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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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- Προγραμματισμός- Προγραμματισμός
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Οι διαπιστώσεις για το έτος 2022 είναι περισσότερο από θλιβερές. 
Η τεχνολογία και οι επιστήμες έχουν προοδεύσει πολύ. Θα περίμενε 
κανείς αυτό να είναι θετικό εκατό τοις εκατό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, 
ότι έχει πολύ καλά στοιχεία και είναι πραγματική πρόοδος. Το πρόβλημα 
είναι, ότι συνδυάζεται με τη ροπή προς την αθεΐα. Είναι υπεύθυνοι οι 
επιστήμονες; Πιστεύω όχι. Μερικοί βεβαίως είναι υπεύθυνοι. Φαίνεται, 
ότι οι άνθρωποι ερμηνεύουν τα πράγματα κατά τον δικό τους τρόπο 
και προχωρούν σε διαπιστώσεις και ενέργειες οι οποίες δεν συμφωνούν 
με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι, ότι ο Θεός είναι ο 
Δημιουργός πάντων. Ο Θεός έδωκε μυαλά στον άνθρωπο και εργάζεται 
στην επιστήμη και στην τεχνολογία και προοδεύει. Αν δεν είχε θεόσδoτα 
μυαλά, δεν θα ήταν άνθρωπος, θα ήταν ένα άλλο ζώο. Δεν θα μπορούσε 
να έχει πρόοδο στην επιστήμη και στις τέχνες. Δυστυχώς όμως, υπάρχουν 
και εκείνοι για τους οποίους η Γραφή λέγει: «Είπεν άφρων εν τη καρδία 
αυτού ουκ έστι Θεός» .

Η ειρήνη στον κόσμο δεν υπάρχει στον βαθμό που έπρεπε να υπάρχει. 
Ο κάθε άνθρωπος δεν έχει ειρήνη στον εαυτό του ή τουλάχιστον όση 
έπρεπε να έχει. Γιατί δεν έχει; Φαίνεται, διότι δεν είναι συμφιλιωμένος 
με τον Δημιουργό του, αλλά και με τα δημιουργήματα του Θεού. Πόσο ο 
Χριστός μίλησε για την ωφέλεια της ειρήνης. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί 
ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» και «Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν». 
Όταν δεν υπάρχει ειρήνη μύρια κακά έπονται. 

Πόλεμοι: Ποιος και πως μπορεί να εξηγήσει οποιοδήποτε πόλεμο, 
ιδιαίτερα όμως, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Δύο συγγενείς λαοί, 
ομόθρησκοι και όμως αλληλοσπαράζονται. Ποιος νους μπορεί να 
το εξηγήσει αυτό ή να το χωρέσει. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος Ρωσίας- 
Ουκρανίας. Παντού ακαταστασίες. Ας ρίξει κάποιος μια ματιά στη 
θεοκρατία του Ιράν και στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν και πολλά άλλα.

Ανηθικότητα: Φαίνεται, ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την αξία της 
ηθικής. Όχι βέβαια όλοι. Πως μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο της τόσης 
έκλυσης των ηθών; Σεξουαλική ανηθικότητα. Διαφθορά στο έπακρον. 
Αισχροκέρδεια. Επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου. Μπορεί κανείς να 
συνεχίσει και να υποδείξει τόσα άλλα ανήθικα και απαράδεκτα.

Μελετώντας τα ανωτέρω, μας καταλαμβάνει κατάθλιψη. Προχωρούμε 
για την απογοήτευση; Ίσως είμαστε έτοιμοι να τα παραδώσουμε όλα; 
Είναι αυτό η σωστή γραμμή; Ασφαλώς όχι. Υπήρξε Α’ και Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος. Τι επηκολούθησε; Ειρήνη και επιστροφή στον Θεό.  Και σε αυτή 
την ζοφερή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, δεν πρέπει να 
το σκεφθούμε καλύτερα; Είναι η διαστροφή και η καταστροφή απόλυτη; 
Ασφαλώς όχι. «Ζη Κύριος ο Θεός». Προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε. 
Εκεί, στον Θεό να επιστρέψουμε. Αυτή η επιστροφή στον Θεό είναι η 
πραγματική λύση. Κανένας μας να μη σκιαχτεί. Όσοι πιστεύουμε, να 
βάλουμε την πίστη μας και την προσευχή σε ενέργεια. Ο Θεός είναι 
Παρών. Δεν θα μας εγκαταλείψει.

Ατενίζοντας το έτος 2023 πρέπει να προγραμματίσουμε. Οι πιστοί 
να μείνουμε  συνδεδεμένοι με τον Θεό.  Με πίστη ισχυρή. Με προσευχή 
αδιάλειπτη. Με διάθεση να νικήσουμε. Ναι, να πάμε αντίθετα στο ρεύμα. 
Να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Αγάπη. Ειρήνη. Φιλανθρωπία 
και ελεημοσύνη. Να προγραμματίσουμε αυτά, αλλά να μην μείνουν 
πρόγραμμα. Να τεθούν σε καθημερινή εφαρμογή. Υπάρχει μεγάλη 
κατολίσθηση. Ο ανήφορος είναι μεγάλος. Όσοι πιστοί να προχωρήσουμε 
αντίθετα στο ρεύμα. Το εγχείρημα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είμαστε 
μόνοι. Μαζί μας είναι ο Θεός. «Ει ο Θεός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ ημών». Οι 
μη πιστεύοντες να το σκεφθούν καλύτερα. Να μελετήσουν το σύμπαν. 
Με σύνεση να επισκεφθούν τη διάνοιά τους. Να χρησιμοποιήσουν το 
νου τους και να βρουν τον Θεό.

Εύχομαι και προσεύχομαι το έτος 2023 να είναι έτος ευτυχίας, 
προόδου, επιστροφής στον Θεό. Θα είναι, εφ’ όσον ο καθένας που πιστεύει 
στον Θεό κάμει το καθήκον του. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει αυτούς που Τον 
αγαπούν. Δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας.

Οι δωρεές του 2022Οι δωρεές του 2022
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Τριάντα χρόνια μετά την γέννηση του 
Χριστού, διάστημα που το πέρασε ο Ιησούς 
τηρώντας κατά πάντα τον νόμο και κάνοντας 
απόλυτη υπακοή στην μητέρα του Μαριάμ 
και στον θετό του πατέρα Ιωσήφ (ἦν 
ὑποτασσόμενος αὐτοῖς), θέλησε ο Ιησούς, πριν 
αρχίσει την δημόσια δράση Του, να δείξει στους 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ανθρώπους οτι είναι: ο «Θεός ἐν σώματι», ότι 
είναι ο Υιός του Θεού, γνήσιος και «ὁμούσιος τῷ 
Πατρί» ότι είναι εκείνος τον οποίον οι προφήτες 
είχαν προαναγγείλει και ο λαός με πολλή 

«Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλησθήσονται»«Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλησθήσονται»

Έγινε με πολλή επιτυχία η πρώτη για το 2023 σύναξη των Αρχιερέων και Ιερέων Τορόντο και Περιχώρων. Στη φωτογραφία η κοπή 
της βασιλόπιτας, στην οποία έλαβαν μέρος οι φοιτητές της Ακαδημίας και μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.
The first meeting of the Hierarchs and Priests of Toronto and Surrounding areas for 2023 was very successful. In the photo, the 
cutting of the vasilopita, where the students of the Academy and members of the Philoptochos took part.

Και η Α. Μ. ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν πρώην και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ειρηναίος  ήταν πρώην. 
Αμφότεροι ήσαν πιστοί στον Θεό και αγαθοί άνθρωποι. Ο βασιλιάς ήταν και ολυμπιονίκης.  

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος τέλεσε και για τον βασιλιά και για τον Πατριάρχη τρισάγιο στο παρεκκλήσι της 
Ζωοδόχου Πηγής στην Ι. Αρχιεπισκοπή μας. Πιστεύουμε, ότι αναπαύονται μεταξύ των αγίων. Η κρίση του Θεού 
είναι διαφορετική από τις κρίσεις των ανθρώπων.

Το 1967 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η βασίλισσα Άννα-Μαρία επισκέφθησαν την EXPO ’67 στο Μοντρεάλ του 
Καναδά και ο επίσημος φιλοξενών, τότε ιερέας  Σωτήριος Αθανασούλας, τους δέχθηκε εκ μέρους της έκθεσης 
EXPO ’67, ως αντιπρόεδρος του χριστιανικού περιπτέρου. Έκαμαν άριστη εντύπωση σε όλους ως βασιλείς και 
ως άνθρωποι. 

ΑΩΝΙΑ ΑΥΤΩΝ Η ΜΝΗΜΗ.

His Majesty King Constantine was one and His Beatitude Patriarch Irenaeus was one. Both were faithful to God 
and good people. The king was also an Olympian. 

Archbishop Sotirios performed a Trisagion for both the King and the Patriarch in the Chapel of the Lifegiving Font 
in our Archdiocese. We believe they rest among the saints. God's judgment is different from the judgment of men.

In 1967, King Constantine and Queen Anna-Maria visited EXPO ’67 in Montreal, Canada, and the official host, 
then priest Sotirios Athanassoulas, received them on behalf of EXPO ’67, as vice president of the Christian pavilion. 
He made a tremendous impression on all as king and as a man.

MAY THEIR MEMORY BE ETERNAL.

Μικρές και μεγάλες. Επώνυμες και ανώνυμες. Το 
συνολικό ποσό δωρεών προς την Ι. Αρχιεπισκοπή 
μας για το έτος 2022 είναι οκτακόσιες μία χιλιά-
δες και εκατόν πενήντα τέσσερα δολλάρια 
($801.154.00). Ευχαριστούμε τους δωρητές και 
ευεργέτες και παρακαλούμε τον Τρισάγιο Θεό 
να τους ανταποδίδει εκατονταπλασίωνα.
Small and large. Named and anonymous. The 

total amount of donations to our Archdiocese for 
the year 2022 was eight hundred and one thousand, 
one hundred and fifty-four dollars ($801,154.00). 
We thank the donors and benefactors and ask the 
Trinitarian God to reward them a hundredfold.
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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

Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· 
πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 

Φιλιπ. 4:4Φιλιπ. 4:4

Rejoice in the Lord always; Rejoice in the Lord always; 
and again I will say, Rejoice!and again I will say, Rejoice!

Philippians 4:4Philippians 4:4

Την Πέμπτη 22  Δεκεμβρίου 2022, έγινε 
η ετήσια Χριστουγεννιάτικη εορτή του 
σχολείου στο φιλόξενο Μητροπολιτικό 
κέντρο στο Σκάρμπορο.

Πολ λοί   σ υ γ γενεί ς  κ αι  φί λοι  
παρακολούθησαν τη σχολική εορτή 
και απόλαυσαν την άψογη παρουσίαση 
των μαθητών και μαθητριών.Την 
εορτή τίμησαν με την παρουσία τους ιερείς 
της παροικίας μας και ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας , ο οποίος 
εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.κ. 
Σωτήριο.

Στα  π λ αί σι α  τω ν  χ ρι σ του γέ ν νω ν 
συγκεντρώσαμε ρούχα και δωροκάρτες τα 
οποία δωρήσαμε σε άπορους της πόλης μας.
Επίσης τα παιδιά του σχολείου μας έγραψαν 
χριστουγεννιάτικες κάρτες για τις κυρίες 
και τους κυρίους του ελληνικού 
γηροκομείου του Σκάρμπορο.

Τα χειμερινά εξωσχολικά 
προγράμματα θα ξεκινήσουν 
στις 23 Ιανουαρίου 2023 και θα 
ολοκληρωθούν στα μέσα Ιουνίου 
2023.

Εργαστήρια φυσικής πειρα-
ματικής έχουν προγραμματιστεί 
για την Γ' και την Ε' τάξη μέσα 
στον Ιανουάριο.

Το πρωί της Δευτέρα 30 Ιανουα-

ρίου 2023 ημέρα εορτασμού των Τριών 
Ιεραρχών θα τελεστεί  λειτουργία 
στο παρεκκλήσι του σχολείου και θα 
ακολουθήσει η σχολική εορτή προς 
τιμή των Τριών Ιεραρχών και της 
Ελληνορθόδοξης Παιδείας. 

Την ίδια ημέρα θα κόψουμε τη 
βασιλόπιτα του σχολείου και θα δοθούν 
διπλώματα στους μαθητές –τριες 
που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
Ελληνομάθειας το 2022. Συγχαρητήρια 
σε όλα τα παιδιά!

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, θα 
ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί του πρώτου 
εξαμήνου για τους μαθητές και μαθήτριες 
του Γυμνασίου.

Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο 
της Μεταμόρφωσης είναι εφάμιλλο των 
καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
του Οντάριο. Το καταρτισμένο διδακτικό 
προσωπικό, οι άρτιες σχολικές εγκαταστάσεις, 
ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, το επιστημονικό 

εργαστήριο, τα εκπαιδευτικά 
του προγράμματα, η διδα-
σ κ α λ ί α  τ ω ν  ε λ λη νι κ ώ ν, 
των παραδόσεων και της 
ελ ληνορθόδοξης πίστης , 
και το ασφαλές περιβάλλον, 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
των παιδιών για επιτυχημένη 
και σωστή σταδιοδρομία. 

Για πληροφορίες  και εγγρα-
φές ιστοσελίδα www.mgos.ca, 
τηλ : 416 463-7222, info@mgos.ca 
ιστοσελιδα www.mgos.ca

Ο όρος αλληλεγγύη αναφέρεται στην αλληλοβοήθεια 
μεταξύ ατόμων και ομάδων και στην υποχρέωσή τους 
να παρέχουν αμοιβαία συμπαράσταση και υποστήριξη 
προς ένα κοινό όφελος. Το κοινό όφελος είναι η ειρήνη, 
η προστασία του περιβάλλοντος, η ελευθερία, η 
ευδαιμονία, η ψυχική υγεία και η κοινωνική ευμάρεια. 
Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν όλοι 
μας συνεργαστούμε και συμπράξουμε, όταν δεν έχουμε 
στο επίκεντρο την ατομική μας επιτυχία και ευτυχία, 
αλλά όταν ενδιαφερόμαστε να ζούμε σε μία κοινωνία 
με κοινές ιδεολογικές και πνευματικές αρχές, σε μία 
κοινωνία που θα μπορεί να προάγει και να ενισχύει όλα 
της τα μέλη ανεξαιρέτως κοινωνικής και οικονομικής 
προέλευσης. Η αλληλεγγύη αποτελεί τρόπο ζωής και 
σκέψης και έχει τις απαρχές της στην αρχαιότητα, όταν 
όλοι οι Έλληνες αγωνίζονταν για την ελευθερία τους 
ενωμένοι για το κοινό όφελος, όταν όλοι οι πολίτες 
υποστήριζαν εμπράκτως και με αυτοθυσία το πολίτευμα, 
τη δημοκρατία.

Τη σημερινή εποχή που ζούμε και βιώνουμε πολλών 
ειδών κρίσεις  –πνευματικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτικές, συνειδησιακές κλπ.–  ο χρόνος 
μας είναι πολύτιμος. Ο χρόνος μας, όμως, μπορεί να γίνει 
περισσότερο ωφέλιμος και χρήσιμος και να οδηγήσει στο 
μέλλον που οραματιζόμαστε, εάν τον αφιερώσουμε και 
τον προσφέρουμε απλόχερα στους συνοδοιπόρους μας, 
στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας στην οποία ζούμε, 
στους γύρω μας, στους δικούς μας αλλά και στους 
αγνώστους, σε όλους όσοι μας χρειάζονται, σε όλους 
όσους μπορούμε να δώσουμε αγάπη, χαρά και ελπίδα. 
Έτσι, η ζωή μας αποκτά ένα διαφορετικό νόημα, καθώς 
δεν περιορίζεται στις ατομικές απολαύσεις, επιδιώξεις και 
φιλοδοξίες αλλά εκτείνεται στις ανάγκες του συνόλου, 
στα ζητήματα της κοινωνίας και του κόσμου ολόκληρου. 

Με τον τρόπο αυτό, συνυπάρχουμε, συμπάσχουμε και 
δεν ζούμε μόνοι μας αλλά μαζί με τους άλλους. Κι αν 
όλοι οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν έτσι τον χρόνο τους, 
τότε ο χρόνος θα ήταν γεμάτος από συναισθήματα, 
αμοιβαιότητα, συλλογικές εμπειρίες και σκέψεις. Θα 
ζούμε έτσι σε μια κοινωνία ζωντανή, σε μια κοινωνία 
που οραματίζεται το μέλλον, αλλά με το όραμα αυτό 
ταυτόχρονα απολαμβάνει και βιώνει απόλυτα το τώρα, 
το παρόν, το σήμερα. Καλή χρονιά!

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Στις 30 Ιανουαρίου κάθε χρόνο, τιμούμε τους Τρεις 

Μεγάλους Πατέρες και Οικουμενικούς Διδασκάλους, 
τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον 
Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Ως Χριστιανοί, γιατί στερέωσαν τη Χριστιανική 
ορθόδοξη πίστη. Ως Έλληνες, γιατί διέγνωσαν τη μεγάλη 
πολιτιστική αξία του κλασσικού αρχαιοελληνικού 
πολιτισμού και διέδωσαν τα ελληνικά γράμματα. 
Τιμούμε ακόμα τους Τρεις Ιεράρχες εμείς, οι δάσκαλοι, ως 
εξαίρετους παιδαγωγούς. Η μεγάλη παιδαγωγική αξία 
της διδασκαλίας και των συγγραμμάτων τους για την 

αγωγή των νέων είναι διαχρονική. Αλλά περισσότερο από 
τα λόγια και τα γραπτά τους οι Τρεις Ιεράρχες στέκουν 
ανάμεσά μας παιδαγωγοί με το παράδειγμα της πράξης 
και της ζωής τους. Μιας ζωής γεμάτης αγώνες για το 
καλό, για το υψηλό, για το σεβασμό προς τον άνθρωπο 
και τον Θεό.

Οι μεγάλοι της Εκκλησίας μας διδάσκαλοι, με τα 
φωτισμένα τους πνεύματα είχαν πολύ σωστά αντιληφθεί 
ότι για να αλλάξει η ανθρωπότητα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην παιδεία. Αυτή ήταν η αρχή και η βάση 
μιας φωτισμένης κοινωνίας, όπως την οραματίστηκαν 
και όπως θέλησαν να την πλάσουν οι Τρεις Ιεράρχες. 
Αυτοί οι φωστήρες του Πνεύματος τιμούνται σήμερα απ’ 

όλο το χριστιανικό κόσμο για την όντως τόσο πολύτιμη 
προσφορά τους.

Ηταν και οι τρεις άγιοι. Ηταν και οι τρεις μεγάλοι. 
Ηταν και κατά κόσμο μεγάλοι. Εξαίρετοι διανοούμενοι 
και άνθρωποι των γραμμάτων. Κυρίως πρωτότυποι και 
δημιουργικοί. Δημιούργησαν τη χρυσή εποχή της ιστορίας 
της Εκκλησίας μας. Θεμελίωσαν στερεά το θαυμαστό 
Βυζαντινό πολιτισμό.

Οι Τρεις Ιεράρχες έγιναν παράγοντες μιας βαθιάς 
κοινωνικής ανανεωτικής αλλαγής με ιδέες ριζικά 
αναμορφωτικές που παραμένουν και σήμερα τολμηρές 
και επίκαιρες. Ελεύθεροι από χρονικές συμβατικότητες, 
με βαθιά κατανόηση του παρελθόντος και με προφητική 
ενόραση για το μέλλον, ζουν μέσα στην αιωνιότητα. 
Εναρμόνισαν την κοινωνική δραστηριότητα και τη 
δημιουργική μοναξιά, το «θείο γνόφο» του δόγματος 
και τη διαύγεια του ήθους, τη σοφία του κόσμου και την 
υπέρβασή της με την αποδοχή του Σταυρού και τη χαρά 
της Αναστάσεως.

Κινήθηκαν με πρωτοτυπία και δυναμικότητα. 
Μόχθησαν για αλλαγή. Οχι όμως για εξωτερική αλλαγή, 
επιφανειακή, αλλά οντολογική. Και ακριβώς αυτός είναι 
και ο ευρύτερος στόχος της παιδείας των γραμμάτων. 
Εξακολουθούν να μετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας. 
Εκφράζουν σταθερά το φρόνημά της. Αποτελούν μια 
σύγχρονη διαχρονική πραγματικότητα. Μαζί με όλους 
τους αγίους αποτελούν ζωντανό τμήμα της Εκκλησίας 
του Χριστού.

T Το 2023 έτος 
συλλογικότητας 
και αλληλεγγύης

Ιανουάριος 2023! Νέο έτος, νέοι στόχοι, νέος χρόνος 
μπροστά μας και μας καλεί να κάνουμε πράγματα, να 
δημιουργήσουμε, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση 
των ονείρων μας, στην πραγματοποίηση ατομικών και 
συλλογικών αλλαγών. Σημασία πρωταρχική είναι η 
δική μας αλλαγή κατά τη διάρκεια του νέου έτους κι 
όχι η προσμονή ή η προσδοκία ότι ο χρόνος θα φέρει τις 
αλλαγές και θα είναι πιο τυχερός ή πιο καρποφόρος από 
τον προηγούμενο. Η δική μας αλλαγή γίνεται επιτακτική 
στην αρχή κάθε νέου ξεκινήματος, στην αρχή μιας 
καινούργιας χρονιάς. Τι μπορούμε να ζητήσουμε φέτος, 
τι μπορούμε να επιτύχουμε, τι θέλουμε να αλλάξουμε;

Βγήκαμε αισίως από την πανδημία και ατενίζουμε 
με αισιοδοξία το 2023. Παρ’ όλα αυτά ο πόλεμος είναι 
υπαρκτός, κι ας μην μας αγγίζει, και η ανάγκη για ειρήνη 
και σταθερότητα φαντάζει τεράστια μέρα με τη μέρα. 
Αγωνίες σε όλο τον κόσμο, αναταραχή και αβεβαιότητα, 
προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομία, την 
πολιτική, την ψυχική υγεία και το περιβάλλον απειλούν 
την καθημερινή μας οικογενειακή, προσωπική και 
επαγγελματική μας αρμονία και ισορροπία. 

«Αλληλεγγύη»! αυτό είναι το νέο μήνυμα για το 2023, ο 
φετινός μας στόχος. Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, 
η ανάγκη συνύπαρξης και αλληλοβοήθειας είναι μεγάλη 
και όλα τα θέματα που μας απασχολούν μπορούν να 
αντιμετωπισθούν, και γιατί όχι σε μεγάλο βαθμό και 
να λυθούν, αν στραφούμε στον πλησίον μας, στην 
συνεργασία με τους γύρω μας, σε κάθε είδους βοήθεια που 
μπορεί να ανακουφίσει ανθρώπους που υποφέρουν και 
έ χ ο υ ν ανάγκη ή να δώσει διεξόδους σε λύσεις 

κοινωνικών ανισοτήτων και πολιτικών 
αντιξοοτήτων.
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Για την αγάπη...Για την αγάπη...
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  του Θεολόγου και ΕυαγγελιστήΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  του Θεολόγου και Ευαγγελιστή

"Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους""Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους"
Παιδιά μου, να αγαπάτε Παιδιά μου, να αγαπάτε 

ο ένας τον άλλο. ο ένας τον άλλο. 

Όταν οι μαθητές του τον ρώτησαν γιατί Όταν οι μαθητές του τον ρώτησαν γιατί 
συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, εκείνος συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, εκείνος 

τους απάντησε «διότι είναι εντολή του τους απάντησε «διότι είναι εντολή του 
Κυρίου, και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί».Κυρίου, και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί».

Eἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα ἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα 
παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά.παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά.

Β’ Κορ. 5:17Β’ Κορ. 5:17

Therefore, if anyone is in Christ, he Therefore, if anyone is in Christ, he 
is a new creation; the old has gone, is a new creation; the old has gone, 

the new has come!the new has come!
Corinthians 5:17Corinthians 5:17

προσδοκία περίμενε.
Τον καιρό εκείνο όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής 

Λουκάς (Λουκ γ’ 2-3) «ἐπ’ ἀρχιερέως Ἂννα καί Καϊάφα, 
ἐγένετο ρῆμα Θεοῦ ἐπί Ἰωάννην τόν Ζαχαρίου [1] Υἱόν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ καί ἦλθεν εἰς πᾶσαν τήν περίχωρου τοῦ 
Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἂφεσιν 
ἁμαρτιῶν» δηλ ήλθε κατ’ εντολήν του Θεού, από τα 
βάθη της ερήμου στην περιοχή του ποταμού Ιορδάνη, 
ο Ιωάννης υιός του Ζαχαρία και προέτρεπε τον λαό 
να μετανοήσει και να βαπτιστεί το «βάπτισμα της 
μετάνοιας»,για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Όλοι 
όσοι εβαπτίζοντο έμπαιναν στο νερό, εξομολογούμενοι 
δημοσίως τις αμαρτίες τους και έβγαιναν όταν είχαν 
τελειώσει την εξομολόγησή τους.

Μολονότι ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος και δεν 
είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, εν τούτοις για να 
εκπληρώσει καθ’ όλα τον νόμο, «πληρῶσαι πᾶσαν 
δικαιοσύνην», ήλθε στον Ιορδάνη για να βαπτιστεί 
από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης φωτισμένος από το Άγιο 
Πνεύμα αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Ιησού, τον 
αναμενόμενο Μεσσία και Υιό του Θεού καθώς και 
την δική του αναξιότητα. Έτσι έχει αντιρρήσεις να 
βαπτίσει τον Χριστό και του λέγει::«Ἐγώ χρείαν ἒχω 
ὑπό σοῦ βαπτισθῆναι καί σύ ἒρχη πρός με;» δηλ. «εγώ 
έχω ανάγκη να βαπτισθώ από σένα και εσύ έρχεσαι 
σε μένα;» Αλλά ο Ιησούς αφοπλίζει την λογική δειλία 
του Ιωάννη λέγοντας του:«ἂφες ἂρτι. Οὓτω γάρ πρέπον 
ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην» δηλ. «άστα αυτά 
τώρα,έτσι πρέπει να γίνει, για να εκπληρώσουμε 
καθ’όλα τον νόμο».

Μετά από αυτήν την στιχομυθία ο Ιωάννης κάνοντας 
υπακοή στον Κύριο, τον εβάπτισε εις τον Ιορδάνην 
ποταμόν. «καί βαπτισθείς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθύς ἀπό 
τοῦ ὓδατος» (Ματθ. γ´ 16). Εδώ πρέπει να επισημάνουμε 
μια σημαντική λεπτομέρεια που υποδηλώνεται με 
την λέξη «ευθύς». Όλοι οι βαπτιζόμενοι παρέμειναν 
κάποιο χρονικό διάστημα εντός του ύδατος, μέχρι να 
εξομολογηθούν τις αμαρτίες των και κατόπιν έβγαιναν 
από το νερό. Ο Ιησούς επειδή ήτο αναμάρτητος και δεν 
είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί, γι’ αυτό ανέβη «εὐθύς» 

δηλ αμέσως από του ύδατος.Επομένως η λέξη«εὐθύς» 
υποδηλώνει την αναμαρτησία του Κυρίου.

Η πρώτη κάθοδος του Αγ. Πνεύματος
«Καί ἰδού ἀνεώχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί καί εἶδε τό 

Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαίνον ὡσεί περιστεράν καί 
ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν καί ἰδού φωνή ἐκ τῶν οὐρανῶν 
λέγουσα οὗτος έστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ 
εὐδόκησα» (Ματθ γ’ 16-17) δηλ και να, άνοιξαν εις 
αυτόν οι ουρανοί και είδε (ο Ιωάννης) το Πνεύμα του 
Θεού να κατεβαίνει υπό μορφήν περιστεράς και να 
έρχεται επάνω Του (δηλ στον Ιησού) και ακούστηκε 
φωνή από τους ουρανούς που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός 
μου ο αγαπητός στον οποίο εναρεστήθηκα».

Εδώ έχουμε τη πρώτη εμφανή «Θεοφάνεια» των 
τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Στην Παλαιά 
Διαθήκη υπάρχουν χωριά από τα οποία συμπεραίνεται 
η ύπαρξη της Αγ Τριάδος. Όπως στη δημιουργία του 
ανθρώπου με τον πληθυντικό «ποιήσομεν αὐτόν (δηλ 
τον άνθρωπο) κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν» 
(Γεν α´ 26). Επίσης στην φιλοξενία των τριών αγγέλων 
υπό του Αβραάμ (Γεν ιη´ 1-15) κλπ. Ας σημειώσουμε 
εδώ, ότι την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος είδεν μόνο 
ο Ιωάννης.

Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι η μαρτυρία 
του Πατρός «οὗτος έστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ 
εὐδόκησα» αφορά τον Ιησού και δηλώνει την σαφή 
ανωτερότητά του έναντι του Ιωάννη. Ο Ιωάννης 
επίσης, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα δήλωσε στους 
μαθητές του, οτι δεν είναι άξιος ούτε τον ιμάντατων 
υποδημάτων του Ιησού να λύσει. Συμπλήρωνε δε ,οτι η 
αρμοδιότητά του περιγράφεται από τον προφήτη Ησαϊα 
ως «φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Τέλος εξαντλείται στο 
«ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τάς 
τρίβους αὐτοῦ».δηλ. στο να προετοιμάσει το έδαφος, 
για δεχθή το σωτηριώδες κήρυγμα του Χριστού.

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου 
σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος 

ἐφανερώθη προσκύνησις· 
τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή 

προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν 
σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό 
Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, 

ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό 
ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ 

ὁ Θεός, καί τόν κόσμον 
φωτίσας δόξα σοι.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Αυτό το χρόνο να ευγνωμονείς:Αυτό το χρόνο να ευγνωμονείς:
Τους φίλους σου, που σε συγχωρούν.
Τους εχθρούς σου, που σε κάνουν προσεκτικό.
Τις δυσκολίες, που σε κάνουν αγωνιστικό.
Τις ανάγκες, που σε κάνουν ταπεινό.
Τις κακουχίες, που σε κάνουν δυνατό.
Τις απογοητεύσεις, που σε κάνουν καρτερικό.
Έτσι, στο τέλος της χρονιάς θα φτάσεις να είσαι 
καλύτερος και ευτυχέστερος.

Ο Χριστός στο διάστημα της δημόσιας δράσης του 
επαίνεσε μόνο τρεις άνθρώπους:

1. Την Χαναναία ειδωλολάτρισσα γυναίκα, με 
τα λόγια «γυναίκα, η πίστη σου είναι μεγάλη, ας 
γίνει όπως θέλεις» («ω γύναι, μεγάλη σου η πίστις, 
γενηθήτω σοι ως θέλεις»),

2. Τον αξιωματούχο Εκατόνταρχο με τα λόγια «ούτε 
σ’ ολόκληρο τον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη» 
(«ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον»),

3. Τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο με τα λόγια 
«δεν υπάρχει άνθρωπος γεννημένος από γυναίκα 
μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή» («ουκ 
εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου του 
Βαπτιστού») (Ματθ. 11,11). Ο ίδιος δηλαδή ο Χριστός 
μαρτύρησε για τον Ιωάννη ότι είναι «ο μέγιστος όλων 
των προφητών», ενώ ο Ιωάννης μπροστά στον Χριστό 
θεωρούσε τον εαυτό του πολύ μικρό και ταπεινό και 
έλεγε ότι «δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω 
τα κορδόνια των παπουτσιών του» («ουκ ειμί άξιος 
κύψας λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού»).

Ο έπαινος του Χριστού για τον Ιωάννη είναι φυσικά 
ασύγκριτα μεγαλύτερος από τους δύο προηγουμένους 
επαίνους. Και κατατάσσει τον Ιωάννη στην κορυφή 
των αγίων, μετά από την Παναγία.

Ιωάννης είναι όνομα Εβραϊκό και σημαίνει 
δώρο Θεού, δηλαδή μιά μεγάλη ευεργεσία στην 
ανθρωπότητα. Το έργο του Προδρόμου είναι μέγιστο, 
διότι φανέρωσε τον Χριστό στους ανθρώπους και 
προετοίμασε τον δρόμο για τον ερχομό του Χριστού. 
Έδωσε μαρτυρία του Φωτός και της Αλήθειας μέσα 
στο πνευματικό σκοτάδι των ανθρώπων της εποχής 
του αλλά και κάθε εποχής. Αυτός είναι και ο λόγος 
που οι Πατέρες χαρακτηρίζουν τον Ιωάννη «πρώτον 
και μέγιστον των αποστόλων».

Όλη του η ζωή από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν 
είναι ζωή συνηθισμένη, αλλά ζωή που προκαλούσε 
το θαυμασμό όλων.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι θαυμαστός, α) γιατί 
γεννήθηκε παρά πάσαν προσδοκίαν από ένα γέροντα 
και μια ηλικιωμένη στείρα, β) Για την άσκησή του, 
γιατί έκανε αυστηρή νηστεία, φορούσε φτωχικά 
ρούχα και ζούσε με μεγάλη κακοπάθεια. γ) Για την 
διδασκαλία του, επειδή μιλούσε με τη γλώσσα της 
αλήθειας λέγοντας «μετανοείτε» και «να κάνετε 
καρπούς άξιους της μετανοίας». δ) Για το γεγονός 
ότι αξιώθηκε της μεγάλης τιμής να βαπτίσει στα 
νερά τον Κύριο και ε)για τον μαρτυρικό του θάνατο, 
εξαιτίας του ελέγχου του Ηρώδη, που άφησε την 
νόμιμη σύζυγό του και συζούσε με τη γυναίκα του 
αδελφού του. Συνελήφθη, φυλακίσθηκε και τέλος 
αποκεφαλίστηκε, για να προσφερθεί η κεφαλή του, 
καθ’ υπόδειξη της Ηρωδιάδος, σαν αμοιβή στην κόρη 
της Σαλώμη για τον χορό της στο συμπόσιο των 
γενεθλίων του Ηρώδη.

Υπήρξε «Στόμα του Λόγου» και «Λύχνος του 
Φωτός» που οδηγούσε στο Αληθινό Φως του Χριστού. 
Η κάρα του έγινε «θήκη θείων εννοιών», διότι 
αγωνιζόταν πάντοτε να κρατάει τον νου του καθαρό 
από κάθε μολυσμό αμαρτίας και να τον γεμίζει με το 
φως και την αλήθεια του Χριστού.

Να έχουμε την ευχή, την φώτιση και την προστασία 
του. Και να μιμούμαστε έστω και λίγο την ζωή του.

Αρχιμ. I. Ν.

Μάρτυρας Μάρτυρας 
της αλήθειαςτης αλήθειας

Πολλοί άνθρωποι, ξάγρυπνοι περιμένουν την αλλαγή 
του χρόνου. Και μόλις το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, 

αρχίζουν να μοιράζουν ευχές, δείχνουν χαρούμενοι, 
πανηγυρίζουν, τρώνε, διασκεδάζουν, κόβουν την 
βασιλόπιττα και μετά κοιμούνται.

Ο χρόνος άλλαξε. Έφυγε το 2022 και αυγάζει το 2023. 
Άλλαξε ένας αριθμός. Το 2 έγινε 3. Αυτό ήταν όλο. Εμείς 
όμως περιμένουμε κάτι άλλο. Κάτι καινούργιο. Κάτι 
διαφορετικό. Παρ’ ότι άλλαξε μόνο ένας αριθμός, πέρασε 
και ένας χρόνος. Πόσο νέο όμως μπορούμε να είπούμε τον 
νέο χρόνο, αν σκεφτούμε ότι μάς φέρνει πιο κοντά σ’ αυτό 
που δεν περνάει από το μυαλό μας ποτέ; Ποιό είναι αυτό; 
Το ότι μεγαλώνουμε, το ότι επέρχεται φυσική φθορά, τα 
γηρατειά και ο θάνατος.

Τι σημαίνει νέος χρόνος; Ποιά είναι η αξία των ευχών 
μας, «καλή χρονιά», «ευτυχισμένη»; Αυτός είναι ο πόθος 
μας. Αυτό που θέλουμε να εκπληρωθεί την καινούργια 
χρονιά.

Πόση αξία έχουν οι ευχές; Καμμία! Εάν εμείς δεν 
φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε κάθε στιγμή της χρονιάς.

Πώς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το νέο χρόνο; Πώς να 
τοποθετηθούμε;

ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ. ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. 
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ.

Οι άγιοι μιλάνε για την αξία της κάθε στιγμής και για 
το ότι δεν περισσεύει ούτε ένα λεπτό.

Σε τι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα; Από 
πού να αρχίσουμε; Από το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας.

Ο σοφός Πυθαγόρας από τη Σάμο, καθημερινά έβαζε 
τους μαθητές του να εξετάζουν τον εαυτό τους με τα 
εξής ερωτήματα: «Τι έπραξα, ποιές παραβάσεις έκανα, τι 
έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα».

Επειδή όμως ο άνθρωπος υπερτιμά ή υποτιμά τον εαυτό 
του, ανάλογα με το συμφέρον του και δεν μπορεί εύκολα 
να εξετάσει τον εαυτό του, ο Βλάσιος Πασκάλ, σοφός του 
17ου αιώνα, μας προτρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας 
ότι: «Τρία πράγματα είναι πάντοτε περισσότερα από ό,τι 
νομίζουμε: Οι υποχρεώσεις μας, τα σφάλματά μας και οι 
εχθροί μας. Και τρία πράγματα είναι λιγότερα από ό,τι 
νομίζουμε: Η ευφυΐα μας, οι αρετές μας και οι φίλοι μας».

Αξιοποιώντας την σοφία των σοφών ας αρχίσουμε την 
νέα χρονιά πνευματικά άγρυπνοι και προσευχόμενοι 
στον «καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενον» να 
ευλογεί τα έργα μας, τις σκέψεις μας και να κατευθύνει 
τα διαβήματά μας «εις παν έργον αγαθόν».

Τότε δεν θα δείχνουμε χαρούμενοι, αλλά θα είμαστε.
Τότε θα πανηγυρίζουμε πραγματικά, γιατί και οι 

άγγελοι θα χαίρουν για την πνευματική μας προκοπή.
Τότε θα έχουμε το δικαίωμα «ευφρανθήναι και 

χαρήναι» και για τον καινούργιο χρόνο που με τη χάρη 
του Κυρίου αρχίζουμε να διανύουμε.

Χρόνια πολλά καί Καλή Χρονιά!
Λυχνία
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  ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις

ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"

•• Το λάλημα του πετεινού τα ξημερώμα ενοχλεί την 
κουκουβάγια γιατί της αναγγέλλει ότι έρχεται 
φως και η φωνή του Ευαγγελίου πολλούς 
ανθρώπους τους αναστατώνει. Για τον ίδιο λόγο. 
Τους θυμίζει φως.

•  •  Η “άφεσις αμαρτιών” του εξομολόγου δε σημαίνει 
τέρμα αλλά σύνθημα για ξεκίνημα. Οι λέξεις 
“άφεσις” και αφετηρία” έχουν ετυμολογικά, την 
ίδια ρίζα. Σημαίνουν ξεκίνημα και επίδοση σε 
αγώνα δρόμου. Το ξεκίνημα αυτό, στο στίβο τον 
δίνει ο πυροβολισμός του αφέτη. Στους 
πνευματικούς αγώνες η “ευχή”του πνευματικού.

••  Τα ανθρώπινα πράγματα πρέπει να τα γνωρίσεις 
για να τ’αγαπήσεις. Τις χριστιανικές αλήθειες 
πρέπει να τις αγαπήσεις για να τις γνωρίσεις.

••  Λιγότερη σημασία έχει τι λάθη κάνουμε από όση 
σημασία έχει τι κάνουμε μετά από τα λάθη μας.

••  Όταν δεν κατορθώνει κανείς να εξασφαλίζει την 
ευτυχία του, πρέπει να φροντίζει να εξασφαλίζει 
τουλάχιστον την ησυχία του.

••  Για να διατηρήσουν οι νέοι τη νεότητά τους πρέπει: 
Να περπατούν δρόμους παλιούς. Να ακολουθούν 
ανθρώπους μεστούς. Να συντροφεύουν φίλους 
σωστούς.

••  Ένας μεγάλος μουσικός διάβασε τα λόγια κάποιου 
ασήμαντου αστρονόμου, που έλεγε «Έχω 
ερευνήσει το Σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου και 
δεν βρήκα πουθενά το Θεό», κάθησε και του 
έγραψε:» Κι’εγώ πήρα το βιολί μου σε μια άκρη. 
Εξέτασα το κάθε κομμάτι του χωριστά και όλες 
τις χορδές του με το μικροσκόπιο και δεν βρήκα 
πουθενά μουσική. Αν δεν έχεις ένα ναό μέσα 
στην καρδιά σου, ποτέ δεν θα βρεις την καριδά 
σου μέσα σε ένα ναό.

Κλείσε την πληγή. Κλείσε την πληγή. 
ΔηλητηριάζειΔηλητηριάζει

Να προσευχόμαστε να κλείσει η πληγή 
Ρωσίας-Ουκρανίας. Δηλητηριάζει.

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

Η βασιλόπιτα Η βασιλόπιτα 
και το και το έθιμοέθιμο

Τα μεσάνυχτα, για την αλλαγή του χρόνου, σβήνουν τα 
φώτα και μετά από ένα λεπτό ανάβουν ξανά και όλοι 

όσοι βρίσκονται μαζί εύχονται δίνουν ευχές για υγεία, 
μακροημέρευση, τύχη και ευτυχία για τη νέα χρονιά. Η 
Βασιλόπιτα, κατά το ελληνικό έθιμο, μπαίνει στο τραπέζι 
και κόβεται στο σπίτι αμέσως μόλις μπει ο νέος χρόνος.

Ο νοικοκύρης του σπιτιού, αφού τη σταυρώσει με το 
μαχαίρι τρεις φορές, αρχίζει να την κόβει σε τριγωνικά 
κομμάτια, προσφέροντας από ένα σε κάθε παριστάμενο 
μέλος της οικογένειας ή φίλων και συγγενών, με πρώτο 
κομμάτι του σπιτιού (ή του Χριστού της Παναγίας και του 
Άι Βασίλη), του σπιτονοικοκύρη, της σπιτονοικοκυράς 

και των άλλων παρισταμένων, κατά τάξη συγγένειας 
και ηλικία, με τελευταίο το κομμάτι του φτωχού ή πάλι 
του σπιτιού. Στην Ελλάδα κανένας δεν ξεχνάει όσους 
λείπουν για δουλειά, ταξίδι αναψυχής, όσοι βρίσκονται 
εκτός σπιτιού γιατί είναι ασθενείς και άλλα πρόσωπα της 
οικογένειας που για διάφορους λόγους δεν παρίστανται.

Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να κοπεί κομμάτι 
“για την εταιρεία”, “για το μαγαζί”, για τον χώρο που 
κόβεται η βασιλόπιτα, αν δεν είναι αποκλειστικά για 
μία οικογένεια.

Το κόψιμο της Βασιλόπιτας γίνεται και τις άλλες μέρες 
του “Δωδεκαήμερου” των εορτών. Υπουργεία, γραφεία, 
σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, οργανώσεις  και 
σύλλογοι μπορεί να κόβουν βασιλόπιτες μέχρι και το 
μήνα Φεβρουάριο. Η συνήθεια αυτή είναι νεώτερη και 
κατάγεται από στις παλαιότερες συντεχνίες, τα μέλη 
των οποίων έκοβαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα και τη 
μοιράζονταν για το καλό το δικό τους και του κοινού 
τους επαγγέλματος.

Σε πολλά νησιά με το ξημέρωμα της 1ης του νέου έτους 
αναλαμβάνει ο σπιτονοικοκύρης να ρίξει αγιασμό στο 
σπίτι, κρατώντας είτε κομμάτι της Βασιλόπιτας είτε του 
αντίστοιχου των Χριστουγέννων Χριστόψωμου και ένα 
κερί, μπαινοβγαίνοντας στη πόρτα τρεις φορές λέγοντας 
“έξω τα κακά, μέσα τα καλά”.

Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι 
μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ’ ότι 

έχω ζήσει έως τώρα…
Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια 

σακούλα καραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με 
λαιμαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμεναν λίγες, 
άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση.

Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις 
όπου συζητούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες και 
εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει 
κανείς πουθενά.

Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους 
ανθρώπους που παρά τη χρονολογική τους ηλικία, δεν 
έχουν μεγαλώσει.

Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες.
Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου 

παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί.
Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκόπους.

Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιμήσουν 
τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν τη θέση τους, το 
ταλέντο τους και τα επιτεύγματα τους.

Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που γεννά 
η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Οι άνθρωποι δεν 
συζητούν πια για το περιεχόμενο… μετά βίας για την 
επικεφαλίδα.

Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους, 
τις επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, η ψυχή μου βιάζεται…
Μου μένουν λίγες καραμέλες στη σακούλα…

Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη 
υπόσταση.

Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους.
Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους.
Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την 

ώρα τους.
Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους.
Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί 

με την αλήθεια και την ειλικρίνεια.
Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.
Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να 

αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων…
Διαβάστε εδώ:  Στην πανήγυρη της Ιεράς Μονής 

Σταυρονικήτα, πριν 60 χρόνια!
Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της ζωής 

τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με απαλά αγγίγματα 
στην ψυχή.

Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την ένταση που 
μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει.

Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις καραμέλες 
που μου απομένουν…Είμαι σίγουρος ότι ορισμένες θα είναι 
πιο νόστιμες απ’ όσες έχω ήδη φάει.

Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημένος 
και σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους αγαπημένους μου.

Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί με κάποιον 
τρόπο θα φτάσεις κι εσύ…»

Από τον Mario de Andrade (Ποιητή, συγγραφέα, 
δοκιμιογράφο και μουσικολόγο από τη Βραζιλία)

Περιοδ. «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» 

Μέτρησα τα Μέτρησα τα χρόνια χρόνια 
της ζωής μου και…της ζωής μου και…

Ο Ιορδάνης Ο Ιορδάνης Ποταμός Ποταμός 
στην Παλαιά στην Παλαιά και την και την 

Καινή ΔιαθήκηΚαινή Διαθήκη

Στην Παλαιά Διαθήκη αποτελεί το πρώτο σημείο 
που επιβάλλεται να διασχίσει ο ισραηλιτικός 

λαός προκειμένου να κατακτήσει τη Γη της 
Επαγγελίας (Ι. Ναυή 1,2). Στις όχθες του ποταμού 
Ιορδάνη ανασυστάθηκαν οι δώδεκα φυλές του 
Ισραήλ, που τελικά διέβησαν τον ποταμό με 
θαυμαστό τρόπο (Ι. Ναυή 3, 1-17). Είναι το σημείο 
όπου οι ίδιοι έστησαν δώδεκα λίθους σε ανάμνηση 
αυτού του γεγονότος (Ι. Ναυή 4, 1-11). Στο Β΄ Βασ. 
2, 7 και 12 διαπιστώνουμε πως και ο προφήτης 
Ηλίας ανελήφθη στους ουρανούς από τις όχθες 
του ποταμού Ιορδάνη. Επίσης, από εκεί πέρασε 
ο προφήτης Ελισαίος για να φτάσει στην Ιεριχώ 
(Β΄ Βασ. 2, 13-14). Ακόμα ένα θαυμαστό γεγονός 
έλαβε χώρα στον ποταμό όταν ο λεπρός Νεεμάν, 
βουτώντας στα νερά επτά φορές, είδε το σώμα του 
να υγιαίνει και πάλι (Β΄ Βασ. 5,14).
Στην Καινή Διαθήκη ο ποταμός Ιορδάνης συνδέεται 
άμεσα με το βίο και το έργο του Ιωάννη του 
Προδρόμου. Όπως γνωρίζουμε ο ίδιος κήρυττε 
αλλά και βάπτιζε στα νερά του ποταμού. Βέβαια, 
το πιο γνωστό σε όλους γεγονός που συνδέεται 
με τον Ιορδάνη ποταμό σχετίζεται με τη ζωή του 
Χριστού, που βαπτίστηκε και άρχισε το κήρυγμά 
Του από εκεί.

www.vimaorthodoxias.gr

Kαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα Kαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα 
πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς 
ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 

Α’ Ιωαν. 3:23Α’ Ιωαν. 3:23

And this is His commandment, that we And this is His commandment, that we 
believe in the name of his Son Jesus believe in the name of his Son Jesus 
Christ and love one another, just Christ and love one another, just 

as he has commanded us.as he has commanded us.
1 John 3:231 John 3:23
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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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Mηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ Mηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ 
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας 
τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν 

Θεόν. Θεόν. 
Φιλιπ. 4:6Φιλιπ. 4:6

Do not be anxious about anything, Do not be anxious about anything, 
but in every situation, by prayer but in every situation, by prayer 

and petition, with thanksgiving, and petition, with thanksgiving, 
present your requests to God.present your requests to God.

Phil. 4:6Phil. 4:6

Concerning the Period 2022-2023:

Observations -Thoughts Observations -Thoughts 
- Future - Future PlanningPlanning

Archbishop Sotirios of Canada

The results of our observations for the year 2022 are 
quite distressing. Science and technology have come such 
a long way. One would expect this to lead to completely 
positive developments. Without a doubt, there has been 
tangible progress and there are many encouraging 
elements. The serious setback however is that these 
developments are connected to a strong inclination 
towards atheism. Are scientists solely responsible? I do 
not believe so. Some, of course, are at fault. More generally, 
it seems that people themselves tend to interpret things in 
their own way and to draw conclusions and engage in 
behaviours which are inconsistent with reality. The reality 
is that God is the Creator of all things. God bestows on 
humankind the necessary intellect and creativity which 
enable progress in science and technology. Without these 
faculties from God, we would simply not be human, we 
would be less than human. And we would not have been 
able to advance in science and the arts. Unfortunately 
however, some people bring to mind what Scripture says, 
“The fool said in his heart, “There is no God.”” 

Peace in the world does not exist to the extent that it 
should. Not everyone has peace within themselves, or at 
least not as much as they should. Why is this so? It is 
because we are not yet fully reconciled to our Creator, nor 
to God’s creations. Christ spoke at length about peace and 
its significance. “Blessed are the peacemakers, For they 
shall be called sons of God” and “My peace I give to you.” 
When there is no peace, many evils follow. 

Wars: How can any war be explained, and especially, 
the Russia-Ukraine war? Two closely connected peoples, 
sharing the same faith and yet they are killing each other. 
How can this be understood or accepted? It is not just the 
Russia-Ukraine war, violent confrontations are 
everywhere. Just look at the theocracy in Iran and the 
Taliban’s Afghanistan, and many others.

Wickedness: It seems that people no longer value 
ethical behaviour. Not all of them, of course. But how can 
so much depravity be explained? Uninhibited sexual 
immorality. Corruption to the fullest extent. Rampant 
profiteering. The mighty prevailing over the weak. One 
can go on and on. There are so many unethical and 
unacceptable phenomena we can point to.

Considering the above, we can easily fall into 
depression. Are we heading for complete disillusionment? 
Maybe we are ready to just give up? Is this how we should 
approach life? Of course not. There was both World War I 
and World War II. What followed? Peace and a return to 
God. And in this bleak situation in which we find ourselves 
in today, we need to remain positive. The perversion and 
destruction will not be total or absolute. “The Lord God 
Lives.” We need to turn to God. To God must we return. 
This return to God is the only path forward. Let us not be 
afraid. Let us all who believe apply ourselves in our faith 
and in prayer. God Is Present. He will not abandon us.

Looking ahead to the year 2023, we need a plan. Let us 
remain connected to God with strong faith, with unceasing 
prayer, and with a desire to be victorious. Yes, let us go 
against the current. Let us apply the commandments of 
God. Let us be guided by love, peace, compassion and 
charity. Let us organize ourselves, but not only in theory. 
Let us put into practice our plan on a daily basis. It is not 
easy. The uphill climb is long and hard when one goes 
against the current. As difficult as the task may seem, we 
are not alone. God Is with us. “If God Is with us, no one 
can stand against us.” Those who do not believe should 
rethink their position. They should study the world 
around them. With much prudence, they should engage 
and apply themselves in order to find God.

I hope and pray for the year 2023 to 
be a year of happiness, progress, 
and return to God. It can be, if all of 
us, who believe in God, do what 
we need to do. God does not 
forsake those who love Him. He 
does not abandon the world. God 
Is always with us.

Saturday & Sunday December 3 & 4:  Vespers and 
Divine Liturgy for the Feast Day of St. Barbara were held 
at Prophet Elias Greek Orthodox Church, Mississauga.  
Vespers was celebrated by His Grace Bishop Athenagoras 
and Divine Liturgy was celebrated by Archbishop 
Sotirios.   Prophet Elias’s Parish Priest Fr. Theologos 
Drakos assisted as well as Fr. Konstantinos Chialtas, 
who will serve as Parish Priest for St. Gerasimos - St. 
Barbara Greek Orthodox Church.

Monday, December 5th: The Annual Orthodox–
Catholic Luncheon was held at our Archdiocese. This 
Annual Dinner is held in honour of the Feast Day of 
Saint Andrew the Apostle, founder of the Ecumenical 
Patriarchate. Every year, during the last week of June, a 
similar dinner is held for the Feast Day of Saint Peter the 
Apostle at the Roman Catholic Archdiocese of Toronto.

That evening and the following day, December 6th, 
Great Vespers and the Divine Liturgy were held at the 
celebrating church of St. Nicholas, Toronto, which was 
celebrating its Feast Day, Archbishop Sotirios presided 
over both services. For the first time since the pandemic 
the church was full, both at Great Vespers and at the 
Divine Liturgy. Fr. Manolis Karofilakis from Greece and 
many priests participated in the Vespers. Everything was 
perfectly organized. Warm congratulations to everyone 
and especially to the president of the Community 
Ms. Anastasia Sotiropoulou and the President of the 
Philoptochos Ms. Georgia Orfanakos-Haramis.

Sunday, December 11th: Divine Liturgy was 
celebrated by Archbishop Sotirios, assisted by Fr. 
Haridimos Sarris at All Saints Greek Orthodox Church, 
Toronto.  Archbishop Sotirios announced that on the 
Feast Day of the Church he will raise to the rank of Proto-
Presbyter Fr. Haridimos Sarris, who has completed his 
20 years as a priest with great success.

After the Divine Liturgy, a meal was held in the 
church hall which many parishioners attended. It was 
organized by the Church’s Philoptochos Association. 

everyone sang Christmas, New Year’s and Epiphany 
Carols.  Archbishop Sotirios led the singing.  Everyone 
was happy. The Past President, Mr. Georgios Tachiatis 
and the tireless current President, Mr. Georgios 
Baboulas were present along with the president of 
the Church’s Philoptochos Ms. Christalla Christou 
and all the members of the Board of Directors and the 
Philoptochos. Everyone expressed their gratitude to 

Archbishop Sotirios, because of the appointment of 
Fr. Spyridon Voutos, who is also from Zakynthos, as 
parish priest.

Sunday, December 18:  Archbishop Sotirios celebrated 
Divine Liturgy at St. Nicholas Greek Orthodox Church, 
Laval assisted by Fr. Christian Socosan and retired 
priests Fr. Vassilios Tsaprailis and Fr.  Demetrios 
Gianniou.

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.

At the end of the Divine Liturgy, Archbishop Sotirios 
appointed Neoklis Koulis as Sexton/ Ecclesiarchs.

The church was full, especially with the participation 
of the Sunday School students. The Head Chanter 
Evangelos Voiatzis chanted along with Assistant 
Chanter Michael Provakis.  Warm congratulations to 
Fr. Christian Socosan and all his parishioners.

Sunday, December 24:  His Eminence Archbishop 
Sotirios had planned to be at St. George Greek Orthodox 
Church, Vancouver.  Because of the bad weather planes 
were grounded and unfortunately His Eminence could 
not fly to Vancouver.

We glorify God, that despite all the problems of 
2022, the year ended with many successes for our 
Archdiocese.  We wish everyone a happy 2023.

Congratulations to all the ladies and especially to 
the president Ms. Helen Lazaris. This Community 
is working fantastically with all its programs, even 
during the Pandemic. Congratulations are also due 
to Fr. Haridimos Sarris, the Board president Mr. 
Chris Papadolias, the Board and all the other parish 
organizations.

Friday & Saturday December 16th & 17th:  Great 
Vespers and the Divine Liturgy were celebrated by His 
Eminence Archbishop Sotirios and assisted by Parish 
Priest Fr.  Spyridon Voutos and the other priests of the 
area at the celebrating church of St. Dionysios Greek 
Orthodox Church, Ville LaSalle, Quebec which was 
celebrating its Feast Day.  After both Great Vespers 
and Divine Liturgy, dinner and lunch were served 
for everyone and as well the well-known Fitoura. As 
every year after Great Vespers and the Divine Liturgy 

Θεοφάνεια στον Ι. Ναό 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
Τορόντο και Αγιασμός με 
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο 
Πατάρων κ. Αθηναγόρα, τον 
ιερ. προϊστάμενο π. Φανούριο 
Πάππα, νεωκόρους και 
ιερόπαιδες.

Epiphany at Metamorphosis 
Greek Orthodox Church, Toronto 
and Agiasmo with His Grace 
Bishop Athenagoras, Parish 
Priest Fr. Fanourios Pappas and 
many altar boys.
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Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ὅσοι γὰρ εἰς Χριστόν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ὅσοι γὰρ εἰς Χριστόν 

ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε· ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε· 
Γαλ. 3:26-27Γαλ. 3:26-27

For in Christ Jesus you are all children For in Christ Jesus you are all children 
of God through faith. As many of of God through faith. As many of 
you as were baptized into Christ you as were baptized into Christ 

have clothed yourselves in Christ.have clothed yourselves in Christ.
Gal. 3:26-27Gal. 3:26-27

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ελληνικού σχολείου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγ. Τριάδος London. Στη φωτογραφία ο ιερ. προϊστ. π. 
Κ. Χατζής, ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Σ. Βεργίρης, ο διευθυντής του σχολείου κ. Σ. Ελευθερόγλου, δάσκαλοι και πάνω από 100 μαθητές.
Greek school Christmas celebration of H. Trinity Greek Orthodox Community, London. In the photo, Rev. pres. Father K. Hatzis, the 
president of the Community Mr. S. Vergiris, the director of the school Mr. S. Eleftheroglou, teachers and over 100 students.

Πάνω από 65 νέοι και νέες και 20 ομαδάρχες συμμετείχαν στο πρόγραμμα Camp Metamorphosis BC, για μία ημέρα στην ελληνορθόδοξη 
Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Vancouver. Συμμετείχαν και οι ιερείς π. Τιμολέων Πράττας και π. Νικόλαος Σιδεράς.
Over 65 youth and 20 team leaders participated in the Camp Metamorphosis BC program for one day in the Greek Orthodox Community 
of St. George Vancouver. The priests Fr. T. Prattas and Fr. Ν. Sideras also participated.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κατηχητικού Σχολείου του  Ι.Ν. Μεταμόρφωσης, Τορόντο.
Sunday school Christmas Concert at Metamorphosis Greek Orthodox Church, Toronto.

This feast, celebrated on February 2, is known in the Or-
thodox Church as The Presentation of Christ in the Temple, 
or The Meeting of our Lord. Roman Catholic and Protestant 
Christians call the feast, The Purification of the Holy Virgin. 
About AD 450 in Jerusalem, people began the custom of 
holding lighted candles during the Divine Liturgy of this 
feast day. Therefore, some churches in the West refer to 
this holy day as Candlemas. The Feast of the Presentation 
concludes the observances related to the Nativity of Christ, 
a period that opened on November 15 with the beginning 
of the Nativity fast.

Biblical Story
The story of the Presentation is told in Luke 2:22-29. Mary 

and Joseph were faithful Jews and observed their religious 
customs. An important custom was for the couple to take 
their first-born son to the Temple. The baby was taken to the 
Temple forty days after his birth and was dedicated to God. 
In addition, if the parents were wealthy, they were to bring 
a lamb and a young pigeon or a turtle dove to be offered as 
a sacrifice at the Temple. The custom provided that if the 
parents were poor, they were to offer two pigeons or two 
turtle doves for the sacrifice.

When Jesus was forty days old, Mary and Joseph took 
Him to the Temple in Jerusalem. They were not wealthy, so 
they took two turtle doves with them to offer as a sacrifice at 
the Temple. As they arrived at the Temple, Mary and Joseph 
were met by a very old man named Simeon. He was a holy 
man and was noted as a very intelligent scholar. Simeon 
spent much time studying about the prophets of Israel. It 
was during his studies that he learned of the coming of the 
Messiah. The Jewish people were waiting for the Messiah 
to come and deliver Israel from their conquerors. From that 
time on, Simeon spent his time praying for the Messiah to 
come. He spent many years in prayer. Finally, while Simeon 
was praying he heard the voice of God. God promised 
Simeon that he would not die until he had seen the Messiah.

When Simeon saw Jesus, he took the baby in his arms and 
blessed the Lord and said: 

“Lord, now let Your servant go in peace according to Your 
promise, because my eyes have seen Your salvation which 

you have prepared before the face of 
all peoples, a light to bring revelation 
to the Gentiles, and the glory to your 
people Israel.”

Also, in the Temple was Anna the 
Prophetess. She had been a widow for 
many years. Anna was about eighty-
four years old and spent her time in the 
Temple worshiping, fasting, and pray-
ing. When she saw the Christ Child she 
praised God and spoke of him to all who 
were awaiting the Messiah.

After Jesus was presented in the 
Temple, the family returned to Galilee 
to the town of Nazareth. The Bible tells 
us that Jesus grew and became strong, 
and was filled with wisdom. 

The Holy Icon shows that the meeting 
takes place inside the Temple and in 
front of the altar. The altar has a book or 
a scroll on it and is covered by a canopy. 
The Theotokos stands to the left and is 

How Do We Charge How Do We Charge 
Our Spiritual Batteries?Our Spiritual Batteries?

How do we Charge our batteries, 
physical and spiritual?

The strength of the batteries is 
the electric charge that they carry 
within their cells. In our everyday 
life, we strive to have the batteries 
charged so that they can do the 
job when we try to start the car, 
for example, or to give us light at 
night when we need it.

We also have biological batteries 
in ourselves. We charge our bodily 
batteries with the energy we gather from food we eat and 
the liquids we consume and drink.

But how do we charge our spiritual batteries to enlighten 
our way and protect us from the obstacles and snares of 
the evil one? We need divine power to charge our spiritual 
batteries. We are connected to the source of divine power 
through sincere prayer. We keep the poles of our spiritual 
batteries and the clamps of our spiritual cables clean by 
keeping the Commandments of God; by purifying our 
body through fasting and the other special disciplines of 
the Church. 

We receive divine power, the Grace of God, by 
participating in the Holy Eucharist and the other Holy 
Sacraments of the Church. We read our Bible, the word of 
God, and other spiritual books to feed our spirit and keep 
it connected to the Will of God, as we do with the other 
professional disciplines that inform our everyday work.

Let us stay connected to our source of power and keep 
all our batteries in life charged.

Fr. John Angelis

Presentation of Christ  in the TemplePresentation of Christ  in the Temple

holding out her hands in a gesture of offering. The one hand 
of the Theotokos is covered by her cloak or as it is known, 
the maphorion. She has just handed her Son to Simeon.

Christ is shown as a child, but He is not in swaddling 
clothes. He is clothed in a small dress and his legs are bare. 
Jesus appears to be giving a blessing. Simeon holds Jesus 
with both hands which are covered. This shows the rever-
ence Simeon had for the Messiah. Simeon is bare headed 
and there is nothing to show that he is a priest. Some biblical 
scholars say that Simeon was probably a priest of the Temple 
or a Doctor of the Law.

Joseph is behind the Theotokos. He is carrying the two 
turtle doves for the sacrifice. Anna the Prophetess is also 
standing behind the Theotokos and is pointing to the Christ 
child. 

The words Simeon spoke when he saw the Christ Child 
are known as “St. Simeon’s Prayer.” This prayer is sung dai-
ly at the evening Vespers services of the Orthodox Church.

In the Orthodox Church, both baby boys and baby girls 
are taken to the Church on the fortieth day after their birth. 
This is done in remembrance of the Theotokos and Joseph 
taking the infant Jesus to the Temple.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κατηχητικού Σχολείου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 
Προφήτη Ηλία Mississauga.- Sunday school Christmas Concert at ΠProphete Eliaaw Greek 
Orthodox Community, Mississauga.
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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: 

Patriarchal Toronto Orthodox Patriarchal Toronto Orthodox 
Theological Theological AcademyAcademy

Remember Remember 
The Patriarchal The Patriarchal 

OrthodoxOrthodox
Theological AcademyTheological Academy

The Importance The Importance 
of Involvementof Involvement

With the many different activities accessible for the 
youth today, it can be easy to forego one of the 

most important. Often our extra curricular activities 
or our favorite television shows overlap with 
activities within our church. However, we must not 
forget the importance of being involved with our 
church.

What does it mean to be involved with the church? 
This means being immersed in our faith through the 
Holy Sacraments and prayer, but also interacting 
with other members. As we try to grow in our faith, 
helping others to do the same is important – others 
who might need guidance, or support, or even just a 
friend.

Why Family DinnerWhy Family Dinner
 Matters Matters

Studies have shown that kids who eat with their 
families frequently are less likely to get depressed, 
consider suicide, or develop an eating disorder. 
They are also more likely to have better grades, 
delay sex, and not abuse drugs and alcohol. Reclaim 
your family time together by gathering around the 
table and giving thanks to God. Make a family plan 
to intentionally DISCONNECT from cell phones at 
the table. Experience the transforming power of 
engaging in face-to-face, heart-to-heart 
conversations with your family!

“Love the Lord your God with all your heart and 
with all your soul and with all your strength. These 

Χριστούγεννα στον Ι.Ν. Παναγίας με τον ιερ. προϊστάμενο π. Παναγιώτη Αυγερόπουλο, τον 
π. Θεόδωρο Oliveira και τα παιδιά του Ιερού. - Christmas at Panagia  G.O. Church with Fr. 
Panagiotis Avgeropoulos, Fr. Oliveira and the Altar Boys

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, 
ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐὰν μή τις γεννηθῇ 
ἄνωθεν, οὐ δύναται ἄνωθεν, οὐ δύναται 
ἰδεῖν τὴν βασιλείαν ἰδεῖν τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ. τοῦ Θεοῦ. 
Ιωάν. 3:3 Ιωάν. 3:3 

Verily, verily, I say unto Verily, verily, I say unto 
thee,  except a man be thee,  except a man be 

born again, he cannot see born again, he cannot see 
the kingdom of the kingdom of 

God.God.
John 3:3John 3:3

What are some great ways to get involved? There 
are many youth groups who encourage membership. 
There are groups such as GOYA (Greek Orthodox 
Youth Association) or camps such as Camp 
Metamorphosis, available across the country. There 
are also associations within local churches. These 
groups are great for teaching the youth about their 
faith, and also for introducing them to other youth 
who share their same values.

Getting involved in your church is not only 
important, but also beneficial. It helps strengthen 
your commitment to your faith, it introduces you to a 
supportive group of friends, it presents influential 
people you can look up to, but it also is a lot of fun. So 
make an effort to join a new association, or even to go 
to church on Sundays, as well as for special services 
and feast days. Being supportive of your church 
community, you will get support in return.

Written By: Arete Zafiriou

commandments that I give you today are to be on 
your hearts. Impress them on your children. Talk 
about them when you sit at home and when you 
walk along the road, when you lie down and when 
you get up.”

 ~Deuteronomy 6:4-7

Healing the Wounds Healing the Wounds 
Which PoisonWhich Poison

Let us pray for the healing of the Russia-
Ukraine wound. It is a wound that poisons and 
afflicts all those involved.
Whatever is done against us opens a wound. 

Once open, the wound discharges poison. The 
ones who have been afflicted with the wound 
are first poisoned, followed by those around 
them. Every blow creates a wound in both 
those who cause the injury and those who are 
struck. When the wound remains open and 
does not heal quickly, very bad results ensue. 
Wounds must be healed at all costs. The best 
and easiest way is for the those who cause the 
injury to come to their senses and apologize. 
And the wounded victim should immediately 
forgive them. Then the therapy for both will be 
immediate and definitive. If those who cause 
the injury do not seek forgiveness, the wound 
should not be left open. Even in this case, 
the injured party must forgive the offender. 
This forgiveness and love will surely become 
medicine for the healing of their own wounds. 
Perhaps it will also heal the wounds of the 
aggressor. But maybe the injured party will be 
tempted to pile burning coals on the head of the 
aggressor and become an even worse aggressor. 
That is why the victim must be prepared for 
new injuries. Even then, if the victim 
continues to show forgiveness 
and love, the aggressor – except 
in the case of an irredeemable 
villain – will be eventually 
reformed. But for this to work, 
the aggressor must not be so 
deluded that we find ourselves in 
the situation that “whoever kills 
you will think that he offers 
God service.” If we all sincerely 
forgive, there would be no 
wounds and no poison. Christ’s 
sacrifice on the Cross – His great 
wound – becomes healing for us 
because He truly forgives.

Το 1967 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η βασίλισσα Άννα-Μαρία 
επισκέφθησαν την EXPO ’67 στο Μοντρεάλ του Καναδά και ο 
επίσημος φιλοξενών, τότε ιερέας  Σωτήριος Αθανασούλας, τους 
δέχθηκε εκ μέρους της έκθεσης EXPO ’67, ως αντιπρόεδρος του 
χριστιανικού περιπτέρου. Έκαμαν άριστη εντύπωση σε όλους ως 
βασιλείς και ως άνθρωποι. 
In 1967, King Constantine and Queen Anna-Maria visited EXPO 
’67 in Montreal, Canada, and the official host, then priest Sotirios 
Athanassoulas, received them on behalf of EXPO ’67, as vice 
president of the Christian pavilion. He made a tremendous 
impression on all as king and as a man.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος περικυκλούμενος από τους ιερείς 
ευλογεί τον λαό κατά την είσοδό του στον Μ. Εσπερινό του 
εορτάζοντος Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου LaSalle, Montreal. Την επομένη 
ετελέσθη η Θ. Λειτουργία. Παρά την κακοκαιρία η εκκλησία ήταν 
γεμάτη από πιστούς.

Archbishop Sotirios, surrounded by priests, blesses the people 
as he attends Great Vespers at St. Dionysios Greek Orthodox 
Church, LaSalle, Montreal. The following day, Divine Liturgy was 
celebrated. Despite the bad weather, the church was full of faithful 
parishioners.
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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

Wed  1  G. Vespers for the Feast Day of Ypapanti,  
    Ypapanti H. Church, Victoria, BC
Thu  2 D. Liturgy for the Feast Day of Ypapanti,  
    Ypapanti H. Church, Victoria, BC
Sun  5 D. Liturgy, St. Nicholas H. Church, 
    Toronto, ON
Thu  9 G. Vespers for the Feast Day of St.   
    Charalambos, St. Charalambos H. Church,  
    Smithville, ON 
Sun  12 D. Liturgy, St John the Baptist-St. Marina 
    H. Church, St. Hubert, QC
Sat  18 G. Vespers for the Feast Day of St. Philothei, 
    (Chapel of St.Philothei, St. Nicholas   
       H. Church) Toronto, ΟΝ
Sun  19 D. Liturgy for the Feast Day of St. Philothei, 
    (Chapel of St. Philothei, St. Nicholas 
    H. Church) Toronto, ΟΝ
Sun  26 D. Liturgy, St. Irene Chrysovalantou 
    H. Church, Toronto, ON
Mon  27 G. Compline-G. Canon, Sts Anargyroi 
    H. Church (Hellenic Home), Toronto ON

PROGRAM OF 
HIS EMINENCE 

ARCHBISHOP SOTIRIOS
FEBRUARY  2023

N E N E Α  I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHΣΑ  I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHΣ

Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ 
εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν 

ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ ἐβάπτισα ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ ἐβάπτισα 
ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν 

πνεύματι ἁγίῳ. πνεύματι ἁγίῳ. 
Ματθ.3:11Ματθ.3:11

He who is coming after me is mightier He who is coming after me is mightier 
than I, whose sandals I am not than I, whose sandals I am not 

worthy to carry, He will baptize worthy to carry, He will baptize 
you with the Holy Spirit and fire.you with the Holy Spirit and fire.

Matthew 3:11Matthew 3:11

Την αταξία αυτή του αγ. Γρηγορίου μας τη διηγείται 
ο ίδιος. Καί τη διηγείται σε ομιλία του με αφορμή τη 
μνήμη των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, όχι μόνο επειδή 
η παιδική του αταξία συνδέεται με την επέτειο αυτή, 
αλλά και με τον σκοπό να τιμήσει τους Μάρτυρες και 
να οικοδομήσει το πολυάριθμο ακροατήριό του.

Η αταξία του συνδέεται άμεσα με τη μητέρα του 
Εμμέλια. Το μικρό ιστορικό έχει ως εξής: η μητέρα 
του Γρηγορίου προερχόταν από οικογένεια που 
συνδύαζε την ευσέβεια, την κοινωνική προβολή 
και τη μεγάλη κτηματική περιουσία, ένα μέρος 
της οποίας βρισκόταν στην Αρμενία. Η ζωή της 
ήταν αφιερωμένη στην επιτέλεση αγαθοεργών 
σκοπών, τους οποίους πολλαπλασίασε μετά τον 
θάνατο του συζύγου της.

Ένας από τους αγαθοεργούς σκοπούς της 
ήταν και η φροντίδα της για την τιμή της 
μνήμης των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, που 
θανατώθηκαν το 320 στη Σεβάστεια της 
Αρμενίας. Συγκεκριμένα η Εμμέλια φρόντισε να 
συγκεντρώσει τα οστά των μαρτύρων σε ειδική 
θήκη (λάρνακα), να την τοποθετήσει σε έναν 
ναίσκο (σηκό), και να εγκαινιάσει «την επί τοις 
λειψάνοις πανήγυριν την πρώτην».

Ο χρόνος που έγινε το πανηγύρι πρέπει, σύμφωνα 
με τα λόγια του αγίου Γρηγορίου, να τοποθετηθεί 
λίγα έτη μετά το 345, δηλαδή 25-30 περίπου χρόνια 
μετά την εκδημία των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Το 
συμπέρασμα αυτό συνάγεται από δύο ενδεχομένης 
αξίας στοιχεία. Το πρώτο συνδέεται με το γεγονός ότι 
δεν αναφέρεται σύμπραξη του συζύγου της Εμμελίας 
στο ιερό αυτό έργο. Θυμίζουμε ότι ο σύζυγος πρέπει 
να πέθανε λίγο μετά το 345. Το δεύτερο στοιχείο 
στηρίζεται στην ομολογία του ιδίου του αγ. Γρηγορίου 
ότι, τότε που συνέβη η πρώτη «πανήγυρης», όπου και 
διέπραξε τη σχετική αταξία, ήταν «έτι νέος». Επειδή 

στον θάνατο του πατέρα του ο αγ. Γρηγόριος ήταν λίγο 
μεγαλύτερος από 10 ετών, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι η ηλικία του Γρηγορίου στα εγκαίνια της τιμής των 
λειψάνων των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων θα ήταν γύρω 
στα 15 χρόνια.

Καιρός να δούμε τώρα το σχετικό περιστατικό, 
σύμφωνα με τη μαρτυρία του αγ. Γρηγορίου. Από τα 
λεγόμενά του συνάγεται ότι η μητέρα του είχε την 
ευθύνη για τη διοργάνωση της γιορτής. Με την ευκαιρία 
αυτή συνέστησε στον νεαρό Γρηγόριο να έρθει μαζί 
της, για να παρακολουθήσει όσα θα διαδραματιστούν. 
Φαίνεται ότι ο Γρηγόριος στεκόταν κάπως μακρυά από 
τέτοιες εκδηλώσεις, ακόμη κι αν επρόκειτο να μετάσχει 

ανεπίσημα, μαζί με τον κοινό λαό. Άπειρος από τέτοια 
πράγματα, του κακοφάνηκε η πρόταση της μητέρας 
του, πολύ δε περισσότερο επειδή έπρεπε να γίνουν 
όλα γρήγορα. Γκρίνιαξε μάλιστα στη μητέρα του, 
που όχι μόνο δεν ανέβαλε το πανηγύρι γι’ αργότερα 
αλλά, παρά τις τόσες φροντίδες για την οργάνωση, 
το μετέφερε πιο νωρίς.

Τελικά όμως, και παρά τη γκρίνια του, πήρε τον 
δρόμο για τον τόπο που θα γινόταν η τελετή. Όταν 
έφτασε στον προορισμό του, είχε ήδη αρχίσει η 
ολονυκτία, που γινόταν στον κήπο, δηλαδή εκεί 
που βρίσκονταν τα λείψανα των μαρτύρων. Ο 
νεαρός Γρηγόριος, αντί να παρακολουθήσει την 
ιερή ακολουθία, μπήκε στο παρακείμενο σπίτι, 
διάλεξε ένα δωμάτιο και έπεσε να κοιμηθεί. 
Γρήγορα τον πήρε ο ύπνος. Τότε είδε το εξής 
όνειρο: Ήθελε δήθεν να μπεί στον κήπο, όπου 
τελείτο η ολονυκτία. Προχώρησε προς την είσοδο 
του κήπου, αλλά η είσοδος είχε καταλειφθεί 
από ένα πλήθος στρατιωτών. Στην προσπάθειά 
του να περάσει μέσα οι στρατιώτες σηκώθηκαν, 
πρόβαλαν απειλητικά τα ραβδιά τους και του 
εμπόδισαν την είσοδο. Κινδύνεψε μάλιστα να 
χτυπηθεί, αν δεν μεσολαβούσε κάποιος από τους 

στρατιώτες, που φαινόταν πιο φιλάνθρωπος.
Τη στιγμή εκείνη ξύπνησε. Ξαφνιασμένος από το 

όνειρο αναλογίστηκε αυθόρμητα τη συμπεριφορά 
που έδειξε στη μητέρα του. Ταυτόχρονα πήρε το 
μήνυμα που του έδωσαν οι στρατιώτες, οι οποίοι 
δεν ήσαν άλλοι παρά οι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, 
και φοβήθηκε. Τότε ξέσπασε σε λυγμούς για την 
προηγούμενη συμπεριφορά του. Αμέσως κατέβηκε 
κάτω στον κήπο και έχυσε πικρά δάκρυα πάνω στη 
θήκη των λειψάνων, ενώ συγχρόνως παρακαλούσε 
τον Θεό να τον συγχωρήσει και ζητούσε από τους 
αγίους στρατιώτες να του δώσουν «αμνηστία».

Η παιδική αταξία του Η παιδική αταξία του 
Αγ.Γρηγορίου ΝύσσηςΑγ.Γρηγορίου Νύσσης

Σάββατο 3, Κυριακή 4 Δεκεμβρίου. Εσπερινός και 
Θ. Λειτουργία στη γιορτή της Αγ. Βαρβάρας έγινε στον 
Ι.Ν. Προφ. Ηλιού Mississauga. Τον Μ. Εσπερινό τέλεσε ο 
Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας την δε Θ. Λειτουργία 
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος. Συλλειτούργησαν ο ιερ. 
προϊστάμενος του Ι.Ν. προφήτη Ηλιού π. Θεολόγος 
Δράκος και ο π. Κωνσταντίνος Τσιάλτας, ο οποίος τελεί 
καθήκοντα ιερ. προϊσταμένου του Ι.Ν. Αγ. Γερασίμου-Αγ. 
Βαρβάρας.

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου. Ετήσιο γεύμα Ρωμαιοκα-
θολικών και Ορθοδόξων Αρχιερέων στην Ιερά μας 
Αρχιεπισκοπή. Το ετήσιο αυτό γεύμα γίνεται για τη γιορτή 
του Αποστόλου Ανδρέου, ιδρυτού του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του 
Ιουνίου γίνεται το ίδιο γεύμα στη γιορτή του Αποστόλου 
Πέτρου στην Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας και την επομένη 6 Δεκεμβρίου 
έγινε Μ. Εσπερινός και Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι. 

Ναό Αγ. Νικολάου Τορόντο, προεξάρχοντος του Αρχιεπ. 
Σωτηρίου. Για πρώτη φορά μετά τον κορωνοϊό είχαμε 
τόσο πυκνό εκκλησίασμα, τόσο στον Μ. Εσπερινό, όσο 
και στη Θ. Λειτουργία. Έλαβαν μέρος στον Μ. Εσπερινό, 
ο π. Μανώλης Καροφυλάκης από την Ελλάδα και πολλοί 
ιερείς. Τα πάντα ήσαν άριστα οργανωμένα. Θερμά 
συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα στην πρόεδρο 
της Κοινότητας κα Αναστασία Σωτηροπούλου και την 
πρόεδρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας κα Γεωργία 
Ορφανάκου-Χαραμή.

Στη γιορτή του Αγ. Ανδρέου, ιδρυτού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας προσφέρει 
γεύμα στους Ρωμαιοκαθολικούς και Ορθοδόξους Αρχιερείς της περιφέρειας. Στη γιορτή του Αγ. Αποστόλου 
Πέτρου, τον Ιούνιο, προσφέρει το ίδιο γεύμα η Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή. Συζητούνται αδελφικά 
διάφορα θέματα. Η φωτογραφία από το γεύμα στην Ι. Αρχιεπισκοπή μας. 
During the Feast Day of St. Andrew, founder of the Ecumenical Patriarchate, our Archdiocese holds a 
luncheon for the Roman Catholic and Orthodox Hierarchs of the region. For the Feast Day of St. Peter, the 
Apostle, in June, the Roman Catholic Archdiocese holds a similar luncheon.  Various topics are discussed. 
The photo from the luncheon at our Archdiocese.

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου. Θ. Λειτουργία ετελέσθη από 
τον Αρχιεπ. Σωτήριο, βοηθούμενο από τον π. Χαρίδημο 
Σαρρή, στον Ι.Ν. Αγ. Πάντων. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
ανεκοίνωσε, ότι στη γιορτή του Ι. Ναού θα ανυψώσει σε 
πρωτοπρεσβύτερο τον π. Χαρίδημο Σαρρή, ο οποίος έχει 
συμπληρώσει 20ετία ιερωσύνης και μάλιστα με πολλή 
επιτυχία. Μετά την Θ. Λειτουργία επηκολούθησε γεύμα 
στο κέντρο της εκκλησίας στο οποίο έλαβαν μέρος 
πολλοί. Οργανώθηκε από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα. 
Συγχαρητήρια ανήκουν σε όλες τις κυρίες και ιδιαίτερα 
στην πρόεδρο κα Ελένη Λάζαρη. Η Κοινότητα αυτή 

λειτουργεί θαυμάσια με 
όλα τα προγράμματά 
της, ακόμη και κατά την 
περίοδο του κορωνοϊού 
κ α ι  σ υ γ χα ρ η τ ή ρ ι α 
ο φ ε ί λ ο ν τ α ι  σ τ ο ν 
ιερ.  προϊστάμενο π. 
Χαρίδημο Σαρρή, στον 
δραστήριο πρόεδρο κ. 
Χρήστο Παπαδολια, όλο 
το διοικητικό συμβούλιο 
και τις διάφορες επιτρο-
πές.

Π α ρ α σ κ ε υ ή  1 6 , 
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. 
Μ .  Ε σ π ε ρ ι ν ό ς  κ α ι 
Θ.  Λειτουργί α στον 
εορτάζοντα Ι.Ν. Αγ. Διο-
νυσίου LaSalle Quebec, 
πρ οεξά ρχοντο ς  του 
Αρχιεπ. Σωτηρίου και 
με την συμμετοχή του 
ιερ. προϊσταμένου π. 
Σπυρίδωνος Βούτου 
και άλλων ιερέων της 
περιοχής. Τόσο μετά τον 
Μ. Εσπερινό, όσο και 
μετά την Θ. Λειτουργία 

παρετέθη δείπνο και γεύμα για όλους και σερβιρίστηκε η 
γνωστή Φυτούρα. Όπως κάθε χρόνο μετά τον Εσπερινό και 
μετά τη Θ. Λειτουργία έψαλλαν όλοι μαζί τα κάλαντα των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. 
Διηύθυνε ο Αρχιεπ. Σωτήριος. Εχάρησαν όλοι. Ήταν 
παρών ο πρώτος πρόεδρος κ. Γεώργιος Ταχιατης, ο 
ακούραστος πρόεδρος κ. Γεώργιος Μπαμπούλας με την 
πρόεδρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας κα Χρυστάλλα 
Χρήστου και όλα τα μέλη του διοικ. συμβουλίου και 
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας. Όλοι εξέφρασαν τις 
ευχαριστίες τους στον Αρχιεπ. Σωτήριο, γιατί διόρισε 
εκεί ως ιερ. προϊστάμενο τον π. Σπυρίδωνα Βούτο που 
κι αυτός είναι Ζακυνθινός, όπως ο Αγ. Διονύσιος και η 
Κοινότητα προεδρεύει.

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
τέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Laval με τη 
συμμετοχή του ιερ. προϊσταμένου π. Χριστιανού Socosan 
και των εφησυχαζόντων ιερέων πρωτοπρ. Βασιλείου 
Τσαπραΐλη και πρωτοπρ. Δημητρίου Γιαννιού. 

Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Αρχιεπ. Σωτήριος έκειρε 
εκκλησιάρχη τον Νεοκλή Κούλη.

Το εκκλησίασμα ήταν πυκνό με μεγάλη συμμετοχή 
των παιδιών του κατηχητικού. Έψαλλε ο πρωτοψάλτης 
Ευάγγελος Βογιατζής και ο ψάλτης Μιχάλης Προβάκης. 
Μετά την Θ. Λειτουργία παρετέθη γεύμα για όλους και 
τα παιδιά του κατηχητικού οργάνωσαν ωραία γιορτή. 
Θερμά συγχαρητήρια στον ιερ. προϊστάμενο π. Χριστιανό 

Socosan και όλους τους συνεργάτες του.
Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου. Ο Αρχιεπ. Σωτήριος είχε 

προγραμματίσει να λειτουργήσει στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου 
Vancouver. Λόγω της μεγάλης κακοκαιρίας δεν πέταξαν 
τα αεροπλάνα και δεν ηδυνήθη να μεταβεί στο Vancouver. 

Δοξάζουμε τον Θεό που παρά τα μεγάλα προβλήματα 
έκλεισε το 2022 με αρκετές επιτυχίες για την Ιερά μας 
Αρχιεπισκοπή. Ευχόμεθα σε όλους ευτυχισμένο το 2023. 


