
 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους 

Αξιότιμους Προέδρους και Εντιμότατα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων 

Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,  

Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων 

Και άπαν το ευλαβές πλήρωμα 

της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά 

 

Ελληνορθόδοξη Παιδεία στον Καναδά 
200η επέτειος από την Ελληνική Επανάσταση 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου 

29 Μαΐου 1453. Ημέρα Τρίτη. Ημέρα που σκεπάστηκε το φως του 
Ελληνοχριστιανισμού με το μαύρο πέπλο του σκοταδισμού. 

Η πόλις εάλω (έπεσε). Ο βασιλιάς μαρμάρωσε. Η Αγια-Σοφιά έγινε τζαμί. Η 
χιλιόχρονη βυζαντινή αυτοκρατορία διαλύθηκε. Το κακό που βρήκε τους Έλληνες 
είναι απερίγραπτο. Έχασαν σχεδόν τα πάντα. Ευτυχώς δεν έχασαν την πίστη τους 
στον αληθινό Θεό. Τετρακόσια (400) χρόνια υπέφεραν όσο ουδείς άλλος λαός. 

Η Τουρκία χέρι με χέρι με τον μωαμεθανισμό, εφεύρηκαν το πιο σατανικό 
σχέδιο για να αφανίσουν τον ελληνισμό. Εφεύρηκαν τον γενιτσαρισμό. Έπαιρναν 
τα ελληνοχριστιανόπουλα από την αγκαλιά των μανάδων τους, τα εξισλάμιζαν  
και τα εκτούρκευαν και τα έβαζαν να σκοτώνουν τους γονείς τους και τα αδέρφια 
τους. Υπάρχει σατανικότερο σχέδιο από αυτό; Δεν υπάρχει. 

Τετρακόσια (400) ολόκληρα χρόνια υπέφεραν οι Έλληνες κάτω από την 
τούρκικη σκλαβιά. Σχολεία δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μόνο εδώ και εκεί κρυφά 
σχολειά. Στο φως του φεγγαριού ή του κεριού ο γερο-καλόγερος μάθαινε τα 
ελληνόπουλα (σκλαβόπουλα) ελληνικά γράμματα. Αναγνωστικό βιβλίο ήταν το 
ψαλτήρι. «Τ’ αλφαβητάρι το’μαθα στο ψαλητήρι μπήκα». 

Ναι. Οι Έλληνες έχασαν σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν έχασαν την πίστη τους. Με 
την χριστιανική τους πίστη επέζησαν. Επανεστάτησαν για του Χριστού την πίστη 
την αγία. Για της πατρίδας την ελευθερία. Για την τιμή της οικογένειας. Τα 
κατάφεραν. Ελευθέρωσαν την πατρίδα. Ελευθερώθηκαν. Απέκτησαν ξανά 
σχολεία. Έγιναν ξανά κράτος. Μπήκαν στον χάρτη. Αναγνωρίστηκαν από όλους 
σαν κράτος. Έλαμψε το φως του Ελληνοχριστιανισμού. Τους θαύμασαν όλοι. 

Τώρα είμαστε στην πατρίδα μας την Ελλάδα, αλλά και σκορπισμένοι σε όλο 
τον κόσμο. Είμαστε και στον Καναδά. Σκόρπιοι, περισσότεροι από τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) στον απέραντο Καναδά. Οργανωμένοι κάτω από την 
Αρχιεπισκοπή μας. Με εκκλησιές. Με κοινότητες. Με σχολεία. Με οργανισμούς. 

Γιορτάζουμε τα ελληνικά γράμματα. Κι εμείς εδώ στον Καναδά θα γιορτάσουμε 
τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών και τα ελληνικά γράμματα μαζί. Αυτή είναι η 



παράδοσή μας. Και ποιοι μπορούν να είναι καλύτεροι προστάτες των ελληνικών 
γραμμάτων από τους Τρεις Ιεράρχες; 

Να ρίξουμε όμως μια προσεκτική ματιά. Να δούμε που βρίσκεται σήμερα η 
Ελληνορθόδοξη Παιδεία στον Καναδά. Να είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς. 

Ο κορωνοϊός μας έχει ζαλίσει. Όλα έχουν οπισθοδρομήσει. Μαζί και η 
Ελληνορθόδοξη Παιδεία. Μπόρα είναι και θα περάσει. Ας κοιτάξουμε όμως την 
πραγματικότητα κατάματα. 

Οι Ελληνορθόδοξες Kοινότητές μας έχουν σχολεία. Ελληνορθόδοξα σχολεία. Οι 
περισσότερες έχουν ελληνορθόδοξα σχολεία απογευματινά ή σαββατιανά. Η 
μεγαλώνυμος Κοινότητα του Μόντρεαλ έχει ημερήσια ελληνορθόδοξα σχολεία. 
Δεν τα έκανε τώρα. Τα άρχισε από την αρχή και τα συνεχίζει. Αξίζει θερμών 
συγχαρητηρίων. 

Συγχαρητήρια αξίζουν και οι άλλες Κοινότητες που έχουν απογευματινά ή 
σαββατιανά ελληνορθόδοξα σχολεία. Και όλοι οι διδάσκοντες και διδάσκουσες. 

Αρίστη δουλειά κάμνει το HHF (Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς), ιδρύοντας 
έδρες νεοελληνικών σπουδών στα διάφορα πανεπιστήμια του Καναδά. Θερμά 
συγχαρητήρια. 

Το ημερήσιο ελληνορθόδοξο σχολείο «Μεταμόρφωση» στο Τορόντο το ίδρυσε η 
Αρχιεπισκοπή μας. Έχει περισσότερα από τριακόσια (300) παιδιά. Εργάζεται με τον 
καλύτερο τρόπο. Εφέτος, παρά τον κορωνοϊό, πηγαίνει καλύτερα από κάθε άλλη 
χρονιά. Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση και στο προσωπικό ολόκληρο, στους 
γονείς και τα παιδιά. 

Είμαι υποχρεωμένος να ειπώ, ότι μπορούμε περισσότερα να κάνουμε για την 
ελληνορθόδοξη παιδεία στον Καναδά. Πρέπει να τα κάνουμε με παράδειγμα τους 
προγόνους μας στα τετρακόσια (400) χρόνια της τούρκικης σκλαβιάς που κράτησαν 
την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη πίστη. Εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερα. 
Ο Καναδάς είναι μία θαυμάσια χώρα. Μας παρέχει τα πάντα. Πάνω απ’ όλα μας 
δίδει ελευθερία να ζούμε την πίστη μας. Να μιλούμε τη γλώσσα μας. Να 
κινούμαστε ελεύθερα. Εάν δεν κάνουμε μεγαλύτερη πρόοδο, δεν έχουμε κανένα 
άλλο να κατηγορήσουμε παρά μόνο τους εαυτούς μας. 

Οι σκλαβωμένοι πρόγονοί μας είπαν «ελευθερία ή θάνατος». Εμείς να ειπούμε: 
Ελληνορθόδοξη παιδεία για να επιζήσουμε. Για να μεγαλουργήσουμε. Για να 
κρατήσουμε την ορθόδοξη πίστη μας. Τα ελληνοχριστιανικά μας ιδεώδη. 

Αυτό μας αξίζει. Αυτό μας ταιριάζει. Αυτό το οφείλουμε στους προγόνους μας 
που άντεξαν τα τετρακόσια (400) χρόνια της τούρκικης σκλαβιάς. Αυτό είναι το 
θέλημα του Θεού. Κανείς να μη λιποψυχήσει. Κανείς να μην οπισθοχωρήσει. 
Κανείς να μη μείνει πίσω. Εμπρός όλοι μαζί μπροστά για την κατάκτηση της 
κορυφής. Κανένα ελληνορθόδοξο παιδί να μη χαθεί. Όλα τα παιδιά μας να είναι 
στα ελληνορθόδοξα σχολεία. Να μην κλείσουμε μάτι, μέχρι να επιτύχουμε αυτό. 

Αυτό οφείλουμε στους προγόνους μας. Αυτό οφείλουμε στους γονείς μας. Αυτό 
υποσχεθήκαμε στην πατρίδα μας Ελλάδα. Αυτό θέλει ο μόνος αληθινός Θεός. Ο 
Ιησούς Χριστός.  

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές 
 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΚΣ/γκ 
Σημείωση: Να διαβασθεί στις εκκλησίες στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών 
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Reverend Fathers, Honourable Presidents and  

Esteemed Members of the Boards of Directors,  

Members of the Philoptochos Societies,  

Teachers, Students, Youth of the Communities and to the  

Entire Plenitude of the Greek Orthodox Archdiocese Canada 

 

Greek Orthodox Education in Canada 
Celebrating the 200th Anniversary of the Greek Revolution 

ENCYCLICAL FOR GREEK LETTERS 
  

Archbishop Sotirios 

  

May 29, 1453. It is Tuesday. The day when the bright light of the Greek Christian world 

was covered with the dark veil of obscurantism. 

The city has fallen. The emperor has turned to stone. Hagia Sophia has been turned into 

a mosque. The thousand-year-old Byzantine Empire has collapsed. The evil that has befallen 

the Greeks is indescribable. They have lost almost everything. Fortunately, they did not lose 

their faith in the true God. For four hundred (400) years they suffered like no other people. 

Turkey, hand in hand with Islam, created the most satanic of plots to exterminate 

Hellenism. They created the janissary. They grabbed the Greek Christian children from the 

arms of their mothers, and proceeded to Islamize them and Turkify them, and then they put 

them to kill their parents and siblings. Can there be a more satanic plot than this? No, there 

cannot. 

The Greeks suffered for four hundred (400) years under Turkish slavery. There were no 

schools. There were only ‘secret’ schools here and there. By the light of the moon or the 

candle, the old monk would teach Greek letters to the Greek slave children. The Book of 

Psalms served as a reading book. “The children would say: I’ve learn the alphabet and I’m 

going on reading the psalter”. Hence the close association between the psalter and the 

alphabet book in our culture.  

Yes. The Greeks lost almost everything, but they did not lose their faith. They survived 

with their Christian faith intact. They initiated the revolution for the holy faith of Christ. For 

the freedom of the homeland. For the honor of the family. They succeeded. They liberated 

the homeland. They were free. They built schools. They had a state that can be found on a 

map and that was recognized by all. The bright light of Greek Christianity shone brightly 

once more. They were admired by all. 

We continue to live in our homeland Greece, but we are also spread out throughout the 

world. We also live in Canada. We are more than three hundred thousand (300,000) persons 

dispersed across the vast land mass of Canada. We are organized under the auspices of our 



Archdiocese. We have churches. We have communities. We have schools. We have 

organizations. 

We celebrate Greek letters. And here in Canada, we will celebrate Greek letters together 

with the Feast of the Three Hierarchs. This is our tradition. Because who are more fervent 

defenders of Greek letters than the Three Hierarchs? 

But let us take a close look and consider the state of Greek Orthodox Education today in 

Canada in an honest and sincere manner. 

The coronavirus has taken us by surprise. Many things have regressed, including Greek 

Orthodox education. But this storm will pass, and we need to study our reality carefully 

beyond this. 

Our Greek Orthodox Communities have schools, Greek Orthodox schools. Most have 

Greek Orthodox schools in the afternoon or on Saturdays. The renowned Community of 

Montreal has Greek Orthodox day schools. They were not established now, but as the 

Community was first founded, and they continue to operate until today. This effort deserves 

our wholehearted praise. 

Praise is also due to the other Communities that operate Greek Orthodox schools in the 

afternoon or on Saturdays, as well as to all the dedicated teachers. 

We also congratulate the HHF (Hellenic Heritage Foundation) for doing an excellent job 

in establishing chairs of modern Greek studies at various Canadian universities. 

The Greek Orthodox Day School “Metamorphosis” in Toronto was founded by our 

Archdiocese. It has more than three hundred (300) children. It functions in the best way 

possible. This year, despite the coronavirus, it is progressing better than any other year. We 

congratulate the administration and the entire staff, all the parents and children. 

I have to say however that we need to do more for Greek Orthodox education in 

Canada. We must look at the example of our ancestors in sustaining the Greek language and 

the Orthodox faith during the four hundred (400) years of Turkish slavery. We must do 

better. Canada is a wonderful country. It provides us with so many opportunities. Above all, 

we have the freedom to live out our faith, to speak our language, to move freely. If we are 

not able to further develop and progress, we have only ourselves to blame. 

Our enslaved ancestors exclaimed “freedom or death.” Let us exclaim: Greek Orthodox 

education is necessary for our survival, for our growth, in order to sustain our Orthodox 

faith, our Greek Christian ideals. 

This is something we deserve. This corresponds to who we are. We owe this to our 

ancestors who endured four hundred (400) years of Turkish slavery. This is the will of God. 

Let no one yield. Let no back down. Let no one be left behind. Let us all advance together 

and conquer the summit. Not one Greek Orthodox child should be lost in this effort. All our 

children should attend Greek Orthodox schools. Let us not rest until we achieve this.  

We owe it to our ancestors. We owe it to our parents. This is the promise to our 

homeland of Greece. This is what is desired by the only true God, our Lord and Saviour 

Jesus Christ. 

With fatherly love and blessings,  

ARCHBISHOP SOTIRIOS  

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA 

 

Note: This Encyclical is to be read to the faithful on the Feast of Three Hierarchs  
CS:ag 


