"Σήμερα παραμονή της γιορτής του Αγίου Γεωργίου και της ενορίας μου στο Τορόντο, και ο
κόσμος πλημύρισε για μια ακόμη φορά την εκκλησία. Τη φορά αυτή, τιμήσαμε τον καθηγητή
Πανεπιστημίου Ryerson και φίλο George Gekas για τη προσφορά του στην εκκλησία μας, τη
Μητέρα των άλλων εκκλησιών στον Καναδά, τον Άγιο Γεώργιο Τορόντο. Yπενθυμίζω ότι μαζί
με τον Γιώργο, τον Πατέρα Τριαντάφυλλο, και τον επίσης στενό φίλο μου Καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Γρηγόρη Καράκουλα
συναντήσαμε πριν 3 μήνες την ηγεσία του Πανεπιστημίου Ράιερσον. Η αλήθεια είναι ότι η
ομάδα μας είχε κάνει πολύ επιμελημένη προεργασία για τη συνάντηση αυτή και αποτελέσαμε
μια πραγματικά δυνατή ομάδα με πολύ σοβαρά επιχειρήματα και κυρίως ακλόνητη πίστη στο
σκοπό που επιδιώκαμε. Ζήτησα στη συνάντηση εκείνη εξ ονόματος και των 4 μας να δοθούν
από το Πανεπιστήμιο 100(!) θέσεις πάρκινγκ δωρεάν για την εκκλησία μας, εξηγώντας
αναλυτικά τη σημασία της συγκεκριμένης εκκλησίας για τον Ελληνισμό. Βλέπετε στη
διπλωματία ζητά κανείς το περισσότερο για να πάρει όσα περισσότερα μπορεί στο τέλος...
Τελικά μας δόθηκαν 75 θέσεις δωρεάν πάρκινγκ, ναι 75!!!, και έτσι ακόμη περισσότερες
οικογένειες θα μπορούν να έρχονται κάθε Κυριακή στον Άγιο Γεώργιο, χωρίς τη σκοτούρα του
παρκαρίσματος, γεμίζοντας πλέον συνεχώς τον υπέροχο εσωτερικό χώρο του. Στην ομιλία μου
σήμερα το βράδυ ευχαρίστησα μέσα από τη καρδιά μου τον Γιώργο Γκέκα για τη πραγματικά
μεγάλη συμβολή του όχι μόνο στο ζήτημα του πάρκινγκ αλλά και στην όλη θεαματική
πρόσφατη πρόοδο της εμβληματικής αυτής εκκλησίας. Στη συνέχεια υπενθύμισα ότι ο Άγιος
Γεώργιος βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με τρεις άλλους καθεδρικούς χριστιανικούς ναούς (τον
καθολικό Saint Michael, αγγλικανικό Saint James και προτεσταντικό Metropolitan United
Church), αγκαλιάζει γεωγραφικά δύο πανεπιστήμια Ryerson / University of Toronto (αφού
είναι δίπλα τους στη κυριολεξία) και βρίσκεται στη γειτονιά του Financial District του Τορόντο.
Tέλος, πέραν του γεγονότος ότι είναι η ενορία του Ελληνικού και Κυπριακού Γενικού
Προξενείου αλλά και των αντίστοιχων Προξενικών Κατοικιών, ο Άγιος Γεώργιος έχει
χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο από την επίσημη καναδική πολιτεία. Το τελευταίο νομίζω
τα λέει όλα."

