικές τους ιάσεις.
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Στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά

Το πρώτο βήμα είναι η πορεία. Πορεύεται η Εκκλησία. Πορεύεται
προς τον Χριστό, αντλούσα απ’ Αυτόν την σωτηρία για τον κόσμο.
Πορεύεται προς τον κόσμο. Φέρουσα σ’ αυτόν την σωτηρία του Χριστού.
Το δεύτερο βήμα είναι η μαθήτευση. Διδάσκει η Εκκλησία όλα τα έθνη.
Διδάσκει τον Λόγο του Θεού. Με την πορεία Της. Με την ζωή Της. Με
τα έργα Της. Διδάσκονται τα έθνη από την Εκκλησία και τα μέλη Της,
ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός. Κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός είναι και
ένας μαθητής και ένας Απόστολος του Χριστού. Πρέπει πάντοτε να
πορεύεται σαν μαθητής και Απόστολος του Χριστού. Σαν τίμιο μέλος
του μυστικού σώματος του Χριστού.
Το τρίτο βήμα είναι η βάπτιση. Η αγιαστική και λυτρωτική Χάρη
του Θεού. Η διά των μυστηρίων κάθαρση, αγιασμός και σωτηρία των
ανθρώπων. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται στο όνομα του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Το επόμενο βήμα είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Η υπακοή
και η πειθαρχία στις εντολές του Θεού. Αυτά είναι η αποστολή της
Εκκλησίας.
Πώς πραγματώνεται η αποστολή της Εκκλησίας σήμερα; Η αποστολή
Της βέβαια είναι αναλλοίωτη. Γιατί αναλλοίωτος είναι ο Χριστός, ο
Θεός. «Χθες, σήμερα και εις τους αιώνας ο Αυτός». Η πραγμάτωση της
αποστολής Της. Το βραδύ ή το γοργό. Το επιφανειακό ή το ουσιαστικό.
Το αποτελεσματικό ή μη αποτελεσματικό, εξαρτάται και από εμάς,
από τα μέλη Της. Εξαρτάται εάν εμείς είμαστε θερμοί, κρύοι ή χλιαροί.
Και ο καθένας μας πρέπει να κρίνει τον εαυτό του. Να αναλογισθεί τις
ευθύνες του. Να σκεφθεί «είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Είμαι μαθητής
και Απόστολος του Χριστού. Πώς επιτελώ την αποστολή μου; Πώς
θα με κρίνει ο Θεός; Τι έχω μέχρι τώρα επιτύχει; Τι λόγο θα δώσω
στον Δίκαιο Κριτή;» Και ανάλογα να συνεχίσει την πορεία του ή να
αλλάξει πορεία. Η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι ευθύνη μόνον
του Επισκόπου, του Ιερέα ή μερικών ανθρώπων. Είναι ευθύνη του κάθε
ορθόδοξου χριστιανού.
Η Εκκλησία είναι η κιβωτός. Η ναυς. Κεφαλή και πλοίαρχος είναι ο
Χριστός. Ο πλοίαρχος και το πλοίο είναι τέλεια. Πώς είναι οι ναύτες και
το πλήρωμα; Η επιτυχής πραγμάτωση της αποστολής δεν εξαρτάται
μόνο από το πλοίο και τον κυβερνήτη, αλλά και από τους ναύτες και το
πλήρωμα. Εδώ έγκειται η ευθύνη του καθενός μας. Όλοι οι ορθόδοξοι
χριστιανοί φέρουμε προσωπική ευθύνη για την επιτυχή αποστολή της
Εκκλησίας μας.

Στη γιορτή της μετακομιδής των λειψάνων του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού και των Αγ. Πατέρων του Αγ. Όρους,
ο Αρχιεπ. Σωτήριος ετέλεσε Θ. Λειτουργία, βοηθούμενος από τον π. Χ. Μπιτσακάκη στο μοναστήρι μας
του Αγ. Κοσμά. Τα πάντα ήσαν άριστα οργανωμένα από την Γερόντισσα Αλεξία και τις αδελφές μοναχές.
Έλαβε μέρος πλήθος ευλαβών χριστιανών και οι μαθητές του κατηχητικού σχολείου του μοναστηριού.
On the Feast Day of the Transfer of the Relics of Saint Kosmas Aitolos and the Holy Fathers of Mount Athos,
His Eminence Archbishop Sotirios celebrated the Divine Liturgy assisted by Fr. C. Bitsakakis at our Holy
Monastery of Saint Kosmas. Everything was well organized by Abbess Alexia and the Sister Nuns. Many
faithful were in attendance as well as the Monastery’s Sunday School.

Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι. Διακοπές για ξεκούραση και
καλό θα είναι οι διακοπές να γίνουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
γιατί έχουμε ανάγκη αναβάπτισης, αλλά και η Ελλάδα
και η Κύπρος μάς χρειάζονται.
We wish everyone a great summer. A restful vacation and
it would be good if your vacation took place in Greece and
Cyprus, because we need spiritual renewal,
but Greece and Cyprus also need us.

Τελετή αποφοίτησης του Ελληνορθόδοξου Σχολείου "Μεταμόρφωση"
Tελετή αποφοίτησης του ημερήσιου ελληνορθόδοξου σχολείου της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας "Μεταμόρφωση". Τριάντα (30) και πλέον
μαθητές απεφοίτησαν. Στην τελετή, στο Μητροπολιτικό Κέντρο
της Ι. Αρχιεπισκοπής, έγινε απονομή των πτυχίων και υποτροφιών
και ακολούθησε γεύμα και χορός για τους αποφοιτήσαντες και
τις οικογένειές τους. Στη φωτογραφία ο Αρχιεπ. Σωτήριος, οι
αποφοιτήσαντες, η κα Λούση Γρηγοριάδη και η διευθύντρια κα Α.
Σαραντίδη.
Graduation ceremonies were held for Metamorphosis Greek
Orthodox Day School. Thirty (30) plus students graduated. Degrees
and scholarships were awarded at the ceremony which was held
at our Metropolitan Center. It was followed by dinner and dancing
for the graduates and their families. Pictured is His Eminence
Archbishop Sotirios, the graduates, Ms Lucy Grigoriades and the
principle Ms Anna Saradidis.

Φ
2

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Εκπαιδευτικά θέματα

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Φτάσαμε αισίως στο τέλος της φετινής σχολικής
χρονιάς, μιας ιδιαίτερης χρονιάς καθώς με αργά βήματα
επανερχόμασταν στην κανονικότητα και την δια ζώσης
εκπαίδευση μετά από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων
λόγω της πανδημίας. Οι μαθήτριες και μαθητές μας
είχαν την ευκαιρία να επανακτήσουν την κοινωνικότητά
τους στο σχολικό πλαίσιο, να βιώσουν τις εμπειρίες και τη
γνώση της εκπαίδευσης και διδακτικής πράξης. Η άμεση
και ζωντανή επαφή με τους δασκάλους επανέφερε τη
διαδικασία μετάδοσης γνώσεων και τρόπου σκέψης μέσω
του δημιουργικού διαλόγου και της αλληλεπίδρασης.
Παράλληλα, στη σχολική πραγματικότητα και κοινότητα
αναπτύσσονται σχέσεις φιλικές και μεταφέρονται
ιδέες, ιδανικά και αξίες που βοηθούν στη δημιουργία
μιας ξεχωριστής προσωπικότητας, θέτοντας στόχους
και κινητοποιώντας τα παιδιά να κοιτάξουν μπροστά,
να ονειρευτούν και να οραματιστούν και παράλληλα
βοηθώντας τα να βρουν τρόπους για να επιτύχουν.
Στόχος όλων των δασκάλων και των παιδαγωγών είναι
να επαναφέρουν τις μαθήτριες και τους μαθητές στο
σχολικό περιβάλλον με όσο το δυνατόν πιο ομαλό αλλά
και ελκυστικό τρόπο, ώστε να αντιμετωπιστούν και να
προσπεραστούν τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν
από την διακοπή της εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας.
Έχοντας ολοκληρώσει τη φετινή πορεία πιστεύουμε ότι
κάναμε αυτό το βήμα και ξεκινάμε με νέους στόχους
τη συνέχεια και προώθηση της εκπαίδευσης και της
παιδείας.
Το καλοκαίρι ξεκινάει και πολλές οικογένειες
ετοιμάζονται να επισκεφτούν την Ελλάδα πιθανότατα
μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πώς
μπορούμε να κινηθούμε για να δημιουργήσουμε
εμπειρίες και βιώματα στα παιδιά και στους νέους
σχετικά με την ελληνική γλώσσα και πολιτισμική μας
κληρονομιά;
Κάθε ταξίδι στην Ελλάδα αποτελεί επιστροφή στις
ρίζες μας, στην παράδοση και στον πολιτισμό μας.
Ξεκινάμε με την συνάντηση της οικογένειας και τους
φίλους. Συνάντηση που ενισχύει την επικοινωνία στην
ελληνική γλώσσα και ανοίγει ευκαιρίες διασκέδασης
και επαφής με τοπικές παραδόσεις και πολιτισμικά
βιώματα. Έτσι, π.χ. όσοι βρεθούμε στην Ελλάδα τον
Δεκαπενταύγουστο, το «Πάσχα του καλοκαιριού»
όπως το ονομάζει η λαϊκή μας παράδοση, θα βρεθούμε
σε πανηγύρια, χορούς και τραγούδια. Θα ακούσουμε
ποικίλη και παραδοσιακή ελληνική μουσική, και θα
συναναστραφούμε με πολύ κόσμο, γνωστό και άγνωστο,
σε ανοιχτές και οικείες εκδηλώσεις και γιορτές.
Υπάρχουν πολλές άλλου είδους ευκαιρίες για μικρά
παιδιά κυρίως, αλλά και εφήβους, ανάλογα με το
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χρονικό διάστημα που θα μείνει μια οικογένεια στην
Ελλάδα, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε ελληνικό
περιβάλλον και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην
ελληνική γλώσσα και παράδοση. Προσφέρονται πολλά
και ενδιαφέροντα θερινά προγράμματα κατασκηνώσεων,
είτε ημερησίων είτε με διανυκτέρευση, που προσφέρουν
πολύτιμες εμπειρίες διασκέδασης, κοινωνικοποίησης,
συμμετοχής σε πολλών ειδών δραστηριότητες και επαφή
με την ελληνική γλώσσα μέσα από τη μουσική, την
τέχνη, τον αθλητισμό και τη δημιουργική επικοινωνία.
Το ταξίδι στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε μέρος της,
μπορεί να συνδυαστεί με επισκέψεις σε αξιόλογους
προορισμούς, αξιοθέατα, μοναστήρια και πολιτισμικούς
χώρους. Πρώτα απ’ όλα σε κάθε τμήμα του ελλαδικού
χώρου, υπάρχουν άπειρες τοποθεσίες και φυσικές
ομορφιές με βουνά, φαράγγια, ποταμούς και λίμνες,
που αξίζει να τα επισκεφτούμε, π.χ. στην Πελοπόννησο
όμορφες πόλεις και περιοχές είναι η Πύλος, η Καλαμάτα,
η Μάνη, η Μονεμβασία, το σπήλαιο Δυρού κ.ά.
Ταυτόχρονα δεν υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που να
μην έχει αξιόλογους και σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους που αναδεικνύουν την ελληνική ιστορία από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, π.χ. οι Μυκήνες, η
Επίδαυρος, η αρχαία Κόρινθος, το παλάτι του Νέστορα,
η αρχαία Μεσσήνη, το Ναύπλιο στην Πελοπόννησο, το
ανάκτορο της Κνωσού, η Φαιστός, η Γόρτυνα, το Αρκάδι
στην Κρήτη, οι τάφοι του Φιλίππου, οι αρχαίες πόλεις
της Θάσου, Έδεσσας, Ολύνθου, Πέλλας, Βεργίνας,
Αμφίπολης στη Μακεδονία κ.ά. Φυσικά, σε όλες τις
ελληνικές πόλεις μπορεί κάποιος να επισκεφτεί μουσεία
αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, βυζαντινής και
λαϊκής παράδοσης.
Στην Αθήνα, από την οποία πάντα περνάμε, αξίζει
να μείνουμε μερικές μέρες για να επισκεφτούμε τον
Παρθενώνα στην Ακρόπολη, το μουσείο της Ακρόπολης
που θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα μουσεία στον
κόσμο, το Ηρώδειο, τις Στήλες του Ολυμπίου Διός,
και φυσικά το περίφημο αρχαιολογικό μουσείο, το
ιστορικό, το Μπενάκειο, το λαογραφικό, τα παραδοσιακά
μουσεία στην Πλάκα. Και πηγαίνοντας λίγο έξω από το
κέντρο της Αθήνας, συναντάμε το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πολυλειτουργικό και
περιβαλλοντικά βιώσιμο κέντρο παιδείας, τέχνης,
αθλητισμού και αναψυχής. Στη συνέχεια συναντάμε
το περίφημο λιμάνι του Πειραιά, και την Ελευσίνα,
και από την άλλη μεριά το Σούνιο όπου αξίζει να
απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Επίσης οδικώς
από την Αθήνα μπορούμε να επισκεφτούμε τους

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει η
ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Άλλη μια σχολική χρονιά
πλησιάζει στο τέλος. Μια χρονιά
αποδοτική, δημιουργική και παραγωγική, κατά τη
διάρκεια της οποίας και παρόλες τις δυσκολίες των
τελευταίων δύο χρόνων, συντελέστηκε ένα αξιόλογο
παιδαγωγικό έργο και κατακτήθηκαν υψηλοί στόχοι.
Η σχολική μας κοινότητα συνέχισε να παραμένει
ισχυρή και δυνατή και το σχολείο μας, μέσα από τη
διδασκαλία και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών μας
να κάνει τον κόσμο καλύτερο!
Αυτό το μήνα αποχαιρετήσαμε τους μαθητές και τις
μαθήτριες της 8ης τάξης.
Στις 15 Ιουνίου, οι εκπαιδευτικοί κι εγώ, οργανώσαμε
μια σχολική εκδρομή για τους τελειόφοιτους, στους
καταρράκτες του Νιαγάρα και στο γειτονικό Niagara on
the Lake. Ήταν μια όμορφη εμπειρία να βρεθούμε και να
διασκεδάσουμε μαζί εκτός σχολικής τάξης.
Στις 21 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η τελετή της
αποφοίτησης, στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Εκεί, οι
απόφοιτοι της 6ης Δημοτικού και οι τελειόφοιτοι της 8ης
τάξης παρέλαβαν τα διπλώματα και τα αριστεία τους
και διασκέδασαν μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τις
οικογένειές τους.
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που πεντάχρονα
παιδάκια, πέρασαν τις πόρτες του σχολείου μας
και βρέθηκαν σε ένα καινούριο περιβάλλον που
γρήγορα, χάρη στην αγάπη, στην ευσυνειδησία και στην
επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, έγινε το
δεύτερο σπίτι τους.
Τώρα που τελείωσαν, τους ευχόμαστε να έχουν υγεία
και ευτυχία στη ζωή τους. Να συνεχίσουν να πορεύονται

Τεκνία, µή ἀγαπῶµεν λόγω µηδέ τῆ γλώσση,
ἀλλ’ ἔργω καί ἀληθεία.
(Α’ Ἰωάννου 3, 18)

My little children, let us not love in
word, neither in tongue; but in deed
and in truth.
(1 John 3:18)

με οδηγό τους τις αξίες της ορθόδοξης πίστης μας, με
τιμιότητα, ανθρωπιά, ειλικρίνεια, ευγένεια, αξιοπρέπεια
και να συνεχίσουν να μας κάνουν υπερήφανους με τα
επιτεύγματα τους.
Επίσης, στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, πριν από
την γιορτή του Πατέρα, οι δάσκαλοι και οι μαθητές μας
εργάστηκαν για να ετοιμάσουν δημιουργικές κατασκευές
για τους πατέρες τους και κάθε πατρική φιγούρα στη
ζωή τους.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς,
το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς για τις
προσπάθειες τους και την αφοσίωση που έχουν επιδείξει
όλα αυτά τα χρόνια.
Γνωρίζω ότι πολλοί γονείς οδηγούν από μακρινές
περιοχές του Τορόντο για να φέρουν τα παιδιά σας στο
σχολείο μας. Η εμπιστοσύνη τους μας τιμά.
Είμαι ευγνώμων για την προσφορά του Ελληνορθόδοξου

Δελφούς, την Εύβοια και με το καράβι όλα τα νησιά του
Αργοσαρωνικού, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος με την μακρά
τους ιστορία και τη μοναδική τους ομορφιά.
Σε πολλούς από τους αρχαιολογικούς χώρους γίνονται
κάθε χρόνο πολυάριθμες και ποικίλες πολιτισμικές
εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις τραγωδιών και
κωμωδιών στην Επίδαυρο, συναυλίες κλασικής και
σύγχρονης μουσικής στο Ηρώδειο, μουσικοχορευτικές
εκδηλώσεις στα μεγάλα στάδια, στους δήμους και στις
περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. Κάθε καλοκαίρι, οι
πολιτισμικές εκδηλώσεις από τόπο σε τόπο, από τον
βορρά μέχρι τον νότο, αυξάνουν και πληθαίνουν γιατί
ο κόσμος έχει την ανάγκη να διασκεδάσει, να ακούσει,
να δει, να θαυμάσει, να μάθει, να χειροκροτήσει, να
θυμηθεί και να στοχαστεί. Άπειρες οι πολιτισμικές
ευκαιρίες, αρκεί να το επιθυμεί κάποιος πολύ. Κι ας
μην ξεχνάμε και το θερινό σινεμά, ένα είδος που ακόμα
επιβιώνει στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, όπου
μπορούμε να δούμε ελληνικές σύγχρονες ταινίες αλλά
και ευρωπαϊκές και αμερικανικές, μέσα σε ένα κλίμα
φιλικό και οικογενειακό, δροσερό και θερινό ταυτόχρονα.
Οι οικογένειες που δεν μπορούν να επισκεφτούν την
Ελλάδα, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ελληνικό
στοιχείο, με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό, με τη
γλώσσα, τη μουσική, το τραγούδι, τον χορό; Ένα μεγάλο
προνόμιο που απέκτησε ο κόσμος ολόκληρος με την
πανδημία είναι η δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης
και σύνδεσης με όλων των ειδών τις πολιτισμικές
δραστηριότητες. Έτσι, π.χ. υπάρχει η δυνατότητα να
παρακολουθήσουμε από μακριά μια συναυλία ή μια
θεατρική παράσταση και να έχουμε για λίγο την αίσθηση
ότι βρισκόμαστε εκεί και ότι συμμετέχουμε κι εμείς στο
κοινό, μπορούμε να περιηγηθούμε διαδικτυακά και
τρισδιάστατα σε χώρους αρχαιολογικούς, ιδιαιτέρως δε
σε μουσεία και σε εκθέσεις τέχνης και πολιτισμού. Η
μάθηση και γνώση της ελληνικής γλώσσας μπορεί να
προαχθεί σε σημαντικό βαθμό και διαδικτυακά με τα
πολλά προγράμματα που προσφέρονται είτε σε μορφή
ατομικής διδασκαλίας είτε σε πλαίσιο κοινής μάθησης
ή ακόμα και σε είδος θερινού σχολείου. Μέχρι λοιπόν
να μπορέσουν οι οικογένειες που τώρα δεν μπορούν
να επισκεφτούν την Ελλάδα, υπάρχουν τρόποι επαφής
και δημιουργικής ενασχόλησης και διασκέδασης που
παρέχονται με διαδικτυακό τρόπο σε πολλές μορφές.
Καλοκαίρι σημαίνει πρωτίστως ξεκούραση,
ανάπαυση και διακοπές. Αλλά πολύ σημαντική είναι
και η διασκέδαση και η πολιτισμική εμπειρία και
ανάταση. Αναφέραμε ενδεικτικά μερικούς τρόπους
που μπορούμε να τα έχουμε όλα αυτά και να
απολαύσουμε πραγματικά την καλοκαιρινή περίοδο
είτε επισκεπτόμενοι την Ελλάδα είτε από απόσταση.
Καλό και ευχάριστο καλοκαίρι!

σχολείου της Μεταμόρφωσης, που συνεχίζει να
μεταδίδει γνώσεις, να εμφυσεί ανθρωπιστικές αξίες
και να καλλιεργεί τις δεξιότητες των μαθητών σε
συνδυασμό με την ορθόδοξη πίστη μας και την ελληνική
μας κουλτούρα.
Εύχομαι σε όλους ένα ξεκούραστο, χαρούμενο και
ασφαλές καλοκαίρι και στους μαθητές μας Καλή Πρόοδο!
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο της
Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των καλύτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Οντάριο. Το
καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες σχολικές
του εγκαταστάσεις, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
το επιστημονικό εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά του
προγράμματα, η διδασκαλία των ελληνικών, των
παραδόσεων και της ελληνορθόδοξης πίστης, μέσα σε
ένα ασφαλές περιβάλλον, καλύπτουν όλες τις ανάγκες
των παιδιών για επιτυχημένη και σωστή σταδιοδρομία.
Για πληροφορίες και εγγραφές: τηλ: 416-463-7222,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mgos.ca, ιστοσελίδα:
www.mgos.ca

Εκδρομή των μαθητών
στην Ι. Μονή Πατροκοσμά στο Bolton
Day trip to the H. Monastery Patrokosmas in Bolton
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Γιορτή του Πατέρα
& Εκκλησία

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΕΡΑ: Το πρόσωπο του Πατέρα ήταν
ανέκαθεν κυρίαρχο στις παραδοσιακές κοινωνίες.
Στην χριστιανική θεολογία το πρόσωπο του Πατέρα
αποτελεί την αρχή της Θεότητας, την αιτία του
Υιού, τον οποίον γεννά αχρόνως και του Αγίου
Πνεύματος, το οποίο, επίσης αχρόνως εκπορεύει.
Ο Πατήρ εκχέει όλο το πλήρωμα της Θεότητος
προς τον Υιό. Ο Υιός είναι ο μόνος που γνωρίζει
την ουσία του Πατρός και τον καθιστά γνωστό
στους ανθρώπους μέσα από την ένσαρκη
οικονομία.
Η ανθρώπινη πατρότητα είναι εικόνα της
θείας Πατρότητας. Το καταδεικνύει ο ίδιος
ο Χριστός όταν λέει ότι «Ποιος πατέρας από
σας, όταν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, θα
του δώσει πέτρα; ή όταν του ζητήσει ψάρι,
θα του δώσει φίδι αντί για ψάρι;»
Η κενωτική μέχρι αυτοθυσίας προσφορά
του Πατέρα προς τα τέκνα θεωρείται σύμφυτη
προς την ιδιότητα του πατρός.
Η ημέρα της εορτής του πατέρα, όπως και
άλλες παρόμοιοι επέτειοι έχουν θεσπιστεί
συνήθως από κοσμικούς ανθρώπους και στην
βάση της εκκοσμικευμένης κοινωνίας και των
προταγμάτων της.
Το ιστορικό της υπόβαθρο όμως φανερώνει
κάτι εντελώς ιδιαίτερο.
Η περίπτωση οργανωμένου εορτασμού της Ημέρας
του Πατέρα στην ιστορία έλαβε χώρα στο Φέαρμοντ
της Δυτικής Βιρτζίνιας των Ηνωμένων Πολιτειών στις 5
Ιουλίου 1908.
Διοργανώθηκε από την Grace Golden Clayton, η οποία
ήθελε να γιορτάσει προς τιμήν των 210 νεκρών πατέρων
που έχασαν τη ζωή τους σε ορυχείο στην αποκαλούμενη
Τραγωδία του Monongah μερικούς μήνες πριν στο
Μόνονγκα της Δυτικής Βιρτζίνιας, τον Δεκέμβριο του 1907.
Αν και τελικά υπερίσχυσε και καθιερώθηκε ένας
άλλος, μεταγενέστερος χρονικά, εορτασμός της γιορτής
του Πατέρα, η πρώτη απόπειρα φανερώνει μερικά πολύ
ενδεικτικά στοιχεία για τον ρόλο του πατέρα.
Σύμφωνα με τον καθηγητή π. Βασίλειο Καλλιακμάνη ο
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The Abbot of the Holy
Archangels Monastery of Texas,
Abbot Dositheos visited his
parents here in Toronto and
the Holy Archdiocese. From
left Father Arsenios, His Grace
Bishop Athenagoras of Patara,
His Eminence Archbishop
Sotirios and Abbot Dositheos.

Αρχιεπισκόπου Καναδά
ΣΩΤΗΡΊΟΥ

Η δημιουργία
του πνευματικού κόσμου
Στον κόσμο τον πνευματικό γνωστό ότι ανήκουν
οι άγγελοι, οι δαίμονες και οι ψυχές ανθρώπων.
Πνεύμα είναι και ο Θεός, κι’ως Πνεύμα προσκυνείται.
Αγγέλων εννηά τάγματα στη Βίβλο αριθμείτε.
Οι άγγελοι επλάσθησαν προτού να γίν’η ύλη.
Είναι υπάρξεις άυλες, με δύναμη μεγάλη.
Αθάνατ’αυτεξούσιοι, και το Θεό λατρεύουν.
Πάντοτε Τον υπηρετούν. Στη Δόξα Του μετέχουν.
Απ’τον Θεό μηνύματα εις τους ανθρώπους φέρουν
Φύλακες είναι κι’οδηγοί, μαζί τους πάντα χαίρουν.
Δεν είν’παρόντες πανταχού. Μόνο ο Θεός τους στέλνει
όπου και όταν χρειασθεί κι’όπως Εκείνος θέλει.
Ελεύθεροι επλάσθησαν, κι’έτσι ο Εωσφόρος
ηθέλησε κι’αυτός Θεός να γίνει, και με δόλο
κι’άλλους αγγέλους σήκωσε κατά του Πλαστουργού του,
μα δαίμονες εγίνανε λόγω της ανταρσίας.
Πνεύματα γίναν πονηρά και το κακό σκοπεύουν
Και τους ανθρώπους πολεμούν, Συνένοχους γυρεύουν.
Μετά την επανάσταση άγγελοι και δαιμόνοι
οι μεν φωτίζουν τον λαό, οι δε σκορπίζουν σκότος.
Πνεύματα πάντα φωτεινά οι άγγελοι θα είναι.
Πνεύματα πάντα πονηρά οι δαίμονες θα είναι.
Κι’όσοι δεν παραδέχονται αγγέλους και δαιμόνους,
τη Βίβλο να διαβάσουνε και τους Πατέρες όλους.
Εσύ που δημιούργησες αγγέλους και το σύμπαν,
αγγέλους φύλακες πιστούς στείλε εις τους ανθρώπους,
να μη μπορούν οι δαίμονες ποτέ να τους πλανεύουν,
νάχουν την πίστη την ορθή και Σένα να λατρεύουν.

πατέρας είναι «…εκείνος που επωμίζεται τα περισσότερα
βάρη και καλείται να γίνει διάκονος της οικογένειας.
Και με αυτήν την έννοια θεωρείται στην χριστιανική
παράδοση ως κεφαλή της γυναίκας.
Οι ευθύνες του άνδρα ως πατέρα είναι ασύγκριτα
μεγαλύτερες και για έναν ακόμη λόγο. Την εικόνα που
έχουν τα παιδιά για τον πατέρα τους την προβάλλουν στον
πνευματικό τους πατέρα και εν τέλει στον ίδιο τον Θεό.
Στην αληθινή αξία της πατρικής παρουσίας μας
επαναφέρει η προσπάθεια της Grace Golden Clayton να
καθιερώσει για πρώτη φορά την ημέρα εορτής του Πατέρα.
Διακόσιοι δέκα πατέρες έχασαν την ζωή τους στα
ορυχεία προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τον επιούσιο
της οικογένειάς τους. Εκατομμύρια πατέρες θυσίασαν την
ζωή, την υγεία, τον ελεύθερο χρόνο, την ησυχία τους, τα
πάντα στον βωμό της επιβίωσης. Και η θυσία τους ήταν
συνειδητή επιλογή σε πνεύμα χαράς και ανιδιοτελούς
προσφοράς.
Ο Πατέρας δίνει και η χαρά του είναι να βλέπει τα
παιδιά του να χαίρονται με αυτό που τους δίνει. Πατέρας
σημαίνει αγάπη και κένωση μαζί.
Η θεϊκή αγάπη και κένωση μέσα στην οποία ο Πατήρ
παραδίδει τα πάντα στον Υιό] δίνει στον Υιό την εξουσία
να παρουσιάσει ως αδελφούς Του στον Πατέρα όλους
τους ανθρώπους.
Δίνει δηλαδή στον καθέναν από εμάς το δικαίωμα να
γίνουμε υιοί του Θεού.
Να μπορούμε όλοι να απευθυνόμαστε στον Θεό Πατέρα
και να του λέμε «Πάτερ ημών…».
Κάθε ανάμνηση της γήινης πατρότητας με τον κενωτικό
και αγαπητικό της χαρακτήρα, έστω και ατελή πολλές
φορές, δεν είναι παρά εικόνα της τέλειας κενωτικής
αγάπης του Ουράνιου Πατέρα.
Οι 210 ανθρακωρύχοι πατέρες της Βιρτζίνια των ΗΠΑ,
όπως και πλήθος άλλοι, θυσίασαν την ζωή τους για την
επιβίωση των παιδιών τους.
Ο Ουράνιος Πατέρα θυσιάζει τον ίδιο τον μονογενή
Υιό και Λόγο χάρη του κατ’ εικόνα πλάσματός Του, του
ανθρώπου, ώστε αυτός να αποκτήσει όχι μόνον ζωή, αλλά
και περισσόν ζωής.
Γι’ αυτό δικαίως τιμάται κάθε γιορτή του Πατέρα όπως
η σημερινή.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ...

Ο ηγούμενος της Ι. Μονής
Αρχαγγέλων στον Τέξας π.
Δοσίθεος επισκέφθηκε τους
γονείς του στο Τορόντο και την Ι.
Αρχιεπισκοπή. Από αριστερά π.
Αρσένιος, Επίσκοπος Πατάρων
κ. Αθηναγόρας, Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος και π. Δοσίθεος.
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Είσαι πραγματικά ελεύθερος;
Δεν υπάρχει ελεύθερος άνθρωπος κανένας παρά μόνο
αυτός που ζει κοντά στον Χριστό. Αυτός είναι υπεράνω
κάθε συμφοράς. Αν ο ίδιος δε θέλει να αδικήσει τον εαυτό
του, οι άλλοι ποτέ δεν έχουν τη δύναμη να τον βλάψουν,
μένει απρόσβλητος. Δεν τον βασανίζουν τα οικονομικά
προβλήματα. Γιατί ξέρει πως «τίποτα δε φέραμε στον
κόσμο αυτό. Κι είναι φανερό ότι ούτε και να πάρουμε κάτι
μαζί μας φεύγοντας θα μπορέσουμε». Δεν τον τρώει η
επιθυμία για δόξες και τιμές. Γιατί έμαθε πως «το δικό μας
πολίτευμα είναι στον ουρανό». Δεν τον στενοχωρεί να τον
βρίσουν ούτε τον εξοργίζει αν τον χτυπήσουν. Για τον
χριστιανό υπάρχει μία και μόνη συμφορά: να μην κάνει το
Θέλημα του Θεού. Άλλο τίποτα δε θεωρεί συμφορά, ούτε
την απώλεια των χρημάτων, ούτε τους μεγαλύτερους
κινδύνους. Κι αυτό που όλοι το τρέμουν, το να φύγει απ’
αυτό τον κόσμο και να πάει στον άλλο, εκείνος το θεωρεί
πιο ευχάριστο απ’ τη ζωή.
*Ο (συνειδητός) χριστιανός είναι σαν τον άνθρωπο που
ανέβηκε σε ψηλό βράχο της θάλασσας και παρατηρεί
όσους είναι μες στο νερό και προσπαθούν να σωθούν σ’
ένα ναυάγιο. Βλέπει άλλους να σκεπάζονται από τα
κύματα, άλλους να πέφτουν σε υφάλους, άλλους να τους
παγιδεύει το ρεύμα και να τους πηγαίνει όπου αυτό θέλει.
Βλέπει άλλους να χάνονται μεσ΄ το βυθό, κι άλλους, στην
επιφάνεια, πάνω σε μια σανίδα ή ένα κομμάτι του πλοίου,
να κάνουν τα χέρια τους βάρκα και πηδάλιο. Και βλέπει
άλλους να επιπλέουν νεκροί. Σαν κι αυτόν που βρίσκεται
στον ψηλό βράχο, έτσι κι ο άνθρωπος που στρατεύτηκε με
το Χριστό βγαίνει μέσα από την ταραχή του βίου και των
κυμάτων και κάθεται σε τόπο ασφαλή και υψηλό. Γιατί τι
είναι πιο ασφαλές και πιο υψηλό από το να έχει κανείς μια
μόνη φροντίδα: πώς να αρέσει στο Θεό;
*με το παράδειγμα αυτό, ο άγιος θέλει να δώσει έμφαση
στην πνευματική ασφάλεια που έχει ο συνειδητός
χριστιανός σε σχέση με τον «χλιαρό» χριστιανό που με τις
επιλογές του θέτει σε κίνδυνο τη σωτηρία του. Δεν υπονοεί
σε καμία περίπτωση ότι ο χριστιανός μόνο με την ιδιότητά
του εξασφαλίζει τη σωτηρία του και επομένως δε
χρειάζεται να αγωνιστεί.
Ιωάννης Χρυσόστομος «Ο βαθμός της ελευθερίας μας είναι
ανάλογος του βαθμού της ενώσεώς μας με το Θεό».
Μητρ. Γερμανός Παρασκευόπουλος
«Μικρή φιλοκαλία της καρδιάς

Συγκεκριμένα, όταν ο Καρίνος ανέκρινε τους Αγίους,
μετατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και στράφηκε
προς την ράχη του. Αμέσως τότε οι Άγιοι την θεράπευσαν
με την προσευχή τους στον Χριστό. Εξαιτίας αυτού του
θαύματος, πίστευσαν στον Χριστό όσοι βρίσκονταν
εκείνη την στιγμή μπροστά σ' αυτό που συνέβη και ο
ίδιος ο αυτοκράτορας τους έστειλε πίσω στους συγγενείς
τους με μεγάλες τιμές.
Αργότερα όμως, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα,
οι Άγιοι φθονήθηκαν από τον ίδιο τον δάσκαλο που τούς
είχε μάθει την ιατρική επιστήμη, γιατί είχαν αποκτήσει
μεγάλη δόξα και φήμη. Γι' αυτό τον λόγο τους ανέβασε
σε κάποιο όρος για να μαζέψουν δήθεν κάποια βότανα
και εκεί τους επιτέθηκε με πέτρες και τους θανάτωσε.Η
μνήμη τους εορτάζεται την 1η Ιουλίου.
Ανάργυροι ονομάζονται επειδή δεν αγαπούσαν τα
αργύρια, δεν ήσαν φιλάργυροι, η καρδιά τους δεν ήταν
προσκολλημένη στα υλικά αγαθά και προσέφεραν τις
ιατρικές τους υπηρεσίες αφιλοκερδώς.
Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός είχαν γονείς
ευσεβείς.
Ο πατέρας τους όμως πέθανε όταν οι άγιοι ήσαν
σε μικρή ηλικία, και την φροντίδα τους ανέλαβε εξ
ολοκλήρου η μητέρα τους, η αγία Θεοδότη, η οποία τους
γαλούχησε με τα νάματα της Εκκλησίας και τους δίδαξε
την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο.
Η Αγία Θεοδότη πρέπει να αποτελεί το πρότυπο κάθε
μητέρας που θέλει τα παιδιά της να προκόψουν.
Αλλά προκοπή δεν νοείται χωρίς την αγάπη, την
ανιδιοτελή αγάπη προς όλους τους ανθρώπους
αδιακρίτως.
Για να αγαπά όμως κανείς αληθινά τους ανθρώπους
πρέπει πρώτα να αγαπά τον Θεό, επειδή η αληθινή
αγάπη είναι δώρο του Θεού.
Ο Απόστολος Παύλος συμβούλευε τον μαθητή του
άγιο Τιμόθεο Επίσκοπο Εφέσου, να μελετά καθημερινά
το Ευαγγέλιο και να ζει σύμφωνα με αυτό, για να
προκόψει στην ζωή του και η προκοπή του να γίνει
φανερή σε όλους.
Οι άγιοι Ανάργυροι θεράπευαν όλους ανιδιοτελώς
και αδιακρίτως με την επιστημονική τους γνώση. Εκεί
όμως που οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούσαν να
προχωρήσουν, επειδή κάποιες ασθένειες είναι ανίατες,
θεράπευαν τους ασθενείς με την προσευχή τους.
Αλλά για να κρύβουν το χάρισμα των ιαμάτων που
είχαν λάβει από τον Θεό, λόγω της μεγάλης τους αγάπης,
προσποιούνταν ότι εθεράπευαν με τα φάρμακα.
Και το έκαναν αυτό από ταπείνωση, για να μη
θαυμάζονται και επαινούνται από τους ανθρώπους.
Όλη τους η ζωή ήταν διακονία, προσφορά και θυσία
στον βωμό της ανιδιοτελούς αγάπης.
Τα τέλη τους ήσαν «χριστιανά, ανεπαίσχυντα και
ειρηνικά» η όπως αναγράφεται στον ιερό Συναξαριστή,
«ετελειώθησαν εν ειρήνη».
eccclesia.gr

Γίνεσθε οὖν οἰκτίρµονες, καθώς καί
ὁ πατήρ ὑµῶν οἰκτίρµων ἐστί.
(Λουκά 6:36)

Be merciful, even as your
Father is merciful.
(Luke 6:36)
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Δεν ίδρωσε
το αυτί του
Έλεγε κάποιος: «Τον κατηγορούσαν
για πολύ χειρότερα και δεν ίδρωσε το
αυτί του». Πρέπει να ιδρώνει το αυτί μας,
όταν μάς κατηγορούν; Εξαρτάται. Πριν
ιδρώσει ή δεν ιδρώσει το αυτί μας πρέπει
να ρωτήσουμε δύο ερωτήσεις: Αυτά για τα
οποία μάς κατηγορούν είναι αλήθεια; Και
δεύτερον, αυτοί οι οποίοι μάς κατηγορούν
είναι αξιόπιστοι; Αν αυτά για τα οποία μάς
κατηγορούν είναι αλήθεια και αναξιόπιστοι
να είναι οι κατήγοροι πρέπει να ιδρώνει το
αυτί μας. Πρέπει να λυπούμεθα, πρέπει
να μετανοούμε, πρέπει να διορθωνόμαστε.
Αν αυτά για τα οποία μάς κατηγορούν
δεν είναι αλήθεια και οι κατήγοροι είναι
αναξιόπιστοι, το αυτί μας δεν πρέπει να
ιδρώνει. Αργά ή γρήγορα θα φανεί η αλήθεια.
«Άγει εις φως ο χρόνος την αλήθεια».
Πρέπει να πονούμε για τους συκοφάντες
και να προσευχόμαστε γι’ αυτούς. Πρέπει
να είμαστε και προσεκτικοί, ώστε να μην
δίνουμε αφορμή να μάς συκοφαντούν. Εάν
με κακεντρέχεια μάς συκοφαντούν αυτά
είναι στέφανοι δόξας για μάς, εδώ και στους
ουρανούς. Είπε ο Χριστός: «Μακάριοι έστε
όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και
είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ’ υμών
ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και
αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν
τοις ούρανοίς».

		

Σοφές Σκέψεις

• Ενδιαφέρει:
Για το χτίσιμο ενός σπιτιού, η θέση.
Για τη σκέψη, το βάθος.
Για τη φιλία, η ειλικρίνεια.
Για τη συζήτηση, η ευγένεια.
Για τη διοίκηση, η δικαιοσύνη.
Για τη δουλειά, η ευσυνειδησία.
Για την πράξη, η σωστή στιγμή.
• Ο σπουδαιότερος φίλος: ο Θεός.
Οι καλύτεροι σύντροφοι: Οι γονείς.
Η μεγαλυτερη ευδαιμονία: Η καλή συνείδηση.
• Αν έχεις έναν εχθρό, μη νομίζεις πως είναι λίγο. Κι
αν έχεις χίλιους φίλους, μη νομίζεις πως είναι
πολλοί.
• Λένε πως ο Νίτσε όταν έχασε τα λογικά του, έχασε
και κάθε γλωσσική δυνατότητα, εκτός από μια και
μόνη λέξη. Τη λέξη Μητέρα. Τόσο βαθειά είναι χαραγμένη στην ανθρώπινη ψυχή η λέξη αυτή. Είναι
το πρώτο ψέλλισμα από το βρεφικό στόμα και η
στερνή από τα ψυχορραγούντα χείλη.
• Ο άνθρωπος γερνάει την ημέρα, που χάνει τη μητέρα του.
• Είναι πάντα ευκολότερο να κατηγορείς τη βρωμιά
του γείτονα από το να σκουπίζεις την αυλή την
δική σου. Δεν είναι όμως πάντα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποχτήσεις αυλή καθαρή.
• Η φωνή μιας ενάρετης ζωής ακουγεται πιο δυνατά
όταν το στόμα σιωπά.
• Στη διαθήκη της, που αφήκε η καλή μητέρα στα παιδιά της καρφίτσωσε και ένα κιτρινισμένο φυλλαράκι
από το Άγγελμα της Ημέρας, μιας παλιάς ημερομηνίας. Τέσσαρες μαγικές λέξεις της ευτυχίας είναι: Όταν
- Όπου - Όπως - Όσο. Αυτές οι τέσσαρες μικρές λεξούλες αποτελούν όταν συνδεθούν με τον Ουρανό τα
τέσσερα μυστικά της ευτυχισμένης ζωής.
Κύριε χρησιμοποίησέ με: Όταν θέλεις, όπου θέλεις,
όπως θέλεις, όσο θέλεις.
Αυτή ήταν η προσευχή της, όσο ζούσε. Και τώρα η
ιερή παρακαταθήκη της καλής εκείνης μητέρας.

ΑΠΌ ΤΟ "ΆΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ"
Ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ
ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ
ἐλπὶς οὐ καταισχύνει.
(Ρωμ. 5,3-5)
Τribulation worketh patience; And
patience, experience; and experience,
hope: And hope maketh not
ashamed.
(Rom. 5:3-5)

Από αριστερά Πήτερ Βιρβίλης,
Αρχιεπ. Σωτήριος, Θεόφιλος
Σανιδάς και Χρήστος Γιώργας,
στο εστιατόριο Seasons on
the Park στο Βανκούβερ κατά
την ποιμαντική επίσκεψη του
Σεβασμιωτάτου στη Βρετανική
Κολομβία, τον περασμένο Μάιο.
From left Peter Berbilis, His
Eminence Archbishop Sotirios,
Theofillos Sanidas, President of
the Community of Vancouver
and Christos Georgas at the
Seasons on the Park restaurant
in Vancouver during the pastoral
visit of His Eminence to British
Columbia in May.

Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο
επισκέφθηκαν στο γραφείο του,
ο π. Απόστολος Γκόλιας, ιερ.
προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου, Τορόντο και
ο επισκέπτης από την Ελλάδα
πατέρας του π. Δημήτριος Γκόλιας.
His Eminence Archbishop Sotirios
was visited in his office by Fr.
Apostolos Gkolias parish priest of
St Irene Chrysovalantou Toronto
accompanied by his visiting father
from Greece Fr. Dimitrios Gkolias.

15χρονη ιδιοφυΐα: ''Θέλω να
αποδείξω μέσω της επιστήμης
την ύπαρξη του Θεού''
Πάνε σχεδόν έξι χρόνια από τότε που ο Ουίλιαμ
(Βασίλειος) Μαΐλλης, μάγευε το κοινό στην τελετή
αποφοίτησής του από το λύκειο Penn-Trafford στο
Πίτσμπεργκ, απαγγέλλοντας στίχους από τη Βίβλο
στα αρχαία Ελληνικά και εξηγώντας αποφθέγματα
του Καρτέσιου.
Τότε ήταν μόλις εννέα ετών.
Πριν από τέσσερα χρόνια ο μικρός ομογενής -παιδί
θαύμα τον χαρακτήρισαν από την ηλικία των πέντε
ετών- αποφοίτησε από το κολλέγιο Saint Petersburg στη
Φλόριντα και ετοιμαζόταν να συνεχίσει τις σπουδές του
στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, όπως είπε σε
τοπική εφημερίδα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον
ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου
και Ειρήνης, την ενορία του ιερέα πατέρα του, π. Πέτρου
Μαϊλλη, στην περιοχή Τάμπα Μπέι.
Πριν από δύο χρόνια η ιστοσελίδα upsocl.com έκανε
εκτεταμένο αφιέρωμα για τον Ουίλιαμ (Βασίλειος)
Μαΐλλη, με τίτλο «13χρονος ιδιοφυΐα προσπαθεί να
αποδείξει ότι ο Stephen Hawking έχει άδικο. Ισχυρίζεται
ότι ‘ο Θεός υπάρχει’».

Η θεωρία για τον Θεό
«Οι άθεοι τότε προσπαθούν να πουν ότι δεν υπάρχει
Θεός, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται περισσότερη
πίστη για να πιστέψει κανείς ότι δεν υπάρχει Θεός παρά
για να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός».
Τόσο κατηγορηματικός ήταν ο μικρός ιδιοφυής
Ουίλιαμ (Βασίλειος) Μαΐλλης όταν προσπάθησε να
εξηγήσει γιατί ο Stephen Hawking έκανε λάθος, όπως
και όλοι οι άθεοι, λέει το δημοσίευμα.
Αυτή η 13χρονη ιδιοφυΐα, που έχει ήδη αποφοιτήσει
από το κολλέγιο, σπουδάζει για να γίνει αστροφυσικός
για να αποδείξει ότι ο Θεός υπάρχει, βασίζοντας τα
επιχειρήματά του στα έργα του Χόκινγκ.
Με αυτόν τον τρόπο, συμμετέχει στην (αιώνια)
συζήτηση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Ωστόσο,
στην πορεία απαξιώνει την τελευταία ιδιοφυΐα που είχε
ο πλανήτης μας.
Μάλιστα, πέρα από τις προσωπικές του πεποιθήσεις,
ο Μαΐλλης εξήγησε με επιστημονικά επιχειρήματα γιατί
ισχυρίστηκε όλα αυτά.
«Το πρώτο ποτό από το ποτήρι της φυσικής επιστήμης
θα σε κάνει άθεο, αλλά στον πάτο του ποτηριού σε
περιμένει ο Θεός. Λοιπόν, οι άθεοι προσπαθούν στη
συνέχεια να πουν ότι δεν υπάρχει Θεός, ενώ στην
πραγματικότητα χρειάζεται περισσότερη πίστη για να
πιστέψεις ότι δεν υπάρχει Θεός παρά για να πιστέψεις
ότι υπάρχει Θεός…
Γιατί είναι πιο λογικό ότι κάτι δημιούργησε το
σύμπαν παρά ότι το σύμπαν δημιούργησε τον εαυτό
του. Χρειάζεται περισσότερη πίστη για να πεις ότι το
σύμπαν δημιουργήθηκε μόνο του παρά για να πεις ότι
κάτι άλλο δημιούργησε το σύμπαν, επειδή αυτό είναι
πιο λογικό» εξηγεί.

Ποιος είναι ο
Ουίλιαμ (Βασίλειος) Μαΐλλης
Από την ηλικία των επτά μηνών ο Ουίλιαμ -με
καταγωγή από την Κάλυμνο- μιλούσε με ολοκληρωμένες
προτάσεις. Έμαθε πρόσθεση και αφαίρεση πριν κλείσει
τα δύο, γνώριζε το αλφάβητο τριών γλωσσών ένα χρόνο

αργότερα και στα τέσσερα ο μεγαλύτερος αδελφός του
του είχε ήδη διδάξει άλγεβρα. Όταν ήταν πέντε ετών,
διάβασε ένα βιβλίο γεωμετρίας 209 σελίδων σε μία
νύχτα και ξύπνησε την άλλη μέρα λύνοντας περίπλοκα
προβλήματα.
«Έκανε τα πάντα να φαίνονται σαν παιχνίδι», είπε
ο πατέρας του. Σ’ ένα βίντεο που ο ίδιος ανήρτησε στο
ΥοuTube, το καμάρι του διακρίνεται σε ηλικία τεσσάρων
ετών να λύνει εξισώσεις και στην ίδια ηλικία να εξηγεί
την έλλειψη ζωής στον πλανήτη Άρη.
Ο ψυχολόγος Τζόαν Ρούθζατς του Πανεπιστημίου
του Οχάιο, που ασχολήθηκε με τον Ουίλιαμ, είπε ότι
παιδιά σαν κι αυτόν γεννιώνται μια φορά στα δέκα
εκατομμύρια κι ότι έχουν μια έμφυτη τάση προς τον
αλτρουϊσμό.
«Οι ιδιοφυίες έχουν αυτή την τάση να κάνουν το καλό.
Εστιάζουν στην ευρύτερη εικόνα της ανθρωπότητας»,
λέει. Κι όπως επισημαίνει, ένα από τα μεγαλύτερα
εμπόδια που συναντούν στο δρόμο τους είναι ότι
το επίπεδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαιδεύσης δεν ικανοποιεί τα δυνατά μυαλά τους, ότι
νιώθουν αποξενωμένοι από τους συνομηλίκους τους. Το
κολλέγιο «φαντάζει πολύ καλύτερο μέρος για τα παιδιάθαύματα. Οι άνθρωποι τα αποδέχονται… Έχουν πιο
πολλά κοινά ενδιαφέροντα με μια οκτάχρονη ιδιοφυία
απ’ ό,τι οι συνομήλικοί του».
«Θέλω

ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια»

Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του προσελκύει το
διάστημα. Τον Αύγουστο ο μικρός θα αρχίσει σπουδές
Φυσικής, ώστε να κάνει αργότερα -στο όχι και τόσο
μακρινό μέλλον – καριέρα στην Αστροφυσική και να
εργαστεί στη NASA.
«Ο στόχος μου είναι να έχω πάρει το διδακτορικό μου
μέχρι να κλείσω τα 18», λέει. Έχει μάλιστα συγκεκριμένα
σχέδια για το πώς θα αξιοποιήσει τις γνώσεις του: «Θέλω
να αποδείξω μέσω της επιστήμης την ύπαρξη του Θεού
για να μπορεί να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια».
Ο Ουίλιαμ έχει μάλιστα τη δική του θεωρία ότι η αθεϊα
στηρίζεται εξίσου στην πίστη όσο και η θρησκεία κι ότι
είναι πιθανότερο το σύμπαν να αποτελεί δημιούργημα
μιας Ανώτερης Δύναμης παρά ένα τυχαίο περιστατικό.
«Η Επιστήμη κι η Θρησκεία δεν διαφέρουν», λέει.
«Η επιστήμη είναι ένα εργαλείο εξήγησης του κόσμου,
δεν αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει Θεός»…
Romfea.gr

Then the churches throughout all
Judea and Galilee, and Samaria had
peace and were edified; and walking
in the fear of the Lord and the
comfort of the Holy Spirit, they were
multiplied.
Acts 9:31
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The Mission of the Church
Archbishop Sotirios of Canada
The Church is the Body of Christ, the ark of salvation for
humankind, the Kingdom of God realized here on earth.
The Church is led by Christ Himself. We are all members
of the Church, having been baptized in the name of the
Father and the Son and the Holy Spirit. There are two
elements to the Church’s membership: those living on
earth – the militant on earth – and those who have fallen
asleep in the Lord – the triumphant in heaven.
The mission of the militant Church of Christ on earth
is to work for the salvation of the entire world, of all
humanity without exception. God Himself does not
discriminate between people. He does not distinguish or
set aside on the basis of sin. God loves even the greatest
of sinners, and He desires and hopes for all to be saved.
The mission of the Church is to accomplish God’s will.
“Thy will be done, on earth as it is in heaven.” It is God’s
will that all should be saved. For God “desires all men
to be saved and to come to the knowledge of the truth.”
How is the mission of the Church to be fulfilled?
The calendar of celebrations for the month of June
can be instructive in this regard. In June, the Church
commemorates many Apostles: the preeminent Apostles
Peter and Paul, the Synaxis of the Twelve Apostles, the
Holy Apostles Bartholomew and Barnabas, and others.
These feasts inevitably remind us of what Christ Himself
explicitly set out as the mission for His disciples: “Go
therefore and make disciples of all the nations, baptizing
them in the name of the Father and of the Son and of the
Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have
commanded you; and lo, I am with you always, even to
the end of the age.”
Christ’s commission to the apostles can be considered
as consisting of a series of steps. The first step is to go out
for mission. The Church is on a journey, headed towards
Christ, drawing on Him for the salvation of the world. The
Church goes out into the world, to bring the salvation of
Christ to the world. The second step relates to teaching.
The Church instructs all nations about the Word of God.
Through her life and works in ministry, the Church
provides a witness of the Lord. The nations are taught by
the Church and its members, by every Orthodox Christian.
Every Orthodox Christian is both a Disciple and an Apostle
of Christ. She or he must always go out in witness as a
Disciple and Apostle of Christ, as an authentic member
of the mystical body of Christ.
The third step is baptism, that is initiation into the
faith by receiving the sanctifying and redemptive Grace
of God. The purification, sanctification and salvation of
humanity proceeds through the sacraments, at all times
conducted in the name of the Father and of the Son and
of the Holy Spirit.
What comes next is keeping God’s commandments,
always showing obedience and discipline to God’s will.
These are the elements of the mission of the Church.
How is the mission of the Church realized today?
The mission of the Church remains unchanged, just like
Christ our Lord is unchanging. “Jesus Christ is the same
yesterday, today, and forever.” Whether the realization
of the Church’s mission be fast or slow, superficial or
substantive, effective or not, depends on us, it depends on
the members of the Body of Christ. It is determined by how
passionately we are ready to approach our calling. And
each of us must critically assess themselves and their own
efforts. We should each think about our responsibilities.
Let us reflect on what it means to be an Orthodox Christian,
what it means to be a disciple and Apostle of Christ. How
can I accomplish my part of the mission? How will God
judge me? What have I achieved so far? How shall I defend
myself before the Righteous Judge? Depending on the
answers we are able to give, we should either continue on
our present path or completely change course. We should
always remember that the mission of the Church is not
something that only applies to the bishop, the priest or a
select number of persons. It is the duty of every Orthodox
Christian.
The Church is the ark, the ship. Christ is the head and
captain. Both the master and the ship are perfect. But how
are the sailors and crew? The successful completion of
the voyage depends not only on the ship and the captain,
but also on the sailors and the crew. The responsibility
lies with each one of us. All Orthodox Christians have a
direct and personal role to play in the successful mission
of our Church.

Archdiocesan News
Sunday, May 1st: Archbishop Sotirios celebrated
Divine Liturgy at St George Greek Orthodox
Community, Montreal as well as the investiture of
new Archons. He was assisted by His Grace, Bishop
Iakovos of Zenoupolis. The new archons are George
Tsitouras, Archon Notarios; Alexandros Vasilogiannis,
Archon Hartofylakas; and Andreas Christopoulos,
Archon Referendarios.
Friday, May 6th: The graduation ceremony for
our Theological Academy was a great success.
There were more than five hundred and fifty (550)
people in attendance. Our graduates were Andreas

Ypapanti in Victoria, Greek Orthodox Community of
Saint George, Greek Orthodox Community of Saints
Konstantine and Helen in Surrey and Greek Orthodox
Communities of Saint Nicholas and Saint Dimitrios
in Vancouver. He also ordained Deacon Dimitrios
Vickery as a priest. His Eminence Archbishop Sotirios
held conferences with the Board of Directors of all the
Communities, the Philoptochos Ladies and the youth
groups.
Sunday, May 29th:Divine liturgy was celebrated
at St George’s Greek Orthodox Church, Toronto. His
Eminence Archbishop Sotirios was assisted by the Parish

Σύσκεψη Αρχιεπ.
Σωτηρίου με
Εκτελεστικές
Επιτροπές,
Διοικητικών
Συμβουλίων, Αγ.
Γεωργίου Vancouver,
Αγ. Νικολάου και
Δημητρίου Ανατ.
Vancouver και Αγ.
Κωνσταντίνου και
Ελένης, Surrey BC.
Meeting of His
Eminence Archbishop
Sotirios with Executive
Committees, the
Boards of Directors of
St. George, Vancouver; St. Nicholas, Vancouver; St. Dimitrios, Vancouver and Sts. Constantine and Helen Surrey
Pandeas, Michael Chang and Milojko
Radulovic. Valedictorian was Andreas
Pandeas. Warmest congratulations to all.
Saturday, May 8th and Sunday May
9th:Great Vespers and Divine Liturgy
we r e c e l e b r a t e d b y H i s E m i n e n c e
Archbishop Sotirios at the Church of St
John the Theologian. After the vesper
services he invested new archons: George
Dimitrakopoulos, Archon Depoutatos;
Sotirios Kanavas, Archon Ymnographo;
Nicholaos Vozoris, Archon Aktouarios.
As every year, after the Great Vespers
and the Divine Liturgy a reception was
held in the Archdiocese’s hall. His Grace,
Bishop Athenagoras of Patara, many priests
and the students from the academy were in
attendance.
Tuesday, May 10th:Despite the restrictions
caused by the pandemic Great Vespers were
held at the Feast Day Celebrations of Sts. Cyril and
Methodios Chapel at the Hellenic Home for the Aged
in Scarborough. His Eminence Archbishop Sotirios
presided over the service. Fr. Spiros Vitouladitis and
Fr. Kosta Chialtas, who service our nursing homes,
assisted. In attendance were Mr. M. Neroulas, Mr. K.
Kostouras and the residents of the nursing home. His
Eminence Archbishop Sotirios spoke as always with
love for the elderly and cracked the traditional Easter
egg with them.
From May 13-23: His Eminence Archbishop visited
British Columbia; Vancouver and Victoria. He celebrated
in all four churches; Greek Orthodox Community of

Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου
καὶ ῥύστης μου ὁ θεός μου βοηθός μου καὶ
ἐλπιῶ ἐπ’ αὐτόν ὑπερασπιστής μου καὶ
κέρας σωτηρίας μου ἀντιλήμπτωρ μου.
(Ψαλμ. 18,2)
The LORD is my rock, and my fortress, and
my deliverer; my God, my strength, in
whom I will trust; my buckler, and
the horn of my salvation, and my
high tower.
(Psalm 18:2)

Στο ετήσιο δείπνο
του Ιδρύματος
Ελληνικής
Κληρονομιάς
(HHF), έλαβε
μέρος ο Αρχιεπ.
Σωτήριος,
συνοδευόμενος
από τον π. Τ.
Πορφύρη.
His Eminence
Archbishop
Sotirios
accompanied
by Fr. T. Porfiris
were present
at the annual
dinner for the
Hellenic Heritage
Foundation (HHF).
Priest, Fr. T. Porfiris. Many faithful were in attendance,
along with Archons of the Ecumneical Patriarchate. A
memorial service was held in honour of those who fell
during the conquest of Constantinople, in May 29 1453.
Monday May 30th: Archon George Seretis, Archon
Maestor, great benefactor of Saint Panteleimon Greek
Orthodox Community, Markham and of our Archdiocese
reposed in The Lord. His funeral was held at St
Panteleimon Church with His Eminence, Archbishop
Sotirios presiding. His Eminence Archbishop Sotirios
spoke in a spiritual manner and referred to life after
death, but he also spoke about the deceased. His
Eminence, Archbishop Sotirios thanked him and his
family and sent his condolences, wishes and blessings to
the family from His All-Holiness Ecumenical Patriarch
Bartholomew.
Friday, June 3rd: Like every year the annual dinner
of the Hellenic Heritage foundation (HHF) was held
with great success. His Eminence Archbishop Sotirios
accompanied by Fr. T. Porfiris were in attendance.
Warmest congratulations to all.
Sunday, June 5th: His Eminence Archbishop
Sotirios celebrated Divine Liturgy at St. Nicholas
Greek Orthodox Church, Toronto assisted by Fr. E.
Anastasiadis.
Tuesday, June 7th:His Eminence Archbishop Sotirios
along with a group of faithful Christians watched “Man
of God” The Life of Saint Nektarios.
Sunday, June 12th: His Eminence, Archbishop
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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 self-hatred 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 doubleminded 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

Επίδοση πτυχίου στην τελετή αποφοίτησης του Ελληνορθόδοξου
Σχολείου "Μεταμόρφωση". Από αριστερά Α. Σαραντίδη,
διευθύντρια, Αρχιεπ. Σωτήριος, Α. Βασιλόπουλος, απόφοιτος και
Μάγδα Μεταξά, δασκάλα.
The presentation of an award at the graduation ceremony of
Metamorphosis Greek Orthodox Day School. From left Anna
Saradidis, principal; His Eminence Archbishop Sotirios; Andreas
Vassilopoulos, graduate and Magda Metaxa, Greek teacher.

Youth
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

Christian Life:
The Struggle
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

What is prayer?

Prayer is doxology, praise, thanksgiving, confession,
supplication and intercession to God. "When I prayed
I was new," wrote a great theologian of Christian
antiquity, "but when I stopped praying I became old."
Prayer is the way to renewal and spiritual life. Prayer is
aliveness to God. Prayer is strength, refreshment, and
joy. Through the grace of God and our disciplined efforts
prayer lifts us up from our isolation to a conscious,
loving communion with God in which everything is
experienced in a new light. Prayer becomes a personal
dialogue with God, a spiritual breathing of the soul, a
foretaste of the bliss of God's kingdom.
How is one to pray? Only the Holy Spirit can guide
us to pray as we should. Just as a child learns to walk by
walking, one can best learn to pray by praying, trusting
in the help of God. Put your whole soul into your prayer.
Think about the meaning of every word you pray. Make
it your own personal prayer. Be persistent in prayer. Do
not yield to carelessness or neglect. Strengthen your
prayer through a lively faith in the Lord, a spirit of
forgiveness toward others, and genuine Christian living.
As we pray deeply within our hearts we grow in
prayer. By the grace of God we suddenly catch a glimpse
of the miracle of the presence of the Holy Spirit working
within us. At first it is only a spark but later it becomes a
flame freeing and energizing our whole being, provided
we do nothing to grieve the Holy Spirit; and if we do
sin we repent of our sin immediately and ask for God's
forgiveness. To experience the fire of God's holy love,
to give it space within us to do its cleansing and healing
work as a breath of the Holy Spirit, and to use it as light
and power for daily living -- such are the goals as well
as the fruits of true prayer.
stjohnwindsor.org

Ο Αρχιεπ. Σωτήριος
με στελέχη των
Νεολαιών των
τριών Κοινοτήτων
Vancouver και
Surrey BC.
His Eminence
Archbishop Sotirios
with the Youth
Council Executives
of the three
communities in

Vancouver and Surrey.
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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 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.
Fr. Evan Armatas/orthodoxcatechismproject.org

Ο Αρχιεπ. Σωτήριος και οι ιερείς π. Τιμολέων Πράττας και π.
Νικόλαος Σιδεράς, στο σπίτι της Εντιμ. κας Ελένης Γεωργοπούλου,
Γεν. Προξένου της Ελλάδος στο Vancouver, με τις θυγατέρες της.
Απουσιάζει από τη φωτογραφία ο συζυγός της Κυριάκος Τσουλης
που τελούσε χρέη φωτογράφου.
His Eminence Archbishop Sotirios with Fr. Timoleon Prattas and
Fr. Nicholaos Sideras at the house of the most Honorable Ms. Eleni
Georgopoulou, Consul General of Greece in Vancouver along with
her daughters. Missing in the photograph is her husband Kyriakos
Tsoulis who acted as photographer.

Kαὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε,
οἶκος πνευματικὸς, ἱεράτευμα ἅγιον,
ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας
εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
(Α’ Πετρ. 2, 5)

Ye also, as lively stones, are built up a
spiritual house, an holy priesthood,
to offer up spiritual sacrifices,
acceptable to God by Jesus Christ.
(1 Peter 2:5)
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Archdiocesan News
CONT FROM PAGE 5
Sotirios celebrated Divine Liturgy and The Vespers of
Pentecost at the Feast Day Celebrations of the Greek
Orthodox Community of Holy Trinity, London assisted
by Fr K. Chatzis and Fr. D. Tselonis, a retired priest. That

Eminence Archbishop Sotirios at the Feast Day Celebrations
of All Saints Greek Orthodox Community, Toronto assisted
by the Parish Priest Fr. H. Sarris and the other priests in
attendance. Like every year, after the Divine Liturgy the
scholarships of «Stephen and Chryssa Ayton» were awarded
to nine students and the amount of $1500 was awarded to
each. Afterwards luncheon was served.
Thursday, June 30th and Friday July 1st: Despite the
restrictions due to the pandemic, Great Vespers and Divine
Liturgy were held at the Hellenic Home for the Aged Chapel
Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.
Ν. Αγ. Γεωργίου Τορόντο και μνημόσυνο για τους
πεσόντες κατά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
29 Μαΐου 1453. Στη φωτο από αριστερά:
Γ. Καράκουλας, άρχων πρωτονοτάριος, Ε.
Σωτηρόπουλος, άρχων οστιάριος, Ζ. Βερούτη,
πρόεδρος αρχιεπ. συμβουλίου Φιλοπτώχου
Καναδά, π. Τ. Πορφύρης, ιερ. προϊστάμενος, Αρχιεπ.
Σωτήριος, Κ. Μίσθιος, άρχων χαρτουλάριος,
Α. Μαυρομαράς, άρχων νομοφύλακς και Γ.
Δημητρακόπουλος, άρχων δεπουτάτος.
Divine Liturgy was celebrated by His Eminence
Archbishop Sotirios at St. George’s Toronto. A
Memorial Service was held in honour of those
who fell during the conquest of Constantinople,
May 29 1453. From left G. Karakoulas, Archon
Protonotarios; E. Sotiropoulos, Archon Ostiarios;
Z. Veroutis, President of the Archdiocesan
Philoptochos Council; Fr T. Porfiris, Parish Priest;
His Eminence Archbishop Sotirios; K. Misthios,
Archon Hartoularios; A. Mauromaras, Archon
Nomofylakas; G. Dimitrakopoulos, Archon
Depoutatos.

same evening and the next day His Eminence Archbishop
Sotirios celebrated Divine Liturgy at the Greek Orthodox
Community of Holy Trinity, Toronto assisted by Fr. G.
Tolias and other priests in attendance. Many faithful were
also in attendance.
Tuesday, June 14th and Wednesday, June 15th:
Great Vespers and Divine Liturgy was celebrated by
His Eminence Archbishop Sotirios for the Feast Day of
Panagia Torontoessa. He was assisted by His Grace Bishop
Athenagoras of Patara and many more priests.
Saturday, June 18th and Sunday, June 19th: Great
Vespers and Divine Liturgy were celebrated by His

of Sts.
Anargyroi. His Eminence Archbishop Sotirios presided over
the services assisted by Fr. S. Vitouladitis and Fr. K. Chialtas,
who service our nursing homes. It is to be mentioned here
that the nursing homes are still under Covid restrictions.
The Orthodox way is published on a monthly basis, but
during the summer months the editions are for June-July
and August-September. We wish everyone a great summer.
Have a restful vacation and it would be good if your vacation
took place in Greece and Cyprus. We all need spiritual
renewal, but Greece and Cyprus also need us.
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To Pay No Mind
It was once said, “He was accused of so much,
but paid no mind.” The question which arises
is how we should react when we are accused?
The answer is that it depends. Before we decide
how to react, we could ask two questions.
Firstly, is what they are accusing us of, true?
And secondly, are those who are accusing us
credible? If what they are accusing us of is
true, even if the accusers are not serious, we
should take notice. We should be disappointed
with ourselves. We should repent and correct
ourselves. On the other hand, if what they are
accusing us of is not true, and the accusers
are unreliable, then we should pay no mind
and ignore them. Sooner or later, the truth
will come out. “Time leads truth toward the
light.” We must feel sorry for the slanderers
and pray for them. We must also be careful,
as not to provide a pretext to be slandered. If
we continue to be slandered in bad faith, this
signifies that we receive crowns of glory, both
now and in heaven. Christ said: “Blessed are
you when they revile and persecute you, and
say all kinds of evil against you falsely for My
sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great
is your reward in heaven.”

So we don’t get hurt
It is not enough to be vigilant and careful. We must be
well armed. Because even if one is vigilant and careful,
but has no weapons, bandits quickly take over.
So when we must be vigilant, careful and armed, but
we remain unarmed and naked and asleep, then who
will prevent the bandit from sticking the knife in?

Χριστὸς ὄντων ἡμῶν
ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ
ἀσεβῶν ἀπέθανε.

And just as the tightrope walker, who walks on a
taut rope, cannot possibly turn his attention anywhere
else, even for a moment, so we as Christians must not
for a moment become sluggish and careless, so that
we don’t get hurt.

(Ρωμ. 5,6)

For when we were yet without
strength, in due time Christ
died for the ungodly.

Because we walk along a narrow and broken
road, which on both sides
is surrounded by steep
precipices, and we must not
turn our eyes either to the left
or to the right, and walk in
constant terror lest we fall…

(Rom. 5:6)

St. John Chrysostom
Πάνω από ενενήντα ενορίτες της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγ. Τριάδος London,
παρακολούθησαν το έργο "Ανθρωπος του Θεού" συνοδευόμενοι από τον ιερ. προϊστάμενο
π. Κωνσταντίνο Χατζή. - More than 90 faithful along with the Parish Priest Fr. K. Chatzis
from the Greek Orthodox Community of Holy Trinity London viewed the movie “Man of
God” The Life of Saint Nektarios.

The Distracted Mind and Our Spiritual Life
Have you ever seen this sign at a church door: “Please turn
off your cell phones”? We all know that we need to turn them
off before Liturgy. We know that only the gravest emergency
should interrupt church.
When we think about cell phones, we think about how
connected we are, nowadays, to a wide community through
the internet. We might think that our age poses a unique
challenge for the Christian soul. We are connected with all
kinds of news, events, and other people’s passing thoughts,
in an instant, and constantly, in a way that human beings
never experienced before.
However, the problem of the distracted mind was quite
well known to the Fathers and saints of our church, since
ancient times. The distracted mind is nothing new. Passing
thoughts, called logismoi, are not important, yet they can
spoil our peace.
Even if our cell phone is off, we may still be distracted by
our thoughts. That is why we have a narthex. That is the area
in the back of the church where we light candles. We light a
candle and say a short prayer. This helps us to take a breath
and leave the outside world behind. Now our mind is ready
to focus on Liturgy.
I do not mean that we are to ignore the world and our
family, friends, neighbors and co-workers, or our illnesses
and problems.
On the contrary, the Liturgy gives us many opportunities
to pray for the whole world. We do not forget, but we put
these people and things into their right place in the context
of our relationship with God.
Stray logismoi, however, are another thing. Our brains are
constantly busy. Nerve connections are made and thoughts
occur to us. Some are ordinary, such as ‘My garden has a
lot of weeds,’ but others are thoughts that lead us toward
temptation, such as ‘So and so’s shoes are nicer than mine.’
In either case, while we are at prayer, the Fathers teach us to
do the same thing with this kind of thought: ignore it! Then
it will pass right out of your mind.
There is no thought as important as your prayer. If

something is truly important, it will recur to you after the
Liturgy. You do not need to try to remember it later or note
it down.
If you let a whole train of logismoi start from that one
thought, or even if you try to think out reasons why it is not
a good thought, it is much more difficult to let it go. You may
start with: ‘I need to weed the garden’ and continue with:
‘What is the weather today?’ ‘Will I have time in my schedule?
‘Nobody is helping me with the weeding.’
By now not only are your thoughts getting involved, but
you’re also becoming resentful! It’s harder to bring your mind
back now. How much easier it would have been to ignore the
weeds in the first place!
Likewise, do not get angry with yourself and say, ‘Why
am I thinking about my garden during church? Or someone
else’s shoes? I can not focus!’ You get yourself wound up
again, just in another way. Don’t get frustrated with yourself.
Just try again.
‘Stop thinking that thought’ is easy to say. Here’s what to
do. Immediately move your mind on to something else. “Say
Lord has mercy.”
Notice where we are in the Liturgy and focus on the
actual words being said. Look at an icon and contemplate it.
Bring yourself back to where you are standing, or sitting, or
kneeling. Make your cross to remind yourself to pay attention.
In a minute you will even forget you had the thought.
We know that St. John Chrysostom knew about the
distracted mind, because there are so many times in the
Liturgy where our attention is called back.
For example:
“Let us be attentive!” “Wisdom! Let us attend!” “Wisdom,
arise!” Literally, we might say that this means, Straighten up!
People’s minds always need to be reminded to pay
attention! It’s not just us in the 21st century. So... this means
we have no excuse. We are still able to quiet our minds, as
Christians in earlier ages have been able to do. When our
mind is quiet, then we can pray and participate fully in our
beautiful Liturgy.
Presvytera Elizabeth Tervo/goarch.org

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
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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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Κυριακή, 1 Μαΐου. Θ. Λειτουργία και χειροθεσία
Αρχόντων ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ.
Γεωργίου Μόντρεαλ. Συλλειτούργησε ο Επίσκοπος
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος. Χειροθετήθησαν Άρχοντες
οι: Γεώργιος Τσίτουρας, Άρχων Νοτάριος, Αλέξανδρος
Βασιλογιάννης, Άρχων Χαρτοφύλαξ και Ανδρέας
Χριστόπουλος, Άρχων Ρεφερενδάριος.
Παρασκευή, 6 Μαΐου. Έγινε με πολλή επιτυχία
η τελετή απονομής πτυχίων των αποφοίτων της
Θεολογικής μας Ακαδημίας. Στο δείπνο παρεκάθησαν
άνω των πεντακοσίων πενήντα (550) ατόμων. Οι
απόφοιτοι ήσαν: Ανδρέας Παντέας, Michael Chang και
Milojko Radulovic. Αριστεύσας ήταν ο Ανδρέας Παντέας.
Θερμά συγχαρητήρια.
Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Μαΐου. Μ. Εσπερινό και Θ.
Λειτουργία ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον εορτάζοντα
Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Μετά τον Εσπερινό
χειροθέτησε Άρχοντες τους: Γεώργιο Δημητρακόπουλο,
Άρχοντα Δεπουτάτο, Σωτήριο Κανάβα, Άρχοντα
Υμνογράφο και Νικόλαο Βοζόρη, Άρχοντα Ακτουάριο.
Όπως κάθε χρόνο μετά τον Εσπερινό και τη
Θ. Λειτουργία έγινε δεξίωση στην αίθουσα της Ι.
Αρχιεπισκοπής μας. Στις τελετές έλαβαν μέρος πολλοί
ιερείς, ο Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας και οι
φοιτητές της Ακαδημίας.
Τρίτη 10 Μαΐου. Παρά τους περιορισμούς της
πανδημίας του κορωνοϊού, έγινε ο Εσπερινός στον
εορτάζοντα Ι.Ν. Αγ. Μεθοδίου και Κυρίλλου στο
Ελληνικό Σπίτι στο Scarborough. Χοροστάτησε ο Αρχιεπ.
Σωτήριος. Έλαβαν μέρος οι ιερείς π. Σ. Βιτουλαδίτης και
π. Κ. Τσιάλτας, οι οποίοι υπηρετούν στα Γηροκομεία
μας, καθώς και ο κ. Μ. Νερουλάς, ο κ. Κ. Κωστούρος
και οι ένοικοι του Γηροκομείου. Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε
όπως πάντα με αγάπη για τους ηλικιωμένους μας και
τσούγκρισε το πασχαλινό αυγό μαζί τους.
Από 13 μέχρι 23 Μαΐου ο Αρχιεπ. Σωτήριος
επισκέφθηκε την Βρετανική Κολομβία, Vancouver
και Victoria. Λειτούργησε στους τέσσερις Ι. Ναούς,
Ι.Ν. Υπαπαντής στη Victoria, Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στο
Vancouver, Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στο Surrey
και Ι.Ν. Αγ. Νικολάου & Αγ. Δημητρίου στο Vancouver.
Χειροτόνησε σε ιερέα τον Διάκονο Δημήτριο Vickery.
Είχε συνεδριάδεις με τα Δ. Σ. των Κοινοτήτων, τις
Φιλόπτωχες Αδελφότητες και τα τμήματα Νεολαίας.
Κυριακή, 29 Μαΐου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Τορόντο.
Συλλειτούργησε ο π. Τ. Πορφύρης. Έλαβαν μέρος πολλοί
χριστιανοί, Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και ετελέσθη και μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά
την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 29 Μαΐου 1453.
Δευτέρα, 30 Μαΐου. Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Άρχων
Μαΐστωρ, Γεώργιος Σερέτης μέγας ευεργέτης του
Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος Markham και της Ιεράς μας
Αρχιεπισκοπής. Η κηδεία του ετελέσθη στον Ι. Ν. Αγ.
Παντελεήμονος προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Σωτηρίου.
Ο Αρχιεπίσκοπος όπως πάντα, ομίλησε πνευματικά και
ανεφέρθη στην μετά θάνατο ζωή, αλλά ομίλησε και για
τον εκλιπόντα. Ευχαρίστησε εκείνον και την οικογένειά
του και διεβίβασε στην οικογένεια συλλυπητήρια, ευχές
και ευλογίες του Παναγ. Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου.
Παρασκευή, 3 Ιουνίου. Οπως κάθε χρόνο έγινε
με πολλή επιτυχία το ετήσιο δείπνο του Ιδρύματος
Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF), στο οποίο έλαβε μέρος
και ο Αρχιεπ. Σωτήριος, συνοδευόμενος από τον π. Τ.
Πορφύρη. Θερμά συγχαρητήρια.
Κυριακή, 5 Ιουνίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο Αρχιεπ.
Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο, βοηθούμενος
από τον π. Ε. Αναστασιάδη.

Οι αδικίες παραχωρούνται
από τον Θεό για το καλό
του ανθρώπου

Αδικίες, συκοφαντίες… Απ’ έξω ίσως. Δεν έχει
σημασία, πάντως, από πού προέρχονται. Όποια κι αν
είναι η προέλευσή τους, θα σε συμβούλευα όχι μόνο
να διατηρήσεις το θάρρος και τη σταθερότητά σου, μα
και να χαίρεσαι. Ο απόστολος Ιάκωβος γράφει: «Να
χαίρεστε, αδελφοί μου, όταν δοκιμάζεστε από πολλούς
και διάφορους πειρασμούς· γιατί πρέπει να ξέρετε ότι
μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η
υπομονή. Η υπομονή σας, όμως, πρέπει να κρατήσει ως
το τέλος, για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και
να μην υστερείτε σε τίποτα» (Ιακ 1:2-3).
Οι πειρασμοί δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε καλά
με την ψυχή σου. Ο Κύριος σε οδηγεί προς την κάθαρση
και την τελείωση, και ο εχθρός συναντά ισχυρή
αντίσταση μέσα σου. Κράτα γερά! Δεν υπάρχει λόγος
ν’ αναστατώνεσαι από τις αδικίες και τις κατηγόριες.
Όποιος αδικεί, θα κριθεί από τον Θεό· και όποιος
αδικείται, πρέπει να σηκώνει την αδικία αγόγγυστα και
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NEΑ I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠ
ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠH
HΣ
Τρίτη, 7 Ιουνίου. Το κινηματογραφικό έργο «Ο
Ανθρωπος του Θεού (η ζωή του Αγ. Nεκταρίου)
παρακολούθησε ο Αρχιεπ. Σωτήριος με ομάδα ευλαβών
χριστιανών.
Κυριακή, 12 Ιουνίου. Θ. Λειτουργία και τον Εσπερινό
της γονυκλισίας ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον
εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. Τριάδος London, βοηθούμενος από
τον ιερατ. προΐστάμενο π. Κ. Χατζή και τον συνταξιούχο
ιερέα π. Δ. Τσελώνη. Το εσπέρας της ίδιας ημέρας και
την επομένη, Μ. Εσπερινό και Θ. Λειτουργία ετέλεσε
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι. Ν. Αγ. Τριάδος Τορόντο,
βοηθούμενος από τον ιερ. προϊστάμενο π. Γ. Τόλια
και άλλους ιερείς. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι
χριστιανοί.
Τρίτη 14 και Τετάρτη 15 Ιουνίου. Μ. Εσπερινός και
Θ. Λειτουργία ετελέσθη στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του

Χειροτονία ιερέως Δημητρίου Vickery, στον Ι.Ν.
Υπαπαντής, Victoria BC. ΑΞΙΟΣ! - Ordination to
priesthood of Deacon Dimitrios Vickery at Ypapanti
Church, Victoria, B.C. Axios!
Θεολόγου στη γιορτή της Παναγίας Τοροντόεσσας,
προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Σωτηρίου και με την
συμμετοχή του Επισκόπου Πατάρων κ. Αθηναγόρα και
πολλών ιερέων.
Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιουνίου. Μ. Εσπερινό
και Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον
εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. Πάντων Τορόντο, βοηθούμενος από
τον ιερ. προϊστάμενο π. Χ. Σαρρή και πολλούς άλλους
ιερείς κατά τον Εσπερινό. Μετά τη Θ. Λειτουργία, όπως
κάθε χρόνο, έγινε η απονομή υποτροφιών «Stephen and
Chryssa Ayton» σε εννέα φοιτητές και δόθηκε το ποσό
να ευχαριστεί τον Θεό. Μην ξεχνάς ότι υπάρχει μια άλλη
ζωή, όπου όλοι θα λογοδοτήσουμε για όσα κάνουμε εδώ.
Και μετά τη λογοδοσία μας, είτε θα δοξαστούμε είτε θα
κατακριθούμε. Τι θα γίνει, αν υπομείνεις καρτερικά την
αδικία; Θα δοξαστείς. Τι θα γίνει, αν δεν την υπομείνεις;
Θα κατακριθείς. Μη λες, “Αυτό δεν είναι σωστό”. Το τι
είναι σωστό και τι όχι δεν είναι δουλειά σου να το κρίνεις.
Θα το κρίνει ο Θεός, όταν έρθει η ώρα. Εσύ μόνο να το
σηκώσεις.
Οι αδικίες δεν προέρχονται από τον Θεό, αλλά
παραχωρούνται από τον Θεό για το καλό του ανθρώπου.
Ναι, για το καλό του! Δεν λέω κούφια λόγια, λέω την
αλήθεια. Σου φέρνω ως παράδειγμα τους μάρτυρες, που
σε τόσα φρικτά βασανιστήρια υποβλήθηκαν. Πού ήταν
τότε ο Κύριος; Εκεί ήταν! Εμφανιζόταν στους μάρτυρες,
τους παρηγορούσε, τους ενθάρρυνε, τους ανακούφιζε,
μα, παρ’ όλα αυτά, τους άφηνε να βασανίζονται ως
το τέλος, για να λάβουν θριαμβευτικά το στεφάνι του
μαρτυρίου. Ένα στεφάνι ετοιμάζει και κάθε αδικία στον
άνθρωπο που την υπομένει μακρόθυμα. Να, λοιπόν, τι
έχεις να κάνεις κι εσύ σε τούτη την περίσταση: Σήκωσε
αγόγγυστα τις κατηγόριες που εκτοξεύονται εναντίον
σου, ή μάλλον αγνόησέ τες εντελώς, σαν να μην
υπήρχαν. Σου το ζητάει ο Θεός για το συμφέρον σου.
Μη συγχύζεσαι από οποιαδήποτε λόγια. Απλώς κάνε
ό,τι μπορείς για να μην τα προκαλείς. Αν, ωστόσο, δεν
καταφέρεις να τα αποτρέψεις, αγνόησέ τα. Όπως σου
είπα, η μαρτυρία της συνειδήσεώς σου ενώπιον του Θεού
είναι αρκετή για την παρηγοριά και την ενθάρρυνσή
σου. Και όλος ο κόσμος να σε κατακρίνει, σε καμιά
περίπτωση δεν είσαι ένοχη, αν ο Θεός σε δικαιώνει
μέσα στη συνείδηση. Για τον αθώο άνθρωπο οι άδικες
επικρίσεις είναι σαν μαύρα σύννεφα, που μαζεύονται
για λίγο από πάνω του, μα σύντομα διαλύονται και
χάνονται, χωρίς να δίνουν βροχή. Έτσι χάνονται και τα
ανθρώπινα λόγια. Ύστερ’ από κάμποσο καιρό κανένας
δεν τα θυμάται πια. Το ίδιο θα συμβεί, πιστεύω, και στη
δική σου περίπτωση… Να φέρεσαι φυσιολογικά, όπως
πάντα, σαν να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

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
των 1.500.00 δολαρίων σε κάθε έναν απ’ αυτούς. Στη
συνέχεια παρετέθη γεύμα για όλους.
Δευτέρα, 20 Ιουνίου. Γεύμα στη Ρωμαιοκαθολική
Αρχιεπισκοπή είχε ο Αρχιεπ. Σωτήριος με τον
Καρδινάλιο Thomas Collins, συνοδευόμενος από τον π.
Π. Αυγερόπουλο.
Τρίτη, 21 Ιουνίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος έλαβε
μέρος στην τελετή αποφοίτησης τριάντα (30) και πλέον
μαθητών του ελληνορθόδοξου ημερησίου σχολείου
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας «Μεταμόρφωση». Την
απονομή των πτυχίων και υποτροφιών ακολούθησε
γεύμα και χορός για τους αποφοιτήσαντες και τις
οικογένειές τους. Κατάλληλα μίλησε ο Αρχιεπ.
Σωτήριος. Συνεχάρη τους αποφοιτήσαντες, τους γονείς
τους, τους διδασκάλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, την
πρόεδρο κα Τούλα Ρέππα, την κα Λούση Γρηγοριάδη και
τη διευθύντρια κα Α. Σαραντίδη. Είχαν γίνει οι εγγραφές
για το νέο σχολικό έτος και συνεπληρώθησαν όλες οι
θέσεις. Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να ιδρύσουμε και
δεύτερο ημερήσιο ελληνορθόδοξο σχολείο.
Κυριακή, 26 Ιουνίου. Στη γιορτή της μετακομιδής
των λειψάνων του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού και των Αγ.
Πατέρων του Αγ. Όρους, ο Αρχιεπ. Σωτήριος ετέλεσε Θ.
Λειτουργία, βοηθούμενος από τον π. Χ. Μπιτσακάκη στο
μοναστήρι μας του Αγ. Κοσμά. Σημειώνεται εδώ, ότι το
μοναστήρι του Αγ. Κοσμά στο Τορόντο είναι ιστορικά
το πρώτο μοναστήρι που έγινε στο όνομα του Αγ.
Πατροκοσμά. Τα πάντα ήσαν άριστα οργανωμένα από
την Γερόντισσα Αλεξία και τις αδελφές μοναχές. Έλαβε
μέρος πλήθος ευλαβών χριστιανών και οι μαθητές του
κατηχητικού σχολείου του μοναστηριού.
Τετάρτη, 29 Ιουνίου. Εγινε ο Εσπερινός και η Θ.
Λειτουργία του εορτάζοντος Ι.Ν. Αγ. Πέτρου και
Παύλου Kitchener. Η Κοινότητα Αγ. Νικολάου Τορόντο
και η Κοινότητα Αγ. Τριάδος London οργάνωσαν τους
ευλαβείς χριστιανούς και προσήλθαν στον Μ. Εσπερινό

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.
με δύο λεωφορεία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό
με τη χαλάρωση των μέτρων της πανδημίας. Της Θ.
Λειτουργίας προέστη ο Αρχιεπ. Σωτήριος, βοηθούμενος
από τον ιερ. προϊστάμενο π. Ανατόλιο Bandura και τον
π. Bohdan Hladio. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι
χριστιανοί και στο τέλος της Θ. Λειτουργίας παρετέθη
γεύμα για όλους.
Πέμπτη 30 Ιουνίου και Παρασκευή 1 Ιουλίου. Παρά
τους περιορισμούς λόγω του κορωνοϊου, ετελέσθη στον Ι.
Ναό Αγ. Αναργύρων στο Ελληνικό Σπίτι, Μ. Εσπερινός
και Θ. Λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπ. Σωτηρίου,
βοηθουμένου από τους δύο ιερείς των Γηροκομείων, π.
Σ. Βιτουλαδίτη και π. Κ. Τσιάλτα. Διευκρινίζεται εδώ,
ότι οι περιορισμοί του κορωνοϊού συνεχίζονται στα
Γηροκομεία.
Η Ορθόδοξη Πορεία εκδίδεται κάθε μήνα, αλλά
τους καλοκαιρινούς μήνες εκδίδεται ανά δύο μήνες,
Ιούνιος- Ιούλιος μαζί και Αύγουστος-Σεπτέμβριος μαζί.
Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι. Διακοπές για
ξεκούραση και καλό θα είναι οι διακοπές να γίνουν
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί έχουμε ανάγκη
αναβάπτισης, αλλά και η Ελλάδα και η Κύπρος μάς
χρειάζονται.

«Mὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου
ἀπὸ πτωχοῦ.»
(Σοφία Σειράχ 4,4)

“Not turn away your face
from a poor man.”
(Wisdom of Sirach 4,4)

