“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι εἶχον
εἰρήνην οἰκοδομούμεναι καί
πορευόμεναι τῶ φόβω τοῦ
Κυρίου καί τῆ παρακλήσει
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος ἐπληθύνοντο”.
Πράξ θ’, 31
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Επανάσταση 1821

Μήνυμα του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
προς το πλήρωμα της Εκκλησίας
για την πανδημία
από τον Κορονοϊό

Γιατί πολεμήσαμε και πως νικήσαμε
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου
Επαναστατήσαμε και πολεμήσαμε “για του Χριστού
την πίστη την αγία και της πατρίδας την ελευθερία”.
Για την τιμή της οικογένειας. Γιατί «Όλα τά’σκιαζε η
φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Γιατί μπουχτίσαμε
να ακούμε τα παιδιά μας να λένε «Μάνα σου λέω δεν
μπορώ τον τούρκο να δουλεύω. Δεν ημπορώ δεν
δύναμαι, εμάλλιασε η καρδιά μου». «Καλύτερα μιας
ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και
φυλακή». Ο άνθρωπος χωρίς πίστη είναι δέντρο χωρίς
ρίζα. Χωρίς πατρίδα και ελευθερία, δεν είναι καν άνθρωπος.
Η ελευθερία και η λογική τον ξεχωρίζουν από τα άλογα
ζώα. Την ελευθερία του την σέβεται και ο ίδιος ο Θεός που
του την έδωσε. Χωρίς την τιμή της οικογένειας, είναι ο
ίδιος άτιμος. Ουδείς τον σέβεται. Ουδείς τον εκτιμά. Ο ίδιος
δυσκολεύεται να σέβεται και να αγαπάει τον εαυτό του.
Νικήσαμε, γιατί είχαμε αυτά τα ιδανικά. Νικήσαμε,
γιατί είχαμε τον Κολοκοτρώνη και όλους τους άλλους
που ήτανε σαν τον Κολοκοτρώνη. Είχαμε τον Παλαιών
Πατρών Γερμανό. Είχαμε τον Παπαφλέσσα. Είχαμε όλους
τους άλλους ήρωες. Είχαμε την Φιλική Εταιρεία. Είχαμε τον
άγιο Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’, που κατασυκοφαντήθηκε.
Που δεν έφυγε, αλλά δέχθηκε το σχοινί στο λαιμό του για
το γένος και την πατρίδα.
Νικήσαμε, γιατί ο Κολοκοτρώνης μας είπε και το
πιστέψαμε, ότι «ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της
Ελλάδας και δεν παίρνει την υπογραφή Του πίσω».
Νικήσαμε, γιατί πιστέψαμε στην προτροπή του ποιητή,
«Χτυπάτε πολεμάρχοι. Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά
του πατριάρχη». Νικήσαμε, γιατί με την πίστη μας στον
εαυτό μας, στην πατρίδα, στην ελευθερία και στο Θεό
είχαμε βοήθεια από τον ίδιο τον Θεό.
Τώρα, εμείς εδώ στον Καναδά γιορτάζουμε την
επανάσταση του 1821. Την ελευθερία της πατρίδας μας
Ελλάδας. Την τιμή της οικογένειάς μας. Και τα γιορτάζουμε
όλα αυτά απολαμβάνοντας την ευημερία και την ελευθερία
της νέας μας πατρίδας, του Καναδά.
Να σκεφτούμε πρέπει. Έχουμε ακραιφνή πίστη στον
αληθινό Θεό, τον Ένα και Μόνο, τον Ιησού Χριστό; Ζούμε
την πίστη αυτή στην καθημερινή μας τη ζωή; Έχουμε στην
ψυχή μας ελευθερία; Σεβόμαστε την ελευθερία του πλησίον;
Έχουμε οικογένεια με τιμή; Φροντίζουμε η οικογένειά μας
αυτή να συνεχίσει και στο μέλλον; Φροντίζουμε τα παιδιά
μας να έχουν τα ίδια ιδανικά; Εάν έχουμε όλα αυτά, τότε
επάξια γιορτάζουμε την επανάσταση του 1821. Επάξια
απολαμβάνουμε την ελευθερία μας. Επάξια δεχόμαστε
όλες τις ευλογίες του Θεού.
«Ίτε παίδες Ελλήνων». Εμπρός παιδιά των Ελλήνων.
Εμπρός Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμπρός Ελληνοκαναδοί. Να
γιορτάσουμε την εθνική μας ελευθερία με πίστη στον Θεό.
Με λειτουργίες. Με δοξολογίες. Τιμώντας την οικογένεια.
Τιμώντας το ελληνικό όνομα. Τιμώντας την καταγωγή.
Τιμώντας την ορθόδοξη πίστη μας. Συνεχίζοντας την
ελληνορθόδοξη κληρονομιά μας. Δίδοντάς την στα παιδιά
μας και στις επερχόμενες γενεές.
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω ο
Καναδάς. Ζήτω η ελευθερία.

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,
Από το Φανάρι, από την καρδιά της
Βασιλεύουσας Πόλης, από την πόλη της Αγιά
Σοφιάς, της Μεγάλης Εκκλησίας, επικοινωνώ
με τα προσφιλή προσωπά σας, με την κάθε μια
και τον κάθε ένα, με αφορμή τις πρωτοφανείς
συνθήκες, τη δοκιμασία, που διερχόμαστε ως
ανθρώπινο γένος, εξαιτίας της παγκόσμιας
απειλής που προκαλεί η πανδημία του νέου
κορωνοϊου, γνωστού ως Covid-19.
Ο λόγος της Εκκλησίας, της Μητρός
Εκκλησίας, δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει.
Ο λόγος μας, λοιπόν, είναι έτσι όπως έχουμε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 4

Ευαγγελισμός
και Επανάσταση
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,
αυτό το μέγα μυστήριο, το γεγονός
που ο ανθρώπινος νους αδυνατεί να
αντιληφθεί, σηματοδοτεί την αφετηρία
για το τέλος της φθοράς του θανάτου
στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η απαρχή
της νέας ζωής, το δώρο του Τριαδικού
Θεού για την αθανασία και θέωση
του ανθρώπου. Κι αυτό το γεγονός
λαμβάνει χώρα μέσα στην ιστορία, μέσα από τη φθαρτή και θνητή φύση του ανθρώπου, μέσα σε ένα αβέβαιο
παρόν που σηματοδοτεί ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Το γεγονός του Ευαγγελισμού είναι η αιτία για όσα θα
συμβούν στην ιστορία με το άλλο, μέγιστο και αξεπέραστο, γεγονός του Χριστού. Το
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 3
γεγονός του Ευαγγελισμού έχει αρχή, αλλά και τέρμα. Η ολοκλήρωση δεν είναι κάποιο

Επίσκεψη
πρωθυπουργού του
Οντάριο Doug Ford
στην Ι. Αρχιεπισκοπή
Καναδά

40ήμερο
Μνημόσυνο
Τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο του αειμνήστου
Επισκόπου Ανδίδων
Χριστοφόρου, τελέσθηκε
την Κυριακή 22 Μαρτίου,
στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του
Θεολόγου, κεκλεισμένων
των θυρών λόγω κορονοϊού,
προεξάρχοντος του
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου
Συγχρόνως τελέσθηκε
μνημόσυνο για τον Δημήτρη Αλεξανδρή, Αγαθοκλή
και Δημοσθένη Βοζόρη και Κωνσταντίνα Αποστολάκου.
Αιωνία αυτών η μνήμη.

Ε

ύχομαι και προσεύχομαι ο Πανάγαθος Θεός
να μας βοηθήσει σύντομα να απαλλαγούμε
από την δοκιμασία αυτή. Εμείς με τη σειρά
μας να προσπαθήσουμε όλοι μας να εφαρμόζουμε
επακριβώς τις οδηγίες των κυβερνήσεών μας. Η
ζωή μας από το πρωί μέχρι το βράδυ να είναι μία
συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή.
I wish and pray that the Almighty God will soon
help us overcome this ordeal. We, in turn, will all try
to strictly apply the instructions of the government
authorities. Our life, from morning to night, should
be a continuous and uninterrupted prayer.
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος

Μπροστά στις σηµαίες της Αρχιεπισκοπής µας ο
Πρωθυπουργός του Οντάριο Doug Ford µε τον
Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο. • Premier of Ontario Doug Ford
and Archbishop Sotirios, in front of the flags of the Greek
Orthodox Archdiocese of Canada.

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, καλωσόρισε τον
Εντιμότατο Doug Ford, Πρωθυπουργό του Οντάριο,
στα κεντρικά γραφεία της Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά.
Ο Πρωθυπουργός Ford έφτασε το πρωί και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, τον εψηφισμένο επίσκοπο Πατάρων Αλέξανδρο (Σαλμά), τον Άρχοντα
Ευάγγελο Σωτηρόπουλο, και τους φοιτητές της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας καθώς και το προσωπικό της Ι. Αρχιεπισκοπής. Ο Αρχι-

επίσκοπος Σωτήριος και ο Πρωθυπουργός Ford,
φίλοι πολλών ετών, αντήλλαξαν θερμό χαιρετισμό
πριν ξεκινήσει η επίσημη επίσκεψη.
Ο Σεβασμιώτατος ξενάγησε τον Πρωθυπουργό
στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής ξεκινώντας από το
Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και
την βιβλιοθήκη της Ακαδημίας.
Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος οδήγησε τον Πρωθυπουργό και τη συνοδεία του στα κυρίως γραφεία
της Αρχιεπισκοπής. Έγινε μια σύντομη ξενάγηση
στο διαμέρισμα του Αρχιεπισκόπου, και στο προσωπικό του εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, πριν
οι καλεσμένοι επισκεφθούν το γραφείο του με την
καταπληκτική θέα στο κέντρο του Τορόντο, συμπεριλαμβανομένου του Πάρκου το οποίο επισήμως
έχει ονομασθεί «Πατριάρχου Βαρθολομαίου Περιβαλλοντική Ζώνη» (Πάρκο 1000 στρεμμάτων που
περιβάλλει το κτίριο της Αρχιεπισκοπής).
Ένα ελαφρύ πρόγευμα προσφέρθηκε σε όλους
και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός συζήτησαν πολλά και επίκαιρα θέματα που αντιμετωπίζει
το Οντάριο και ο Καναδάς, η κοινωνία στο σύνολό
της, καθώς επίσης και η μεγάλη και ζωντανή Ελληνική Ομογένεια της Επαρχίας Οντάριο. Ανάμεσα
στα θέματα που συζητήθηκαν ο Σεβασμιώτατος τόνισε
το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας του Οικουμενικού
Πατριαρ-χείου, την σπουδαιότητα για ενότητα και αλληΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑ 3
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Εκπαιδευτικά θέματα

Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Τμήματος Eλληνικής Παιδείας
Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

μητροπολίτης Παλαιών Πατρών και
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά
την επανάσταση στην Πελοπόννησο.
Σήκωσε το λάβαρο (σημαία εκείνων
των χρόνων) και συγχρόνως μαζί
με τους άλλους αγωνιστές, όπως
ο Θεόδωρος Κολοκτρώνης, ο
Δημήτριος Υψηλάντης, ο Γεώργιος
Καραϊσκάκης, ο Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος, ο Ανδρέας
Μιαούλης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης
και πολλοί άλλοι, ξεσήκωσαν και
τους άλλους Ελληνες για την
απελευθέρωση. Το γεγονός της
επανάστασης και της μετέπειτα
ολικής απελευθέρωσης της χώρας
από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει
η πατρίδα μας στις 25 Μαρτίου. Ο
Ελληνισμός απανταχού της γης
τιμά την 25η Μαρτίου στη μνήμη
εκείνων που «έπεσαν υπέρ πίστεως
και πατρίδος».

Την ημέρα αυτή, ο αρχάγγελος
Γαβριήλ, σταλμένος από το Θεό,
παρουσιάζεται στην Παρθένο Μαρία
και της αναγγέλει ότι θα γεννήσει
γιο, θα τον ονομάσει Ιησού και θα
γίνει ο Σωτήρας του κόσμου. Το
χαρμόσυνο αυτό γεγονός γιορτάζει
η εκκλησία μας στις 25 Μαρτίου.

Η Επανάσταση του 1821
25η Μαρτίου
Η μεγάλη επανάσταση του
ελληνικού έθνους που οδήγησε
στην απελευθέρωση από την
τουρκοκρατία και στην ίδρυση
του νέου ελληνικού κράτους. Το
κίνημα της ανεξαρτησίας άρχισε
στα τέλη Φεβρουαρίου 1821, πρώτα
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες,
στο Ιάσιο της Μολδαβίας υπό την
ηγεσία του Αλέξανδρου Υψηλάντη
και ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και
στον κυρίως ελληνικό χώρο. Το
1822 είχε εδραιωθεί εδαφικά στην
Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα
και σε πολλά νησιά του Αιγαίου. Η
επανάσταση αυτή δεν ήταν η μόνη.
Είχαν προηγηθεί πολλές άλλες. Η
τελευταία (του 1821) πέτυχε, γιατί
ήταν η πιο καθολική και η πιο
οργανωμένη. Παρόλη την τουρκική
κατοχή ο ελληνισμός είχε αρχίσει
να προοδεύει. Ετσι, αναπτύχθηκε
η βιοτεχνία, το εμπόριο, η ναυτιλία
και δημιουργήθηκε μια ισχυρή
οικονομική τάξη στο εσωτερικό
και στις παροικίες του εξωτερικού.
Επίσης, επηρεασμένοι από
τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό,
δημιούργησαν τον ελληνικό
διαφωτισμό και παίρνοντας αφορμή

Το Τριώδιο

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
και η Εθνική Επέτειος
από τη Γαλλική επανάσταση
οργάνωσαν και δημιούργησαν τη
Φιλική Εταιρεία, που κατόρθωσε
αμέσως και διαδόθηκε σε όλο τον
ελληνικό χώρο, ως την Κρήτη και
τα Δωδεκάνησα. Στα χρόνια που
ακολούθησαν, η επανάσταση
πέρασε διάφορες φάσεις και το 1825
κινδύνευσε σοβαρά με την επέμβαση

των Αιγυπτίων. Ομως, στο τέλος
του 1825, με τη μεσολάβηση των
Μεγάλων Δυνάμεων, ένα τμήμα του
ελληνικού χώρου ελευθερώθηκε και
δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό
κράτος. Στη διάρκεια του αγώνα,
ξεχώρισαν πολλές ηγετικές μορφές
αγωνιστών, όπως ο Παλαιών
Πατρών Γερμανός (1771-1826). Ηταν

Περισσότερο από δύο μήνες κάθε
χρόνο είναι αφιερωμένοι στην
ξεχωριστή αυτή περίοδο, το Τριώδιο
(που περιλαμβάνει τη Μεγάλη
Τεσσαρακοστή και τη Μεγάλη
Εβδομάδα). Είναι μια περίοδος
πνευματική, κατανυκτική, η πλέον
εμπνευσμένη, κατάφορτη από
υψηλές αναζητήσεις, η πλουσιότερη
σε νοήματα. Περίοδος νοσταλγίας
και αναμονής του Πάσχα,
κατάλληλης προπαρασκευής και
πνευματικής προετοιμασίας των
πιστών για την εορτή των εορτών.
Κορυφαία ευκαιρία προσέγγισης
στο νόημα και τις λεπτομέρειες
της χριστιανικής πίστης, έντονης
βίωσης της λειτουργικής ζωής,
επαναβεβαίωσης των αρχών, των
αξιών και των στόχων της ορθόδοξης
πνευματικότητας.

Metamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει
η ΆΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ
Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου τα
μικρά παιδιά ντύθηκαν μασκαράδες
για να
εορτάσουν την Αποκριά με τους φίλους
και τις φίλες τους.
Τον Φεβρουαρίου οι μαθητές –τριες του Δημοτικού
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό μαθηματικών Καρίμπου
(Caribou Contest) που οργανώνει το Πανεπιστήμιο
Μπροκ (Brock University) με πολύ καλά αποτελέσματα
το οποίο αποδεικνύει το υψηλό γνωστικό τους επίπεδο.

Την περίοδος των 49 ημερών από την Καθαρή Δευτέρα
(2 Μαρτίου 2020) μέχρι το Μεγάλο Σάββατο (18 Απριλίου
2020) προετοιμαζόμαστε για να δεχτούμε την Ανάσταση
του Χριστού μας. Καλή Σαρακοστή!
Το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού, μέχρι τις 6 Απριλίου 2020,
σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες.
Ευχόμαστε σε όλους δύναμη και υπομονή για
να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του κορονοϊού και
με χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία να επιστρέψουν τα
παιδιά μας και πάλι στα σχολεία τους.

«Tοῦ Κυρίου ἡ σωτηρία, καὶ ἐπὶ
τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου».
Ψαλ. 3,9
“Salvation belongeth unto the
LORD: thy blessing is upon
thy people”.
Psalm. 3:9
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Ευαγγελισμός και Επανάσταση
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

αόριστο γεγονός, κάποια ανθρώπινη φαντασίωση, αλλά
ένας τάφος, ο Κενός Τάφος του Ιησού Χριστού. Εκεί,
μέσα σε ένα μνημείο ταφικό, ολοκληρώνεται το γεγονός
του Ευαγγελισμού. Και αυτός είναι και ο σκοπός του. Η
Ανάσταση. Χωρίς αυτήν τίποτε δεν θα ολοκληρωνόταν.
Χωρίς αυτήν, όλα θα ήταν, όχι απλώς μισά, αλλά
σαν να μην έγιναν. Γεγονός μοναδικό, ακατανόητο
για κάποιους. Ερωτήματα μεγάλα ακολουθούν αυτό
το γεγονός. Πώς χώρεσε όλη η Θεότητα μέσα σε μια
μήτρα μιας κοπέλας μόλις δεκατεσσάρων ετών; Πώς
γίνεται ο Θεός να λαμβάνει σάρκα και οστά; Πώς
άντεξε, η συγκεκριμένη κοπέλα, όλη αυτή την ευθύνη;
Πώς κουβαλάει κάποιος σε όλη του τη ζωή ένα τέτοιο
μυστήριο; Πώς αντικρίζεις τον ήλιο, όταν τον κυοφορείς
στα σπλάχνα σου; Πώς καλημερίζεις τη ζωή, όταν
αυτή βυζαίνει από τη σάρκα σου; Μόνο η πίστη και η
βεβαιότητα ότι σε αυτή τη ζωή δεν είμαστε μόνοι μας,
είναι ουσιαστικά η απάντηση. Και η Θεοτόκος, με τη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΝΑΔΑ κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Ευλογημένοι και αγαπημένοι μου χριστιανοί,
Γιατί βρεθήκαμε στη μεγάλη δοκιμασία του
κορονοϊού, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ίσως για την
απιστία των πολλών. Ίσως για την ολιγοπιστία τη
δική μας. Ας μη το κρίνουμε αυτό. Ας το αφήσουμε
στα χέρια του Θεού.
Εφ’ όσον είμαστε σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία,
γνωρίζετε καλά, ότι έστειλα εγκύκλιο και το πρώτο
πράγμα που ζήτησα είναι να εφαρμόσουμε τις οδηγίες
του κράτους. Περισσότερο, όμως, από αυτό, θέλω να
πω μερικά πράγματα ακόμη.
Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και μάλιστα
εκείνοι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, πρέπει
σύμφωνα και με τις οδηγίες των κυβερνήσεων του
Καναδά, να μένουν όσο είναι δυνατόν στα σπίτια τους
μέχρι να περάσει αυτή η δοκιμασία. Και τις Κυριακές
και τις γιορτές, παρακαλώ τους ηλικιωμένους
και τους ευπαθείς να μένουν στα σπίτια τους και
να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και τις
άλλες ιερές Ακολουθίες από την τηλεόρασή τους.
Να προσπαθούν κατά την ώρα αυτή ειλικρινά να
προσεύχονται.
Η Εκκλησία μας ορίζει να κάνουμε νηστεία,
τη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Επειδή
βρισκόμαστε σ’ αυτή τη δοκιμασία του κορονοϊού,

στάση της και κυρίως με την πίστη της προς το θέλημα
του Θεού, δίνει τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά
μας. Σε όλες τις μύχιες σκέψεις μας. Γιατί το γεγονός
του Ευαγγελισμού αυτό φανερώνει: την απόλυτη και
αδιαπραγμάτευτη πίστη προς το θέλημα του Θεού
για το καλό του ανθρώπου. Την απόλυτη βεβαιότητα
του ανθρώπου ότι ο θάνατος είναι πλέον ανίσχυρος
μπροστά στο γεγονός της ζωής που λαμβάνει χώρα σε
ένα μικρό χωριό, σαν αυτό της Ναζαρέτ. Τίποτε, πλέον,
δεν είναι ικανό να εναντιωθεί στο θέλημα του Θεού, ούτε
και η ίδια η απιστία του ανθρώπου προς το πρόσωπο του
Θεού. Και αυτό είναι που το γεγονός του Ευαγγελισμού
έχει ιδιαίτερη σημασία στη ζωή της Εκκλησίας, διότι
φανερώνει αυτή την αγάπη και σηματοδοτεί την αρχή
του τέλους του θανάτου. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε,
που οι πρόγονοί μας, τότε που ακόμα επικαλούνταν
τον Θεό σε κάθε τους βήμα και σε κάθε τους πράξη,
επέλεξαν την ημέρα του Ευαγγελισμού για την αρχή
της Εθνικοαπελευθερωτικής τους Επανάστασης. Για
αυτούς ο Ευαγγελισμός δεν ήταν μία ακόμα εορτή της
Εκκλησίας. Είχαν ερμηνεύσει απόλυτα το γεγονός και
το ταύτισαν με τη δική τους θέληση για ελευθερία. Και
επειδή πίστευαν και στην Ανάσταση του Χριστού, για
πάλι, παρακαλώ τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς
να ακολουθήσουν τις συμβουλές των γιατρών τους.
Ο Θεός είναι Πατέρας και δεν θέλει τον παράκαιρο
θάνατο των παιδιών Του. Ο ίδιος ο Θεός λέει, ότι δεν
θέλει τον θάνατο ούτε του αμαρτωλού.
Δεν θα θυμώσει ούτε ο Θεός, ούτε οι άγιοι, αν κατά
τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας δεν ασπαζόμεθα τις
εικόνες ή δεν φιλούμε το χέρι του παπά.
Βέβαια, απαραίτητο είναι όλοι μας να τηρούμε τους
κανόνες της υγιεινής, ιδιαίτερα δε της καθαριότητας.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες φημιζόμαστε για την
νοικοκυροσύνη μας. Τώρα που περνάμε τη δοκιμασία
αυτή, ας βάλουμε όλη την τέχνη μας.
Αγαπημένοι μου χριστιανοί, είμαι μαζί σας σαν
Επίσκοπος και πατέρας για 46 χρόνια. Πιστεύω, ότι
ποτέ δεν σας ζήτησα τίποτα παράλογο. Και τώρα
αυτά που σας ζητώ, όχι μόνο πιστεύω, ότι δεν είναι
παράλογα, αλλά πιστεύω, ότι είναι το θέλημα του
Θεού. Στο πάτερ ημών λέμε. “Γενηθήτω το θέλημά
σου”. Ας κάνουμε και τώρα το θέλημα του Θεού με
πολλή ταπείνωση, ευλάβεια και υπακοή. Ο Θεός θα
μας ανταποδώσει με τη χάρη Του, υγεία και προκοπή
και ζωή υγιεινή, εδώ, αλλά και θα μας βάλει στην
αγκαλιά Του στον παράδεισο.
Με πατρική αγάπη και θερμές προς τον Κύριο
προσευχές για τον καθένα σας και για το ξεπέρασμα
αυτής της δοκιμασίας
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Επίσκεψη του πρωθυπουργού
του Οντάριο Doug Ford
στην Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά
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λοσεβασμό στην κοινωνία, τις αρχές της τιμής και
αξιοπρέπειας της ζωής, από την σύλληψη μέχρι
τον ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο.
Ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πρωθυπουργός είχαν
προσωπική συνομιλία για κάποια θέματα. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε, επίσης, τον κ. Rod
Phillips, Υπουργό Οικονομικών, την κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, την κα Χριστίνα Μίτα, και την
κα Μπελίντα Καραχάλιου, βουλευτές της Επαρχίας Οντάριο, για την πρωτοβουλία τους σχετικά με
την επίσημη ανακήρυξη του Μαρτίου ως μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς στο Οντάριο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος δώρισε ένα συμβολικό δώρο στον Πρωθυπουργό, ως δείγμα εκτίμησης και
οι
δύο
ηγέτες
αντάλλαξαν ευχές
και δεσμεύτηκαν
να εργαστούν από
κοι-νού για την
ανάπτυξη
της
Επαρχίας και την
βελτίωση της ζωής
όλων των κατοίκων του Οντάριο.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου
µε τους φοιτητές της Ακαδηµίας. Premier of Ontario in the Church
of St. John the Theologian with the students of our Academy.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug Ford µε το προσωπικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Premier of Ontario Doug Ford and the staff of the Greek Orthodox Archdioces of Canada.
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αυτό έβαλαν και δίπλα από τη λέξη ελευθερία τη λέξη
θάνατος. Γιατί για αυτούς ο θάνατος δεν ήταν ένα
ακατανόητο και πένθιμο γεγονός, αλλά ήταν συνώνυμο
της ελευθερίας τους. Όπως και ο Ευαγγελισμός, έτσι και
η Εθνική μας Επανάσταση, ήταν, τουλάχιστον, για τα
χρόνια εκείνα, ένα ακατανόητο γεγονός. Πώς γίνεται
μια χούφτα άνθρωποι να υψώνουν το ανάστημά τους
στην Οθωμανική αυτοκρατορία; Πώς γίνεται κάποιοι
αγράμματοι να διδάξουν τη μορφωμένη Ευρώπη, το
πώς οφείλουμε να ζούμε σε αυτή τη ζωή; Πώς γίνεται ο
ανίσχυρος να γίνεται ισχυρός και κραταιός, να βυζαίνει
ζωή από τις σάρκες και τα οστά των νεκρών του; Πώς
γίνεται μια χούφτα άνθρωποι να στέκονται όρθιοι,
χωρίς να σκύβουν το κεφάλι, στο κάλεσμα που τους
έκανε η ιστορία; Μόνο η πίστη για την ελευθερία και τη
ζωή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο να πραγματώσει
όλα αυτά τα ακατανόητα γεγονότα της συγκεκριμένης
εποχής. Μια ελευθερία αναστάσιμη, που δεν λογαριάζει
το θάνατο, αλλά ούτε και τον αψηφά, για αυτό και τον
ταυτίζει με την ελευθερία. Ένας θάνατος που δεν οδηγεί
στη φθορά, αλλά γίνεται λίπασμα ιδεών και αξιών
για τις επόμενες γενιές. Και οι Έλληνες εκείνης της
γενιάς, καθόλου τυχαία, εναρκτήρια ημερομηνία για
την Επανάστασή τους, για τον ερχόμενο θάνατό τους
στα πεδία των μαχών, για τον αποχαιρετισμό της ζωής
με την ύψιστη μορφή ελευθερίας που είναι ο θάνατος
για το καλό της πατρίδας, τοποθέτησαν την εορτή του
Ευαγγελισμού. Γιατί ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,
όσο ακατανόητος κι αν είναι, σηματοδοτεί αυτή τη
μορφή της ελευθερίας, που λαμβάνει σάρκα και οστά
και ολοκληρώνεται με έναν θάνατο που οδηγεί στην
Ανάσταση. Έτσι και οι Έλληνες εκείνης της εποχής,
επέλεξαν, ουσιαστικά, το θάνατο που θα οδηγήσει
στην Ανάσταση της Πατρίδας. Κάτι που ήρθε, έστω κι
αν άργησε, μέσα από πολλά οστά αγιασμένα Ελλήνων
αγωνιστών, μέσα από χιλιάδες μνήματα που θυμίζουν
ότι η ελευθερία συντροφεύεται με το θάνατο, αλλά
ποιο θάνατο; Αυτόν που ορίζει την ύπαρξη μας και την
καθιστά οντότητα ελεύθερη.
Ανδρέας Φαρσάρης- Θεολόγος

Τα δώρα του Κορωνοϊού

Τα δώρα του Κορωνοϊού! Ποια δώρα; Εδώ ταράχτηκε ο
πλανήτης, βρέθηκαν οι Εκκλησίες σε διλήμματα, έκλεισαν
οι ναοί για τον κόσμο, έρχεται οικονομική κρίση, αγωνία
και πανικός κυριαρχεί παντού, «ανήσυχη ηρεμία» και
τόσα άλλα κακά που δεν φαίνονται…
Είχαν δίκαιο οι αρχαίοι ημών πρόγονοι όταν έλεγαν
«ουδέν κακόν αμιγές καλού». Μιλούσαν κατόπιν
εμπειρίας, γι’ αυτό και ο λόγος τους δεν ήταν κούφιος.
Κανένα κακό δεν είναι μόνο κακό, αλλά έχει και κάποιο
καλό!
Έτσι, μαθαίνουμε σήμερα, με τα μέτρα που αποφάσισαν
οι κυβερνήσεις, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή
μας. Τις συναντήσεις, τις συνάξεις, τις επισκέψεις σε
συγγενείς και φίλους, όπως και τη συμμετοχή μας στις
ακολουθίες της Εκκλησίας – ιδιαιτέρως τώρα της Μεγάλης
Σαρακοστής με τις ποικίλες και όμορφες ακολουθίες – δεν
μπορείς να τις απολαύσεις! Έχουν δίκαιο αυτοί που λένε:
«όταν χάσεις κάτι καταλαβαίνεις την αξία του».
Κι ακόμα, μπορούμε να μάθουμε στην πράξη τη
δυναμική της ησυχίας, της εσωστρέφειας, της σιωπής
και προσευχής. Μια γνώση, βέβαια, που έχει…ακριβά
δίδακτρα, κυρίως στην εποχή της εξωστρέφειας, της
πληροφορικής και της πολυλογίας.
Δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο χρόνο
και την ίδια ευκολία. Ο καθένας έχει το προσωπικό του
στοιχείο. Γι’ αυτό, σε άλλους η κοινωνική αυτή δυσκολία
θα τους προκαλέσει κρίση και σε άλλους ευκαιρία για
ανάνηψη. Άλλοι θα μάθουν γρήγορα και άλλοι αργά.
Αφού ο Χριστός βεβαίωσε ότι «ουκ ήλθον ίνα κρίνω τον
κόσμον, αλλ’ ίνα σώσω τον κόσμον» (Ιω. 12,47) δεν μπορεί
η Εκκλησία, που ’ναι το Σώμα Του, να συμπεριφέρεται
διαφορετικά. Η εκκλησία είναι στον κόσμο για να του
δείξει πώς να ζει για να έχει νόημα ζωής, χαρά και ειρήνη
στην καρδία, και, συγχρόνως, να δείχνει τη συνέχεια
της ζωής πέραν του τάφου και να βεβαιώνει για την
αιωνιότητα της πορείας του.
Πίσω από την αγωνία και τον πανικό για τον κορωνοϊό,
είναι φανερό ότι κρύβεται ο φόβος του θανάτου και της
εκμηδένισης της ύπαρξης. Η Εκκλησία, σύμφωνα με την
εμπειρία των αγίων Της, μιλά για υπέρβαση του θανάτου
διά του θανάτου. Όπως ο Κύριος και Θεός Της «θανάτω
θάνατον πατήσας», έτσι και η Εκκλησία προτείνει νίκη
του φόβου του θανάτου μέσω του θανάτου.
Είναι θάνατος:
-Να υπακούσεις σ’ εντολές που σου δίνονται άνωθεν.
-Να μείνεις μόνος σου και να δεις τον εαυτό σου.
-Να απομονωθείς από τους άλλους και να μην τους
φιλάς, να μην τους αγγίζεις, να μην τους συναντάς.
-Να περιμένεις αυτά που δεν θα έλθουν, και
-Να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους στο
Θεό που σιωπά, που φαίνεται να μην επεμβαίνει και να
έχει μια λογική που δεν καταλαβαίνεις.
Κι όταν όλα περάσουν – γιατί «κι αυτό θα περάσει»
– θα μπορείς, με ειλικρίνεια, να ευχαριστείς το Θεό που
επέτρεψε τη δοκιμασία, γιατί απόκτησες αυτά που χωρίς
τη δοκιμασία δεν θα είχες.
π. Ανδρέας Αγαθοκλέους
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" Μην αποκάμεις
Δουλευτή "
Ταχιά-ταχιά, με τη δροσιά
που στάξανε τ' αστέρια,
ξύπνησε πάλι κι' έδραξε
στα δυό τ' αλέτρι χέρια'
και βύθιζέτο στιβαρά
στη γη τη πλουτοφόρα,
και σπέρνε χειροπάλαμα
σπόρο άφθονο, την ώρα
που ο πρόσχαρος κορυδαλλός
σε χαιρετά απ' τα αιθέρια.
Σπρώχνε τ' αλέτρι σου γερά
και πίσω μην κοιττάζεις.
Μεσ' στις καρδιές που σου έλαχε
την αρετή να σπέρνεις
μην αποκάμης, δουλευτή,
τη θεία σπορά να φέρνεις.
Θάρθη ο καιρός του θερισμού
κι σύ θ' αναγαλλιάζης'
θεία ευλογία ! τον καρπό
σωρούς θα τον συνάζης
Γ. Βερίτης

Μήνυμα του Παναγιωτάτου
Οικουμενικού Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου
προς το πλήρωμα της Εκκλησίας
για την πανδημία
από τον Κορονοϊό
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

μάθει από την εμπειρία των αιώνων: ευχαριστιακος,
διδακτικός, ενισχυτικός και παρηγορητικός.
Ευχαριστούμε με ειλικρίνεια όλους όσοι αγωνίζονται
με αυτοθυσία, και μάλιστα παραμελώντας τους εαυτούς
τους και τις οικογένειες τους,
- το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται
στο προσκεφάλι των συνανθρώπων μας που νοσούν,

Σας ευχαριστούμε και
όλοι μαζί σας
χειροκροτούμε,
όχι μόνο από τα
μπαλκόνια των σπιτιών
μας, αλλά κάθε στιγμή από
την καρδιά μας. Η σκέψη μας και
οι προσευχές μας είναι κοντά σας.

- αλλά και όλους όσοι απασχολούνται ενεργά για την
αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας.

Στον αγώνα αυτόν, οι συντεταγμένες πολιτείες,
τα κράτη και οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, έχουν
την κυρίαρχη ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ορθή
αντιμετώπιση και την υπέρβαση αυτής της κρίσης. Θα
μπορούσε να τους χαρακτηρίσει κάποιος ως Στρατηγούς
στη μάχη για την αντιμετώπιση του αόρατου, αλλά
γνωστού πια, εχθρού. Ενός εχθρού που στρέφεται κατά
της ανθρωπότητος.

Η προσφορά σας, αγαπητοί, είναι ανεκτίμητη. Είναι
προσφορά προς όλη την κοινωνία. Είναι θυσία, και
αξίζει κάθε τιμή και ευγνωμοσύνη.

Η ευθυνη αυτή, που σηκώνουν στους ώμους τους,
απαιτεί απαραίτητα τη συνεργασία όλων μας. Είναι ώρα
ατομικής και κοινωνικής, συλλογικής, ευθύνης.

- τους ερευνητές και τους ειδικούς επιστήμονες που
αναζητούν την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία και
το εμβόλιο σωτηρίας από τον ιό,

"Τι γαρ ωφελήσει
άνθρωπον εάν κερδίσει
τον κόσμον όλον..."

Γι’αυτο παιδιά μου, όπου γης, σας προτρέπω πατρικά
να ανταποκρίνεστε με ακρίβεια και υπομονή σε όλα
τα δύσκολα, αλλά απαραίτητα, μέτρα που λαμβάνουν
οι υγειονομικές υπηρεσίες και τα κράτη. Όλα γίνονται
για την προστασία μας, για το κοινό καλό, για τον
περιορισμό της διασποράς του ιού. Άρα, η απαλλαγή
μας από την οδύνη του εξαρτάται απόλυτα από τη δική
μας συνεργασία.
Ίσως κάποιοι από εσάς αισθάνθηκαν ότι με τα
δραστικά αυτά μέτρα υποτιμάται ή θίγεται η πίστη.
Όμως αυτό που κινδυνεύει,
δεν είναι η πίστη αλλά οι πιστοί,
δεν είναι ο Χριστός, αλλά οι Χριστιανοί μας,
δεν είναι ο Θεάνθρωπος αλλά εμείς οι άνθρωποι.

Σοφές Σκέψεις
Από το "Άγγελμα της ημέρας"
u Οι ασθένειες συχνά βοηθούν το Χριστιανό να
ταπεινώνεται και να γίνεται στην ψυχή
καθαρότερος.
Μεγάλοι άνδρες, ομολόγησαν μ’ευγνωμοσύνη
αυτή τη δωρεά Θεού. Τον πόνο.
Ο Παύλος μίλησε για τον σκώλοπα της σαρκός
του, που τον έκανε να μη υπεραίρεται.
Ο Ιωάννης και ο Βασίλειος έκαναν λόγο για τον
επίμονο πυρετό που τους έψηνε το σώμα αλλά
και τους πυράκτωνε την ψυχή. Και έκαμε να
μείνουν στην Ιστορία της Ανθρωπότητας:
Χρυσόστομος ο ένας, ο Ιωάννης. Μέγας ο
άλλος, ο Βασίλειος.
Ο Μίλτων με την τύφλωσή του είδε καθαρότερα
τα μυστήρια της πίστεως και τα τραγούδησε
στον Απωλεσθέντα Παράδεισό» του.
Ο Μπετόβεν, από τότε που κουφάθηκε, ανέβηκε
με τη μουσική του σε ύψη θείας εκστάσεως.
Κι ο μέγας Πασκάλ μπήκε στη χριστιανική ζωή
εξ αιτίας της αρρώστιας που του κατερείπωσε
το σώμα αλλά του χαλύβδωσε την Πίστη στο
Χριστό.
• Όλοι μας θέλαμε νά ‘χαμε δασκάλους, που θα
μας έρχονταν απ’ευθείας στaλμένοι από το
Θεό. Αυτούς, όμως τους έχουμε. Είναι τα
διάφορα γεγονότα της καθημερινής μας ζωής.

«Tὸν Θεὸν φοβοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς
αὐτοῦ φύλαττε».
Ἐκκλησιαστής 12,13
“Fear God and keep his
commandments”.
Ecclesiastes 12:13

Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον
όλον, και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού
Καμιά θλίψη και δοκιμασία δεν θα υπήρχε στη ζωή
μας αν ο ίδιος ο Θεός δεν θα μας έδινε την ίδια στιγμή
τη δύναμη για να την αντέξουμε. Υποτασσόμαστε στο
θέλημα του Θεού υπομένοντας κάθε δοκιμασία η οποία
χαρακτηρίζεται από τον Κύριο ως Σταυρός.
Αυτή η αγόγγυστη υποταγή οδηγεί τον άνθρωπο
έμπρακτα στο «ακολουθείτω μοι».
Ωστόσο ο Κύριος στη διδασκαλία του είπε ότι όποιος
θέλει να σώσει την επίγεια ζωή του θα χάσει την αιώνια.
Αντίθετα, τονίζει: «Ος δ΄ αν απολέσει την εαυτού
ψυχήν ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος σώσει
αυτήν». Διότι: «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει
τον κόσμον όλον, και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού»; Ή «τι
δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού»;
Έτσι τονίζει πόσο μεγάλη αξία έχει η ψυχή μας.
Δεν συγκρίνεται με όλα τα αγαθά του κόσμου. Έχει
ασυγκρίτως ανώτερη αξία από όλα τα πλούτη, τις τιμές
και τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Γι΄ αυτήν ο Θεός
έγινε άνθρωπος και γι΄ αυτήν έχυσε το αίμα του επάνω
στο σταυρό.
Ο σταυρός του Χριστού συνεχίζει διαχρονικά να
αποτελεί την κρίση του κόσμου γι΄ αυτό και ο Χριστός
καλεί τους μαθητές και οπαδούς του να συνεχίσουν
ακατάπαυστα να σηκώνουν το δικό τους σταυρό που
είναι ο σταυρός του Χριστού. «Όστις θέλει οπίσω μου
ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον
σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι».
Αυτό είναι το ύψιστο της αποστολής του Χριστιανισμού
και της Εκκλησίας μέσα στο κόσμο. Να δίδει τη μαρτυρία
του σταυρού του Χριστού για να ελευθερώνει τον
άνθρωπο από τον άρχοντα του σκότους.
Ο σταυρός του Χριστού ελευθερώνει και οδηγεί προς
τη σωτηρία, τη ζωή και την ανάσταση. Ο σταυρός του
Χριστού είναι η σφραγίδα της υιοθεσίας του ανθρώπου
από τον Θεό. Είναι το σημείο της εύλαλης αγάπης του
Θεού προς τον άνθρωπο.
http://lllazaros.blogspot.ca

Σύναξη των ιερέων
Οντάριο υπό την
προεδρία τoυ
Αρχιεπισκόπου
Σωτηρίου και
Εσπερινός του Μ.
Φωτίου στον Ι.
Ναό Κοίµησης της
Θεοτόκου Hamilton.
Synaxis of the priests
of Ontario, under
the chairmanship of
Archbishop Sotirios
and Vespers of St.
Photios the Great at
Koimisis tis Theotokou
Greek Orthodox
Community, Hamilton.

Η πίστη μας είναι βαθιά θεμελιωμένη στις ρίζες του
πολιτισμού μας. Η πίστη μας είναι ζωντανή, και καμμία
έκτακτη κατάσταση δεν μπορεί να την περιορίσει.
Εκείνο που ειναι ανάγκη να περιοριστεί είναι οι
συναθροίσεις, οι μεγάλες συγκεντρώσεις προσώπων,
λόγω των έκτακτων συνθηκών. Να μείνουμε στο σπίτι.
Να προφυλαχθούμε και να προφυλάξουμε τους γύρω
μας. Εκεί, η κάθε μία και ο κάθε ένας να προσευχηθεί
για όλη την ανθρωπότητα, στηριζόμενοι στη δύναμη
της πνευματικής μας ενότητας.
Θα βιώσουμε αυτή την περίοδο ως πορεία στην
έρημο για να φθάσουμε με ασφάλεια στη Γη της
Επαγγελίας, όταν η επιστήμη, με τη χάρη του Θεού,
κερδίσει τη μάχη με τον ιό. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι,
και με τις δικές μας προσευχές, θα την κερδίσει. Τότε,
λοιπόν, καλό είναι να είμαστε όλοι μαζί, εδώ, ενωμένοι
πνευματικά, συνεχίζοντας τον αγώνα της μετανοίας
και του αγιασμού.
Βλέπουμε συνανθρώπους μας να υποφέρουν από τις
συνέπειες του ιού, άλλοι ήδη υπέκυψαν και έφυγαν από
δίπλα μας. Η Εκκλησία μας εύχεται και προσεύχεται για
την αποθεραπεία των ασθενών, για την ανάπαυση των
ψυχών των θυμάτων, αλλά και για την ενίσχυση και
ενδυνάμωση των οικογενειών αυτών που επλήγησαν.
Και αυτη η δοκιμασία θα περάσει. Θα φυγουν τα
σύννεφα, και ο Ήλιος της Δικαιοσύνης θα εξαλείψει τη
θανατηφόρα επίδραση του ιού. Όμως η ζωή μας θα έχει
αλλάξει. Και η δοκιμασία είναι μία ευκαιρία να αλλάξει
προς το καλύτερο. Προς την κατεύθυνση της εδραίωσης
της αγάπης και της αλληλεγγύης.
Η ευλογία του Κυρίου, τέκνα εν Κυρίω, με τις πρεσβείες
της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Ευαγγελιστρίας, να είναι
παρούσα στην πορεία όλων μας, να μετατρέπει την
εκούσια απομόνωση σε αληθινή κοινωνία, να γίνει η
προσευχή και ο προορισμός μας, να γίνει το νόημα και
η επιστροφή μας σε ο,τι αληθινό, σε ο,τι Θεω ευάρεστον!
Καλή δύναμη! Ο Θεός μαζί μας!

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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Greek Revolution 1821
Why We Fought and How We Won

AN ENCYCLICAL ON THE OCCASION OF
THE ANNIVERSARY OF MARCH 25, 1821
Archbishop Sotirios
We rose up and fought “for the holy faith of Christ and
for the freedom of our homeland.” For the honour of the
family. Because “everything was covered by menace and
crushed by slavery.” Because we had enough of hearing our
children say, “I tell you mother I can no longer work for the
Turk. I can’t anymore, I can no longer do it, my heart grows
weary.” “Better to have an hour of living free than forty
years of slavery and imprisonment.” Man without faith is
a tree without roots. Without a homeland and freedom, he
cannot even be considered a man. Freedom and rationality
set him apart from unreasoning animals. His freedom is also
respected by God who gave it to him. Without the honor of
the family, man is himself without honour. No one respects
him. No one appreciates him. He finds it difficult to respect
and to love himself.

Archdiocesean News
Great Vespers and Divine Liturgy was celebrated
by Archbishop Sotirios, assisted by all the priests of
British Columbia, at the Ypapandi Greek Orthodox
Community of Victoria, BC. Many devout Christians
attended, also in attendance was the Consul General
of Greece in Vancouver Mrs Eleni Georgopoulos and
the honorary Consul of Cyprus Mrs Tasoula Berggren.
Sunday, February 2nd, the Archbishop celebrated
the Divine Liturgy at the honorary Cathedral of
St. George, Vancouver, assisted by the priest of the
church Fr. Odysseas Drossos and Fr. Dorotheos
Trifonopoulos. Many faithful Christians attended.
Thursday, February 6th. The Clergy Association “St.
Photios the Great” had a meeting at the Koimisis tis
Theotokou Greek Orthodox Community, Hamilton,
under the chairmanship of Archbishop Sotirios. Many
issues were discussed and decisions were made.
Afterwards, Great Vespers of St. Photios the Great
was celebrated and Fr. Elias Drossos was elevated to

Πρώτη και λόγω κορονοϊού,
τελευταία Πνευµατική Σύναξη
Φιλοπτώχων στον Ι. Ναό
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου
Μοντρεάλ. Στο τραπέζι των
επισήµων από αριστερά π. Χ.
Τζίντης, Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος,
πρόεδρoς Αρχιεπισκοπικού
Συµβουλίου Φιλοπτώχου
Καναδά (ΑΣΦΚ), Ζωή Βερούτη,
Τριανταφυλλή Χρονοπούλου και
Ευγενία West, μέλη του Αρχιεπ.
Συμβουλίου Φιλοπτώχου και
Σαπφώ Ρασσιά, πρ. Πρόεδρος.

We were victorious because we had these ideals. We were
victorious, because we had Kolokotronis and everyone else
who was like Kolokotronis. We had Metropolitan Germanos
III of Old Patras. We had Papaflessas. We had all the other
heroes. We had the Society of Friends (Filiki Eteria). We had
Saint Patriarch Gregory V, who was heavily slandered. He
did not flee, but accepted the noose around his neck for the
sake of the Christian nation and the homeland.
We were victorious because Kolokotronis affirmed to us and
we believed that “God has signed for the freedom of Greece
and He does not take His signature back.” We were victorious
because we believed in the poet’s exhortation: “Strike away,
great lords of war! Let no one forget the rope, children of
the Patriarch.” We were victorious, because with our faith in
ourselves, in our homeland, in our freedom and in God, we
also received help from God.
Now, here in Canada, we celebrate and commemorate the
Greek Revolution of 1821. The freedom of our homeland
Greece. The honor of our family. And we celebrate all of these
things by enjoying the prosperity and freedom of our new
homeland, Canada.
But we must carefully reflect. Do we have deep faith in the
true God, the One and Only God, Jesus Christ? Do we live
out this faith in our daily lives? Do we have freedom in our
souls? Do we respect the freedom of those around us? Do
we maintain our families with honor? Do we take care of our
family so that it continues to thrive well into the future? Do
we work to ensure that our children share the same ideals?
If yes, then we can worthily celebrate the Revolution of 1821.
We are deservedly enjoying our freedom. We are rightfully
receiving all the blessings of God.

Archbishop Sotirios departed for Constantinople
and participated at the meetings of the Holy and
Sacred Synod, under the leadership of His All Holiness
the Ecumenical Patriarch Bartholomew.
Archbishop Sotirios returned from Constantinople
and on the evening of February 18th, eve of St. Philothei
of Athens, patron saint of the Ladies Philoptochos of
Canada, celebrated the Divine Liturgy at the Church
of St. Nicholas, Toronto, where there is a chapel
dedicated to St. Philothei, assisted by all the priests of
the Greater Toronto Area. Holy relics of St. Philothei
were venerated by all the devout Christians. After,
the evening Divine Liturgy, a meal was offered to all,
where, in addition to the Archbishop, the president of
the Ladies Philoptochos Mrs Zoe Veroutis also spoke.
Saturday February 22nd. With much success the
first Spiritual Retreat of the Ladies Philoptochos
Boards of the Greater Montreal Area took place at
Evagelismos Greek Orthodox Church, Montreal.

The first, and because of the
Covid-19, the last Spiritual Retreat
of the Philoptochos Ladies at the
Evagelismos Greek Orthodox
Community, Montreal. At the
honoraries’ table from left to right, Fr. H. Tzintis, Archbishop Sotirios, the President of the Archdiocesan
Ladies Philoptochos of Canada Zoe Veroutis, Triantafili Chronopoulos and Eugenia West, members of the
Archdiocesan Ladies Philoptochos Council and Mrs. Sapfo Rassias, former President.
Protopresbyter. Worthy!
Sunday, February 9th. Divine Liturgy was
celebrated by Archbishop Sotirios at St. George
Greek Orthodox Community, Guelph, assisted by
Fr. Vassilios Stavropoulos. Many pious Christians
of the small but progressive Community attended.
The evening of the same day Archbishop

As customary, Archbishop Sotirios celebrated the Divine
Liturgy by himself and after brunch spoke to the numerous
ladies present on the topic “Know the Truth and the Truth
shall set you free”. After lunch Fr. Charalampos Tzintis,
priest of the Evagelismos tis Theotokou Church, Montreal,
spoke on the topic “Why and how much we need Christ
in our life”.

“Go forth, sons of Greeks,” as the lyrical poem exclaimed
in antiquity. Go forth all children of Greeks. Go forth
Orthodox Christians. Go forth Greek Canadians. Celebrate
our national freedom with faith in God. With Church services.
With doxologies. Honoring the family. Honoring the Greek
name. Honoring our origins. Honoring our Orthodox faith.
Perpetuating the Greek Orthodox heritage. Passing it on to
our children and to future generations.
Long Live the 25th of March 1821. Long Live Greece. Long
Live Canada. Long Live Freedom.

“Do not tolerate suspicions or
people that would be occasions
of scandal for you against anyone.
For those who take scandal in any
way from things which happen,
intentionally or unintentionally,
do not know the way of peace,
which through love brings those
who long for it to the knowledge
of God.”
+ St. Maximos The Confessor
“Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους
που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων. Γιατί εκείνοι
που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε
τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή
απροαίρετα, δεν γνωρίζουν τον δρόμο της ειρήνης, η
οποία οδηγεί τους εραστές της δια μέσου της αγάπης
στη γνώση του Θεού”.
+ Άγ. Μάξιμος ο Ομολογητής

Γενική Συνέλευση Φιλοπτώχου στην Ottawa. Στη φωτογραφία η πρόεδρος της Φιλοπτώχου κα Despo McKay µε τις κυρίες του
Δ.Σ. και µε τον π. Αλέξανδρο Μιχαλόπουλο. - General Meeting of the Ladies Philoptochos in Ottawa. In the photo: the President
of the Ladies Philoptochos Mrs. Despo McKay with members of the Executive Board and Fr. Alexandros Michalopoulos.

Sotirios celebrated Great Vespers at the Chapel of St.
Charalambos, Smithville Ontario, assisted by many
priests. With much devotion many Christians of the
area attended.
Monday, February 10th. There was a meeting of the
Archdiocesan Executive Board under the presidency
of Archbishop Sotirios and all issues were examined
and all necessary decisions were made.

«Ἀκούσατε, παῖδες,
παιδείαν πατρὸς.»
(Παροιµίαι 4,1)
«Hear children the instruction
of a father.»
(Proverbs 4:1)

Members of the Archdiocesan Council of the Ladies
Philoptochos participated, along with their president
Mrs Zoe Veroutis, who also spoke.
Sunday, February 23rd. Divine Liturgy was
celebrated by Archbishop Sotirios at St Markella
Greek Orthodox Church, Montreal, assisted by Fr.
Panagiotis Pavlakos. The byzantine choir consisted of
young children who chanted extraordinary, under the
direction of Athanasios Kouriabalis. At the end of the
Divine Liturgy there was a Doxology for the liberation
of Ioannina and Epirus in 1913.
Friday, February 28th. The Premier of Ontario Doug
Ford visited our Archdiocese and the Archbishop
Sotirios (See page 3 with all the details).
Saturday, February 29th. Archbishop Sotirios
accompanied by Fr. Alexander Salmas, Bishop- Elect
of Patara and Fr. Ignatios Dellis, participated in the
annual dinner and dance of the Epirus Association. He
spoke accordingly and presented the first scholarship
of the Association . Other scholarships were presented.
The anniversary dance of Epirus Association had
much success. It was a cheerful, joyous and a very
successful evening.
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Our Orthodox Christian calendar revolves around
Pascha, the celebration of the resurrection of Jesus Christ.
In fact, it isn’t just our calendar, but our entire theology
revolves around the Resurrection of Jesus. Jesus Christ
conquering mortality is the public proclamation of our
Christian Faith.
So, how do we celebrate the Resurrection? Well, first we
prepare to celebrate this Cosmos Changing event! We Fast!
Not just from food. That’s just the elementary part of the
preparation. No, we Orthodox fast from sin. We confront
the reality that the ONLY way to truly celebrate is to first
prepare through Prayer, Fasting, and Generosity to tame
the passions that intoxicate us into living life selfishly
and asleep to God! We fast to overcome the enemy of
forgetfulness and inattentiveness!
Look at our Lesson today. It’s another reading from
the Old Testament and it’s from the Prophet Zechariah in
Zechariah 8:19-23:
“Thus says the Lord of hosts: The fast of the fourth
month, and the fast of the fifth, and the fast of the seventh,
and the fast of the tenth, shall be to the house of Judah
seasons of joy and gladness, and cheerful feasts; therefore
love truth and peace.
“Thus says the Lord of hosts: Peoples shall yet come,
even the inhabitants of many cities; the inhabitants of

Youth
The Fast
is a Feast!
one city shall go to another,
saying, ‘Let us go at once
to entreat the favor of the
Lord, and to seek the Lord
of hosts; I am going.’ Many
peoples and strong nations
shall come to seek the Lord
of hosts in Jerusalem, and to
entreat the favor of the Lord.
Thus says the Lord of hosts: In those days ten men from
the nations of every tongue shall take hold of the robe of
a Jew, saying, ‘Let us go with you, for we have heard that
God is with you.'”
The prophet declares that God wants His people to
see their fasting as “joy and gladness.” Yep, “joy and
gladness.” And the ONLY way to be able to do that is to
peer beyond the moment of difficult discipline to the end
result of this good work; this faithful preparation. If I see

Regional Youth
Assembly in
Regina joined
by Met Youth
Winnipeg and
Met Youth
Edmonton
Περιφερειακή
Συνέλευση Νέων
στην Regina.
Έλαβαν μέρος
και η Νεολαία
Winnipeg και
Edmonton

Forgiveness

The Hardest Love of All
I cannot think that any of my readers is a stranger to
forgiveness, either the need to be forgiven or the need to forgive.
The need to forgive, according to the commandment of Christ,
extends well beyond those who ask for our forgiveness: we are
commanded to forgive our enemies – whom I presume would
rarely want to ask for our forgiveness.
Of course, our experience of those who are truly enemies is
that we do not want to forgive them. We do not trust them; the
wound has been too deep; their offense is not against us but
against someone we love who is particularly vulnerable. I could
enlarge the list but we are all too familiar with it. The reasons
we find it hard to forgive our enemies is endless.
But the commandment remains – not as a counsel of how
to live a healthier, happier life – but with the added reminder
that we will only find forgiveness as we forgive. Forgiveness
is not optional – but a fundamental spiritual action which we
must learn to use as though our salvation depended upon
it – for it does.
Several times in Scripture forgiveness of others (including
enemies) is linked with our becoming like God, being
conformed to His image. Thus when I think of forgiveness
I think as well of the whole life of salvation – for the path to
being restored to the fullness of the image of Christ runs directly
through the forgiveness of our enemies. It may indeed be the
very key to our salvation (as it is worked out in us) and its most
accurate measure.
Having said that, however, is also to say that this
commandment to forgive is not of man – we do not have it
in us to fullfill this commandment in and of ourselves. St.
Gregory of Nyssa once said that “man is mud whom God
has commanded to become God.” Of course it is utterly and
completely impossible for mud to do such a thing (unless God
make it so).
Grace is the foundation of forgiveness. We pray for
forgiveness to enter our heart. We beg for forgiveness to enter
our heart. We importune God for forgiveness to enter our heart.
Even as a product of grace – we do not begin with the hardest
things but with the easiest. We do not begin fasting by tackling
the most strict regimen. We do not begin prayer with an effort
to pray continually for forty days (or some other great feat).
Such efforts would either crush us with their difficulty or crush
us with our success.
These are a few thoughts on beginning the life of forgiveness:
1. Begin by struggling to form the habit of forgiveness in
the smallest things. With a child, with traffic, with little
irritations. Do not struggle in a small way but throw
yourself into forgiveness. It should become a habit, but a
habit of grace, a large action.
2. Use this prayer for the enemies who seem to be beyond
your ability to pray: “O God, at the dread judgment, do
not condemn them for my sake.” This places forgiveness
at a distance and even a hard heart can often manage the
small prayer of forgiveness at such a distance.
3. Be always aware of your own failings and constantly ask
for God’s forgiveness. “Lord, Jesus Christ, Son of God, have
mercy on me a sinner.”
4. As much as possible cultivate in your heart the understanding
that all human beings are broken and victims of the fall.
None of us enters a world of purity, nor do we enter the
world fully fuctional as a human being. It is the gradual
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the Great Fast as making
me able to truly embrace
the joy and gladness of
the Resurrection of Jesus
on my behalf, I will have
sufficient and proper
motivation to keep the fast
well! In fact, without the
vision of the real reason,
the WHY of fasting, we
are always subject to the
many temptations to fall
into error. One such error
is “legalism.” Without
keeping the joy of the
fast and the feast and the
reason why we fast and
feast in mind we can fall
into the trap of reducing the fast to merely “keeping the
rules” or, worse yet, keeping the fast so that God will be
happy with us as if He wasn’t already! We can also fall
off the narrow road on the other side by dismissing the
importance of the fast because we really don’t embrace the
deep power of the feast. So, “it doesn’t really matter” if we
fast. And that attitude is just as wrong and just a spiritually
deadly as the legalism we so often complain about.
Today, do you really grasp what happened at the Lord’s
Resurrection? Are you really convinced that Pascha truly
is the destruction of death and the new life for the whole
cosmos? If not, no wonder you don’t fast during Lent.
The work is too hard for too small a motivation. Have
you missed the point of the fast by confusing it with mere
rule keeping? So, you go down the grocery aisle reading
all the labels to “make sure” you’re not “breaking the
rules.” Perhaps it’s time to embrace the normal Orthodox
understanding of fasting as enabling me to truly feast at
Pascha. Perhaps it’s time for this Great Lent to be the time
I’m Orthodox on Purpose!
Powell, Fr Barnabas.
“The Fast Is A Feast!” Faith Encouraged,
https://blogs.ancientfaith.com/faithencouraged/2020/02/thefast-is-a-feast/.

cultivation of mercy in our heart. Many will complain that
our culture already has a “cult of victimization” in which
no one takes responsibility for their actions. The same
people will imagine that the world would be better if only
everyone took more responsibility. But they themselves
will not take on the responsibility that belong to us all. As
Dostoevsky says, “Each man is responsible for everything
before everyone.” Thus the complaint comes out of our
pride. We think we ourselves are not responsible for the
state of the world as it is and that if only others were as
good as we were the world would be better. This is a lie.
5. The proper response to taking such responsibility is to pray
and ask forgiveness. Feeling guilty is generally another
self-centered action and is not the same thing as asking
forgiveness.
6. Make a life confession at least once a year – being careful
to name as many resentments as you can remember (this
last advice comes from Met. Jonah Paffhausen).
(Luke 6:27-38)
Fr. Stephen Freeman "Forgiveness
The Hardest Love of All" https://blogs.ancientfaith.com/

Love and Mercy

Νικόλαος Ζαχαράκης και Π. Λαΐνης µε τον Αρχιεπίσκοπο
Σωτήριο. Είναι υποψήφιοι της Θεολογικής Σχολής;;;
Nicholas Zacharakis and P. Lainis with Archbishop Sotirios. Are
they candidates for our Theological Academy???

Where the temporal and the eternal
are connected
We can be rich in liturgical correctness and wealthy in
traditions, but if we do not have love and mercy, we are in
reality bankrupt. Our Lord Himself made love and mercy the
chief criterion whereby we will be judged on the Last Day. The
fulfillment of the law is love, not liturgical correctness, as was
thought by the Pharisees. When we see our Orthodox Christian
faith only in the context of liturgical correctness, and the length
of our services, but do not love others, we will have gained
nothing of eternal value. If we do not show compassion and
mercy towards everyone we meet, we will have committed
a grievous crime against our Orthodox faith, and will stand
before God with nothing to show for our life.
Our liturgical rites and religious traditions are of no value
if we have not love and mercy. When we rise to a sincere
evangelical love for others, we become God’s collaborators, for
our Christian love and mercy is the most divine trait possible
for the human being. Our mercy is the expression of our love
of God, for it is in our love of God that our mercy is poured out
upon those who suffer, and upon those who are ill, or helpless
in body and mind. Our Christian mercy springs from love and
is a concrete expression of love.
Our religious rites and practices are not ends in themselves,
but vehicles by which we enter into a profound relationship
with God, Who is love. The very essence of our Christian faith
is love because God Himself is love (1 John 4:8). Thus, our
Christian morality, our ethics, and even our liturgical services
and rites, are inconceivable in the absence of love. And, this
love is not merely an act that has sprung up from a sense of
ethical duty, but something that binds our world, the one
seen, to the heavenly world, that world unseen. One world is
temporal, and the other world is eternal, yet both have been
created by God. The temporal world is wherein we exercise,
preparing ourselves for the eternal world. Mercy and love is
the means by which both are connected.
With love in Christ,
Tryphon, Abbot. “Love and Mercy.”
https://blogs.ancientfaith.com/

«Δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν,
οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν».
Παροιμίαι 3,35
“The wise shall inherit glory, but the
ungodly have exalted their own
dishonour”.
Proverbs 3:35
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I'M ORTHODOX:
WHAT DOES THAT MEAN?

30 QUESTIONS AND ANSWERS
- A CONCISE AND PRACTICAL GUIDEBOOK

Adoption through the Grace of God, 3. Equality with the
angels, 4. Partaking in the eternal life, 5. Restoration of
the nature that impassively turns to itself, 6. Abolition of
the law of sin, and 7. Abolition of the tyranny of the devil
who reigned over us with deception” (Interpretation of
the Lord’s Prayer, Philokalia).

What Is The Lord’s
Prayer And Why Is It So
Special?
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The Lord’s Prayer is as follows:
Our Father who art in heaven, hallowed be Thy Name,
Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in
heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us
our trespasses, as we forgive those who trespass against
us. And lead us not into temptation, but deliver us from
the evil one. For Yours is the kingdom and the power
and the glory, of the Father and the Son and the Holy
Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen.
This prayer was given by Christ, Who is the True God,
and is invaluable to us. It is found in the Gospels of
Matthew (6:9-13) and Luke (11:2-4) and in many ways
summarizes the entire Bible, doctrines of our Faith, and
Christian way of life.
According to St. Maximus the Confessor (celebrated
January 21), “This prayer contains a petition for all
things that the Word of God caused with the emptying
of Himself during the Incarnation and it instructs us to
seek just those things that only God the Father, through
the natural intercession of the Son, truly grants in
the Holy Spirit. These gifts are seven: 1. Theology, 2.
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Patriarch Bartholomew
and COVID-19
Our faith is firmly
established in the roots
of our culture. Our faith
is a living faith, and
there is no exceptional
circumstance that can
limit or suppress it.
What must be limited
and suppressed in
these extraordinary
circumstances are
gatherings and large
congregations of
people. Let us remain
in our homes. Let us
be careful and protect those around us. And there,
from our homes, strengthened by the power of our
spiritual unity, let each and every one of us pray for
all humankind.
We will pass through this period like a journey
through the desert to reach the Promised Land, where
science, by the grace of God, will overcome this virus.
We are certain that, through our prayers as well,
science will indeed prevail. So it is good for us to
remain united in spirit, as we continue the struggle
of repentance and holiness.

Άξιος και πανάξιος ο π. Ηλίας Δρόσσος. Στη φωτογραφία λαµβάνει
το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου.
Worthy and most worthy Fr. Elias Drossos. In the photo he is
elevated to Protopresbyter.

Το Αρχιεπισκοπικό
Συµβούλιο
Φιλοπτώχου
Αδελφότητας υπό
την προεδρία της
κας Ζωής Βερούτη,
φροντίζει για τους
άστεγους του
Τορόντο. Εξόρµηση
15ης Φεβρουαρίου
2020.

«Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός
μου, κληρονομήσατε τὴν
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου· 35 ἐπείνασα
γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος
ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, 36 γυμνὸς
καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ
ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην
καὶ ἤλθετε πρός με».

The Archdiocesan
Ladies Philoptochos
Board, under the
presidency of Mrs.
Zoe Veroutis, looks
after the homeless of
Toronto. Expedition
February 15th, 2020.

Ματθ. 25, 34-36

Do You Say
“Thank You?”
Fr. Barnabas Powell
At the very heart of the timeless Christian faith is the
Eucharist. And you’ve heard me say many times before
that the word “Eucharist” has its root in the Greek word
for “thank you.” The very center of what it means to
be a Christian isn’t some cultural habit “I’m Christian
because I was born in a Christian family.” It isn’t in some
political allegiance like insisting we are a “Christian”
nation. Nor is it the happy accident of your birth. While
all of the above can and will give you a “head start” (for
which you must be grateful), the key to being Christian
is being grateful!
Look at Genesis 8:4-21. We’ll just quote the passage
below:
In the six hundred and first year, in the first month,
the first day of the month, the waters were dried from
off the earth; and Noah removed the covering of the ark,
and looked, and behold, the face of the ground was dry.
In the second month, on the twenty-seventh day of the
month, the earth was dry. Then God said to Noah, “Go
forth from the ark, you and your wife, and your sons
and your sons’ wives with you. Bring forth with you
every living thing that is with you of all flesh – birds
and animals and every creeping thing that creeps on the
earth – that they may breed abundantly on the earth, and
be fruitful and multiply upon the earth.” So Noah went
forth, and his sons and his wife and his sons’ wives with
him. And every beast, every creeping thing, and every
bird, everything that moves upon the earth, went forth
by families out of the ark.
Then Noah built an altar to the LORD, and took of
every clean animal and of every clean bird, and offered
burnt offerings on the altar. And when the LORD
smelled the pleasing odor, the LORD said in his heart,
“I will never again curse the ground because of man, for
the imagination of man’s heart is evil from his youth;
neither will I ever again destroy every living creature

as I have done.”
Noah and his family and all on the ark had weathered
the storm and the flood. They had obeyed God and the
consequence of their obedience was their salvation, their
lives. It was in “passing through” the waters of the flood
that saved them. Their salvation was scary and terrible,
as they were going through it, but now the flood waters
have passed and the ark was on dry land.
But notice what happens when the flood ends. First
God speaks. As always, God takes the initiative to lead,
instruct, and guide His humanity. He tells Noah and his
family to get out of the boat and get to multiplying on the
earth. Just as God commanded Adam and Eve to “tend”
the earth and be fruitful, so He commands Noah to do
the same as He “reboots” His humanity.
The curious response of Noah is very instructive to us
today. What does Noah do after hearing from God? He
builds an altar! Noah’s response to God’s salvation, to
God’s instruction, to God’s purpose for His humanity
was to perform an act of gratitude. Noah’s motivation
in his relationship with God certainly was fearful as in
a deep awe of God’s presence, but fear isn’t the primary
motivator here. Noah’s motivation in his relationship
with God certainly included deep mystery and even
confusion about why God did what He did, but confusion
wasn’t his primary motivator here. No, Noah was
motivated by gratitude, so he does what Adam failed
to do. He does what Cain failed to do. He does what all
of humanity failed to do before the flood; he worships
God in gratitude for God’s salvation. And he does so
with an offering that pleases the Lord so much that God
reveals to Noah that He will never again destroy the
earth with water.
But that’s always the consequence of gratitude towards
God: Deeper intimacy with God always leads to deeper
knowledge and greater gratitude as well.
Today, what regular practices in your life displays
your gratitude towards God? You do understand that
God doesn’t “need” your gratitude at all. No, the benefits
of a life of gratitude toward God is always one sided –
mine! As we learn the path of a grateful life, we watch
as our hearts grow more accustomed to God’s Presence
and we know Him better. It’s what results from being
Orthodox on Purpose.
blogs.ancientfaith.com

Remember
Our Theological
Academy
Please include our Theological
Academy in your annual donations
and in your wills in order to ensure
the future of our Church and
Hellenism in Canada. The Academy
needs the love and support of
everyone. The legal name is:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy
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Μ. Εσπερινό και Θ. Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος, βοηθούμενος από όλους τους ιερείς της
επαρχίας Βρετανικής Κολομβίας, στον εορτάζοντα Ι.
Ν. Υπαπαντής του Κυρίου, στην Victoria B.C. Έλαβαν
μέρος πολλοί ευλαβείς χριστιανοί καθώς, επίσης, η
Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Vancouver κα Ελένη
Γεωργοπούλου και η επίτιμη Πρόξενος της Κύπρου κα
Τασούλα Berggren.
Την Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου, ο Αρχιεπίσκοπος
τέλεσε Θ. Λειτουργία στον τιμής ένεκεν Καθεδρικό
Ναό του Αγ. Γεωργίου Vancouver, βοηθούμενος από
τον Ιερατ. Προϊστάμενο π. Οδυσσέα Δρόσσο και τον
π. Δωρόθεο Τρυφωνόπουλο. Με πολλή ευλάβεια
προσήλθαν οι χριστιανοί.
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου. Σύναξη είχε ο Σύνδεσμος
των Ιερέων «Μέγας Φώτιος» στον Ι.Ν. Κοίμησης της
Θεοτόκου Χάμιλτον, υπό την προεδρία του Αρχιεπ.
Σωτηρίου και εξετάσθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις
για διάφορα θέματα.
Στη συνέχεια, έγινε Μ. Εσπερινός του εορτάζοντος Αγ.
Φωτίου και ετιμήθη ο π. Ηλίας Δρόσσος με το οφφίκιο
του Πρωτοπρεσβυτέρου. Άξιος!
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Guelph,
βοηθούμενος από τον π. Βασίλειο Σταυρόπουλο. Με

neα i. aρχιεπισκοπ
ρχιεπισκοπh
hς
Φιλοπτώχου Αδελφότητας κα Ζωή Βερούτη.
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου. Έγινε με πολλή επιτυχία
η πρώτη Πνευματική Σύναξη των Φιλοπτώχων
Αδελφοτήτων Μόντρεαλ και Περιχώρων, στον Ι.Ν.
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Montreal.
Όπως κάθε φορά, ο Αρχιεπ. Σωτήριος τέλεσε την Θ.
Λειτουργία μόνος του και μετά το πρόγευμα μίλησε στις
πολυάριθμες κυρίες στο θέμα «Γνώσεσθε την αλήθεια
και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς». Μετά το γεύμα
μίλησε ο π. Χαράλαμπος Τζίντης, Ιερατ. Προϊστάμενος
του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Montreal, με θέμα
«Πόσο και γιατί έχουμε ανάγκη τον Χριστό στη ζωή
μας».
Έλαβαν μέρος, μέλη του Αρχιεπ. Συμβουλίου της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας, με αρχηγό την πρόεδρο κα
Ζωή Βερούτη, η οποία και μίλησε.
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε
ο Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Μαρκέλλης
Μοντρεάλ, βοηθούμενος από τον π. Παναγιώτη

Θυμηθείτε...
τη Θεολογική μας Ακαδημία
Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Διαθήκη σας
περιλάβετε και την Θεολογική μας Ακαδημία.
Εγγυάται το μέλλον της Εκκλησίας και του
Ελληνισμού στον Καναδά. Χρειάζεται την
αγάπη και την υποστήριξη όλων μας.
Το επίσημο όνομά της είναι:
Patriarchal Toronto Orthodox
Theological Academy

		

Program
of His Eminence
Archbishop
Sotirios
APRIL 2020

Δεν υπάρχει πρόγραμμα για τον Απρίλιο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου λόγω του
προβλήματος του κορονοϊού.

πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι χριστιανοί της μικρής,
αλλά προοδευτικής αυτής Κοινότητας.
Το εσπέρας της ίδιας ημέρας ο Αρχιεπ. Σωτήριος
τέλεσε Μ. Εσπερινό στο εορτάζον παρεκκλήσιο του
Αγ. Χαραλάμπους, Smithville Οντάριο, βοηθούμενος
από πολλούς ιερείς. Με πολλή ευλάβεια προσήλθαν οι
χριστιανοί της γύρω περιοχής.
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου. Έγινε συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού
Συμβουλίου, υπό την προεδρία του Αρχιεπ. Σωτηρίου
και εξετάσθησαν όλα τα θέματα και ελήφθησαν οι
δέουσες αποφάσεις.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ανεχώρησε για την
Κωνσταντινούπολη, όπου έλαβε μέρος στη Συνεδρία
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, υπό την προεδρία
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου.
Ο Αρχιεπ. Σωτήριος επέστρεψε από την
Κωνσταντινούπολη και το εσπέρας της 18ης
Φεβρουαρίου, παραμονή της Αγίας Φιλοθέης της
Αθηναίας, προστάτιδος των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων
Καναδά, τέλεσε Θ. Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ.
Νικολάου Τορόντο, όπου υπάρχει και το παρεκκλήσιο
της Αγ. Φιλοθέης, βοηθούμενος από όλους τους ιερείς
Τορόντο και Περιχώρων. Το ιερό λείψανο της Αγίας
Φιλοθέης ετέθη σε προσκύνηση όλων των ευλαβών
χριστιανών. Μετά την βραδινή Θ. Λειτουργία παρετέθη
δείπνο για όλους και μίλησε, εκτός του Αρχιεπισκόπου
και η πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου

«Πιστὸς ὁ λόγος καὶ
πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος».
Τιμόθεον Α, 4,9
“This is a trustworthy saying that
deserves full acceptance”.
1 Tim. 4:9

της Αγ. Φιλοθέης στον I.Ν. Αγ. Νικολάου, Τορόντο,
pΣτο παρεκκλήσι
έγινε πάλι φέτος βραδινή Θ. Λειτουργία, στη γιορτή της Αγ.

Φιλοθέης, προστάτιδος των Φιλοπτώχων Καναδά, προεξάρχοντος
του Αρχιεπ. Σωτηρίου µε την συµµετοχή όλων των Ιερέων της
περιοχής, της προέδρου κας Ζωής Βερούτη και τουΑρχιεπισκοπικού
Συµβουλίου Φιλοπτώχου Καναδά και πλήθος λαού.
At the Chapel of St. Philothei at St. Nicholas G.O. Church,
Toronto, D. Liturgy was celebrated, as every year, to celebrate
the Feast of St. Philothei, Patron Saint of the Ladis Philoptochos
Society of Canada. Archbishop Sotirios presided assisted by
all the clergy of the area. In attendance were Mrs. Zoe Veroutis
and the Archdiocesn Philoptochos Council and many pious
Christians.

Παρακαλούνται οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών να
παραμένουν στα σπίτια τους, όπως ορίζουν οι
κυβερνήσεις του Καναδά. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα,
άπαντες σύντομα να απαλλαγούμε από την μεγάλη αυτή
δοκιμασία.
There is no program for his Eminence Archbishop
Sotirios for the month of April because of the Covid-19
problems.
We ask of those who are 65 years and older to remain in
their homes, according to the directions of the Goverments of Canada. We hope and pray that we soon be
delivered from this great affliction.

Καταπληκτική επιτυχία είχε ο Πανορθόδοξος Εσπερινός στον Ι. Ναό Αγίων Αρχαγγέλων Μόντρεαλ, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου
Σωτηρίου και µε τη συµµετοχή όλων των ιερέων της περιοχής και των χορωδιών, οι οποίες έψαλλαν θαυµάσια στα ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά, αραβικά, ρουµανικά και σλαβονικά. Κατάµεστος ο Ι. Ναός από ευλαβείς χριστιανούς όλων των εθνικοτήτων.
The remarkable success of the Pan-orthodox Vespers which took place at the Archangels Greek Orthodox Community, Montreal, presided
by His Eminence Archbishop Sotirios, with the participation of all the clergy of the area and the choirs, which chanted beautifully, in Greek,
English, French, Arabic, Romanian and Church Slavonic. The Church was packed with pious Christians from many ethnic backgrounds.

Παυλάκο. Καταπληκτικά έψαλλε η βυζαντινή χορωδία
νέων παιδιών υπό την διεύθυνση του κ.Αθανασίου
Κουριάμπαλη. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας
ετελέσθη Δοξολογία επί τη απελευθερώσει των
Ιωαννίνων και της Ηπείρου το 1913.
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου. Την Ιερά μας
Αρχιεπισκοπή και τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο
επισκέφθηκε ο Εξοχ. Πρωθυπουργός του Οντάριο κ.
Doug Ford. (Ιδέ σελ. 3 με όλες τις λεπτομέρειες).
Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος

Σωτήριος συνοδευόμενος από τον π. Αλέξανδρο Σαλμά,
εψηφισμένο Επίσκοπο Πατάρων και τον π. Ιγνάτιο
Δελή, έλαβε μέρος στο ετήσιο δείπνο μετά χορού του
Συλλόγου Ηπειρωτών. Μίλησε κατάλληλα και έδωσε
την πρώτη υποτροφία του Συλλόγου. Δόθηκαν και
άλλες υποτροφίες.
Το εορταστικό αυτό βραδυνό των Ηπειρωτών είχε
μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια εύθυμη, χαρούμενη και
πολύ επιτυχημένη βραδιά.

Εκοιμήθη εν Κυρίω o π. Απόστολος Ανανιάδης
Εκοιμήθη εν Κυρίω ο π. Απόστολος Ανανιάδης.
Καταξιωμένος κληρικός, πατήρ και παππούς
θαυμασίων οικογενειών. Η πρεσβυτέρα του Καλλιόπη
–νοσοκόμος- τον περιποιήθηκε στο σπίτι κατά
θαυμαστό τρόπο. Η οικογένεια του π. Απόστολου
υπήρξε πρότυπο χριστιανικής οικογένειας.
Ο π. Απόστολος Ανανιάδης υπηρέτησε κατά
άριστο τρόπο στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Vancouver,
Αγ. Τριάδος, London, Αγ. Δημητρίου, Toronto και
Παναγίας, Toronto. Πέραν τούτων, υπηρέτησε ως
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Επισκοπής
Τορόντο (Καναδά) από το έτος 1979 έως το έτος 1989.
Υπηρέτησε, επίσης, ως καθηγητής του Κανονικού
Δικαίου της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Το πέρασμά
του άφησε παντού ανεξίτηλα τα ίχνη του.
Καθυστερήσαμε αυτό το δελτίο τύπου για την
κηδεία του π. Αποστόλου Ανανιάδη, λόγω των
προβλημάτων του κορονοϊού. Το Τρισάγιο έγινε
το εσπέρας της Κυριακής 15 Μαρτίου στον Ι.Ν. Αγ.
Ιωάννη του Θεολόγου. Η κηδεία του έγινε την Δευτέρα
16 Μαρτίου στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου,
αφού προηγουμένως είχε τελεσθεί Θ.Λειτουργία
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Λόγω του κορονοϊού
μόνο οι άνθρωποι του στενού οικογενειακού
περιβάλλοντος έλαβαν μέρος στο Τρισάγιο, στην
κηδεία και στη Θ. Λειτουργία. Προέστη του Τρισαγίου
και της κηδείας ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και έλαβαν

μέρος άπαντες οι ιερείς Τορόντο και Περιχώρων.
Ευχόμεθα ο Τρισάγιος Θεός να αναπαύει την ψυχή
του μεταξύ των αγίων και των αγγέλων του ουρανού.

Fr. Apostolos Ananiadis
fell asleep in the Lord
Fr. Apostolos Ananiadis fell asleep in the Lord. A well
respected priest, father and Grand father of wonderfull
families. His presvytera Kalliope –nurse– took great care of
him in their home. Fr. Apostolos’ family was an exemplary
Christian family.
Fr. Apostolos Ananiadis served in an excellent manner
the Churches of St. George, Vancouver, Holy Trinity,
London, St. Dimitrios, Toronto and Panagia, Toronto.
He also served as Vicar General of the Diocese of Toronto
(Canada) from 1979 to 1989 and as a professor of Church
Canon Law at our Academy. He leaves behind a notable
and long lasting contribution.
We delayed this press release for the funeral of Fr.
Apostolos Ananiadis, because of the current Covid-19
problems. The Trisagio was held on the evening of Sunday,
March 15th at the Church of St. John the Theologian.

The Funeral took place on Monday, March 15th, in
the Church of St. John the Theologian, following the
Presanctified Liturgy. Because of Covid-19, only close
family members were in attendance for the Trisagion
the Funeral Service and the Presanctified Liturgy.
Archbishop Sotirios presided over the Trisagion and
the Funeral, assisted by all the priests of the Greater
Toronto Area.
We pray that God rest his soul among the Saints and
the Angels of Heavens.

