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ενθρονιστηριοσ λογοσ

σεβασμιωτατου αρχιεπισκοπου Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ  

27 Ἰανουαρίου 1974

Τώρα, τήν ἱερή αὐτή στιγμή, ὑψώνω τήν καρδιά μου στόν οὐρανό

καί μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ὕπαρξής μου, ἀναπέμπω

εὐχαριστίες στόν Πανάγιο, Παντευλόγητο, Ζωοδότη Τριαδικό Θεό

γιά τό πλῆθος τῶν εὐεργεσιῶν πού ἐπεδαψίλευσε στήν ἀναξιότητά μου.

Μέ τό αἴσθημα τῆς ταπείνωσης νά μέ συνέχει, μέ φόβο καί μέ δέος, μέ πλήρη συναί-

σθηση τῆς ἀναξιότητάς μου, τολμῶ νά προσέλθω στό ἅγιο θυσιαστήριο.

Ἀδιόρατα νοιώθω τήν παρουσία τοῦ φιλτάτου κεκοιμημένου πατέρα μου νά μέ συνο-

δεύει. Διότι ἐκεῖνος πάντοτε γνώριζε τούς πόθους μου καί ποτέ στή ζωή του δέν μέ εἶδε ὡς 

ἱερωμένο· ὅμως ἀκράδαντα πιστεύω πώς μοιράζεται τήν ὥρα αὐτή μέ μένα. Ἡ ἡλικία καί ἡ 

ἐπιβαρυμένη ὑγεία δέν ἐπιτρέπουν στήν μητέρα μου νά εἶναι τώρα μαζί μου, ἀλλά ξέρω ὅτι 

στέκεται στό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί, μόνο ὅπως μία μητέρα μπορεῖ, ἱκετεύει 

τόν Θεό μέ σιωπηλά δάκρυα, εὐχαριστώντας, δοξολογώντας καί ἱκετεύοντας: “Θεέ μου, 

βοήθησε τό παιδί μου! Ὑπεραγία Θεοτόκε, Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, νά εἶσαι πάντοτε στό 

πλάι του! Ἄκουσε τίς ἱκεσίες μου καί θά σοῦ χρωστῶ αἰώνια εὐγνωμοσύνη”.

Βλέπω τόν ἀμπελώνα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Καναδᾶ νά ἔχει πιάσει ρίζες. 

Ὅπως ὅλοι οἱ ἀγροί, διατρέχει πολλούς κινδύνους. Ἐσύ, Πλάστη μου, μέ κάλεσες στήν 

διακονία τοῦ ἀμπελώνα Σου ἐδῶ. Καθοδήγησέ με νά ἐξουδετερώσω τά ζιζάνια ἐκεῖνα πού 

πνίγουν τήν καλή σπορά. Δῶσε μου τά ἀναγκαῖα, γιά νά συμβάλω στήν εὐδοκίμησή της 

καί νά μήν ξεριζώσω καί καταστρέψω κάτι ἐν γνώσει μου· βοήθησέ με νά ἀπομακρύνω 

μόνο ὅ,τι εἶναι περιττό.

Ἀκόμη, Κύριε, χάρισέ μου εὐαισθησία στό κριτήριο, γιά νά διακρίνω τό κάλεσμα τῶν 

πασχόντων καί τῶν ἀδικουμένων. Ἱκάνωσέ με νά ἀνταποκρίνομαι στούς πόθους τοῦ ποι-

μνίου μου. Εὐλόγησε τά χέρια μου μέ τό χάρισμα νά δημιουργοῦν, ὄχι νά ἀφανίζουν, καί 

καθοδήγησε τήν γλώσσα μου μέ τό φῶς τῆς σοφίας, γιά νά διακηρύττει ὀρθά τόν λόγο τῆς 

ἀληθείας Σου.

Κύριε, σέ παρακαλῶ, μήν ἀρνηθεῖς τήν χάρη Σου στόν δοῦλο Σου, γιατί χωρίς Ἐσένα 

ὅλες οἱ προσπάθειες εἶναι μάταιες. Ἁγίασε, Κύριε, τήν ψυχή μου, τόν νοῦ μου, τήν καρδιά 

μου καί τό σῶμα μου· ἀξίωσέ με νά προσεγγίσω τό μεγάλο αὐτό καί φοβερό μυστήριο καί 

εὐλόγησέ με μέ τήν συγκατάβαση καί τήν ἀρχοντική ἀγάπη Σου.

Οὐράνιε Πατέρα, προσπέφτω στά πόδια Σου ἱκετεύοντας τό ἔλεός Σου. Γενηθήτω τό 

θέλημά σου!



O  ιερέας, το εκκλησιαστικό συμβούλιο, η φιλόπτωχος, το ελληνικό και το κατηχητικό σχο-

λείο, η νεολαία, η χορωδία, τα παιδιά του ιερού, ο ψάλτης και σύσσωμη η Κοινότης του 

Αγίου Νικολάου, χαίρει και αγάλλεται μαζί με την Αρχιεπισκοπή Καναδά, διότι ο Σεπτός Ποιμε-

νάρχης μας Σεβασμιώτατος κ.κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ συμπληρώνει Πενήντα Χρόνια Αρχιερωσύνης.

ΑΞΙΟΣ!

ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ!

Είναι στιγμές στη ζωή του καθενός που ξεχωρίζουν. Στιγμές που καθορίζουν και σηματοδο-

τούν την επί της γης πορεία μας. Μία τέτοια χρονική στιγμή για την προσωπική ζωή του Αρχι-

επισκόπου Καναδά, κ.κ. Σωτηρίου, είναι η 18 Δεκεμβρίου 1973. Εξελέγη Επίσκοπος Κωνσταντίας 

και υπηρετεί την ορθόδοξη εκκλησία στον Καναδά, συμπληρώνοντας 50 χρόνια Αρχιερωσύνης. 

Πέντε δεκαετίες Αρχιερωσύνης, πέντε δεκαετίες ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου ως Αρχιε-

ρέας.

Πέντε δεκαετίες πολλών ιερών και ιστορικών γεγονότων, ανεξίτηλα γραμμένων στα βιβλία 

της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Καναδά.

Πέντε δεκαετίες διακονίας και προσφοράς.

Πρίν από 60 χρόνια που χειροτονήθηκε διάκονος - διάκονος παραμένει, παρόλο που διήλθε 

όλα τα αξιώματα της ιεραρχίας και υπηρετεί την εκκλησία τόσο απλά και ταπεινά με σύνεση, 

εμπειρία, νηφαλιότητα και ευελιξία.

Η φωνή του και η παρουσία του αποτελεί πνευματικό φάρο για ολόκληρο τον Καναδά και 

την Ορθοδοξία. Είναι σημαντικό ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι γεμάτα με την παρουσία του Χρι-

στού, ο Θεός του χάρισε πνοή δύναμης, αγάπης και σοφίας, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο και το 

πηδάλιο της Καναδικής Ορθόδοξου Εκκλησίας. 

Κλήρος και λαός ενώνουμε τις προσευχές μας προς τον παντοδύναμο και Πανάγαθο Θεό 

να του χαρίζει πολλά ακόμα χρόνια υγείας, ψυχική και σωματική δύναμη, υπομονή στην υψηλή 

και πολυεύθυνη διακονία του, την ευαίσθητη από αγάπη προς όλους μας καρδιά του, με μόνο 

εργαλείο την Αγία Χάρη του Θεού και τα πολλά χαρίσματά του. Στο πρόσωπό του είναι η αντα-

νάκλαση της καρδιάς του και στο έργο του η φωτεινότητα της Αγάπης.

Σας ευχόμαστε, Σεβασμιώτατε, να μακροημερεύσετε στο τιμόνι της ορθόδοξης Εκκλησίας 

του Καναδά, και να συνεχίσετε να μας καθοδηγείτε προς τις πύλες της Άνω Ιερουσαλήμ, και να 

μας ενδυναμώνετε με την πνοή σας.

Ζείτε αιωνίως εις το Φως της δόξης του Θεού.

Εις πολλά έτη, Σεβασμιώτατε,

Πάτερ και Δέσποτα!





‛ Η  Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ



Πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ὁ Θεός

τόν Παναγιώτατον καί Σεβασμιώτατον

ἡμῶν Αὐθέντην καί Δεσπότην

τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην

Κύριον Κύριον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ.

Κύριε, φύλαττε Αὐτόν

εἰς πολλά ἔτη, εἰς πολλά ἔτη, εἰς πολλά ἔτη!



Ἀρχιεπίσκοπος Καναδᾶ
Ὑπέρτιμος & Ἔξαρχος Πάσης Ἀρκτικῆς

κ.κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ



Ημετανάστευση των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Στις αρχές του 

20ού αιώνα, στον Καναδά υπήρχαν περίπου 300 Έλληνες. Οι πρώτες Ελληνικές 

Κοινότητες που ιδρύθηκαν ήσαν στο Μόντρεαλ, στο Toronto και στο Thunder Bay. 

Πρώτος Επίσκοπος στον Καναδά διορίστηκε το 1960 ο Μητροπολίτης Ελαίας Αθη-

ναγόρας. Ακολούθησε ο Επίσκοπος Ροδοστόλου Τιμόθεος 1963-1967 και ο Επίσκοπος 

Αγκώνος Θεοδόσιος 1967-1973. Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, εξελέγη Επίσκοπος 

Κωνστάντιας, στις 18 Δεκεμβρίου 1973 και χειροτονήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1974 και 

από τότε υπηρετεί την Ορθόδοξη Εκκλησία στον Καναδά.

Προήχθη σε Επίσκοπο Τορόντο το 1979. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1996, με την αλλαγή 

του Συντάγματος και την διάσπαση της ενιαίας Αρχιεπισκοπής Αμερικής ανυψώθηκε 

σε Μητροπολίτη Τορόντο και Υπέρτιμο και Έξαρχο παντός Καναδά και σε Αρχιεπί-

σκοπο το 2019. Υπήρχαν τότε 22 Ελληνικές Ορθόδοξες Κοινότητες. Τώρα έχουν αυξη-

θεί σε 77. Σήμερα ο Ελληνισμός είναι περίπου 350.000.

Κατά την Αρχιερατεία του τότε Επισκόπου και νυν Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, η Ιερά 

Επισκοπή και Ιερά Αρχιεπισκοπή τώρα, ίδρυσε τα κάτωθι κοινωφελή ιδρύματα:

Ετήσιες Συνελεύσεις Νεολαίας (1980). Μηνιαία Ελληνορθόδοξη Εφημερίδα «Ορθό-

δοξη Πορεία» (1982). Κοινωφελείς Υπηρεσίες (1984). Metahomes, δηλαδή στέγες για 

τους άστεγους (1984). Την Ελληνική Ορθόδοξη Αδελφότητα του Καναδά (1987). Εβδο-

μαδιαίο Τηλεοπτικό Πρόγραμμα «Ορθόδοξη Φωνή» (1990). Ιερές Μονές, Πατροκοσμά 

στο Τορόντο και Παρηγορήτισσας στο Μόντρεαλ (1993). Οργανισμό Ελληνορθόδο-

ξης Παιδείας στο Οντάριο «Μεταμόρφωση» (1996), Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχο-

λείο «Μεταμόρφωση», Παιδικός Σταθμός Toronto «Μεταμόρφωση», Προ-νηπιαγωγείο 

Toronto «St. Nicholas», Παιδικός Σταθμός Toronto, Οίκους Ευγηρίας (εννέα Γηροκο-

μεία στις πόλεις Toronto, Montreal, Laval, Vancouver). Πενήντα οικίες για οικογένει-

ες με ανάγκες (Thunder Bay). Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Τορόντο 

(1998). Θερινές κατασκηνώσεις «Μεταμόρφωσης» (1999). Πολιτιστικό Κέντρο της Ιε-

ράς Αρχιεπισκοπής (2002). Συγκρότημα θερινών κατοικιών και κατασκηνώσεων (2012).

Για την ιστορία, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος (Αθανασούλας) γεννήθηκε στα Λεπιανά 

του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων του Νομού Άρτας στις 19 Φεβρουαρίου 1936. Λαϊκός 

ακόμη, υπηρέτησε ως Επιμελητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μό-

ντρεαλ. Μιλά ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Εφέτος, σε ηλικία 86 ετών συμπλήρωσε 

60 συναπτά έτη στο τιμόνι της Εκκλησίας Καναδά και 25 χρόνια από την εγκαθίδρυσή 

του ως Μητροπολίτη στην πρώτη Μητρόπολη Καναδά και εν συνεχεία Αρχιεπισκοπή.

Για το πλούσιο και αξιοζήλευτο έργο του έχει τιμηθεί με το Χρυσό Μετάλλιο του 

Καναδά, το μετάλλιο για τα «125 χρόνια Καναδάς», το χρυσό Ιωβηλαίο της Βασίλισσας 

Ελισάβετ Β΄ (2002), το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών και του Ανώτερου Ταξιάρχου 

του Τάγματος του Φοίνικα της Ελλάδας.











Σιλβέστρου Ρώμης,
Σεραφείμ ὁσ. τοῦ Σάρωφ,
Γεωργίου τοῦ Ἴβηρος

Πολυεύκτου μ.,
Εὐστρατίου θαυματ. ὁσ.,
Παρθένας Ἐδεσσαίας

Προσκύνησις τιμίας 
ἁλύσεως ἀπ. Πέτρου, 
Νικολάου
Μυτιληναίου νεομ.

Κλήμεντος Ἀγκύρας, 
Ἀγαθαγγέλου μ.,
Διονυσίου ὁσ.
ἐν Ὀλύμπῳ

† Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
(Ἑορτή Παιδείας),
Ἱππολύτου Ρώμης
& τῶν σύν αὐτῷ

Μαλαχίου πρ., Γορδίου μ.,
Θωμαΐδος μ. ἐν Λέσβῳ, 
Θεαγένους ἱερομ.

Γρηγορίου Νύσσης, 
Δομετιανοῦ Μελιτινῆς

† Ἀντωνίου Μεγάλου, 
Γεωργίου νεομ.
ἐν Ἰωαννίνοις

Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ.,
Νεοφύτου ἐγκλ.,
Φίλωνος Καρπασίας 
θαυμ.

Κύρου & Ἰωάννου
τῶν Ἀναργύρων,
Ἀθανασίας & θυγατέρων μ., 
Ἀρσενίου ὁσ.
ἐν Πάρῳ

Σύναξις 70 Ἀποστόλων, 
Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, 
Θεοκτίστου ὁσ.

Θεοδοσίου ὁσ.
κοινοβιάρχου,
Θεοδοσίου ὁσ.
Μ. Φιλοθέου
ἐν Ἄθῳ
† Ἀθανασίου & Κυρίλλου 
πατριαρχῶν
Ἀλεξανδρείας

† Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου,
Αὐξεντίου νεομ. Βελλᾶς 
Ἰωαννίνων

ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ,
Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ.,
Συγκλητικῆς ὁσ.

Τατιανῆς, Μερτίου, 
Εὐθασίας μαρτύρων

Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου,
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, 
Ἀρσενίου Κερκύρας

Ξενοφῶντος & Μαρίας 
ὁσ. & συνοδείας αὐτῶν, 
Συμεών, Ἀμμωνᾶ ὁσ.

† ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
(Ἀργία, Μ. Ἁγιασμός) 

Ἑρμύλου &
Στρατονίκου μαρτ.,
Μαξίμου ὁσ.
Καυσοκαλυβίτου

† Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου,
Ζαχαρίου νεομ. ἐξ Ἄρτης

† Ἀνακομιδή λειψάνων
Ἰωάννου Χρυσοστόμου,
Μαρκιανῆς βασιλίσσης,
Δημητριανοῦ
Ταμασοῦ Κύπρου

† Σύναξις Ἰωάννου
Προδρόμου & Βαπτιστοῦ 

Ἁγίων Ἀββάδων ἐν Σινᾷ 
& Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων, 
Νίνας ἰσαποστόλου

Μαξίμου ὁμ.,
Νεοφύτου & Ἁγνῆς μ., 
Εὐγενίου Τραπεζοῦντος, 
Μαξίμου Γραικοῦ

Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, 
Παλλαδίου ὁσ.,
Χάριτος μάρτ.

† ΠΕΡΙΤΟΜΗ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
Βασιλείου Καισαρείας 
τοῦ Μεγάλου,
Τηλεμάχου μ.
† ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ,
Δομνίκης ὁσ.,
Γεωργίου Χοζεβίτου, 
Ἀττικοῦ & Κύρου 
ΚΠόλεως

† ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ),
Παύλου τοῦ Θηβαίου,
Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ὁσ.,
Γερασίμου Β΄ Παλλαδᾶ

† ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ),
Τιμοθέου ἀπ.,
Ἀναστασίου Πέρσου, 
Ἰωσήφ ἡγιασμένου 
Σαμακοῦ

† ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
(ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ), Ἀν. λειψ. 
Ἰγνατίου Θεοφόρου,
Δημητρίου
Χιοπολίτου νεομ.
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ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΜΑΤΑ ΤΟ 2007
Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ο κάθε καινούργιος χρόνος είναι μία ιδιαίτερη ευλογία του Θεού. Καθήκον του κάθε ανθρώπου είναι να 
τον χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Επειδή ο άνθρωπος είναι υλικοπνευματικός πρέπει το 

2007 ο καθένας να κάμει υλική και πνευματική πρόοδο.
Η Ιερά μας Μητρόπολη, κατά κοινή ομολογία, έχει κάμει μεγάλη πρόοδο, υλική και πνευματική. Η πρό-

οδος όμως, ποτέ δεν έχει τέλος. Πάντοτε μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Η Ιερά Μητρόπολή μας στο 2007 
οφείλει να προωθήσει τις εγκαταστάσεις θερινών κατασκηνώσεων στο Kingston, αλλά και το πνευματικό 
έργο μέσω των Κοινοτήτων της.

Οι εβδομήντα οκτώ Κοινότητές μας εργάζονται αρκετά καλά. Τρεις από αυτές έχουν χάσει την εμπιστο-
σύνη του λαού και χρειάζεται να κάνουν ριζικές αλλαγές, ώστε να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη του λαού.

Ιερά Μητρόπολη, Κοινότητες και ιερείς πρέπει να φροντίσουν περισσότερο την διδασκαλία και την 
εμπέδωση της ορθόδοξης πίστης στους χριστιανούς μας, αλλά και την διάδοσή της στους μη χριστιανούς. Ο 
Μωαμεθανισμός κάνει φοβερή προπαγάνδα σε βάρος του Χριστιανισμού. Εμείς, δυστυχώς, δεν έχουμε πάρει 
στα ζεστά το ζήτημα της πίστης μας που είναι η πραγματική αλήθεια.

Στα Πανεπιστήμια γίνεται φοβερή προπαγάνδα των άλλων θρησκειών για να αποκτήσουν οπαδούς με-
ταξύ των φοιτητών. Η Ορθοδοξία και γενικά ο χριστιανισμός αδρανεί. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι ιερείς 
μας είναι λίγοι και σκορπισμένοι στον αχανή Καναδά και δεν επαρκούν. Χρειάζεται να οργανωθεί η νεολαία 
στα πανεπιστήμια.

Τα ημερήσια, απογευματινά και σαββατιανά ελληνορθόδοξα σχολεία και τα κατηχητικά καταβάλλουν 
μεγάλες προσπάθειες, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. Χρειάζεται περισσότερος ζήλος και 
φροντίδα εκ μέρους των γονέων και όλων των άλλων αρμοδίων.

Ασθενείς σε νοσοκομεία και φυλακισμένοι πρέπει να νιώθουν περισσότερο την παρουσία της Εκκλησίας 
δια μέσου των ιερέων μας. Χρειάζεται περισσότερη φροντίδα για τους ηλικιωμένους μας και περισσότεροι 
οίκοι ευγηρίας.

Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο, οργανισμός απαραίτητος για την προάσπιση και προώθηση των εθνι-
κών μας συμφερόντων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν έχει κάνει, όσο έπρεπε, αισθητή την παρουσία 
του. Στο 2007 πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο και να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες. Μία από αυτές 
πρέπει να είναι η ίση χρηματοδότηση των ημερησίων σχολείων στο Ontario, όπως χρηματοδοτούνται τα 
ρωμαιοκαθολικά σχολεία από τις κυβερνήσεις. 

Οι περισσότεροι από τους εθνικοτοπικούς συλλόγους μας συνεχώς αδυνατίζουν. Μερικοί κάνουν τις συ-
νεδριάσεις τους, αλλά και τη διδασκαλία των χορών για τα παιδιά τους την Κυριακή, και μάλιστα την ώρα 
της Θείας Λειτουργίας. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πέραν τούτου, οι εθνικοτοπικοί μας σύλλογοι πρέπει 
να συνεργάζονται απόλυτα με τις Κοινότητές μας. Αν δεν κάνουμε τα παιδιά μας Ορθοδόξους χριστιανούς, 
δεν θα τα κάνουμε ούτε Έλληνες.

Τα Ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή της ομογένειας. Ο ρόλος αυτός, 
πολλές φορές είναι θετικός και πολλές φορές είναι αρνητικός. Είναι καθήκον τους να κάμουν τον ρόλο τους 
θετικό και ωφέλιμο για την ομογένεια.

Στο 2007 θα γίνουν εκλογές πολλών κυβερνήσεων. Είναι καιρός ο Ελληνισμός να αντιληφθεί, ότι χρειάζε-
ται περισσότερους ομογενείς μέσα στις κυβερνήσεις του Καναδά. Δεν επιτρέπεται αλληλοσπαραγμός μεταξύ 
των ομογενών υποψηφίων. Χρειάζεται διακριτική και συστηματική συνεργασία όλων.

Το 2007 είναι το πολυτιμότερο δώρο του Θεού στον καθένα μας. Είναι μεγάλη αμαρτία να σπαταλάς τον 
χρόνο σου. Η στιγμή που πέρασε και δεν την εκμεταλλεύθηκες, θα μένει για πάντα ανεκμετάλλευτη για σένα. 
Δεν μπορείς να ξαναζήσεις αυτή τη στιγμή. Χάθηκε οριστικά για σένα. Η αξία του χρόνου είναι ανεκτίμητη. 
Το 2007 είναι πρόκληση για όλους και πρόσκληση για δουλειά. Θα είμαστε άξιοι της τύχης μας, αν δεν το 
χρησιμοποιήσουμε σωστά.

Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι το 2007 είναι ευλογημένο από τον Θεό. Θα είναι πιο ωφέλιμο για μας και τα 
παιδιά μας, αν ο καθένας μας κάνει το καθήκον του σωστά. Εύχομαι σε όλους καλή δουλειά και καλή χρονιά.

Ιανουάριος 2007











Φωτίου ΚΠόλεως
τοῦ Μεγάλου,
Βουκόλου Σμύρνης

Ἀκύλα & Πρισκίλλης ἀπ., 
Μαρτινιανοῦ ὁσ.,
Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας

Λέοντος Κατάνης,
Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης

† ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,
Προκοπίου Δεκαπολίτου, 
Γελασίου μίμου, Στεφάνου 
γηροκόμου, Ἐφραίμ ὁσ.
Κατουνακιώτου

Παρθενίου Λαμψάκου, 
Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ, 
Γεωργίου Διβόλη νεομ.

Αὐξεντίου, Ἀβραάμου, 
Μάρωνος ὁσ.,
Νικολάου νεομ.
τοῦ Κορινθίου

Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, 
Τιμοθέου ὁσ.,
Ζαχαρίου Ἰεροσολύμων

Βασιλείου ὁσ. ὁμολ.,
Κυράννης νεομ. ἐν Θεσ/νίκῃ,
Προτερίου Ἀλεξανδρείας, 
Κασσιανοῦ τοῦ
Ρωμαίου

Τρύφωνος μ.,
Βασιλείου Θεσ/νίκης, 
Ἀναστασίου νεομ.
ἐκ Ναυπλίου

Ζαχαρίου προφ.,
Θεοδώρου
Στρατηλάτου μεγαλομ.

Ὀνησίμου ἀπ.,
Ἀνθίμου ἐν Χίῳ,
Ἰωάννου ν. ὁσιομ.
ἐκ Χαλάστρας

Εὕρεσις λειψ. τῶν
ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτ., 
Ἀθανασίου ὁμολ.,
Βαραδάτου ὁσ.

† ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, 
Ἀγαθοδώρου,
Ἰορδάνου Τραπεζ.

Νικηφόρου μ.,
Μαρκέλλου Σικελίας, 
Παγκρατίου
Ταυρομενίου μ.

Παμφίλου ἱερομάρτ., 
Φλαβιανοῦ ΚΠόλεως

Πολυκάρπου Σμύρνης, 
Γοργονίας ὁσίας

Συμεών θεοδόχου, 
Ἄννης πρ.,
Σταματίου, Ἰωάννου,
Νικολάου νεομ.
ἐκ Σπετσῶν
† Χαραλάμπους ἱερομ., 
Ζήνωνος ὁσ.
ταχυδρόμου

Θεοδώρου Τήρωνος, 
Μαρκιανοῦ
& Πουλχερίας βασιλ., 
Θεοδώρου νεομ. 
τοῦ Βυζαντίου
† Α΄ & Β΄ εὕρεσις τιμίας 
κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου

Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, 
Ἀβραμίου ἱερομ.,
Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ.

Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ.,
Θεοδώρας βασιλίσσης

† Ψυχοσάββατον, 
Λέοντος Πάπα Ρώμης, 
Ἀγαπητοῦ Σινάου, 
Παρηγορίου μ.

Τῶν ἐν ἀσκήσει
λαμψάντων ἁγίων, 
Ταρασίου ΚΠόλεως, 
Ρηγίνου Σκοπέλου
ἱερομ.

† ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
(Ἀρχή Τριωδίου), Ἀγάθης μ., 
Θεοδοσίου ὁσ. ἐν Σκοπέλῳ, 
Ἀντωνίου Ἀθηναίου νεομ.

† ΑΣΩΤΟΥ,
Μελετίου Ἀντιοχείας, 
Ἀντωνίου Β΄ ΚΠόλεως,
Χρήστου νεομ.
κηπουροῦ

† ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, 
Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, 
Ἀρχίππου ἀπ.

† ΤΥΡΙΝΗΣ, Πορφυρίου Γάζης, 
Φωτεινῆς μεγ. & ἰσαπ. τῆς 
Σαμαρείτιδος, Θεοκλήτου μ., 
Ἰωάννου Κάλφα
νεομάρτ.
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Την ίδια στιγμή δεν την ξαναζείς

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Με την χάρη του Θεού φθάσαμε στο τέλος του 2009 και στην αρχή του 2010. Αν καλοσκεφθούμε τα 
πράγματα, θα δούμε, ότι ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου.

Τη στιγμή αυτή την οποία ζούμε τώρα δεν θα την ξαναζήσουμε ποτέ. Έφυγε ανεπιστρεπτί, ή περάσα-
με εμείς απ’ αυτή τη στιγμή του χρόνου και δεν θα ξαναπεράσουμε ποτέ.

Το παν στη ζωή μας εξαρτάται από το πώς ζούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας. Ακούμε πολλές φο-
ρές «κάμε το καθήκον της στιγμής». Αντιλαμβανόμαστε άραγε σωστά το νόημα της φράσης αυτής; Αν 
ναι, τότε την κάθε στιγμή της ζωής μας πρέπει να την χρησιμοποιούμε σωστά.

Τη στιγμή αυτή την οποία ζούμε τώρα, ή την κερδίζουμε ή την χάνουμε. Αν την χρησιμοποιούμε σω-
στά, την κερδίζουμε. Αν δεν την χρησιμοποιούμε σωστά, την σπαταλάμε. Την χάνουμε.

Από το πώς χρησιμοποιούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας εξαρτάται το παρόν και το μέλλον μας. Αν 
μια στιγμή οδηγείς το αυτοκίνητό σου και δεν έχεις τον νου σου στο οδήγημα, κάμνεις ατύχημα και σκοτώ-
νεσαι. Δεν εκμεταλλεύθηκες τη στιγμή αυτή σωστά. Έχασες το παρόν και το μέλλον. Έχασες την ζωή σου.

Από κάθε στιγμή της ζωής μας δεν εξαρτάται μόνο η ζωή μας επί της γης, αλλά και η μετά θάνατο 
ζωή. Αν στην κάθε στιγμή της ζωής σου πιστεύεις στον Θεό και κάμεις το καλό, βαδίζεις επί του ασφα-
λούς για την αιωνιότητα και για την κληρονομιά της Βασιλείας του Θεού. Αν την κάθε στιγμή της ζωής 
σου την σπαταλάς και την χρησιμοποιείς για το κακό, σίγουρα πετυχαίνεις το αντίθετο. Βαδίζεις ολοτα-
χώς για την αιώνια κόλαση.

Έχουν την ίδια αξία όλες οι στιγμές της ζωής σου; Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Φαίνεται όμως, ότι οι 
στιγμές των νιάτων σου έχουν μεγαλύτερη αξία και σημασία. Μερικά παραδείγματα. Αν την κάθε στιγμή 
της νιότης σου την χρησιμοποιήσεις σωστά για την μόρφωσή σου, πήρες όλα τα εφόδια για να επιτύχεις 
στο υπόλοιπο της ζωής σου. Αν αντίθετα, την σπατάλησες την κάθε στιγμή της νιότης σου, τότε είσαι 
χωρίς εφόδια για το υπόλοιπο της ζωής. Ένα άλλο παράδειγμα. Ένας εικοσάχρονος χρησιμοποιεί τον 
χρόνο του σωστά και κερδίζει, ας υποθέσουμε $ 1000. Τα βάζει αυτά τα χίλια δολάρια στην τράπεζα και 
παίρνει τον τόκο μέχρι που θα πεθάνει. Αν σπαταλήσει όλα τα χρόνια της ζωής του και μόνο τον τελευ-
ταίο χρόνο της ζωής του εκμεταλλευθεί σωστά, και τότε κερδίσει τα χίλια δολλάρια, έχει χάσει τον τόκο 
όλων των ετών. Εδώ φαίνεται καθαρά, ότι μία στιγμή της νιότης του ανθρώπου, έχει μεγαλύτερη αξία 
από μία στιγμή των γηρατειών του.

Ας πάμε από τα υλικά στα πνευματικά. Έχει η κάθε στιγμή της νιότης του ανθρώπου την ίδια πνευματι-
κή αξία που έχει η κάθε στιγμή των γηρατειών του; Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ό,τι ισχύει για τα υλικά, 
ισχύει και για τα πνευματικά. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εδώ έχομε ένα καινούργιο στοι-
χείο. Έχουμε το στοιχείο της μετάνοιας. Για τα πνευματικά, η στιγμή της μετάνοιας έχει την μεγαλύτερη 
αξία. Ο Θεός είναι πανοικτίρμων. Τη στιγμή που εμείς μετανοούμε παίρνει το σφουγγάρι και σβήνει όλες τις 
αμαρτίες μας. Όταν είμαστε μετανοημένοι και ζούμε εν μετανοία, η ψυχή μας είναι λευκοντυμένος άγγελος. 
Και αν φύγουμε από τον κόσμο αυτό με πραγματική μετάνοια, κερδίζουμε την αιωνιότητα και την αιώνια 
Βασιλεία του Θεού. Γι’ αυτό, για τα πνευματικά, η στιγμή της μετάνοιας έχει την μεγαλύτερη αξία.

Τώρα που καταλάβαμε την αξία του χρόνου για τα υλικά και για τα πνευματικά, ας κάνουμε τον απο-
λογισμό μας. Ας ιδούμε πώς μέχρι τώρα περάσαμε την κάθε στιγμή της ζωής μας. Την χρησιμοποιήσαμε 
σωστά για τα υλικά; Την χρησιμοποιήσαμε σωστά για τα πνευματικά;

Αυτός ο απολογισμός έχει μεγάλη σημασία, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει ο προγραμματισμός τον 
οποίο κάνουμε για τον μέλλον. Ας προγραμματίσουμε λοιπόν, στον καινούργιο χρόνο, αλλά και στο υπό-
λοιπο της ζωής μας, να χρησιμοποιήσουμε κάθε στιγμή σωστά. Και για τα υλικά και για τα πνευματικά.

Εύχομαι σε όλους ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο και ευλογημένο από τον Θεό. Εύχομαι όλοι μας 
να αντιληφθούμε, ότι την κάθε στιγμή που ζούμε δεν πρόκειται να την ξαναζήσουμε και να χρησιμοποι-
ούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας σωστά για τα υλικά και τα πνευματικά. Εύχομαι η ειρήνη του Χριστού 
«η πάντα νουν υπερέχουσα» να είναι βίωμα του κάθε ανθρώπου και να βασιλεύει επί της γης.

Ιανουάριος 2010











Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτ., 
Εὑρ. Τιμίου Σταυροῦ & 
ἥλων ὑπό Ἁγ. Ἑλένης

Ἀνακ. λειψάνων
Νικηφόρου ΚΠόλεως, 
Πουπλίου Ἀθηνῶν 
ἱερομ.

Τῶν ἐν Μ. Ἁγ. Σάββα 
ἀναιρ. ὁσ., Νικήτα
ὁμ. Ἀπολλωνιάδος,
Μύρωνος νεομ.
Κρητός

Ματρώνης
ἐν Θεσσαλονίκῃ,
Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτ.

Λαυρεντίου ὁσ.
Μεγάρων,
Ἐφραίμ, Βασιλέως,
Εὐγενίου κ.λπ. ἱερομ.

Βενεδίκτου ὁσ.,
Εὐσχήμονος ὁμολ. 
Λαμψάκου

Θωμᾶ ΚΠόλεως,
Ἰακώβου ὁσ. ὁμολ.,
Μιχαήλ Εὐρυτάνος νεομ. 
ἐν Θεσ/νίκῃ

Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, 
Διονυσίου ἐλεήμονος 
Λαρίσης

Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου
& Ἀντωνίνης μαρτύρων,
Παρασκευᾶ
Τραπεζουντίου νεομ.

Θεοφυλάκτου
Νικομηδείας ὁσ.,
Ἑρμοῦ ἀπ., Παύλου 
ὁμολ.

Ἀγαπίου & τῶν σύν 
αὐτῷ μ., Ἀριστοβούλου 
Βρετανίας, Μανουήλ 
νεομ. Κρητός

Βασιλείου ἱερομ.,
Καλλινίκης μ.,
Εὐθυμίου νεομ.
ἐκ Δημητσάνης

Μάρκου Ἀρεθουσίων, 
Κυρίλλου διακ.,
Διαδόχου Φωτικῆς

Ἡσυχίου μ.,
Θεοδότου Κυρηνείας, 
Νικολάου Πλανᾶ ὁσ.,
Εὐθαλίας παρθενομ.

† Τῶν Ἁγίων
40 Μαρτύρων
ἐν Σεβαστείᾳ

Σαβίνου, Ἰουλιανοῦ μ., 
Χριστοδούλου ὁσ.
ἐν Πάτμῳ

Νίκωνος
& 199 μαθητῶν μαρτ.,
Λουκᾶ νεομ.
ἐν Μυτιλήνῃ

†Μ. ΚΑΝΩΝ*, Ἰωάννου 
ὁσ. τῆς Κλίμακος,
Ζαχαρίου νεομ. Κορίνθου, 
Εὐβούλης μητρός
Ἁγ. Παντελ.

† Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, 
Εὐτροπίου, Κλεονίκου, 
Βασιλίσκου μ.,
Θεοδωρήτου ἱερομ. 
Ἀντιοχείας
† Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Κο-
δράτου Κορίνθου, Ἀνα-
στασίας τῆς Πατρικίας

† Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ,
Ἀλεξίου ἀνθρώπου
τοῦ Θεοῦ,
Θεοστηρίκτου
ὁμολογητοῦ
† Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, 
Ἀρτέμονος Σελευκείας, 
Παρθενίου Γ΄ ΚΠόλεως

† ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, 
Ὑπατίου Γαγγρῶν,
Ἀκακίου ὁμ., Θεοφίλου 
Κρητός, Ἰννοκεντίου 
Μόσχας

† Θαῦμα Κολλύβων
Ἁγ. Θεοδώρου,
Γερασίμου ὁσ. Ἰορδανίτου,
Παύλου &
Ἰουλιανῆς μαρτ.
Σωφρονίου Ἰεροσολύμων,
Θεοδώρας Ἄρτης

Κυρίλλου Ἰεροσολύμων, 
Τροφίμου &
Εὐκαρπίωνος μαρτ.

† ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Ἐθνική Ἑορτή) 

† Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας),
Κόνωνος μ., Μάρκου ὁσ. 
ἀσκητοῦ, Γεωργίου νεομ.
ἐκ Ραψάνης, Κόνωνος
κηπουροῦ
† Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
(Γρηγορίου Παλαμᾶ), 
Θεοφάνους ὁμολογητοῦ, 
Γρηγορίου
Διαλόγου

† Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(Σταυροπροσκυνήσεως), 
Χρυσάνθου & Δαρείας μ., 
Δημητρίου
τορναρᾶ νεομ.
† Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάν. 
Κλίμακος), Σύναξις 
Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, 
Στεφάνου ὁμολ.
Τριγλίας

* Ὁ Μέγας Κανών ψάλλεται στίς ἐνορίες τήν Τετάρτη τό ἀπόγευμα.
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Οι γονείς του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Σωτηρίου, 
 Αναστασία και Γεώργιος.



Το ένδοξο 1821

Γεωγραφική και πνευματική ελευθερία

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ένδοξη χώρα η Ελλάδα. Ζει για πολλές χιλιετίες. Πολυκύμαντη η ιστορία της. Γνώρισε νίκες, 
αλλά και ήττες. Θριάμβους, αλλά και καταστροφές. Τα σύνορά της άλλαξαν πολλές φορές. 

Στην αρχαιότητα με τις αποικίες τη εκτείνονταν σε πολλά μέρη. Στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου τα σύνορά της έφθασαν στη μακρινή Ασία και στην Αφρική. Και επί Βυζαντινής Αυτοκρατορί-
ας η επικράτειά της ήταν πολύ πολύ μεγάλη. Τα σημερινά της σύνορα είναι περιορισμένα.

Υπάρχει όμως και σήμερα μία παγκόσμια Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα της Διασποράς και του Ελ-
ληνικού Πνεύματος. Αυτά τα δύο έχουν κατακτήσει την υφήλιο. Ζουν, εργάζονται, προοδεύουν, 
φωτίζουν.

Για να φωτίζει κάποιος πρέπει να είναι ο ίδιος φως ή να παίρνει από κάποιον άλλον το φως και 
να το μεταδίδει.

Υπήρχε το φως της Ελλάδας. Των Ελλήνων φιλοσόφων. Των Προφητών και των άλλων σοφών. 
Μα και το φως αυτό δεν ήταν αρκετό. Πάλι η ανθρωπότης ζούσε σε κάποιο πνευματικό σκοτάδι. 
Χρειαζόταν περισσότερο φως. Άπλετο φως. Πηγαίο φως. Αληθινό φως. Και έλαμψε ο Ήλιος της 
Δικαιοσύνης. Ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και «ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα». Αυτό είναι 
ο Ευαγγελισμός που γιορτάζουμε. Η σύλληψη και η γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού, του Ήλιου της 
Δικαιοσύνης.

Καλή και απαραίτητη η γεωγραφική ελευθερία, μα σπουδαιότερη η πνευματική ελευθερία. Στα 
χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς ο Έλληνας έχασε την γεωγραφική του ελευθερία, όχι όμως και την 
πνευματική του ελευθερία. Πέρασε χρόνους και αιώνες δύσκολους, αλλά με αδούλωτο το φρόνημα 
της ελευθερίας του. Χάρις σ’ αυτό το αδούλωτο φρόνημά του απέκτησε και γεωγραφική ελευθερία. 
Αν είχε χάσει την πνευματική του ελευθερία δεν θα αποκτούσε ποτέ γεωγραφική ελευθερία.

Σήμερα ο Έλληνας απολαμβάνει γεωγραφική ελευθερία. Απολαμβάνει και πνευματική ελευθερία 
αν ο ίδιος το θέλει και το επιδιώκει. Σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Στον κόσμο επιδιώκεται 
η δημοκρατία και η ελευθερία. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια σε δικτατορικά 
και θεοκρατικά καθεστώτα υπάρχουν προβλήματα. Εκεί δυστυχώς υπάρχει ελευθερία και σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο για «τους δικούς μας», όχι για τους άλλους. Όταν αυτό συμβαί-
νει, στην ουσία δεν υπάρχει ελευθερία, ούτε σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κανένα.

Γιορτάζοντας εφέτος εδώ στον Καναδά την διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου, να εξετάσουμε εάν 
έχουμε πνευματική ελευθερία. Όποιος χάνει την ελληνικότητά του και το ορθόδοξο φρόνημά του, 
χάνει την πνευματική του ελευθερία. Είναι ειρωνεία να ζούμε σε μια τόσο ελεύθερη χώρα και μερικοί 
από μας να χάνουν την πνευματική τους ελευθερία. Αν οι ήρωες πρόγονοί μας είχαν χάσει την πνευ-
ματική τους ελευθερία δεν θα υπήρχε γεωγραφικά ελεύθερη Ελλάδα, ούτε κι εμείς οι Έλληνες της 
Διασποράς θα είμαστε πνευματικά ελεύθεροι. Χωρίς την πνευματική σου ελευθερία σβήνεσαι από 
τον χάρτη. Διάλεξε και πάρε.

Οι ήρωες πρόγονοί μας, το 1821, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής σκλαβιάς αγωνί-
σθηκαν τον καλόν αγώνα. Έλαβαν το στεφάνι της νίκης και της ελευθερίας. Ζητούν από μας, όπου 
γης, να συνεχίσομε τον αγώνα τους να μη χάσομε την ελευθερία μας. Να μη χάσομε το ελληνορ-
θόδοξο φρόνημά μας. Αυτό είναι το καθήκον μας. Αυτή είναι η «αγαθή μερίδα». Μακάριοι όσοι θα 
εκλέξουν την «αγαθή μερίδα».

Έτσι πρέπει να γιορτάσουμε την διπλή γιορτή. Με ελληνορθόδοξο φρόνημα. Αποφασισμένοι να 
μη χάνουμε ούτε την γεωγραφική μας, ούτε την πνευματική μας ελευθερία. Όλοι στις πνευματικές 
επάλξεις.

Μάρτιος 2007











Κατά παράδοσιν καταλύεται ἰχθύς. Κατά τόν  Ἅγ. Νικόδημον Ἁγιορείτην τήν περίοδον τοῦ Πεντη κο σταρίου
(ἀπό Δευτέρας τοῦ Θωμᾶ ἕως καί Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς) κα ταλύεται ἔλαιον καί οἶνος εἰς ὅλας τάς Τετάρτας καί Παρασκευάς.

Νικήτα ὁμολογητοῦ, 
Ἰωσήφ ὑμνογράφου

†Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ 
παγκάλου, Τερεντίου & τῶν 
σύν αὐτῷ μ., Γρηγορίου Ε΄ 
ΚΠόλεως, Δήμου
ἐν Σμύρνῃ
Β΄ Διακ/σίμου,
Συμεών ἱερομ. Περσίδος, 
Ἀδριανοῦ μ., Μακαρίου
Κορίνθου

Ἐλισάβετ ὁσ. θαυμ., 
Νικολάου νεομάρτ.
ἐν Μαγνησίᾳ

Γεωργίου ὁσ. ἐν Μαλαιῷ, 
Θεωνᾶ Θεσσαλονίκης, 
Νικήτα ἐν Σέρραις

† Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 
Παρθένων, Ἀντίπα
Περγάμου, Τρυφαίνης μ.,
Ματρώνης ὁσ.
ἐν Κυζίκῳ
Ραφαήλ, Νικολάου &
Εἰρήνης μ., Σάββα στρατηλ.,
Ἰωάννου ὁσ. Ἰσαύρου, 
Ἀθανασίας ὁσ.
ἐξ Αἰγίνης

† Μάρκου ἀποστόλου
& εὐαγγελιστοῦ,
Μακεδονίου ΚΠόλεως, 
Νίκης μ.

Κλαυδίου, Διοδώρου,
Νικηφόρου μαρτ.,
Θεοδώρας ἐν Θεσ/νίκῃ, 
Γεωργίου νεομ.
Ν. Ἐφέσου

†Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης
τόν Κύριον μύρῳ, Βασιλείου
Παρίου ὁμολ., Ἀνθούσης ὁσ., 
Ἀκακίου νέου
Καυσοκαλυβίτου
Παφνουτίου ἱερομ., 
Φιλίππας, Γεωργίου 
Πισιδίας, Θεοχάρους
& Ἀποστόλου ὁσ.
ἐν Ἄρτῃ

Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομ.,
Γλαφύρας & Ἰούστας

Εὐτυχίου ΚΠόλεως,
Τῶν ἐν Περσίδι 120 μ.

†Μ. ΠΕΜΠΤΗ,
Ὁ Μυστικός Δεῖπνος,
Μαρτίνου πάπα Ρώμης ὁμολ.,
Ζωΐλου μ. τοῦ Ρωμαίου

Θεοδώρου Τριχινᾶ, 
Ἀθανασίου & Ἰωάσαφ 
ὁσ. Μετεώρων,
Ζακχαίου ἀπ.

Συμεών Ἰεροσολύμων,
Ἰωάννου ὁσίου
Μ. Καθαρῶν

Καλλιοπίου & Ἀκυλίνης μ.,
Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης

†Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια 
Πάθη τοῦ Κυρίου, Ἀριστάρχου 
ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ., Θωμαΐδος μ., 
Δημητρίου νεομάρτ.
ἐν Τριπόλει
† Ζωοδόχου Πηγῆς, 
Ἰανουαρίου ἱερ.,
Ἀλεξάνδρας Βασ.,
Ἀναστασίου
Σιναΐτου

Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτ., 
Μέμνονος
θαυματουργοῦ

Μαρίας Αἰγυπτίας,
Μακαρίου ὁμολογητοῦ

† ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, 
Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, 
Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, 
Φλέγοντος & Ἑρμοῦ
ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.

†Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς ᾍδου 
Κάθοδος τοῦ Κυρίου,
Κρήσκεντος μ., Λεωνίδου 
Ἀθηνῶν, Ἀναστασίας & 
Βασιλίσσης μ.
Θεοδώρου Συκεώτου, 
Ναθαναήλ ἀποστόλου

Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἀπ.
ἐκ τῶν Ο΄, Κερκύρας μ.,
Ἰωάννου Καλοκτένους 
Θηβῶν

† Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας
Αἰγυπτίας), Σάββα ὁσίου
ἐν Καλύμνῳ, Τίτου ὁσ. θαυμ.,
Ἀμφιανοῦ & Αἰδεσίου μ.,
Θεοδώρας παρθενομ.

† ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ,
Εὐψυχίου μ.,
Βαδίμου ὁσιομ.
σύν 7 μαθητῶν
ἐν Περσίδι

† ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Ἡ Ἀνάστασις
τοῦ Κυρίου, Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιο-
νίας μ., Λεωνίδου & σύν αὐτῷ μ.
ἐν Κορίνθῳ, Ἀμφιλοχίου
ὁσ. ἐν Πάτμῳ
† ΤΟΥ ΘΩΜΑ,
Γεωργίου
τοῦ Τροπαιοφόρου, 
Γεωργίου νεομ.
ἐκ Κύπρου

† ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, 
Ἰακώβου ἀπ. υἱοῦ
Ζεβεδαίου, Κλήμεντος ὁσ. 
ὑμνογράφου,
Δονάτου Εὐροίας
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Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος 
με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο 

Αμερικής Ιάκωβο.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος 
με τον μακαριστό Οικουμενικό 

Πατριάρχη Αθηναγόρα.



Είδες τον Αναστάντα;

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Τον είδες με τα μάτια σου πιστέ τον Αναστάντα ή μήπως και 
σε γέλασαν, σου είπαν παραμύθια; Η Ανάσταση είναι 

ιστορικό γεγονός και η Εκκλησία προσεύχεται. «Ανάστασιν 
Χριστού θεασάμενοι προσκυνήσομεν άγιον Κύριον Ιησούν 
τον μόνον αναμάρτητον».

Ιστορικό γεγονός η Ανάσταση του Χριστού, αλλά έγινε 
πριν 2000 χρόνια κι εγώ δεν ήμουν εκεί. Πώς να ομολο-
γήσω, ότι είδα την Ανάσταση;

Λογικά σκέπτεσαι. Δεν είδες την Ανάσταση του 
Χριστού. Δεν ήσουν εκεί όταν έγινε. Αλλά είδες τον 
Αναστάντα; Τον Αναστημένο Χριστό;

Τον είδα και Τον βλέπω. Μα έχω κάποια προ-
βλήματα. Τον βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου. 
Τον ζω πολλές φορές, γιατί είμαι η ζωντανή Του 
εικόνα. Εκεί όμως που Τον βλέπω, εκεί Τον χάνω. 
Από τότε που βαπτίστηκα συμφωνήσαμε να εί-
μαστε σύντροφοι. Να περπατάμε πάντα μαζί. 
Μα μερικές φορές δεν βλέπω τις πατημασιές 
Του. Απογοητεύομαι τότε και φωνάζω. Γιατί 
με εγκατέλειψες;

Τότε ακούω μια γνώριμη φωνή. Εγώ σε εγκα-
τέλειψα ή εσύ; Υποσχέθηκες να είσαι η ζωντανή μου εικό-
να. Είσαι;

Συνέρχομαι τότε. Συνειδητοποιώ, ότι αμάρτησα. Ότι έσπασα και γκρέμισα την ζωντανή εικόνα 
του Χριστού που είμαι. Διέρρηξα, με τις αμαρτίες μου, τον χιτώνα του νυμφώνος. Αμαύρωσα της 
ψυχής το ωραίο. Γκρεμισμένος και τσαλακωμένος, όπως είμαι, φωνάζω. «Κύριε, βοήθει μοι». Ακούω 
τότε την γνώριμη φωνή. Παιδί μου ξανασήκω. Αισθάνομαι το σταθερό χέρι του Αναστημένου να με 
ανασηκώνει. Βλέπω και αναγνωρίζω τον Αναστημένο Χριστό. Τον Κύριό μου και Θεό μου. Ω τον 
Αναστάντα. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός».

Δε με γέλασαν. Δε μου ’παν παραμύθια. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός Ο πι-
στός χριστιανός βλέπει τον Αναστάντα. Ζει την Ανάστασή Του.

Σαν ζωντανή εικόνα του Χριστού που είναι «προσδοκά Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλο-
ντος αιώνος». Βαδίζει με πίστη και σταθερά για να φθάσει στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στην 
δική του ανάσταση. Στην συμμετοχή του στη δόξα και την μακαριότητα του Αναστημένου Χριστού.

Χριστός Ανέστη, πιστοί και ευλογημένοι χριστιανοί. Ζείστε την Ανάσταση του Χριστού μας στην 
επίγεια ζωή σας για να την ζείτε αιώνια στη μετά θάνατο ζωή σας.

Απρίλιος 2012











Κατά τόν  Ἅγ. Νικόδημον Ἁγιορείτην τήν περίοδον τοῦ Πεντη κο σταρίου(ἀπό Δευτέρας τοῦ Θωμᾶ ἕως καί Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς)
κα ταλύεται ἔλαιον καί οἶνος εἰς ὅλας τάς Τετάρτας καί Παρασκευάς.

Ἰερεμίου προφήτου, 
Ἰσιδώρας ὁσίας,
Παναρέτου ἐπ. Πάφου

† Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου,
Ἀρσενίου ὁσ. Μεγάλου

Παχωμίου ὁσ. Μεγάλου, 
Ἀχιλλίου Λαρίσης, 
Ἀνδρέου ἐν Καλάναις, 
Πανηγυρίου ὁσ.
Κυπρίου
Παύλου νεομάρτ.
ἐν Τριπόλει,
Βασιλίσκου μάρτ.

Θεοδοσίας παρθενομ., 
Ἀλεξάνδρου ὁσ.,
Ὑπομονῆς ὁσ.

Ἀν. λειψ. Μ. Ἀθανασίου 
Ἀλεξανδρείας,
Ματρώνης Ρωσίδος 
ἀομμάτου

Ἠσαΐου πρ.,
Χριστοφόρου μ.,
Νικολάου μ. ἐν Βουνένοις, 
Ἱερωνύμου ὁσ.
Σιμωνοπετρίτου

Θεοδώρου ἡγιασμένου, 
Νικολάου Μυστικοῦ 
ΚΠόλεως

Μιχαήλ Συνάδων, 
Μαρίας μυροφ. Κλωπᾶ, 
Συνεσίου Καρπασίας 
Κύπρου

Ἰσαακίου ὁσ.,
Ναταλίου μ., Βασιλείου 
& Ἐμμελείας γονέων
Μ. Βασιλείου

Τιμοθέου & Μαύρας μ., 
Πέτρου Ἄργους,
Ξενίας Καλαματιανῆς

† ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, 
Σίμωνος ἀποστόλου
τοῦ Ζηλωτοῦ,
Λαυρεντίου ὁσ.

Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ.,
Ἀθανασίου Χριστ/πόλεως 
Τριφυλίας, Νικολάου 
Μετσόβου

† ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ,
Συμεών ὁσ. ν. Στυλίτου,
Μελετίου στρατ. & σύν
αὐτῷ μ., Κυριακοῦ
ὁσ. Κυπρίου

Ἑρμείου μ.,
Εὐσταθίου ΚΠόλεως, 
Πετρονίλης θυγ.
ἀπ. Πέτρου

Πελαγίας μάρτυρος,
Ἱλαρίου ὁσίου
θαυματουργοῦ

Κυρίλλου & Μεθοδίου 
ἰσαποστόλων,
Ἀργυρίου νεομ.
Ἐπανομίτου,
Ὀλυμπίας ὁσιομ.

Πέτρου, Διονυσίου, 
Ἀνδρέου, Παύλου,
Χριστίνης, Ἡρακλείου, 
Παυλίνου,
Βενεδίμου μαρτ.
† ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, 
Γ΄ εὕρ. τιμ. κεφαλῆς Ἁγ. 
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου,
Κελεστίνου μ.

Εἰρήνης μεγαλομάρτ., 
Ἐφραίμ μεγαλομάρτ. 
νεοφανοῦς, Εὐθυμίου 
Μαδύτου θαυμ.

Ἐπιφανίου Κύπρου, 
Γερμανοῦ ΚΠόλεως,
Θεοδώρου ὁσ.
ἐν Κυθήροις

Πατρικίου Προύσης
& σύν αὐτῷ μαρτ., 
Ἀκολούθου,
Θεοτίμης μαρτ.

Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ 
τῶν Ο΄ ἀπ., Ἀλεξάνδρου 
νεομ. Θεσ/νίκης,
Συνεσίου ἐπ. 
Καρπασίας

Ἰώβ δικαίου
& πολυάθλου,
Σεραφείμ ὁσ. Δομβοΐτου, 
Σοφίας ὁσίας
ἐν Κλεισούρᾳ
Γλυκερίας μ.,
Σεργίου ὁμολ.,
Εὐθυμίου Μ. Ἰβήρων ὁσ.

Θαλλελαίου μ.,
Λυδίας Φιλιππησίας,
Μετακομιδή λειψάνων
Ἁγίου Νικολάου
Μύρων
Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ., 
Ἑλλαδίου
& Θεράποντος ἱερομ.

† ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ,
Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος 
Τιμίου Σταυροῦ,
Ἀκακίου μ., Νείλου
ὁσ. μυροβλύτου
† ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ,
Ἰσιδώρου Χίου,
Θεράποντος Κύπρου ἱερομ.,
Λεοντίου
Ἰεροσολύμων 

† ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ,
Κωνσταντίνου & Ἑλένης 
τῶν Ἰσαποστόλων

† ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ
Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
Εὐτυχίου Μελιτινῆς, 
Ἑλικωνίδος μ.,
Νικήτα Χαλκηδόνος
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Οι Συνοδικοί Ιεράρχες σε Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.



Πεντηκοστή και χριστιανοί

«Ότε του πυρός τας γλώσσας διένειμεν,
Εις ενότητα πάντας εκάλεσε»

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Πεντηκοστή. Το Πανάγιον Πνεύμα κατέρχεται εν είδει πυρίνων γλωσσών. Οι Απόστολοι μιλούν. 
Οι συναγμένοι καταλαβαίνουν ο καθένας στη γλώσσα του το νόημα του Ευαγγελίου που κη-

ρύττουν οι Απόστολοι. Ιδρύεται η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μία πρέπει να 
είναι και η Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Το φαινόμενο απαράδεκτο. Διά μέσου των αιώνων οι χριστιανοί δεν καταλαβαίνουν το αληθινό 
Ευαγγέλιο. Παρ’ όλο, ότι ο Θεός «εις ενότητα πάντας εκάλεσεν» αυτοί διαιρούνται. Δυστυχώς σήμε-
ρα, αντί να έχουμε Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έχουμε χριστιανούς ορθοδόξους, 
ρωμαιοκαθολικούς, αγγλικανούς, προτεστάντες, κόπτες, αρμενίους, αιθίοπες, ιακωβίτες κ.λπ. Τι έγι-
νε το πνεύμα της Πεντηκοστής;

Σαν ορθόδοξοι χριστιανοί πιστεύουμε και σωστά, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, 
Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Υπάρχει όμως το ερώτημα, οι άλλοι δεν είναι χριστιανοί;

Ας ιδούμε λίγο προσεκτικότερα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν πρόκειται εδώ να δώσουμε λύση 
στα προβλήματα. Θα κάνουμε όμως μερικές ερωτήσεις.

Πώς εννοεί την ενότητα ο Θεός και πώς την εφαρμόζει η Ορθόδοξη Εκκλησία; Η αρχική πε-
νταρχία των Πατριαρχείων γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία έγινε δεκαπενταρχία Πατριαρχείων και 
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών; Είναι αυτό σύμφωνο με την ενότητα που θέλει ο Θεός; Θα σταματήσει 
κάπου αυτή η δεκαπενταρχία ή θα συνεχίσει να αυξάνεται; Είναι αυτή η δεκαπενταρχία αρμονικά 
συνεργαζομένη ή υπάρχουν προβλήματα;

Και ας έλθομε στα δικά μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στον Καναδά ιδρύθηκε σαν σκόρπιες κοινότη-
τες. Οι παλαιότεροι δεν δίσταζαν να λένε, ότι ιδρύθηκε διοικητικά κατά το πρότυπο των προτεστα-
ντικών εκκλησιών. Σήμερα έχουμε μία ζωντανή και δυνατή Μητρόπολη. Έχουμε 78 ελληνορθόδοξες 
κοινότητες από τις οποίες οι 75 συνεργάζονται με την Ιερά Μητρόπολη «ως χορδαί εν κιθάρα».

Τρεις ελληνορθόδοξες κοινότητες συνεργάζονται με την Ιερά Μητρόπολη, πολύ καλά, αλλά 
έχουν και τα δικά τους καταστατικά. Θα εννοήσουν κάποτε και αυτές οι κοινότητες την ενότητα 
όπως την εννοεί ο Θεός ή θα εξακολουθήσουν να ερωτοτροπούν με τη διαίρεση;

Ιούνιος – Ιούλιος 2009











Κατά τόν  Ἅγ. Νικόδημον Ἁγιορείτην τήν περίοδον τοῦ Πεντη κο σταρίου(ἀπό Δευτέρας τοῦ Θωμᾶ ἕως καί Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς)
κα ταλύεται ἔλαιον καί οἶνος εἰς ὅλας τάς Τετάρτας καί Παρασκευάς.

† ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, 
Δωροθέου Τύρου, 
Νικάνδρου ἱερομ.,
Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ

Ὀνουφρίου ὁσίου, 
Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ

Ἰούδα ἀποστόλου, 
Παϊσίου ὁσίου
τοῦ μεγάλου

Δαβίδ ὁσίου
ἐν Θεσ/νίκῃ,
Ἰωάννου Γοτθίας

Ἱλαρίωνος ὁσ. νέου
(Μ. Δαλμάτων),
Ἀττάλου ὁσ. θαυματ., 
Γελασίου μ.

Ἀκυλίνης μάρτ.,
Ἀντιπάτρου Βόστρων

Μεθοδίου Πατάρων, 
Νικολάου Καβάσιλα

Σαμψών Ξενοδόχου ὁσ., 
Μαρκίου & Μαρκίας μ.

Θεοδότου Ἀγκύρας,
Ζηναΐδος μ.,
Σεβαστιανῆς ὁσ.,
Παναγῆ Μπασιᾶ 
Κεφαλλ.

Ἐλισσαίου προφ., 
Μεθοδίου ΚΠόλεως ὁμ., 
Νήφωνος ὁσ. Ἀθωνίτου

Ἰουλιανοῦ μ.,
Τερεντίου ἱερομ.,
Νικήτα νεομ. Νισυρίου

Εὕρεσις λειψάνων
Κύρου & Ἰωάννου
τῶν Ἀναργύρων

Ἰουστίνου φιλοσόφου μ., 
Θεσπεσίου & Νέωνος μ., 
Πύρρου ἱερομ.

Ἀνακομιδή λειψάνων
Θεοδώρου Στρατηλ.,
Καλλιόπης μάρτ.,
Θεοφάνους νεομάρτ.
ἐν ΚΠόλει

Ἀμώς προφ.,
Ἱερωνύμου ὁσ.,
Αὐγουστίνου Ἱππῶνος

Εὐσεβίου Σαμοσάτων, 
Ζήνωνος & Ζηνᾶ μαρτ.

† Πέτρου & Παύλου 
πρωτοκορυφαίων 
ἀποστόλων

Νικηφόρου ΚΠόλεως, 
Κωνσταντίνου νεομ.
ἐξ Ἀγαρηνῶν

Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, 
Ἀνανίου μ.,
Θέκλης & 4 παρθενομ.

Τύχωνος & Μνημονίου 
Ἀμαθοῦντος Κύπρου

Ἀγριππίνης μ.,
Ἀριστοκλέους πρεσβ., 
Βαρβάρου ὁσίου
Πενταπολίτου

† Σύναξις
τῶν 12 Ἀποστόλων, 
Μαρίας μητρός
ἀπ. Μάρκου

† Ψυχοσάββατον,
Λουκιλλιανοῦ
& Παύλης μ. & 4 νηπίων,
Ἀθανασίου ὁσ.
θαυματουργοῦ
Ἀλεξάνδρου
& Ἀντωνίνης μαρτ.,
Τιμοθέου Προύσης 
ἱερομάρτ.

Ἰσαύρου διακ.,
Βασιλείου & Ἰννοκεντίου 
Ἀθηναίων μ.

† Γενέθλιον
Ἰωάννου Προδρόμου,
Ἀθανασίου τοῡ Παρίου

† ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, 
Μητροφάνους ΚΠόλεως, 
Μάρθας & Μαρίας

† Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ, Βαρθολομαίου
& Βαρνάβα ἀπ., Παναγίας 
Ἄξιόν ἐστιν, Λουκᾶ
ἰατροῦ Κριμαίας

† Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 
Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, 
Θεοδούλου &
     Αἰθερίου μ.
† Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Φεβρωνίας ὁσιομ.,
Ὀρεντίου μ., Διονυσίου
ὁσ. ἐκ Κορησσοῦ
Καστορίας
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«Επιστράφητε προς Κύριον τον Θεόν υμών»
(Ιωήλ, 2, 13)

Μητροπολίτη Σωτηρίου

ΟΠροφήτης Ιωήλ ζούσε έντονα την παρουσία του Θεού. Μελετούσε όμως, και την ιστορία του 
Ισραήλ. Έβλεπε την αποστασία του. Την απομάκρυνσή του από τον Θεό. Την προσχώρησή 

του στην ειδωλολατρεία. Την έκλυση των ηθών του. Την αμαρτωλή του ζωή.
Αγαπούσε ο Ιωήλ τον Θεό. Αγαπούσε όμως και το έθνος του. Δεν ήταν ατομιστής. Δεν ήταν φί-

λαυτος. Δεν άντεχε να βλέπει την αποστασία του Ισραήλ από τον Θεό. Την πλήρη καταστροφή του. 
Ήθελε την σωτηρία του. Γι’ αυτό και τρέχει παντού. Διδάσκει τον λαό του Θεού που απεστράφη τον 
Θεό. Φωνάζει. Σταματήστε. Πού πάτε; Δεν βλέπετε την αυτοκαταστροφή σας; Και προτρέπει. «Επι-
στράφητε προς Κύριον τον Θεόν υμών». Ξέρει πολύ καλά ο Ιωήλ, ότι μόνο η επιστροφή του Ισραήλ 
προς τον Θεό, θα φέρει την σωτηρία του.

Το μέγα πλήθος των χριστιανών σήμερα, απεστράφη τον Θεό. Φέρει το χριστιανικό όνομα, αλλά 
δε ζει χριστιανικά. Ξέχασε και εγκατέλειψε τις χριστιανικές αξίες. Όχι μόνο δεν εφαρμόζει, αλλά ούτε 
που σκέπτεται τις πνευματικές αξίες. Ηθική, αλήθεια, τιμιότης, πίστη στον Θεό, μετά θάνατο ζωή, 
ούτε που τον συγκινούν καθόλου. Ο σημερινός άνθρωπος κι αν ακόμη φέρει το όνομα χριστιανός, 
σύνθημά του έχει το «φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνήσκομεν». Έγινε υλιστής και ηδονιστής. Ο 
κόσμος κι αν καίγεται, αυτός την καλοπέρασή του. Οι βάρβαροι κι αν χτυπούν, κι αν του απειλούν 
την ελευθερία του κι αν είναι έτοιμοι να τον σκλαβώσουν, αυτός στον ηδονισμό του. Αδικεί και κλέ-
βει τον συνάνθρωπό του για να πλουτίσει ο ίδιος. Έχει γίνει «ζώον» πολυγαμικό και δεν ενδιαφέρεται 
για κανένα είδος ηθικής. Δεν ανέχεται σύζυγο ή συζυγική ζωή. Συζεί με όποια ή όποιον θέλει. Αποκτά 
παιδιά και τα εγκαταλείπει στους δρόμους. Την εκκλησία του ούτε που την σκέφτεται. Πώς να την 
σκεφθεί αφού εγκατέλειψε τον Θεό του;

Σήμερα χρειάζεται ο Ιωήλ. Χρειάζεται να ακουστεί στον χριστιανικό κόσμο η προτροπή του. 
«Επιστράφητε προς Κύριον τον Θεόν υμών». Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία για τον χριστιανό και τον 
χριστιανισμό. Η μόνη σωτηρία του χριστιανού και του χριστιανισμού είναι η επιστροφή του χρι-
στιανού «προς Κύριον τον Θεό του». Εάν δεν το πράξει αυτό θα φθάσει στην πλήρη καταστροφή 
του. Είναι τώρα δούλος της αμαρτίας και των παθών του. Θα καταλυθεί και θα γίνει σκλάβος των 
αθεϊστών, των ψευτοφιλοσόφων και των άλλων θρησκειών. Θα αφανισθεί. Θα χάσει την παρούσα 
και την μέλλλουσα ζωή. Και δεν θα φταίει κανείς άλλος. Θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος που θα χάσει τον 
παράδεισό του.

Βρισκόμαστε στις αρχές της περιόδου του Τριωδίου. Δεσπόζει η Κυριακή του Ασώτου. Ο άσωτος 
«ήλθε εις εαυτόν» και επιστρέφει στον πατέρα του. Χωρίς αμφιβολία το μέγα μέρος των χριστιανών 
ασωτεύει. Θα έλθει εις εαυτόν «σαν τον άσωτο και θα επιστρέψει στον Πατέρα του; Θα επιστρέψει 
«προς Κύριον και Θεόν του»; Η περίοδος του Τριωδίου κηρύττει μετάνοια, επιστροφή. Μεταστροφή 
του νου. Αλλαγή πορείας.

Εύχομαι και προσεύχομαι ο κάθε σημερινός κατ’ όνομα χριστιανός να γίνει ουσιαστικά χριστια-
νός. Να επιστρέψει προς «Κύριον τον Θεόν του». Είναι για το δικό του καλό. Για τη δική του σωτη-
ρία. Θα το καταλάβει; Πρέπει να το καταλάβει.

Φεβρουάριος 2010











Ὑακίνθου μ.,
Ἀνατολίου ΚΠόλεως,
Γερασίμου ἐκ Μεγ.
Χωρίου νέου ὁσιομ.

Τῶν ἐν Νικοπόλει 
Ἀρμενίας 45 μαρτ., 
Παρθενίου &
Εὐμενίου ὁσίων

† Μαρίνης μεγαλομ., 
Βερονίκης, Σπεράτου μ.

Χριστίνης μεγαλομάρτ.,
Θεοφίλου Ζακυνθίου νεομ.,
Ἀθηναγόρου φιλοσόφου

Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, 
Ἰωσήφ τοῦ ἀπό
Ἀριμαθαίας

Ἀνδρέου Κρήτης,
Μιχαήλ Χωνιάτη Ἀθηνῶν,
Ἀνδρέου Ρουμπλιώφ ὁσ.

Εὐφημίας μεγαλομ., 
Ὄλγας ἰσαπ.,
Νεκταρίου μ. Βρυούλων, 
Σωφρονίου ὁσ.
Ἀθωνίτου
Αἰμιλιανοῦ μ., Παύλου, 
Θεῆς & Οὐαλεντίνης μ., 
Ὑακίνθου μ., Παμβῶ ὁσ.

† Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης 
μητρός Ὑ.Θ.,
Ὀλυμπιάδος διακόνου

Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ,
Λαμπαδοῦ ὁσ.,
Κυπριανοῦ νέου ὁσιομ. 
ἐξ Ἀγράφων

Πρόκλου & Ἱλαρίου μ., 
Βερονίκης αἱμορ.,
Παϊσίου Ἁγιορείτου ὁσ.

Μακρίνης & Δίου ὁσίων, 
Θεοδώρου Σαββαΐτου

† Παρασκευῆς ὁσιομάρτ., 
Ἑρμολάου ἱερομ.

Σισώη ὁσίου
τοῦ Μεγάλου,
Λουκίας τῆς Παρθένου

Σύναξις
Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ,
Στεφάνου ὁσ. Σαββαΐτου

† Προφήτου Ἠλιού
τοῦ Θεσβίτου

† Παντελεήμονος 
μεγαλομ. & ἰαματικοῦ, 
Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολ.

† Κυριακῆς μεγαλομάρτ., 
Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ, 
Βλασίου ἱερομ.
ἐν Σκλαβαίνοις

Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου,
Ἀκύλα ἀποστ.

Ἰωάννου & Συμεών
τοῦ σαλοῦ,
Παρθενίου Ἄρτης

Προχόρου, Νικάνορος, 
Τίμωνος & Παρμενᾶ διακ.,
Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου

Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ
τῶν Ἀναργύρων
τῶν ἐν Ρώμῃ,
Κων/νου ὁσιομ.
Κυπρίου
Προκοπίου μεγαλ.,
Θεοφίλου Ζίχνης,
Ἀναστασίου ἱερομ. 
γουναρᾶ

Κηρύκου & Ἰουλίττης μ., 
Βλαδιμήρου ἰσαπ.
βασ. τοῦ Ρώσου

Μαρίας Μαγδαληνῆς 
μυροφόρου,
Μαρκέλλης παρθενομ. 
Χιοπολίτιδος

Καλλινίκου μ.,
Θεοδότης μάρτ.
& τέκνων αὐτῆς,
Θεοδοσίου Β΄
τοῦ Μικροῦ

† Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Κατάθεσις τιμίας 
ἐσθῆτος Θεοτόκου
ἐν Βλαχέρναις,
Ἰουβεναλίου Ἰεροσολ.
† Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Παγκρατίου ἱερομ., 
Μιχαήλ (Πακνανᾶ) 
Ἀθηναίου νεομ.

† ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
Δ΄ Οἰκ. Συνόδου, 
Ἀθηνογένους ἱερομ., 
Φαύστου μάρτ.

† Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ.,
Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ, 
Θύρσου
ἐπ. Καρπασίας

† Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Σίλα, Σιλουανοῦ,
Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ 
& Ἀνδρονίκου
ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ. 
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Κλήση και Αποστολή

ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Σας κάλεσε. Ποιος; Ο Άγιος. Ο Αναμάρτητος. Αυτός που θυσίασε τον εαυτό Του για σας και για όλο τον 
κόσμο. Ο Χριστός. Ο μόνος Λυτρωτής και Σωτήρας του κόσμου. Ο μόνος Δημιουργός. Ο Αληθινός Θεός.

Γιατί σας εκάλεσε; Για να γίνετε άγιοι. «Άγιοι γίνεσθε ότι εγώ άγιος ειμί». Αυτό βέβαια, είναι το γενικό Του 
κάλεσμα για όλο τον κόσμο. Σας όμως, τους αποφοίτους της Θεολογικής μας Ακαδημίας, σας κάλεσε ο Τρισά-
γιος Θεός και για μια ειδική αποστολή.

Είσαστε και είσθε ελεύθεροι. Ακούσατε το κάλεσμά Του και ανταποκριθήκατε θετικά. Σαν ελεύθεροι άνθρω-
ποι μπορούσατε να μη ανταποκριθείτε στο κάλεσμά Του.

Είχατε την κλίση και ανταποκριθήκατε στην κλήση. Είχατε την κλίση γιατί σας προετοίμασε γι’ αυτό η 
οικογένειά σας. Το οικογενειακό σας περιβάλλον. Οι γονείς σας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Τα αδέλφια 
σας. Σας προετοίμασε και η μεγαλύτερη οικογένειά σας. Η κοινότητά σας. Ο ιερεύς. Οι κατηχητές και οι κατη-
χήτριες. Οι Ιερές Ακολουθίες. Τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ την οικογένειά σας, αλλά και την 
μεγαλύτερη οικογένειά σας, την κοινότητά σας.

Ανταποκριθήκατε στην πρώτη κλήση. Εγγραφήκατε στην Θεολογική μας Ακαδημία. Καταβάλατε κάθε 
προσπάθεια. Σας βοήθησαν, ο Διευθυντής και οι Καθηγητές. Φθάσατε στο τέρμα. Σήμερα παίρνετε τα πτυχία 
σας. Ευχαριστώ την Θεολογική μας Ακαδημία, τον Διευθυντή και τους Καθηγητές της. Εγκάρδια συγχαίρω 
σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Τώρα ακούτε την κλήση του Θεού για την ειδική αποστολή. Σας καλεί ο Θεός να γίνετε κληρικοί. Όλοι 
κληθήκαμε από τον Θεό να γίνουμε άγιοι. Σεις καλείσθε από τον Θεό γι’ αυτή την ειδική αποστολή, την απο-
στολή του κληρικού. Άγιος ο καλέσας. Αγία η κλήση. Αγία και η αποστολή.

Ποια είναι η ειδική κλήση; Να γίνετε κληρικοί. Και ποια είναι η αποστολή του κληρικού; Έχει την ελευθερία 
του να αποκτήσει τη δική του οικογένεια ή να μείνει μόνος του, δηλαδή άγαμος κληρικός. Έχει όμως και την 
ειδικότερη αποστολή να αποκτήσει μία μεγαλύτερη οικογένεια. Την οικογένεια που λέγεται ενορία, κοινότητα.

Σ’ αυτή την οικογένεια ο ιερεύς είναι ο πατέρας. Ο πατέρας φροντίζει με την ίδια αγάπη για όλα τα παιδιά 
του και θυσιάζεται γι’ αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση η αποστολή του είναι να βοηθήσει, ώστε όλα τα παι-
διά του να γίνουν άγιοι. Να φέρει αυτή την μεγάλη οικογένεια στην αγκαλιά του Θεού. Να ζουν όλα τα παιδιά 
του επί της γης στην αγκαλιά του Θεού. Να βρεθεί ο ίδιος και όλα του τα παιδιά στην αγκαλιά του Θεού μετά 
θάνατον και ιδιαίτερα μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, την κοινή ανάσταση και την δικαία κρίση. Εκεί 
ο κάθε κληρικός θα δώσει λογαριασμό για τον ευατό του και για όλη την οικογένεια την οποία του εμπιστεύ-
θηκε ο Θεός.

Τι περιμένει από σας ο Θεός που σας κάλεσε να γίνετε κληρικοί; Περιμένει να περπατάτε «αξίως της κλή-
σεως ης εκλήθητε».

Στο δρόμο σας και στην αποστολή σας δεν θα είσθε μόνοι. Θα είναι μαζί σας πάντοτε ο Χριστός. Υπο-
σχέθηκε. «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς». Και ακόμη υποσχέθηκε. «Εγώ δώσω υμίν στόμα και σοφίαν». Όταν 
ο Χριστός υπόσχεται, τηρεί την υπόσχεσή Του επακριβώς. Η ανταπόκρισή σας στην κλήση του Χριστού να 
γίνετε κληρικοί, είναι η δική σας υπόσχεση στον Χριστό να φέρετε την αποστολή σας εις πέρας. Φροντίστε να 
μη Τον απογοητεύσετε. Τηρήστε την υπόσχεσή σας μέχρι τέλους. Πιστά, όπως Εκείνος κάνει.

Σας γνώρισα και σας γνωρίζω. Έχετε καλό χαρακτήρα. Πήρατε στην Ακαδημία μας πολλά εφόδια. Φροντί-
στε να τα αυξάνετε. Η «κατ’ οίκον» εκκλησία σας, δηλαδή η οικογένειά σας, αλλά και η Εκκλησία σας και όλοι 
εμείς επιθυμούμε να επιτύχετε. Όχι μόνον το επιθυμούμε, αλλά και προσευχόμαστε γι’ αυτό και θα είμαστε πά-
ντα δίπλα σας να σας βοηθούμε. Σας αποχαιρετούμε τώρα και σας ευχόμαστε καλή αντάμωση στην αποστολή 
σας επί της γης, αλλά και καλή αντάμωση στη Βασιλεία του Θεού, στην αγκαλιά του Χριστού που μας κάλεσε 
να γίνουμε άγιοι, όπως Εκείνος είναι Άγιος.

Μάιος 2012













Νικάνορος ὁσ. θαυμ., 
Δομετίου ὁσιομ., Θεοδο-
σίου ὁσ. ἰαματικοῦ

Μιχαίου προφ.,
Συμεών Τραπεζουντίου 
τοῦ χρυσοχόου

Θαδδαίου ἀποστ.,
Βάσσης & τέκνων αὐτῆς

Μωϋσέως ὁσ. Αἰθίοπος, 
Διομήδους,
Λαυρεντίου μαρτ.

Πρόοδος Τιμ. Σταυροῦ, 
Τῶν 7 παίδων
Μακκαβαίων, Ἐλέσης ὁσ. 
ἐν Κυθήροις

Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, 
Μύρωνος Κρήτης, Τρια-
νταφύλλου Ζαγορᾶς

† ΚΟΙΜΗΣΙΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀγαθονίκου
& σύν αὐτῷ μαρτύρων

†Μνήμη ἀποτομῆς τιμίας
κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου
& Βαπτιστοῦ 

Ἀν. λειψ. Ἁγ. Στεφάνου,
Θεοδώρου νεομ.
Σαμολαδᾶ,
Φωτεινῆς ὁσ.
Κυπρίας
Ματθίου ἀποστ., Ἁγίων 
10 μαρτ. ἐν τῇ Χαλκῇ 
Πύλῃ

Διομήδους μ., Τιμοθέου 
Εὐρίπου, Σταματίου & 
Ἀποστόλου ν. Πηλίου, 
Ἰωσήφ ὁσίου
ἡσυχαστοῦ

Ἀπόδ. Κοιμήσεως Ὑ.Θ., 
Παναγίας Προυσιωτίσσης,
Εἰρηναίου Λουγδούνου 
(Λυών)

Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, 
Παύλου πατρ. ΚΠόλεως

Δαλμάτου, Φαύστου
& Ἰσαακίου ὁσ.,
Θεοδώρας ἐν Θεσ/νίκῃ

Λαυρεντίου ἀρχιδιακ., 
Ξύστου πάπα Ρώμης ἐξ 
Ἀθηνῶν

Μύρωνος μ.,
Παύλου & Ἰουλιανῆς μ.,
Δημητρίου ὁσιομ.
ἐκ Σαμαρίνης

Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, 
Εὐτυχοῦς ἱερομ.,
Ἀν. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου 
εἰς Ζάκυνθον

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων,
Εὐδοκίας ὁσίας

Εὔπλου διακ. μεγαλομ., 
Νήφωνος ΚΠόλεως, 
Ἀναστασίου & Δημητρί-
ου νεομ. ἐκ Λέσβου

Φλώρου & Λαύρου, 
Λέοντος & Ἑρμοῦ μ., 
Ἀν. λειψ. Ἀρσενίου ὁσ. 
ἐν Πάρῳ

Τίτου ἀποστόλου
Γορτύνης Κρήτης,
Ἐπιφανίου, Μηνᾶ,
Γενναδίου Β΄
ΚΠόλεως

Εὐσιγνίου μ.,
Εὐγενίου ὁσ. Αἰτωλοῦ,
Νόννης μητρός
Γρ. Θεολόγου

Φωτίου & Ἀνικήτου, 
Παμφίλου & Καπίτωνος 
μαρτ.

Ἀνδρέου μεγαλομ. 
στρατηλάτου,
Θεοφάνους ὁσ. θαυματ.

Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ.,
Ἰωάσαφ ὁσ., Ἀττικοῦ μ.

† ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

† Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Μαξίμου ὁμολογ., 
Δωροθέου & Δοσιθέου 
ὁσίων

† ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Σαμουήλ προφήτου,
Ἡλιοδώρου & Δοσαί μ., 
Ρηγίνου & Ὀρέστου
ἐκ Κύπρου
† ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Φανουρίου μεγαλομάρτ.,
Ποιμένος ὁσίου
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Ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Σωτήριος παραλαμβάνει 
το πτυχίο μάστερ Θεολογίας.



«Την ταπεινοφροσύνην εγκομβώσασθε»
(Α΄ Πέτρου 5, 5)

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Την ταπεινοφροσύνην εγκομβώσασθε» (Α΄ Πέτρ. 5, 5). Ενδυθείτε και κουμπώσατε την ταπεινο-
φροσύνην. Γιατί; Διότι «Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσε χάριν». Η τα-

πείνωση, είναι η βάση όλων των αρετών. Ενώ η ταπεινοφροσύνη και η σύνεση είναι η συνισταμένη 
όλων των αρετών.

Ο Απ. Παύλος μας παραγγέλλει «μη υπερφρονείν παρ’ ο δει φρονείν, αλλά φρονείν εις το σω-
φρονείν». Δηλαδή να μη τα παραλέμε για τους εαυτούς μας, αλλά να σκεπτόμαστε με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να γινόμαστε σώφρονες, συνετοί.

Πρόοδο κάναμε καλή σαν Εκκλησία στον Καναδά, αλλά να μην πάρουν και τα μυαλά μας αέρα. 
Η πορεία μας είναι ανοδική, αλλά συνεχίζεται. Δεν έχει ποτέ τέλος. Ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε 
το τέλειο.

Η πρώτη Σεπτεμβρίου είναι η αρχή του νέου Εκκλησιαστικού και Σχολικού έτους και συγχρόνως 
η ημέρα του περιβάλλοντος.

Η θέση και οι ενέργειες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου για 
το περιβάλλον, πραγματικά μας εμπνέει. Τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε, παρακαλούμε τον 
Θεό να τον έχει πάντα καλά και να τον χαριτώνει.

Το περιβάλλον σήμερα πάσχει. Ο πλανήτης μας πάσχει. Είναι τόσο όμορφη η γη. Κατέχει ξεχω-
ριστή θέση μέσα στο διάστημα, μέσα στο σύμπαν. Στη γη υπάρχει ζωή και είναι τόσο όμορφη αυτή 
η ζωή. Βέβαια η ζωή μετά θάνατον θα είναι ακόμη πιο όμορφη, όπως μας λέει ο Κύριός μας και Θεός 
μας, ο Χριστός.

Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε στη γη για να κυριαρχεί επί όλων των πραγμάτων. Η 
κυριαρχία και η εξουσία συνεπάγεται και ευθύνη. Ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει την γη, να την 
περιποιείται, όχι να την καταστρέφει. Με σύνεση και ταπείνωση πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει 
και να περιποιείται τη γη. Ο μη σεβασμός και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι μη σεβασμός 
και καταστροφή του ιδίου του ανθρώπου. Και αυτό δεν βλάπτει μόνο τον σημερινό άνθρωπο, αλλά 
βλάπτει και τις επερχόμενες γενεές.

Η ζωή συνεχίζεται. Η κοινωνία προχωράει. Σήμερα ζούμε εμείς στη γη. Αύριο θα ζουν τα παιδιά 
μας. Μεθαύριο τα εγγόνια μας και οι επερχόμενες γενεές. Σκεπτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας ή και 
τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τις επερχόμενες γενεές; Όσο αγαπούμε τους εαυτούς μας πρέ-
πει να αγαπούμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλους τους γύρω μας.

Η σωφροσύνη, η σύνεση και η ταπείνωση απαιτούν να φροντίσουμε για τα παιδιά μας και τις 
επερχόμενες γενεές; Αυτό σημαίνει, πως στην καινούργια εκκλησιαστική και σχολική χρονιά, θα 
φροντίσομε ώστε τα παιδιά μας να φοιτήσουν όλα στα ελληνορθόδοξα σχολεία. Στα κατηχητικά 
σχολεία. Να γίνουν μέλη στις χριστιανικές μας οργανώσεις της νεολαίας. Να πηγαίνουν στις πνευ-
ματικές συνελεύσεις της νεότητος και στις θερινές κατασκηνώσεις. Αυτό πρέπει να είναι το κύριο 
μέλημά μας, για την καινούργια χρονιά. Μόνον έτσι θα συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία.

Μόνον έτσι θα προοδεύουμε. Πρόοδος είναι «κάθε πέρσυ και χειρότερα και κάθε φέτος και καλύ-
τερα». Στην καινούργια χρονιά να ανασκουμπωθούμε και με όρεξη να συνεχίσουμε τη δουλειά μας 
και την πορεία μας «μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τοις ταπεινοίς συναπαγόμενοι».

Καλή χρονιά, ενδεδυμένοι και κουμπωμένοι την ταπεινοφροσύνη, η οποία μας χαρίζει ταπείνωση, 
σωφροσύνη, σύνεση, πραότητα, χρηστότητα και μακροθυμία.

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2009











Βαβύλα ἱερομ.,
Μωϋσέως πρ.,
Ἑρμιόνης θυγ.
ἀπ. Φιλίππου

Θεοδώρας ὁσ.,
Εὐφροσύνου ὁσ.
μάγειρος,
Εὐανθίας μ.

Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης, 
Ἀριάδνης μ.,
Ρωμύλου ὁσ.

Εὐφροσύνης ὁσ.
& Παφνουτίου
πατρός αὐτῆς

Ζαχαρίου προφ.,
Ἀβδᾶ ἱερομάρτ. Περσίας

Αὐτονόμου,
Κουρνούτου ἱερομ., 
Ἰουλιανοῦ πρεσβ.

Τροφίμου, Σαββατίου, 
Δορυμέδοντος μαρτ., 
Σωσάννης ὁσιομ.

† Μετάστασις
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,
Γεδεών τοῦ δικαίου

Ἀνάμνησις τοῦ
ἐν Χώναις θαύματος
Ἀρχαγ. Μιχαήλ,
Καλοδότης μ.

Ἐγκαίνια Ναοῦ
Ἀναστάσεως,
Ἀριστείδου φιλοσόφου, 
Κορνηλίου
Ἑκατοντ.
† Εὐσταθίου μεγαλομ.
& συνοδείας αὐτοῦ,
Ἱλαρίωνος νεομ. Κρητός

Καλλιστράτου μ.,
Ἀριστάρχου,
Ἀκυλίνης νεομ.
ἐκ Ζαγκλιβερίου

Σώζοντος μάρτ.,
Κασσιανῆς ὑμνογράφου, 
Δανιήλ ὁσίου
Κατουνακιώτου

† ΥΨΩΣΙΣ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Κοδράτου ἀποστ.,
Ἰωνᾶ προφ.,
Ἰσαακίου Κύπρου

Χαρίτωνος ὁμολ.,
Αὐξεντίου & Νεοφύτου 
ὁσ. ἐν Κύπρῳ

† Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, 
Συμεών ὁσ. Στυλίτου, 
Μελετίου ὁσ.

† ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Νικήτα μεγαλομ., 
Φιλοθέου, Βησσαρίωνος 
Λαρίσης, Ἰωάννου
νεομ. Κρητός

Φωκᾶ ἱερομ. ἐπ. Σινώπης,
Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ

Κυριακοῦ ὁσ. ἀναχωρητοῦ,
Πετρωνίας μ.,
Μαλαχίου ὁσιομ. ἐν Ρόδῳ

Μάμαντος, Ἰωάννου 
Νηστευτοῦ ΚΠόλεως, 
Διομήδους μ.

Σύναξις Ἰωακείμ & 
Ἄννης Θεοπατόρων

Εὐφημίας μεγαλομάρτ., 
Μελιτηνῆς μάρτ.

Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου,
Ξανθίππης & Πολυξένης ὁσ.,
Νικολάου Καρπενησιώτου

Γρηγορίου ἱερομ. 
Ἀρμενίας τοῦ φωτιστοῦ, 
Ριψιμίας & Γαϊανῆς μ.

† ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,
Ἀνθίμου ἱερομάρτ.,
Θεοκτίστου ὁσ., Φοίβης διακ., 
Πολυδώρου νεομ.
Κυπρίου
† ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, 
Χρυσοστόμου Σμύρνης, 
Μηνοδώρας, Μητροδώρας, 
Νυμφοδώρας μ.,
Πουλχερίας βασιλ.

† ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ,
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος
& Ἀγάπης μ., Ἡρακλειδίου 
& Μύρωνος
ἐπ. Ταμασοῦ
† Α΄ ΛΟΥΚΑ, Παναγίας 
Μυρτιδιωτίσσης,
Θέκλης πρωτομ. & ἰσαπ.,
Σιλουανοῦ
Ἀθωνίτου
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Ελληνορθόδοξη Παιδεία: Τι σημαίνει

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ελληνορθόδοξη παιδεία, κοντολογίς να πούμε, σημαίνει αξιοπρέπεια στον εαυτό μας. Σεβασμός 
στους προγόνους μας. Αγάπη στην πατρίδα μας. Διορατικότητα. Σοβαρή και προγραμματισμένη 

ενατένιση του μέλλοντος, για να μη χαθεί η γλώσσα μας. Η φυλή μας. Ο πολιτισμός μας. Η αλήθεια της 
Ορθόδοξης πίστης μας.

Στον παγκόσμιο χάρτη σήμερα, η Ελλάδα γεωγραφικά είναι μια πολύ μικρή χώρα. Μικρή χώρα, αλλά 
με ένδοξη ιστορία. Με απαράμιλλο πολιτισμό. Χώρα που έδωσε φως σε όλον τον κόσμο. Ποια άλλη χώρα 
στον κόσμο μπορεί να καυχηθεί για τόσο πανάρχαιο πολιτισμό; Για Ομήρους, για Σωκράτηδες, για Πλά-
τωνες; Για τόσο λογική και σωστή γλώσσα;

Η παγκοσμιοποίηση έρχεται με όλα της τα αγαθά και όλα της τα κακά. Ολόκληρη η γη με την πρόοδο 
της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στα μέσα ενημέρωσης, έχει γίνει μια γειτονιά. Μέσα σ’ αυτήν την παγκοσμι-
οποίηση –ίσως πολλοί δεν καταλαβαίνουν– γίνεται μια φοβερή πάλη. Πάλη για την επικράτηση των 
ιδεών, των πολιτισμών, των γλωσσών. Δεν φαίνεται ότι τελικά θα επικρατήσει σε όλον τον κόσμο μία 
γλώσσα, αλλά εάν επικρατήσει, γιατί να μην είναι η ελληνική, η οποία είναι η πιο σωστή και η πιο λογική.

Ξενιτευτήκαμε για λόγους πολλούς και διάφορους. Δεν είναι του παρόντος να τους αναφέρουμε. Στις 
νέες πατρίδες να θυμούμαστε πάντοτε την στιγμή του αποχωρισμού μας από την Ελλάδα και την ευχή 
της μάνας μας. Τις σκέψεις που είχαμε τότε. Τις υποσχέσεις που δώσαμε.

Τα σημερινά προβλήματα της πατρίδας Ελλάδας είναι γνωστά σε όλους. Και το μεγαλύτερο πρόβλη-
μα δεν είναι το οικονομικό, όπως νομίζουν οι πολλοί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο φιλαυτισμός των 
πολλών. Η έλλειψη αγάπης προς την πατρίδα. Σεβασμού προς τους προγόνους. Αξιοπρέπειας στους 
εαυτούς τους.

Γραμματισμένοι και μέσα ενημέρωσης που θα έπρεπε να είναι οι φύλακες της γνησιότητας της ελλη-
νικής γλώσσας, επιτρέπουν τη νοθεία της. Όχι μόνο την επιτρέπουν, κάμνουν τη νοθεία οι ίδιοι. Τους 
βλέπουμε και τους ακούμε καθημερινά, στις τηλεοράσεις που φθάνουν κι εδώ στις μακρινές μας νέες 
πατρίδες.

Όταν βλέπεις και ακούς αυτά στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πώς να συγκρατήσεις εδώ τη νέα γε-
νιά, τα παιδιά; Όταν είσαι επωμισμένος με το μεγάλο καθήκον να διδάσκεις την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας, την εμπέδωση της ορθόδοξης πίστης, την αγάπη στην πατρίδα, τον σεβασμό στους προγό-
νους, αισθάνεσαι σαν τον Σίσυφο.

Τούτος ο λόγος σήμερα εκφράζει αγωνία. Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Καλεί σε συναγερμό 
μικρούς και μεγάλους. Να δουλέψουμε όλοι πρέπει. Όχι για τη διάσωση, αλλά για την επικράτηση του 
ελληνικού πολιτισμού. Για την επικράτηση του φωτός της Ορθοδοξίας που είναι η Αλήθεια προσωπο-
ποιημένη.

Η φωνή μας είναι μικρή. Ίσως δεν θα την ακούσουν αυτοί που πρέπει. Συ όμως ο ελληνοκαναδός, μεί-
νε σ’ αυτά που διδάχθηκες και έμαθες. Θυμήσου αυτά που υποσχέθηκες φεύγοντας από την πατρίδα σου. 
Κράτησε και ζήσε την ορθοδοξία σου. Κράτησε και χρησιμοποίησε την ελληνική σου γλώσσα. Φρόντισε 
να την διδάξεις στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στους απογόνους σου. Έτσι μόνο έχεις πραγματική 
αγάπη στην πατρίδα σου, την απαράμιλλη Ελλάδα. Σεβασμό στους προγόνους σου που εδοξάσθησαν 
και δοξάζουν και σένα. Αξιοπρέπεια στον εαυτό σου και αγάπη και σεβασμό στους απογόνους σου.

Ελληνορθόδοξε του Καναδά, μη πλανιέσαι από τις σειρήνες του κόσμου. Μείνε ελληνορθόδοξος. 
Κράτησε τα παιδιά σου και τους απογόνους σου ελληνορθόδοξους. Έτσι, όχι μόνο δοξάζεις την πατρίδα 
σου, αλλά συνεχίζεις να είσαι φως του κόσμου. Βαδίζεις και οδηγείς στην κορυφή της πυραμίδας, στη 
σωτηρία. Πρόσεχε, μη αποκάμεις στον δρόμο. Η νίκη είναι δική σου. Καλή επιτυχία.

Φεβρουάριος 2013











Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης μ.,
Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογ.

Ἰακώβου ἀποστόλου
τοῦ Ἀλφαίου,
Ἀνδρονίκου
& Ἀθανασίας ὁσίων,
Ἀβραάμ τοῦ Δικαίου
Λογγίνου
Ἑκατοντάρχου,
Μαλοῦ ὁσίου
& Λεοντίου μ.

Ἰακώβου ἀποστόλου
ἀδελφοθέου,
Ἰγνατίου 
ἀρχιεπ. ΚΠόλεως

Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ.,
Κλεόπα & Ἀρτεμᾶ
ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.

Διονυσίου
Ἀρεοπαγίτου ἱερομ., 
Δαμάρεως Ἀθηναίας

Εὐλαμπίου
& Εὐλαμπίας μαρτ.,
Θεοφίλου ὁσ. ὁμολ.

Ὠσηέ προφ.,
Ἀνδρέου ὁσιομ.,
Σύναξις Ἁγ. Ἀναργύρων,
Ἀνακ. λειψάνων
δικαίου Λαζάρου

Ἀρέθα μεγαλομάρτ., 
Σεβαστιανῆς μάρτ.

Στάχυος, Ἀπελλοῦ, 
Ἀριστοβούλου
ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.,
Νικολάου νεομ.
ἐν Χίῳ

Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, 
Δομνίνης, Βερνίκης
& Προσδόκης μαρτ.,
Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ 
ὁσίου

Φιλίππου διακ. ἐκ τῶν 7,
Θεοφάνους ὁμ. τοῦ Γραπτοῦ,
Ἀρσακίου & Σισινίου,
Ἰωνᾶ ὁσ. Κυπρίου

† Λουκᾶ εὐαγγελιστοῦ, 
Μαρίνου
τοῦ γέροντος μ.

Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου
τῶν Νοταρίων,
Ταβιθᾶς ἐλεήμονος

Χαριτίνης μάρτ.,
Μεθοδίας ὁσ. ἐν Κιμώλῳ,
Ἑρμογένους ἱερομ. 
Κυπρίου

Πρόβου, Ταράχου, 
Ἀνδρονίκου μαρτ., 
Συμεών νέου Θεολόγου, 
Ἐπικτήτου ὁσ.
Κυπρίου
Ἰωήλ προφ.,
Οὐάρου μ.,
Κλεοπάτρας ὁσ.

† Δημητρίου
μεγαλομάρτυρος
τοῦ μυροβλύτου

† Θωμᾶ ἀποστ.,
Μακαρίου νέου ὁσιομ.
ἐκ Κίου Βιθυνίας,
Κενδέου ὁσ. Κυπρίου

Κάρπου, Παπύλου μ.,
Βενιαμίν διακ. μ.,
Χρυσῆς νεομ. Μογλενῶν

Ἀρτεμίου μεγαλομ., 
Γερασίμου
Κεφαλληνίας ὁσ.,
Ματρώνης ὁσ.
Χιοπολίτιδος

Νέστορος μάρτυρος, 
Πρόκλης συζ.
τοῦ Πιλάτου

Σεργίου & Βάκχου μ., 
Πολυχρονίου ἱερομ., 
Ἰωάννου ὁσ. &
98 πατέρων ἐν Κρήτῃ

Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ,
Παρασκευῆς ὁσ. Ἐπιβατινῆς,
Θεράποντος ἱερομ.
Κυπρίου

Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ 
Μεγάλου, Φιλοθέου ὁσ., 
Σωκράτους ἱερομ. & 
Θεοδότης

† Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου,
Στεφάνου ὁσ. Σαββαΐτου, 
Ἁγίων 4 νεομ. Ρεθύμνης, 
(Ἐθν. ἑορτή) 

† Β΄ ΛΟΥΚΑ,
Ἀνανίου ἀπ. ἐκ τῶν Ο΄, 
Ρωμανοῦ Μελωδοῦ,
Ἰωάννου Κουκουζέλη 
ὁσίου
† Γ΄ ΛΟΥΚΑ,
Πελαγίας ὁσίας,
Πελαγίας παρθένου,
Ταϊσίας ὁσίας

† Δ΄ ΛΟΥΚΑ, ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ
Ζ΄ Οἰκ. Συνόδου, Λουκιανοῦ 
πρεσβ. Ἀντιοχείας,
Εὐθυμίου ὁσ. νεομ.,
Βάρσου ὁμ. Ἐδέσσης
† ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ,
Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως, 
Ἀλεξάνδρου ἐπ.
& σύν αὐτῷ μαρτ.

† Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀναστασίας 
ὁσιομ. τῆς Ρωμαίας, 
Ἀβραμίου ὁσ. & Μαρίας
ἀνηψιᾶς αὐτοῦ
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28η Οκτωβρίου 1940

Προς τι ο πόλεμος. Αξίζει η θυσία του;

Μητροπολίτη Σωτηρίου

ΟΒ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος εστοίχισε στην ανθρωπότητα τριάντα οκτώ εκατομμύρια ζωές. Ανυ-
πολόγιστα τρισεκατομμύρια δολάρια. Έκαμε βιβλική καταστροφή στο περιβάλλον. Εβύθισε 

στον πόνο, στο άγχος και στο πένθος ολόκληρη την ανθρωπότητα. Άφησε εκατομμύρια ανθρώπων 
με σωματικά και ψυχικά τραύματα που υποφέρουν μέχρι και σήμερα ακόμη. Απέδειξε, ότι ο άνθρω-
πος γίνεται το αγριώτερο θηρίο της γης.

Με τόσες καταστροφές και άλλες που δεν περιγράφονται, διερωτάται κανείς. Έπρεπε να γίνει 
αυτός ο πόλεμος; Η απάντηση είναι όχι. Αλλά δυστυχώς έγινε. Ολόκληρη η ανθρωπότης, αλλά και 
οι υπεύθυνοι του πολέμου, βγήκαν πολύ ζημιωμένοι από αυτόν τον πόλεμο.

Αν είχε επικρατήσει λογική και ψυχραιμία. Αν οι δημιουργοί του πολέμου είχαν φόβο Θεού. Αν 
δεν είχαν εγωισμό και φιλαυτία. Αν δεν είχαν αρχομανία. Αν δεν επιζητούσαν τη δύναμη και την 
εξουσία. Αν πραγματικά αγαπούσαν την ελευθερία τους και την ελευθερία των άλλων. Αν ανεγνώρι-
ζαν την κυριαρχία του Δημιουργού επί της δημιουργίας. Αν είχαν λίγη ταπείνωση, ο πόλεμος δεν θα 
γινόταν. Αλλά έγινε.

Τι μπορούσε να κάμει η μεγάλη σε δόξα, αλλά μικρή σε έκταση, πληθυσμό και στρατιωτικές δυνά-
μεις Ελλάδα; Να υποδουλωθεί ή να θυσιασθεί για την ελευθερία της; Προτίμησε το δεύτερο και καλά 
έκανε. Θυσιάστηκαν όμως πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες από τα παιδιά της.

Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις έδειξαν απαράμιλλη φιλοπατρία. Γενναιότητα και αυτοθυσία. Ο 
ηρωισμός τους ήταν τέτοιος που έκαμε τον Churchill να λέει:

«Από τώρα και στο εξής, δεν θα λέμε, ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά, ότι οι ήρωες 
πολεμούν σαν Έλληνες». Έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία του έθνους. Εβοήθησαν τα μέγιστα 
για την έκβαση του πολέμου. Η θυσία τους είναι μεγάλη προσφορά στην ανθρωπότητα.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έπρεπε να γίνει. Και κάθε πόλεμος δεν πρέπει να γίνεται. Όλα τα 
θέματα πρέπει να διευθετούνται και όλα τα προβλήματα να λύνονται με λογική και συνεργασία. Δυ-
στυχώς όμως, υπάρχουν άνθρωποι παράλογοι και φιλόδοξοι και γίνονται αιτία των πολέμων. Καλόν 
θα ήταν να υπάρχει μία δύναμη να μην επιτρέπει σ’ αυτούς τους παράλογους να ρίχνουν την ανθρω-
πότητα σ’ αυτό το χάος του πολέμου. Ίσως να έπρεπε να έχει περισσότερη δύναμη ο οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών. Αλλά και πάλι τι μπορείς να κάμεις με τους φανατικούς τρομοκράτες οι οποίοι 
ξεφυτρώνουν παντού; Δεν υπάρχουν αρκετά φρενοκομεία για να χωρέσουν τους φρενοβλαβείς τρο-
μοκράτες και μέχρι να τους πάρεις είδηση, αυτοί έχουν κάνει τη ζημιά τους.

Ο απανταχού ελληνισμός δίκαια γιορτάζει τον ηρωισμό και τη θυσία του 1940. Αποτίουμε φόρο 
τιμής στη μνήμη των ηρωικών γονιών μας και αδελφών μας. Υποσχόμαστε να είμαστε πάντοτε 
αντάξιοι της θυσίας τους. Να ζούμε ειρηνικά και να εργαζόμαστε για την ειρήνη. Να είμαστε έτοιμοι 
να θυσιαστούμε ανά πάσα στιγμή για την ειρήνη και την ελευθερία.

Είθε ο Θεός να αναπαύει μεταξύ των Αγίων τους ήρωες γονείς μας και αδέλφια μας. Να δίδει λο-
γική και ταπείνωση και πνεύμα ειρήνης στους αρχηγούς των εθνών, ώστε ολόκληρη η ανθρωπότητα 
να έχει ειρήνη.

Οκτώβριος 2009











(Κατά παράδοσιν δέν καταλύεται ἰχθύς ἀπό 15ης ἕως 20ῆς)

Παύλου ΚΠόλεως, 
Λουκᾶ ὁσ.,
Δημητριανοῦ Κύπρου

† Ἰωάννου Χρυσοστόμου
ΚΠόλεως & Ἀνθούσης 
μητρός αὐτοῦ,
Δαμασκηνοῦ νέου
    ὁσιομ.
Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ.,
Πρόκλου ΚΠόλεως,
Σωζομένου ὁσ. Κυπρίου

Ἰακώβου μεγαλομάρτ.
τοῦ Πέρσου,
Πινουφρίου,
Ναθαναήλ ὁσίων

Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μ.,
Λαζάρου ὁσίου
Γαλησιώτου

† Φιλίππου ἀπ.,
Γρηγορίου Παλαμᾶ
Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντίνου
Ὑδραίου νεομ. 
† ΕΙΣΟΔΙΑ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στεφάνου Νέου ὁσ. ὁμολ.,
Εἰρηνάρχου μ.,
Ἁγίων Πεντεκαίδεκα 
ἱερομαρτύρων

Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ 
Ἀναργ. & Θεοδότης 
μητρός αὐτῶν,
Δαυΐδ ὁσίου
ἐν Εὐβοίᾳ
† Σύναξις Ἀρχιστρατήγων
Μιχαήλ & Γαβριήλ
& λοιπῶν Ἀσωμάτων 
Δυνάμεων

Γουρία, Σαμωνᾶ
& Ἀβίβου μαρτύρων
& ὁμολογητῶν

Φιλήμονος, Ἀρχίππου, 
Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.,
Κικιλίας & σύν αὐτῇ μ., 
Ἰακώβου ὁσ. 
ἐν Εὐβοίᾳ

Παραμόνου,
Φιλουμένου μ.,
Φιλουμένου νεοϊερομ., 
Διονυσίου ἱερομ.

Ἀκινδύνου, Πηγασίου, 
Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου 
& Ἀνεμποδίστου μαρτ.

Νεκταρίου Αἰγίνης,
Θεοκτίστης ὁσ. ἐκ Λέσβου,
Ματρώνης ὁσ.,
Ὀνησιφόρου μ.

† Ματθαίου ἀποστόλου
& εὐαγγελιστοῦ,
Ἰφιγενείας παρθενομ.

Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, 
Ἰσχυρίωνος ἐπ.,
Γρηγορίου
Ἀκραγαντίνων

† Ἀνδρέου ἀποστόλου
Πρωτοκλήτου,
Ἀλεξάνδρου Μηθύμνης, 
Φρουμεντίου
Αἰθιοπίας

Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ,
Ἀειθαλᾶ μαρτύρων,
Ἀν. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου, 
Γεωργίου
Νεαπολίτου
Ὀρέστου μάρτ.,
Ὀλυμπᾶ, Σωσιπάτρου,
Ροδίωνος ἐκ τῶν Ο΄,
Ἀρσενίου ὁσ.
Καππαδόκου

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας,
Γενναδίου & Μαξίμου 
ΚΠόλεως

Κλήμεντος Ρώμης, 
Πέτρου Ἀλεξανδρείας, 
Ἑρμογένους
Ἀκραγαντίνων 

Ἰωαννικίου ὁσ.,
Ἰωάννου Βατάτζη βασ., 
Γεωργίου ὁσ. Καρσλίδου

Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος,
Βίκτωρος, Βικεντίου 
διακ. μαρτύρων,
Θεοδώρου ὁσίου
Στουδίτου

Πλάτωνος, Ρωμανοῦ μ.,
Ἀναστασίου νεομ.
ἐκ Παραμυθίας Ἠπείρου

† Αἰκατερίνης
μεγαλομ. & πανσόφου,
Μερκουρίου μεγαλομ.

† Ε΄ ΛΟΥΚΑ,
Γαλακτίωνος
& Ἐπιστήμης μαρτ., 
Ἑρμᾶ & Λίνου
    ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ.
† Η΄ ΛΟΥΚΑ,
Ἰωάννου Ἐλεήμονος, 
Νείλου ὁσ. μυροβλύτου, 
Νικολάου
ἐν ΚΠόλει

† Θ΄ ΛΟΥΚΑ,
Ἀβδιού προφ.,
Ἡλιοδώρου &
Ἀγαπίου μαρτ.

† ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ,
Στυλιανοῦ ὁσ.,
Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε,
Γεωργίου νεομ.
Χιοπολίτου
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
με τον Μητροπολίτη Τορόντο.

Ο Μητροπολίτης Τορόντο με τον μακαριστό 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κυρό Ιάκωβο.



Εθελοντισμός

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Για την σωτηρία του ανθρώπου, το μόνο απαραίτητο είναι ο εθελοντισμός. Η θέληση του ανθρώ-
που. Η αγνή διάθεσή του. Αυτό μπορεί και πρέπει να προσφέρει ο άνθρωπος. Τίποτε άλλο. Έτσι 

λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν κάποιος κάνει κάτι εθελοντικά, βάζει την ψυχή του. 
Όσο και να δουλέψει δεν κουράζεται. Και αυτό που κάμνει γίνεται θαυμάσιο. Έχει τη σφραγίδα της 
τελειότητας. Έχει την ψυχή του εθελοντή. Όταν κάτι γίνεται αγγαρεία, κουράζει τον άνθρωπο. Γί-
νεται με αγανάκτηση. Εξουθενώνεται ο άνθρωπος. Ο γογγυσμός του και ο πόνος φθάνουν στο Θεό.

Πολλά έργα έγιναν από σκλάβους. Μεγάλα και θαυμάσια. Και έμειναν στην ιστορία. Ουρανομή-
κης όμως είναι και ο γογγυσμός των σκλάβων. Ανεξίτηλος στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. 

Ο σοσιαλισμός επαγγέλλεται την ισότητα όλων. Θέλει η φιλανθρωπία να γίνεται εκ μέρους του 
κράτους και εξ ίσου για όλους. Σαν θεωρία φαντάζει ωραίος. Στην πράξη όμως ποτέ δεν επαρκεί. 
Πάντοτε είναι απαραίτητοι οι καλοί Σαμαρείτες. Οι εθελοντές. 

Και όταν πληρώνεται ο άνθρωπος, τις περισσότερες φορές δεν κάμνει τόσο καλή δουλειά, όσο 
κάμνει ο εθελοντής. Ο εθελοντισμός είναι κάτι ανώτερο. Κάτι πολύ ωραίο. Κάτι όντως άγιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου της Εκκλησίας μας στον Καναδά γίνεται από εθελοντές και εθε-
λόντριες. Εθελοντές και εθελόντριες είναι τα Διοικητικά μας Συμβούλια. Τα μέλη των Φιλοπτώχων 
Αδελφοτήτων. Οι κατηχητές και κατηχήτριες. Τα μέλη των χορωδιών. Τα μέλη όλων των επιτρο-
πών και τόσοι άλλοι. Στην Ιερά μας Μητρόπολη έχομε εθελοντές και εθελόντριες που εργάζονται 
στα γραφεία. Εθελοντές και εθελόντριες είναι τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Τα μέλη 
των διάφορων επιτροπών. Όλοι οι καθηγητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Ουδείς πληρώνεται. 
Γι’ αυτό και το έργο της Ιεράς μας Μητρόπολης ξεχωρίζει. Γι’ αυτό και έχουμε την πρόοδο που 
έχουμε σε όλους τους τομείς της.

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ και εκφράζω την ευαρέσκεια της Εκκλησίας μας σε όλους τους εθελο-
ντές και εθελόντριες. Παρακαλώ νυχθημερόν τον Τρισάγιο Θεό, να ευλογεί, να αγιάζει και να χαρίζει 
πλούσια τα αγαθά του σε όλους τους εθελοντές και όλες τις εθελόντριές μας. Χωρίς αυτούς δεν θα 
μπορούσαμε να είχαμε κάμει ούτε την μισή πρόοδο. Μα πάνω απ’ όλα, το έργο της Ιεράς μας Μη-
τρόπολης δεν θα ήταν τόσο ωραίο, τόσο καλό, τόσο άγιο.

Εθελοντές και εθελόντριες, όπως προσφέρετε στην Εκκλησία μας γενικά, προσφέρετε τον εθελο-
ντισμό σας και για τη σωτηρία σας. Αυτό είναι το βασικότερο. Το ουσιαστικότερο. Αν χάσουμε την 
σωτηρία μας, χάσαμε τα πάντα. Και η σωτηρία μας στηρίζεται στον εθελοντισμό μας. Στην καλή 
θέληση. Στην αγνή διάθεσή μας.

Είπε ο Χριστός «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω ευατόν και αράτω τον σταυρόν 
αυτού και ακολουθήτω μοι». Κρατήστε πάντα στο νου σας αυτό το «όστις θέλει…». Ο Χριστός δεν 
βιάζει, δεν εξαναγκάζει κανένα. Εθελοντισμός και για τη σωτηρία μας!!!

Νοέμβριος 2010











Βαρβάρας μεγαλομ., 
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, 
Σεραφείμ ἱερομ.
Φαναρίου
& Νεοχωρίου

Δανιήλ & Λουκᾶ νέου
τῶν Στυλιτῶν, Μείρακος μ.,
Βηχιανοῦ & Νόμωνος
ὁσ. Κυπρίων

Σεβαστιανοῦ
& Ζωῆς κ.λπ. μαρτ., 
Φωκᾶ μάρτ.

† Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 

† Σάββα ὁσίου
τοῦ ἡγιασμένου,
Διογένους μάρτ.

† Σπυρίδωνος
Τριμυθοῦντος θαυματ., 
Ἰωάννου ὁσ. Ζιχνῶν

Ἀγλαΐας Ρωμαίας & 
Βονιφατίου μαρτ.,
Ἄρεως, Εὐτυχίου & 
Θεσσαλονίκης μ.

† Σύναξις
Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
Εὐθυμίου Σάρδεων 
ἱερομ. & ὁμολ.

† Νικολάου ἀρχιεπ. 
Μύρων τῆς Λυκίας, 
Νικολάου νεομ.
τοῦ Καραμάνου

Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, 
Εὐγενίου, Μαρδαρίου, 
Ὀρέστου μαρτ.,
Λουκίας παρθένου

Ἰγνατίου ἱερομ. Θεοφόρου,
Φιλογονίου ὁσ. Ἀντιοχείας,
Ἰωάννου Κροστάνδης

† Στεφάνου πρωτομάρτ. 
& Ἀρχιδιακόνου,
Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ

Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, 
Ἀθηνοδώρου μάρτ.

Θύρσου,
Λευκίου, Καλλινίκου, 
Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου,
Ἀρριανοῦ μαρτ.

Ἰουλιανῆς &
τῶν σύν αὐτῇ 500 μαρτ.,
Θεμιστοκλέους μάρτ. 

Τῶν ἁγίων Δισμυρίων μ. 
ἐν Νικομηδείᾳ,
Δόμνης μ., Σίμωνος ὁσ. 
μυροβλ.,
Γλυκερίου ἱερομ.

Ναούμ προφ.,
Φιλαρέτου
τοῦ ἐλεήμονος,
Θεοκλήτου
Λακεδαιμονίας
Παταπίου ὁσ.,
Παρθενίου ὁσ. Χίου, 
Σωσθένους, Ἀπολλώ, 
Τυχικοῦ ἀπ. ἐκ τῶν Ο΄

Ἐλευθερίου ἱερομάρτ. 
& Ἀνθίας μητρός αὐτοῦ

Ἀναστασίας
φαρμακολυτρίας, 
Θεοδότης & 3 παίδων 
αὐτῆς μαρτ.

Τῶν Ἁγίων Νηπίων
ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθ., 
Γεωργίου
ἐπ. Νικομηδείας

Ἀββακούμ προφ., 
Μυρόπης μ. ἐν Χίῳ, 
Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου
τοῦ νέου
Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης, 
Ἄννης πρ. (μητρός
πρ. Σαμουήλ)

Ἀγγαίου προφ.,
Θεοφανοῦς βασιλ.,
Μοδέστου Β΄ 
Ἰεροσολύμων

Τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτ. 
Κρήτης, Ναούμ θαυματ. 
φωτιστοῦ Βουλγαρίας

Ἀνυσίας ὁσιομάρτ.
ἐν Θεσσαλονίκῃ,
Γεδεών ἐν Τυρνάβῳ 
νέου ὁσιομάρτ.,
Φιλεταίρου μάρτ.

† ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ,
Σοφονίου προφ.,
Ἀγγελῆ νεομ.,
Θεοδώρου
Ἀλεξανδρείας
† Ι΄ ΛΟΥΚΑ,
Μηνᾶ καλλικελάδου
τοῦ Ἀθηναίου,
Ἑρμογένους,
Εὐγράφου μ.

† ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, Τῶν Ἁγίων 
Προπατόρων, Δανιήλ προφ. 
& Ἁγ. Τριῶν Παίδων,
Διονυσίου
Αἰγίνης θαυματ.
† ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ,
Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομ.,
Φιλίππου μάρτ.
πατρός αὐτῆς

† ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, 
Ἰωσήφ μν., Δαυΐδ βασ.,
Ἰακώβου ἀδ., Μελάνης ὁσ.
τῆς Ρωμαίας,  Ζωτικοῦ
τοῦ Ὀρφανοτρόφου
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Μεθ’ ημών ο Θεός

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Πλάστης και πλάσμα μαζί. Θεός και πρωτόπλαστοι μαζί στον παράδεισο. Φιλική συντροφιά Θεού και αν-
θρώπου. Περίπατος και συζήτηση. Όμορφη ζωή.  Ζήλεψε ο σατανάς. Μπήκε στη μέση. Με γλυκόλογα 

παρασύρει την Εύα. Παίρνουν τα μυαλά της αέρα. Θέλει να γίνει μεγαλύτερη απ’ τον Θεό. Δοκιμάζει τον καρ-
πό. Απογυμνώνεται από τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Ένοχη ζητεί και συνένοχο. Και κάνει συνένοχο τον 
Αδάμ.

Έρχεται το δειλινό ο Θεός για τον συνηθισμένο περίπατο. Οι ένοχοι κρύβονται. Δεν έχουν το ένδυμα του 
νυμφώνος. Φωνάζει ο Θεός «Αδάμ, Αδάμ πού είσαι»? Σαν Θεός δεν χρειάζεται απάντηση. Γνωρίζει τα πάντα. 
Εκδιώκει τους ένοχους από τον παράδεισο. Μεταξύ Θεού και ανθρώπων πλέον «μέγα χάσμα εστήρικται». Αδύ-
νατο για τους ανθρώπους να μείνουν στην πλευρά του Θεού.

Εξόριστοι οι άνθρωποι από την αγάπη και τη χάρη του Θεού, υποφέρουν. Υποφέρουν και περιμένουν. 
Και ιδού αστέρι λάμπει στην ανατολή. Κάτι καλό θα αναγγείλει. Προλαβαίνει ο άγγελος «Ιδού ευαγγελίζομαι 
υμίν χαράν μεγάλην ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρος έστι Χριστός Κύριος εν πόλει 
Δαυΐδ». Ο προφήτης είπε «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμ-
μανουήλ, ο έστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ημών ο Θεός». Το ρηθέν από τον προφήτη επληρώθη. Η γέννηση του 
Θεανθρώπου είναι πραγματικότης. Ο Θεός είναι και πάλι μαζί με τους ανθρώπους.

Γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος και τι έφερε για τον άνθρωπο; Έφερε την κατάργηση του χάσματος μεταξύ Θεού 
και ανθρώπων. Έφερε το γκρέμισμα του μεσότοιχου της έχθρας. Έφερε την ειρήνη «την πάντα νουν υπερέ-
χουσαν». Έφερε την αποκατάσταση της φιλίας μεταξύ του Θεούς και των ανθρώπων. Έφερε τη δικαιοσύνη 
μεταξύ των ανθρώπων. Έφερε ανθρώπινα δικαιώματα για τη γυναίκα, για το παιδί, για τον σκλάβο.

Στον κόσμο, πριν τη γέννηση του Θεανθρώπου, η γυναίκα, το παιδί, ο δούλος δεν θεωρούνταν άνθρωποι. 
Το ίδιο συνέβαινε στην κραταιά ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ήλθε ο Χριστός και είπε. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 
Έλληνα και Ιουδαίου, ανδρός και γυναικός. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ελευθέρου και δούλου. Στα κρατούντα 
της εποχής εκείνης ποιος θα τολμούσε να φέρει μια τέτοια καινοτομία. Κανείς άλλος παρά ο Θεάνθρωπος. 

Μα πολλοί παραπονούμαστε. Πού είναι η ειρήνη που έφερε ο Χριστός; Πού είναι η φιλία; Πού είναι η ισό-
τητα; Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Και σήμερα υπάρχουν αδικημένοι και δούλοι και σκλάβοι. Γιατί;

Ναι, όλα αυτά υπάρχουν. Γιατί ολόκληρη η ανθρωπότης δε γνώρισε ακόμη τον Χριστό. Πολλές φορές κι 
εκείνοι που Τον γνώρισαν και φέρουν το όνομά Του, δεν Τον γνώρισαν κατ’ επίγνωση. Τον τιμούν με τα χείλη 
και όχι με την καρδιά. Ας μη προσπαθούμε να μεταθέσουμε τις ευθύνες τις δικές μας από τους εαυτούς μας 
στον Θεό.

Πάνω απ’ όλα ο Θεάνθρωπος Χριστός έφερε στον κόσμο τον Θεό. Τον αληθινό Θεό. Τον Τριαδικό Θεό. 
Τον Θεό στον οποίον, αργά ή γρήγορα, όλοι θα κλίνουν γόνυ και θα γίνει μία ποίμνη υπό ένα Ποιμένα, τον 
Χριστό. 

Αυτά έφερε ο Θεάνθρωπος σε μας κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε γι’ Αυτόν; Γι’ Αυτόν τίποτε. Απολύτως τίπο-
τε. Δεν έχει ο Θεός καμία ανάγκη. Εμείς έχουμε την ανάγκη. Εμείς για τους εαυτούς μας, γιορτάζοντας τα Χρι-
στούγεννα πρέπει να πούμε «Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττομεν τον έλεγχον, ου κρύπτομεν την ευεργεσίαν». 
Χωρίς καμία καθυστέρηση, χωρίς καμία δικαιολογία πρέπει ο καθένας μας να ζητεί να κάνει παντού και πάντοτε 
το θέλημα του Θεού. Με τη γέννηση του Θεανθρώπου, χωρίς αμφιβολία, ήλθε ο Θεός στους ανθρώπους. Κατέ-
βηκε ο Θεός από τους ουρανούς στη γη. Για να πάμε εμείς στον Θεό, για ν’ ανεβούμε στον ουρανό, χρειάζεται 
αυτό και μόνο. Να κάνουμε πάντοτε το θέλημά Του. Έτσι, θα ενωθούμε μαζί Του. Έτσι, θα γιορτάσουμε τα κα-
λύτερα Χριστούγεννα. Έτσι, θα είμαστε από τώρα στη βασιλεία του Θεού. Έτσι, θα ανταμώσουμε στη δεύτερή 
Του παρουσία στην τελική και δικαία κρίση και θα ακούσουμε το «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρο-
νόμησατε την αιώνια βασιλείαν..». Εύχομαι όλοι να ακούσουμε την ευλογημένη αυτή φωνή Του.

«Μεθ’ ημών ο Θεός». Αν και εμείς είμαστε μαζί Του, θα ζούμε όπως οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο. Με 
φίλο τον Θεό. Με συντροφιά τον Θεό. 

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, με τον Θεό μαζί και με τους εαυτούς μας 
μαζί Του.

Δεκέμβριος 2007



Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Σωτήριος με μέλη της οικογένειάς του.



Διερχόμαστε πονηρές ημέρες

Μητροπολίτη Σωτηρίου

Ολόκληρη η ανθρωπότητα διέρχεται πονηρές ημέρες. Χρόνους δύσκολους και μέρες οργισμένες, 
όπως θα έλεγε ο ποιητής. Στην οικουμένη επικρατούν, η αλαζονεία, ο εγωϊσμός, η φιλαυτία, 

η φτώχεια, η πονηριά, η κατεργαριά. «Οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσι αυτών και οι μεγά-
λοι κατεξουσιάζουσι αυτών». Οι σημερινοί κυβερνήτες, δυστυχώς, αντί να είναι πρωθυπουργοί και 
υπουργοί, είναι δυνάστες. Αντί να υπηρετούν, αναγκάζουν τους λαούς τους να τους υπηρετούν. 
Αντί να ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα του έθνους και του λαού, ενδιαφέρονται για τα συμφέ-
ροντα τα δικά τους. Ακόμη και στις δημοκρατίες, εκείνο που μετράει περισσότερο είναι η ψήφος για 
τους κυβερνήτες και όχι η αξιοπρέπεια του λαού και η υπηρεσία τους γι’ αυτόν. Δεν λέμε, υπάρχουν 
και οι εξαιρέσεις, βεβαίως.

Σ’ αυτές τις πονηρές ημέρες τι πρέπει να κάνουμε; Να παραδοθούμε; Να αποκάνουμε; Να επα-
ναστατήσουμε; Να εκδικηθούμε; Μπορούμε να επαναστατήσουμε; Μπορούμε να εκδικηθούμε; Κι αν 
το μπορούμε, είναι δίκαιο; Είναι ηθικό; Είναι τίμιο; Ασφαλώς όχι. 

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ζούμε «εξαγοραζόμενοι τον καιρόν». Χρησιμοποιώντας δη-
λαδή, σωστά τον χρόνο μας. Ο καθένας μας να προσπαθήσει να κάνει αυτό. Να προσπαθήσει ακό-
μη, να πείσει και τους γύρω τους να κάνουν το ίδιο. Να προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε και τους 
κυβερνήτες να κάνουν το ίδιο.

Πώς όμως εννοούμε αυτό το «εξαγοραζόμενοι τον καιρό»; Και σε ποιες περιπτώσεις και σε ποια 
πράγματα πρέπει να το χρησιμοποιούμε; Πολύ απλά θα λέγαμε, ότι εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, 
σημαίνει να κάνουμε σωστή διαχείριση του χρόνου και όχι μόνο. Σωστή διαχείριση, κυβέρνηση 
(management) του χρόνου, του εαυτού μας, της επιχείρησής μας, του επαγγέλματός μας, του κρά-
τους μας. Να μην αφήνουμε ούτε μία στιγμή του χρόνου να πηγαίνει χαμένη.

Ας αφήσουμε τον Θεάνθρωπο Ιησού, να μας προχωρήσει το θέμα λίγο πιο πέρα. Μας λέει ο 
μόνος αληθής Διδάσκαλος: Τα πράγματα δεν πρέπει να είναι έτσι με σας. Δεν πρέπει να καταδυνα-
στεύετε ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει να υποδουλώνετε ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει να επιζητείτε 
να σας υπηρετούν. Όποιος ανάμεσά σας θέλει να είναι μέγας και πρώτος, πρέπει εκείνος να διακονεί 
όλους. Πρέπει να θυσιάζει τα συμφέροντά του και τον εαυτό του για αυτούς τους οποίους εκλέχθηκε 
να υπηρετεί. Ο Θεάνθρωπος Χριστός «ουκ ήλθε διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυ-
χήν αυτού λύτρον αντί πολλών».

Μάλιστα. Οι σημερινές ημέρες είναι πονηρές. Είναι συμπληγάδες πέτρες. Πρέπει να έχουμε την 
ευφυία του Οδυσσέα. Την καρτερία του Ιώβ. Την αυτοθυσία του Χριστού.

Πάνω απ’ όλα πρέπει να έχουμε πίστη στον Θεό. Πίστη στον εαυτό μας και πίστη στον επιδιω-
κόμενο σκοπό. Και ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι αφ’ ενός, να βγούμε από κάθε κρίση που μαστίζει 
αυτές τις ημέρες την ανθρωπότητα, αλλά και να είμαστε σταθερά στο δρόμο της μετανοίας, που 
οδηγεί στην σωτηρία και στην κατάκτηση της αιώνιας ζωής μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Μέσα 
στον παράδεισο από τον οποίο οι πρωτόπλαστοι μας έβγαλαν.

«Ο καλός καραβοκύρης στην φουρτούνα φαίνεται». Αλλά, ο καλός καραβοκύρης έχει πάντα δί-
πλα στο τιμόνι του καραβιού τον ίδιο τον Χριστό που του δείχνει τον δρόμο. Του δείχνει πώς να 
αποφεύγει τους σκοπέλους και τους υφάλους. Πώς να περνά χωρίς βλάβη τις συμπληγάδες πέτρες.

Θεάνθρωπε Ιησού που ήλθες και διακόνησες και θυσιάστηκες για τον καθένα μας. Φώτισε και 
έμπνευσε τους κυβερνήτες μας και όλους εμάς, να ζούμε εξαγοραζόμενοι τον καιρόν ότι «αι ημέραι 
πονηραί εισί».

Ιούνιος - Ιούλιος 2012


