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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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Ουράνιοι άνθρωποιΟυράνιοι άνθρωποι
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

 
Στο Νοέµβρη δεσπόζει η γιορτή των Αρχαγγέλων και όλων 

των Αγγέλων. Ο πιστός του Θεού λαός συγκεντρώνεται στην 
Εκκλησία. Γύρω από το Θυσιαστήριο. Γύρω από «το αρνίον το 
εσφαγµένον». Περιστοιχισµένος από τις στρατιές των Αγγέλων. 
Νοιώθει την παρουσία τους. Αντιλαµβάνεται τα σπαθίσµατα 
των φτερών τους. Ακούει το ακατάπαυστο ψάλσιµό τους: 
«Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ. Πλήρης ο ουρανός και η 
γη της δόξης Σου». Ζει την προτροπή τους να πολιτεύεται σαν 
επίγειος άγγελος. Σαν ουράνιος άνθρωπος.

Επίγειος άγγελος!
Άνθρωπο βλέπει ο άνθρωπος και θελητά ή άθελα τον κρίνει. 

Τον δικάζει. Ποιoς είν’ αυτός αντίκρυ µου; Εγώ ή κάποιoς 
άλλος; Τi µε ρωτάς, ω άνθρωπε; Τούτο µονάχα ξέρε. Εδώ ή 
στην αντίθετη πλευρά. Στο χώρο ή στον καθρέφτη. Εγώ, εσύ, ή 
το είδωλο, µία είναι η ουσία. Όποιoς και αν είναι ο άνθρωπος, 
εικόνα είναι του Θεού. Εικόνα, όχι άψυχη από ξύλο κι από 
χρώµα. Εικόνα, που την έπλασε ο Θεός µε τα ίδια Tου τα 
χέρια. Τα υλικά της γήινα, αλλά και η πνοή Του. Γι’αυτό είναι 
εικόνα ζωντανή του Πλάστη. Του Δηµιουργού. Και σκέφτεται ο 
άνθρωπος. Μόνος του µουρµουρίζει. Πολλές εικόνες του Θεού 
είναι γύρω µου. Μεγάλη, τόση διαφορά γιατί; Τούτ’ η εικόνα 
ολοζώντανη. Ευωδιά έχει µεγάλη. Κοιτάζω και λογίζοµαι. Είναι 
αλήθεια άνθρωπος; Ύπαρξη κοσµική; Ή µήπως είναι άγγελος, 
ουράνια µορφή; Πώς είναι τούτο δυνατό; Για να σκεφθώ λιγάκι. 
Κείνο το «ηλάττωσας αυτόν  βραχύ τι παρ’ αγγέλους, δόξη και 
τιµή εστεφάνωσας αυτόν», τι να σηµαίνει τάχα; Καλούµαι εγώ 
και ο κάθε άνθρωπος να γίνω επίγειος άγγελος. Ουράνιος 
πολίτης. Σαν ζω στη γη, αγγελικά πρέπει να πολιτεύοµαι.

Τούτο θα είναι απαρχή της µεταµόρφωσής µου. Το κατ’εικόνα 
τώρα ζω. Το καθ’ οµοίωσιν γυρεύω. Γύρω βλέπω και σκιάζοµαι. 
Ειδών µεταµορφώσεις. Άλλος προς το καλύτερο, κι άλλος προς 
το χειρότερο µε σιγουριά τραβάει. Γνωρίζω. Είµαι βέβαιος. 
Προς το καθ’ οµοίωσιν. Προς το καλύτερο πρέπει να πάω. Μα 
είναι η πύλη µου στενή. Η στράτα µου θλιµµένη. Μέσα στα 
µέλη της σαρκός άλλος νόµος µε κυριεύει. Δεν κάνω αυτό 
που’ ναι σωστό. Χρειάζοµαι µπαστούνι. Πού είν’ ο πολικός 
αστήρ τον δρόµο να µου δείξει; Πού είν’ το φως τ’ αληθινό 
πλέρια να µε φωτίσει; Της κολυµβήθρας το νερό µού πότισε 
το είναι. Η δωρεά του Πνεύµατος σφραγίς στο µέτωπό µου. 
Μα νοιώθω πως ξεθώριασαν µε τα πολλά τα χρόνια. Εκείνη 
η µεταλαβιά µου έµεινε ακόµα. Είναι ζωή ή είν’ φωτιά ή και 
τα δυό αντάµα; Άνθρωπε, κοίταξε καλά στο εσωτερικό σου. 
Κοίτα ψηλά στον ουρανό, θα δεις τον πολικό σου. Είναι το φως 
τ’ αληθινό, δικαιοσύνης ήλιος. Είν’ ο Χριστός ο λυτρωτής, που 
σφάχτηκε για σένα. Κι αν πήρες τον κατήφορο, µην απελπισιά 
λογίζεις. Συγχώρεσε τον άσωτο, την πόρνη, τον τελώνη. Τον 
δρόµο αυτοί σου δείξανε. Πάρε τον. Μη φοβάσαι. Μετάνοια 
ειλικρινή, σωτήρια, είν’ η στράτα. Στο πετραχήλι του παπά 
σκύψε. Εξαγορέψου. Θα σηκωθείς ανάλαφρα. Αγγελική η 
θωριά σου. Πρώτο σου βήµα είν’ αυτό στη µεταµόρφωσή σου. 
Συνέχισέ το σταθερά. Θα είσαι επίγειος άγγελος και θα γίνεις 
ουράνιος άνθρωπος. Τούτο είναι το κέρδος το σωστό. Τούτη η 
ζωή είναι µικρή. Την άλλη προσδοκούµε. Σαν άγγελοι να ζούµε 
εκεί µαζί µε τον Θεό µας. Αιώνια χαρούµενοι. Ο τρόπος είναι 
ένας. Επίγειοι άγγελοι, ουράνιοι άνθρωποι.

Τι αποδεικνύουν όµως, οι στατιστικές για τον σηµερινό 
άνθρωπο; Κατά τριάντα τοις εκατό (30%) δεν πιστεύουν σε 
Θεό. Ο πόλεµος της Ουκρανίας τι αποδεικνύει; Τις φοβέρες για 
πυρηνικό πόλεµο ποιοι τις κάνουν; Κάποιοι είναι ορθόδοξοι. 
Κάποιοι είναι αλλόδοξοι. Κάποιοι είναι άπιστοι. Έχουν σχέση 
όλοι αυτοί µε το «επίγειοι άγγελοι, ουράνιοι άνθρωποι»; 
Ασφαλώς όχι. Παρά ταύτα όλοι µας πρέπει να προσπαθούµε 
να είµαστε επίγειοι άγγελοι, ουράνιοι άνθρωποι.

Άγ. Νεκτάριος Άγ. Νεκτάριος ΑιγίνηςΑιγίνης
Νεοφανής και λίαν δημοφιλής άγιος της 

Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας.
Η μνήμη του τιμάται στις 9 Νοεμβρίου

Ο κατά κόσµον Αναστάσιος Κεφαλάς γεννήθηκε στη Σηλυβρία της 
Θράκης την 1η Οκτωβρίου 1846 από ευσεβείς γονείς, τον Δήµο και τη 
Μαρία Κεφαλά. Τα πρώτα γράµµατα τα έµαθε στην πατρίδα του και 
σε ηλικία 14 ετών µετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργάστηκε ως 
υπάλληλος στο κατάστηµα ενός συγγενή του. Τις ελεύθερες ώρες του 
µελετούσε τα Πατερικά κείµενα και εκκλησιαζόταν τακτικά. Στη συνέχεια 
εργάστηκε ως παιδονόµος στο σχολείο του Μετοχίου τού Παναγίου Τάφου, 
όπου ανέλαβε και διδακτικά καθήκοντα στις κατώτερες τάξεις.

Σε ηλικία 20 ετών, το 1866, διορίσθηκε δάσκαλος στο χωριό Λίθιο της 
Χίου, στο οποίο παρέµεινε για επτά χρόνια. Παράλληλα, ως θιασώτης του 
µοναχικού βίου επισκεπτόταν συχνά την Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων και 
συζητούσε ώρες αµέτρητες για διάφορα θρησκευτικά θέµατα µε τον ηγούµενο 

γ έ ρ ο ν τ α 
Π αχώµι ο.  Ο 
πόθος του για 
τη µοναχική 

Γιορτή Αγ. Γιορτή Αγ. ΑρχαγγέλωνΑρχαγγέλων
στο Μοντρεάλστο Μοντρεάλ

Μετά των Μετά των ΑγΑγίίων...ων...
Εκοιµήθη εν Κυρίω ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστιανιανής και 
Πάσης Κύπρου Χρυσόστοµος Β'. Συνετός. Ειλικρινής. Ευθύς. 
Εκτελεστής µεγάλων έργων. Πιστός στις χριστιανικές 
αρχές. Τίµιος συνεργάτης σε όλα τα εκκλησιαστικά 
ζητήµατα µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη και όλους 
τους αρχηγούς των Εκκλησιών. Αληθώς άνθρωπος του 
Θεού. Βέβαιοι, ότι ευρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού. 
Παρακαλούµε να προσεύχεται για την Εκκλησία, την 
Κύπρο και όλους εµάς. "Τοιούτος έπρεπεν ηµίν Αρχιερεύς". 
Μετά των Αγίων...
His Beatitude Archbishop Chrysostomos II of New Justiniana 
and All Cyprus has fallen asleep in the Lord. He was: 
Prudent. Sincere. Straight. Executor of large projects. Faithful 
to Christian principles. An honest partner in all ecclesiastical 
matters with the Ecumenical Patriarch and all the leaders of 
the Orthodox Churches. Truly a man of God. Certain, that he 
is in the bosom of God. Please pray for the Church, Cyprus 
and all of us. "Such a hierarch we should  
have". May he be among angels...

Δοξολογία για την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μοντρεάλ με τον Αρχιεπ. 
Σωτήριο και τον Επίσκ.  Ζηνουπόλεως Ιάκωβο. Πλημμύρισε η εκκλησία από σημαίες και λάβαρα, μαθητών 
σχολείων και συλλόγων. Πολλοί οι επίσημοι, μεταξύ των οποίων η Γεν. Πρόξενος  της Ελλάδας στο Μοντρεάλ  
Κατερίνα Βαρβαρήγου και ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ γιατρός Γεώργιος Τσούκας.  •    Doxology for October 
28th took place at St. George’s G.O. Community in Montreal with His Eminence Archbishop Sotirios and His 
Grace Bishop Iakovos of Zenoupolis. The church was filled with flags and banners, as well with students 
from the Greek schools and Greek associations. Many officials were present including the Consul General 
of Greece in Montreal Katerina Varvarigou and the President of HCGM Dr. George Tsoukas.

Παρέλαση στο Τορόντο για την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Στη φωτογραφία οι 
μπροστάρηδες. Η πρόεδρος της ΕΚΤ Μπέτυ Σκουτάκη, ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Τορόντο Παναγιώτης Αντωνάτος, ο Επίσκ. Πατάρων Αθηναγόρας, εκπροσωπών τον Αρχιεπ. 
Σωτήριο και πολλοί άλλοι επίσημοι (πολιτικοί παράγοντες και μη).   •    The Parade in Toronto 
commemorating the Greek National Day of Remembrance for October 28th took place. In the 
photo: The President of the GCT Mrs. Betty Skoutakis, the Consul General of Greece in Toronto 
Mr. Panagiotis Antonatos, His Grace Bishop Athenagoras of Patara representing His Eminence 
Archbishop Sotirios and many other officials (politicians and non-politicians).

Εσπερινός και Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι.Ν. 
Αγ. Αρχαγγέλων Μοντρεάλ. Μετά τον κορωνοϊό 
προσήλθαν οι χριστιανοί σε μεγάλους αριθμούς. 
Η φωτογραφία από τον Εσπερινό και ιδιαίτερα από 
την αρτοκλασία με τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο και 
μερικούς από τους ιερείς που έλαβαν μέρος.

Great Vespers and the Divine Liturgy took place 
at Archangels G.O. Community in Montreal for the 
Church’s Feast Day.  Since the Coronavirus Pandemic 
ended many Christians attended these services. 
The photo was taken at the Vespers service during 
the blessing of the Artoklasia with His Eminence 
Archbishop Sotirios and some of the priests who 
participated.

Εορτασμός 28ης Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940Οκτωβρίου 1940
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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 ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

"Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ "Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ 
αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ 

ἡ κακία αὐτῆς."ἡ κακία αὐτῆς."
Ματθ. 6:34

"Therefore, do not worry about "Therefore, do not worry about 
tomorrow, for tomorrow will worry tomorrow, for tomorrow will worry 
about itself. Each day has enough about itself. Each day has enough 

trouble of its own."trouble of its own."
Matt. 6:34

των ανθρώπων, όχι ως άθροισµα ατοµικών συµφερόντων 
βιοτικής εξασφάλισης, αλλά της ενότητας ως τον 
“κατά φύσιν” και “κατ' αλήθειαν” τρόπο ύπαρξης του 
ανθρώπου.

Ο Χρήστος Γιανναράς πιστεύει ότι ο µόνος δρόµος 
σωτηρίας του ανθρώπου είναι η µίµηση και ο εικονισµός 
της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή ελευθερία µέσα στην ενότητα 
και στην αγάπη. Μόνο έτσι ο άνθρωπος από βιολογικό 
άτοµο γίνεται ανθρώπινο πρόσωπο, εικόνα και οµοίωση 
του Θεού.

Ο Χριστιανός θέλει συνειδητά να αγωνίζεται µε 
τον εαυτό του, τις αµαρτίες και τα πάθη του, θέλει να 
αντιλαµβάνεται την αδυναµία του και να ταπεινώνεται 
από τα λάθη του, για να µπορεί να θέλει να αγαπά τον 
Θεό της Αγάπης.

Ταυτόχρονα θέλει να αγωνιά για τον συνάνθρωπο και 
τον κόσµο ολόκληρο γιατί θέλει να αγαπά και να µιµείται 
Αυτόν, ο οποίος θέλει να αγαπά µε τέλεια αγάπη τον 
άνθρωπο για τον οποίο έγινε θυσία.

Τότε το µέγεθος της προσωπικής ευθύνης που φέρει ο 
Χριστιανός είναι ανάλογο του µέτρου της µετοχής στην 
τέλεια Αγάπη του Θεού, εξαιτίας της οποίας υπάρχει. 
Ο Χριστιανός από τη θέση του, µε την πίστη του, τον 
αγώνα του, µε την ισχύ και την αδυναµία του, µε την 
πνευµατικότητά του, µε την προκοπή και την συναίσθηση 
της αµαρτωλότητάς του, µε την παιδεία του, µε την 
προσευχή του οµιλεί και διαλέγεται δηµόσια χωρίς φόβο, 
χωρίς αναστολές, µε αίσθηµα ευθύνης, µε θάρρος και 
σύνεση προ πάντων µε συνέπεια.

Η παρουσία του χριστιανού στην πολύπτυχη 
καθηµερινότητα της οικονοµικής ζωής, του πολιτικού 
στίβου, της κάθε ιδεολογίας γίνεται προφητική, σωστική, 
µε προτεραιότητα την πίστη, δηλαδή την εµπιστοσύνη 
στον Θεό.

Ο πιστός οφείλει να δώσει την καλή µαρτυρία. Να 
ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα προβλήµατα του σήµερα. 
Να αγωνισθεί, θεωρώντας τον αγώνα του σαν κοµµάτι 
αναπόσπαστο της πνευµατικής του ζωής. 

Να αγωνισθεί µε αυταπάρνηση εκεί όπου ετάχθη, στα 
µικρά ή στα µεγάλα. Ο ευαγγελισµός του κόσµου δεν 
µπορεί παρά να θεµελιώνεται στο βίωµα και στο λόγο.

Η Ορθοδοξία επαγγέλλεται την αλλαγή που ξεκινάει 
από µας. Το όνοµά της: Μετάνοια και ελπίδα.

Δεν αντιτίθεται, δεν συγκρούεται µε εµπάθεια, έχει 
πρόταση που ενώνει. Και πρόταση θετική µε προοπτική, 
ουσία και διάρκεια, δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τον 
Χριστό. Η κατά Χριστόν ανακαίνιση του ανθρώπου είναι 
η µόνη ελπίδα και ο µόνος δρόµος. Είναι το κύριο έργο 
που καλείται να προσφέρει η Εκκλησία.

Η Εκκλησία έχει να καταθέσει λόγο από τον θεολογικό 
της πλούτο καθώς και να κοµίσει εµπειρία από την 
µακραίωνη κοινοτική της παράδοση και προσφορά πάνω 
στα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει η κοινωνία.

Το πρόβληµα της φτώχειας δεν είναι ζήτηµα 
οικονοµοτεχνικό αλλά κυρίως ηθικό. Η κοινωνική 
ανισότητα συνιστά µία ηθική κατάσταση που ταλαιπωρεί 
ανθρώπους και προσβάλλει τον Θεό που είναι δωρητής 
των αγαθών.

Ο απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος διδάσκει και η 
Εκκλησία επαναλαµβάνει σε κάθε Θεία Λειτουργία: 
“Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται 
από ψηλά, από τον δηµιουργό των ουρανίων σωµάτων” 
(Ιακ. αʼ 17).

Η Εκκλησία αγκαλιάζει τη ζωή στο σύνολό της, 
δοκιµάζεται στην πρόσληψη και µεταµόρφωση της 
πραγµατικότητας, θεραπεύει τον αυτοκατα- στροφικό 
µηδενισµό και συµβάλλει αποφασιστικά στην 
νοηµατοδότηση της καθηµερινότητας και της ζωής και 
στην αποκάλυψη της αλήθειας του Τριαδικού Θεού.

Και τίθεται το ερώτηµα: Αλήθεια, τι επιδιώκουµε; 
τι θέλουµε; Κοινότητα προσώπων ή ατόµων; Έθνος 
Κοινοτήτων ή Κοινότητα Εθνών;

Η ορθόδοξη εικόνα του κόσµου και της κοινωνίας µας 
δεν πρέπει να περιοριστεί σε αποκλειστικές αναφορές σε 
προγενέστερα κοσµοϊστορικά σχήµατα.

Ας σταθούµε κύριοι των επιλογών µας, όπως µας 
έπλασε ο Θεός. Και ο Θεός θα οικονοµήσει. Η ζωή  ανήκει 
στον καθένα µας και οι επιλογές είναι δικές µας. Ίσως 
για όλους µας υπάρχει ένας πίνακας ζωής και απλά 
επιλέγουµε τα χρώµατα!

“Ιησούς Χριστός χθες και σήµερον ο αυτός και εις τους 
αιώνας”. (Εβρ. ιγ' 8).

Χριστιανός και καθημερινότηταΧριστιανός και καθημερινότητα

 
Στην καθηµερινότητα διαπλάθεται η ζωή του 

ανθρώπου. Η ζωή του ανθρώπου, οι ιδέες του, τα 
επιτεύγµατά του, αλλά και τα αδιέξοδά του, ο πόνος, η 
ασθένεια, το επικείµενο τέλος αποτελούν την προσωπική 
του ύπαρξη. Ο Χριστός γίνεται άνθρωπος για να κερδίσει 
τον άνθρωπο, να αποκαταστήσει τις σχέσεις του µε τον 
Θεό. Η νίκη Του είναι γεγονός απόλυτης ελευθερίας. Αυτή 
τη νίκη ο Χριστιανός καλείται να βιώσει.

Δεχόµενος ο πιστός τον λόγο του Ευαγγελίου βιώνει 
την αλήθεια και αντιπροσφέρει τον λόγο του Ευαγγελίου 
στον κόσµο όπου ζει πάντοτε βρισκόµενος σε εγρήγορση. 
Οφείλει να ευαισθητοποιείται στα προβλήµατα του 
σήµερα. Η χριστιανική πίστη εµπεριέχει κοινωνική 
διάσταση και σηµασία. Η Εκκλησία αντιπροσωπεύει έναν 
τρόπο κοινωνικής συνύπαρξης, ένα είδος ανθρώπινων 
σχέσεων, ένα τύπο κοινωνίας που κατατείνει στην 

δυναµική πραγµάτωση της ενότητας 

Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 
2022 οι εκπαιδευτικοί του ελληνικού προγράµµατος 
οργάνωσαν  και παρουσίασαν µια εξαιρετική  εορτή 
για τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Συγχαρητήρια στους µαθητές –τριες του Γυµνασίου 
και της Στ. Δηµοτικού  που πήραν µέρος στο 
τουρνουά ποδοσφαίρου µε άλλα ιδιωτικά σχολεία 
του Οντάριο. Παίξανε πολύ καλά και προκρίθηκαν 
στην κατηγορία τους.

Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 το Ηµερήσιο 
Ελληνορθόδοξο Σχολείο πήρε  µέρος στην παρέλαση  
στην οδό Ντάνφορθ µαζί µε άλλους ελληνικούς 
συλλόγους και οργανισµούς. 

Τις δύο πρωτες εβδοµάδες του Νοεµβρίου 
συγκεντρώσαµε τρία περίπου φορτηγά µε 
χειµωνιάτικα ρούχα και παπούτσια τα οποία 
στάλθηκαν σε ένα χωριό της Ουκρανίας µε 
τη πρωτοβουλία µιας από τις οικογένειές µας.
Ευχαριστούµε όλους τους γονείς για την γενναιόδωρη 
προσφορά τους,

Στις 9 Νοεµβρίου τα νήπια µέχρι την Γ. Δηµοτικού 
πήγαν εκδροµή σε ένα αγρόκτηµα στο Πικεριν. 
Οι µικροί µαθητές-τριες πρώτη φορά µετά την 
πανδηµία µπήκαν σε σχολικά λεωφορεία και 
έλαβαν µέρος σε σχολική εκδροµή! Η χαρά τους 
ήταν απερίγραπτη!

Οι έλεγχοι  προόδου του πρώτου τριµήνου 
στάλθηκαν στα σπίτια των µαθητών/τριών 
την Παρασκευή 11 Νοεµβρίου και ακολούθησε 
συνάντηση γονέων και εκπαιδευτικών την επόµενη 
εβδοµάδα.

Την Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 2022 “Remembrance 
Day” τιµήσαµε  τους παλαίµαχους µε ποιήµατα και 
σχολικές παρουσιάσεις.

 Η τρίτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου έχει καθιερωθεί 
στον Καναδά σαν την εβδοµάδα πρόληψης και 

αντιµετώπισης της ενδοσχολικής βίας και του 
εκφοβισµού.

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



ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ        33ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022

     

Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης
ΑΠΌ ΣΕΛ. 1

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως καθοδηγείται από την 
Αγία Γραφή και από την Ιερά Παράδοση, έχει συνείδηση 
της ιερότητας και της πληρότητας του προσώπου της 
γυναίκας, αποδίδει δε στην γυναίκα την ισότιµη θέση και 
αξία µαζί µε τον άνδρα. Αυτή 
η συνείδηση της Εκκλησίας 
βρήκε την ύψιστη έκφρασή 
της στο µοναδικό πρόσωπο 
της Παρθένου Μαρίας, της 
Υπεραγίας Θεοτόκου, της 
Παναγίας Μητέρας όπως την 
αποκαλούµε αλλιώς, καθώς 
και στα πρόσωπα µυριάδων 
αγίων γυναικών, τόσο των 
πρώτων αιώνων, όσο και 
των νεώτερων χρόνων. Όταν 
αναφερόµαστε στη χριστιανή 
γυναίκα,  οφεί λουµε να 
σκεπτώµεθα ότι η χριστιανή 
γυναίκα είναι βαπτισµένη και 
χρισµένη και έχει έτσι λάβει 
τη σφραγίδα της δωρεάς 
του Αγίου Πνεύµατος, έχει 
αγιοπνευµατικά χαρίσµατα. 
Και ακόµη περισσότερο 
έχει την δυνατότητα της 
κοινωνίας του Σώµατος και του Αίµατος του Χριστού. 
Γίνεται και αυτή Χριστοφόρος και Θεοφόρος, φορέας 
του Παρακλήτου, κατοικητήριον του Θεού εν Πνεύµατι. 
Απ’ αυτή την µυστηριακή θεµελίωση εκπηγάζει και η 
χαρισµατική άποψη περί της χριστιανής γυναίκας. Στην 
αρχαία Εκκλησία λειτούργησε και ο γνωστός θεσµός της 
διακόνισσας, ο οποίος, βέβαια, πολύ αργότερα έπεσε σε 
αχρηστία, αλλά µελετάται πάντως σήµερα η αναβίωσή 
του. Ο Χριστιανισµός εξύψωσε πραγµατικά ουσιαστικά και 
θαρραλέα την γυναίκα. Δεν θα πρέπει δε να λησµονήσουµε 
τις µαθήτριες του Χριστού, όπως µας τις παρουσιάζουν οι 
ιεροί Ευαγγελιστές, είτε ως φιλόστοργους διακόνους του 
Χριστού, είτε ως αφοσιωµένες µαθήτριες, είτε ως τολµηρές 
µυροφόρες, είτε ως ευαγγελίστριες του µηνύµατος της 
Αναστάσεως του Χριστού.

Στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας δεν έπαψαν οι 
γυναίκες να εργάζονται στο χώρο Της, σε έργα τόσο 

φιλανθρωπικά και πρόνοιας για τον κάθε άνθρωπο, 
όσο και στα έργα της ιεραποστολής και παρουσίας του 
χριστιανικού µηνύµατος στον κόσµο. Οι άγιες µορφές της 
Φοίβης, της Μακρίνας, της Αικατερίνης της σοφής, της 
Νίνας στη Γεωργία, της Όλγας στη Ρωσία, της Φιλοθέης 
της Αθηναίας, πολλά έχουν να µας πουν, να µας διδάξουν 
και να µας εµπνεύσουν για την στέρεη οικοδόµηση ενός 
υγιούς ευρωπαϊκού πολιτισµού. Έχει λεχθεί άλλωστε και 
είναι γεγονός, ότι οι γυναίκες είναι σε θέση να κάνουν 
καλύτερους τους ανθρώπους. Είναι ικανές να φέρουν στη 

γη περισσότερη κατανόηση, 
δικαιοσύνη και αγάπη. Χρέος, 
εποµένως, κάθε γυναίκας 
είναι να συνειδητοποιήσει 
τον πλούσιο ψυχικό της 
κόσµο και να θέσει τα φυσικά 
της αυτά προσόντα στην 
υπηρεσία της αποστολής 
της στον σύγχρονο κόσµο, 
είτε στην Ευρώπη είτε αλλού.

Η Ορθοδοξία δεν µένει σε 
µια άψυχη ψευδοσυντήρηση, 
σε µια νεκρή τυπολογία, 
µακρυά και έξω από τα 
προβλήµατα της κοινωνίας 
και την αγωνία του κόσµου. 
Η Ορθοδοξία δεν είναι ούτε 
κούφιος µοντερνισµός, 
ακολουθώντας δουλικά τα 
ποικίλα υλιστικά συνθήµατα 
της εποχής, ούτε βέβαια και 
ξηρά παρελθοντολογία. Η 

Ορθοδοξία, ζώσα και δυναµική, παρούσα και ανανεωτική 
βαδίζει την οδό της διακρίσεως, της ενότητος και της 
αγάπης. Είναι φως και άλας στην κοινωνία. Σκοπός της 
είναι να ρίξει το φως της Μεταµορφώσεως του Χριστού 
στην καθηµερινή επικαιρότητα και να πραγµατοποιήσει 
την ανάκληση από την έκπτωση και την επάνοδο στην 
οικείωση του Θεού.

 Ειδικότερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία µελετά µε πολύ 
ενδιαφέρον όλα τα θέµατα που αφορούν τη σύγχρονη 
γυναίκα και καταβάλλει γενναίες προσπάθειες, αφ’ ενός 
µεν για την προώθηση των θετικών στοιχείων, αφ’ ετέρου 
δε για την καταπολέµηση και εκρίζωση των αρνητικών. 
Πολύ σηµαντικό είναι να βοηθηθεί η σύγχρονη γυναίκα 
στην εκπλήρωση του µητρικού της ρόλου, να ενισχυθεί 
στην καθόλου εκπαίδευσή της, να προστατευθεί στους 
χώρους εργασίας της, να της δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω 
αξιοποιήσεως του ελεύθερου χρόνου της, να βοηθηθεί 

ζωή αύξανε µέρα µε την µέρα και στις 7 Νοεµβρίου 1876 
εκάρη µοναχός µε το όνοµα Λάζαρος στη Νέα Μονή της 
Χίου. Το όνοµα Νεκτάριος το έλαβε κατά τη χειροτονία 
του σε διάκονο (15 Ιανουαρίου 1877) από τον µητροπολίτη 
Χίου Γρηγόριο.

Ένας πλούσιος και ευσεβής κάτοικος της Χίου, ο 
Ιωάννης Χωρέµης, του έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσει 
τις σπουδές του στην Αθήνα. Φοίτησε στο Γυµνάσιο, 
αλλά κατά τη διάρκεια των απολυτηρίων εξετάσεων 
ο ευεργέτης του πέθανε. Έτσι, δεν ήταν δυνατόν να 
εκπληρωθεί η επιθυµία του να σπουδάσει θεολογία. 
Κάποιοι γνωστοί του, όµως, τον σύστησαν στον 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρόνιο (1870-1899), ο οποίος 
εκτιµώντας τον χαρακτήρα του ανέλαβε τα έξοδα για τις 
σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, από το οποίαν έλαβε το πτυχίο του το 1885.

Τον επόµενο χρόνο επανήλθε στην Αλεξάνδρεια, όπου 
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος (23 Μαρτίου 1886) από τον ίδιο 
τον πατριάρχη και ανέλαβε τα καθήκοντα του γραµµατέα 
και του ιεροκήρυκα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. 
Στις 15 Ιανουαρίου 1889 χειροτονήθηκε µητροπολίτης της 
πάλαι ποτέ διαλαµψάσης Μητροπόλεως Πενταπόλεως 
στο Ναό του Αγίου Νικολάου του Καΐρου, χοροστατούντος 
του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου. Η δράση του 
και η ταχεία άνοδός του στα εκκλησιαστικά αξιώµατα 
προκάλεσαν την αντίδραση κληρικών του πατριαρχείου, 
οι οποίοι τον διέβαλαν στον Σωφρόνιο, ότι θέλει να του 
πάρει τον θρόνο. Οι φθονερές εισηγήσεις τους έγιναν 
αποδεκτές από τον Πατριάρχη, ο οποίος τον αποµάκρυνε 
από το Πατριαρχείο.

Το 1889, ο Νεκτάριος ήλθε στην Αθήνα µε σκοπό να 
µονάσει στο Άγιο Όρος. Όµως, πολλοί εκκλησιαστικοί 
παράγοντες τον παρότρυναν να παραµείνει στην Ελλάδα, 
όπου η παρουσία του θα ήταν ωφελιµότερη. Μάταια επί 
ένα χρόνο αναζητούσε εργασία, ζώντας στην απόλυτη 
φτώχεια, ώσπου το 1891 διορίσθηκε ιεροκήρυκας Ευβοίας 
(1891-1893), στη συνέχεια Φθιώτιδος και Φωκίδος (1893-
1894) και τέλος διευθυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 
Σχολής στην Αθήνα (1894-1908). Μετά τον θάνατο του 
πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου το 1899, ο Νεκτάριος 
κλήθηκε να τον διαδεχθεί, αλλά αρνήθηκε.

Το 1904 ίδρυσε στην Αίγινα τη γυναικεία Μονή της Αγίας 
Τριάδος, στην οποία και εγκαταβίωσε µετά την παραίτησή 
του από τη Ριζάρειο το 1908. Εκεί έγινε πανελληνίως 
γνωστός µε τα πολλά θαύµατα που τέλεσε, αλλά η δράση 
του προκάλεσε την αντίδραση τοπικών παραγόντων 
(εκκλησιαστικών και µη), που τον διέβαλαν στην 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Δύο διαδοχικοί αρχιεπίσκοποι, ο 
Θεόκλητος και ο Μελέτιος, διέταξαν ανακρίσεις, αλλά δεν 
βρήκαν κάτι το µεµπτό. Όπως και η Εισαγγελία Πειραιά 
που ερεύνησε την καταγγελία µητέρας ότι η 16χρονη κόρη 
της είχε γίνει χωρίς την έγκρισή της δεκτή ως καλόγρια 
στο µοναστήρι της Αγίας Τριάδας.

Στις αρχές του 1919 ο Νεκτάριος προσβλήθηκε από 
καρκίνο του προστάτη, τον οποίο απέκρυψε από το 
περιβάλλον του. Συνέχισε την εκκλησιαστική δράση 
του, αλλά στα τέλη του Σεπτεµβρίου του 1920 οι πόνοι 
έγιναν αφόρητοι και µε δυσκολία περπατούσε. Τότε 
αναγκάστηκε να νοσηλευτεί στο «Αρεταίειο» της Αθήνας, 
όπου άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν από 
τα µεσάνυχτα της 8ης Νοεµβρίου 1920. Κηδεύτηκε µε 
πάνδηµο τρόπο στην Αίγινα και ενταφιάστηκε στη Μονή 
τής Αγίας Τριάδας.

Στις 20 Απριλίου 1961, µε πράξη του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως συναριθµήθηκε 
«τοις οσίοις και αγίοις της Εκκλησίας», επειδή «...
οσιότητι µεν και αγιότητι βίου διακριθείς και τύπον και 
υπογραµµόν αρετής και εγκρατείας και αγαθοεργίας 
παραστήσας και ζων και µετά θάνατον του χαρίσµατος 
της των θαυµάτων ενεργείας παρά Θεού αξιωθείς...». Η 
ανακοµιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου έγινε στις 
2 Σεπτεµβρίου 1963 και από τότε φυλάσσονται στη µονή 
που ο ίδιος ίδρυσε στην Αίγινα.

Η προϋπόθεση για να ωφεληθεί ο άνθρωπος από την 
δοκιµασία της αρρώστιάς του είναι να την αντιµετώπισει 
πνευµατικά. Τότε ευχαριστεί τον Θεό, ο οποίος σαν καλός 
πατέρας τον αξίωσε της παιδείας Του, ενθυµούµενος τον 
προφητικό λόγο: Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, µαστιγοί δε 
πάντα υιόν ον παραδέχεται. Ενθυµείται ακόµη τον λόγο 
του Αποστόλου «Τις εστίν υιός ον ου παιδεύει πατήρ», και 
αφήνεται στην πρόνοια του Θεού, του µοναδικού Ιατρού 
της ψυχής και του σώµατος. Ας δούµε αναλυτικότερα ποια 
είναι η πνευµατική αντιµετώπιση της ασθενείας.

Ο πιστός χριστιανός ασκεί σε όλη του την ζωή το έργο 
της προσευχής. Πολύ περισσότερο όµως αισθάνεται την 
ανάγκη να καταφύγει µε την προσευχή στο Θεό, κατά την 
περίοδο της ασθενείας του. 

Η προσευχή, έστω και αν δεν έχει σαν αποτέλεσµα την 
άµεση θεραπεία, πολύ ωφελεί τον άρρωστο. Τον ενισχύει 
πνευµατικά και τον δυναµώνει στην πίστη. Τον ανανεώνει 
ολόκληρο και τον βοηθά να αντιµετώπιση σωστά την 

αρρώστιά του και να ωφελείται από αυτήν.
Είναι σηµαντικό βέβαια να τονίσουµε ότι ο πιστός 

θα πρέπει από υγιής να ασκηθεί και να αγαπήσει την 
προσευχή. «Πριν αρρωστήσεις, αναζήτησε τον θεραπευτή», 
µας προτρέπουν οι Άγιοι. Διότι όταν η αρρώστια 
συνοδεύεται από αβάσταχτο πόνο, είναι πολύ δύσκολο ο 
νους, και ειδικά ο αγύµναστος, να συγκεντρωθεί και να 
υψωθεί προς τον Θεό.

Ο πόνος του σώµατος αναγκάζει τον νου να προσηλωθεί 
στο σηµείο του πόνου.

Ο Ιερός Χρυσόστοµος µας βοηθά να τοποθετηθούµε 
σωστά απέναντι στην δοκιµασία της ασθενείας, στην 
ιατρική αυτή του Θεού: «ας µην δυσανασχετούµε, ούτε 
να δειλιάζουµε όταν µας συµβεί κάτι απροσδόκητο, 
αλλά ας αφήνουµε Αυτόν που τα γνωρίζει καλά αυτά, 
να δοκιµάζει στην φωτιά την ψυχή µας, όσο καιρό θέλει. 
Διότι αυτό το κάµνει για το συµφέρον και την ωφέλεια 
των δοκιµαζόµενων... Ένας γιατρός είναι γιατρός όχι 
µόνον όταν λούζει και τρέφει τον άρρωστο, αλλά και όταν 
καυτηριάζει και κόβει. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι ο Θεός είναι 
περισσότερο φιλόστοργος από όλους τους γιατρούς, µην 
εξετάζεις µε περιέργεια, ούτε να ζητάς από Αυτόν λόγο 
για την θεραπεία».

Γράφει ο άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος σε άρρωστο φίλο 
του: «Να φιλοσοφείς την αρρώστια και να την θεωρείς 
παιδαγωγία για το συµφέρον σου. Άφησε το σώµα να 
πάσχει τα δικά του, αφού οπωσδήποτε, ή τώρα ή αργότερα, 
θα διαλυθεί σύµφωνα µε τον φυσικό νόµο. Την ψυχή όµως 
κράτα την ψηλά, και µε τούς λογισµούς να βρίσκεσαι 
µαζί µε τον Θεό». Ο ίδιος Άγιος, αναφερόµενος στην δική 
του περίπτωση, γράφει: «Πονώ στην αρρώστιά µου, αλλά 
χαίροµαι». Η χαρά αυτή είναι η χαρά του Χριστού που 
γεµίζει την ψυχή του δοκιµαζόµενου πιστού• γι' αυτό είναι 
ανεξήγητη για τον άνθρωπο πού δεν πιστεύει στον Χριστό.

Όταν ο πιστός βλέπει την ασθένειά του µε καλό 
λογισµό, παίρνει πνευµατική δύναµη. Βλέπει π.χ. σε πόσο 
χειρότερη θέση βρίσκονται άλλοι ασθενείς, και νιώθει να 
ελαφρώνει το βάρος της δικής του ασθενείας. Βλέπει µε 
πόση καρτερία αντιµετωπίζουν άλλοι την ασθένειά τους 
και παραδειγµατίζεται. Φέρνει στον νου του τα πάθη του 
Χριστού και το µέγεθος της θείας αγάπης, και συντρίβεται.

Χαρακτηριστική είναι η ευχή του γέροντος Παϊσίου 
σε ασθενή: «Καλή υποµονή! Εύχοµαι ο Χριστός να σου 
αυξάνει την αγάπη Του, για να ξεχνιέται ο πόνος σου». Για 
την αντιµετώπιση των ασθενειών έλεγε επιγραµµατικά: 
«Ο πνευµατικά υγιής γλεντά την αρρώστιά του. Ο 
άρρωστος (πνευµατικά) υποφέρει»!

Οι Άγιοι όχι µόνο χαίρονται στην αρρώστιά τους, 
αλλά, επειδή γνωρίζουν την ωφέλεια που προξενείτε 
από αυτήν, ανησυχούν όταν µένουν πολύ καιρό υγιείς! 
Διαβάζουµε στο Γεροντικό: Ήταν ένας Γέροντας που 
συνεχώς κακοπαθούσε και αρρώσταινε. Κάποτε λοιπόν 
πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να πάθει κακό, και γι' 
αυτό στενοχωριόταν υπερβολικά και έκλαιγε, λέγοντας 
"µ' εγκατέλειψε ό Θεός και δεν µ' επισκέφθηκε!".

π. Σιλουανός, εφημέριος Νοσ. Ιδρύματος 
«Ευαγγελισμός»

Η ωφέλεια Η ωφέλεια της προσευχής της προσευχής 
στη δύσκολη στη δύσκολη ώρα του πόνουώρα του πόνου

Η θέση Η θέση της γυναίκας στην της γυναίκας στην 
ορθόδοξη θεολογία ορθόδοξη θεολογία και ζωήκαι ζωή

"Μεριμνᾷς καὶ τυρβάζη περὶ πολλά, "Μεριμνᾷς καὶ τυρβάζη περὶ πολλά, 
ἐνός δέ ἐστι χρεία ἢ ἑνός."ἐνός δέ ἐστι χρεία ἢ ἑνός."

Λούκ. 10:41-42
"You are worried and troubled about "You are worried and troubled about 

many things. But one thing is many things. But one thing is 
needed."needed."

Luke 10:41-42

στην τρίτη ηλικία της κ.α. Από την άλλη µεριά πρέπει 
να σταµατήσει επιτέλους η υποβάθµιση του προσώπου 
της γυναίκας, η εµπορική εκµετάλλευση του γυναικείου 
σώµατος και να προστατευθούν απολύτως οι άπορες, 
οι άνεργες, οι άστεγες, οι κοινωνικά αποκλεισµένες, οι 
βιασµένες και κακοποιηµένες γυναίκες, οι άγαµες µητέρες, 
οι εγκαταλελειµµένες. Η ζεστή αγκαλιά της Εκκλησίας 
πάντοτε θα αποτελεί το ασφαλές καταφύγιο για κάθε µια 
τέτοια περίπτωση.

Η μόνη εγγύηση είναι η αγάπη…
Σκέφτεσαι και τυραννιέσαι, νιώθεις αγωνία και 

θλίψη, ζητώντας από τον άλλο να πιστοποιήσει το 
γεγονός ότι θα σε αγαπάει για πάντα και θα είστε 
για µια ζωή µαζί. Σαφώς και του ζητάς κάτι πολύ 
διανοητικό.

Αντί λοιπόν να κουράζεσαι και να κουράζεις, 
πράξε το εξής. Άσε τις εγγυήσεις που στηρίζονται 
στα λόγια και στο µυαλό, και προσπάθησε να ζήσεις 
µε τον αγαπηµένο σου, µε έναν τέτοιο τρόπο και 
ποιότητα που θα εξασφαλίσουν αυτό που ποθείς, 
δίχως λόγια και ψυχολογικές ιαχές.

Διαµόρφωσε τους όρους µιας σχέσης, όπου ο 
άλλος να επιζητά µια ζωή µαζί σου, όχι γιατί το 
συµφωνήσατε ή το υπογράψατε ή δώσατε τον λόγο 
σας κάποτε, µα γιατί η ζωή µαζί σου, είναι τόσο 
όµορφη, γλυκιά, γεµάτη και ευλογηµένη, που δε 
θα µπορούσε να ζήσει αλλιώς.

Άσε λοιπόν τα λόγια και τις σκέψεις, και ζήσε. 
Όσες εγγυήσεις και να σου δώσουν η ζωή θα τις 
καταργήσει, εάν αυτό που ζεις είναι ψεύτικο και 
ανιαρό. Φτιάξε την ζωή σου µε τέτοιο τρόπο που θα 
«εγγυάται» την οµορφιά στα σωθικά της.
                   agiosnikaronas.gr
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Η κατρακύλα δεν έχει τέλος Η κατρακύλα δεν έχει τέλος 
αλλά ελπίζουμε...αλλά ελπίζουμε....

Ζούµε στην εποχή που το «θαύµα» µπροστά στην 
κάµερα έχει χιλιάδες likes και «Αµήν!»

από ανθρώπους που δεν ξέρουν που πέφτει η ενορία 
τους, γιατί κάνουµε τον Σταυρό µας και τι σηµαίνει η Αγία 
Τριάδα. Σε µια εποχή που η πνευµατικότητα εξαντλείται 
σε µια φανουρόπιτα για να καλοπαντρέψουµε τις κόρες 
µας και δεν µας ενδιαφέρει πώς να προσανατολίσουµε την 
ύπαρξή µας στον Χριστό και να έχουµε µια προσευχόµενη 
ζωή, τα θέλουµε όλα καλά και γρήγορα. Καταντήσαµε τον 
Χριστό ένα λυχνάρι απ’ όπου θα βγει σαν άλλο τζίνι το Άγιο 
Πνεύµα, για να µας κάνει τα χατίρια που γουστάρουµε. 
Θέλουµε υγεία, καλοζωία, δουλειές, φράγκα και για όλα 
αυτά θα κάνουµε και µια αρτοκλασία, έτσι, για να µας δει 
ο κόσµος. Μετάνοια, αυτοµεµψία, υπακοή, ταπείνωση, τα 
βρίσκεις πλέον µόνο στα βιβλία και στους βίους των Αγίων. 
Είµαι 9 χρόνια Ιερέας και κανείς µέχρι τώρα δεν µου έχει 
δώσει ένα όνοµα για να κάνουµε προσευχή για µετάνοια. 

  
ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις

ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"

••      Στη παρούσα ζωή ο ένας, µικρός ή µεγάλος, θα 
κρίνεται πάντοτε από τους πολλούς. Στην 
µέλλουσα ζωή, οι πολλοί, δηλαδή οι πάντες, θα 
κριθούµε από τον Ένα.

     Η απόφαση για τους πολλούς θα είναι ετυµη-
γορία του Ενός. "Εφ’όσον εποιήσατε ενί τούτων 
των αδελφών µου των ελαχίστων εµοί εποιή-
σατε".

   Οι κρίσεις των ανθρώπων για τους άλλους 
στηρίζονται σε ό,τι βλέπουν ως θεατές. Η κρίσις 
του Θεού για όλους µας σε όσα γνωρίζει ως 
καρδιογνώστης.

••      Μη φοβάσθε τους εχθρούς που σας επιτίθενται. 
Να φοβάσθε τους φίλους που σας κολακεύουν.

• •   Να λες την αλήθεια στον εαυτό σου και τότε θα 
δεις, ότι δεν µπορείς να πεις ψέµµατα σε 
κανέναν.

• •  Όλα τα βιβλία µπορούν να διαιρεθούν σε δύο 
κατηγορίες: Στα βιβλία της ώρας και στα βιβλία 
για όλες τις ώρες.

      Στην τελευταία κατηγορία ανήκει η Αγ. Γραφή.
•• Εκείνος που νοµίζει πως ξέρει τα πάντα έχει 

πολλά να µάθει. Και να πάθει.
••   Οι ευκαιρίες δε χάνονται ποτέ. Εκείνες που δεν τις 

εκµεταλλεύεσαι εσύ, τις παίρνει κάποιος άλλος.
••  Ο άνθρωπος πρέπει: Όταν είναι παιδί να είναι 

κόσµιος. Όταν έφηβος να είναι εγκρατής. Όταν 
µεσήλικας να είναι δίκαιος. Όταν γέρων να 
είναι επιεικής.

••  Ένας µωρός άνθρωπος είναι σαν το ρολόι, που 
του λείπουν και οι δυο δείχτες. Είτε δουλεύει, 
είτε αργεί, δεν δείχνει τίποτε.

••  Ο τεµπέλης αποφεύγει τα αµύγδαλα επειδή 
χρειάζεται να τα σπάσει. Ο εργατικός φυτεύει 
αµυγδαλιές.

••   Όσοι έχουν παράθυρο προς τον ουρανό, βλέπουν 
κάθε µέρα κι ένα διαφορετικό ηλιοβασίλεµα.

••   Η τύχη έρχεται κάποτε. Ίσως και όταν κοιµάσαι. 
Ποτέ όµως όταν απλώς ονειροπολείς.

Την προδοσίαν πολλοί...Την προδοσίαν πολλοί...
«Την προδοσίαν πολλοί ηγάπησαν, τον 

προδότην ουδείς». Μέσα στα κοινοτικά 
µας ζητήµατα πολλές φορές συζητούνται 
πράγµατα υπό απόλυτη εχεµύθεια. Όχι γιατί 
πρόκειται να «σταυρώσουµε τον Κατσαντώνη», 
αλλά γιατί πρέπει να επιτευχθούν ορισµένα 
χρήσιµα πράγµατα για την εκκλησία µας 
και το λαό της. Πώς να το κάνοµε; Υπάρχουν 
και µερικοί, που πάντα φθονούν το καλό καί 
προσπαθούν να το καταστρέψουν. Όσο λοιπόν 
το καλό χρειάζεται να σταθεροποιηθεί, ώστε 
να µη καταστρέφεται, πρέπει οι φθονεροί αυτοί 
να µη γνωρίζουν τίποτε. Μερικοί αφελείς ή 
και για να κερδίσουν την εύνοια «δυνατών 
παραγόντων» µε ελαφρά συνείδηση, παρ' 
όλο που υποσχέθηκαν να µη ειπούν τίποτε, 
το λένε. Μάλιστα µε την τεχνική πρόοδο το 
καταγράφουν και το µεταδίδουν ατόφια. Η 
καταγραφή αυτή, χωρίς τη γνώση των άλλων, 
είναι βέβαια στον Καναδά παράνοµη. Πώς 
χαρακτηρίζεται η συµπεριφορά τους αυτή;
Όταν γίνεται το κακό, µετανοιώνουν και σου 

λένε. «Μα δεν υπολόγιζα, ότι ο άνθρωπος 
αυτός ήταν τόσο σκάρτος που θα έκανε τόσο 
κακό;» Τι δεν υπολόγιζες; Αυτό δεν είναι 
δικαιολογία. Σκάρτος είσαι εσύ πρώτα, που 
δεν κράτησες τον λόγο σου. Δεν είσαι απλώς 
σκάρτος. Είσαι προδότης. Μπορεί να µη το 
νοιώθεις, αλλά το βάραθρο που πέφτεις είναι 
φοβερό. Είσαι µισητός κι' ας σου κάνουν τον 
φίλο. Μόνο σε εκµεταλλεύονται.
«Την προδοσίαν πολλοί ηγάπησαν, τον 

προδότην ουδείς». Το αξίωµα αυτό ισχύει 
πάντα.

"Ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, καὶ πάντα τὰ "Ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, καὶ πάντα τὰ 
ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει·"ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει·"

Ψαλµός 33:4Ψαλµός 33:4

"For the word of the Lord is upright,"For the word of the Lord is upright,
And all His work is done in And all His work is done in 

faithfulness."faithfulness."
Psalm 33:4Psalm 33:4

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Αρχιεπισκόπου Καναδά 

ΣΩΤΗΡΊΟΥ

Η δημιουργία του ανθρώπουΗ δημιουργία του ανθρώπου
Έξι ήµερες δούλεψε και έκαµε τον κόσµο
Και τον Αδάµ εποίησε ξεχωριστώ τω τρόπω.
Επήρε πρώτα τον πηλό, πνοή µετά του δίνει,
και έτσι σώµα και ψυχή συστατικά του έχει.

Από τη µια τ’Αδάµ πλευρά την Εύα τότε κάµνει
για νάναι ίσοι και οι δυό, και της αυτής ουσίας.
Ψυχή και πνεύµ’ανθρώπινο το ίδιο πράγµα είναι.
Δισύνθετος ο άνθρωπος, Τρισύνθετος δεν είναι.

Για την αξία της ψυχής ο Κύριος µας είπε:
«Τι ωφελήσει άνθρωπον τον κόσµον αν κερδήσει,
και την ψυχήν ζηµιωθεί»; Μα και το σώµα, είπε,
µαζί κι’αυτό θ’αναστηθεί εις την δικαία κρίση.

Εις την κοινή ανάσταση το σώµ’αϋλωµένο
µε την ψυχή θα ενωθεί. Αιώνια θα ζήσουν
ως ένας πάλι άνθρωπος. Στο πνεύµα και στην ύλη
ο κρίκος ο συνδετικός ο Άνταµ έχει γίνει.

Οι άνθρωποι κατάγονται από Αδάµ και Εύα.
Όλοι τους είναι αδελφοί. Διάκριση καµµία.
Όταν τον πύργο έχτιζαν, τους σύγχυσε τις γλώσσες.
Το χρώµα τους το άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες.

Εσύ που δηµιούργησες άνθρωπο κατ’εικόνα
και να σου µοιάσει έταξες, έλα και πάλι τώρα
σταµάτα τον κατήφορο και ένωσε µας όλους
κι’οδήγησε µας σταθερά στον τελικό σκοπό µας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, 

γιατρός κ. Γεώργιος Τσούκας, 
συνοδευόμενος από τον 

λογιστή κ. Δημήτριο Κρομίδα, 
επισκέφθηκε την Ιερά μας 

Αρχιεπισκοπή. Ο Αρχιεπίσκοπος 
τον ξενάγησε. Παρεκάθησαν 

σε γεύμα. Στη φωτογραφία 
ο Αρχιεπίσκοπος εξηγεί, ότι 

αυτά είναι τα πορτρέτα όλων 
των Αρχιεπισκόπων Β. και Ν. 

Αμερικής και των Επισκόπων που 
υπηρέτησαν στον Καναδά και θα 
τοποθετηθούν στο μουσείο της Ι. 

Αρχιεπισκοπής.

The President of the HCGM, Dr. 
George Tsoukas, accompanied 

by accountant Mr. Dimitrios 
Kromidas, visited our Holy 

Archdiocese. His Eminence Archbishop Sotirios showed them around. After the tour they dined together. In the photo, His Eminence 
Archbishop Sotirios showing them the portraits of all the past Archbishops of North and South America and the past Bishops who 

served in Canada and whose portraits will be placed in the museum of the Holy Archdiocese.

Όλα τα αιτήµατα είναι για γάµους, παιδιά, δουλειές, 
συνεντεύξεις, χρήµατα κλπ. Είπαµε… Θέλουµε το τζίνι!!!

Έχουµε περάσει την πνευµατικότητα σε άλλο επίπεδο. 
Πλέον έχει άλλα «χαρίσµατα». Μιλάµε για αγία ανυπακοή, 
“κόβουµε” τους Αγίους και τους κανόνες όπως µας βολεύει 
και τους κουµπώνουµε στην καθηµερινότητα όπως µας 
αρέσει, αντάρτικο στους Δεσποτάδες και τη Σύνοδο, 
βρίσιµο σε όποιον φοράει ράσο και κολλάµε σαν τη βδέλλα 
όταν ακούσουµε για «θαύµα» σε ζωντανή µετάδοση αλλά 
φυσικά και σε καµιά προφητεία για το πότε θα ανάψουµε 
κεριά στην Αγιά Σοφιά. Αυτό µας µάρανε. Το ότι δεν 
ξέρουµε την τύφλα µας για την πίστη και την παράδοσή 
µας δεν µας ενδιαφέρει. Αυτό είµαστε. Μαγκιά, φούµαρα 
και µεσαιωνισµός. Να απειλήσει η γιαγιά την κόρη στη 
βάπτιση για το όνοµα, να µην απλώσει ρούχα το βράδυ έξω 
µέχρι το σαραντισµό και άλλες τέτοιες ανοησίες. Έχουµε 
έναν πλούτο που λέγεται Αγία Γραφή – Ιερά Παράδοση 
και Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά έχουµε γίνει χειρότεροι 
από τους Ταλιµπάν.

Ούτε έχουµε καταλάβει, ούτε θέλουµε να µάθουµε ποιος 
είναι ο Χριστός γιατί ήρθε και τελικά ποιο είναι το νόηµα 
της επίγειας ζωής µας που κάποια στιγµή τελειώνει.

Μας αρέσει να φτιάχνουµε παραµύθια και να ζούµε µέσα 
σε αυτά όπως γουστάρουµε. Έχουµε πλέον τη νέα αίρεση 
που λέγεται «Προσωπική Ορθοδοξία και πνευµατικότητα». 
Δηλαδή κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει και 
αυτό το ονοµάζει πνευµατικότητα.

Κουράστηκα…
Παλαιά όταν κάποιος µου έλεγε ότι ο γάιδαρος 

“πετάει“ καθόµουν να του εξηγήσω ότι δεν είναι έτσι τα 
πράγµατα κλπ κλπ. Πλέον του λέω ότι πετάει και µάλιστα 
καλύτερα από Boeing 747. Σε όποιον έχει καλή διάθεση και 
προαίρεση θα πούµε δυο κουβέντες. Στους άλλους σιωπή 
και προσευχή. Αν τα βάλεις µε Ταλιµπάν θα χάσεις κατά 
κράτος!

Έτσι θα είµαστε ευτυχισµένοι όλοι . . .
Προσευχή για να ανοίξουν οι καρδιές και έχει ο Θεός . . .
ΥΓ. Στη φωτογραφία βλέπουµε ένα απλό σταυρουδάκι. 

Και αυτό µπορεί να κάνει θαύµατα. Δεν έχει διαφορά µε 
άλλους Σταυρούς, διότι πολύ απλά σε κάθε Σταυρό είναι 
επάνω το ίδιο Πρόσωπο. Μην το ξεχνάµε…
Καλή µετάνοια σε όλους µας.

π. Σπυρίδων Σκουτής – euxh.gr

Την Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2022 ξεκίνησε η Σαρακοστή 
για τα Χριστούγεννα. Πως νηστεύουµε µέχρι τα 
Χριστούγεννα.

Η τήρηση της νηστείας είναι ωφέλιµη και πρέπει να 
τηρείται µε ακρίβεια και συνέπεια. Αν όµως η νηστεία 
δεν συµβαδίζει µε την λιτότητα, τότε δεν θα µπορέσει 
κάποιος να φτάσει στην κάθαρση των παθών. Γιατί 
οι µακροχρόνιες νηστείες που ακολουθούνται από 
πλούσια γεύµατα, το µόνο που κατορθώνουν είναι να 
ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, χωρίς να τον βοηθούν στον 
αγώνα του για την καθαρότητα.

Η καθαρότητα του νου συνδέεται άµεσα µε την 
εγκράτεια. Δεν µπορεί να παραµένει αγνός και καθαρός, 
εκείνος που δεν έχει καθιερώσει για τον εαυτόν του ένα 
σταθερό µέτρο εγκρατείας.

Οι νηστείες όσο αυστηρές και αν είναι, όταν 
ακολουθούνται από υπερβολική κατανάλωση τροφών, 
δεν χρησιµεύουν σε τίποτε, αλλά οδηγούν σύντοµα τον 
άνθρωπο στην λαιµαργία. Είναι προτιµότερο να υπάρχει 
καθηµερινά ένα γεύµα λιτό και µετρηµένο, παρά να 
τηρείται αυστηρή και παρατεταµένη νηστεία.

Η υπερβολική νηστεία µπορεί να επιφέρει, όχι 
µόνο κάµψη στην διαύγεια του νου, αλλά επιπλέον 
µε την καταπόνηση που αυτή επιφέρει στο σώµα, 
µπορεί να εξασθενήσει τη δύναµη και την δυνατότητα 
συγκέντρωσής του, κατά την ώρα της προσευχής. (Άγιος 
Κασσιανός ο Ρωµαίος)

Με τη χάρη του Θεού ΟΛΟΙ µπορούµε.
Καλή και ευλογηµένη Σαρακοστή



and all the priests in attendance took part. Many faithful 
of the Kingston area came reverently. After the Divine 
Liturgy, dinner was served for everyone.

Sunday, October 9.   The Divine Liturgy was 
celebrated by His Eminence Archbishop Sotirios at St 
John the Baptist Church, Toronto assisted by Fr. Philip 
Philippou and Fr. Konstantinos Chialtas. After the 

Divine Liturgy, a meal was served, which was attended 
by His Eminence Archbishop Sotirios, the president of 
the Greek Community, Mrs. Betty Skoutakis, the priests 
in attendance, members of the Church Council and the 
Philoptochos Council-Pronoia.

Thursday, October 13.   The Department of Social 
Services of the Archdiocese organized a meal for the 
elderly. An Agiasmo Service was held first in the Chapel 
of St. John the Theologian and then the meal was served. 
The students of the Academy were also in attendance. 
His Eminence Archbishop Sotirios spoke to the elderly 
with much love and kindness and emphasized two 
points: forgiveness and humility. The event was held 
right after Thanksgiving and both Mr. Spyros Volonakis, 
who is responsible for Social Services, and His Eminence 
Archbishop Sotirios expressed their gratitude to the 
elderly. The invited guests enjoyed themselves and were 
deeply touched.

Saturday, October 15.   Ms. Olympia Anastasopoulou, 
Secretary General of Tourism Policy of the Ministry 
of Tourism of Greece visited with His Eminence 
Archbishop Sotirios and with Fr. Triantafyllos Porfiris.

Sunday, October 16.   The Divine Liturgy was 
celebrated by His Eminence Archbishop Sotirios at Sts. 
Konstantine and Helen Church, Toronto assisted by Fr. 
Theodoros Paraskevopoulos. A very pleasant surprise 
was that the faithful Christians came to the Divine 
Liturgy in large numbers. It seems that the fear of the 
coronavirus is starting to subside. A meal was served 
after the Divine Liturgy

That afternoon, His Eminence Archbishop Sotirios 
was visited by the Hon. Mr. Nikolaos Papathanasis, 
Deputy Minister of Development and Investments of 
Greece. The Hon. Mrs. Konstantina Athanasiadou, 
Ambassador of Greece to Canada and the Hon. Consul 
General of Greece in Toronto Mr. Panagiotis Antonatos 
were also in attendance. His Eminence Archbishop 
Sotirios took them on a tour of the Archdiocese and 
then they sat to discuss various topics for two hours.

Monday, October 17.   An Economic Conference of 
Canada and Greece took place at the Sheraton Hotel, 
where two hundred and thirty (230) people took part. 
Among all these were ministers of Canada and Ontario. 
From Greece, the Deputy Minister of Development 
and Investments of Greece the Hon. Mr. Nikolaos 
Papathanasis and many other officials from Canada 
and Greece. His Eminence Archbishop Sotirios was in 
attendance.

Tuesday, October 18.   His Eminence Archbishop 
Sotirios was visited by Ms. Eugenia Manolidou, classical 
music composer and by Mr. Spyros Volonakis, head 
of Greek Education in Canada. Also the president of 
HCGM Dr. George Tsoukas and Mr. Dimitrios Kromidas 
visited. Mr. Nikolaos Theodoropoulos, secretary of 

Saturday, October 1st .   The Archdiocesan 
Philoptochos Council met after almost three years, 
due to the Coronavirus Lockdowns, in our Holy 
Archdiocese. Mrs. Zoe Veroutis, President of the 
Archdiocesan Philoptochos presided over the meeting. 
The opening speech was made by His Eminence 
Archbishop Sotirios and he spoke about the motto of the 
ecclesiastical year “All things are 
lawful for me, but all things are 
not helpful» (1 Cor. 6:12).  He also 
gave  guidelines for the work of 
the Philoptochos Council. The 
meeting was a success. Many 
issues were discussed and many 
decisions were made that will be 
implemented.

Sunday, October 2 .   His 
Eminence Archbishop Sotirios 
celebrated the Divine Liturgy at 
Metamorphosis Greek Orthodox 
Churc h,  Toronto w it h Fr. 
Fanourios Pappas. The Church 
Community has begun to grow 
after the Coronavirus Virus 
Pandemic and many faithful 
Christians took part in the 
Divine Liturgy.

Monday, October 3rd.   The 
Archdiocesan Council of our Holy Archdiocese met 
under the leadership of His Eminence Archbishop 
Sotirios. The Archdiocesan Council is made up of forty-
nine (49) members from across Canada. There was a 
great turnout. Many issues were discussed. Decisions 

have been made and the future after the Coronavirus 
looks much better.

His Eminence Archbishop Sotirios spoke of the 
hagiographical reading and the ecclesiastical motto of 
the year “All things are lawful for me, but all things 
are not helpful» (1 Cor. 6:12). He reviewed the last 
three years. It was unanimously voted that the current 
Archdiocesan Council should remain until May 2023 
when a new Archdiocesan Council will be elected 
during the Clergy-Laity. The new Consul General of 
Greece in Toronto Mr. Panagiotis Antonatos attended 
the meeting of the Archdiocesan Council. His Eminence 
Archbishop Sotirios presented him to the members and 
the Consul General spoke to them.

Monday 3 – Thursday 6 October.   After three years, 
the Clergy Retreat of Canadian priests took place in 
Kingston Ontario with a well-organized program 
and speakers on issues about the life of our Church in 
Canada. On the evening of Tuesday, October 4, there was 
an evening Divine Liturgy at Koimisis Tis Theotokou, 
Kingston. His Eminence Archbishop Sotirios, Bishop 
Athenagoras of Patara, Bishop Iakovos of Zenoupolis 

Our Origins Our Origins in Heavenin Heaven
Archbishop Sotirios of Canada

November is known for the Feast of the Archangels and all 
the Angels. God’s faithful people gather in Church, around 
the Altar, around “the Lamb that was slain.” Surrounded by 
the armies of Angels, they feel their presence. They perceive 
the movement of their wings. They hear their incessant 
chanting: “Holy, holy, holy, Lord Sabaoth, heaven and earth 
are filled with Your glory.” God’s faithful accept to act like 
angels in the world, to act as if from heaven.
To be angels on earth!
When we come across someone, we tend to judge them, 
knowingly or not. We are inclined to condemn them in 
one way or another. We may ask ourselves, what have we 
become? Is this really who I am? There is much that troubles 
us. Let us remember this. Wherever you look, whoever you 
see, across from you or in the mirror, the essence is only 
one. Whoever it is, he or she is an image of God. Not lifeless, 
carved out of wood and coloured with pigments, but a real 
image. An image created by God with His own hands. 
Created from the materials of the earth, but also His breath. 
That is why we are a living image of God, of our Creator. 
People think and wonder to themselves: there are so many 
images of God around me. Why are they all so different? 
Because the image is alive. It has a fragrance of the divine. 
I look to consider if it is really human? I ask to see if it only 
relates to our earthly existence? Or is it angelic, a form 
from heaven? How can this be? The more I think about it, 
I am led to ponder on the significance of: “You have made 
him a little lower than the angels; You have crowned him 
with glory and honor.” What does this mean? I and every 
human being are called to be angels on earth, to be citizens 
of heaven. As we live on earth, we must carry ourselves in 
an angelic manner. 
This is the beginning of our transfiguration. I am living in 
the image now. I am searching for the likeness. I look around 
but I am scared. I behold the transfigurations all around 
me. Some for the better, and others surely for the worse. I 
know. I am sure that I need to move toward the likeness. 
Toward the better must I go. But the gate is narrow. My 
stride is slow and painful. Within the members of my flesh, 
something else dominates me. I am not doing something 
right. I need help to continue. Where is the North Star to 
show me the way? Where is the true light to illumine me? 
The water of the baptismal font once covered me. The gift 
of the Spirit is a seal on my forehead. But I feel that they 
have faded over the years. That Holy Communion from 
long ago still remains within me. Is it life or fire, or the two 
together? Look inside yourself. Look up at the sky, you will 
see your polestar. It is the true light, the sun of justice. It is 
Christ the Redeemer, Who was slaughtered for you. And if 
you lost your way, do not despair. He forgave the prodigal, 
the harlot, the publican. They show you the path forward. 
Take the road ahead. Do not be afraid. Repentance which is 
sincere and salvific points the way ahead. Incline yourself 
over the priest’s stole (epitrachelion). Free yourself. In this 
way, you will leave the heavy burden which weighs you 
down behind. Your disposition will be angelic. This is the 
first step in your transfiguration. Keep on going. You will 
become an angel on earth, someone from heaven. This is 
what is most profitable for you. This life is short. We live for 
the one to come. Let us live there like angels with our God. 
Forever in joy. There is only one way: to live like an angel 
on earth, as someone from heaven. 
But what do the statistics indicate today? Thirty percent 
(30%) do not believe in God. What does the war in Ukraine 
demonstrate? Who is threatening nuclear war? Some 
consider themselves to be Orthodox. Others are heterodox. 
Yet others are simply unbelievers. Are they in any way 
connected to earthly angels or heavenly people? Certainly 
not. Nevertheless, we must all strive to be angels on earth, 
realizing that we originate in heaven.
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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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"Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· "Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· 
ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν."ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν."

Ρωµ. 13:8

"Owe no one anything, except to love one "Owe no one anything, except to love one 
another; for he who loves his neighbor another; for he who loves his neighbor 

has fulfilled the law."has fulfilled the law."
Rom. 13:8

Μετά τον Εσπερινό των Αγ. Αναργύρων στο εκκλησάκι 
των Αγ. Αναργύρων του Ελληνικού Σπιτιού. Aπό αριστερά, 

Κώστας Κωστούρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Επίσκοπος 
Αθηναγόρας, π. Κωνσταντίνος Τσιάλτας, Νικόλαος 

Γεωργαντώνης και Marilyn Γκιτσίδη.
After the Vespers service of Sts. Anargyroi which took place 

in the small chapel dedicated to Sts. Anargyroi at the Hellenic 
Home.  Pictured from the left, Kostas Kostouros, President 

of the Hellenic Home, His Grace Bishop Athenagoras, Fr. 
Konstantinos Chialtas, Nicholas Georgantonis and Marilyn 

Gitsidis.

H κα Ευγενία Μανωλίδου, συνθέτρια κλασσικής μουσικής, 
επισκέφθηκε τον Αρχιεπ. Σωτήριο στο γραφείο του. Η 
φωτογραφία στον προαύλιο χώρο της Αρχιεπισκοπής. Από 
αριστερά ο κ. Δημήτριος Κρομίδας, η κα Ευγενία Μανωλίδου, 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος και ο  πρόεδρος της ΕΚΜΜ γιατρός κ. 
Γεώργιος Τσούκας. 
Mrs. Eugenia Manolidou, classical music composer, visited 
His Eminence Archbishop Sotirios in his office. The photo 
was taken in the courtyard of the Archdiocese. From the left 
we have Mr. Dimitrios Kromidas, Ms. Eugenia Manolidou, His 
Eminence Archbishop Sotirios and the President of HCGM Dr. 
Georgios Tsoukas.
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Ο π. Χαράλαμπος Τζίντης με μερικά 
μέλη της Νεολαίας Ευαγγελισμού 
στο ετήσιο δείπνο συγκέντρωσης 
χρημάτων για την Πατριαρχική 
Θεολογική Ακαδημία του Τορόντο 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Συνεδριακό Κέντρο Palace στις 30 
Οκτωβρίου 2022.

Fr. Charalambos with some 
members of Met Youth 
Evangelismos at the Annual 
Fundraising Dinner for the 
Patriarchal Theological Academy 
of Toronto held at Palace 
Convention Centre on October 
30th 2022”

Why fast Why fast before before 
the Nativity?the Nativity?

Question
I was wondering why we fast before Nativity. The Lenten 

fast seems more obvious. Also, from what foods do we 

normally fast from during the Nativity fast?
Answer
We fast before the Great Feast of the Nativity in order to 

prepare ourselves for the celebration of Our Lord’s birth. 
As in the case of Great Lent, the Nativity Fast is one of 

preparation, during which we focus on the coming of the 
Savior by fasting, prayer, and almsgiving.

By fasting, we “shift our focus” from ourselves to others, 
spending less time worrying about what to eat, when to 
eat, how much to eat, and so on in order to use our time in 
increased prayer and caring for the poor. We learn through 
fasting that we can gain control over things which we 
sometimes allow to control us—and for many people, food 
is a controlling factor.

[We live in the only society in which an entire TV network 
is devoted to food!] While fasting from food, however, we 
are also challenged to fast from sin, from gossip, from 
jealousy, from anger, and from those other things which, 
while well within our control, we all too often allow to 
control us.

Just as we would refrain from eating a lot before going 
to an expensive restaurant for dinner—if we “ruin our 
appetite” we will enjoy the restaurant less—so too we fast 
before the Nativity in order to more fully feast and celebrate 
on the Nativity itself.

During the Nativity Fast, we are called upon to refrain 
from meat, dairy, fish, wine, and olive oil. At the same time, 
we are challenged, within this framework, to fast to the best 
of our ability, and to do so consistently.

If we must modify the extent to which we fast within this 
framework, it is of course possible, but in every instance our 
fasting should be consistent and regular, for Christ does 
not see fasting as an option, but as a “must.”

In Matthew Christ says, “WHEN you fast, do not be like 
the hypocrites,” not “IF you fast” or “IF YOU CHOOSE to 
fast.”

Finally, it seems quite odd that in our society—a society in 
which people gladly and freely spend huge sums of money 
for diets, most of which recommend that one refrain from 
red meats and dairy products—fasting is not more widely 
embraced. How odd that a Jenny Craig consultant or diet 
guru or physician will tell us to refrain from eating meat 
or cheese or butter and we will gladly embrace—and pay 
large sums of money for—his or her advice, while when the 
Church offers the same advice [at “no cost”] we tend to balk, 
as if we were being asked to do the impossible.

"Μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ "Μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ 
εἰμι· μὴ πλανῶ, ἐγὼ γάρ εἰμι· μὴ πλανῶ, ἐγὼ γάρ 

εἰμι ὁ θεός σου ὁ ἐνισχύσας εἰμι ὁ θεός σου ὁ ἐνισχύσας 
σε καὶ ἐβοήθησά σοι καὶ σε καὶ ἐβοήθησά σοι καὶ 

ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ ἠσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ 
τῇ δικαίᾳ μου."τῇ δικαίᾳ μου."

Ησαΐας 41:10

"So do not fear, for I am with "So do not fear, for I am with 
you; do not be dismayed, you; do not be dismayed, 
for I am your God. I will for I am your God. I will 
strengthen you and help strengthen you and help 

you; I will uphold you you; I will uphold you 
with my righteous with my righteous 

right hand."right hand."
Isaiah 41:10

Society is Society is crumblingcrumbling
This article is taken from a Greek periodical and refers 

specifically to Greece. However, it is of general interest 
because of events in Western Europe and the United States.

The instances of heinous crimes which have rocked 
our country in recent times have been met with horror, 
disgust and revulsion. Crimes by perpetrators within the 
close family circle of the victims: husbands against wives, 
children against their parents and- horrible as it is to hear- 
even parents and grandparents against their children 
and grandchildren. The victims are most commonly 
unprotected women, the incapacitated elderly and gentle 
little children. These are victims who either lose their life 
at the brutal hands of a pitiless murder or who- because 
they aren’t able to offer any real resistance- fall prey to the 
voracious appetites of their perverted seducers.

Crimes like this, which we hear about every day or read 
in the news, make us turn away in loathing. They were 
unheard of in our country in former times, at least not to 
this extent and on this scale. Of course, everybody now is 
concerned with apportioning blame; it’s all somebody else’s 
fault. Certainly, the State bears considerable responsibility, 
because it’s implementing legislative arrangements 
which are unreasonably lenient towards these ruthless 
criminals, to the point where they essentially amount to 
no punishment whatsoever.

But the prime cause of the evil shouldn’t be sought there. 
Unfortunately, the whole situation has much deeper roots. 
Today’s Greek reality stinks from the bottom up. In recent 
decades, an undeclared but vicious war has been waged 
against the foundation of the social fabric: the values and 
traditions of the country, the Greek Orthodox tradition, 
the Church and the moral props of society. The institution 
of the family, the prime nucleus of society, is continually 
being eroded, lately by legislation aimed at undoing the 
traditional view of it and by the importation of devious 
alternative structures.

Education, moreover, is literally faltering, having 
adopted a dismissive attitude to the law of the Gospel and 
the moral traditions of the country. Instead, a new concept 
of unrestrained victimhood has been introduced, according 
to which each person can define their identity in any way 
they please, with no moral let or hindrance.

Television and the Internet are in the forefront of the 
seduction of young people, promoting the most putrid 
material, so long as it panders to the lowest human instincts. 
This tactic often means that channels broadcast such 
outrageous material with impunity, in the name of freedom.

Dostoevsky made the point that, if God is dead, then 
everything is permitted. The payback  for this apostasy 
of ours is the harvest we’re reaping now, with this terrible 
corruption and a society that’s crumbling. It’s time we came 
to our senses. We should emerge from this degenerate state 
and demand a return to the commandments of Christ, for 
the good of the younger generation and the country as a 
whole. We must revive the holy institutions of our Greek 
Orthodox tradition, as being the only way by which we 
can get back on track.

Orthodox Periodical ‘Sotir’

Μετά τη Θ. Λειτουργία στην αίθουσα του  Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου 
και Ελένης Τορόντο, ο Σεβασμιώτατος με τον Γεώργιο, Άγγελο 
και Κατερίνα, τέκνα του ιερ. προϊσταμένου π. Θεόδωρου 
Παρασκευόπουλου, την κα Βίκη Τρανού, μέλος του Δ.Σ και τα δύο 
της παιδιά, Νικόλα και Τζία.
After the Divine Liturgy in the hall of Sts. Constantine and Helen 
G.O. Community in Toronto, His Eminence Archbishop Sotirios is 
with the Parish Priest Fr. Theodoros Paraskevopoulos’s children: 
George, Angelo and Katerina, as well as Mrs. Vicki Tranos, a Board 
of Directors member who is with her two children, Nicholas and Gia.

Τον Εσπερινό του Αγ. Δημητρίου, στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Hamilton, τέλεσε ο Θεοφ. Επίσκοπος 
Πατάρων κ. Αθηναγόρας, με τον ιερ. προϊστάμενο π. Φώτιο Τσάμη  και ιερείς της περιοχής. 
Στη φωτογραφία μεταξύ άλλων, οι φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας, η πρόεδρος του 
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου κα Ζωή Βερούτη, μέλη της Φιλοπτώχου και ο 
πρόεδρος της Κοινότητας κ. Ελευθέριος Τσιλιγκάνος.  -   -  Vespers for St. Dimitrios at St. Dimitrios 
G.O. Community, Hamilton. The service was presided by His Grace Bishop Athenagoras of 
Patara assisted by Fr. Photios Tsamis and priests from the surrounding area. In the photo the 
students of the Theological Academy, the President of the Archdiocesan Philoptochos Council 
Ms. Zoe Veroutis, members of Philoptochos and the President of the Greek Community of 
St. Dimitrios, Mr. Eleftherios Tsiliganos.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μοντρεάλ, στο τέλος 
της Θ. Λειτουργίας ο Αρχιεπ. Σωτήριος  χειροθέτησε Αναγνώστες, 
τον Σπυρίδωνα Nseir και τον Αδάμ Βορία. -  On Sunday, October 23 
at St. George’s G.O. Church, Montreal at the end of the D. Liturgy His 
Eminence Archbishop Sotirios tonsured 2 Readers: Spyridon Nseir 
and Adam Voria.

The Orthodox The Orthodox Church in dealing Church in dealing 
with other with other ChristiansChristians

The experience of the Orthodox Church, of being subject to massive 
proselytizing efforts, has caused the formulation of a multifaceted 
policy. First, it has meant that Orthodoxy has sought to influence 
other churches, primarily through the ecumenical movement, to 
renounce systematic proselytizing programs. The opposition to such 
organized “sheep-stealing” programs has been generally accepted in 
the ecumenical movement and they are not now widely practiced. 
Second, the Orthodox do not themselves practice “proselytism” in 
the sense that they do not actively seek to cause the disaffection 
of others from their non-Orthodox Christian faiths. This does not 
mean, however, that anyone seeking to learn about the Orthodox 
Faith will be turned away.  Converts are not readily accepted unless 
they learn as much as possible about the Orthodox Faith before they 
make a decision to join it. Following instruction, close examination, 
and the expression of strong willingness to convert, they may be 
received into the Orthodox Church, some through baptism, others 
by means of the sacrament of Holy Anointing (Chrismation), and still 
others merely by declaration and repetition of the Creed.  Third, 
if an Orthodox Christian is formally received into membership by 
another (non-Orthodox) Church and receives Holy Communion in 
that Church, he or she becomes an apostate (apostates). Such a 
person is not considered to be an Orthodox Christian any longer, 
and may not receive Holy Communion in the Orthodox Church, nor 
serve at a baptism or wedding as a sponsor. Should such persons 
seek to return to the Orthodox Church, they are received back into 
the Church through repentance, confession and profession of faith.



the Greek Diaspora N.D. and Mr. Vasilios Psychas, 
head of ONNED's Foreign and Greek Diaspora 
organizations, both from the Greek government 
visited too.

Wednesday, October 19. Mr. Kyriakos Konsta-
ntinidis, president of the Toronto Pontian Brotherhood, 
visited His Eminence Archbishop Sotirios in his office 
and they discussed various issues.

Sunday, October 23.   His Grace Bishop Iakovos 
of Zenoupolis, who was celebrating his name day, 
celebrated the Divine Liturgy at St George’s Church, 
Montreal. His Eminence Archbishop Sotirios  was 
co-praying in the Sanctuary.  At the end of the Divine 
Liturgy, His Eminence Archbishop Sotirios tonsured 
Readers: Spyridon Nseir and Adam Voria.  Then 
with His Grace Bishop Iakovos of Zenoupolis and 
Fr. Nikolaos Andreou, a memorial service was held 
for the late Archbishop Iakovos of North and South 
America and his family.

Afterwards, a meal was held in honor of His 
Grace Bishop Iakovos of Zenoupolis in the hall of 
the church.

His Eminence Archbishop Sotirios said the best words 
both at the end of the Divine Liturgy and at the luncheon 
regarding His Grace Bishop Iakovos of Zenoupolis.

Tuesday, October 25.   Great Vespers was celebrated 
by His Eminence Archbishop Sotirios at Evangelismos 
Tis Theotokou, Montreal, which has a chapel of St. 
Dimitrios.  His Grace Bishop Iakovos of Zenoupolis 
and many priests from the area participated.

Wednesday, October 26.   On the Feast Day of 
St. Dimitrios, the Divine Liturgy was celebrated by 
His Eminence Archbishop Sotirios assisted by Fr. 
Antonios Athanasiadis and Fr. Charalambos Tzintis. 
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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.

The Many Who Love The Many Who Love 
Treason...Treason...

As the saying goes, “many love treason, but 
they hate the traitor.” We are often called to 
discuss various community issues under terms 
of strict confidentiality. Not because we are 
plotting to betray and surrender our heroes, 
but in order to pursue some useful objective for 
our Church and the people of God. How can 
we better understand this? Quite simply, there 
are some who always hate the good and try to 
destroy it. Sometimes, the good needs space to 
grow and blossom. In order to protect it from 
being prematurely attacked, envious people 
need to be prevented from knowing. Some 
people who are naive, or who perhaps want 
to be considered as ‘important’ or ‘influential,’ 
proceed to act without much conscience. And 
even though they promised not to say anything, 
they divulge confidential information. In 
fact, employing developments in technology, 
they even record and transmit confidential 
conversations to others. Such recordings, made 
without the knowledge of others, are of course 
illegal in Canada. What more can we say about 
their behavior?
When the damage occurs, they repent and say: 

“I could not imagine that this person was so evil 
as to do so much harm.” What exactly could 
they not have foreseen? There is no excuse. You 
are just as bad for not keeping your word. You 
are not just worthless. You are a traitor. You may 
not feel it, but the abyss you have fallen into is 
dreadful. You are in fact despised, even if the 
others pretend to be your friend. They are just 
trying to take advantage of you.
“Many love treason, but they hate the traitor.” 

The saying still holds true.

Ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, Ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, 
ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος."ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος."

Κολ. 3:14

"But above all these things put on love, But above all these things put on love, 
which is the bond of perfection."which is the bond of perfection."

Coloss. 3:14

The Beatitudes The Beatitudes 
In the Gospel 
writings, the 
Beatitudes 
introduce the 
teachings of Jesus 
and are 
traditionally 
considered to 
contain the most 
concise summary 
of the spiritual life 
of man. In the 
Orthodox Divine 
Liturgy, the 
beatitudes are 
chanted when the 
Book of the 

Gospels is carried in solemn procession to the sanctuary to 
be proclaimed as the Word of God to the faithful. Thus it is 
the clear teaching of the Gospel and the Church that one 
enters into the mysteries of Christ and the Kingdom of 
God only by way of following the Lord’s teachings in the 
Beatitudes.
And He opened His mouth and taught them, saying: 
• “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom 

of heaven. 
• “Blessed are those who mourn, for they shall be 

comforted. 
• “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. 

Many Christians came reverently, both to the Great Vespers 
and to the Divine Liturgy.

Sunday, October 30.   The Divine Liturgy and the 
Doxology for October 28th was celebrated by His 
Eminence Archbishop Sotirios and His Grace Bishop 
Iakovos of Zenoupolis at St George’s Church, Montreal. 

Ο π. Απόστολος Γκόλιας με τον αδελφό του από την Ελλάδα π. 
Διονύσιο, επισκέφθηκαν τον Σεβασμιώτατο στο γραφείο του. Από 
αριστερά, π. Διονύσιος Γκόλιας, Αρχιεπ. Σωτήριος και π. Απόστολος  
Γκόλιας.   ---   Fr. Apostolos Gkolias with his brother from Greece Fr. 
Dionysios visited His Eminence Archbishop Sotirios in his office. 
In the picture from the left are Fr. Dionysios Gkolias, His Eminence 
Archbishop Sotirios and Fr. Apostolos Gkolias.

Ο π. Νικόλαος Παντέας από την Ελλάδα, πατέρας του 
απόφοιτου της Θεολογικής Ακαδημίας Ανδρέα Παντέα, 

επισκέφθηκε με μέλη της οικογένειάς του τον Αρχιεπ. 
Σωτήριο στο γραφείο του . Από αριστερά, Ανδρέας 

Παντέας, π. Νικόλαος Παντέας, Αρχιεπ. Σωτήριος, 
πρεσβυτέρα Μαρία και Νίκος Παντέας.

Fr. Nikolaos Panteas from Greece, father of Andreas 
Panteas, a graduate of the Theological Academy along 

with members of his family, visited His Eminence 
Archbishop Sotirios. In the picture from the left are 

Andreas Panteas, Fr. Nikolaos Panteas, His Eminence 
Archbishop Sotirios, Presvytera Maria and Nikos Panteas.

At the end of the Divine Liturgy, a Doxology was held for 
the commemoration of October 28, 1940. Greek Culture 
Clubs, Greek Organizations and students came with their 
flags and banners. Hon. Consul General Mrs. Katerina 
Varvarigou laid a wreath at the cenotaph.

After the Divine Liturgy and the Doxology, a meal was 
served for everyone in the Community Hall.

During the Divine Liturgy, His Eminence Archbishop 
Sotirios's encyclical for October 28, in Greek and English, 
was read by His Grace Bishop Iakovos of Zenoupolis.

During the meal that was served afterwards, the Hon. 
Consul General in Montreal Ms. Katerina Varvarigou and 
His Eminence Archbishop Sotirios spoke. The main speaker 
was the president of HCGM Mr. George Tsoukas, whose 
speech genuinely touched the attendees.

October 28th was celebrated in all Communities from 
one end of Canada to the other. In Toronto, apart from 
the Doxology and other festive events, there was the 
annual parade. His Grace Bishop Athenagoras of Patara 
represented His Eminence Archbishop Sotirios in all the 
October 28 official celebrations in Toronto.

• “Blessed are those who hunger and thirst for 
righteousness, for they shall be satisfied. 

•“Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. 
• “Blessed are the pure in heart, for they shall see God. 
• “Blessed are the peacemakers, for they shall be called 

children of God. 
• “Blessed are those who are persecuted for 

righteousness sake, for theirs is the kingdom of 
Heaven. 

• “Blessed are you when men revile you and persecute 
you and utter all kinds of evil against you falsely on 
my account. Rejoice and be exceedingly glad, for your 
reward is great in heaven.

(Matthew 5:2-12; Cf Luke 6:20-26)

There would be no 
need for sermons 

if our lives were 
shining, there would 
be no need for words 

if we bore witness 
with our deeds; there 

would be no more 
pagans if we were 

true Christians.

 St. John Chrysostom
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Σ 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

Sat 3 Great Vespers  -  St. Barbara’s Feast Day, 
  Prophet Elias H. Church, Mississauga, ON
Sun 4 Divine Liturgy – St. Barbara’s Feast Day
  Prophet Elias H. Church, Mississauga, ON 
Mon 5 Great Vespers, St. Nicholas H. Church, 
  Toronto, ON
Tues  6 Divine Liturgy, St. Nicholas H. Church, 
  Toronto, ON
Sun 11 Divine Liturgy, All Saints H. Church, 
  Toronto, ON
Fri 16 Great Vespers, St. Dionysios H.Church,  
  LaSalle, QC
Sat 17 Divine Liturgy, St. Dionysios H. Church,  
  LaSalle, QC
Sun 18 Divine Liturgy, St. Nicholas H. Church,  
  Laval, QC
Sun 25 Divine Liturgy, St. George H. Church,  
  Vancouver, B.C.

PROGRAM OF 
HIS EMINENCE 

ARCHBISHOP SOTIRIOS
D E C E M B E R  2022

N E N E Α  I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHΣΑ  I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHΣ

"Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, "Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, 
ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, 
χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, 

μακροθυμίαν."μακροθυμίαν."
Κολ. 3:12

"You are the people of God; he loved you "You are the people of God; he loved you 
and chose you for his own. So then, you and chose you for his own. So then, you 

must clothe yourselves with compassion, must clothe yourselves with compassion, 
kindness, humility, gentleness, and kindness, humility, gentleness, and 

patience."patience."
Col. 3:12

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου. Συνήλθε το Αρχιεπισκοπικό 
Συµβούλιο Φιλοπτώχου Αδελφότητας υπό την προεδρία 
της κας Ζωής Βερούτη, προέδρου, ύστερα από τρία σχεδόν 
χρόνια λόγω κορωνοϊού, στην Ιερά µας Αρχιεπισκοπή. 
Την έναρξη έκανε ο Αρχιεπ. Σωτήριος και οµίλησε το 
σύνθηµα της εκκλησιαστικής χρονιάς «Πάντα µοι ἔξεστιν, 
ἀλλ’ οὐ πάντα συµφέρει» (Á  Κορ. στ΄12), καθώς επίσης 
έδωσε και κατευθυντήριες γραµµές για το έργο της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας. Η συνεδρίαση εστέφθη από 
επιτυχία. Συνεζητήθησαν όλα τα θέµατα και ελήφθησαν 
αποφάσεις για να τεθούν σε εφαρµογή.

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Μεταµόρφωσης του Σωτήρος 
µε τον π. Φανούριο Πάππα.  Άρχισε η Κοινότητα µετά τον 
κορωνοϊό να συνέρχεται και αρκετοί ευλαβείς χριστιανοί 
έλαβαν µέρος στη Θ. Λειτουργία.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου. Συνήλθε το Αρχιεπισκοπικό 

Συµβούλιο της Ιεράς µας Αρχιεπισκοπής 
υπό την προεδρία του Αρχιεπ. Σωτηρίου. Το 
Αρχιεπισκοπικό Συµβούλιο απαρτίζεται από 
σαράντα εννέα (49) µέλη από όλον τον Καναδά. 
Είχε καλή πλειοψηφία. Συνεζητήθησαν όλα 
τα θέµατα. Ελήφθησαν αποφάσεις και το 
µέλλον µετά και τον κορωνοϊό φαίνεται πολύ 
καλύτερο.

Ο Αρχιεπ.  Σωτ ήριος  οµί λησε  στο 
αγιογραφικό ανάγνωσµα και το σύνθηµα 
της χρονιάς «Πάντα µοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ 
πάντα συµφέρει» (A΄ Κορ. στ΄12). Έκανε 
ιστορική αναδροµή στα τρία τελευταία 
χρόνια. Εψηφίσθη οµόφωνα να παραµείνει 
το παρόν Αρχιεπισκοπικό Συµβούλιο µέχρι 
τον Μάιο του 2023 όπου στην Κληρικολαϊκή 
θα εκλεγεί νέο Αρχιεπισκοπικό Συµβούλιο. 
Ο νέος Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Τορόντο κ. Παναγιώτης Αντωνάτος ήρθε 
στη συνεδρίαση του Αρχιεπ. Συµβουλίου. Ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος τον παρουσίασε στα µέλη 
και ο Γεν. Πρόξενος απηύθυνε χαιρετισµό.

Δευτέρα 3 – Πέμπτη 6 Οκτωβρίου. 
Ύστερα από τρία χρόνια έγινε η πνευµατική 
σύναξη των ιερέων του Καναδά στο Kingston 
Ontario µε πρόγραµµα καλά οργανωµένο 
και µε οµιλητές σε θέµατα για την ζωή της 
Εκκλησίας µας στον Καναδά. Το εσπέρας της Τρίτης, 
4 Οκτωβρίου έγινε βραδινή Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. 
Κοίµησης της Θεοτόκου Kingston. Προεξήρχε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος και έλαβαν µέρος οι Επίσκοποι: Πατάρων κ. 
Αθηναγόρας, Ζηνουπόλεως κ. Ιακώβος και όλοι οι ιερείς. 
Με ευλάβεια προσήλθαν οι χριστιανοί του Kingston και 
της περιοχής. Μετά τη Θ. Λειτουργία παρετέθη δείπνο 
για όλους.

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Βαπτιστή 
Τορόντο και συµµετείχαν ο π. Φίλιππος Φιλίπππου και ο π. 
Κωνσταντίνος Τσιάλτας. Μετά τη Θ. Λειτουργία παρετέθη 
γεύµα στο οποίο παρεκάθησαν ο Αρχιεπ. Σωτήριος, η 
πρόεδρος της Κοινότητας κα Μπέτυ Σκουτάκη, ιερείς 
και µέλη του Συµβουλίου και της Φιλοπτώχου-Πρόνοιας.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου. Το Τµήµα Κοινωνικών 
Υπηρεσιών της Ι. Αρχιεπισκοπής οργάνωσε γεύµα για 
τους ηλικιωµένους. Κατ αρχήν έγινε αγιασµός στον Ι.Ν. 
Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου και στη συνέχεια παρετέθη το 
γεύµα. Παρεκάθησαν και οι φοιτητές της Ακαδηµίας. Ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος οµίλησε στους ηλικιωµένους µε πολλή 
αγάπη και καλοσύνη και τόνισε δύο σηµεία: συγχώρηση 
και ταπείνωση. Η εκδήλωση ήταν κοντά στην Ηµέρα των 
Ευχαριστιών και τόσο ο κ. Σπύρος Βολονάκης, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, όσο και 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος εξέφρασαν την ευγνωµοσύνη τους 
στους ηλικιωµένους. Το εχάρηκαν οι ηλικιωµένοι και 

συγκινήθηκαν βαθειά.
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο 

επισκέφθηκαν στο γραφείο του η κα Ολυµπία 
Αναστασοπούλου, Γεν. Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Τουρισµού της Ελλάδας. Συµµετείχε και 
ο π. Τριαντάφυλλος Πορφύρης.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και 
Ελένης µε τον π. Θεόδωρο Παρασκευόπουλο. Μια πολύ 
ευχάριστη έκπληξη ήταν, ότι ήλθαν στη Θ. Λειτουργία σε 
µεγάλους αριθµούς οι ευλαβείς χριστιανοί. Φαίνεται, ότι 
ο φόβος του κορωνοϊού αρχίζει να υποχωρεί. Μετά τη Θ. 
Λειτουργία παρετέθη γεύµα.

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας επισκέφθηκε την Ιερά 
µας Αρχιεπισκοπή ο Εξοχ. κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, 
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της 
Ελλάδας µε την Εξοχ. κα Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, 
Πρέσβη της Ελλλάδας στον Καναδά και τον Εντιµ. 
Γεν. Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Παναγιώτη 
Αντωνάτο. Ο Αρχιεπίσκοπος τους ξενάγησε σε όλους τους 
χώρους του τετραωρόφου  αρχιεπισκοπικού µεγάρου και 
στη συνέχεια παρέµειναν συζητούντες διάφορα θέµατα 
για δύο ώρες.

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου. Στο ξενοδοχείο Sheraton έγινε 
οικονοµικό συνέδριο Καναδά και Ελλάδας, όπου έλαβαν 
µέρος διακόσια τριάντα (230) άτοµα. Μεταξύ όλων 
αυτών βέβαια, υπουργοί του Καναδά και του Οντάριο. 
Από την Ελλάδα ο Εξοχ. Υπουργός κ. Παπαθανάσης και 
πολλοί άλλοι επίσηµοι από τον Καναδά και την Ελλάδα. 
Συµµετείχε και ο Αρχιεπ. Σωτήριος.

Τρίτ η, 18 Οκτωβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο 
επισκέφθηκαν στο γραφείο του: Η κα Ευγενία Μανωλίδου, 
συνθέτρια κλασσικής µουσικής µε τον κ. Σπύρο 
Βολονάκη, υπεύθυνο της Ελληνικής Παιδείας στον 
Καναδά. Ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ γιατρός κ. Γεώργιος 
Τσούκας µε τον κ. Δηµήτριο Κροµίδα. Ο κ. Νικόλαος 
Θεοδωρόπουλος Γραµµατέας Ελλήνων Διασποράς Ν.Δ. 
και ο κ. Βασίλειος Ψύχας υπεύθυνος οργανώσεων του 
εξωτερικού και Ελλήνων της Διασποράς της ΟΝΝΕΔ και 
οι δύο από την ελληνική κυβέρνηση. 

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο στο 
γραφείο του επισκέφθηκε ο κ. Κυριάκος Κωνσταντινίδης, 
πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο και 
συνεζήτησαν διάφορα θέµατα.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου. Ο Επίσκοπος Ζηνουπόλεως 
κ. Ιάκωβος γιόρταζε την ονοµαστική του γιορτή και 
τέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μόντρεαλ. Ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος ήταν συµπροσευχόµενος στο Ιερό. Στο 
τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Αρχιεπ. Σωτήριος  χειροθέτησε 

Αναγνώστες: τον Σπυρίδωνα Nseir και τον Αδάµ Βορία 
και στη συνέχεια µε τον Επίσκοπο Ζηνουπόλεως κ. 
Ιάκωβο και τον π. Νικόλαο Ανδρέου  τέλεσαν µνηµόσυνο 
για τον αείµνηστο Αρχιεπίσκοπο Β. και Ν. Αµερικής κυρό 
Ιάκωβο και την οικογένειά του.

Στη συνέχεια παρετέθη γεύµα προς τιµή του 
εορτάζοντος Επισκόπου Ζηνουπόλεως κ. Ιακώβου στην 
αίθουσα του Ι. Ναού.

Ο Αρχιεπ. Σωτήριος τόσο στο τέλος της Θ. Λειτουργίας, 
όσο και στο παρετεθέν γεύµα µίλησε µε τα καλύτερα 
λόγια για τον εορτάζοντα Επίσκοπο Ζηνουπόλεως κ. 
Ιάκωβο.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου. Μ. Εσπερινό ετέλεσε ο Αρχιεπ. 

Τον Μ. Εσπερινό του Αγ. Δημητρίου τέλεσε ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μοντρεάλ, ο οποίος έχει 
παρεκκλήσιο του Αγ. Δημητρίου. Συμμετείχαν ο Επίσκοπος 
Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και ιερείς της περιοχής. 
The Great Vespers for the Feast Day of St. Dimitrios was presided 
by His Eminence Archbishop Sotirios at Evangelismos G.O. 
Community in Montreal which has a chapel dedicated to St. 
Dimitrios. His Grace Bishop Iakovos of Zenoupoles and many 
priests of the area assisted.

Σωτήριος στον Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου 
Μοντρεαλ, ο οποίος έχει παρεκκλήσιο του Αγ. Δηµητρίου 
και συµµετείχαν ο Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος 
και ικανός αριθµός ιερέων της περιοχής. 

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου. Την ηµέρα του Αγ. Δηµητρίου 
ετελέσθη Θ. Λειτουργία από τον Αρχιεπ. Σωτήριο τον 
π. Αντώνιο Αθανασιάδη και τον ιερ. προϊστάµενο π. 
Χαράλαµπο Τζίντη. Με ευλάβεια προσήλθαν αρκετοί 
χριστιανοί, τόσο στον Μ. Εσπερινό όσο και στη Θ. 
Λειτουργία.

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου. Θ. Λειτουργία και Δοξολογία 
για την 28η Οκτωβρίου ετελέσθη από τον Αρχιεπ. 
Σωτήριο και τον Επίσκοπο Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβο 
στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Μόντρεαλ. Στο τέλος της Θ. 
Λειτουργίας ετελέσθη Δοξολογία για την 28η Οκτωβρίου 
1940. Προσήλθαν σύλλογοι, οργανισµοί, µαθητές και 
φοιτητές µε τις σηµαίες και τα λάβαρά τους. Η εντιµ. Γεν. 
Πρόξενος κα Κατερίνα Βαρβαρίγου κατέθεσε στέφανο 
στο κενοτάφιο.

Μετά τη Θ. Λειτουργία και τη Δοξολογία παρετέθη 
γεύµα για όλους στην αίθουσα της Κοινότητας.

Στη Θ. Λειτουργία την εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου για την 28η Οκτωβρίου, ελληνιστί και αγγλιστί, 
διάβασε ο Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος. 

Στο γεύµα που παρετέθη, χαιρετισµό απηύθυναν 
η εντιµ. Γεν. Πρόξενος στο Μόντρεαλ κα Κατερίνα 
Βαρβαρίγου και ο Αρχιεπ. Σωτήριος. Κύριος οµιλητής 
ήταν ο πρόεδρος της ΕΚΜΜ κ. Γέωργιος Τσούκας, ο οποίος 
ειλικρινά συγκίνησε τους συµµετέχοντες. 

Η 28η Οκτωβρίου γιορτάσθηκε σε όλες τις Κοινότητες 
απ τ́η µια άκρη του Καναδά στην άλλη. Στο Τορόντο εκτός 
της Δοξολογίας και των άλλων εορταστικών εκδηλώσεων 
έγινε παρέλαση. Σε όλες τις επίσηµες εορταστικές 
εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου προεξήρχε ο Θεοφ. 
Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας, εκπροσωπώντας 
και τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.

Θ. Λειτουργία στο Μοναστήρι του Πατροκοσμά. Είχε πάρα πολύ 
εκκλησίασμα. Η φωτογραφία στο τέλος της Θ. Λειτουργίας 

με τη  Γερόντισσα Αλεξία και αδελφές μοναχές, τον π. Χρήστο 
Μπιτσακάκη, τον γιατρό Νίκο Βοζόρη, τον Γεν. Πρόξενο της 

Ελλάδας στο Τορόντο κ. Παναγιώτη Αντωνάτο με τη σύζυγό του 
και τα οκτώ παιδιά τους και τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο.

The Divine Liturgy at Patrokosmas Monastery in Bolton took 
place. Many faithful Christians were present. The photo was 

taken at the end of the Divine Liturgy with Gerontissa Alexia, the 
sister nuns, Fr. Christos Bitsikakis, Dr. Nicholas Vozoris, the Hon. 

Consul General of Greece in Toronto Mr. Panagiotis Antonatos 
with his wife and eight children and His Eminence Archbishop 

Sotirios.


