“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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ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
+ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ,
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Οι δύο
ευαγγελισμοί
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Παράδεισος. Ομορφιά. Φως. Ειρήνη. Γαλήνη.
Οικογενειακή ατμόσφαιρα. Πατέρας ο Θεός. Παιδιά
ο Αδάμ και η Εύα. Κάθε απόγευμα κατεβαίνει ο
Θεός συντροφιά με τον Αδάμ και την Εύα. Κάνουν
τον περίπατό τους. Τους διδάσκει όλη την αλήθεια.
Μεγαλύτερη ευτυχία δεν υπάρχει.
Ο σατανάς ζηλεύει. Είναι πραγματικός διάβολος.
Προσπαθεί να χαλάσει την όμορφη ατμόσφαιρα.
Την οικογενειακή γαλήνη. Φουσκώνει τα μυαλά της
Εύας. Και εκείνη με τον εγωισμό της τον ακολουθεί.
Παίρνει την συμβουλή του. Τρώει από τον καρπό του
δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Με τον
εγωισμό της τα χάνει όλα. Παρασύρει και τον Αδάμ.
Ξεγυμνώνονται τελείως. Κρύβονται από τον Θεό. Το
απόγευμα ψάχνει ο Θεός να τους βρει. Φωνάζει. Αδάμ,
Αδάμ που είσαι: Προσπαθούν να κρύψουν τη γύμνια
τους. Να βρουν δικαιολογίες. Το φως χάνεται. Η ημέρα
σβήνει. Το σκοτάδι απλώνεται παντού. Εξόριστοι
βγαίνουν στη γη. Μένουν έτσι για χρόνια. Για αιώνες.
Για χιλιετηρίδες. Ποιος ξέρει πόσον καιρό!
Έρχεται μια αχτίδα ηλίου. «Χαίρε κεχαριτωμένη
Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Ο αρχάγγελος Γαβριήλ
φέρνει τον ευαγγελισμό. Αναγγέλλει τον ερχομό του
Σωτήρα. Αρχίζει η επιστροφή του ανθρώπινου γένους
στον παράδεισο.
Μεσουρανεί η βυζαντινή αυτοκρατορία. Η ελληνική
φιλοσοφία και το φως του Χριστού οδηγούν την
ανθρωπότητα για 1000 χρόνια.
Έρχεται η 29η Μαΐου 1453. Η Πόλη πέφτει. Ο
αυτοκράτορας μαρμαρώνει. Η λειτουργία διακόπτεται.
Ο αθώος λαός αιματοκυλίζεται. Η Αγια-Σοφιά από
εκκλησιά γίνεται τζαμί. Το φως χάνεται. Το μαύρο
πέπλο του σκοταδιού σκεπάζει τα πάντα. Οι χριστιανοί

σκλαβώνονται. Για 400 χρόνια ο
σκοταδισμός της Τουρκίας και
του μωαμεθανισμού σκεπάζει
τα πάντα. Όλα τα σκιάζει η
φοβέρα και τα πλακώνει η
σκλαβιά. Οι χριστιανοί και οι
έλληνες υποφέρουν.
«Μάνα σου λέω δεν μπορώ
τον τούρκο να δουλεύω, δεν
ημπορώ δεν δύναμαι εμάλλιασε η
καρδιά μου, θα πάρω το ντουφέκι μου, να πάω να
γίνω κλέφτης».
Μα πώς; Είναι ξυπόλυτοι. Είναι αγράμματοι. Είναι
ρακένδυτοι. Δεν έχουν σχεδόν απολύτως τίποτε. Δεν
έχουν λεφτά. Δεν έχουν όπλα. Έχουν όμως ψυχή. Έχουν
πίστη στον Θεό. Έχουν την αληθινή πίστη. Μυημένοι
στη Φιλική Εταιρεία ξεκινούν. Ορκίζονται. «Ελευθερία
ή θάνατος». «Για του Χριστού την πίστη την αγία,
για της πατρίδας την ελευθερία». Το θαύμα γίνεται.
Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. Η ελευθερία
περπατά ξανά στην όμορφη Ελλάδα. Και άλλοι λαοί
παραδειγματίζονται. Ξεσηκώνονται. Παίρνει πολλά
χρόνια, αλλά αποκτούν την ελευθερία τους.
Γιορτάζουμε τους δύο Ευαγγελισμούς. Τον
Ευαγγελισμό της σύλληψης του Χριστού. Τον
Ευαγγελισμό της ελευθερίας της Ελλάδας. Τι κι
αν είμαστε στον Καναδά; Στις φλέβες μας τρέχει
ελληνικό αίμα. Στην ψυχή μας είναι η αλήθεια του
Χριστού. Είμαστε έλληνες και ορθόδοξοι. Γένος
τιμημένο με πολύ αρχαία δόξα. Γένος φωτισμένο
με του Χριστού την πίστη την αγία. Ποιό είναι το
καθήκον μας; Να ακολουθούμε τις σοφές διδασκαλίες
των αρχαίων προγόνων μας συνυφασμένες με την
αλήθεια του Χριστού. Να παραδειγματιζόμαστε
από τη γενναιοψυχία των ηρώων της ελληνικής
επανάστασης του 1821. Να ζούμε ελληνοχριστιανικά.
Κι αν δεν μπορούμε φέτος λόγω του κορονοϊού,
να γιορτάσουμε με λειτουργίες και δοξολογίες και
παρελάσεις να μη χάσουμε το φρόνημά μας. Μπόρα
είναι και θα περάσει. Ο κορωνοϊός θα συντριβεί. Θα
χαθεί. Με τη χάρη του Θεού όλα θα ξεπεραστούν.
Μόνο εμείς να μένουμε πιστοί και κάτω από τις
δύσκολες συνθήκες του κορωνοϊού να μη χάνουμε το
θάρρος μας. Να ζούμε την ορθόδοξη πίστη μας. Να
κάνουμε έργα αγαθά και σωστά. Να φροντίζουμε
και την ψυχή μας. Να σκεπτόμαστε την μετά θάνατο
ζωή και τον παράδεισο. Να θαυμάζουμε και να ζούμε
με το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας.
Να παραδειγματιζόμαστε από τα κατορθώματα
των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης. Να
ζούμε ειρηνικά και δημιουργικά. Ζήτω η Ελληνική
Επανάσταση του 1821! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω ο
Καναδάς! Ζήτω η ελευθερία!

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,
Εἰσερχόμεθα, εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ ἀγαθοδότου
Θεοῦ, εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν,
εἰς τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων. Ἡ Ἐκκλησία,
ἡ ὁποία γνωρίζει τούς λαβυρίνθους τῆς ἀνθρωπίνης
ψυχῆς καί τόν μίτον τῆς Ἀριάδνης, τήν ὁδόν τῆς ἐξόδου
ἀπό αὐτούς — τήν ταπείνωσιν, τήν μετάνοιαν, τήν
δύναμιν τῆς προσευχῆς καί τῶν κατανυκτικῶν ἱερῶν
ἀκολουθιῶν, τήν παθοκτόνον νηστείαν, τήν ὑπομονήν,
τήν ὑπακοήν εἰς τόν κανόνα τῆς εὐσεβείας —, μᾶς καλεῖ
καί ἐφέτος εἰς μίαν ἔνθεον πορείαν, μέτρον τῆς ὁποίας
εἶναι ὁ Σταυρός καί ὁρίζων ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ προσκύνησις τοῦ Σταυροῦ, μεσούσης τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀποκαλύπτει τό νόημα
τῆς ὅλης περιόδου. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἠχεῖ καί
συγκλονίζει: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ... ἀράτω
τόν σταυρόν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καί ἀκολουθήτω μοι».
(Λουκ. θ’, 23). Καλούμεθα νά αἴρωμεν τόν ἰδικόν μας
σταυρόν, ἀκολουθοῦντες τόν Κύριον καί ἀτενίζοντες
τόν ζωηφόρον Σταυρόν Αὐτοῦ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι Κύριός
ἐστιν ὁ σώζων καί ὄχι ἡ ἄρσις τοῦ ἡμετέρου σταυροῦ. Ὁ
Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι «ἡ κρίσις τῆς κρίσεώς μας»,
ἡ «κρίσις τοῦ κόσμου», καί συγχρόνως ἡ ὑπόσχεσις
ὅτι τό κακόν, εἰς ὅλας τάς μορφάς του, δέν ἔχει τόν
τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν. Προσβλέποντες
πρός τόν Χριστόν καί, ὑπό τήν σκέπην Αὐτοῦ ὡς τοῦ
ἀγωνοθέτου, τοῦ εὐλογοῦντος καί κρατύνοντος τήν
ἡμετέραν προσπάθειαν, ἀγωνιζόμεθα τόν καλόν
ἀγῶνα, «ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι,
ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι
ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ
ἀπολλύμενοι» (Β´ Κορ. δ´, 8-9). Αὐτή εἶναι ἡ βιωματική
πεμπτουσία καί κατά τήν σταυροαναστάσιμον αὐτήν
περίοδον. Πορευόμεθα πρός τήν Ἀνάστασιν διά τοῦ
Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου «ἦλθε χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».
Ἵσως τινές ἐξ ὑμῶν διερωτῶνται, διατί ἡ Ἐκκλησία,
σοβούσης τῆς πανδημίας, προσθέτει εἰς τούς ἤδη
ὑπάρχοντας ὑγειονομικούς περιορισμούς καί μίαν ἀκόμη
«καραντίναν», αὐτήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Πράγματι, καί ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι μία
«καραντίνα», δηλαδή χρονική περίοδος διαρκείας
τεσσαράκοντα ἡμερῶν. Ὡστόσον, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔρχεται
νά μᾶς ἐξουθενώσῃ ἔτι περαιτέρω μέ νέας ὑποχρεώσεις
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Μουσείο Ελληνοκαναδικής Κληρονομιάς στον Καναδά

Για να γιορτάσουν τα 200 χρόνια
της Ελληνικής Επανάστασης
η Αρχιεπισκοπή Καναδά και η Κυβέρνηση
του Οντάριο ανακοινώνουν την ίδρυση
Μουσείου Ελληνοκαναδικής Κληρονομιάς

Η Αρχιεπισκοπή Καναδά γιορτάζοντας τα 200 χρόνια της Ελληνικής
Επανάστασης ιδρύει Μουσείο Ελληνοκαναδικής Κληρονομιάς. Οικονομικά
συμβάλλει η Κυβέρνηση του Οντάριο με το ποσό των τριακοσίων είκοσι
πέντε χιλιάδων δολαρίων ($325.000).
Την ανακοίνωση έκανε σήμερα 25 Μαρτίου 2021 ο Πρωθυπουργός του
Οντάριο Doug Ford με την Υπουργό Κληρονομιάς, Αθλητισμού, Τουρισμού
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ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Εκπαιδευτικά θέματα

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

Τριώδιο - Μεγάλη Τεσσαρακοστή
- Μεγάλη Εβδομάδα

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.
Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων
Η Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
είναι μια αρχαία χριστιανική Λειτουργία που τελείται
κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής και
διακρίνεται για την κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια.
Η Λειτουργία αυτή τελείται κάθε Τετάρτη και
Παρασκευή στη διάρκεια των έξι εβδομάδων της
Μεγάλης Σαρακοστής, καθώς επίσης την Μεγάλη
Δευτέρα την Μεγάλη Τρίτη και την Μεγάλη Τετάρτη,
στην Εβδομάδα των Παθών. Κατά τη Λειτουργία
αυτή δεν καθαγιάζονται στη Προσκομιδή τα Τίμια
Δώρα, αλλά για την Θεία Μετάληψη προσφέρονται τα
καθαγιασμένα Δώρα από την προηγούμενη Κυριακή ή
από άλλη Θεία Λειτουργία.

ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Χριστιανισμός
Θεό να βρούνε ξεκινούν του κόσµου οι θρησκείες.
Απ’το Θεό µας έρχεται η του Χριστού θρησκεία.
Καλείται αποκάλυψη, Χριστός τη φανερώνει,
σαν έγινε Θεάνθρωπος, τον άνθρωπο να σώσει.
Θρησκείες που δε δίδαξε ο ίδιος ο Θεός µας
αλήθεια δεν γνωρίζουνε, σωστά δεν µας
διδάσκουν,
και ο καθένας Χριστιανός ΕΓΩ σαν παρεµβάλλει,
αιρετικός µας γίνεται, νοθεύει τη θρησκεία.
Χριστέ µας ελευθερωτή και λυτρωτή του κόσµου,
από την πλάνη βγάλε µας, καθηγητής µας είσαι,
και την αλήθεια δίδαξε, που τον καθένα σώζει.
Την βασιλεία δώσε µας, που έχεις ετοιµάσει.

Τότε ο Ιησούς ανήχθη εις την
έρημον υπὸ του Πνεύματος
πειρασθήναι υπὸ του διαβόλου,
και νηστεύσας ημέρας
τεσσαράκοντα και νύκτας
τεσσαράκοντα ύστερον επείνασε
Ματθ. 4, 1-2
Then Jesus was led up by the Spirit
into the wilderness to be tempted by
the devil. And when He had fasted
forty days and forty nights, afterward
He was hungry.
Matthew 4:1-2

Η Λειτουργία των Προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων τελείται σε συνδυασμό
με την Ακολουθία του Εσπερινού.
Συγκεκριμένα αφού ψαλλούν τα
λεγόμενα "εσπέρια" και γίνει η
"Μικρή Είσοδος", αναγιγνώσκονται
δύο αποσπάσματα από την Παλαιά
Διαθήκη κατά τη διάρκεια των
οποίων ο ιερέας, κρατώντας στο
ένα χέρι λαμπάδα και στο άλλο το
θυμιατό εξέρχεται της Ωραίας Πύλης
εκφωνώντας το "Σοφία ορθοί! Φως
Χριστού φαίνει πάσιν". Ακολουθεί ο
ύμνος "Κατευθυνθήτω η προσευχή
μου..." που ψάλλεται έξι φορές και
στη συνέχεια ο ιερέας καλεί τους
κατηχουμένους να εξέλθουν του
κυρίως ναού, ενώ στη συνέχεια αντί
του Χερουβικού ύμνου ψάλλεται ο
υπέροχος ύμνος "Νυν οι δυνάμεις
των Ουρανών...".
Αμέσως μετά, ακολουθεί η
ιδιόρρυθμη κατανυκτική και
με απόλυτη σιγή έξοδος των
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων,
φερόμενα από τον λειτουργό στο
ύψος της κεφαλής του καλυπτομένης από τον "αέρα".
Μετά την Είσοδο στο Ιερό Βήμα, συνεχίζει η Λειτουργία
όπως η Λειτουργία της Κυριακής.

διαφωτισμό, δημιούργησαν τον ελληνικό διαφωτισμό
και παίρνοντας αφορμή 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. Όμως, 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 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 με παρελάσεις, σχολικές εκδηλώσεις καθώς και
καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη εκείνων που «έπεσαν
υπέρ πίστεως και πατρίδος».

Οι Χαιρετισμοί

Η Ι. Αρχιεπισκοπή ευχαριστεί
τον πρωθυπουργό Doug Ford

Κάθε Παρασκευή βράδυ, τις πέντε πρώτες εβδομάδες
της Μεγάλης Σαρακοστής, ψάλλονται στις εκκλησίες οι
Χαιρετισμοί. Έτσι συνηθίσαμε να λέμε την ακολουθία
του Ακάθιστου Ύμνου για τα πολλά Χαίρε (132) που
απευθύνονται στην Παναγία. Γραμμένος για τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου ο Ύμνος αυτός συνδέθηκε
και με το μεγάλο ιστορικό γεγονός της σωτηρίας της
Κωνσταντινούπολης το 626. Ενώ ο βασιλιάς Ηράκλειος
και ο στρατός πολεμούσαν στα ανατολικά σύνορα
τους Πέρσες, την Πόλη πολιόρκισαν από στεριά και
θάλασσα οι Άβαροι. Η πίστη στην προστασία της
Παναγίας εμψύχωσε τους πολιορκημένους και έσωσε
τη βασιλεύουσα. Τις ευχαριστίες για τη νίκη, η Πόλη
προσφέρει με ύμνο στην Παναγία, που έχει ακατανίκητη
δύναμη και την παρακαλεί να την ελευθερώσει από
κάθε είδους κίνδυνο.

Ευχαριστίες εκφράζουμε στον πρωθυπουργό
και την κυβέρνηση του Οντάριο, αλλά και τις
κυβερνήσεις αρκετών άλλων επαρχιών, διότι σιγάσιγά άρχισαν να ελαφρύνουν τα σκληρά μέτρα για
τον εκκλησιασμό των πιστών.
Στο Τορόντο, οι αρχηγοί των Εκκλησιών και
Θρησκειών είχαν διαδικτυακή συνεδρίαση με τον
πρωθυπουργό Doug Ford, την υπουργό Υγείας
Christine Elliot και τον γιατρό David Williams και
συζήτησαν εκτενώς το θέμα του εκκλησιασμού
των πιστών. Ύστερα από τέσσερις (4) ημέρες ο

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μια από τις
θεομητορικές εορτές της Χριστιανοσύνης, σε ανάμνηση
της χαρμόσυνης αναγγελίας από τον αρχάγγελο
Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία ότι πρόκειται να
γεννήσει τον Υιό του Θεού.
Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά (α' 26-38), ο
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συνέβη έξι μήνες μετά
τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννη του Προδρόμου
από την Ελισάβετ, τη γυναίκα του Ζαχαρία, όταν ο
αρχάγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό προς την
Παρθένο Μαριάμ (Μαρία) για να της ανακοινώσει
ότι θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού. Εκείνη την
περίοδο, η Μαρία ζούσε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και
ήταν μνηστευμένη με τον ξυλουργό Ιωσήφ. Ο Γαβριήλ
εμφανίσθηκε ξαφνικά μπροστά στη Μαρία και της
απηύθυνε τον χαιρετισμό: «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο
Κύριος μετά σου». Η νεαρή γυναίκα ήταν λογικό να
πανικοβληθεί, αλλά ο αρχάγγελος την καθησύχασε:
«Μη φοβού Μαριάμ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. Και
ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το
όνομα αυτού Ιησούν».
Το χαρμόσυνο αυτό γεγονός γιορτάζει η εκκλησία
μας στις 25 Μαρτίου.

Η Επανάσταση του 1821 – 25η Μαρτίου
Φέτος, εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821. Όταν το ελληνικό έθνος
αγωνίστηκε για την ελευθερία του και υπέστη μεγάλη
καταπίεση. Όμως, άντεξε τον πόλεμο και κέρδισε με
το πνεύμα της ομόνοιας, της ενότητας, της πίστης, της
αγάπης και της ελευθερίας, ώστε να αποτινάξει τον
ζυγό με θάρρος, γενναιότητα και εμπιστοσύνη στον
άνθρωπο και στον Θεό. Αυτός ο αγώνας των Ελλήνων
για ελευθερία και ανεξαρτησία που βασίστηκε στις
αρχές και στις αξίες της οικογένειας, της παράδοσης,
της πίστης και της αλληλεγγύης 200 χρόνια μετά είναι
περισσότερο από ποτέ επίκαιρος.
Η 200ή Επέτειος της Ελληνικής επανάστασης μας
δίνει τη δυνατότητα να συναισθανθούμε τι πρέπει
να πράξουμε, ποιοί είμαστε και πού πρέπει να πάμε
στο μέλλον. Αποτελεί έναν συμβολικό σταθμό για να
κοιτάξουμε πίσω και να ανατρέξουμε στις απαρχές του
ελληνικού έθνους που διαμόρφωσε ιδεώδη και αξίες.
Η μεγάλη επανάσταση του ελληνικού έθνους 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

πρωθυπουργός κ. Ford κάλεσε σε τηλεφωνική
σύσκεψη όλους τους αρχηγούς των Εκκλησιών
και τους ανακοίνωσε, ότι τα μέτρα για τον
εκκλησιασμό έγιναν ελαστικότερα, υποσχέθηκε δε
να παρακολουθεί το θέμα καθημερινά, ώστε σιγάσιγά να αρθούν τα περισσότερα μέτρα, τα αφορώντα
στον εκκλησιασμό των πιστών.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, αλλά και όλοι οι
άλλοι αρχηγοί των Εκκλησιών και Θρησκειών,
ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό και τον
παρεκάλεσαν να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να
βοηθηθούν οι τόποι λατρείας. Ο πρωθυπουργός όχι
μόνο έδειξε καλή θέληση, αλλά με ενθουσιασμό είπε
ότι θα εργασθεί για να επανέλθει η λατρεία στους Ι.
Ναούς στην πρότερή της κατάσταση.

The Greek Orthodox
Archdiocese thanks Ontario
Premier Doug Ford
We thank the Premier and the Government of
Ontario, as well as the governments of several other
provinces, for gradually beginning to remove the strict
measures which limited access to Church services for
the faithful.
In Toronto, Church and religious leaders held an
online meeting with Premier Doug Ford, Health
Minister Christine Elliot and Dr. David Williams to
discuss access to places of worship. Four (4) days
later, the Premier Mr. Ford convened all faith leaders
to a telephone conference and informed them that
the applicable measures for places of worship would
become more flexible, and promised to monitor the
issue on a daily basis so as to gradually remove most
of the measures concerning places of worship.
Archbishop Sotirios, as well as the other faith leaders,
thanked the Premier and asked him to do everything
he can to help places of worship. The Premier not only
demonstrated a goodwill to do so, but enthusiastically
stated that he would work towards restoring activities
in places of worship to their pre-pandemic state.
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Η ουσία του Εικοσιένα
Του Αρχιμ. Βασιλείου
Μπακογιάννη

Θεομητορική εορτή
σε ανάμνηση
της χαρμόσυνης
αναγγελίας από τον
αρχάγγελο Γαβριήλ
προς την Παρθένο
Μαρία ότι πρόκειται
να γεννήσει τον
Υιό του Θεού.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μια από τις
θεομητορικές εορτές της Χριστιανοσύνης, σε ανάμνηση
της χαρμόσυνης αναγγελίας από τον αρχάγγελο
Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία ότι πρόκειται να
γεννήσει τον Υιό του Θεού. Τιμάται από την Εκκλησία
στις 25 Μαρτίου, και στον ελληνικό χώρο συμπίπτει με
τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Την αυτή
ημέρα γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα
Ευάγγελος και Ευαγγελία.
Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Λουκά (α' 26-38), ο
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου συνέβη έξι μήνες μετά
τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννη του Προδρόμου
από την Ελισάβετ, τη γυναίκα του Ζαχαρία, όταν ο
αρχάγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από τον Θεό προς την
Παρθένο Μαριάμ (Μαρία) για να της ανακοινώσει
ότι θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού. Εκείνη την
περίοδο, η Μαρία ζούσε στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και
ήταν μνηστευμένη με τον ξυλουργό Ιωσήφ. Ο Γαβριήλ
εμφανίσθηκε ξαφνικά μπροστά στη Μαρία και της
απηύθυνε τον χαιρετισμό: «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο
κύριος μετά σου». Η νεαρή γυναίκα ήταν λογικό να
πανικοβληθεί, αλλά ο αρχάγγελος την καθησύχασε:
«Μη φοβού Μαριάμ, εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. Και
ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το
όνομα αυτού Ιησούν».
Μόλις συνήλθε από την ταραχή, η Μαρία γεμάτη
απορία ρώτησε τον αρχάγγελο πώς θα συλλάβει, αφού
δεν γνωρίζει τον άνδρα. Ο Γαβριήλ της αποκρίθηκε
ότι το Άγιο Πνεύμα θα την καλύψει σαν σύννεφο και
θα ενεργήσει αφανώς και μυστηριωδώς τη σύλληψη

του Υιού του Θεού. Και για να γίνει πιο πιστευτός
επικαλέστηκε τη θαυμαστή σύλληψη του Ιωάννου του
Προδρόμου από την Ελισάβετ. Η Μαρία πείστηκε από
τα λόγια του Γαβριήλ («Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτο
μοι κατά το ρήμα σου») και ο αρχάγγελος Γαβριήλ
«απήλθε».
Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθιερώθηκε
γύρω στον 4ο αιώνα και μετά τον ορισμό της εορτής των
Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου. Ως είναι ευνόητο,
μεταξύ των δύο αυτών εορτών υπάρχει στενή σχέση και
έπρεπε ο εορτασμός του Ευαγγελισμού να τοποθετηθεί
9 μήνες πριν από τη Γέννηση του Χριστού, ήτοι στις 25
Μαρτίου.
Το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου αναφέρεται και στο Κοράνιο, το ιερό βιβλίο
των Μουσουλμάνων (19:16-22), μία ακόμη απόδειξη
της βαθιάς επιρροής του Μωάμεθ από τη χριστιανική
διδασκαλία.
web

Μουσείο Ελληνοκαναδικής
Κληρονομιάς στον Καναδά
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1
και Πολιτισμού Lisa MacLeod σε διαδικτυακή συνεδρίαση
με τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, τους βουλευτές της
Επαρχιακής Κυβέρνησης, Έφη Τριανταφυλλοπούλου,
Χριστίνα Μίτα και Άρη Babikian και τον Άρχοντα,
Οστιάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ευάγγελο
Σωτηρόπουλο.
Ο Πρωθυπουργός Ford είπε: « «Το Οντάριο φιλοξενεί
µια περήφανη και διαρκώς αναπτυσσόµενη ελληνική
κοινότητα. Αυτό το Μουσείο θα έχει έναν προορισµό, να
γιορτάζεται η ελληνική κληρονοµιά και ο πολιτισµός,
εδώ στο Τορόντο. Το πλεονέκτηµα της επαρχίας µας είναι
η πολυµορφία µας και η πολιτιστική µας κληρονοµιά, γι’
αυτό είναι τώρα η κατάλληλη στιγµή που κάνουµε αυτή
τη σηµαντική ανακοίνωση, για να σηµατοδοτήσουµε τον
Μήνα της Ελληνικής Κληρονοµιάς και την 200ή επέτειο
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας».
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος απαντώντας είπε: «Εκ
μέρους των Ελληνικών Κοινοτήτων του Οντάριο
και όλου του Καναδά, διαβιβάζω την ειλικρινή μου
ευγνωμοσύνη προς τον πρωθυπουργό Ford, την
υπουργό κα MacLeod, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών
κ. Rod Phillips καθώς και τα Μέλη της Βουλής του
Ονταριο, Έφη Τριαναταφυλοπούλου, Χριστίνα Μίτα
και Άρη Μπαπικιάν, για την υποστήριξη του Μουσείου
Ελληνοκαναδικής Κληρονομιάς το οποίο θα συνεχίζει
ανά τους αιώνες την ελληνοχριστιανική παράδοση.
Σκοπός του Μουσείου Ελληνοκαναδικής Κληρονομιάς
είναι να συγκεντρώσει αντικείμενα ελληνοκαναδικής
ιστορικής αξίας. Το έργο θα τελειώσει εντός του 2022.

Περί νηστείας
•Σε τίποτα δεν ωφελεί η νηστεία από τα φαγητά εκείνους,
που δεν νηστεύουν με όλες τους τις αισθήσεις. Γιατί αυτός
που αγωνίζεται σε όλα, πρέπει να είναι εγκρατής.
•Αν νηστεύετε μην υπερηφανεύεστε, διαφορετικά
καλύτερα να τρώτε κρέας. Γιατί περισσότερο συμφέρει
τον άνθρωπο να τρώει κρέας, παρά να είναι υπερήφανος
και αλαζόνας.
(Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης)
•Αυτός που νηστεύει από τροφές, αλλά δεν εγκρατεύεται
από τα πάθη του, μοιάζει με εκείνον που έβαλε λαμπρά
θεμέλια στο σπίτι, αφήνει όμως να συγκατοικούν μαζί
του σ' αυτό φίδια, σκορπιοί και έχιδνες.
(Μέγας Φώτιος)
•Όπως χωρίς αναπνοή, είναι άχρηστο το σώμα μας και
ανενεργό, έτσι και χωρίς ελεημοσύνη, πέφτει στο κενό
η νηστεία μας.
(Άγιος Νεκτάριος Κων/πόλεως)
•Νηστεία αληθινή είναι: H αποξένωση από το κακό,
η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από τον θυμό, ο
χωρισμός από τις επιθυμίες, την καταλαλιά, το ψεύδος
και την ψευδορκία. Η στέρηση απ' αυτά, είναι αληθινή
νηστεία. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά, η νηστεία είναι
αγαθό.
(Μέγας Βασίλειος)
•Ποιό είναι το όφελος αν δεν φας κρέας, αλλά με την
κακία (και την κατάκριση) δαγκώνεις τον αδελφό σου; Και
ο Ιούδας νήστεψε μαζί με τους έντεκα, αλλά δεν μπόρεσε
να δαμάσει την φιλαργυρία, γι' αυτό και δεν ωφελήθηκε
από τη νηστεία.
(Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης)

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή πιστεύει ότι αυτός είναι ο
καλύτερος τρόπος να αποτίσει φόρο τιμής στους ήρωες
της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και στους αρχαίους
σοφούς προγόνους μας.

Δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσιν,
οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν.

Όλοι μαζί για την κατάκτηση της κορυφής. Όλοι μαζί
να συνεχίσουμε την ιστορία των αρχαίων ελλήνων
προγόνων μας και των ηρώων της Επανάστασης. Όλοι
μαζί ενωμένοι ως καναδοί ελληνικής καταγωγής και
χριστιανοί ορθόδοξοι βαθειά θρησκευόμενοι.

The wise shall inherit glory, but the
ungodly have exalted their
own dishonour.

Παροιμίαι 3,35

Proverbs 3:35

Οἱ Χριστιανοί μας, κατά
τήν Τουρκοκρατία, ἄν
ἤθελαν τή λευτεριά τους,
τήν ἀποκτοῦσαν χωρίς
ὅπλα, χωρίς ἐπανάσταση,
χωρίς νά χυθεῖ οὔτε μιά
σταγόνα αἷμα! Ἀρκεῖ νά
ἄλλαζαν τήν πίστη τους, καί νά
γίνουν τοῦρκοι, μουσουλμάνοι, ἐξ οὗ
καί τό
τραγούδι «γίνεσαι τοῦρκος διάκο μου, τήν πίστη
σου νά ἀλλάξεις;».
Ἀλλάζοντας τήν πίστη, δέν ἀποκτοῦσαν ἁπλά
τή λευτεριά τους, ἀλλά καί πλούτη καί ἀξιώματα!
Τέτοιος πειρασμός!
Καί ἐδῶ εἶναι τό μεγαλεῖο τῶν Χριστιανῶν μας:
Προτίμησαν νά ἔχουν ἰσοβίως (!) πάνω ἀπό τό
κεφάλι τους τό κοφτερό μαχαίρι τοῦ κατακτητή,
παρά νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους!
Τό «θά σοῦ ἀλλάξω τήν πίστη», ἕλκει τήν
καταγωγή ἀπό αὐτά τά χρόνια, δηλώνοντας τά
βασανιστήρια πού ὑπέμεναν οἱ Χριστιανοί μας ἀπό
τούς κατακτητές, προκειμένου νά γίνουν τοῦρκοι,
μουσουλμάνοι.
Ὁ ἐφημέριος τῆς Ἀγγλικῆς Πρεσβείας τῆς Κων/
πόλεως, Τόμας Σμίθ (17 ος αἰ.) , τότε ἡ Εὐρώπη
μύριζε λιβάνι, καί στίς Πρεσβεῖες εἶχε Ἱερεῖς,
θαυμάζοντας κι αὐτός, τό πῶς οἱ Χριστιανοί μας
κράτησαν τήν πίστη, ὑπό τή μάχαιρα τοῦ Ἰσλάμ,
εἶπε: Αὐτό ὀφείλεται, ἀφ' ἑνός μέν, στή δύναμη
τῆς Θείας Πρόνοιας, ἀφ'ἑτέρου δέ, στίς Γιορτές
τῆς Ἐκκλησίας καί στήν τήρηση (!) τῶν νηστειῶν
της! (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραμπελιά.
Εκκλησία εν Αιχμαλωσία, Εναλλακτικές Εκδόσεις,
2018, σελ. 99).
Μέ τίς Γιορτές, ὅπου γέμιζαν ἀσφυκτικά οἱ
ἐκκλησίες, ἔπαιρναν δύναμη ἀπό τή Θ. Λειτουργία,
ἔβλεπε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, στήριζε ὁ ἕνας τόν ἄλλο.
Καί μέ τή νηστεία;
Τότε νηστεία σήμαινε ξηροφαγία, πεῖνα, καί
βλέποντας ὁ Τόμας Σμίθ τούς Χριστιανούς μας
Τετάρτη, Παρασκευή ἀκόμα καί τή Δευτέρα,
δηλαδή τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα, νά μένουν
νηστικοί, χάρη τῆς πίστεώς τους, ἔβγαλε τό
συμπέρασμα, ὅτι ἔχουν πίστη δυνατή, καί δέν τήν
ἀλλάζουν, γιά νά θυμηθοῦμε καί τόν Πλάτωνα:
«Ἄν δέν εἶσαι πρόθυμος νά κάνεις θυσίες γιά τήν
πίστη σου, ἤ ἐσύ δέν ἀξίζεις ἤ ἡ πίστη σου».
Ἦταν καί κάτι ἄλλο πού συνέβαλε στή διατήρηση
τῆς πίστεως στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς.
Ὁ Τοῦρκος στρατηγός Μπεκήρ Τζογαδούρης,
πού πολιορκοῦσε τό Σούλι, ἔγραψε (8/5/1804) στόν
Ἀλῆ Πασᾶ γιά τούς Σουλιῶτες: «Εφέντι μου, ετούτη
είναι όλη φουκαράδς και δεν έχουν προτον ψομί
να φαν και θέλα πεθάνουν από την πήναν.. ότι ἡ
Ρομέγη χορῆς παπᾶν δέν ἠμποροῦν νά γκάμουν».
(«Νέα» 27.2. 2010).
Κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἡ Πελοπόννησος
εἶχε (περίπου) 400.000 πληθυσμό, 500 Μοναστήρια
καί 10.000 Μοναχούς. Ἕνας στούς σαράντα γινόταν
Μοναχός! Δέν ὑπῆρχε συγγένειο πού νά μήν εἶχε
Μοναχό!
Ἄν λάβουμε ὑπόψη μας καί τούς Ἱερεῖς, πού
ὑπῆρχαν στίς πόλεις καί στά χωριά, σκεφθεῖτε...!
Ὅλος ὁ λαός ἦταν τυλιγμένος, δεμένος μέ τό
ράσο. Καί αὐτό τό μαῦρο ράσο τούς στήριζε, τούς
ἔδινε ἐλπίδα καί ἔτσι διατηρήθηκε ἡ πίστη στά
χρόνια τῆς σκλαβιᾶς.
«Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία, καί τῆς
πατρίδος τήν ἐλευθερία», ἦταν τό σύνθημα τῆς
Ἐπαναστάσεως τοῦ '21.
Βλέπετε, τό πρῶτο, κύριο σύνθημα δέν ἦταν
ἡ ἐλευθερία τῆς πατρίδος, ἀλλά ἡ πίστη, γιατί,
ἐπαναλαμβάνουμε, ἄν ἤθελαν τή λευτεριά τους,
τήν ἀποκτοῦσαν καί χωρίς νά κάνουν Ἐπανάσταση,
ἀλλάζοντας ἁπλά τήν πίστη τους!
Ὁ Γεώργιος Ἰακωβάτος εἶπε (1894) στή Βουλή:
«Ἐν τινι λόγω ἐγένετο ἡ ἐπανάστασις τό ' 21; Ἐν
τινι λόγω ἐχύθησαν ποταμοί αἱμάτων;
Ἐν τινι λόγω κατεστράφη ἡ Ἑλλάς; Ὄχι βεβαίως
διά καταγωγήν, ὄχι δι' ἄλλον λόγον, ἀλλά μόνον
διά τήν διατήρησιν τῆς συνειδήσεως, ἀλλά καί
μόνον διά τήν θρησκείαν, διά τήν Ἐκκλησίαν;»
(«Ἄρδην», τ.68).
Ἄν οἱ Χριστιανοί ἄλλαζαν τήν πίστη τους, σήμερα
δέν θά ὑπῆρχε Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων! Ποιός θά
ἔκανε τήν ἐπανάσταση; Οἱ τοῦρκοι;!

Μέριασε, βράχε, νὰ διαβῶ!
τοῦ δούλου τὸ ποδάρι
θὰ σὲ πατήση στὸ λαιμό...
Ἐξύπνησα λιοντάρι!»
Από το ποίημα
"Ὁ βράχος καὶ τὸ κύμα"
του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
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Τώρα πουλάν
ή αγοράζουν;
Οι σοφοί άνθρωποι λένε. Ο Θεός δημιούργησε τη γη μία φορά. Η γη δε μεγαλώνει.
Όσο πληθαίνουν οι άνθρωποι, τόσο
ακριβαίνει η γη.
Η εποχή μας είναι μία από τις δυσκολότερες
εποχές. Οι τιμές των πραγμάτων ανεβαίνουν
και κατεβαίνουν πολύ γρήγορα. Ιδιαίτερα
τώρα με τον κορωνοϊό δεν ξέρει κανείς
τί να κάνει. Πολλοί νόμισαν ότι αυτό
ήταν καλή ευκαιρία. Είναι όμως αυτή η
πραγματικότης; Ίσως κανείς δεν μπορεί να
δώσει σωστή απάντηση.
Εφ’όσον η γη δε μεγαλώνει και ο πληθυσμός
αυξάνεται, είναι φυσικό να ακριβαίνει η
γη. Συνεπώς, όποιος ενεργεί έξυπνα και
σωστά τα ακίνητα δεν τα πουλάει, εκτός
εάν αμέσως τα αντικαθιστά.
Ποιος είναι σοφότερος και εξυπνότερος;
Αυτός που ξεπούλησε τα πάντα και έμεινε
γυμνός στη ψάθα ή αυτός που έχει κάνει
περιουσία και την διαχειρίζεται με τον
καλύτερο τρόπο; Όποιος είναι σοφός ας
απαντήσει.
Μία συμβουλή. Τα ακίνητα δεν πωλούνται.
Αν πουληθούν πρέπει να αντικατασταθούν.
Οι κρίσεις και οι κατακρίσεις δεν ωφελούν
κανένα. Χρειαζόμαστε τον φωτισμό του
Θεού και σύνεση.
Κάποιοι «σοφοί» λένε «μακάριοι οι κατέχοντες». Μήπως έχουν δίκιο;

Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν,
ζητείτε, και ευρήσετε, κρούετε,
και ανοιγήσεται υμίν.
Ματθαίον ζ’ 7
“Ask, and it will be given to you;
seek, and you will find; knock,
and it will be opened to you.
Matthew 7:7

Σοφές Σκέψεις
ΑΠΌ ΤΟ "ΆΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ"
u Η επιείκεια και η πραότητα είναι ο δυνατός θώρακας της ψυχής.
u Tο μυστικό του ευτυχισμένου γάμου είναι απλό. Να
είναι οι σύζυγοι τόσο ευγενικοί μεταξύ τους, όσο
είναι με τους γνωστούς τους.
u Με την πραγματική αγάπη γνωρίζουν δύο άνθρωποι πόσο κοντά μπορούν να είναι και όμως να μπορούν να διατηρούν την προσωπικότητα και την
ελευθερία τους. Η πραγματική αγάπη δεν θέλει
«να κατέχει» τον άλλο. Δεν θέτει απαιτήσεις και
όρους, δεν θέλει "να μορφώνει» το σύντροφο, να
«τον βελτιώνει» και «να τον μεταπείθει».

Πατριαρχική εγκύκλιος
γιά την Έναρξη της Αγίας
ΣΥΝ. ΑΠΟ ΣΕΛ. 1
και Μ.Τεσσαρακοστής
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ1

καί ἀπαγορεύσεις. Ἀντιθέτως, μᾶς προσκαλεῖ νά
νοηματοδοτήσωμεν τήν καραντίναν πού βιώνομεν λόγῳ
τοῦ κορωνοϊοῦ, μέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ὡς ἀπελευθερώσεως ἀπό τόν ἐγκλωβισμόν εἰς τά τοῦ
«κόσμου τούτου».
Τό σημερινόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα θέτει τούς
ὅρους δι᾽ αὐτήν τήν ἀπελευθέρωσιν. Πρῶτος ὅρος εἶναι
ἡ νηστεία, ὄχι μέ τήν ἔννοιαν τῆς ἀποχῆς μόνον ἀπό
συγκεριμένας τροφάς, ἀλλά καί ἀπό τάς συνηθείας
ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι μᾶς κρατοῦν προσκολλημένους
εἰς τόν κόσμον. Ἡ ἀποχή αὐτή δέν συνιστᾷ ἔκφρασιν
ἀπαξιώσεως τοῦ κόσμου, ἀλλά ἀναγκαίαν προϋπόθεσιν
ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς σχέσεώς μας μέ αὐτόν καί
βιώσεως τῆς μοναδικῆς εὐφροσύνης τῆς ἀνακαλύψεώς
του ὡς πεδίου χριστιανικῆς μαρτυρίας. Διά τόν λόγον
αὐτόν, καί εἰς τό στάδιον τῆς νηστείας, ἡ θέασις
καί βίωσις τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν ἔχει πασχαλινόν
χαρακτῆρα, γεῦσιν Ἀναστάσεως. Τό «σαρακοστιανό
κλῖμα» δέν εἶναι καταθλιπτικόν, ἀλλά ἀτμόσφαιρα
χαρᾶς. Αὐτήν τήν «χαράν τήν μεγάλην» εὐηγγελίσατο
ὁ ἄγγελος «παντί τῷ λαῷ» κατά τήν Γέννησιν τοῦ
Σωτῆρος (Λουκ. β΄, 10), αὐτή εἶναι ἡ ἀναφαίρετος καί
«πεπληρωμένη χαρά» (Α´ Ἰωαν. α΄, 4) τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς. Ὁ Χριστός εἶναι πάντοτε παρών εἰς τήν ζωήν μας,
εὑρίσκεται πλησιέστερον εἰς ἡμᾶς ἀπό ὅσον ἡμεῖς εἰς
τόν ἑαυτόν μας, πάσας τάς ἡμέρας, «ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη´, 20). Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ἀκατάλυτος μαρτυρία περί τῆς ἐλθούσης Χάριτος καί
περί τῆς ἐλπίδος τῆς Βασιλείας, τῆς πληρότητος τῆς
ἀποκαλύψεως τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας.
Ἡ πίστις εἶναι ἡ ἀπάντησις εἰς τήν φιλάνθρωπον
συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς, τό «Ναί» μέ ὅλην
μας τήν ὕπαρξιν εἰς τόν «κλίναντα οὐρανούς καί
καταβάντα», διά νά λυτρώσῃ τό ἀνθρώπινον γένος
«ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί νά μᾶς ἀνοίξῃ
τήν ὁδόν τῆς κατά χάριν θεώσεως. Ἐκ τῆς δωρεᾶς τῆς
Χάριτος πηγάζει καί τρέφεται ἡ θυσιαστική ἀγάπη πρός
τόν πλησίον καί ἡ «φροντίς» διά τήν κτίσιν ὅλην. Ἐάν

Η Τράπεζα του Ουρανού

Προτρέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους
πιστούς, να είναι γενναιόδωροι στην ελεημοσύνη.
Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει μερικές εντάσεις. Του
έλεγαν μερικοί: Μα τα χρήματα έχουν αξία, τα χρήματα
βγαίνουν με κόπο, γιατί να τα δίνουμε; Καλύτερα είναι
να τα τοκίζουμε. Και τους απαντούσε από τον άμβωνα:
Ναι! Και εγώ να τα τοκίζεται σας συμβουλεύω, αλλ’ όχι
στους τοκιστές του κόσμου τούτου, οι οποίοι πέφτουν
έξω και χάνετε και τους τόκους και τα χρήματα σας. Σας
συνιστώ να τα τοκίζετε τα χρήματά σας στον Τραπεζίτη
του Ουρανού, στην Τράπεζα του Ουρανού, η οποία ποτέ
δεν πέφτει έξω. Εκεί λοιπόν να τοκίζετε, Διότι οι τόκοι
στις τράπεζες είναι μικροί, οι τόκοι στην Τράπεζα του
Ουρανού είναι σίγουροι. Εκεί λοιπόν σας συνιστώ να τα
τοκίζετε. Δίνοντας στα χέρια των φτωχών τα χρήματά
σας, τα τοκίζετε με πολύ υψηλό τόκο στα χέρια του Θεού.

Μόνο προζύμι

Ο μακαριστός π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος έλεγε: «Οι
γονείς αν θέλουν να ευεργετήσουν τα παιδιά τους
να μην τους ζυμώσουν ψωμί να τους αφήσουν μόνο
το προζύμι. Και το ψωμί να το ζυμώσουν μόνα τους.
Τότε τα ευεργετούν τα παιδιά τους. Αν τους αφήσουν
και το ψωμί έτοιμο, το καρβέλι έτοιμο και ψημένο και
κομμένο, κάποτε αλειμμένο και με μέλι, τα μαθαίνουν
στην οκνηρία και στην σπατάλη» Να τους αφήσουν
κάτι που είναι απαραίτητο για να ξεκινήσουν την ζωή
τους . Όχι πολλά υλικά αγαθά! Πολλές φορές οι γονείς
στερούνται τα απαραίτητα, φτιάχνουν περιουσίες και
στην συνέχεια τα παιδιά τα σπαταλούν. Το τονίζω!

Σκέψεις για την Αγία
και Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Επισκόπου Ζηνουπόλεως Ιακώβου

Είναι η φυσική αθέλητη ενέργειά της που κάνει
τους συντρόφους να ωριμάζουν, να είναι υγιείς και
να εξαγιάζονται μαζί.
u Ένας καλός φίλος αξίζει περισσότερο από εκατό
συγγενείς.
u Για να αποχτήσεις καλό όνομα απαιτούνται πολλές
καλές πράξεις. Για να το χάσεις φτάνει μία και
μόνη κακή πράξη.
u Άλλο είναι το να λέγεις την αλήθεια μετά συνέσεως
και άλλο το να μη λέγεις την αλήθεια δήθεν για
λόγους συνέσεως.
Το πρώτο είναι κανόνας μάχης, το δεύτερο είναι
λιποταξία.
u Για δύο πράγματα δεν πρέπει να στενοχωριέσαι.
Γι’αυτά που διορθώνονται. Και γι’αυτά που ΔΕΝ
διορθώνονται.
u Όλοι μας θέλαμε νά ‘χαμε δασκάλους, που θα
μας έρχονταν απ’ευθείας σταλμένοι από τον
Θεό. Αυτούς, όμως, τους έχουμε. Είναι τα διάφορα
γεγονότα της καθημερινής μας ζωής.

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή αποτελεί μια
περίοδο του χρόνου που αναδεικνύει την διάθεση του
εσωτερικού ανθρώπου για πραγματική αναγέννηση
ή όχι.
Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε
μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις καταρτίζουν το
πρόγραμμα τους εκ των προτέρων, αναφορικά με
την προπόνηση και την διατροφή τους, ώστε να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένοι για να πετύχουν όσο
το δυνατόν μεγαλύτερες επιδόσεις και να κερδίσουν
μια πολύ καλή και υψηλή θέση στην κατάταξη των
αθλητών. Όσο καλύτερη και συστηματικότερη είναι η
προετοιμασία του αθλητή, τόσο κοντύτερα βρίσκεται
στον στόχο της νίκης που αποτελεί ούτως ή άλλως τον
πρωταρχικό στόχο. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς που
έχουμε ως στόχο την Βασιλεία του Θεού, οφείλουμε
να αγωνιστούμε κατά το μέτρο και την δύναμή μας,

ἀπουσιάζῃ αὐτή ἡ φιλάδελφος ἀγάπη καί ἡ θεοτερπής
μέριμνα διά τήν δημιουργίαν, τότε ὁ συνάνθρωπος
καθίσταται ἡ «κόλασίς μου» καί ἡ κτίσις ἐγκαταλείπεται
εἰς ἀλόγους δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι τήν μεταβάλλουν εἰς
ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως καί εἰς περιβάλλον
ἐχθρικόν διά τόν ἄνθρωπον.
Ὁ δεύτερος ὅρος διά τήν ἀπελευθέρωσιν, τήν ὁποίαν
ὑπόσχεται ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ συγγνώμη.
Λήθην τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς ἀφάτου εὐεργεσίας,
ἀθέτησιν τῆς Κυριακῆς ἐντολῆς, ὅπως καταστῶμεν τό
«ἅλας τῆς γῆς» καί «τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. ε´, 1314), καί κακήν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ βιώματος,
ἀποτελεῖ ἡ «κλειστή πνευματικότης», ἡ ὁποία ζῇ ἀπό
τήν ἄρνησιν καί τήν ἀπόρριψιν τοῦ «ἄλλου» καί τοῦ
κόσμου, νεκρώνει την ἀγάπην, τήν συγχώρησιν καί
τήν ἀποδοχήν τοῦ διαφορετικοῦ. Αὐτήν τήν ἄγονον καί
ὑπεροπτικήν στάσιν ζωῆς, ἀποδοκιμάζει μέ ἔμφασιν ὁ
Εὐαγγελικός λόγος κατά τάς τρεῖς πρώτας Κυριακάς
τοῦ Τριωδίου.
Εἶναι γνωστόν ὅτι τοιαῦται ἀκρότητες παρουσιάζουν
ἔξαρσιν ἰδιαιτέρως κατά τάς περιόδους, εἰς τάς ὁποίας
ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τούς πιστούς εἰς πνευματικήν
γυμνασίαν καί ἐγρήγορσιν. Ὅμως, ἡ γνησία πνευματική
ζωή εἶναι ὁδός ἐσωτερικῆς ἀναγεννήσεως, ἔξοδος
ἀπό τόν ἑαυτόν μας, ἀγαπητική κίνησις πρός τόν
πλησίον. Δέν στηρίζεται εἰς σύνδρομα καθαρότητος
καί ἀποκλεισμούς, ἄλλά εἶναι συγγνώμη καί διάκρισις,
δοξολογία καί εὐχαριστία, κατά τήν ἐμπειρικήν
σοφίαν τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως: «Οὐ τά βρώματα,
ἀλλ᾿ ἡ γαστριμαργία κακή…, οὐδέ τό λέγειν, ἀλλ᾿ ἡ
ἀργολογία…, οὐδέ ὁ κόσμος κακός, ἀλλά τά πάθη».
Με αὐτήν τήν διάθεσιν καί τά αἰσθήματα, ἑνοῦντες
τάς προσευχάς μας μαζί μέ ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητοί,
διά τήν ὁριστικήν ὑπέρβασιν τῆς φονικῆς πανδημίας
καί ταχεῖαν ἀντιμετώπισιν τῶν κοινωνικῶν καί
οἰκονομικῶν συνεπειῶν της, καί ἐξαιτούμενοι τάς
ἱκετηρίους ὑμῶν δεήσεις, διά τήν, πεντηκονταετίαν
ὅλην μετά τήν ἄνωθεν, ὅλως ἀδίκως, ἐπιβληθεῖσαν
σιωπήν, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς
Σχολῆς Χάλκης, ὑποδεχόμεθα ἐν Ἐκκλησίᾳ τήν Ἁγίαν
καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ιἄδοντες καί ψάλλοντες
ὁμοθυμαδόν τό «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός», ᾯ ἡ δόξα καί τό
κράτος εἰς τούς ἀτελευτήτους αἰῶνας. Ἀμήν!
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βκα´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
Το προζύμι μόνο για να
ζυμώσουν μόνα τους. Όχι
να τους καλύπτουμε και
τις περιττές απαιτήσεις
τους. Και μάλιστα εις
βάρος της ελεημοσύνης.

Η πνευματική
ελεημοσύνη

Ο άγιος Ιωάννης
ο Χρυσόστομος λέγει:
Ακόμη και τα μυστήρια
τα οποία κάνουμε εμείς
οι κληρικοί, ουσιαστικώς
τα επιτελεί ο Θεός
μέσω ημών. Το πνεύμα
το Άγιον τα τελεί όλα
αυτά. «Ο δε ιερεύς την
εαυτού παρέχει χείρα
και την εαυτού δανείζει
γλώσσαν»
Και αν ο Θεός αμείβει
τα έργα μας, όπως λέγει ο
Ιερός Αυγουστίνος «στέφανοί τα ιδία δώρα» Στεφανώνει
τα δικά του δώρα διότι ο Θεός μας δίνει και την δύναμη
και την θέληση να πράξουμε το καλό. Όταν αυτό το
αμείβει, στεφανώνει το δικό του δώρο. Όλα λοιπόν,
ότι και αν κάνουμε εμείς δεν είναι πάρα του Θεού.
Αλλά θέλει ο Θεός να νοιώσει κατά κάποιο τρόπο
υποχρεωμένος απέναντί μας, εάν κάνουμε αυτό το
οποίο λέγει.
ώστε να επιτύχουμε τον σκοπό της ζωής μας με την
χάρη του Θεού. Η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης
Τεσσαρακοστής, που καταλήγει στη μεγάλη εορτή
του Πάσχα, μας καλεί να ζήσουμε εμπειρικά την
προετοιμασία προς το Πάσχα και να βιώσουμε την
αλλαγή που θα μας επιτρέψει να ζήσουμε τη χαρά της
εορτής με έντονο τρόπο. Η Μεγάλη Σαρακοστή λοιπόν
είναι μια αρένα, ένα πνευματικό στάδιο που απαιτεί
αγώνα και προετοιμασία, ώστε να ανακαλύψουμε τον
εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος με καθαρό οφθαλμό
θα μπορέσει να δει το Φως του Αναστάντος Χριστού
που είναι άλλωστε και ο στόχος και το βραβείο. Η
προετοιμασία μας αυτή την περίοδο διαφέρει από
πρόσωπο σε πρόσωπο, διότι και οι δυνάμεις μας είναι
διαφορετικές. Το βραβείο όμως, μετά τον αγώνα
και την προετοιμασία της Μ. Σαρακοστής δεν είναι
διαφορετικό, διότι ο Αναστημένος Χριστός παραμένει
ο ίδιος για όλους. Χωρίς εξαιρέσεις δέχεται τον άριστο
αθλητή, αλλά και τον τελευταίο, διότι εκείνο που
παίζει ρόλο στα μάτια του Χριστού είναι ο αγώνας και
η διάθεση της καρδιάς για φως. Η νηστεία, η προσευχή,
η συγχωρητικότητα, η ελεημοσύνη και η μυστηριακή
ζωή είναι τα αγωνίσματά μας που θα μας επιτρέψουν
να ασκηθούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Να
ανακαλύψουμε τον εσωτερικό της καρδίας άνθρωπο
και εκεί να λάβουμε το βραβείο της νίκης που δεν είναι
άλλο από το αναστάσιμο Φως του Χριστού που θα μας
φωτίσει και θα μας οδηγήσει στη χαρά να βρισκόμαστε
και να ζούμε μαζί με τον Θεό.
Όποιος κι αν είναι ο αγώνας και η προσπάθεια που
θα αναλάβουμε να πραγματοποιήσουμε στα πλαίσια
της Μεγάλης Σαρακοστής δεν θα μας προδώσει, γιατί
θα μας επιβραβεύσει ο ίδιος ο Χριστός για την διάθεση
και το θάρρος μας να επιδιώξουμε την αναγέννηση του
εαυτού μας με την χάρη του Αγίου Θεού. Καλόν αγώνα
λοιπόν, προς το Φως της Αναστάσεως.

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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Archdiocesan News

On the Dual
Annunciations

Tuesday, February 2. Despite the restrictive
measures due to the pandemic, Feast day of Ypapanti
was celebrated at Ypapanti G.O. Community of
Victoria, BC, as well as at all churches of our Holy
Archdiocese across Canada. Archbishop Sotirios
celebrated at the Chapel of St. John the Theologian,
Toronto.
Tuesday, February 9. George Tzikas father of lawyer
Chris Tzikas, who has offered and continues to offer

Βραδυνή Θ. Λειτουργία ετέλεσε
ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
στη γιορτή της Αγ. Φιλοθέης,
προστάτιδος της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Καναδά, στον Ι.
Ν. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.

Archbishop Sotirios of Canada
Paradise. Beautiful, illumined, peaceful, serene. A true family
atmosphere. God Is the Father. Adam and Eve are the children.
In the afternoon, God descends to gather with Adam and Eve.
They take their walks together. He teaches them the whole truth.
There is no greater joy.
Satan is jealous. He is the real devil. He tries to spoil the
beautiful atmosphere, to destroy the tranquility of the family.
He puffs up Eve’s ego. And she decides to follow him. She takes
his advice. She eats from the fruit of the tree of the knowledge
of good and evil. Through her selfishness, she loses everything.
She also persuades Adam to do the same. They begin to feel
completely naked. They hide from God. In the afternoon, God
looks to find them. He calls out: Adam, Adam, where are you?
They try to hide their nakedness. They try to find excuses. But
the light is lost. The day draws to a close. Darkness covers
everything. As exiles, they begin to wander the earth. They stay
that way for years. For centuries. For millennia. Who knows
how long!
A ray of sunshine is coming. “Rejoice, Mary full of grace. The
Lord is with you.” The Archangel Gabriel brings forth the good
news. He announces the coming of the Saviour. Humankind’s
return to paradise commences.
The Byzantine Empire leads the way. Greek philosophy and
the light of Christ guide the course of humanity for 1000 years.
The 29th of May 1453 arrives. The city falls. The emperor turns
to stone. The liturgy is interrupted. The innocent are drenched
in blood. The Great Church of the Hagia Sophia (dedicated to
the Holy Wisdom of God) is converted to a mosque. The light
is lost. A black veil of darkness envelops all. Christians are
enslaved. For 400 years, the obscurantism of Turkey and Islam
covers everything. Terror and slavery dominate. The Christians
and Greeks suffer greatly.
“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, I will
take my rifle, and join the fight for freedom in the mountains.”
But how? They are barefoot. They are illiterate. They are ragged
and scruffy. They have almost nothing at all. They do not have
money. They do not have weapons. But they have a soul. They
have faith in God. They have the true faith. It all begins with
the members of the secret Filiki Eteria (the Society of Friends).
They swear, “Freedom or Death”. “For the holy faith of Christ,
for the freedom of the homeland.” The miracle takes place. No
one could believe it. Freedom returns once more to beautiful
Greece. Other nations follow suit. They rise up. It takes many
years, but they gain their freedom.
We celebrate the dual annunciations. The Annunciation of the
Conception of Christ and the Annunciation of the freedom of
Greece. Whatever we do in Canada, Greek blood runs through
our veins. The truth of Christ dwells in our souls. We are Greeks
and Orthodox Christians. A people honored with a very ancient
and glorious past. A people enlightened with the holy faith
of Christ. What is our duty? To follow the wise teachings of
our ancient ancestors which have been fused with the truth of
Christ. To learn from the bravery and valour of the heroes of
the Greek revolution of 1821. To live in a Greek and Christian
manner. And if we cannot celebrate this year with services and
doxologies and parades because of Coronavirus, let us not lose
our spirit. It is a storm and it will pass. The coronavirus will be
crushed. It will disappear. By the grace of God, everything will
be overcome. But we need to remain faithful and not to lose
courage with the difficult conditions created by the coronavirus.
We need to live out our Orthodox faith. To do good works. To
look after our souls as well. To think about the afterlife and
our return to paradise. To admire and integrate with the spirit
of our ancient Greek ancestors. To follow the example and
achievement of the heroes of the Greek Revolution. To live in
peace and be productive. Long live the Greek Revolution of
1821! Long live Greece! Long live Canada! Long live Freedom!

Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις
καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις,
μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ.
Ρωμ. 13, 13
Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and
drunkenness, not in chambering and wantonness,
not in strife and envying.
Rom. 13:13

accordance with all of the guidelines and restrictions
of the governmental authorities due to the covid-19
pandemic. President of the Ladies Philoptochos,
Mrs. Zoe Veroutis along with several of the other
members were in attendance. The service offered by
the Philoptochos across Canada is invaluable.
Tuesday, February 13. A meeting was held by
Archbishop Sotirios with the four(4) priests, Frs.
P. Philippou, P.Avgeropoulos, S. Vitouladitis and
K. Pavlidis who serve the

Evening Divine Liturgy was
celebrated by Archbishop
Sotirios for the Feast of Saint
Philothei of Athens, matron
saint of the Philoptochos
brotherhood of Canada, at
the Chapel of St. John the
Theologian

much to the Holy Archdiocese, fell asleep in the Lord.
His funeral was held at St. George G.O. Church,
Toronto, presided over by His Eminence Archbishop
Sotirios, and assisted by Fr. Porfiris Triantafyllos. The
Church prays that his soul find rest among the Saints
and holy Angels in heaven.
Thursday, February 18. Stavros Menegakis fell asleep
in the Lord. His funeral was held at Annunciation G.O.
Church, Toronto, presided over by Archbishop Sotirios
and assisted by Fr. P. Avgeropoulos. The deceased
was an excellent father and grandfather who offered
much to our Church. His memory be eternal and soul
find rest among the Saints and holy Angels in heaven.
Evening Divine Liturgy was celebrated by
Archbishop Sotirios for the Feast of Saint Philothei of
Athens, matron saint of the Philoptochos brotherhood
of Canada, at the Chapel of St. John the Theologian, in

four(4) churches administered by the GCT, regarding
the court case between the GCT and the priests.
In the afternoon of the same day Archbishop Sotirios
was visited by Fr. Venediktos Christodimitropoulos
and Mr. Kostantinos Papadopoulos from Sudbury
Our Archbishop, as well as all of our Bishops, His
Grace Bishop Vartholomeos of Keramos, His Grace
Bishop Athenagoras of Patara and His Grace Bishop
Iakovos of Zinoupolis celebrate the Divine Liturgy
every Sunday and important Feast Days, at the many
Churches of our Holy Archdiocese, of course always in
respect of the guidelines and measures imposed by the
various levels of government due to the corona virus.
Unfortunately very few devout Christians are able
to be present at the Divine Liturgies and other Holy
Services. We all Hope and pray that we will soon find
relief from this terrible pandemic.

Τον Όρθρο και την Θ. Λειτουργία
στον Ι. Ν. Αγ. Αικατερίνης,
St. Catharines, τέλεσε ο
Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων κ.
Αθηναγόρας, βοηθούμενος από
τον π. Σ. Χατζή. Στο τέλος έγινε η
ορκωμοσία του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου. Άξιοι!
Matins and Divine Liturgy was
celebarated by His Grace Bishop
Athenagoras assisted by Fr. S.
Chatzis. At the conclusion the
liturugy the swearing in ceremony
of the new Community Council.
Axioi!

Great Lent
The season of Great Lent is the time of
preparation for the feast of the Resurrection of
Christ. It is the living symbol of man’s entire life
which is to be fulfilled in his own resurrection
from the dead with Christ. It is a time of renewed
devotion: of prayer, fasting, and almsgiving. It is
a time of repentance, a real renewal of our minds,
hearts and deeds in conformity with Christ and
his teachings. It is the time, most of all, of our
return to the great commandments of loving God
and our neighbors.
In the Orthodox Church, Great Lent is not
a season of morbidity and gloominess. On
the contrary, it is a time of joyfulness and
purification. We are called to “anoint our faces”
and to “cleanse our bodies as we cleanse our
souls.” The very first hymns of the very first
service of Great Lent set the proper tone of the season:
Let us begin the lenten time with delight . . . let us
fast from passions as we fast from food, taking pleasure
in the good words of the Spirit, that we may be granted
to see the holy passion of Christ our God and his holy
Pascha, spiritually rejoicing.
Thy grace has arisen upon us, O Lord, the
illumination of our souls has shown forth; behold,

now is the acceptable time; behold, now is the time of
repentance (Vespers Hymns).
It is our repentance that God desires, not our
remorse. We sorrow for our sins, but we do so in the
joy of God’s mercy. We mortify our flesh, but we do
so in the joy of our resurrection into life everlasting.
We make ready for the resurrection during Great Lent,
both Christ’s Resurrection and our own.
orthodoxchurchinamerica
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Patience: It does not make sense
without love!

By fr. Themistoklis Mourtzanos
There are things that need hard work and patience, such
as human relations, admission to the university, diploma,
family.
In our times both virtues are associated with the absence
of pleasure.
The contemporary human is longing for convenience
and automatic acceptance. Love used to be a state of letting
ego get away while embracing one soul in two bodies.
Now it has been transformed into a mere transaction of
pleasure, often impersonal and instant. This is the impasse
of modern culture.
Work has been transformed into a “task”, that is a
subjugation to money, excluding the beauty hidden in the
act of offering, learning, giving joy to yourself and to others.
Putting effort is not sufficient. Patience is also needed. We
need to reconsider the value of time, where the notion of
“here and now” will not prevail, but patience will have the
upper hand, provided those things we want to experience
or do are valuable for us.
Provided the person with whom we relate or want to
relate is dear to us. Patience is associated with maturity.
Patience has to do with the feeling calling us to defeat
the rush. We are called to overcome the desire to have the
others as we want them or to have our goals be fulfilled,
because we are entitled to fulfill them.
Patience is a kind of taming. It is not sufficient, however,
if it is not accompanied by love.
Reciprocity is a prerequisite for human relations. A
relationship cannot work if only the one loves. Patience
then becomes a trap, because it makes us hope, ignoring
the reality, that is the other will be, in some magical way
or because of the circumstances, as we want him/her to be.
This is so rare to happen.

Despondency
Prayer is the remedy for
depression and despondency
Depression and despondency are one of the plagues
of the modern age, overtaking many with their insidious
poison, and ravaging many a life. The pain and suffering
that comes with deep depression can infect those who
surround the sufferer, for the depression of one person
can spread like mold on stale bread. Psychiatrists are
kept busy writing prescriptions, and drug companies
rake in the money manufacturing the “cure”. Families
are destroyed, marriages come apart, and young people
drop out of school, all because of depression.
Although there are certainly cases where depression
can be caused by imbalances in the chemical makeup of
the body, it is far more common for depression to be the
result of the sickness of the soul. The cure, in this case,
is to be found in the life of the Church. Giving oneself
over to the pursuit of God, and increasing the time we
spend in prayer and worship, can gradually transform
depression and turn it into joy.
Saint John Cassian wrote:
“But first we must struggle with the demon of
dejection who casts the soul into despair. We must drive
him from our heart. It was this demon that did not allow
Cain to repent after he had killed his brother, or Judas
after he had betrayed his Master”.
The period of Great and Holy Lent is a perfect time
to confront the spirit of depression, for the increased
attendance in the Church’s divine services, and the
time spent in private prayer, contribute to the healing
of the soul, taking our minds off our problems, and
turning our hearts towards the things of God. Spiritual
reading, frequent confession, and the reception of the
Holy Mysteries, all come together, bringing the healing
the soul longs for.
With love in Christ,
Abbot Tryphon

On the other hand, faith connects patience with the
providence and will of God, but sometimes it makes us
lose our responsibilities due to our choices for persons
and life decisions.
Some times patience is obligatory. Then it easily turns
into a trap. That’s why if I can not get away from someone,
let not trick myself into thinking that my patience will be
rewarded, while I steam and suffer from bad thoughts.
A spiritual struggle is required in order to forgive the
one you must endure, and through prayer to offer love to
someone you do not expect to receive anything.
The Church says yes to both effort and patience. They
are considered to be virtues, when connected with the
conscious choice of love.
I endure because I love you. Then I do not wait for
someone to change, but I accept as someone truely is.
The choice cannot be based on lies. People of all ages
need to realize that true progress comes when our soul is
determined to work and endure.
We shall hope that God will strengthen us to act in His
own direction: the love for whoever we want to be together
and for what we want to build!

The Christian Commitment

The life of moral perfection, according to our Bible and
the Fathers of the Church, is a call to a life in Christ, that
is, a Christ-like life. Consequently, the spirituality of the
Orthodox Christian is portrayed as a life in Christ, a life
of commitment to the Lord, and a complete submission to
his will. One lives only to do everything for Christ's sake,
as Christ wants it and as Christ would do it.
The Christian commitment to Christ must be made by
an inner, free act and is not compelled by any external
force, not even by God. "Man is free and able to enter
into relations with both kingdoms - the kingdoms of
light and that of darkness." These kingdoms, the spiritual
and the satanic, are hidden, not in the mind, but much
deeper in the soul - "under the mind, beneath the surface
of the thoughts," as Saint Makarios asserts. This fourthcentury saint already had the notion of "heart," which is
strikingly close to the modern psychological concept of
the subconscious.
(An introduction of Orthodox Spirituality,
George C. Papademetriou)
Στα πλαίσια των
εκδηλώσεων για τον
εορτασμό των 200
χρόνων την Ελληνικής
Επανάστασης η Νεολαία
Μοντρεάλ, ετοίμασε σειρά
βίντεο με αναφορά στα
ιστορικά γεγονότα της
εθνικής επετείου.
In the occasion of the
celebration of 200 years
of the Greek Revolution,
Montreal Youth released
series of videos regarding
the historic anniversary of
March 25th, 1821.

Painting Canada Blue
to mark the
200 Anniversary
of the Greek Revolution
In the Province of Ontario, March is Greek Heritage
Month, with special events honoring and remembering
the Greek Heroes and the contribution of Hellenism to
World Culture, History, Philosophy, Science and the Arts.
To commemorate the 200th anniversary of the Greek
Revolution, the Government of Ontario, the City of
Toronto, and other municipalities such as the City
of Niagara Falls, decided to illuminate their famous
landmarks on the night of March 24-25 with the colours
of the Greek Flag.
On Wednesday, March 24 at 8 p.m. the “Toronto” sign at
Nathan Philips Square will be illuminated with the colours
of the Greek flag by the mayor of Toronto. Live broadcast:
https: //toronto.webex.com/toronto/onstage/g.php ...
On Thursday, March, 25th, after sunset the CN Tower
will be illuminated blue and white to commemorate the
anniversary of the Revolution. Live Stream: https://www.
cntower.ca/en-ca/home.html#earthcams
On the same evening from 9:45 – 10:00 p.m. Niagara Falls
will be illuminated blue to commemorate the anniversary.
In the Canadian capital of Ottawa and other major cities
across the country, such as Montreal and Vancouver, there

Εντολήν καινήν
δίδωμι υμίν
ίνα αγαπάτε
αλλήλους,
καθώς ηγάπησα υμάς
ίνα και υμείς αγαπάτε
αλλήλους.
Ιωάννη ιγ’ 34
A new commandment
I give to you, that you
love one another; as
I have loved you,
that you also love
one another.
John 13:34

will be official Greek flag hoisting ceremonies and similar
celebrations online, as well as the Greek National flag will
be displayed at municipal buildings and on main streets,
as well as car parades.
The Greek Orthodox Archdiocese of Canada thanks
those responsible for marking the 200th anniversary of the
Greek Revolution of 1821 in Ottawa, Toronto, Mississauga,
Hamilton, Niagara Falls, Vancouver, Calgary, Edmonton,
Regina, Victoria, and the numerous other cities across
Canada.

Reflexion on the feast day
of St. Alexiοs the man of God
Why are we here on the earth? To show our love for God. To learn to love
God more than scene. That by our inconsequential love we may respond to
the greater love of God. Only Gods love is a great love and our love is always
inconsequential. God abundantly showed and shows His love for man both in
Paradise and on earth. We are given this brief earthly life as a school and as an
examination to be examined as to whether we will respond with love to the great
love of God. Every day and every hour proof of our love for God is required
of us according to St Isaac the Syrian. God shows his love for us every day and
every hour. Every day and every moment we stand positioned between God
and sin. We have either to give our love to God and elevate ourselves among
the angels or to choose sin and fall into the gloom of hades. Alexis the man of
God loved God more than he loved his parents his wife and riches. He’s been
seventeen years as a beggar far away from the house of his parents, and another
seventeen years as an unknown one, scorned in the house of his parents. He
hid this all for the sake of the love of God. And the merciful God answered love
with love for these thirty- four years of suffering He gave Alexis eternal life and
joy among His angels in heaven and glory on earth.
St Nikolai Velimirovic, the Prologue of Ohrid
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Museum of Greek Canadian
Heritage in Canada
To Celebrate the 200 anniversary
of Greek Revolution,
the Greek Orthodox Archdiocese
of Canada and the Government
of Ontario announce the planning
and development of a museum
of Greek-Canadian Heritage
On the occasion of the 200-year anniversary of the
Greek Revolution, the Archdiocese of Canada proudly
announces the creation of a museum for Greek-Canadian
Heritage. The Government of Ontario will assist
financially with the contribution of Three Hundred and
Twenty-Five Thousand dollars ($325,000) towards its
creation.
Today, March 25, 2021, the Hon. Doug Ford, Premier
of Ontario in conjunction with the Minister of Heritage,
Sport, Tourism and Culture Industries, the Hon. Lisa
MacLeod announced the funding during a teleconference
with Archbishop Sotirios, as well as MPPs Effie
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What Is Repentance
and Confession?

“From that time Jesus began to preach and to say,
‘Repent, for the kingdom of heaven is at hand’” (Matthew
4:17).
According to Saint John of Damascus, repentance is a
return from the unnatural to the natural state and from the
devil to God through ascesis and toil; moreover, it is a
voluntary return from transgressions toward the opposite
virtues. The signs of repentance are remorse and a change
of mind, while characteristics of repentance include
contrition of the heart, tears, the rejection of sin, and the
love for virtue. Repentance must, of necessity, be sincere.
It is sincere when accompanied by contrition of the heart,
by the disposition to compensate Divine Righteousness,
and to confess one’s sins.
True repentance is a change of mind for one’s actions, an
alteration of one’s ethical life, a change toward the better,
complete rejection of one’s previous life and sin, steadfast
willingness to exercise virtue, complete unification one’s
own will with the Divine Will (i.e., the Divine Law).
Therefore, repentance is an ethical rebirth of man and the
starting point of a new, virtuous life.
Confession has always followed repentance. Confession
is a voluntary and sincere declaration of sins committed,
without shame and reservation, but with self-reproach
and contrition to the person who has been appointed by
the Church (that is, the clergy) to forgive sins.
Confession must be voluntary and sincere in order for it
to be true and effective. A rushed and insincere confession
is fruitless, since it is not a revelation of the heart, an
expression of deep remorse, and an indication of yearning
for treatment. Confession must be performed without
embarrassment and reservation, but with boldness and
self-reproach, because boldness is an expression of the
abandonment of sin and a disposition to expose sin;
bashfulness confirms that there exists a lack of courage.
Finally, confession is necessary for the following
reasons: i) because it is a commandment of God; ii) because
it brings back and restores the peace between God and
man; and, iii) because it benefits man both morally and
spiritually.

Η τέλεια προσευχή είναι το "Πάτερ ημών..."
που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός.
Σύντομη ωραία προσευχή είναι:

Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε,
Χριστέ ελέησόν με.
με.
The perfect prayer is the "Our Father...",
which Christ taught us.
A good short prayer is:

I Thank You, I Glorify You
Christ have mercy on me.

Triantafilopoulos, Christina Mitas and Aris Babikian
and Archon Ostiarios of the Ecumenical Patriarchate,
Evagelos Sotiropoulos.
Premier Ford stated: “Ontario supports a thriving and
proud Greek community. This museum will have as its
goal the celebration of Greek Heritage and culture here
in Toronto. Our province benefits from the diversity,
culture and heritage offered, therefore now is the right
time for us to make this announcement, to highlight
Greek Heritage Month and the 200th Anniversary of
Greek Independence”.
Archbishop Sotirios remarked, “On behalf of the
Greek communities in Ontario and across Canada, I
extend my sincere gratitude to Premier Ford, Minister
MacLeod, as well as to the former Finance Minister, the
Hon. Rod Phillips and MPPs Effie Triantafilopoulos,
Christina Mitas and Aris Babikian, for their strong
support of the Museum of Greek Canadian Heritage
that will preserve and perpetuate the Greek culture and
Christian tradition.”
The purpose of the Greek-Canadian Heritage Museum
is to collect artifacts of Greek Canadian historical value.
The project will be completed in 2022.
Our Holy Archdiocese believes that this is the best way
to pay tribute to the heroes of the Greek Revolution, and
to our wise ancestors.
Together let us conquer the summit. Together let us
perpetuate the history of our ancient Greek ancestors
and heroes of the Revolution. Together let us always
remain united as Canadians of Greek decent and deeply
religious Christian Orthodox.

Τι δε με καλείτε, Κύριε, Κύριε,
και ου ποιείτε α λέγω;
Λουκά στ’ 46
“But why do you call Me ‘Lord, Lord,’
and not do the things which I say?
Luke 6:46
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Is It Time to Sell or
Is It Time to Buy?
Wise men say that only once did God create the
earth. The earth does not increase in size. As the
population grows, land becomes more scarce
and more expensive.
We are living in one of the most difficult periods
in history. The price of goods increases and
decreases rapidly. Especially now, in the context
of the COVID pandemic, no one knows what to
do. Many suggest that this situation presents
unique business opportunities. But is this true?
No one knows for sure.
As the earth is not limitless and the population
continues to grow, it is expected for the value
of land to increase. Therefore, prudence and
foresight would weigh very heavily against
selling real property, unless that property
is immediately replaced or exchanged with
another.
Who is wise and smart? The person who sells
everything and is left with nothing, or the person
who has amassed valuable assets and manages
them in a prudent manner? To ask the question
is to answer it.
A word of advice. Real estate should not be sold.
If it is sold, it should be immediately replaced.
Judgments and condemnations do not benefit
anyone. We need prudence and illumination
from God.
Some people say, “blessed are those who have”.
Are they, perhaps, right?

Blessed are
the poor in spirit
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of

heaven.” (Matthew 5:3) This first beatitude is the
fundamental condition for all man’s spiritual progress
and growth. Before everything else, if a person wants
to live the life of God, he must be poor in spirit.
To be poor in spirit is to recognize clearly that one has
nothing which he has not received from God, that one
is nothing except by the grace of God. This blessed
poverty is called “spiritual” in Saint Matthew’s Gospel
because first of all, it is an attitude of mind and heart, a
conviction of the soul. It is the condition of man in total
emptiness and openness before God, primarily in
relation to the things of the Spirit, that is, to
understanding and insight, to will and desire.
To be poor in spirit is to be devoid of all pride and
trust in the power of one’s own spirit. It is to be freed
from all reliance on one’s own ideas, opinions and
desires. It is to be liberated from the “vain imaginations”
of one’s own heart. (Jeremiah 23:17, Romans 1:21) For
as the holy Virgin Mary, the perfect model of poverty
in spirit, has sung in her magnificent song:
God has shown strength with His arm,
He has scattered the proud in the imagination of their
hearts,
He has put down the mighty from their thrones,
And has exalted the humble and meek,
He has filled the hungry with good things,
And the rich He has sent away empty. (Luke 1:51-54)
Jesus Himself was poor, not only in body but in spirit.
Not only was the Lord a poor man, without “a place to
lay His head” (Matthew 8:20) but His physical poverty
was the direct result of His perfect poverty of spirit.
Truly, truly I say to you, the Son can do nothing of His
own accord, but only what He sees the Father doing . .
. I can do nothing on my own authority ... (John 5:19,30)
If a person wishes to embark on the spiritual life, he
must abandon all things and follow Christ in poverty
of spirit. To be poor in spirit is simply to be wholly set
free from the sinful lusts of this world.
If anyone loves this world, love for the Father is not in
him. For all that is in the world, the lust of the eyes and
the pride of life, is not of the Father, but is of the world.
And the world passes away, and the lust of it; but he
who does the will of God abides forever. (I John 2:1517)
The first revelation of the will of God is that His
creatures must be poor in spirit. The violation of this
spiritual attitude is the original sin and the source of all
sorrows

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

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Oρθόδοξος Αρχιεπισκοπή Καναδά
• 1 Patriarch Bartholomew Way (86 Overlea Blvd),
Toronto OΝ M4H 1C6, Canada
Tel: 416-429-5757 • Fax: 416-429-4588
E-mail: office@goarchdiocese.ca
YouTube: GOMetropolis Toronto
Web: www.goarchdiocese.ca Twitter@GO_Metropolis
Συντάσσεται από επιτροπή και κυκλοφορεί την πρώτη
εβδομάδα εκάστου μηνός.
The Orthodox Way is published monthly by the Greek Orthodox
Archdiocese of Canada.
Η Ο.Π. προετοιμάζεται από την ακόλουθη επιτροπή.
The O.W. is prepared by the following Committee:
Θεοφ. Επίσκοπος Πατάρων Αθηναγόρας, π. Σ. Βούτος, π. Α.
Γκιόκας, π. Κ. Τσιάλτας, Γ. Κόντου, O. Ιωαννίδου, Σ.
Βολονάκης, Ν. Ζαχαράκης.
Φωτογραφίες-Photos: G. Manos.
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου. Η γιορτή της Υπαπαντής
παρ’όλα τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό,
εορτάσθηκε στον πανηγυρίζοντα Ι.Ν. της Υπαπαντής
του Κυρίου στη Victoria, BC, καθώς επίσης και σε όλους
τους άλλους Ι. Ναούς του Καναδά. Ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος γιόρτασε στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.
Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου. Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Γεώργιος
Τζίκας, πατέρας του δικηγόρου Χρήστου Τζίκα, ο οποίος
προσέφερε και προσφέρει πάρα πολλά στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή μας. Η κηδεία του ετελέσθη στον Ι.Ν. Αγ.
Γεωργίου Τορόντο προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου
Σωτηρίου, βοηθουμένου από τον π. Τ. Πορφύρη. Ο Θεός
να αναπαύει την ψυχή του μεταξύ των αγίων.
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου. Εκοιμήθη εν Κυρίω ο
Σταύρος Μενεγάκης. Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν.
Ευαγγελισμού της Παναγίας Τορόντο, προεξάρχοντος
του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου βοηθουμένου από τον
π. Π. Αυγερόπουλο. Ο εκλιπών ήταν άριστος πατέρας
και παπούς και προσέφερε πάρα πολλά στην Εκκλησία
μας. Να είναι αιωνία η μνήμη του μεταξύ των αγίων και
αγγέλων του ουρανού.
Βραδυνή Θ. Λειτουργία ετέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος
Σωτήριος στη γιορτή της Αγ. Φιλοθέης, προστάτιδος
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, στον Ι. Ν. Αγ.
Ιωάννου του Θεολόγου τηρουμένων όλων των οδηγιών
της κυβέρνησης περί κορωνοϊού. Εκκλησιάσθηκαν
ορισμένες κυρίες της Φιλοπτώχου με αρχηγό την
πρόεδρο κα Ζωή Βερούτη. Το έργο της Φιλοπτώχου, το
οποίο τελείται σε όλο τον Καναδά, είναι ανεκτίμητης
αξίας.
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου. Συνεδρίαση είχε ο
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με τους τέσσερις (4) ιερείς,
π. Φ. Φιλίππου, π. Π. Αυγερόπουλο, π. Σ. Βιτουλαδίτη
και π. Κ. Παυλίδη, οι οποίοι υπηρετούν στις τέσσερις (4)
εκκλησίες που διοικούνται από την ΕΚΤ, για θέματα της
δίκης μεταξύ Ελληνικής Κοινότητας και ιερέων.

NEΑ I. AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠ
ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠH
HΣ
Την ίδια ημέρα το απόγευμα τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο
επισκέφθηκαν, ο π. Βενέδικτος Χριστοδημητρόπουλος
και ο κ. Κων/νος Παπαδόπουλος από το Sudbury.
Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος, όσο και οι Επίσκοποι,
Κεράμων κ. Βαρθολομαίος, Πατάρων κ. Αθηναγόρας
και Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος, κάθε Κυριακή και
μεγάλη γιορτή τελούν Θ. Λειτουργίες σε διάφορους Ι.
Ναούς, φυσικά τηρούντες πάντοτε τα μέτρα τα οποία
επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις του Καναδά για τον
κορωνοϊό. Δυστυχώς, ελάχιστοι ευλαβείς χριστιανοί
επιτρέπεται να συμμετέχουν στις Θ. Λειτουργίες και
τις Ι. Ακολουθίες. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα όλοι,
σύντομα να απαλλαγούμε από την πανδημία αυτή.

Καταγάλανος ο Καναδάς
για τα 200 χρόνια της
Ελληνικής Επανάστασης

Ο Θούριος του Ρήγα
Ως πότε, παλληκάρια, να ζούμεν στα
στενά,
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες,
στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμεν, να
βλέπωμεν κλαδιά,
να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την
πικρή σκλαβιά;
Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;
Καλλιό 'ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή!
Τι σ' ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά;
Στοχάσου πως σε ψένουν καθ' ώραν στη φωτιά.
Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης κι αν σταθής,
ο Τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθής·
δουλεύεις όλ' ημέρα σε ό,τι κι αν σοι πη,
κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιη.
O Σούτζος κι ο Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής,
Γκίκας και Μαυρογένης, καθρέπτης είν' να ιδής.
Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί,
σκοτώθηκαν, κι αγάδες, με άδικον σπαθί·
κι αμέτρητ' άλλοι τόσοι, και Τούρκοι και Ρωμιοί,
ζωήν και πλούτον χάνουν, χωρίς καμιά 'φορμή.
Ελάτε μ' έναν ζήλον σε τούτον τον καιρόν,
να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον Σταυρόν·
συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν,
να βάλωμεν, εις όλα να δίδουν ορισμόν·
οι Νόμοι να 'ν' ο πρώτος και μόνος οδηγός,
και της Πατρίδος ένας να γένη αρχηγός·
γιατί κι η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά·
να ζούμε σαν θηρία είν' πλιο σκληρή φωτιά.
Και τότε, με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν,
ας πούμ' απ' την καρδιά μας ετούτα στον Θεόν.
Εδώ σηκώνονται οι Πατριώται ορθοί και, υψώνοντες
τας χείρας προς τον ουρανόν, κάμνουν τον Όρκον:
«Ω Βασιλεύ του Κόσμου, ορκίζομαι σε Σε,
στην γνώμην των Τυράννων να μην ελθώ ποτέ!
Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ
εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ.
Εν όσω ζω στον κόσμον, ο μόνος μου σκοπός,
για να τους αφανίσω, θε να 'ναι σταθερός.
Πιστός εις την Πατρίδα, συντρίβω τον ζυγόν,
αχώριστος για να 'μαι υπό τον στρατηγόν.
Κι αν παραβώ τον όρκον, ν' αστράψ' ο Oυρανός
και να με κατακάψη, να γένω σαν καπνός!»

«Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του
ευεργετηθέντος αχαρίστου»
Αρχαίο ρητό

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

Εκοιμήθησαν εν Κυρίω
Πλήρεις ημερών εκοιμήθησαν εν Κυρίω ο π.
Θεόδωρος Κούφος, ο π. Θεόδωρος Gove και ο Άρχων
Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Λαγούρος. Άπαντες
υπηρέτησαν την Εκκλησία μας κατά άριστο
τρόπο. Ήσαν ευλαβείς, πιστοί και αφοσιωμένοι
στο Θεό και στην Εκκλησία. Όντως προσέφεραν
τεράστιες και θαυμάσιες υπηρεσίες. Η Εκκλησία
μας ευγνωμονεί και τους τρεις και προσεύχεται να
αναπαύονται μεταξύ των αγίων και των αγγέλων
του ουρανού. Προσεύχεται επίσης, να χύνει
βάλσαμο παρηγοριάς σε όλους τους συγγενείς
τους. Η ζωή έτσι είναι. Όλοι θα φύγουμε από τον
κόσμο αυτό, είμαστε όμως βέβαιοι, ότι ο κόσμος
μετά θάνατον θα είναι πολύ καλύτερος από τον
παρόντα κόσμο.
Της κηδείας του αειμνήστου π. Θεοδώρου
Κούφου, η οποία έγινε στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου Τορόντο, προέστη ο Επίσκοπος Πατάρων
κ. Αθηναγόρας.
Της κηδείας του αειμνήστου π. Θεοδώρου Gove,
η οποία έγινε στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Edmonton,
Alberta, προέστη ο π. Ron Poworoznik.
Της κηδείας του αειμνήστου Άρχοντος
Πρωτοψάλτη Κωνσταντίνου Λαγούρου, ή οποία
έγινε στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης Dollard
Des Ormeaux, Quebec, προέστη ο Επίσκοπος
Κεράμων κ. Βαρθολομαίος, συμμετείχε δε ο
Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος.
ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΩΝ Η ΜΝΗΜΗ!

They fell asleep in the Lord
Για την Επαρχία του Οντάριο ο Μάρτιος μήνας είναι
μήνας Ελληνικής Κληρονομιάς, με ιδιαίτερες εκδηλώσεις
τιμής και μνήμης των Ελλήνων Ηρώων αλλά και της
προσφοράς του Ελληνισμού στον Παγκόσμιο Πολιτισμό,
την Ιστορία, τη Φιλοσοφία, την Επιστήμη και τις Τέχνες.
Για να τιμήσουν τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, η Κυβέρνηση του Οντάριο, o Δήμος
Τορόντο, αλλά και άλλοι Δήμοι όπως του Νιαγάρα,
αποφάσισαν να φωτίσουν το βράδυ 24-25 Μαρτίου τα
διάσημα αξιοθέατα τους με τα χρώματα της Ελληνικής
Σημαίας.
Τετάρτη 24 Μαρτίου 8 μ.μ. στην πλατεία Nathan
Philips Square φωτίστηκε με τα χρώματα της ελληνικής
σημαίας η μεγάλη επιγραφή «Τoronto» από τον δήμαρχο
του Τορόντο. Ζωντανή μετάδοση: https://toronto.webex.
com/toronto/onstage/g.php...
Πέμπτη, 25 Μαρτίου μετά τη δύση του ήλιου
φωταγωγήθηκε το CN TOWER. Ζωντανή μετάδοση:
https://www.cntower.ca/en-ca/home.html#earthcams
9.45-10.00 μ.μ. φωταγωγήθηκαν οι Καταρράκτες
του Νιαγάρα. Ζωντανή μετάδοση: https://www.
niagarafallslive.com
Στην Πρωτεύουσα του Καναδά Οτάβα και σε άλλες
πόλεις όπως το Μοντρεάλ και το Βανκούβερ, υπήρξαν
επίσημες τελετές έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας και
ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις μέσω διαδικτύου,
καθώς και σημαιοστολισμοί των δημοτικών κτιρίων και
επισήμων δρόμων, αλλά και παρελάσεις με αυτοκίνητα.
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καναδά ευχαριστεί τους
αρμόδιους που ενήργησαν, ώστε να τιμηθεί η 200η
επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στην
Ottawa, Toronto, Mississauga, Hamilton, Niagara Falls,
Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Victoria, αλλά
και σε άλλες πόλεις του Καναδά.

Fr. Theodoros Koufos, Fr. Theodoros Gove and
Archon Protopsaltis Konstantinos Lagouros reposed
in the Lord. All served our Church in an excellent way.
They were very pious, faithful and devoted to God
and to the Church. Truly, all did offer a tremendous
and wonderful service. Our Church is grateful to all
three and prays that their souls find rest among the
Saints and the holy Angels in heaven. The Church
also prays that God grants their relatives strength and
brings them comfort as they grieve their loss. This is
how Life is. We will all leave this world, but we are
certain that the world after death will be much better
than the present one.
The funeral of the late Fr. Theodoros Koufos, which
took place at the Annunciation of the Theotokos Greek
Orthodox Church, Toronto, was presided over by His
Grace Bishop Athenagoras of Patara.
The funeral of the late Fr. Theodoros Gove, which
took place at St. George Greek Orthodox Community,
Edmonton, Alberta was presided over by Fr. Ron
Poworoznik.
The funeral of the late Archon Protopsalti
Konstantinos Lagouros, which took place at Sts.
Constantine and Helen Greek Orthodox Community,
Dollard Des Ormeaux, Quebec, was presided over
by His Grace Bishop Vartholomeos of Keramos. His
Grace Bishop of Zinoupolis Iakovos participated.
MAY THEIR MEMORY BE ETERNAL!

Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε
αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν, τούτο
γαρ ποιών άνθρακας πυρός
σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού
μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα
εν τω αγαθώ το κακόν.
Ρωμ. 12, 20
Therefore if thine enemy hunger, feed
him; if he thirst, give him drink: for in
so doing thou shalt heap coals of fire
on his head.Be not overcome of evil,
but overcome evil with good.
Rom. 12:20

