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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι 
εἶχον εἰρήνην οἰκοδομού-
μεναι καί πορευόμεναι 
τῶ φόβω τοῦ Κυρίου 
καί τῆ παρακλήσει 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος 
ἐπληθύνοντο”.
Πράξ θ’, 31  
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ο εαυτός. Ο νους του. Η καρδιά του. Οι σκέψεις του. 
Τα συναισθήµατά του. Για να είναι στις εθνικές και 
θρησκευτικές επάλξεις πρέπει να είναι στις επάλξεις 
του εαυτού του. Να ελέγχει απόλυτα τον νου του. Τις 
σκέψεις του. Τα συναισθήµατά του. Τις επιθυµίες της 
καρδιάς του. Είµαστε στις εθνικές και θρησκευτικές 
µας επάλξεις, όχι τυπικά γιορτάζοντας µια επέτειο. 
Ή για να διασκεδάσουµε και να χαρούµε και να 
ευχαριστηθούµε. Είµαστε στις επάλξεις, όταν ζούµε 
το νόηµα της επετείου. Το βαθύτερο νόηµα.

Το βαθύτερο νόηµα του ΟΧΙ του ΄40 είναι η µη 
υποχώρηση στα ιδανικά µας. Η πάση θυσία διατήρηση 
της ελευθερίας µας. Ελευθερίας εθνικής, θρησκευτικής, 
ατοµικής. Η προστασία της διατήρησης αυτής της 
ελευθερίας που κάνει τον άνθρωπο, άνθρωπο. Που τον 
διακρίνει απ’το ζώο που έχει το σχοινί στο λαιµό του. 
Που τον κάνει να αισθάνεται ίσος προς όλους µέσα στην 
κοινωνία και ενώ σέβεται την κληρονοµιά των άλλων 
και την ελευθερία τους, δεν απεµπολεί τίποτε απ΄ τη 
δική του κληρονοµιά και ελευθερία.

Και να τα κάνουµε αυτά λιανότερα. Να τα 
καταλάβουµε καλύτερα. Να τα θέσουµε σε πρακτική 
εφαρµογή. Γιορτάζοντας το ΟΧΙ του 4́0 σηµαίνει, 
όπου κι αν είσαι να παραµένεις ελληνορθόδοξος 
και καθηµερινά να γίνεσαι καλύτερος. Να γίνεσαι 
άνθρωπος, όπως σε θέλει ο Χριστός. Να µιλάς ελληνικά 
παντού και κυρίως στο σπίτι σου. Να υποστηρίζεις 
τα δίκαια της Ελλάδας, όχι µια φορά τον χρόνο στην 
επέτειο, αλλά κάθε µέρα της ζωής σου. Να ζεις ορθόδοξη 
ζωή, όχι Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά κάθε ώρα της 
ζωής σου. Να είσαι δακτυλοδεικτούµενο παράδειγµα 
έντιµου  πολίτη και ορθόδοξου χριστιανού. Να λες όχι 
στον κάθε πειρασµό που θέλει να σε αναποδογυρίσει. 
Να κάνεις πάντοτε το θετικό και ποτέ το αρνητικό. Το 
καλό και ποτέ το κακό. Το δίκαιο και ποτέ το άδικο.

Γιόρταζε την επέτειο. Κάθε επέτειο. Μα σκέψου το 
βαθύτερο νόηµά της. Ειδικά στην επέτειο του ΟΧΙ 
σκέψου την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Κράτησε 
στο νου σου και αυτά που είπαµε παραπάνω. Και 
προσπάθησε να εφαρµόζεις όσα µπορείς. Ζήσε την 
Ελλάδα και την Ορθοδοξία.

28η Οκτωβρίου 194028η Οκτωβρίου 1940
Ήταν ακριβώς αυτή η ιστορική στιγμή 

που ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε 
το  «ΟΧΙ»  γνωρίζοντας πως μεγαλύτερο αγαθό 

από το αγαθό της ελευθερίας δεν υπάρχει

Δύο είναι οι µεγάλες επέτειοι του ελληνικού έθνους. Η 25η Μαρτίου, 
που µας θυµίζει τη µεγάλη επανάσταση ενάντια στον Τούρκο κατακτητή 
κι η 28η Οκτωβρίου, που θυµίζει την άµυνα στην Ιταλογερµανική, φασιστική 
επιδροµή. 

Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος άρχισε, όπως είναι γνωστό, το Σεπτέµβριο 
του 1939. Οι Ιταλοί από καιρό προκαλούσαν διάφορα επεισόδια,  µε 
αποκορύφωµα τον τορπιλλισµό του πολεµικού πλοίου «Έλλη» στις 15 
Αυγούστου 1940. Όλα αυτά έδειχναν την απειλή που πλησίαζε στην 
Ελλάδα. 

Έτσι το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο πρεσβευτής της Ιταλίας 
στην Ελλάδα, επέδωσε στον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη 
Μεταξά το τελεσίγραφο µε το οποίο ο Μουσολίνι,  ο ηγέτης της Ιταλίας,  
ζητούσε την κατοχή ορισµένων ελληνικών περιοχών. Αν η Ελλάδα δε 
δεχόταν, τότε θα τις καταλάµβανε µε τα όπλα. 

Κι  ήταν ακριβώς αυτή την ιστορική στιγµή που ο Έλληνας πρωθυπουργός 
απάντησε το  «ΟΧΙ»,  γνωρίζοντας πως µεγαλύτερο αγαθό από το αγαθό 
της ελευθερίας δεν υπάρχει. Την ίδια απάντηση έδωσαν στην πράξη, όλοι 
οι Έλληνες µαζί καθώς ξεχύθηκαν στους δρόµους και ζητούσαν όλοι, ο 
καθένας µε τον τρόπο του, να προσφέρει σ’ αυτόν τον πόλεµο. 

Ο Μουσολίνι µε 100 000 στρατιώτες που είχε συγκεντρωµένους στην 
Αλβανία, πίστευε πως θα καταχτούσε την Ελλάδα µε τόση ευκολία σαν να 
έκανε περίπατο. Ενώ όµως στην αρχή οι Έλληνες αποτραβήχτηκαν από τα 

Συνήλθε στην πρώτη, μετά την 
πανδημία, ετήσια Πνευματική του 
Σύναξη ο Ιερός Κλήρος του 
Καναδά υπό την πνευματική 
καθοδήγηση του Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου στο Kingston, Οντάριο 
από την Τρίτη 4 Οκτωβρίου μέχρι 
την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022.
The Clergymen of Canada under the 
spiritual guidance of Archbishop 
Sotirios convened its first, post-
pandemic, annual Spiritual 
Assembly in Kingston, Ontario from 
Tuesday, October 4 to Thursday, 
October 6, 2022.

Ετήσια Πνευματική Σύναξη Ιερέων της Ι. Αρχιεπισκοπής ΚαναδάΕτήσια Πνευματική Σύναξη Ιερέων της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Επίσκεψη του Υπουργού Αναπληρωτή Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας  κ. 
Νίκου Παπαθανάση στην Ι. Αρχιεπισκοπή.  Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος δείχνει τα 
πορτρέτα των μεγάλων ευεργετών της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά, στον Υπουργό 
Αναπληρωτή κ. Ν. Παπαθανάση.  Στη φωτογραφία από αριστερά: Ο Θεοφ. Επίσκοπος 
Πατάρων κ. Αθηναγόρας,  ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Παναγιώτης 
Αντωνάτος και η Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά  κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου.

Visit of the Deputy Minister of Development and Investments of Greece Mr. Nikos Papathanasis 
to the Archdiocese of Canada.  Archbishop Sotirios shows the portraits of the great benefactors of 
the Archdiocese of Canada to the Deputy Minister Mr. N. Papathanasis.  In the photo from left: 
His Grace Bishop Athenagoras of Patara, the Consul General of Greece in Toronto Mr. Panayotis 
Antonatos and the Ambassador of Greece to Canada Mrs. Konstantina Athanassiadou.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης 
κ. Νίκος Παπαθανάσης κ. Νίκος Παπαθανάσης 
στην Ι. Αρχιεπισκοπήστην Ι. Αρχιεπισκοπή

Έχει επικρατήσει να γιορτάζουµε επετείους. 
Λογιών-λογιών επετείους. Και είναι όµορφη συνήθεια. 

Ο Οκτώβριος είναι ο µήνας, που γιορτάζουµε την 
επέτειο του ΟΧΙ του 1940. Κι 

εµείς εδώ στον Καναδά 
κάνουµε γιορτή αληθινή. 

Με λειτουργίες. Με 
δ ο ξ ο λ ο γ ί ε ς .  Μ ε 

σχολικές γιορτές. 
Με πανηγυρικούς, 
ε θ ν ι κ ά  κ α ι 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά 
χρωµατισµένους 
λ ό γ ο υ ς .  Μ ε 
δ ε ί π ν α  κ α ι 
χορούς. Βέβαια, 
στην περίοδο του 

κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ  δ ε ν 
εκ άναµε όλ α τα 

ανωτέρω. Εφέτος είναι 
καιρός να οργανώσουµε 

τις εκδηλώσεις αυτές µε 
τον καλύτερο τρόπο και µε 

περισσότερο ενθουσιασµό. Αυτό 
µας πρέπει. Αυτό µας ταιριάζει. Αυτό είναι δίκαιο για 
την Πατρίδα µας και για τους ήρωες του Δευτέρου 
Παγκοσµίου Πολέµου.  Παρακαλώ ο καθένας να 
κάνει το καθήκον του στο ακέραιο.

Καλά όλα αυτά. Και µάλιστα στην εποχή που ζούµε 
και η γαλάζια µας πατρίδα Ελλάδα αντιµετωπίζει 
τόσους κινδύνους. Η έξαρση του εθνικού φρονήµατος 
είναι απόλυτα αναγκαία. Όλοι πρέπει να είµαστε στις 
επάλξεις. Και οι επάλξεις δεν είναι τα γεωγραφικά 
σύνορα της Ελλάδας. Οι επάλξεις για την Ελλάδα, 
την Ορθοδοξία και τον Ελληνισµό είναι τα πέρατα 
της οικουµένης. Μαζί µε τα πέρατα της οικουµένης 
οι επάλξεις για τον ελληνορθόδοξο είναι ο ίδιος του 

Γιορτάζοντας την Γιορτάζοντας την εθνική εθνική επέτειοεπέτειο  της 28ης της 28ης ΟκτωβρίουΟκτωβρίου
                    Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
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Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τµήµατος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά Εκπαιδευτικά θέματαΕκπαιδευτικά θέματα  

Metamorphosis Greek Orthodox SchoolMetamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει  η 

ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ
«Ἡγὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία Ἡγὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία 

παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιπαρὰ τῷ Θεῷ ἐστι». 
(Α΄Κορ. 3,19Α΄Κορ. 3,19)

“For the wisdom of this world is “For the wisdom of this world is 
foolishness with God”. foolishness with God”. 

(1 Cor. 3:19)

Στα τέλη του Σεπτεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η 
καθιερωµένη συνάντηση γονέων και εκπαιδευτικών, όπου 
οι γονείς και οι κηδεµόνες του ηµερήσιου Ελληνορθόδοξου 
Σχολείου Μεταµόρφωση, συναντήθηκαν µε το 
εκπαιδευτικό προσωπικό κι ενηµερώθηκαν σχετικά µε 
τα σχολικά προγράµµατα  και τους διδακτικούς στόχους 
για τη νέα σχολική χρονιά.

   Την τρίτη εβδοµάδα του Σεπτέµβρη ξεκίνησαν για 
φέτος τα εξωσχολικά προγράµµατα,  όπως ο χορός, ο 
αθλητισµός, η  µουσική, το θέατρο, η χειροτεχνία κλπ. 
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες καλύπτουν ποικίλες 
βιολογικές και συναισθηµατικές ανάγκες και παράλληλα 
συµβάλλουν στην ψυχολογική και κοινωνική ωρίµανση 
των παιδιών και στην ενίσχυση της επίδοσής τους και 
στο σχολείο.

   Στις 6 Οκτωβρίου έγινε η  φωτογράφιση  των µαθητών 
όλων των βαθµίδων «School’s Picture Day».

   Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, οι µαθητές από την Γ’ 
Δηµοτικού  έως και την Β’ Γυµνασίου έλαβαν µέρος στην 

ετήσια εκστρατεία για την καταπολέµηση 
του καρκίνου, «Τέρι Φοξ» (Terry Fox 
Run) και ένωσαν τις δυνάµεις τους µε 
τους µαθητές εκατοντάδων άλλων 
σχολείων  της πόλης µας. Οι µαθητές/
τριες  συµµετείχαν µε ενθουσιασµό στην 
διαδροµή,  µέσα στο πάρκο της περιοχής 
και συγκέντρωσαν το ποσό  των $2000. 
Συγχαρητήρια και του χρόνου!

   Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, 
Ηµέρα Ευχαριστιών (Thanksgiving Day ), 
το σχολείο  παρέµεινε κλειστό λόγω της 
καθιερωµένης αργίας.

    Οι  αγώνες τουρνουά ποδοσφαίρου 
µεταξύ των ιδιωτικών σχολείων του  
Οντάριο έχουν προγραµµατιστεί για τις 
αρχές Νοεµβρίου και οι προπονήσεις των 
οµάδων µας γίνονται καθηµερινά πριν 
την έναρξη του σχολείου. Ευχαριστούµε 
τους εκπαιδευτικούς κα Γκορίτσα και 
κ. Χάλαρη που έχουν αναλάβει την 
προπόνησή τους.

   Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, θα εορτάσουµε την 
εθνική µας επέτειο στην αίθουσα σχολικών εκδηλώσεων 
του σχολείου. Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι µέρα µνήµης και 
εθνικής υπερηφάνειας. Η Επέτειος του «ΟΧΙ» µνηµονεύει  
τον ηρωικό αγώνα των Ελλήνων  ενάντια στις δυνάµεις 
του φασισµού και την άρνηση της Ελλάδας στις αξιώσεις 
των εχθρών.

Την  Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, θα γίνει  η καθιερωµένη 
παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου 1940  στην οδό 
Ντάνφορθ. Ευελπιστούµε ο καιρός να είναι καλός και η 
συµµετοχή του κόσµου  µεγάλη.

Στις 31 Οκτωβρίου το σχολείο µας θα συγκεντρώσει 
τρόφιµα για τις ελληνικές κοινωνικές υπηρεσίες και την 
στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που έχουν 
ανάγκη, δείχνοντας έµπρακτα, µε τον τρόπο αυτό, την 
σηµασία της αλληλοβοήθειας και του σεβασµού προς 
τους άλλους.

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 και το 
ασφαλές περιβάλλον, καλύπτουν όλες τις ανάγκες των 
παιδιών για επιτυχηµένη και σωστή σταδιοδροµία. 

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

28η Οκτωβρίου 194028η Οκτωβρίου 1940
 Μια επέτειος που θυμίζει την 

άμυνα των Ελλήνων στην 
Ιταλογερμανική επιδρομή. 

Ένας θρύλος, μια μνήμη 
και ένα χρέος.

Ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος είχε ξεκινήσει το Σεπτέµβριο 
του 1939. Στις 15 Αυγούστου 1940, ενώ ο ελληνικός 
λαός προσκυνούσε την Παναγία στην Τήνο, το ιταλικό 
υποβρύχιο χτύπησε το αντιτορπιλικό «Έλλη». Ξηµερώµατα 
της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ο πρεσβευτής της Ιταλίας 
στην Ελλάδα, επέδωσε στον τότε πρωθυπουργό της 
Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά το τελεσίγραφο µε το οποίο 
ο Μουσολίνι, ο ηγέτης της Ιταλίας, ζητούσε την κατοχή 
ορισµένων ελληνικών περιοχών. Εκείνη την ιστορική 
στιγµή ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε µε το 
περίτρανο «ΟΧΙ». Ένα «ΟΧΙ» που το στήριξε ο Ελληνικός 
λαός µε πρωτοφανή προθυµία και αυταπάρνηση. Όλοι 
οι Έλληνες µαζί πρόσφεραν ο καθένας µε τον τρόπο του 
στον πόλεµο. 

Ο Μουσολίνι µε 100.000 στρατιώτες που είχε 
συγκεντρωµένους στην Ιταλία πίστευσε ότι θα µπορούσε 
να κατακτήσει την Ελλάδα µε µεγάλη ευκολία. Στην 
αρχή οι Ιταλοί κατέλαβαν µικρές ελληνικές περιοχές, 
αλλά στις 14 Νοεµβρίου αρχίζει η αντεπίθεση και τα 

ελ ληνικά στρατεύµατα πέτυχαν 
σηµαντικές νίκες, όπως στη µάχη 

της Πίνδου, στην Ήπειρο και στη δυτική Μακεδονία. 
Οι Έλληνες πολεµούσαν µε µεγάλη γενναιότητα. Το 
ορεινό έδαφος τους επέτρεπε να οχυρώνονται σε ισχυρές 
αµυντικές θέσεις. Ο βαρύς χειµώνας αν και εξαντλητικός 
τους βοηθούσε επειδή µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν 
λιγότερο στρατιωτικό εξοπλισµό. Ο ιταλικός στρατός 
συντρίβεται και τότε ο Μουσολίνι ζήτησε τη βοήθεια 
του συµµάχου του Χίτλερ. Έτσι, τον Απρίλιο του 1941 
η Γερµανία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Ένα δεύτερο 
«ΟΧΙ» ακολουθεί αυτό της 28ης Οκτωβρίου, ενάντια στον 
Χίτλερ αυτή τη φορά. 

Οι Έλληνες αντιµετώπισαν µόνοι τους δυο µεγάλες 
δυνάµεις. Νέες σελίδες δόξας γράφονται πάνω στα 
οχυρά της Μακεδονίας και της Θράκης, στο Ρούπελ, στο 
Περιθώρι, στο Λίσσε, στον Εχίνο. Μετά από εφτά µήνες 
σκληρού αγώνα, η αντοχή των Ελλήνων εξαντλήθηκε 
µε αποκορύφωµα τη βεβήλωση της αιώνιας Ακρόπολης 
των Αθηνών όταν υψώθηκε εκεί η γερµανική σηµαία. Η 
κατοχή κράτησε τρία ολόκληρα χρόνια, µε βασανιστήρια, 
πείνα, κακουχίες, βεβηλώσεις αρχαίων µνηµείων, 
καταστροφές πλουτοπαραγωγικών πηγών. Το ελληνικό 
όµως πνεύµα αντιστέκεται, παραµένει ατάραχο και 
αδέσµευτο. Πολύ σύντοµα οι Έλληνες ξαναβρήκαν τη 
δύναµη να επαναστατήσουν εναντίον του εισβολέα. 
Έτσι, οργανώνεται ο αγώνας της Αντίστασης. Οι Έλληνες 
οργάνωσαν αντάρτικες οµάδες, τύπωναν παράνοµες 
εφηµερίδες ενώ πολλοί διέφυγαν στην Αίγυπτο, όπου 
δηµιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός στρατός που 
πολέµησε µαζί µε τους άλλους συµµάχους µέχρι την 
απελευθέρωση της Ελλάδας. 

Σταθµός στον αγώνα ήταν η µάχη της Κρήτης. Οι 
γενναιόψυχοι Κρήτες µε την απαράµιλλη αγωνιστικότητά 
τους αντιστάθηκαν γενναία στη Γερµανική κατοχή, 

κατορθώνοντας έτσι να καθυστερήσουν τις πολεµικές 
επιχειρήσεις του Γερµανικού αρχηγείου. Τέλος, στις 12 
Οκτωβρίου του 1944 η Γερµανική κατοχή τελειώνει. Η 
Αθήνα απελευθερώνεται. 

Η ιστορική αξία της 28ης Οκτωβρίου του 1940 έγκειται 
στο ότι το Ελληνικό «ΟΧΙ» του ’40 δεν ήταν συµπτωµατική 
εκδήλωση περιστάσεων, αλλά συνειδητή έκφραση 
πεποιθήσεων ριζωµένων από µακρούς αιώνες στη Φυλή 
µας. Δεν µπορεί κανείς παρά να ανακαλέσει αντίστοιχες 
µνήµες από την αρχαιότητα, όπως τον Μαραθώνα, τις 
Θερµοπύλες, τη Σαλαµίνα και το Μεσολόγγι. Όπως 
τότε οι Έλληνες απέδειξαν ότι χάρη στην ενότητα και 
την αποφασιστικότητά τους µπορούσαν να ανατρέψουν 
την αδιαµφισβήτητη δύναµη της αυτοκρατορίας των 
Περσών, αντίστοιχα το όνοµα της Πίνδου υψώθηκε ως ιερό 
σύµβολο των ελεύθερων λαών και ανθρώπινων αξιών.

Το «ΟΧΙ» είναι σταθµός µε βαθύτατο νόηµα γιατί θα 
συµβολίζει αιώνια την πάλη του δικαίου µε το άδικο, την 
πάλη µε την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η 28η 
Οκτωβρίου θα παραµείνει πάντα ένα µεγάλο κεφάλαιο 
στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Θα παραµείνει µια 
ζωντανή δύναµη για όλους εµάς θυµίζοντάς µας την 
αξία του αγώνα του κάθε ανθρώπου σε προσωπικό και 
συλλογικό επίπεδο για την ελευθερία, την ανεξαρτησία, 
τη διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

Με το Ελληνικό «ΟΧΙ» του ’40 υποστηρίχτηκαν και 
εδραιώθηκαν για τον καθένα σύγχρονο πολίτη κάθε 
χώρας οι ιερές αρχές της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης 
και της Αξιοπρέπειας. Στη σηµερινή εποχή, κατά την 
οποία, οι περισσότερες χώρες διέρχονται µε µεγαλύτερα 
ή µικρότερα προβλήµατα όπως τον κορονοϊό και την 
οικονοµική κρίση, ένας τέτοιος αγώνας, ένα τέτοιο 
«ΟΧΙ», έρχεται να δώσει την ελπίδα ότι τα πάντα µπορεί 
να ανατρέψει ο άνθρωπος και κατ’ επέκταση ένα έθνος 
χάρη στην ενότητα, τη συλλογικότητα, την αντίσταση, 
το αγωνιστικό πνεύµα και την αποφασιστικότητα. Ένα 
τέτοιο µήνυµα µπορεί να απευθύνεται όχι µόνο στα έθνη 
και τις χώρες που αντιµετωπίζουν κρίσεις ή δύσκολες 
συνθήκες αλλά και στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, 
και ιδιαιτέρως στον κάθε νέο που θέτει στόχους και έχει 
όνειρα στη ζωή του και καλείται να τα πραγµατοποιήσει. 
Δεν µπορεί τίποτα να σταθεί εµπόδιο σε κάθε άνθρωπο, 
σε κάθε νέο, αρκεί να αγωνίζεται για τις αρχές της 
Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης. Η ελπίδα είναι κάτι 
που πραγµατικά χρειαζόµαστε σήµερα, η ελπίδα για το 
µέλλον, για τη βελτίωση των συνθηκών και της ζωής µας, 
για την ικανοποίηση των επιθυµιών µας. Έτσι, δεν είναι 
µόνο χρέος και καθήκον µας να θυµόµαστε τις θυσίες των 
Ελλήνων του 1940 αλλά µας είναι πολύτιµη ωφέλεια να 
τις θαυµάζουµε και να τις µιµούµαστε µε κάθε τρόπο και 
στο µέτρο του δυνατού του καθενός. Οι ιστορικές θυσίες 
και αγώνες γίνονται για την προώθηση των ιδεών στο 
µέλλον. Ας προσπαθήσουµε κι εµείς να ακολουθήσουµε 
την πορεία αυτή.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

«Ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς, μηδὲ ζηλώσῃς Ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθῃς, μηδὲ ζηλώσῃς 
ὁδοὺς παρανόμωνὁδοὺς παρανόμων» 

(Παροιµ. 4,14Παροιµ. 4,14)

“Enter not into the path of the wicked, “Enter not into the path of the wicked, 
and go not in the way of evil men.” and go not in the way of evil men.” 

(Prov. 4:14)

σύνορα και οι Ιταλοί κατέλαβαν µικρές ελληνικές 
περιοχές, στις 14  Νοεµβρίου αρχίζει η αντεπίθεση και 
τα ελληνικά στρατεύµατα γνωρίζουν µεγάλες 
επιτυχίες, όπως στη µάχη της Πίνδου, στην Ήπειρο 
και στη δυτική Μακεδονία. Μια επίθεση που έκαναν οι 
Ιταλοί την άνοιξη, τέλειωσε χωρίς επιτυχία. Οι 
Έλληνες πολεµούσαν σαν λιοντάρια.  

Βοηθός σ’  αυτόν τον πόλεµο,  για τους Έλληνες,  
ήταν το ορεινό έδαφος που τους επέτρεπε να 
οργανώνουν ισχυρές αµυντικές θέσεις.  Ακόµα και ο 
βαρύς χειµώνας βοήθησε τις προσπάθειες των 
Ελλήνων στρατιωτών παρόλο που υπέφεραν και 
αυτοί όπως και οι Ιταλοί.  Οι Έλληνες πολεµούσαν 
χρησιµοποιώντας πολύ λιγότερο στρατιωτικό 
εξοπλισµό και µε αριθµητική δύναµη πολύ µικρότερη 
από αυτή του εχθρού.  Όµως η εθνική ενότητα, έδωσε 
τη νίκη στον ελληνικό στρατό.  

Όταν ο Μουσολίνι αντιλήφθηκε πως δεν υπήρχε 
για το στρατό του σωτηρία, ζήτησε τη βοήθεια του 
συµµάχου του Χίτλερ. Έτσι τον Απρίλιο του 1941 η 
ναζιστική Γερµανία επιτίθεται κατά της Ελλάδας. Και 
στη δεύτερη αυτή εισβολή οι Έλληνες απάντησαν και 
πάλι «ΟΧΙ». Μόνοι τους αντιµετώπισαν δύο µεγάλες 
δυνάµεις και λίγες µέρες αργότερα υπέκυψαν µε ψηλό 
και περήφανο µέτωπο.  Έτσι άρχισαν τα µαύρα χρόνια 
της γερµανοϊταλικής κατοχής της Ελλάδας.  

Για τέσσερα σχεδόν χρόνια οι Έλληνες υπέφεραν 
από την πείνα τις στερήσεις, αλλά και από τα 
βασανιστήρια και τις εκτελέσεις. Πολύ σύντοµα όµως 
οι Έλληνες ξαναβρήκαν τη δύναµη να επαναστα-
τήσουν εναντίον του εισβολέα. Οργάνωσαν αντάρ-
τικες οµάδες στα βουνά, τύπωναν παράνοµες 
εφηµερίδες ενώ πολλοί διέφυγαν στην Αίγυπτο όπου 
δηµιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός στρατός, που 
πολέµησε µαζί µε τους άλλους συµµάχους µέχρι την 
απελευθέρωση της Ελλάδας. 

Το  «ΟΧΙ»  είναι το μέγιστο κατόρθωμα της 
ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων. 
Είναι σταθμός με βαθύ νόημα γιατί θα συμβολίζει 
αιώνια την πάλη του δίκαιου με το άδικο, την πάλη 
για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 
28η Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή 
δύναμη κι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του 
ελληνικού έθνους. Είναι χρέος και καθήκον μας να 
θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας.  

Θυσία: Ο Θυσία: Ο δρόμος των ηρώωνδρόμος των ηρώων

Στη ζωή υπάρχουν πολλοί δρόµοι. Δρόµοι της προσφοράς και δρόµοι της άνεσης. Δρόµοι του εγώ 
και δρόµοι του εµείς. Δρόµοι συµβιβασµού και δρόµοι συνέπειας ως τον θάνατο. Δρόµοι της 
θεωρίας και δρόµοι της πράξης. Και δρόµοι που ακροβολίζονται ανάµεσα στα δύο. Άλλοι δρόµοι 

είναι απόφαση, άλλοι ατέλειωτη προσµονή, άλλοι καθήκον ή και ρουτίνα.
Υπάρχουν οι δρόµοι και ο δρόµος. Ο δρόµος της πίστης και της ελευθερίας. Ο δρόµος της αρετής και 

της θυσίας.
Στη ζωή λίγοι διαλέγουν το δρόµο τους. Όµως, οι λίγοι αυτοί που τολµούν να διαλέξουν – και 

διαλέγουν το σωστό και δύσκολο – αυτοί, οι λίγοι, είναι οι ήρωες. Αυτοί κινούν µπροστά την Ιστορία. 
Αυτοί δίνουν νόηµα στη συνέχεια και συνέχεια στην πάλη για τη νίκη του καλού στη γη.

Ο δρόµος των ηρώων αφήνει πίσω κάθε µαταιότητα κι ανεβαίνει σταθερά τους αναβαθµούς της 
θυσίας. Γιατί ο ηρωισµός είναι µια αφοσίωση – πέρα από κάθε επιβολή – σ’ ότι είναι ωραίο και τιµά 
τον άνθρωπο.

Στις µατωµένες πτυχές της Ιστορίας µας ξεχωρίζει το µεγαλείο των ηρώων και των ηρωίδων του 
1940. Αυτοί – επώνυµοι και ανώνυµοι – αυθόρµητα προτίµησαν το δρόµο της θυσίας.

28η Οκτωβρίου 194028η Οκτωβρίου 1940
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Ο άγιος Διονύσιος ήταν πασίγνωστος φιλόσοφος 
της Αθήνας και µέλος του ανωτάτου δικαστηρίου 
της πόλης, του Αρείου Πάγου. Ήταν ο πρώτος (ή 
τουλάχιστον από τους πρώτους) που ασπάστηκε το 
Χριστιανισµό, έπειτα από το κήρυγµα του 
αποστόλου Παύλου κάτω από τον ιερό βράχο της 
Ακροπόλεως: “Τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτώ 
επίστευσαν, εν οις και Διόνυσος ο Αρεοπαγίτης…” 
(Πράξ. ιζ΄, 34). Υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της 
Αθήνας κατά την αποστολική εποχή (κάποιες 
µεταγενέστερες πηγές αναφέρουν ως πρώτο 
επίσκοπο Αθηνών τον Ιερόθεο και διάδοχό του το 
Διονύσιο). Ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης 
µαρτύρησε δια ξίφους επί Δοµιτιανού, ενώ υπάρχουν 
και κάποιες πηγές που τοποθετούν το µαρτύριό του 
επί Τραϊανού ή ακόµη και επί Αδριανού. Αυτά είναι 
τα ελάχιστα ιστορικά στοιχεία που διαθέτουµε 
σχετικά µε τον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη.

Πολλοί συναξαριστές δίνουν ένα πλήθος 
πληροφοριών για τη σηµαντικότατη αυτή προσωπι-
κότητα του Χριστιανισµού, οι οποίες όµως εντάσ-
σονται αποκλειστικά και µόνο στον κύκλο της 
παράδοσης. Έτσι, µία παράδοση τοποθετεί τον άγιο 
Διονύσιο την ηµέρα που σταυρώθηκε ο Χριστός 
στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου µε το φιλόσοφο 
Απολλοφάνη (3ος αιώνας). Όταν σκοτείνιασε ο 
ήλιος, ο Διονύσιος αναφώνησε: «Ή η φύσις 
αλλοιούται ή θεός πάσχει». Άλλη παράδοση 
αναφέρει, ότι µετά τον αποκεφαλισµό του, ο ίδιος ο 
ιεροµάρτυρας παρέδωσε την αποτµηθείσα τιµία 
κάρα του στην ευσεβή χριστιανή Κατούλα. Σύµφωνα 
µε ακόµη µεταγενέστερες παραδόσεις, που όµως 
δεν είναι ευρύτερα αποδεκτές, ο Διονύσιος υπήρξε ο 
ιδρυτής της Εκκλησίας των Παρισίων κατά την 
αποστολική εποχή.

Μία ακόµη παράδοση, ιδιαίτερα αγαπητή που 
έχει εγκολπωθεί από την Εκκλησία και εκφράζεται 
τόσο στην αγιογραφία όσο και στην υµνογραφία, 
θέλει τον άγιο Διονύσιο να παρίσταται στην 
Κοίµηση της Παναγίας, µαζί µε τους άλλους δύο 
ιεροµάρτυρες Ιερόθεο και Τιµόθεο, µεταφερόµενος 
από τις νεφέλες που άρπαξαν τους Αποστόλους. 
Στις ιερές εικόνες της Κοιµήσεως απεικονίζεται µε 
τους δύο ιεράρχες να στέκεται πίσω από το χορό των 
Αποστόλων.

Στον άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη αποδόθηκαν 
διάφορα συγγράµµατα, τα οποία η σύγχρονη 
έρευνα δε θεωρεί γνήσια, είναι δηλαδή ψευδεπί-
γραφα (έργα των οποίων ο συγγραφέας υπογράφει 
µε το όνοµα κάποιου αναγνωρισµένου προσώπου, 
προκειµένου να αποδώσει κύρος στα γραπτά του). 
Πρόκειται για τα περίφηµα Μυστικά έργα: α) Περί 
της ουρανίου ιεραρχίας, β) Περί της εκκλησιαστικής 
ιεραρχίας, γ) Περί θείων ονοµάτων και δ) Περί 
µυστικής θεολογίας, καθώς και διάφορες επιστολές. 
Τα Μυστικά έργα, γνωστά και ως Ψευδοδιονύσια, 
γράφτηκαν στο τέλος του 5ου αιώνα και επηρέασαν 
βαθύτατα την πορεία της θεολογίας των µέσων 
χρόνων τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Μαζί 
µε τα έργα του ιερού Αυγουστίνου και του αγίου 
Γρηγορίου του Ναζιανζηνού υπήρξαν η βάση της 
ανανέωσης της θεολογικής κίνησης.

Η Εκκλησία µας γιορτάζει τη µνήµη του αγίου 
Διονυσίου του Αρεοπαγήτου, ο οποίος τιµάται ως ο 
πολιούχος άγιος της Αθήνας, στις 3 Οκτωβρίου.

Πηγή:vatopaidifriend3

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Η ακτή της Κορνουάλης φηµιζόταν για τα 
πολυάριθµα ναυάγια, που κάθε τόσο 
συνέβαιναν στα απόκρηµνα βράχια της. Οι 
καταστροφές ήταν τόσες που οι Αρχές 
αποφάσισαν να χτίσουν έναν φάρο, που θα 
ειδοποιούσε τα πλοία για τον κίνδυνο που 
διέτρεχαν. Έτσι, το 1696 χτίστηκε έναν πύργος 
που µε το φώς του φάρου αποµάκρυνε τα πλοία 
από τις απόκρηµνες ακτές του. Στη βάση αυτού 
του πύργου υπήρχε η εξής επιγραφή “όσο και 
αν αγριέψει η θάλασσα και να θεριέψει ο 
άνεµος, τίποτε δεν θα µπορέσει να µε κλονίσει”. 
Όµως, ύστερα από τέσσερα χρόνια το 
υπερήφανο αυτό οικοδόµηµα του φάρου, 
γκρεµίστηκε κάτω από τη µανία της θάλασσας 
και την ορµή του ανέµου. 

Αλλος φηµισµένος αρχιτέκτονας, ανέλαβε 
στην ίδια εκείνη θέση να οικοδοµήσει 
καινούργιο φάρο πιο στέρεο και πιο ψηλό. Και 
αυτός όµως ύστερα από λίγα χρόνια, 
εξαφανίστηκε από πυρκαγιά. Τέλος, ένας 
άλλος προσπάθησε να επιτύχει εκεί που οι δύο 
άλλοι απέτυχαν. Τρύπησε όσο µπορούσε τους 
βράχους και εκεί θεµελίωσε τις βάσεις ενός 
καινούργιου ψηλού φάρου από τσιµέντο. Στην 
βάση αυτού τοποθέτησε µία επιγραφή: “Εάν ο 

Κύριος δεν οικοδοµήσει σπίτι, µάταια κοπιάζουν 
εκείνοι που οικοδοµούν” (Ψαλµ. 127:1). 

Ο φάρος αυτός µένει όρθιος ακόµα, δείχνοντας 
τον δρόµο στα πλοία τη νύχτα για να µην 
κινδυνεύουν.Δείχνει όµως ότι το µόνο θεµέλιο 
το οποίο µπορεί να οικοδοµηθεί και να στερεώσει 
το σπίτι µιάς ζωής οικογενειακής ή κοινωνικής, 
είναι ο Χριστός. Πόσες οικογένειες που ξεκίνη-
σαν µε άφθονες υλικές προϋποθέσεις δεν 
γκρεµίστηκαν στα πρώτα τους χρόνια, γιατί σαν 
θεµέλιο πέτρα έστησαν στο χρήµα, στην 
οµορφιά εκείνης, ή την κοινωνική θέση εκείνου! 
Και πόσα έθνη που ανέβηκαν σε δόξα, και 
επισώρευσαν αµύθητα πλούτη και όγκους 
σοφίας δεν κατέρρευσαν, γιατί θεοποίησαν στο 
σύνολό τους και λάτρευσαν κάτι άλλο εκτός 
από τον Κύριο. “Εγώ και το σπίτι µου θα 
λατρεύουµε τον Κύριο” (ΙησΝ. 24:15), αναφωνεί 
για τους πρώτους ο Ιησούς του Ναυή. “Μακάριο 
το έθνος του οποίου, ο Θεός είναι ο Κύριος”.
(Ψαλµ 33:12), προσθέτει για τους δεύτερους ο 
Δαβίδ.

Θεμέλιο ο Θεμέλιο ο ΧριστόςΧριστός
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Οι αδικίες παραχωρούνται Οι αδικίες παραχωρούνται 
από τον Θεό για το καλό από τον Θεό για το καλό 

του ανθρώπουτου ανθρώπου
Αδικίες, συκοφα-

ντίες… 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, 
α δ ε λ φ ο ί  µ ο υ , 
όταν δοκιµάζεστε 
από πολλούς και 
διάφορους πειρα-
σµούς· 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 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 παραχω-
ρούνται 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 ένοχος, 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

  ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις

ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"

• Η ευγένεια ενώ δεν κοστίζει τίποτε αγοράζει τα 
πάντα.

• Ο Χριστός εναποθέτει την φροντίδα εκείνων που 
αγαπάει σε εκείνους που Τον αγαπούν.

• Μισούµε όχι µόνο όσους λένε, µα και όσους 
ακούνε όσα δεν µας αρέσουν.

• Όποιος θεωρεί τον εαυτό του ευτυχισµένο είναι 
πραγµατικά τέτοιος, αλλ’ όποιος θεωρεί τον 
εαυτό του σοφό, αυτός είναι αντίθετα µωρός.

• Τα είχε όλα και όµως δεν ήταν ευτυχισµένος. Με 
το δίκιο του. Γιατί δεν ήξερε πως ήταν 
ευτυχισµένος.  Και ουσία της ζωής δεν είναι: να 
είσαι» αλλά να ξέρεις ότι είσαι.

• Στη ζωή υπάρχουν πολλά ανθρωπάκια, αλλά 
υπάρχουν και Άνθρωποι. Οι πρώτοι φορτώ-
νονται στον γύρω τους κόσµο και τον 
ταλαιπωρούν. Οι δεύτεροι φορτώνονται στους 
ώµους τους τον κόσµο και τον ανυψώνουν.

•  Την ιστορία την γράφουν οι γυναίκες. Οι άνδρες 
την υπογράφουν.

• Διάλεξε το άλογό σου από εκατό, τον φίλο σου 
από χίλιους και τη γυναίκα σου από δέκα 
χιλιάδες.

•  Η πρώτη µάχη για την αρετή και το καλό δίνεται 
πάντα µέσα µας. Μέσα µας για τον εαυτό µας, 
µε τον εαυτό µας και εναντίον του εαυτού µας, 
εκεί πρέπει να πολεµήσουµε πρώτα.

• Αληθινός χριστιανός δεν προσεύχεται µόνον 
όταν προσεύχεται. (Η όλη του ζωή είναι µια 
προσευχή).

• Δεν υπάρχει στον κόσµο τόσο αληθινή θερµή 
χαρά όσο να βλέπεις µια µεγάλη ψυχή να σου 
ανοίγεται.

• Ο αληθινός χριστιανός δεν είναι απλώς ειρηνό-
φιλος αλλά και ειρηνοποιός.

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
ΚΑΝΑΔΑ

Με τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασµιω-
τάτου Αρχιεπισκόπου µας κ.κ. Σωτηρίου, θα 
λειτουργεί από τις 11 Οκτωβρίου 2022 ημέρα 
Τρίτη και κάθε Τρίτη, ''Σχολή Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής'', στο κτήριο της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά.
Τα τµήµατα θα είναι δύο, παιδικό και ενηλίκων.
Στις 6:00 - 7:00 το παιδικό
και στις 7:00 - 8:30 για τους ενήλικους.
Τα µαθήµατα θα περιλαµβάνουν θεωρία και 
πράξη της Βυζαντινής Μουσικής. Είναι µια 
πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουν οι νέοι 
και οι νέες µας την οµορφιά της Βυζαντινής 
Μουσικής και Ορθόδοξης Παράδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 
υπεύθυνο  Ιερέα π. Απόστολο Γκόλια στο 
τηλέφωνο: 416-727-4465.
Η διεύθυνση της Ι.Αρχιεπισκοπής όπου 
στεγάζεται η σχολή Βυζαντινής Μουσικής είναι:

Greek Orthodox Archdiocese of Canada
1 Patriarch Bartholomew Way (86 Overlea 
Blvd) Toronto, ON M4H 1C6 Canada

"Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
παλαιούς· εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁοἶνος ὁ νέος 

τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται 
καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται·" 

(Λουκ., 5,37)

"And no man putteth new wine into 
old bottles; else the new wine will 
burst the bottles, and be spilled, 
and the bottles shall perish."

(Luke, 5,37)

Πίσω από Πίσω από 
το δακτυλό τουςτο δακτυλό τους

Υπάρχουν µερικοί άνθρωποι σήµερα που την 
τεχνολογία, αντί να την χρησιµοποιήσουν για το 
καλό, την χρησιµοποιούν για το κακό. Εννοού-
µε τους ανθρώπους οι οποίοι ανώνυµα χρησι-
µοποιούν τα µπλογκς.
Όποιος ανώνυµα ενεργεί, είναι δειλός, όχι έντιµος, 

ανειλικρινής και ζει στο σκοτάδι. Εφ’ όσον σκοτάδι 
έχει, σκοτάδι µεταδίδει. Εκ του περισσεύµατος της 
καρδίας, λαλεί το στόµα.  
Ο ανώνυµος εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια. Νοµίζει, 

ότι όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται και ενεργούν 
όπως αυτός.
Ο ανώνυµος ζει στο σκοτάδι και φοβάται το φως. 

Διαστρέφει την αλήθεια και δεν αντιλαµβάνεται 
το κακό το οποίο κάνει.
Ο ανώνυµος των µπλογκς νοµίζει ακόµη, ότι 

κανείς δεν τον ξέρει, αλλά τις περισσότερες φορές 
οι άνθρωποι γνωρίζουν ακριβώς ποιος είναι 
πίσω από το µπλογκ. Εκείνος επιµένει, ότι δεν 
είναι αυτός και το µόνο που κατορθώνει είναι να 
γελοιοποιείται.
Θα του δίναµε µία συµβουλή. Να µη ζει µέσα 

στο σκοτάδι. Να µη καταριέται το σκοτάδι, για 
να βγει απ τ́ο σκοτάδι. Το σκοτάδι διαλύεται µε 
το φως ενός κεριού. Ας ανάψει λίγο φως µέσ’ στη 
ψυχή του για να είναι φωτεινός. Για να σκορπίζει 
φως. Για να έχει ευτυχία στην καρδιά του. Για  να 
σκορπίζει φως στους γύρω του, αν και οι γύρω του 
που έχουν πέντε κλωνιά µυαλό δεν ταράσσονται 
από τα ψέµµατα και τα σκοτάδια τα δικά του.
Του ευχόµαστε µεταστροφή προς το φως και την 

ευτυχία και καλή επιτυχία.

ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗΠΙΣΤΗ
“Πως µπορείς να πιστεύεις σε αυτά τα κουτά 
πράγµατα;” είπε ένας φοιτητής σε κάποιον άλλον 
βλέποντας τον να µελετάει την Αγία Γραφή. “Δεν 
σε δυσκολεύει να πιστεύσεις ένα θαύµα σαν την 
διαίρεση της Ερυθράς Θάλασσας”; “Αν 

δυσκολευόµουν να πιστέψω κάτι, σε 
αυτήν την περίπτωση θα ήταν όχι 

πως διαιρέθηκε, αλλά πώς 
δηµιουργήθηκε, απάντησε, διότι 

Αυτός που την δηµιούργησε, 
Αυτός και θα µπορούσε και να την 

διαιρέσει”!

Η κα Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική 
Γραμματέας  Τουριστικής Πολιτικής 

και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Τουρισμού της Ελλάδας, επισκέφθηκε 

την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή και είχε 
μακρά συζήτηση με τον Αρχιεπίσκοπο 

Σωτήριο. Η φωτογραφία στη 
τραπεζαρία συζητώντας και πίνοντας 

καφέ. Από αριστερά, η κα Ολυμπία 
Αναστασοπούλου, ο Αρχιεπ. Σωτήριος 

και ο π. Τριαντάφυλλος Πορφύρης.

Mrs. Olympia Anastasopoulou, 
Secretary General of Tourism. Policy 
and Development of the Ministry of 
Tourism of Greece, visited our Holy 

Archdiocese and had a long discussion 
with His Eminence Archbishop Sotirios. 

The picture is of them in the dining 
room talking and drinking coffee. From 
the left Mrs. Olympia Anastasopoulou, 
His Eminence Archbishop Sotirios and 

Father Triantafyllos Porfiris.

Το Αρχιεπ. Σωτήριο επισκέφθηκαν ο κ. Νικόλαος 
Θεοδωρόπουλος, Γραμματέας Ελλήνων Διασποράς, 

ΝΔ και ο κ. Βασίλης Ψύχας, Υπεύθυνος Οργανώσεων 
του Εξωτερικού και Ελλήνων της Διασποράς της 

ΟΝΝΕΔ, και είχαν μακρά συνομιλία για θέματα 
νεολαίας. Από αριστερά, κ. Ν. Θεοδωρόπουλος, 

Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και κ. Β. Ψύχας.

Mr. Nikolaos Theodoropoulos, Secretary of the Greek 
Diaspora, Nea Demokratia, and Mr. Vassilis Psychas, 

Head of Foreign Organizations and Greeks of the 
Diaspora of ONNED, visited His Eminence Archbishop 

Sotirios, and they had a long conversation about 
youth issues. From the left, Mr. N. Theodoropoulos, 

Archbishop Sotirios and Mr. V. Psychas.



Sunday, September 4. His Eminence Archbishop 
Sotirios celebrated the Divine Liturgy at Holy Cross 
Greek Orthodox Church, Barrie, Ontario with Fr. 
Theodoros Alamanos. The small church was filled 
with faithful parishioners, who even chanted during 
the Divine Liturgy. Presvytera Alamanos also chanted. 
Congratulations.

Tuesday, September 6.  The Patriarchal Toronto 
Orthodox Theological Academy began lessons for the 
2022/2023 academic year.

Mr. Stylianos Mirkopoulos visited the His Eminence 
Archbishop Sotirios.  He promised to cooperate with the 
Holy Archdiocese on certain issues.

Saturday, September 10. The Annual Memorial 
Service of all the reposed in the Lord Clergy, Archons, 
and Benefactors of the Holy Archdiocese of Canada took 
place this year at St. Nicholas Greek Orthodox Church, 
Toronto.

During the Divine Liturgy, which was celebrated by 
His Eminence Archbishop Sotirios and was assisted 
by Bishop Athenagoras of Patara, Bishop Iakovos of 
Zenoupolis and many priests, the ordination of Christian 
Vela as a Deacon took place.  Worthy!

Sunday, September 11.   Divine Liturgy was celebrated 
by His Eminence Archbishop Sotirios at Panagia Greek 
Orthodox Church, Toronto. Fr. Panagiotis Avgeropoulos 
and Fr. Hladio Bohdan assisted. In the first pew were 
seated the Consul General Mr. Panayotis Antonatos, his 
wife, their eight children and the President of the Greek 
Community, Mrs Betty Skoutakis. After the Divine 
Liturgy, a meal was served for everyone. 

Tuesday, September 13 and Wednesday, September 
14.   Great Vespers and the Divine Liturgy were celebrated 
by His Eminence Archbishop Sotirios at Holy Cross 
Greek Orthodox Church, Laval, Quebec assisted by 
Bishop Iakovos of Zenoupolis and many priests of the 
area.  Finally, after all the lockdowns dealing with the 
Coronavirus, people have started coming back to the 
Church.

Friday, September 16 to Monday, September 19.    
His Eminence Archbishop Sotirios visited Vancouver 
and Surrey, BC.  On Friday evening, September 16, he 
celebrated the Divine Liturgy at St. George’s Greek 
Orthodox Church, Vancouver and ordained Deacon 
Christian Vela to priesthood. All the priests of the area 
participated. After the Divine Liturgy, a dinner was 

Georgopoulou and her husband Mr. Kyriako Tsouli 
participated in all the above Divine Liturgies.

In addition to the above, His Eminence Archbishop 
Sotirios had meetings with the Boards of Directors 
of the three Communities, Vancouver, Surrey, the 
Philoptochos Councils and the Youth Councils.  Mrs. 
Eleni Georgopoulou, Consul General along with her 
husband Mr. Kyriako Tsouli hosted a dinner in honor of 

His Eminence Archbishop Sotirios and the priests 
of the area. 

Saturday, September 24.   His Eminence 
Archbishop Sotirios celebrated the Divine Liturgy 
at the Holy Monastery of Panagia Parigoritissa. 
Bishop Iakovos of Zenoupolis  and many priests of 
the area assisted. It was the Feast Day of St. Thekla 
and Gerontissa Thekla was celebrating her name 
day. Many faithful Christians came. We would like 
to wish Gerontissa Thekla physical and spiritual 
health, to lead the Holy Monastery with devotion 
and humility and for the spiritual advancement of 
the sister nuns and for the glory of God.

Sunday, September 25.    The Divine Liturgy 
was celebrated by His Eminence Archbishop 
Sotirios at St. Panteleimon, Anna and Paraskevi 
Greek Orthodox Church, Markham, assisted by Fr.  
Nikodimos Kodogiorgakis.  This huge church was 
almost full and as we have previously stated, the 
people have started to come back to the churches 

after all the Coronavirus lockdowns.
Sunday, September 25 and Monday, September 26.    

For the Feast Day of St. John the Theologian, Patron 
Saint of our Theological Academy, Great Vespers and 
the Divine Liturgy were held, presided over by His 
Eminence Archbishop Sotirios, Bishop Athenagoras of 
Patara, Bishop Iakovos of Zenoupolis and many priests 
from the Toronto area.

Friday, September 30.    Municipal Councilor Mr. Nick 
Mantas visited His Eminence Archbishop Sotirios.  

That same afternoon, Metropolitan Hilarion of the 
Ukrainian Orthodox Church of Canada, who was recently 
elected by the Ecumenical Patriarchate as Metropolitan 
and Head of the Ukrainian Orthodox Church of Canada 
visited His Eminence.  Metropolitan Ilarion will also be 
enthroned on Saturday, November 19th at the Cathedral 
of Ukrainians in Winnipeg, Manitoba.  Worthy!

Archdiocesan NewsArchdiocesan News

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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«Κύριος ὑπερηφάνοις Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ἀντιτάσσεται, 
ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάρινταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν».

(Παροιµ. 3,34Παροιµ. 3,34)

““Surely he scorneth the scorners: but Surely he scorneth the scorners: but 
he giveth grace unto the lowly.he giveth grace unto the lowly.””

  (Prov. 3:34)

Commemorating the Commemorating the 
National Anniversary National Anniversary 

of October of October 28th28th
Archbishop Sotirios of Canada

We often celebrate anniversaries. There are understandably 
many types of anniversaries for us to commemorate 
throughout the year. This can often be a worthwhile custom 
and practice in society.
In the month of October, we are called to celebrate the 
anniversary of ‘OXI,’ which literally marks the ‘NO’ that 
Greece provided as an answer to the ultimatum of the Axis 
forces to be allowed to enter Greece in 1940. Here in Canada, 
we would always celebrate ‘OXI’ day. We would do so with 
liturgies, doxologies, school celebrations, commemorative 
speeches, dinners, and reception banquets. Of course, 
during the period of the coronavirus pandemic, we were 
not able to organize such activities. This year however, it is 
time to make plans for such events as best we can, and with 
as much enthusiasm as possible. We need to do this. This 
is what is required in order to justly honour our homeland 
and the heroes of the Second World War. We ask everyone 
to fulfill this sacred duty as comprehensively as possible. 
All this is good and beneficial because we live in an era 
where our Greek homeland faces so many perils. Positively 
reinforcing the national sentiment has become essential. We 
must all be on the ramparts, that is on the front line of our 
defensive fortifications. But Greece’s fortifications are not 
only located on its geographical borders. Greece, Orthodoxy 
and Hellenism need to be defended throughout the world. 
In addition, they also need to be preserved and guarded 
within each person identifying as Greek Orthodox. In order 
to protect our homeland and heritage, we must first look 
within ourselves, within our own minds, our own hearts, 
our own thoughts, our own feelings. We must succeed in 
completely exercising control over our minds, our thoughts, 
our feelings, the inner desires of our hearts. We will defend 
our homeland and faith not by superficially celebrating the 
national holiday, or by having fun and enjoying ourselves 
as much as possible. We will truly stand on guard for 
Greece and our faith only when we are able to experience 
the true and deeper meaning of the holiday, for us and 
those around us. 
The deeper meaning of ‘OXI’ Day is to not give up on our 
ideals. It is to preserve our freedom at all costs. To maintain 
our national, religious, and individual freedom. To preserve 
that freedom that makes us who we are, that makes us 
human persons, and distinguishes us from the animal 
kingdom. Our freedom makes us feel equal to everyone in 
society. And while we respect the heritage of others as well 
as their freedom, we do not compromise our own heritage 
and freedom.
Let us try to make all this as clear as possible for everyone 
to understand. Practically speaking, celebrating ‘OXI’ Day 
means, wherever we are, to remain Greek Orthodox and 
to become better every day. To become persons, as Christ 
wants us to be. To speak Greek everywhere and especially 
at home. To support the rights of Greece, not once a year 
on a national holiday, but every day of our life. To live an 
Orthodox life, not at Christmas and Easter, but every hour 
of our life. To become a singular example of an honest 
citizen and an Orthodox Christian for all to see. To say ‘No’ 
to every temptation that seeks to unsettle us. To always act 
positively and never negatively. To be good and never bad. 
To do what is just and never what is unjust.
Let us commemorate the national holiday with all our heart 
and soul. Let us celebrate every such anniversary but think 
about its deeper meaning. Especially on the anniversary of 
‘OXI’ Day, let us think about Greece and Orthodoxy. Let us 
keep in mind what we said above and try to apply as much 
of it as we can. Let us make every effort for Greece and 
Orthodoxy to always permeate our thoughts and actions. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου, 
τον Αρχιεπ. Σωτήριο 

επισκέφθηκε στο γραφείο 
του ο δημοτικός σύμβουλος 

κ. Νικόλαος Μαντάς, ένας 
λαμπρός νέος ο οποίος 

περιποιεί τιμή για την 
ομογένεια. Ο Αρχιεπίσκοπος 

του ευχήθηκε επιτυχία στις 
προσεχείς εκλογές.

On September 30th, 
Archbishop Sotirios was 
visited by the municipal 

councillor Mr. Nick Mantas, 
a brilliant and honourable 

young man who works 
hard for the community. 

His Eminence Archbishop 
Sotirios wished him success 

in the upcoming elections.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
υπό την προεδρία του Παναγ. Οικουμενικού Πατριάρχη 

κ.κ. Βαρθολομαίου εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο Winnipeg 
και Μητροπολίτη Καναδά, τον επίσκοπο Ιλαρίωνα της 

Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Καναδά υπαγομένης 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η ενθρόνησή του θα γίνει 

στο Winnipeg στις 19 Νοεμβρίου. Άξιος! Η φωτογραφία 
στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου στις 30 Σεπτεμβρίου. Από 

αριστερά ο εψηφισμένος Ουκρανός Μητροπολίτης  Καναδά 
κ. Ιλαρίων, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος και ο 

Ουκρανός επίσκοπος Τορόντο κ. Ανδρέας.

The Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate under the 
Ecumenical Patriarch, His All Holiness Bartholomew, elected 

as Archbishop of Winnipeg and Metropolitan of Canada, 
Bishop Ilarion of the Ukrainian Orthodox Church of Canada 

under the Ecumenical Patriarchate. His enthronement will 
take place in Winnipeg on November 19th. Worthy! The photo 
was taken in the Archbishop's office on September 30th. From 

left, the elected Ukrainian Metropolitan of Canada, Bishop 
Ilarion, His Eminence Archbishop Sotirios and the Ukrainian 

Bishop of Toronto, Andriy.

served. Worthy! The new priest will serve as the Parish 
Priest of St. John the Theologian Greek Orthodox Church, 
Toronto.

Saturday, September 17.   His Eminence Archbishop 
Sotirios celebrated the Divine Liturgy at St. Nicholas 
and Dimitrios Greek Orthodox Church, Vancouver and 
appointed Fr. Timoleon Prattas to the office of Economos. 
All the priests of the area participated. After the Divine 
Liturgy, a meal was served for everyone. Worthy!

Sunday, September 18.  His Eminence Archbishop 
Sotirios celebrated the Divine Liturgy at St. Konstantinos 
and Helen, Surrey, BC and was assisted by Fr. Georgi 
Despotov, Fr. Christ ian Vela and Fr. Dorotheos 
Tryfonopoulos.  Afterwards a meal was served to all.  
The Community is progressing very well with Fr. Georgi 
Despotov. 

The Archons of our Ecumenical Patriarchate and 
the Consul General of Greece in Vancouver Mrs. Eleni 
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One of the things that 
folks often mention when 

they’re making their 
confession is inattention 
during the divine services. 
So, I thought I would use 
this month’s column to talk 
about that important 
subject. 

If we want to be focused 
during the services, one thing 

we can do is prepare adequately. 
And even if we can’t do all the 
prayers that the Church encourages 
us to do leading up to the Divine 

Liturgy, we can at least avoid over-
stimulation from media. For 
example, if we stay up late Saturday 
night to watch an exciting movie 

and then read the paper or check 
out our favorite web-sites 

before we leave for 
Church—and then listen 

to music or text our 
friends right up to the 
very moment that we 

get out of the car and 
walk into the nave, then we’ll 

probably spend most of the Liturgy processing all 
those experiences and all that information instead of 
attending to what the Father, Son, and Holy Spirit are 
trying to say to us. Another thing we can do is spend 
more time in the Divine Services. In fact, one of the 
main reasons why our services are so long is because 
the Church understands that it takes most of us a 
good while just to relax and calm down before we 
can ever get around to actually praying. A good rule 
of thumb that works for most people is one hour in 
the Divine Services equals about two minutes of 
genuine interaction with the Most Holy Trinity. Of 
course, that two minutes can be life changing and 
world-changing. However, if we never actually 

Not Paying Not Paying Attention During the DAttention During the D. . LiturgyLiturgy

World Praise for Greece 
The heroic performance of Greece earned them 
unprecedented praise and respect from many 
great world leaders. 

“When the entire world has lost all hope, the Greek 
people dared to question the invincibility of the 
German monster, raising against it the proud spirit 
of freedom”

Franklin Roosevelt

“Hence, we shall not say that Greeks fight like heroes, 
but that heroes fight like Greeks”

Winston Churchill

“If there had not been the virtue and courage of the 
Greeks, we do not know which the outcome of World 
War II would have been”

Winston Churchill

‘’Historic justice forces me to admit, that of all the 
enemies that stand against us, the Greek soldier, 
above all, fought with the most courage”

Adolf Hitler

“The Greeks delayed, by two or more vital months, 
the German attack against Russia; If we did not have 
this long delay, the outcome of the war would have 
been different”

Hitler’s Chief of Staff

“We thank the Greek people whose resistance 
decided WWII… You fought unarmed and won, small 
against big… You gave us time to defend ourselves”

Joseph Stalin

spend a full hour in the Divine Services, then we’ll 
never experience that two minutes of authentic 
prayer. So, the more time we invest in the services, 
the more focused we will be. 

But what if you have an infant or a small child, and 
you’re constantly in and out during the Divine 
Liturgy? What if you are an usher or a chanter or you 
sing in the choir? Does that mean that you’re never 
going to be able to really communicate with the 
Father, Son, and Holy Spirit? Of course not, because 
there is a special grace that accompanies each of 
those roles. Folks who are raising young children or 
helping with the service are performing important 
tasks, and the Most Holy Trinity is going to make 
sure that they get what they need while they are 
doing their jobs. But we’re not going to receive any 
special grace if we just wander in and out of the nave 
because we’re bored or because we don’t like to be 
still. 

Still another thing we can do to stay focused during 
the services is to be honest about who we are. For 
example, if we are concerned about our health or 

stressed about our job or anxious about a family 
situation, it’s not going to do any good at all to 
pretend like we’re not thinking about those issues. 
But rather than just obsess over those things, we 
should turn them into prayers. And there are lots of 
ways to do that: we can light a candle for each of those 
problems when we first go into the nave; we can 
make the sign of the cross or make a metanioa every 
time one of those subjects pops up in our mind; we 
can touch the priest’s vestments during the Great 
Entrance and attach all those topics to his intercessions; 
we can raise all of those issues up to the Most Holy 
Trinity when the deacon elevates the Holy Gifts over 
the altar. It may take quite a while and a lot of effort, 
but, eventually, we will clear all that stuff out of our 
hearts, and then we will be able to hear what the 
Father, Son, and Holy Spirit are saying to us. 

Worship is hard work—there’s no doubt about it. 
But it is the most important work that we do all week 
long, because it’s how we are getting closer to the 
Most Holy Trinity, it’s how the people we love are 
going to get closer to the Most Holy Trinity, and it’s 
how this world is being transformed through the love 
of the Most Holy Trinity. And the more attentive we 
are during at that work, the more those incredibly 
important goals will be realized. 

Source: The Voice in the Wilderness

In the midst of everything that is going on in college, I 
know that many of you are probably also thinking about 
getting married or pursing romantic relationships. Dating 
can be a tough scene for us Orthodox Christians–let’s be 
honest: there are not that many of us, and there can be a 
lot of pressure from family to make something work or to 
choose a particular kind of person. Not to mention the crazy 
way the world often treats relationships as means simply 
to fulfill our own selfish desires. A little advice:

Take your time to find the right person. No matter how 
many times yiayia asks you when you’re getting married 
and making babies, hold out for the right person–the person 
who makes it easy to love, forgive, and live a life of faith.

Trust your parents, your priest, and your peers. Within 
reason. If there is a resounding “please-don’t-marry-
this-person” coming from all directions, chances are, 
something’s not right.

Keep marriage in mind, but don’t overdo it. Yes, we date 
with the question, “Am I going to marry this person?” 
present in our minds and prayerfully in our hearts, but, 
especially when you are first getting to know someone, you 
don’t need to rush to that conclusion. Protecting yourself 
from giving away too much of who you are (and I’m not 
just talking sex) too quickly can help you strengthen a 
relationship over time if it is the right one.

Look for someone better than you. If you feel like you are 
dragging a person behind you in any way, but especially 
spiritually, this is not the person for you. Not only are you 
setting yourself up for a giant lack of humility, if that person 
really isn’t your equal, you could be setting yourself up 
for a difficult marriage. Your spouse should humble you 
with their faith and devotion, they should have spiritual 
gifts you admire, especially ones which you feel like you 
lack. Along the same lines, avoid dating someone you see 
as “a fixer-upper.” It’s not good if you think you need to 
save your significant other or be a missionary via dating.

Pray. Pray for guidance in 
finding the right person and help 
to navigate your relationships 
when you get into them. Pray for 
your future spouse, even if you 
haven’t met them yet. And with 
that, here are a few saints who can 
help you along the way:

St. Xenia (Ksenia)                         
of St. Petersburg

St. Xenia (January 24) is known 

for helping people with the things she herself lost or gave 
up in her own lifetime: a spouse, a house, and a job. She 
was a young married woman, living somewhat carefree 
and never really thinking about her soul when her young 
husband died suddenly after he’d been out drinking 
with his friends. Shocked, Xenia ran from St. Petersburg, 
returning eight years later as a homeless wanderer. Many 
of the people derided her as an insane homeless person, 
but she bore their insults while praying unceasingly for the 
people of St. Petersburg. In her own life, she was granted 
the gifts of prophecy and great prayer. When it comes to 
looking for the right person, St. Xenia is known not only 
for bringing together godly people but also for saving 
young people from bad marriages. Pray to her as you are 
considering who to date and whether or not he or she is the 
right person for you. Know this, once St. Xenia has entered 
into your life, she’ll likely be around for the rest of it, and 
she is known for often answering prayers very quickly–be 
prepared (I know this not only from many stories I have 
heard from others, but from my own experience–my first 
daughter is named for this amazing saint because of her 
constant intercessions for us).

Sts. Joachim and Anna
I once heard of a young couple 

who had just started dating and 
were asking a married woman 
they considered a spiritual 
mentor, “To whom should we 
pray for our relationship?” They 
wanted to know who might help 
them discern whether this was 
the right relationship and who 
would help them remain pure 
in their intentions and their 
actions as they got to know each 
other. The woman brilliantly 
suggested Sts. Joachim and Anna 

(September 9). Sts. Joachim and Anna, the parents of the 
Mother of God, were both from important Jewish lineages, 
St. Joachim being the descendant of King David and St. 
Anna being of the tribe of Levi, the tribe of the priesthood. 
What’s most notable, of course, is that they put their trust 
in God in their relationship, having faith in Him that He 
would bless them with a child even in their old age. They 
prayed to God for each other and for a miracle to be worked 
in their lives. The icon of them embracing each other depicts 
a pure and devoted love that we can hope to imitate in our 
own (eventual) marriages.

«Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν 
ἀδελφόν σου; ἢ καὶ ἀδελφόν σου; ἢ καὶ 
σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν 

ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ 
παραστησόμεθα τῷ βήματι παραστησόμεθα τῷ βήματι 

τοῦ Χριστοῦτοῦ Χριστοῦ».
  (Ρωµ. 14,10)(Ρωµ. 14,10)

“But why dost thou judge thy “But why dost thou judge thy 
brother? or why dost thou brother? or why dost thou 

set at nought thy brother? for set at nought thy brother? for 
we shall all stand before we shall all stand before 
the judgment seat of the judgment seat of 

Christ”. Christ”. 
(Rom. 14:10)(Rom. 14:10)

Dating advice, Dating advice, oorthodox rthodox sstyletyle
Τα φθινοπωρινά χρώματα του Καναδά -The Fall colours of Canada

28th October 28th October 19401940
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Please include our Theological Please include our Theological 
Academy in your annual donations Academy in your annual donations 
and in your wills in order to ensure and in your wills in order to ensure 

the future of our Church and the future of our Church and 
Hellenism in Canada. The Academy Hellenism in Canada. The Academy 

needs the love and support of needs the love and support of 
everyone. The legal name is: everyone. The legal name is: 
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Theological Theological AcademyAcademy

Remember 
Our ORTHODOX 

Theological Academy

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

Σύντομη ωραία προσευχή είναι:Σύντομη ωραία προσευχή είναι:

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

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

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

«Ὁ Ἀγαπῶν ἀργύριον 
οὐ πλησθήσεται ἀργυρίου.»

(Ἐκκλησιαστής  5, 9)
“He that loves silver shall 

not be satisfied with silver.”
(Ecclesiastes 5:9)

Blogs and Anonymity: Blogs and Anonymity: 
behind the computer behind the computer 

screen...screen...
   
In today’s day and age, certain people use 

technology for evil instead of using it as a tool for 
good. This includes those who run anonymous 
internet blogs. 
   People who act anonymously are cowards, 

dishonest, living in the shadows and in proverbial 
darkness. As they live in darkness, they also impart 
darkness to others. “Out of the abundance of the 
heart, the mouth speaks.” (Matthew 12:34) 
   He who wishes to stay anonymous judges others 

on the basis of his own warped views.  He believes 
that all people should think and act as he does.  
   This anonymous person lives in darkness and is 

afraid of the light. He distorts the truth and he does 
not understand the evil that unfolds because of his 
reckless actions.
    The bloggers who remain “anonymous” also 

believe that no one knows who they are. However, 
most of the time, people know exactly who they are. 
Although the blogger denies that he is that one who 
authors a particular blog, he simply becomes the 
object of ridicule to everyone, who can see through 
his warped agenda.
   Let us offer him a bit of advice: stop living in 

the darkness of falsehood and lies. Do not curse 
the darkness so that you may escape it. Darkness 
can be dispersed by the light of a single lit candle.  
Choose to live in the light of truth so that your soul 
will be illumined and radiate this brightness.  Do 
this so that you will experience joy in your heart. 
So that you may share this light with those around 
you - even though those around you are probably 
more intelligent than you are and most likely are 
not agitated by your lies and the darkness you want 
to spread.  
   We pray that this blogger turns towards the light 

and experience peace and joy. We wish him every 
success in attaining this goal. 

Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο επισκέφθηκαν, ο πρώην Πρέσβης της 
Ελλάδας στον Καναδά κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, η κα Ειρήνη 
Κερογλίδου με τα εγγόνια της και ο π. Τριαντάφυλλος Πορφύρης.

His Eminence Archbishop Sotirios was visited by the former 
Ambassador of Greece to Canada Mr. Dimitris Azemopoulos, 
accompanied by Mrs. Irine Keroglidis, her grandchildren and Fr. 
Triantafyllos Porfiris.

Η εντιμ. Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Vancouver κα Ελένη Γεωργοπούλου με τον 
σύζυγο της κ. Κυριάκο Τσούλη, παρέθεσαν 
δείπνο προς τιμή του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου 
και των ιερέων της περιοχής Vancouver. Από 
αριστερά, κ. Κυριάκος Τσούλης, Γεν. Πρόξενος 
κα Ελένη Γεωργοπούλου, Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος, π. Τιμολέων Πράττας και π. Νικόλαος 
Σιδεράς. Λείπει ο π. Γεώργιος Despotov ο 
οποίος λόγω προανειλημμένων υποχρεώσεων 
δεν μπορούσε να είναι στο δείπνο.

The Honourable Consul General of Greece in 
Vancouver Mrs. Eleni Georgopoulou with her 
husband Mr. Kyriakos Tsoulis hosted a dinner 
in honour of His Eminence Archbishop Sotirios 
and the priests of the Vancouver area. From the 
left Mr. Kyriakos Tsoulis, Consul General Mrs. 
Eleni Georgopoulou, His Eminence Archbishop 
Sotirios, Fr.  Timoleon Prattas and Fr. Nikolaos 
Sideras. Fr. Georgi Despotov is absent, who 
due to prior commitments could not be at the 
dinner.

Στη φωτογραφία από αριστερά η αδελφή και η μητέρα του π. 
Φωτίου Τσάμη, στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου.

In the photo the sister and mother of Fr. Photios  Tsamis, in the 
office of Archbishop Sotirios.

“Good” “Good” 
parents parents 

with with 
… “bad” … “bad” 
childrenchildren

 

Parents, good 
parents, who are 
spiritual people, 
come to me to 
complain about their 
child, who has gone 
astray.
And I say: “Look, 
you may consider yourselves good and simply care 
about your child who is getting lost. Still, God allows 
this to happen to your child, precisely for you, so that 
you can see some faults of your own, which you haven’t 
seen yet. You may have selfishness in you… a good 
impression of yourselves, or something else which you 
haven’t noticed. If you attend to them, and your own 
soul is healed from these sins and passions, your child 
will be healed, too. God will bring him back to the right 
path. Back to you.” Indeed, so it happens very often.

Archimandrite Symeon Kragiopoulo

Christ: the Christ: the never-setting never-setting 
noetic Sunnoetic Sun

Since Christ ’s bir th – 
within a span of millennia 

– major historical events 
have taken place. Great 
men have come and 
gone: philosophers, 
rhetoricians, kings, 
and emperors, each 
of which made waves 
during his own time. 

They capt ured our 
attention for ten, twenty, 

forty, fifty years, and then 
what? They fizzled out like 

fireworks! Heraclitus was indeed 
correct when he said, “Everything changes.” Everything 
in this world changes just as the river runs; everything 
changes; everything passes away. Within the context of 
this continual, incessant change, everything is forgotten. 
Who was the president of Greece a hundred years ago? 
Where would one even go to find out, to open the book of 
history and see? No one knows. He that will be president 
one hundred years from now, he too will be forgotten. One 
person alone will remain unto the ages despite the demons 
and all those who war against him: our Lord Jesus Christ, 
“…whose Kingdom shall have no end.” The Lord is the 
unsetting star.

Just as the sun in the sky is sometimes hidden by the 
clouds, so there are times in the history of the Church 
when faithlessness and atheism make it seem as if the 
faith has been wiped out and that darkness has prevailed. 
But how long does this darkness last? In short order the 
sun reappears, shining brightly. The sun will conquer the 
clouds here too, and not the other way around! Do you 
understand me?

Would you like proof? In the great country of the 
Russians it seemed as if the atheist had carried the day. 
Dostoyevsky said, “They will open a tomb, Christ, and 
they will bury you a thousand meters below the earth and 
they will claim that you have disappeared.” This indeed 
happened in 1917, but eighty years have now passed. Not 
only did faith in Christ survive, but it has been rejuvenated! 
And tonight the Russians too will go to church and sing, 
“Rejoice, Mother of the Unsetting Star”.

Our religion is living; it is alive! Let us therefore be 
faithful; all of us in the Church! Let us show that above all 
else there is but one unsetting star for us – our Lord Jesus 
Christ! O children, praise ye the Lord and supremely exalt 
him unto the ages of ages! Amen.

Metropolitan Avgoustinos (Kantiotes) of Florina
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Κ ΘυμηθεΙτε τηΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΘεολογικΗ μας ΑκαδημΙα

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

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

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

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

Theological AcademyTheological Academy

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

(Ρωμ. 2,9)(Ρωμ. 2,9)

Tribulation and anguish, upon every Tribulation and anguish, upon every 
soul of man  that doeth evil. soul of man  that doeth evil. 

(Rom. 2:9)(Rom. 2:9)

Sun 6 D. Liturgy, Patrokosmas H. Monastery,  
  Bolton, ON 
Mon 7 G. Vespers, Archangels G.O. Church,  
  Montreal, QC
Tue 8 D. Liturgy, Archangels G.O. Church,  
  Montreal, QC 
Sun 13 D. Liturgy, St. John the Baptist 
  G.O. Church, St. Hubert, QC
Sat 19 D. Liturgy, Ukrainian Cathedral,   
  Winnipeg
  Enthronement of Metropolitan Ilarion
Sun 20 D. Liturgy, St. Demetrios G.O. Church,  
  Winnipeg, MB
Thu 24 G. Vespers, St. Katharine G.O. Church, 
  St Catharines, ON
Fri 25 D. Liturgy, St. Katharine G.O. Church, 
  St. Catharines, ON
Sun 27 D. Liturgy, St. Demetrios G.O. Church,  
  Toronto, ON

PROGRAM OF 
HIS EMINENCE 

ARCHBISHOP SOTIRIOS
NOVEMBER  2022

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος χειροθετεί σε Οικονόμο τον π. 
Τιμολέοντα Πράττα, Ιερ. Προϊστάμενο του Ι.Ν. Αγίων Νικολάου 
και Δημητρίου, Vancouver.   Άξιος!!!
Archbishop Sotirios elevated Fr. Timoleon Prattas, parish priest 
of Sts. Nicholas and Dimitrios G.O. Church in Vancouver, to the 
rank of Economos. He is Worthy!!!

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου.  Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. 
Τιµίου Σταυρού, Barrie Ontario, ετέλεσε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος, µε τον π. Θεόδωρο Αλαµάνο. Το εκκλησάκι 
γεµάτο από ευλαβείς πιστούς, οι οποίοι συµµετείχαν 
ακόµα και στο ψάλσιµο της Θ. Λειτουργίας. Βυζαντινά 
έψαλλε η πρεσβυτέρα. Θερµά συγχαρητήρια.

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου. Άρχισαν τα µαθήµατα της 
Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδηµίας 
Τορόντο.

Ο κ. Στυλιανός Μιρκόπουλος επισκέφθηκε τον Αρχιεπ. 
Σωτήριο. Υποσχέθηκε συνεργασία µε την Ι. Αρχιεπισκοπή 
για ορισµένα θέµατα.

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου.Το ετήσιο µνηµόσυνο 
όλων των κεκοιµηµένων Κληρικών, των Αρχόντων, 
των δωρητών και των ευεργετών της Ι. Αρχιεπισκοπής 
Καναδά έγινε εφέτος στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο.

Κατά τη Θ. Λειτουργία, της οποίας προεξήρχε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος και συµµετείχαν οι Επίσκοποι, Πατάρων 
Αθηναγόρας και Ζηνουπόλεως Ιάκωβος και πολλοί ιερείς 
της περιοχής, έγινε η σε Διάκονο χειροτονία του Χρήστου 
-Χριστιανού Βέλα. Άξιος!

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Παναγίας Τορόντο. 
Συµµετείχαν ο π. Παναγιώτης Αυγερόπουλος και ο 

π. Hladio Bogdan. Στα πρώτα καθίσµατα ήσαν ο Γεν. 
Πρόξενος κ. Παναγιώτης Αντωνάτος µε τη σύζυγό του 
και τα οκτώ παιδιά τους καθώς επίσης, η πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας κα Μπέτυ Σκουτάκη. Μετά τη Θ. 
Λειτουργία παρετέθη γεύµα για όλους.

Τρίτη 13 και Τετάρτη 14 Σεπτεµβρίου. Μ. Εσπερινό και 
Θ. Λειτουργία ετελέσθη από το Αρχιεπ. Σωτήριο στον 
Ι. Ν. Τιµίου Σταυρού Laval Quebec και συµµετείχαν, ο 
Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και οι ιερείς της 

περιοχής. Επιτέλους µετά 
την περιπέτεια του κορωνοϊού άρχισε 
ο λαός και επανέρχεται στην εκκλησία.

Από την Παρασκευή 16 μέχρι τη Δευτέρα 19 
Σεπτεμβρίου ο Αρχιεπ. Σωτήριος επισκέφθηκε το 
Vancouver και το Surrey BC. Την Παρασκευή το εσπέρας 
16 Σεπτεµβρίου ετέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου Vancouver και χειροτόνησε σε Ιερέα τον Διάκονο 
Χρήστο-Χριστιανό Βέλα. Συµµετείχαν όλοι οι ιερείς της 
περιοχής. Μετά τη Θ. Λειτουργία παρετέθη δείπνο. Άξιος! 
Ο νέος ιερεύς θα υπηρετεί ως εφηµέριος του Ι.Ν. Αγ. 
Ιωάννου του Θεολόγου, Τορόντο. 

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος ετέλεσε 
Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίων Νικολάου και Δηµητρίου 
Vancouver και χειροθέτησε σε Οικονόµο τον ιερατ. 
προϊστάµενο π. Τιµολέοντα Πράττα. Συµµετείχαν όλοι 
οι ιερείς της περιοχής. Μετά τη Θ. Λειτουργία παρετέθη 
γεύµα για όλους. Άξιος!

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
ετέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου 
και Ελένης Surrey, BC και συµµετείχαν οι ιερείς, π. 
Γεώργιος Despotov, π. Χρήστος Βέλα και π. Δωρόθεος 
Τρυφωνόπουλος. Μετά ταύτα παρετέθη γεύµα για όλους. 
Η Κοινότητα βαδίζει πολύ καλά µε ιερ. προϊστάµενο το 
π. Γεώργιο Despotov.

Σε όλες τις ανωτέρω Θ. Λειτουργίες έλαβαν µέρος 
οι Άρχοντες του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου και 
η Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος στο Vancouver κα Ελένη 
Γεωργοπούλου µε τον συζυγό της κ. Κυριάκο Τσούλη.

Εκτός των ανωτέρω, ο Αρχιεπ. Σωτήριος είχε 
συνεδριάσεις µε τα Διοικητικά Συµβούλια των τριών 
Κοινοτήτων, Vancouver και Surrey, τα Διοικ. Συµβούλια 
των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων και Νεολαίας. Η Γεν. 
Πρόξενος κα Ελένη Γεωργοπούλου µε τον σύζυγό της 
κ. Κυριάκο Τσούλη, παρέθεσαν δείπνο προς τιµήν του 
Αρχιεπισκόπου και των ιερέων της περιοχής.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
ετέλεσε Θ. Λειτουργία στην Ι. Μονή  Παρηγορήτισσας 
στην οποία συµµετείχε ο Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. 
Ιάκωβος και οι ιερείς της περιοχής. Ήταν η γιορτή της Αγ. 
Θέκλας και γιόρταζε τα ονοµαστήριά της η Γερόντισσα 
Θέκλα. Πάρα πολλοί ευλαβείς χριστιανοί προσήλθαν. 
Ευχόµαστε στην Γερόντισσα Θέκλα να έχει σωµατική 
και πνευµατική υγεία και να ηγείται της Ι. Μονής µε 
αφοσίωση και ταπείνωση για την πνευµατική προαγωγή 
των αδελφών µοναχών και δόξα Θεού.

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήµονος Άννης 
και Παρασκευής, Markham, βοηθούµενος από τον ιερ. 
προϊστάµενο π. Νικόδηµο Κοντογιωργάκη. Ο τεράστιος 
Ι. Ναός ήταν σχεδόν γεµάτος και όπως είπαµε και σε 
άλλη περίπτωση, άρχισε ο κόσµος µετά τον κορωνοϊό 
να γεµίζει τις εκκλησίες.

Κυριακή 25 και Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου. Στη 
γιορτή του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, προστάτη της 
Θεολογικής µας Ακαδηµίας, ετελέσθη Μ. Εσπερινός 
και Θ. Λειτουργία. Προεξήρχε ο Αρχιεπ. Σωτήριος και 
συµµετείχαν οι Επίσκοποι, Πατάρων κ. Αθηναγόρας και 
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και πολλοί ιερείς της περιοχής 
Τορόντο.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου. Τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο επισκέφθηκε ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. 

N E N E Α  I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHΣΑ  I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHΣ

Νικόλαος Μαντάς. 
Το ίδιο απόγευµα επισκέφθηκε τον Αρχιεπ. Σωτήριο 

ο Μητροπολίτης Ιλαρίων της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Καναδά, ο οποίος προσφάτως εξελέγη από 
το Οικουµενικό Πατριαρχείο Μητροπολίτης και Αρχηγός 
της Ορθόδοξης Ουκρανικής Εκκλησίας του Καναδά και 
θα ενθρονιστεί το Σάββατο 19 Νοεµβρίου στον Καθεδρικό 
Ναό των Ουκρανών στο Winnipeg Manitoba. Άξιος!

Ελευθερία…
Πολλοί την εξύμνησαν, χιλιάδες έδωσαν το 

αίμα τους, για να την κερδίσουν, όλοι την θέλουμε 
κατοχυρωμένη για τον εαυτό μας. Είναι πηγή 
έμπνευσης που συγκινεί συνεχώς τους καλλιτέχνες, 
το αναφαίρετο δικαίωμα που δεσπόζει σε κάθε 
νομική ρύθμιση. Είναι το σύνθημα που αντηχεί 
στις διαδηλώσεις, το ύψιστο ιδανικό που  μπορεί 
να ξεσηκώσει έναν ολόκληρο λαό. Είναι, όμως, 
και το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. 
Και αν ο εθνικός ποιητής χρειάστηκε 158 στροφές, 
για να την περιγράψει, ο Παντοδύναμος Κύριος 
κατάφερε να χωρέσει το πραγματικό της μεγαλείο 
της σε μία μόνο παράδοξη φράση, μια φράση που 
μόνο Εκείνος μπορούσε να πει, καθώς έρχεται να 
συγκρουστεί μετωπικά με αυτό που διαχρονικά 
σήμαινε «ελευθερία».

Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω 
ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί 
ἀκολουθήτω μοι (Μάρκ. ή  34).

Πόση ελευθερία κρύβει μέσα του αυτός ο λόγος 
Σου, Χριστέ μου…

Ὅστις θέλει…
Η σωτηρία μου θα έχει αξία, μόνο αν την επιλέξω. 

Γιατί η λύτρωση, το να είμαι δηλαδή κοντά Σου, 
είναι ωραιότερο να γίνει εφικτή  με τον προσωπικό 
μου αγώνα από το να κατακυρώνεται αυτοδίκαια 
στο τέλος της επίγειας ζωής μου. Και, για να γίνει 
αυτό, πρέπει να Σε ἀγαπήσω ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, 
τῆς ψυχῆς, τῆς ἰσχύος καὶ τῆς διανοίας μου (Λουκ. 
ι’ 27), να Σε ποθώ κάθε ώρα και στιγμή. Πρέπει να 
Σε διαλέξω μόνος μου, γιατί αυτό εκτός από ωραίο 
είναι και δύσκολο. Δεν έχει νόημα ούτε για Σένα 
ούτε και για μένα να Σου έχω  υποταχθεί σαν δούλος 
άβουλος. Σημασία έχει να Σε ακολουθώ ελεύθερα 
ως παιδί Σου, που καταλαβαίνει, ενστερνίζεται και 
νιώθει οικείο το Άγιο Θέλημά Σου.

ὀπίσω μου ἐλθεῖν…
Μόνο από πίσω Σου υπάρχει ελευθερία! Αν κάθε 

φορά που βάδιζα στον δρόμο υπήρχε κάποιος 
μπροστά μου, ποτέ δε θα έβλεπα μπροστά. Όταν, 
όμως, ακολουθώ Εσένα που είσαι η όντως Ελευθερία, 
η απεξάρτηση από την αμαρτία, η λύτρωση από τον 
θάνατο και τη φθορά, όταν βλέπω Εσένα μπροστά μου, 
τότε βλέπω πραγματικά μπροστά. Γιατί Εσύ είσαι η 
προοπτική μου, Εσύ ο σκοπός της ζωής μου, Εσύ είσαι 
Αυτός που πλάστηκα κατά χάριν να γίνω.

ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν…
Κάθε φορά που παραμένω κλεισμένος στον 

εαυτό μου, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξω δήθεν 
το αυτεξούσιο και την αυτονομία μου, τότε είναι 
που χάνω την ελευθερία μου, αφού βρίσκομαι 
«αιχμάλωτος της δικιάς μου τύφλωσης, του εγωισμού, 
της ανεπάρκειας και των παθών μου» (T. Merton). 
Το να παραδώσω, όμως, τυφλά την θέλησή μου σε 
κάποιον κατώτερο ή ίσο με μένα σημαίνει υποβίβαση 
του εαυτού μου και αχρήστευση της ελευθερίας μου. 
Μόνο όταν εμπιστευτώ τα κλειδιά της ύπαρξής μου σε 
Σένα, μόνο όταν συνδράμω στην αλληλοπεριχώρηση 
της βούλησής μου με το δικό Σου Θέλημά, η ελευθερία 
μου παίρνει νόημα· γιατί αυτή η ένωση γίνεται ἐν 
τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ, το οποίο δεν είναι πνεύμα 
δουλείας αλλά υιοθεσίας (Ρωμ. η’ 15) και ελευθερίας 
(Β’ Κορ. γ’ 17).

καὶ ἀράτω τὸν σταυρόν αὐτοῦ…
Είναι ο αγώνας μου από τη δουλεία της αμαρτίας 

στην ελευθερία του Χριστού, από τον θάνατο και τη 
φθορά στην ανάσταση, την υπέρβαση της φύσης, 
την κατά χάριν θέωση. Δεν είναι εύκολος αυτός ο 
αγώνας, αλλά Εσύ, Χριστέ, έκανες τα πάντα, για να 
με βοηθήσεις: ήρθες στη γη και έγινες άνθρωπος 
δείχνοντας έτσι ότι και η δική μου θέωση είναι 
εφικτή· «Έβαλες τον λόγο σου όσο γίνεται πιο κοντά 
στο στόμα μου, για να τον ομολογήσω, στην καρδιά 
μου, για να τον ποθήσω, στα χέρια μου, για να τον 
εφαρμόσω» (Δευτερ. λ’ 14)· χαρίζεις το Σώμα και το 
Αίμα Σου, για να μπαίνεις μέσα μου όταν ανάξια 
Σε κοινωνώ· μου αφιερώνεις απεριόριστο χρόνο 
επικοινωνίας μέσω της προσευχής.

Έκανες τα πάντα αλλά το παν το αφήνεις σε 
μένα. Είναι η ελευθερία που μου χάρισες, για να 
Σε επιλέξω, για να κάνω το δικό μου βήμα προς 
Εσένα. Μου εμπιστεύεσαι την ελευθερία μου σαν το 
καλύτερο όπλο στον αγώνα μου να Σε ακολουθήσω· 
γιατί το αυτεξούσιο δεν  είναι απλώς «η ασπίδα που 
εμποδίζει τον διάβολο να ασκήσει βία πάνω μου, 
ώστε να με κάνει κοινωνό της αποστασίας του» 
(Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς). Η ελευθερία είναι το 
τόξο με βέλη τις πράξεις της ζωής μου· και αυτά τα 
βέλη καρτεράς, όχι απλά να είναι στραμμένα πάνω 
Σου, αλλά να Σε χτυπήσουν. Και, αν είχα μόνο ένα 
βέλος, θα προτιμούσα να ήταν αυτή η όμορφη 
πατερική προσευχή:
Κύριε, ποίησόν με οἷον θέλεις καὶ ὡς θέλεις, κἂν 
θέλω, κἂν μὴ θέλω. Κύριε, ὡς κελεύεις, Κύριε, ὡς 
γινώσκεις, Κύριε, ὡς βούλει οὕτω γενέσθω ἐν εμοί…

Χριστιανική Φοιτητική Δράση
Η.Κ. - φοιτητής νομικής

Ένας αλλιώτικος ύμνος στην ελευθερίαΈνας αλλιώτικος ύμνος στην ελευθερία


