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“Αἱ μέν οὖν ἐκκλησίαι 
εἶχον εἰρήνην οἰκοδομού-
μεναι καί πορευόμεναι 
τῶ φόβω τοῦ Κυρίου 
καί τῆ παρακλήσει 
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος 
ἐπληθύνοντο”.
Πράξ θ’, 31  
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«Απ’ τα «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη  κόκκαλα βγαλμένη  
των Ελλήνων των Ελλήνων τα Ιερά...»τα Ιερά...»

                                 Διονύσιος Σολωμός
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

Στο λόφο του Στράνι. Στη Ζάκυνθο. Ακριβώς 
απέναντι από το Μεσολόγγι. Ακουμπισμένος στον 
κορμό ενός πρίνου. Αγνάντευε το Μεσολόγγι. Βλέπει 
τους καπνούς και τις φωτιές. Ίσως με τ’ αυτιά του τα 
φυσικά να μην ακούει. Σίγουρα όμως με τ’ αυτιά της 
ψυχής του. Του νου του. Του πνεύματός του, ακούει. 
Ακούει το γοερό σκούξιμο των παιδιών και των γυναικών. 
Είναι η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Βλέπει. Ακούει. 
Νιώθει. Ζει όλα αυτά ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός, και εμπνέεται. Μεταρσιώνεται. Κι’ αρχίζει με 
το νου του, αλλά και με το χέρι του να γράφει τον Εθνικό 
μας ΄Υμνο:

«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων 
τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη,

 χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά».
Ποτέ ο άνθρωπος δεν εκτιμά αυτό που έχει τόσο, 

όσο όταν το χάσει. Αρχαία Ελλάδα. Ελλάδα του 
Μέγα Αλέξανδρου και Βυζαντινή Ελλάδα έζησαν και 
αναπτύχθηκαν μέσα στο θεόσδοτο αγαθό. Την ελευθερία. 
Κι’ όταν την έχασαν

«όλα τά ‘σκιαζε η φοβέρα 
και τα πλάκωνε η σκλαβιά».

Πληγώθηκαν οι Έλληνες. Μάτωσαν. Πόνεσαν. 
Αγανάκτησαν. Έχασαν τα πάντα. Την Ελευθερία τους. 
Δεν απόκαμαν όμως. Στήριξαν την ελπίδα τους στον 
Θεό. Έβαλαν όλη τους την τέχνη. Όλη τους τη μαστοριά. 
Έβαλαν τη ψυχή τους. Μαθημένοι από τον Δούρειο 
Ίππο έγλυφαν τώρα τον βράχο υπομονετικά, μέχρι που 
εκείνον τον κούφωσαν, κι’ αυτοί έγιναν κύμα άγριεμένο 
καί του φώναξαν:

«μέριασε βράχε να διαβώ».
Και γκρέμισαν το βράχο. Κι απ’ τα κόκκαλά τους. 

Και ποτάμι το αίμα. Κι’ απ’ την ψυχή τους άνθισε πάλι η 
λευτεριά. Κι απ’ το 1821 μέχρι σήμερα το ελληνικό  έθνος, διά 
μέσου παγίδων πολλών  και προβλημάτων και πολέμων και 
δεινών, βαδίζει τον δρόμο της προόδου ρουφώντας την ελευθερία 
και αναζωογονούμενο μ’ αυτήν. Και ποτέ το ελληνικό έθνος δεν 
πρέπει να ξεχάσει τις θυσίες των προγόνων του. Το αίμα που 
χύθηκε. Τα κόκκαλα που σπάρθηκαν για την ελευθερία του. Μα 
ποτέ το Έθνος των Ελλήνων δεν πρέπει να ξεχάσει τον αληθινό 
Θεό. Στ’ αυτιά του πρέπει να ηχεί πάντα η φωνή του Χριστού: 
«Ίδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη τι σοι χείρον 
γένηται». Απόκτησες τη λευτεριά σου. Μην τη χάσεις ξανά. Τίμα 
την ελευθερία σου. Εργάσου γι’ αυτήν. Μη τη χάσεις ξανά, γιατί 
τα δεινά σου θα είναι μεγαλύτερα. Ο πόνος σου ανυπόφορος. Η 
ταπείνωσή σου αβάσταχτη. Και μην σκέφτεσαι μόνο την εθνική 
ελευθερία. Σκέψου και την θρησκευτική σου ελευθερία. Σκέψου 
και την ατομική σου ελευθερία.

Μαζί με την εθνική γιορτή είναι η θρησκευτική. Ο Ευαγγελισμός. 
Με την παρακοή των πρωτόπλαστων ο άνθρωπος έχασε την 
ελευθερία του. Απογυμνώθηκε. Διώχθηκε από τον παράδεισο 
και εξορίσθηκε στη γη. Υπέφερε χρόνια, αιώνες, χιλιετηρίδες. 
Ποιος ξέρει πόσο! Ο Δημιουργός του τον σκεφτόταν πάντοτε. 
Ήθελε την επιστροφή του. Ήθελε την ελευθερία του. Ήθελε την 
αποκατάστασή του στην πρώτη του θέση. Γι’ αυτό έστειλε τον 
αρχάγγελο Γαβριήλ στην παρθένο Μαρία και ακούστηκε δια του 
αρχαγγέλου Γαβριήλ ο θείος χαιρετισμός «Χαίρε κεχαριστωμένη 
Μαρία ο Κύριος μετά σου». Ενσαρκώθηκε ο Μονογενής Υιός του 
Θεού. Γεννήθηκε. Εδίδαξε την αλήθεια. Σταυρώθηκε. Έχυσε το 
αίμα Του σταλαματιά, σταλαματιά για τη σωτηρία του πεσόντος 
ανθρώπου. 

Ζούμε στην μετά Χριστόν ανθρωπότητα. Επανακτήσαμε τη 
δυνατότητα επιστροφής στην προτέρα μας θέση, τον παράδεισο. 
Επανακτήσαμε  τη δυνατότητα της ελευθερίας μας, της σωτηρίας 
μας.  Ας γιορτάσουμε ολόψυχα τον Ευαγγελισμό της Παναγίας 
μας. Ας ζούμε αυτή την πνευματική ελευθερία στη γη μέχρι να 
την ζούμε ολοκληρωμένη στον ουρανό.

Αγαπημένοι μου Χριστιανοί, γιορτάζοντας τον Μάρτιο -όλον 
τον Μάρτιο- την εθνική μας παλιγγενεσία με όποιες εκδηλώσεις, 
μια σκέψη πρέπει να μας διακατέχει. Τη θεόσδοτη ελευθερία μας 
να την κρατούμε ανέγγιχτη και να την χρησιμοποιούμε για τον 
εαυτό μας και για όλους τους άλλους. Ελευθερία που δεν σέβεται 
την ελευθερία του άλλου δεν είναι πραγματική ελευθερία. Δεν 
είναι ελευθερία του Θεού. Ελεύθεροι απ’ όλα, και ιδιαίτερα 
ελεύθεροι από την αμαρτία να προχωρήσουμε με τη δική μας 
θέληση και να δινόμαστε στην Ελλάδα και στον Χριστό. Τον 
ευαγγελισμό της σωτηρίας, που είναι το Άλφα και το Ωμέγα της 
ελευθερίας, να τον ζούμε στην καθημερινή μας ζωή εδώ στη γη 
και στην αιωνιότητα. Γιατί 

«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Με καλή χρήση της ελευθερίας το έθνος μεγαλουργεί. Ο 
άνθρωπος ζει. Ζει στη γη. Ζει στην αιωνιότητα. Με κακή χρήση 
της ελευθερίας σαν έθνος μαραζώνει και σαν άτομο σκλαβώνεται, 
εδώ και στην αιώνια κόλαση. Να αρθούμε στο ύψος μας και να 
ζούμε την ελευθερία 

«απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά».

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤH ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
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

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα 
τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Δοξάζομεν τόν ἐν Τριάδι Θεόν, τόν 
ἀγαγόντα ἡμᾶς ἐν Ἐκκλησίᾳ καί πάλιν εἰς 
τήν πάνσεπτον καί εὐλογημένην περίοδον 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἰς 
τό στάδιον τῆς σωματικῆς καί πνευματικῆς 
γυμνασίας καί τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων, διά 
νά προετοιμασθῶμεν χριστοπρεπῶς καί νά 
πορευθῶμεν ἐν ταπεινώσει πρός τήν Ἁγίαν 
καί Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τήν ζωηφόρον 
Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου.

Ἡ  ἄ σ κ η σ ι ς  δ έ ν  ε ἶ ν α ι ,  β ε β α ί ω ς , 
χαρακτηριστικόν μόνον τῆς Ἁγίας καί 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, οὔτε μόνον 
ὑπόθεσις καί καθῆκον τῶν μοναστῶν, 
οὔτε ἀποτέλεσμα ἔξωθεν ἐπιρροῶν ἐπί 
τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους, παρείσακτον 
δηλαδή στοιχεῖον εἰς τήν εὐσέβειάν μας. 
Ὁ ἀσκητισμός ἀνήκει εἰς τόν πυρῆνα τῆς 
χριστιανικῆς ὑπάρξεως καί τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας. Ἀποτελεῖ κλῆσιν τοῦ Χριστοῦ 
πρός τούς πιστούς καί μαρτυρίαν τῆς 
σωστικῆς παρουσίας Του εἰς τήν ζωήν μας. 
Δέν ἀπευθυνόμεθα οἱ πιστοί εἰς ἕνα Θεόν 
ἀπρόσωπον καί ἀπρόσιτον, ἀλλά εἰς τόν 
σαρκωθέντα Λόγον, τόν ἀποκαλύψαντα 
τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί 
τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό 

Πανορθόδοξος Εσπερινός Πανορθόδοξος Εσπερινός στον Ι.Ναό Αγ. Παντελεήμονοςστον Ι.Ναό Αγ. Παντελεήμονος
Με τα Με τα μάτια στραμμένα στην Ουκρανίαμάτια στραμμένα στην Ουκρανία

Οι Αρχιερείς, Αρχιεπ. 
Σωτήριος Επίσκοπος 
Πατάρων  Αθηναγόρας 
και ο Επίσκοπος Τορόντο 
Andri της Ουκρανικής 
Εκκλησίας και οι ιερείς 
που έλαβαν μέρος στον 
Πανορθόδοξο Εσπερινό.

The Bishops, Archbishop 
Sotirios, Bishop 
Athenagoras of Patara 
and Bishop Andriy of 
Toronto of the Ukrainian 
Church and the priests 
who participated in the 
Pan-Orthodox Vespers.

Το Μουσείο Ακρό-
πολης δάνεισε για 
έξι μήνες το άγαλμα 
«Κόρη»στο Βασιλικ;o 
Μουσείο Οντάριο. Η 
τελετή οργανώθηκε 
α π ό  τ ο  Ε λ λ η ν ι κ ό 
Προξενείο Τορόντο και 
το Ίδρυμα Ελληνικής 
Κληρονομιάς (HHF). 
Στη φωτογραφία από 
αριστερά: Ο πρόεδρος 
του Βασιλικού Μου-
σείου κ. John Kearsey 
ο βουλευτής κ. Peter 
Tabuns, ο διευθυντής 
του Βασιλικού Μου-
σ ε ί ο υ  Ο ν τ ά ρ ι ο  κ . 
J o s h  B a s s e c h e s ,  ο 
Γεν. Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 
ο υποδιευθυντής του ROM κ. Paul Denis 
η πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά κα 
Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, ο Αρχιεπίσκοπος 
Καναδά κ. Σωτήριος, ο πρόεδρος του HHF κ. 
Τόνυ Λουράκης και ο πρ. Πρέσβης του Καναδά 
στην Ελλάδα κ. Edward Peck.

The Acropolis Museum lent the “Kore 670” 
statue to the Royal Ontario Museum for six 
months. The exhibit opening ceremony was 
organized by the Greek Consulate in Toronto and 

Ελληνικό άγαλμα Ελληνικό άγαλμα στο Βασιλικό Μουσείο Οντάριο - (ROM)στο Βασιλικό Μουσείο Οντάριο - (ROM)

the Hellenic Heritage Foundation. In the photo from 
the left: The President of the Royal Museum Mr. 
John Kearsey the MP Mr. Peter Tabuns, the Director 
of the Royal Museum of Ontario Mr. Josh Basseches, 
the Consul General of Greece in Toronto Mr. Victor 
Maligoudis, the Deputy Director of ROM Mr. Paul 
Denis, the Ambassador of Greece to Canada Mrs. 
Konstantina Athanasiadou, Archbishop Sotirios 
of Canada, the President of the HHF Mr. Tony 
Lourakis and the former Ambassador of Canada 
to Greece Mr. Edward Peck
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της αγάπης. «Ειρήνη υμίν» ακούμε συνέχεια στη θεία 
λειτουργία τον ιερέα να καλεί, την ειρήνη εν Κυρίω, την 
ειρήνη που έφερε στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός με τη 
γέννησή του, την ειρήνη που υπερβαίνει τους σκοπούς 
και την ματαιότητα των πολέμων, την ειρήνη που κοιτά 
στην Ανάσταση.

Η Επανάσταση του 1821 – 25η Μαρτίου
Το ελληνικό έθνος αγωνίστηκε για την ελευθερία 

του. 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 201 χρόνια μετά είναι 
περισσότερο από ποτέ επίκαιρος.

Η Επέτειος της Ελληνικής επανάστασης 
μάς δίνει τη δυνατότητα να συναισθανθούμε 

τι πρέπει να πράξουμε, ποιοι 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, την 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 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). Ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών 
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».

Γράφει ο  ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Τμήματος  Eλληνικής  Παιδείας

Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά Εκπαιδευτικά θέματαΕκπαιδευτικά θέματα  

Metamorphosis Greek Orthodox SchoolMetamorphosis Greek Orthodox School
Γράφει  η 

ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΊΔΗ

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου, Κατευθυνθήτω η προσευχή μου, 
ως θυμίαμα ενωπιόν σου, έπαρσιςως θυμίαμα ενωπιόν σου, έπαρσις
 των χειρών μου, θυσία εσπερινή.  των χειρών μου, θυσία εσπερινή. 

 (Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων)
Let my prayer be set forth before You as Let my prayer be set forth before You as 

incense, the lifting up of my hands as the incense, the lifting up of my hands as the 
evening sacrifice. Hear me, O Lord. evening sacrifice. Hear me, O Lord. 

(Presanctified Divine Liturgy)

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022, οι 
μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου 

μας ντύθηκαν μασκαράδες για να εορτάσουν την 
Αποκριά με τους φίλους και τις φίλες τους.

Την  περίοδο των 49 ημερών, από την Καθαρή Δευτέρα 

(7 Μαρτίου 2022) μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, 
προετοιμαζόμαστε για να δεχτούμε την 
Ανάσταση του Χριστού μας. 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Σαρακοστή! 
Στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί μιλούν 

στα παιδιά για την Σαρακοστή και κάνουν 
χειροτεχνίες, όπως αυτή με την κυρά-
Σαρακοστή με τα εφτά ποδαράκια, τα οποία 
κόβουν ένα- ένα  κάθε εβδομάδα μέχρι το 
Πάσχα.

   Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 είχε 
προγραμματιστεί να επισκεφτεί το σχολείο 
μας ένα κλιμάκιο επισήμων από την Ελλάδα. 
Η επίσκεψη αυτή αναβλήθηκε λόγω του 
Ρώσο-ουκρανικού πολέμου που ξέσπασε 
στην Ευρώπη στο τέλος Φεβρουαρίου. 
Αισιοδοξούμε, ότι σύντομα θα βρεθεί μια 

λύση για το καλό όλης της ανθρωπότητας, που μετά 
από την πανδημία δοκιμάζεται ξανά με το φόβο ενός 
τρίτου παγκοσμίου πολέμου.

   Ο μήνας Μάρτιος έχει καθιερωθεί στην επαρχία του 
Οντάριο, ως ο μήνας της Ελληνικής Κληρονομιάς και η 
25η Μαρτίου ως Ημέρα Ελληνικής Κληρονομιάς. Διπλή 
γιορτή, εθνική και θρησκευτική, για τον ελληνισμό στα 
πέρατα της γης.

Ημέρα της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Γιορτάζουμε 
την εθνική μας ανεξαρτησία από τον οθωμανικό 
ζυγό μετά από 400 ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς και 
παράλληλα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Η εορτή του Ευαγγελισμού, είναι η πιο μεγάλη εορτή 
μέσα στο Μάρτη γι’ αυτό και σε ορισμένα μέρη της 
Ελλάδας αποκαλούν τον Μάρτη «Βαγγελιώτη».

   Κατά τη διάρκεια των διακοπών του Μαρτίου (14-25 
Μαρτίου) θα λειτουργήσει κατασκήνωση στις σχολικές 
μας εγκαταστάσεις για τους μαθητές και μαθήτριες του 
σχολείου μας μέχρι την Γ’ Δημοτικού. 

Στην κατασκήνωση  οι μικροί μαθητές  έχουν την 
ευκαιρία να παίξουν, να κάνουν χειροτεχνίες, να μάθουν 
καινούρια πράγματα αλλά και να ξεκουραστούν!

Στις πολλές οικογένειες που σκέπτονται να 
ταξιδέψουν, στη διάρκεια του  March Break, και με την 
ανασφάλεια και την αγωνία πολλών να μεγαλώνει, 
προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα Government of Canada για ταξιδιωτικές 
συμβουλές.

Τον Απρίλιο θα ξεκινήσουν τα μαθήματα κολύμβησης 
για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της Α’ Δημοτικού 
στο Shendy’s Swim Centre που βρίσκεται απέναντι από 

το σχολείο μας.
Το Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο 

Σχολείο της Μεταμόρφωσης 
είναι εφάμιλλο των καλύτερων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του 
Οντάριο .  Το  καταρτισμένο 
διδακτικό προσωπικό, οι άρτιες 
σχολικές του εγκαταστάσεις, ο 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός , το 
επιστημονικό εργαστήριο, τα 
εκπαιδευτικά του προγράμματα, 
η διδασκαλία  των ελληνικών, 
τ ω ν  π α ρ α δ ό σ ε ω ν  κ α ι  τ η ς 
ελληνορθόδοξης πίστης, μέσα 
σε ένα  ασφαλές περιβάλλον, 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
των παιδιών για επιτυχημένη 
και σωστή σταδιοδρομία. Για 
πληροφορίες και εγγραφές: 
τηλ: 416-463-7222, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: info@mgos.ca, 

ιστοσελίδα: www.mgos.ca

ζωή, την παράδοση και την εμπειρία της Εκκλησίας. 
Είναι μίμηση του Χριστού. Ο υμνωδός της Εκκλησίας 
μας προτρέπει: «Ας νηστεύσουμε την αποδεκτή 
νηστεία που είναι ευάρεστη στον Κύριο. Η αληθινή 
νηστεία, η αποξένωση από τα κακά, η εγκράτεια της 
γλώσσας, η αποχή από τον θυμό, ο αποχωρισμός από 
τις επιθυμίες, την κατάκριση των άλλων, το ψεύδος 
και τις ψεύτικες υποσχέσεις αυτά είναι η αληθινή και 
ευπρόσδεκτη νηστεία» (Αποστ. Δευτέρας Εβδομάδος). 
Άρα, ο πνευματικός αγώνας με την νηστεία της 
Μεγάλης Σαρακοστής σημαίνει την επίμονη κι επίπονη 
προσπάθεια του ανθρώπου να απαγκιστρωθεί απ’ 
ο,τιδήποτε τον απομακρύνει από την αλήθεια, το φως, 
την αγάπη και πάνω απ’ όλα την ειρήνη, την ομόνοια 
και αρμονική συνύπαρξη με τους συνανθρώπους του 

και κατ’ επέκταση την ειρηνική συμπόρευση των λαών 
και όλων των ανθρώπων στον κόσμο.

Απειλείται σήμερα η ειρήνη με τις βίαιες ανθρώπινες 
εισβολές και επεμβάσεις, με την προβολή και προώθηση 
ατομικών και συλλογικών συμφερόντων και φιλοδοξιών, 
με τις επεκτατικές βλέψεις και αυταρχικές επιδιώξεις 
των πολιτικών. Απειλείται η φυσιολογική πορεία των 
ανθρώπων στην καθημερινότητά τους, απειλείται 
η ίδια η ζωή των μικρών παιδιών, των εφήβων, των 
νέων, των οικογενειών, των κοινωνιών και ολόκληρων 
των πόλεων και των λαών. Στη Μεγάλη Σαρακοστή 
καλούμαστε να συμφιλιωθούμε με τους αδελφούς μας, 
να αισθανθούμε τα τείχη των διαφορών, εχθροτήτων, 
φιλονικιών να γκρεμίζονται, και να προχωρούμε στην 
άλλη συμφιλίωση, τη συμφιλίωση με το πρόσωπο του 
Θεού και πατέρα.

Ας γίνει λοιπόν το μήνυμα της φετινής Σαρακοστής 
η ειρήνη που τόσο έχουμε όλοι οι άνθρωποι κι όλοι οι 
λαοί ανάγκη σήμερα, ιδιαιτέρως όταν θλιβόμαστε από 
τις βάναυσες επιδρομές εναντίον αθώων ανθρώπων. Ας 
παρακαλέσουμε κι ας ευχηθούμε τη συμφιλίωση όλου 
του κόσμου, ας αγωνιστούμε όλοι να επιτύχουμε αυτή 
τη συμφιλίωση μεταξύ μας, γιατί όπως αναφέρει στο 
Ευαγγέλιο (Ματθ. γ΄13, Λουκ. ιγ΄24) ο Κύριος: «Διάλεξε 
το στενό δρόμο, αγωνίσου και υπόφερε, γιατί, αυτός 
είναι ο δρόμος για τη μόνη αληθινή ευτυχία». Έτσι, θα 
μπορέσουμε να δεχτούμε και να βιώσουμε το Πάσχα 
ως ένα σταθμό μετάβασης από τον «παλαιό» τρόπο 
στο «νέο», αυτόν που έφερε ο Χριστός με την Ανάστασή 
Του, αυτόν για τον οποίο αγωνίστηκε, σταυρώθηκε, 
θυσιάστηκε και αναστήθηκε, τη ζωή της ειρήνης και 

Μεγάλη Σαρακοστή Μεγάλη Σαρακοστή και Ειρήνηκαι Ειρήνη
ΣΣε μία περίοδο κρίσεως για την ανθρωπότητα, 

διαβαίνοντας από μία απειλητική πανδημία σε μια 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που εμπλέκει και 
αφορά όλο τον κόσμο, Δύση και Αντολή, ξεκίνησε η 
Μεγάλη Σαρακοστή που θα μας οδηγήσει στο Άγιο και  
Ιερό Πάσχα, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, την πιο 
μεγάλη γιορτή που αποτελεί το κέντρο ολόκληρης της 
ζωής της Εκκλησίας μας. 

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος ευλογημένη, η 
πιο όμορφη και κατανυκτική του έτους. Είναι περίοδος 
γεμάτη από πνευματικές προκλήσεις και ευκαιρίες που 
η αξιοποίησή τους αποτελεί ανάγκη της ψυχής μας. 
Απαιτεί αντίδραση, απόφαση, πρόγραμμα και συνεχή 
προσπάθεια. Ολόκληρη η υμνολογία της Σαρακοστής 
αποτελεί μια επωδό της μετανοίας.

Ο μεγάλος και δοτικός αγώνας του 
Χριστού από τη στιγμή της γέννησής του, 
κοσμοϊστορικό και θεϊκό συμβάν που 
προαναγγέλλεται με τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου και η διαρκής προσέγγιση και 
η θυσία του Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου, 
ώστε να μπορέσει να γίνει κατ’ εικόνα και κατ’ 
ομοίωση Θεός, εντάσσονται στην περίοδο της Μεγάλης 
Σαρακοστής. Στην περίοδο αυτή υμνούμε και 
λατρεύουμε την Παναγία ψάλλοντας τους χαιρετισμούς 
απευθύνοντάς της έκκληση πρεσβείας και βοηθείας, τον 
Εσταυρωμένο Χριστό και τον Σταυρό, την Κυριακή της 
Σταυροπροσκυνήσεως, στον οποίο αποτυπώνουμε και 
δηλώνουμε την εκούσια αυτοπαραίτησή μας από την 
ατομική αυτοτέλεια, τη θυσιαστική αναφορά της ζωής 
μας στο θέλημα του Τριαδικού Θεού, την Ορθόδοξη 
πίστη, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που τιμάμε την 
Αναστήλωση των Εικόνων και με αυτήν την λατρεία 
όλων των Αγίων, του Τριαδικού μας Θεού και της 
Παναγίας. 

Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η πορεία της μετάνοιας, 
μία ανθρώπινη προσπάθεια που αποσκοπεί στη 
ανάδειξη του Φωτός, του Αναστάντος Χριστού, της 
αγάπης και της ειρήνης στον κόσμο. Είναι μία 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.

Βασικό χαρακτηριστικό της Μεγάλης Σαρακοστής 
είναι η νηστεία. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Η 

νηστεία είναι τόσο καλά ριζωμένη στη 
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ΕΜΜΕΤΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου

To Άγιον Πνεύμα To Άγιον Πνεύμα 
είναι Θεόςείναι Θεός

Το Πνεύμα το Πανάγιο Θεός είναι κι’εκείνο,
Τριάδας της πανάγιας το πρόσωπο το τρίτο,
Ισότιμο με τον Υιό και τον Πατέρα άμα
που λάλησε προς τον λαό με προφητών το στόμα.

Ζωοποιόν και Κύριον μαζί συμπροσκυνείται
με τον Πατέρα και Υιό, άμα και ευλογείται.
Το Πνεύμα εκπορεύεται απ’τον Πατέρα μόνο
και συνυπάρχει τω Πατρί προ πάντων των αιώνων.

Δεν είναι δημιούργημα, όπως πολλοί το είπαν,
αλλ’ είναι άκτιστος Θεός, Σύνοδ’αποφασίσαν,
κι’οι Μαθητές εβάπτιζαν σ’ονόματα τα τρία,
Πατρός, Υιού και Πνεύματος χωρίς αμφιβολία.

Ω Βασιλεύ ουράνιε, Πνεύμα της αληθείας,
Παράκλητε, Δημιουργέ, χρήζουμε βοηθείας.
Ελθέ και σκήνωσε σε μας, όλους καθάρισε μας.
Αγίασε το σώμα μας και σώσε τις ψυχές μας.

Τη ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια, ὡς Τη ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια, ὡς 
λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια, λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια, 

ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ' ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ' 
ὦς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ ὦς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ 
παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον 

ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε, Νύμφη ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε, Νύμφη 
ἀνύμφευτε.ἀνύμφευτε.

της σάρκας του διακηρύττοντας ότι μονάχα με τροφή 
και όλα τα άλλα τα αποκαλούμενα “αναγκαία” δεν θα 
ζήσει ο άνθρωπος. Ο λόγος του Θεού είναι αυτό που 
χρειάζεται περισσότερο και από την ίδια την τροφή για 
να μπορέσει να δει τον Θεό και σ’ αυτόν να βρει την 
ολοκλήρωση.

Όχι στην Όχι στην τυπολατρία!τυπολατρία!

Νηστεία χωρίς πείνα και νηστεία χωρίς προσευχή 
δεν είναι λοιπόν νηστεία αλλά κάτι άλλο. Καθώς η 
σάρκα πεινάει και δεν της δίνεται καμία τροφή παρά 
μόνο προσευχή  ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την 
εξάρτηση του και την απόλυτη ανάγκη του για τη ζωή 
που προσφέρει ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού. 
Κάθε τι άλλο είναι μια καλή δίαιτα, αποτοξίνωση από 
βλαβερές τροφές μια απεργία πείνας. Σήμερα βλέπουμε 
τα εστιατόρια να προσφέρουν νηστίσιμα μπιφτέκια, 
νηστίσιμα γλυκά και όλες τις αγαπημένες μας τροφές 
σε νηστίσιμη μορφή. Η διαφήμιση τους θυμίζει πολύ 
την διακήρυξη βάση της οποίας ο διάβολος έχει την 
διακυβέρνηση αυτού του κόσμου: «Νήστεψε χωρίς να 
πεινάσεις, στην σάρκα σου είναι η ζωή γιατί να την 
ταλαιπωρείς με την πείνα;». Καταντά  λοιπόν η νηστεία 
τυπολατρία την οποία ο Θεός απεχθάνεται και την 
θεωρεί πράξη υποκρισίας. 

Η νηστεία μας λοιπόν πρέπει να δηλώνει την πείνα 
μας για τον Θεό και την δίψα της καρδιάς μας για τον 
λόγο του. Σαν τέτοια πρέπει να είναι αυστηρά 
προσωπική χωρίς να ζητά να φανερωθεί στους γύρω 
της ενώ πάντα θα πρέπει να είναι συνοδευόμενη από 
πνευματική τροφή ( τον λόγο του Θεού και την 
προσευχή). Στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο 6 
διαβάζουμε: ... να μη φανείς στους ανθρώπους ότι 
νηστεύεις, αλλά στον Πατέρα σου που είναι στον κρυφό 
χώρο· και ο Πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο, 
θα σου ανταποδώσει στα φανερά.

Διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 4:1-4:  1 
ΚΑΙ ο Ιησούς, πλήρης Αγίου Πνεύματος, επέστρεψε 
από τον Ιορδάνη· και φερόταν από το Πνεύμα στην 
έρημο, 2 πειραζόμενος από τον διάβολο 40 ημέρες· και 
δεν έφαγε τίποτε εκείνες τις ημέρες· και αφού αυτές 
τελείωσαν, ύστερα πείνασε. 3 Και ο διάβολος είπε σ’ 
αυτόν: Αν είσαι Υιός τού Θεού, πες σε τούτη την πέτρα 
να γίνει ψωμί. 4 Και ο Ιησούς απάντησε σ’ αυτόν, 
λέγοντας: Είναι γραμμένο, ότι: «Μονάχα με ψωμί δεν 
θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο τού Θεού».

Βλέπουμε εδώ ότι ο ίδιος ο Χριστός ήταν ο εμπνευστής 
της σαρακοστής, ο οποίος για 40 μερόνυχτα νήστεψε 
χωρίς να φάει καθόλου. Βλέπουμε πως αυτός που τον 
οδηγά σ’ αυτή την μεγάλη δοκιμασία είναι ο ίδιος ο 
Πατέρας Θεός διαμέσου του Αγίου Πνεύματος και αυτό 
δεν γίνεται χωρίς λόγο. Αποτέλεσμα η μεγάλη 
διακήρυξη «Μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, 
αλλά με κάθε λόγο τού Θεού». Ο Χριστός ο «ζωντανός 
λόγος του Θεού» ποτέ δεν μιλά μόνο με λόγια αλλά 
πάντα τα λόγια του είναι ζωή και πράξη. Η νηστεία 
λοιπόν αποδεικνύει ότι η ζωή του  ανθρώπου δεν 
εξαρτάται μονάχα από το ψωμί που θα φάει αλλά  και 
από κάθε λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος με άλλα λόγια 
δεν είναί μόνο σάρκα και ψυχή ώστε να χρειάζεται 
μόνο τροφή για να διατηρηθεί στην ζωή. Είναι και 
Πνεύμα το οποίο για να ζήσει του είναι αναγκαίο να 
φάει πνευματική τροφή της οποίας η γεύση και η 
ευωδιά είναι ασύγκριτα απολαυστικότερη και 
αναγκαιότερη γι’ αυτόν. 

Η νηστεία Η νηστεία – όπλο μας ενάντια στον διάβολο– όπλο μας ενάντια στον διάβολο
Ο Χριστός λοιπόν είναι το παράδειγμα και πρότυπο 

μας στη νηστεία. Αυτή είναι λοιπόν και η έννοια της 
σαρακοστής: «να ακολουθήσουμε στα βήματα του 
Χριστού και μαζί του έμπρακτα να διακηρύξουμε ότι 
για να ζήσουμε έχουμε ανάγκη τον ζωντανό λόγο του 
Θεού». Ο πειρασμός του διαβόλου μας φέρνει 
αντιμέτωπους με την δικιά του διακήρυξη βάση της 
οποίας έχει ονομαστεί “ο άρχοντας του κόσμου τούτου”: 
«Στην σάρκα σου είναι η ζωή, ακολούθησε τις επιθυμίες 
της…. Αν δεν της δώσεις αυτό που σου ζητά θα 
πεθάνεις». Η λογική αυτής της διακήρυξης επικρατεί 
στον κόσμο σήμερα και αποτελεί τον κανόνα της ζωής 
για τους περισσότερους ανθρώπους εδώ κάτω στην γη.

Με τη νηστεία ο άνθρωπος υποτάσσει τις επιθυμίες 

Γιατί νηστεύουμε;Γιατί νηστεύουμε;

«Ευαγγελίζου γη «Ευαγγελίζου γη χαρχαράάνν  μεγάλην...»μεγάλην...»
Με την λέξη Ευαγγελισμός αναφερόμαστε στη 

χαρμόσυνη είδηση για τον Χριστιανισμό, της 
επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού, που δόθηκε 
από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς τη Μαριάμ. Επίσης, 
με τον ίδιο όρο αναφερόμαστε στην εκκλησιαστική 
θεομητορική εορτή που τελείται την 25η Μαρτίου προς 
ανάμνηση του γεγονότος αυτού.
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 
Kύριος 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, 
μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  δ ύ ο  α υ τ ώ ν 
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 

Ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας που οργάνωσε 
την Επανάσταση, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, άρχισε 
τις επιχειρήσεις και την έναρξή της στο Ιάσιο την 
24 Φεβρουαρίου 1821. Εν τούτοις, τα εκεί συμβάντα 
χαρακτηρίστηκαν από την κοινή συνείδηση και 
καθιερώθηκαν από την ιστορία ως κάτι μεμονωμένο, 
κάτι σαν πρόλογος της Επανάστασης. Η πλήρης 
αποτυχία του κινήματος σε μια μη ελληνική χώρο, ίσως 
και η απογοήτευση των Ελλήνων για την πλάνη περί 
της υποστήριξης από τη Ρωσία που είχε διαδώσει η Φ. 
Εταιρεία, υπήρξαν τα κύρια αίτια του διαχωρισμού των 
συμβάντων της Μολδοβλαχίας από τα επαναστατικά 
γεγονότα της Ελλάδας. Η Πολιτεία, επικύρωσε το 
επικρατούν εθνικό συναίσθημα καθιερώνοντας ως 
ημέρα εθνικού εορτασμού της Επανάστασης την 25η 
Μαρτίου.

Κατά ορισμένες απόψεις, ως ημερομηνία έναρξης 
της Eπανάστασης θεωρείται και η 24 Φεβρουαρίου, 
οπότε άρχισε η επανάσταση Ελλήνων στη Βλαχία με 
την προκήρυξη του Aλέξανδρου Υψηλάντη Μάχου 
υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Έκτοτε και με άλλες 
επαναστατικές πράξεις που έλαβαν χώρα πολύ πριν 
την 25η Μαρτίου απλώνεται η επανάσταση στον 
ελλαδικό χώρο, έως ότου καταλήγει στην επικράτεια 
της Πελοποννήσου.

Στην Ελλάδα είχαν αρχίσει εχθροπραξίες πριν 
τ η ν  2 5  Μ α ρ τ ί ο υ ,  ό π ω ς 
μαρτυρείται  και  από τ ις 
ειδήσεις που διασώθηκαν στην 
«Αλληλογραφία του εν Πάτραις 
Ολλανδικού Προξενείου: 1821», 
δεδομένου ότι η ολλανδική 
κυβέρνηση δια του πρέσβη της 
στην Πάτρα ενημερώθηκε κατά 
την 23η Μαρτίου, ότι «από τινος 
χρόνου σοβούσα επικίνδυνος 
κατάστασις εξέσπασε και ότι 
οι Έλληνες ανέλαβον τα όπλα 
κατά του δυνάστου».

Η  ε π ί σ η μ η  δ ι α κ ή ρ υ ξ η 
των επαναστατών προς τις 
ξένες κυβερνήσεις έγινε με 
προκήρυξη της «Μεσσηνιακής 
Γερουσίας» την 25 Μαρτίου 
1821. Η 25/3 λογίζεται ως αρχή 
της Επανάστασης σε δικαστικό 
έγγραφο της Προσωρινής 
Διοίκησης της Ελλάδος του 
1823, όπου το «Επαρχικόν 
Κριτήριον Τριπολιτζάς» (είδος 
δικαστικού οργάνου) αναφέρει 
ότι «η αποστασία ηκολούθησε 
εις τας 25 Μαρτίου».

Κοράνιο, το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων (19:16-22), 
μία ακόμη απόδειξη της βαθιάς επιρροής του Μωάμεθ 
από τη χριστιανική διδασκαλία.

Εορτασμός της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821

Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού, είχε οριστεί 
ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, κατα 
του Τουρκικού ζυγού, από τον αρχηγό της Φιλικής 
Εταιρείας Αλέξανδρο Υψηλάντη «ως ευαγγελιζομένη 
την πολιτικήν λύτρωσιν του ελληνικού έθνους». Η 
ημερομηνία αυτή θεωρήθηκε ως σημείο αναφοράς από 
τις πρώτες ήδη ημέρες της Επανάστασης, και μάλιστα 
ως έναρξη ειδικής χρονολόγησης, ακόμα και σε περιοχές 
που είχαν επαναστατήσει νωρίτερα. Τουλάχιστον από το 
1823 εθεωρείτο στην Πελοπόννησο ως ημέρα έναρξης της 
επανάστασης.

Το 1822, η προσωρινή κυβέρνηση που είχε έδρα την 
Κόρινθο, αποφάσισε να εορταστεί η επέτειος της 
Επανάστασης μαζί με το Πάσχα (2 Απριλίου, παλ. ημ.). 
Ο εορτασμός έγινε στην Κόρινθο με στρατιωτική πομπή, 
πανηγυρική δοξολογία και κανονιοβολισμούς, όπως 
περιγράφει ο Γερμανός εθελοντής Striebeck που την 
παρακολούθησε.
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Καί ὅταν, ἀργότερα, ὁ κατηχητικός χαρακτήρ τῆς 
περιόδου τῆς νηστείας αὐτῆς ἀντικατεστάθη ἀπό 

τό ἦθος τῆς μετανοίας, διεσώθη καί παραμένει 
ὡς ὑπαρξιακόν ὑπόβαθρον ἡ βίωσις τῆς 

«μετανοίας» ὡς «δευτέρου βαπτίσματος», 
τό ὁποῖον μᾶς ὁδηγεῖ ἐκ νέου εἰς τήν 

πασχάλιον εὐχαριστιακήν πληρότητα 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, εἰς τόν 
οἶκον τοῦ Πατρός, εἰς τήν κοινωνίαν 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί ἐδῶ ἡ 
«ἄρσις τοῦ σταυροῦ» ἀποτελεῖ ὁδόν 
πρός τήν ἀνεκλάλητον χαράν τῆς 
Ἀναστάσεως.

Τόν ἰδικόν του βαρύν Σταυρόν αἴρει 
κατά τάς ἡμέρας αὐτάς ὁ εὐσεβῆς 
Οὐκρανικός λαός, ὑφιστάμενος τά 

ἀνείπωτα δεινά ἑνός ἀπροκλήτου 
καί παραλόγου ἐπιθετικοῦ πολέμου, 

ὁ ὁποῖος σκορπᾷ τόν πόνον καί τόν 
θάνατον. Συμπάσχοντες μετά τῶν 

δοκιμαζομένων ἀδελφῶν καί τέκνων ἡμῶν, 
ἐντείνομεν τάς δεήσεις μας πρός τόν Κύριον 

τοῦ ἐλέους καί Θεόν τῆς εἰρήνης ὑπέρ ἀμέσου 
καταπαύσεως τοῦ πυρός καί ἐπικρατήσεως τῆς 
δικαιοσύνης καί τῆς εἰρήνης, αἱ ὁποίαι εἶναι πρόγευσις 
τῆς πεπληρωμένης χαρᾶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Αὐτήν τήν σωτηριώδη ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου 
πίστεως, εὐσεβείας καί πνευματικότητος προβάλλει 
καί τό γεγονός τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ Ἁγίου Μύρου, 
τό ὁποῖον, χάριτι Θεοῦ, θά τελέσωμεν ἐφέτος τήν 
Μεγάλην Ἑβδομάδα εἰς τό καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερόν Κέντρον. 
Τό εὐλογημένον «θεουργικότατον» ἔλαιον αὐτῆς τῆς 
«Εὐχαριστίας τοῦ Μύρου» μεταδίδει διά τοῦ Μυστηρίου 
τοῦ Χρίσματος τάς ποικίλας δωρεάς καί τά πολυειδῆ 
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν νεοφώτιστον 
«οὐρανοπολίτην», πρός κραταίωσιν αὐτοῦ εἰς τό 
μετέχειν εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μέ ἀπαρχήν τήν 
κοινωνίαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, καί εἰς ἔνθεον 
παρουσίαν καί μαρτυρίαν περί τῆς δωρεᾶς τῆς χάριτος 
καί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ χαρακτήρ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς «δυνάμεως κοινωνίας» 
ἀναδεικνύεται καί εἰς τόν τρόπον παρασκευῆς τοῦ Ἁγίου 
Μύρου διά τῆς ἐψήσεως συστατικῶν, προσφερομένων 
ὑπό τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀλλά 
καί εἰς τόν τόπον καί τόν χρόνον εὐλογίας του ἐντός 
τῆς εὐχαριστιακῆς Συνάξεως, ἀμέσως μετά τόν 
καθαγιασμόν τῶν Τιμίων Δώρων, ἐξ ἴσου δέ καί εἰς τάς 
ἄλλας ἐκκλησιαστικάς χρήσεις τοῦ Ἁγίου Μύρου, ὡς ἡ 
χρῖσις προσερχομένων εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν 
ἑτεροδόξων καί πεπτωκότων, εἰς τά ἐγκαίνια ναῶν, εἰς 
τήν καθιέρωσιν Ἁγίων Τραπεζῶν, Ἀντιμηνσίων καί 
ἀλλαχοῦ.

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, εὐχόμενοι εὔδρομον τό τῆς 
νηστείας στάδιον καί ἀνεμπόδιστον τήν δολιχοδρομίαν 
πρός τό Πάσχα τοῦ Κυρίου, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, 
τούς τιμιωτάτους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς καί τά ἀνά τήν 
οἰκουμένην τέκνα τῆς Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος 
Ἐκκλησίας, τήν ζείδωρον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ 
ἀεί εὐλογοῦντος τά ἀσκητικά κατορθώματα τοῦ λαοῦ 
Αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βκβ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ1

KATHΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

  ΣΣοφές Σκέψειςοφές Σκέψεις

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 
«Μήνας Ελληνικής «Μήνας Ελληνικής 

Κληρονομιάς»Κληρονομιάς»
Θυμάσαι; Η Κυβέρνηση του Οντάριο 

με απόφασή της εκήρυξε τον Μάρτιο 
«Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς» στο 
Οντάριο. Τι νόημα έχει αυτό για εμάς τους 
ελληνορθόδοξους χριστιανούς;

Να θυμόμαστε, ότι είμαστε Έλληνες – 
ελληνορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό να μη 
μένει θεωρία. Να γίνεται και να είναι μόνιμη 
πράξη. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, ότι δεν 
ξεχνώ τα ελληνορθόδοξα καθήκοντά μου. Να 
ζω χριστιανικά. Να προσεύχομαι στο σπίτι 
και στην εκκλησία. Να πιστεύω στην μετά 
θάνατο ζωή. Να κοινωνώ των Αχράντων 
Μυστηρίων. Να γνωρίζω και να μη ξεχνώ, ότι 
η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας. 
Να μη τη στερώ στον εαυτό μου. Να μη 
γίνομαι η αιτία να τη στερούνται άλλοι. 
Να θυμάμαι,  ότι εάν στερούμαι τη Θεία 
Κοινωνία ή γίνομαι αιτία να τη στερούνται 
άλλοι, δεν είμαι στο δρόμο της μετανοίας και 
της σωτηρίας.

Να θυμόμαστε, ότι είμαστε απόγονοι των 
αρχαίων Ελλήνων που έγραψαν και γράφουν 
την καλύτερη ιστορία σε όλον τον κόσμο. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι μελετούμε 
την ελληνική μας ιστορία. Μελετούμε τους 
αθάνατους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. 
Περπατάμε στα βήματά τους. Εδώ στον 
Καναδά συμμετέχουμε σε κάθε ευγενική 
εκδήλωση του Ελληνισμού. Παρελάσεις. 
Δοξολογίες.  Οργανώσεις ελληνικών 
εορτών και εκδηλώσεων. Υποστηρίζουμε 
τις Κοινότητές μας. Τα ελληνορθόδοξα 
ημερήσια, απογευματινά και σαββατιανά 
σχολεία, τα κατηχητικά μας σχολεία και κάθε 
τι άλλο που έχει σχέση με τον Ελληνισμό 
και την Ορθοδοξία. Αυτά τα κάνουμε όλο 
τον χρόνο και όλα τα χρόνια. Τα ζούμε 
όμως εντονότερα τον 
μήνα Μάρτιο, 
αφού είναι 
ο  « Μ ή ν α ς 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
Κληρονομιάς» 

•• Τραυματίστηκε στη μάχη όπου επέδειξε 
ηρωισμό και έμεινε κουτσός.

 Στενοχωριόταν πολύ γι’ αυτό, αλλ’ η 
Σπαρτιάτισσα μάνα τον παρηγορούσε.

 Μη λυπάσαι παιδί μου, του ́ λεγε, κάθε βήμα 
σου θα μας θυμίζει την ανδρεία σου και 
κάθε ετοιμόρροπη δρασκελιά τον ηρωισμό 
σου και την προσφορά σου στην πατρίδα.

•• Υπάρχουν δύο είδη πίστεως. Η μικρά πίστη 
και η μεγάλη πίστη. Η μικρά πίστη λέει ότι ο 
Θεός θα φέρει τα πράγματα όπως τα 
θέλουμε. Η μεγάλη πίστη λέει, ότι θα τα 
θέλουμε τα πράγματα όπως τα φέρνει ο 
Θεός. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει αυτήν 
την μεγάλην πίστη. Πίστη δεν είναι να λες 
ότι ο Θεός θα κάνει ό,τι θέλω. Πίστη είναι να 
λες, θα θέλω ό,τι κάνει ο Θεός.

Πέντε σκέψεις για τη φιλία:
•• Διαλυμένη φιλία ίσως να μπαλώνεται, αλλά 

το μπάλωμα φαίνεται.
•• Η τράπεζα της φιλίας δεν μπορεί να προκόψει 

χωρίς καταθέσεις.
•• Μπορείς μόνο να απλώσεις χέρι φιλίας, δεν 

μπορείς να αναγκάσεις τον άλλο να το 
πιάσει.

•• Η πραγματική φιλία είναι σαν την καλή 
υγεία, η οποία εκτιμάται όταν τελικά χαθεί.

•• Ο καλύτερος τρόπος για να είσαι βέβαιος για 
τη φιλία κάποιου είναι να μην την βάλεις 
ποτέ σε δοκιμασία.

Από το “Άγγελμα της ημέρας”

πλήρωμα τῆς χάριτος καί τῆς ἐλευθερίας. Ἐν τῇ 
ἐννοίᾳ ταύτῃ, ἡ πλήρης θείων εὐλογιῶν καί 
ἰδιαιτέρων βαθέων βιωμάτων Ἁγία καί 
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, παραμένει 
δυναμική ἔκφρασις καί ἀποκάλυψις 
τοῦ πλούτου καί τῆς ἀληθείας 
συνόλου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. 

Τίποτε εἰς τήν ζωήν τῶν πιστῶν 
δέν εἶναι ἀποσπασματικόν καί 
αὐτοσκοπός. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή 
εἶναι ὁλιστική καί ἀδιαίρετος. 
Μετάνοια, ταπεινοφροσύνη, 
π ρ ο σ ε υ χ ή ,  ν η σ τ ε ί α ,  ἔ ρ γ α 
εὐποιΐας, εἶναι ἀλληλένδυτα καί 
προσανατολίζουν τόν πιστόν εἰς 
τήν Εὐχαριστίαν τῆς Ἐκκλησίας, 
τό ἐσχατολογικόν μυστήριον τῆς 
Βασιλείας. Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες εἶναι 
ἡ ἀρχή, ἡ «στενή πύλη», ἡ ὁποία μᾶς 
ὁδηγεῖ εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Δέν ὑπάρχει 
εἰς τήν Παράδοσίν μας «ἄσκησις διά τήν 
ἄσκησιν». Ὁ ἀσκητισμός εἶναι πάντοτε πορεία, καί 
ὁλοκληρώνεται ὅταν ἐκκλησιαστικοποιηθῇ, ὅταν μᾶς 
ὁδηγήσῃ εἰς τήν κοινωνίαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, 
διά τῆς ὁποίας ἐνσωματωνόμεθα εἰς τήν κίνησιν 
τῆς Ἐκκλησίας πρός τά Ἔσχατα. Ὑπενθυμίζομεν τό 
παράδειγμα τῆς τιμωμένης κατά τήν Ε’ Κυριακήν 
τῶν Νηστειῶν Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία, 
μετά ἀπό τεσσαράκοντα ἔτη σκληρᾶς ἀσκήσεως καί 
ἀδιαλείπτου προσευχῆς, ἐπεδίωξε τήν μετάληψιν τοῦ 
Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐκ τῶν χειρῶν 
τοῦ Ἁγίου Ζωσιμᾶ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία 
εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί φάρμακον ἀθανασίας. Καί ἡ 
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
(Κρήτη, 2016), ἡ ὁποία ἀπεκάλεσε τήν νηστείαν «μέγα 
πνευματικόν ἀγώνισμα» καί «τήν κατ᾿ ἐξοχήν ἔκφρασιν 
τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους τῆς Ὀρθοδοξίας», τονίζει ὅτι «ἡ 

ἀληθής νηστεία ἀναφέρεται εἰς τήν καθ᾿ ὅλου ἐν Χριστῷ 
ζωήν τῶν πιστῶν καί κορυφοῦται διά τῆς συμμετοχῆς 
αὐτῶν εἰς τήν θείαν λατρείαν καί ἰδίᾳ εἰς τό μυστήριον 
τῆς Θείας Εὐχαριστίας» (Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας 
καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον, § 1 καί 3).

Δέν νοεῖται Ὀρθόδοξος πνευματικότης ἄνευ μετοχῆς 
εἰς τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, διά τῆς ὁποίας οἱ πιστοί 
καθιστάμεθα ἕν σῶμα, κοινωνία προσώπων, κοινότης 
ζωῆς, μέτοχοι τῆς «κοινῆς σωτηρίας» ἐν τῷ Σωτῆρι 
Χριστῷ, ὁ ὁποῖος εἶναι «κοινόν ἀγαθόν». Οὕτω ἡ νηστεία 
εἶναι ὑποταγή καί ὑπακοή εἰς τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας, 
κοινοτική ἐμπειρία. Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 
εἶναι πρόσκλησις νά ἀνακαλύψωμεν τήν Ἐκκλησίαν ὡς 
τόπον καί τρόπον ἁγιασμοῦ καί ἁγιότητος, ὡς πρόγευσιν 
καί εἰκόνα τῆς ἐκπάγλου φωτοχυσίας, τῆς πληρότητος 
ζωῆς καί τῆς πεπληρωμένης χαρᾶς τῆς ἐσχατολογικῆς 
Βασιλείας. Βιωματικῶς καί θεολογικῶς εἶναι ἀδύνατον 
νά κατανοήσωμεν τό πνεῦμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς, ἐάν δέν τήν θεωρήσωμεν ὡς πορείαν 
πρός τό Πάσχα. Καθ᾽ὅλην τήν περίοδον τῆς νηστείας 
διασώζεται μία «πασχαλινή ἀντίληψις» διά τήν ζωήν. 
Ὁ σκυθρωπός ἀσκητισμός εἶναι κακή ἀλλοίωσις τοῦ 
χριστιανικοῦ βιώματος, λήθη τῆς ἐλθούσης χάριτος καί 
τῆς ἐρχομένης Βασιλείας, ζωή «σάν νά μήν ἦλθε ποτέ 
ὁ Χριστός», χωρίς τήν προσδοκία τῆς «ἀναστάσεως τῶν 
νεκρῶν» καί τῆς «ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Αὐτό τό πνεῦμα ἐνεσάρκωνεν ἡ πρό τοῦ Πάσχα 
νηστεία καί εἰς τήν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν, ὡς καιρός 
προετοιμασίας τῶν κατηχουμένων διά τό Ἅγιον 
Βάπτισμα κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως. 

῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ 
ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ 

πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις 
νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι 

τὸν μισθὸν αὐτῶν. τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
(Ματθ. στ´ 16)

 When you fast, do not look somber as the  When you fast, do not look somber as the 
hypocrites do, for they disfigure their faces hypocrites do, for they disfigure their faces 

to show others they are fasting. Truly to show others they are fasting. Truly 
I tell you, they have received their I tell you, they have received their 

reward in full.reward in full.
(Matthew 6:16)

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΝΑΔΑ

Με τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιω-
τάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Σωτηρίου, θα 
λειτουργεί από τις 15 Μαρτίου 2022 ημέρα 
Τρίτη και κάθε Τρίτη, ''Σχολή Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής'', στο κτήριο της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά.

Τα τμήματα θα είναι δύο, παιδικό και 
ενηλίκων.

Στις 6:00 - 7:00 το παιδικό
και στις 7:00 - 8:30 για τους ενήλικους.
Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν Θεωρία και 

πράξη της Βυζαντινής Μουσικής.Είναι μια πολύ 
καλή ευκαιρία να γνωρίσουν οι νέοι και οι νέες 
μας την ομορφιά της Βυζαντινής Μουσικής και 
Ορθόδοξης Παράδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 
υπεύθυνο Ίερέα π. Απόστολο στο τηλέφωνο: 
416 727 4465.

Η διεύθυνση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής όπου 
στεγάζεται η σχολή Βυζαντινής Μουσικής είναι:
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of Bishop Athenagoras of Patara and twelve priests. 
A piece of the of the holy relic of St. Philothei was 
venerated by the faithful. Despite the limitations of 
the Coronavirus Pandemic, many devout Christians 
came out and especially members of the Philoptochos 
from the GTA and beyond. After the Divine Liturgy, 
a dinner was served for everyone at the wonderful 
Metropolitan Center of the Archdiocese. Joining both 
at the Divine Liturgy and the dinner were Councilor 
Nick Mantas, President of the Philoptochos sisterhood 
Ms. Zoe Veroutis, Bishop Athenagoras of Patara and the 
President of the GCT Ms. Paraskevi (Betty) Skoutakis. 

Archdiocesan NewsArchdiocesan News

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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Unto you, O Theotokos, invincible Champion, Unto you, O Theotokos, invincible Champion, 
your City, in thanksgiving ascribes the victory your City, in thanksgiving ascribes the victory 

for the deliverance from sufferings. And having for the deliverance from sufferings. And having 
your might unassailable, free us from all your might unassailable, free us from all 
dangers, so that we may cry unto you: dangers, so that we may cry unto you: 

Rejoice, O Bride Ever-Virgin.Rejoice, O Bride Ever-Virgin.

Κοπή της βασιλόπιτας στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του 
Θεολόγου µε τον Επίσκοπο Πατάρων Αθηναγόρα, 
τον π. Απόστολο Γκόλια και τους φοιτητές της 
Ακαδηµίας.

Cutting of the Vasilopita at the Greek Orthodox 
Chapel of St. John the Theologian with His Grace 
Bishop Athenagoras of Patara, Fr. Apostolos 
Gkolias and the students of the Academy. 
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"Sprung From the Sacred "Sprung From the Sacred 
Bones of the Greeks"Bones of the Greeks"

By Archbishop Sotirios of Canada

   On Strani Hill, in Zakynthos, directly across from 
Messolonghi, leaning over the trunk of a tree, he looked out 
at Messolonghi. He saw the smoke and flames. He may not 
have been able to hear the actual noise with his ears, but he 
surely could hear it with the ears of his soul, and his mind, 
and his spirit. That is how he heard the lament of grief of the 
children and the women. It was the moment of the heroic 
exodus from Messolonghi. He saw it from a distance. He 
heard and felt it all. Our national poet, Dionysios Solomos, 
lived these dramatic moments and drew inspiration from 
them. And with mind and hand started to write our National 
Anthem

"Sprung from the sacred bones of the Greeks,
and now robust again, hail, O hail Freedom".

Mankind never appreciates what it has so much as when 
it loses it. Ancient Greece, the Greece of Alexander the Great, 
and Byzantine Greece lived and developed within the God-
given boon of Freedom. And when they lost it

"Fear overcame everything, and suppressed it in bondage".
The Greeks were wounded. They were bleeding. They 

were in the deepest of sorrow. They could not bear it. They 
had lost everything. But they never gave up. They stored 
their hope in God. They used all of their imagination and 
all of their ingenuity. They laboured body and soul. They 
received inspiration from the Trojan Horse. They eroded the 
rock until it was hollowed out, and then, like an irresistible 
wave shouted

"move aside, rock."
And they demolished the rock. And out of their bones, and 

their blood, which flowed like a river, and out of their soul 
bloomed Freedom. From 1821 to today the Greek Nation 
has undergone many snares, and problems, and wars, and 
calamities—yet this Nation progresses, breathing the fresh 
air of freedom, and gaining life from it. And the Greek Nation 
should never forget the sacrifices of its ancestors, the blood 
that has been shed, the bones that have been strewn over 
so many battlefields for the sake of freedom. And above all, 
the Greek Nation should never forget the true God. In the 
ears of every Greek should sound the words of Christ: "See, 
you have been made well. Sin no more, lest a worse thing 
come upon you." You have won your freedom; do not risk 
it again. Honour your freedom. Work for it. Do not lose it 
again, because your trials will be even worse, your pain hard 
to bear, your humiliation despicable. And think not only of 
your national freedom. Think of your religious freedom, and 
your personal freedom.

Closely connected to the national holiday is an important 
Feast of the Church, the Annunciation. With the disobedience 
of the protoplasts Adam and Eve, humanity lost its freedom. 
Humankind was stripped bare, driven out of paradise 
and exiled to earth. Humans suffered for years, centuries, 
millennia. Who knows how long! The Creator was always 
thinking of humans however. He desired their return and 
for them to regain their freedom. He wanted humanity to be 
restored just as before. That is why He sent the Archangel 
Gabriel to the Virgin Mary and through the Archangel the 
heavenly greeting was heard: “Rejoice, Mary full of Grace, 
the Lord is with you.” The Only Begotten Son of God took 
flesh. He was born. He taught the truth. He was Crucified. 
He shed His blood, one drop at a time, for the salvation of 
fallen humanity. 

We live in the world after Christ. We have recovered the 
possibility of returning to our former home, paradise. We 
have regained the possibility to exercise our freedom and the 
potential to seek out our salvation. Let us wholeheartedly 
celebrate the Annunciation of the Theotokos. Let us embrace 
our recovered spiritual freedom on earth, until we can live 
it more fully in heaven.

My beloved Christians, as we celebrate in March -all of 
March- our National Liberation, whatever the celebrations 
may be let one single thought prevail in the minds of us all. 
Let us keep our God-given freedom untouched, and let us 
use it both for ourselves, and for everyone else. Freedom 
that does not respect the freedom of others is not true 
freedom. Such freedom does not come from God. Free from 
everything, especially from sin, let us proceed by our own 
will giving ourselves to Greece and to Christ. Let us live 
day after day the good news of salvation, which is the Alfa 
and the Omega of freedom, from here to eternity. Because

"It is better to live one hour in freedom
than forty years in slavery and in prison."

With the good use of our freedom, our Nation can work 
miracles. Mankind lives on earth, but also unto eternity. With 
the improper use of freedom, the Nation will be dissolved, 
and the individual enslaved, both here on earth and in hell. 
Let us lift ourselves up to what we deserve best, and live 
the freedom which is

"Sprung from the sacred bones of the Greeks."

Thursday February 3rd – His Eminence Archbishop 
Sotirios had a meeting with the Treasurer of the 
Archdiocese Mr. Dimitrios Anas and the Lawyer of 
the Board Mr. George Karayannides to discuss various 
matters of the Archdiocese. 

Friday February 4th – Archbishop Sotirios welcomed 
in his office students of our Theological Academy, Fr. 
Evdokimos Mathioudakis, Fr. Evangelos Anastasiadis 
and Triantafyllos Tzitzikas to discuss various matters 
with them.

Sunday February 6th – Archbishop Sotirios 
celebrated Divine Liturgy at St. Nicholas – Toronto. 
There were many Memorials, including that of 
Dimitrios Alexandris, grandson of his brother, who 
died at a young age from an aneurysm. 

Friday February 11th – His Eminence had a meeting 
in his office with Ms. Paraskevi (Betty) Skoutakis, 
president of the GCT, they met for a long time and 
discussed issues of good cooperation. 

Sunday, February 13th – At the Mother Church, 
St. George – Toronto, Archbishop Sotirios celebrated 
the Divine Liturgy with the most senior priest of the 
Archdiocese Fr. Triantafyllos Porfiris and on behalf of 
His All-Holiness the Ecumenical Patriarch, Patriarch 
Bartholomew, he elevated lawyer Christopher Tzekas 
to the position of Archon Dikaiofilakas and the 
lawyer Nicholas Kapelos to the position of Archon 
Nomofilakas. Both have offered their services for many 
years, first to our Archdiocese and second to their 
church, St. George – Toronto. A meal followed with all 
their guests. Congratulation. They are Worthy!

Wednesday February 16th – Archbishop Sotirios 
had a meeting with the president of the Archdiocesan 
Council of the Philoptochos Sisterhood, Ms. Zoe 
Veroutis and among other issues decided, since the 
measures for the Coronavirus Pandemic have relaxed, 
the first of three spiritual gathers for the Philoptochos 
will be held on March 19th at Sts Constantine and 
Helen Greek Orthodox Church in Toronto, the second 
meeting will be held on Saturday March 26th at Holy 
Cross Greek Orthodox Church in Laval and the third 

will be held on Saturday April 2nd at St. Nectarios 
Greek Orthodox Church in Chatham. 

Thursday February 17th – His Eminence Archbishop 
Sotirios met in his office with Mr. Edward Milic, who 
is one of the biggest donors to the Archdiocese and 
they spoke on various issues.

Friday February 18th – Divine Liturgy was 
celebrated at St. Nicholas Greek Orthodox Church 
– Toronto, where there is a chapel of St. Philothei, 
patron saint of the Archdiocesan Philoptochos of 
Canada, by Archbishop Sotirios with the participation 

Τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο επισκέφθησαν στο γραφείο του 
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαντάς και ο Άρχων 
Οστιάριος κ. Ευάγγελος Σωτηρόπουλος. Από αριστρεά 
κ. Νικόλαος Μαντάς, Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και κ. Ε. 
Σωτηρόπουλος.
Archbishop Sotirios was visited in his office by City of 
Toronto Councillor Nicholas Mantas and Archon Ostiarios 
Mr. Evagelos Sotiropoulos. From the left Mr. Nicholas 
Mantas, Archbishop Sotirios and Mr. E. Sotiriopoulos. 

The event, which was excellent, 
was  under taken  by  the 
President of the Archdiocesan 
Philoptochos Sisterhood Ms. 
Zoe Veroutis, President of 
St. Nicholas Greek Orthodox 
Community – Toronto Ms. 
Anastasia Sotiropoulos and the 
President of the Philoptochos 
chapter of St. Nicholas Ms. 
Georgia Haramis. Many warm 
congratulations and thanks 
to all. 

Sunday February 20th – 
Divine Liturgy was celebrated 
a t  t h e  G r e e k  O r t h o d o x 
Community of Evangelismos, 
St. Gerasimos and St. Nectarios 
in Oshawa by Archbishop 
Sotirios with the participation 
of Community Priest Fr. 
Christoforos Kouloulias and 
Community Priest  of  St . 

Gerasimos – St. Barbara Greek Orthodox Community 
– Mississauga Fr. Konstantinos Chialtas. Christians from 
all over Durham region came with reverence. A meal 
was served after the Liturgy, where Archbishop took 
the opportunity to speak to the Council that they must 
proceed with the utilization of the huge property of the 
community (church, a school building of 32, 000 sq. m 
and a plot of 28 acres.)

Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο του αειμνήστου π. 
Αποστόλου Ανανιάδη στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Guelph. Στη 
φωτογραφία από αριστερά: Γιατρός Νικόλαος Βοζόρης, 
π. Κωνσταντίνος Τσιάλτας, Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, 
ιερατ. προϊστάμενος π. Βασίλειος Σταυρόπουλος και κ. 
Χρήστος Φαρφαράς.
Divine Liturgy and memorial service of the late Fr. 
Apostolos Ananiadis at St. George Greek Orthodox 
Community in Guelph. In the photo from the left: Dr. 
Nikolaos Vozoris, Fr. Konstantinos Chialtas, Archbishop 
Sotirios, Community Priest Fr. Vassilios Stavropoulos and 
Mr. Christos Farfaras.
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The word of the day is “harm.”  Many verses in the 
scriptures give the impression that the Almighty will guard 
and protect those who follow His ways.  Indeed, in today’s 
reading of 1 Peter 3:10-22, “Who would love life And seek 
good days…let him turn from evil and do good…for the 
eyes of the Lord are on the righteous, And His ears are open 
to their prayers, But the face of the Lord is against those 
who do evil (OSB vs 3-12).

Today we will explore the apostle’s teaching that the 
Lord gives security and relief to the righteous.  But we will 
find that in this passage Peter provides us with insights 
much deeper that the simple equation that in this life good 
is rewarded with good and evil with this evil.

The Almighty Promises to Deliver the Righteous
The Psalmist goes even farther than saying that the 

Almighty blesses those who are good and rejects those who 
are evil.  He states, “The righteous cried, and the Lord heard 
them and delivered them from all their afflictions” (OSB 
Psalm 34:18).  Again, another Psalm promises.: “The Lord 
is near to the broken-hearted And He will save the humble 
in spirit.  Many are the afflictions of the righteous, but he 
will deliver them from them all” (OSB Psalm 33:19-20).

We believe that the Almighty is absolutely true to His 
Word.  So how can we reconcile these broad promises with 
the unrequited evil that harms, persecutes, and kills those 
who follow the Lord?  The apostle answers with a rhetorical 
question, “And who is he who will harm you if you become 
followers of what is good?  (OSB vs. 13).

What is Meant by “Harm”?
Well, we can think of many who will seek to hurt us, and 

some may even want to kill us.  What does Peter mean by 
“harm?”  The basic sense of the Greek word for “to harm” is 
“to treat badly.”  From this thought we get synonyms of “to 
injure,” or “to treat with evil malice” (Strong’s #2559, 126).

We recognize that this kind of harm happens to many 
believers, starting with the apostles, saints, and martyrs.  
Indeed, the Lord does not always intervene in the 
maliciousness of evildoers.  The apostle teaches that the 
faithful should not be “surprised at the fiery ordeal that is 
taking place among you” (NRS 1 Peter 4:12).

Both good and evil are present in our world.  Peter warns 
that believers should make sure that they are participating 
in righteousness rather than wickedness.  He says that 
suffering because of wrongdoing is shameful (1 Peter 4:15).   
But not suffering “as a Christian” (1 Peter 4: 16).   Rather, 
he says that you should glorify God because you “bear 
that name” (NRS 1 Peter 4:16).  The apostle teaches that 
the final judgement is beginning with the present trials of 
those in the circle of faith (1 Peter 4:17; 1 Peter 4:7).  And 
believers should be glad that they are “sharing in Christ’s 
suffering” (1 Peter 4:13).

Evil Cannot Harm Those Who Do Good

Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, 
σκέπη μου το Πνεύμα το άγιον, σκέπη μου το Πνεύμα το άγιον, 

Τριάς αγία, δόξα σοι.Τριάς αγία, δόξα σοι.

My hope is the Father, my refuge is the My hope is the Father, my refuge is the 
Son, my shelter is the Holy Spirit, O Son, my shelter is the Holy Spirit, O 

Holy Trinity, Glory to You.Holy Trinity, Glory to You.

On this last Sunday before Great Lent, the last day 
that traditionally Orthodox Christians eat dairy 
products until Easter, the Church remembers the 
expulsion of Adam and Eve from Paradise. God 
commanded them to fast from the fruit of a tree (Gen. 
2:16), but they did not obey. In this way Adam and Eve 
and their descendants became heirs of death and 
corruption.

On Forgiveness Sunday many attend Forgiveness 
Vespers on the eve of Great Lent. They hear on the 
Lord’s teaching about fasting and forgiveness and enter 
the season of the fast forgiving one another so that God 
will forgive them. If you forgive men their trespasses, 
your heavenly Father will forgive you; but if you do not 
forgive men their trespasses, neither will your heavenly 
Father forgive you your trespasses (Matthew 6:14).

The Gospel reading of the day also gives advice on 
fasting. Moreover, when you fast, do not be like the 
hypocrites, with a sad countenance. For they disfigure 
their faces that they may appear to men to be fasting. 
Assuredly, I say to you, they have their reward. But 
you, when you fast, anoint your head and wash your 
face, so that you do not appear to men to be fasting, but 
to your Father who is in the secret place; and your 
Father who sees in secret will reward you openly. 
(Matthew 6:16-18). 

After the dismissal at Vespers, the priest stands 
beside the analogion, or before the ambon, and the 
faithful come up one by one and venerate the icon, after 
which each makes a prostration before the priest, 
saying, “Forgive me, a sinner.” The priest also makes a 
prostration before each, saying, “God forgives. Forgive 
me.” The person responds, “God forgives,” and receives 
a blessing from the priest. Meanwhile the choir sings 
quietly the irmoi of the Paschal Canon, or else the 
Paschal Stichera. After receiving the priest’s blessing, 
the faithful also ask forgiveness of each other. 

Source: http://orthodoxwiki.org/Forgiveness_Sunday

Forgiveness Forgiveness 
VespersVespers

The Sundays 
of Great Lent

SUNDAY OF ORTHODOXY
The Sunday of Orthodoxy is the first Sunday of Great 
Lent. The dominant theme of this Sunday since 843 has 
been that of the victory of the icons. In that year the 
iconoclastic controversy, which had raged on and off 
since 726, was finally laid to rest, and icons and their 
veneration were restored on the first Sunday in Lent. 
Ever since, this Sunday has been commemorated as 
the "Triumph of Orthodoxy." 

SUNDAY OF 
SAINT GREGORY 

PALAMAS
On the Second Sunday 
of Lent the Orthodox 
Church commemorates 
our Holy Father Gregory 
Palamas, Archbishop 
of Thessalonica, the 
Wonderworker. The 
f e a s t  d a y  o f  S a i n t 
G r e g o r y  P a l a m a s 
i s  N o v e m b e r  1 4 , 

however, he is commemorated on this Sunday as the 
condemnation of his enemies and the vindication of 
his teachings by the Church in the 14th century was 
acclaimed as a second triumph of Orthodoxy. 

SUNDAY OF THE 
VENERATION 

OF THE 
HOLY CROSS

On the Third Sunday 
of  Great  and Holy 
Lent,  the Orthodox 
Church commemorates 
the Precious and Life-
Giving Cross of our 
Lord and Savior Jesus 
Christ. Services include 
a special veneration 
of the Cross, which 

prepares the faithful for the commemoration of the 
Crucifixion during Holy Week. 

SUNDAY OF ST. 
JOHN CLIMACUS
On March 30 and on 
the Fourth Sunday of 
Holy Lent the Orthodox 
Church commemorates 
our Righteous Father 
John Climacus. He is 
called Climacus due 
t o  h i s  a u t h o r s h i p 
of the great spiritual 
work The Ladder of 
Divine Ascent.  His 

commemoration is designated by the Church on one 
of the Sundays of Lent as his life and writings affirm 
him as a supreme bearer and proponent of Christian 
asceticism. The ascetic example of this great Saint of 
the Church inspires us in our Lenten journey.

THE AKATHIST 
HYMN

The Akathist Hymn is 
a profound, devotional 
poem, which sings the 
praises of the Holy 
Mother and Ever-Virgin 
Mary. It is one of the 
most beloved services in 
the Orthodox Church. 
It was composed in 
the imperial city of 
Constantinople, "the 

city of the Virgin," by St. Romanos the Melodist, who 
reposed in the year 556. The Akathist Hymn has proven 
so popular in the liturgical life of the Church that many 
other hymns have been written following its format. 
These include Akathists to Our Lord Jesus Christ, to 
the Cross, and to many Saints. 

SUNDAY OF 
SAINT MARY 

OF EGYPT
Our holy mother Mary 
was born in Egypt. She 
had left her parents at 
the age of twelve to go to 
Alexandria, where she 
spent the next seventeen 
years in debauchery and 
the greatest profligacy. 
Living on charity and 
l inen-weaving,  she 

nevertheless offered her body to any man, not being 
forced to it by dire necessity as were so many poor 
women, but as though she were consumed by the fire 
of a desire that nothing was able to appease.

But though these tribulations are bearing down on the 
flock, they cannot do them “harm” as long as the faithful do 
good and not evil (OSB 1 Peter 4:13).  The teachings of the 
Lord give the reason.  He said, “Do not fear those who kill 
the body but cannot kill the soul; rather fear him who can 
destroy both soul and body in hell (NRS Matthew 10:28).   
So, the real “harm” is not what happens in this earthly 
life, but the judgment of hell.  The judgment in the age to 
come is from God on evildoers, as James says, “There is one 
Lawgiver, who is able to save and to destroy” (OSB 4:12a).

On the other hand, the real blessing is the blessing of God, 
a blessing that even now is given to those who suffer for 
doing good.  Therefore, the righteous should not despair 
but “rejoice to the extent that you partake of Christ’s 
suffering that when His glory is revealed, you may also be 
glad with exceeding joy” (OSB (James 4:13).

For Reflection
Hope looks beyond the horizon of this earthly life with all 

its trials.  Therefore, there is great consolation in “the hope 
that is in us” (OSB vs. 15), and not only solace but strength 
to endure, and courage to face whatever evil may threaten 
us.  Therefore, if we suffer for doing good, we might ask 
the question of our reading, “Who can harm us as long as 
we stay on the path of the way of Christ?

Fr. Basil, https://blogs.ancientfaith.com

Who can harm us if we do good?Who can harm us if we do good?

Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Laval, με τον ιερατ. 
προϊστάμενο π. Χριστιανό Σοκοσάν, τους ιεροψάλτες και τους 
ιερόπαιδες.  • Divine Liturgy at St. Nicholas Greek Orthodox 
Community in Laval with Community Priest Fr. Cristian 
Socosan and the Chanters and Altar boys. 
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Please include our Theological Please include our Theological 
Academy in your annual donations Academy in your annual donations 
and in your wills in order to ensure and in your wills in order to ensure 

the future of our Church and the future of our Church and 
Hellenism in Canada. The Academy Hellenism in Canada. The Academy 

needs the love and support of needs the love and support of 
everyone. The legal name is: everyone. The legal name is: 

Patriarchal Toronto Orthodox Patriarchal Toronto Orthodox 
Theological Theological AcademyAcademy

Remember 
Our ORTHODOX 

Theological Academy
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Η τέλεια προσευχή είναι το  "Πάτερ ημών..." Η τέλεια προσευχή είναι το  "Πάτερ ημών..." 
που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. που μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. 

Σύντομη ωραία προσευχή είναι:Σύντομη ωραία προσευχή είναι:

Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε, Ευχαριστώ, Δοξάζω Σε, 
Χριστέ ελέησόν μεΧριστέ ελέησόν με..

The perfect prayer is the "Our Father...",  The perfect prayer is the "Our Father...",  
 which Christ taught us. which Christ taught us.
A good short prayer is: A good short prayer is: 

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

March Is “Hellenic March Is “Hellenic 
Heritage Month”Heritage Month”

Do you recall that the Government of Ontario 
had decided to proclaim the month of March as 
“Hellenic Heritage Month”? Let us consider what 
this signifies for us. 

It reminds us of what it means to be Greek and 
Greek Orthodox. We should not approach this 
question simply as a theoretical exercise. We should 
contemplate our heritage in a substantive and 
lasting manner. How should one go about this you 
may ask? Let us start by not neglecting our sacred 
obligations as Greek Orthodox Christians. Let us 
aspire to live in a Christian way, to pray at home and 
in Church, to believe in the afterlife, to participate in 
the Sacraments of the Church and to receive Holy 
Communion. Let us realize – and never deny – that 
Holy Communion is medicine for immortality. Let 
us not deprive ourselves of eternal life. Let us not 
prevent others from seeking eternal life. Remember 
that depriving oneself of Holy Communion, or 
causing others to be so deprived, leads one to stray 
from the path of repentance and salvation.

Let us all remember that our ancestors, the 
ancient Greeks, provided and continue to offer 
such a glorious historical legacy for the betterment 
of the entire world. We should continue to study 
our Greek history and learn from the enduring 
writings of ancient Greek authors. We need to learn 
to walk in their footsteps. Here in Canada, let us 
wholeheartedly participate in all events seeking 
to promote Hellenism: parades, doxologies, Greek 
festivals and other events. We need to support our 
Communities. We need to reinforce our Greek 
Orthodox schools (whether teaching is offered 
during the day, in the afternoon or on Saturdays), 
our catechetical schools and all other initiatives in 
support of Hellenism and Orthodoxy. Hellenism 
should be celebrated throughout the year and every 
year. However, let us especially do so in March in 
recognition of “Hellenic Heritage Month.”

Ὅς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν Ὅς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν 
ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν.ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν.

(Μάρκ. Η' 35)

But whoever loses their life for me But whoever loses their life for me 
and for the gospel, will save it. and for the gospel, will save it. 

(Mark 8:35)

Tuesday February 22nd – Archbishop Sotirios met with 
Councilor Nicholas Mantas (Scarborough-Agincourt) and 
Archon Ostiarios Mr. Evagelos Sotiropoulos and discussed 
the further utilization of the Greek Orthodox Community 
of St. Nicholas – Toronto, the visit of Mayor John Tory to 
the Archdiocese and the construction of a sports center. 

A two-hour online meeting of the Archdiocesan 
Council took place. Twenty-eight (28) out of forty (40) 
members participated. In addition to the report given by 
His Eminence Archbishop Sotirios, the following other 
presentations were given: 1) Legal Report (Archon George 
Karagyannidis) 2. Economic Report (Archon Dimitrios 
Anas) 3. Patriarchal Toronto Orthodox Theological 
Academy (His Grace Bishop Athenagoras) 4. Youth (His 
Grace Bishop Iakovos) 5. Philoptochos Council (Ms. 
Zoe Veroutis) 6. Internet and Social Media 
(Archon Evagelos Sotiropoulos). Discussions 
were held and appropriate decisions were 
taken. The whole meeting, which was a 
great success, closed with a prayer for peace 
in Ukraine and the Fimi of the Ecumenical 
Patriarch Bartholomew. 

Sunday February 27th – At the Greek Orthodox 
Community of St. Irene Chrysovalantou Divine Liturgy was 
celebrated by His Eminence Archbishop Sotirios assisted 
by Fr. Spyridon Vitouladitis and Fr. Apostolos Gkolias. At 
the end of the Divine Liturgy Archbishop Sotirios thanked 
the departing Fr. Vitouladitis, who will now serve at the 
Greek Orthodox Chapel of St. John the Theologian and 
welcomed Fr. Apostolos Gkolias who assumes the duties 
of Community Priest of St. Irene Chrysovalantou from 
March 1st, 2022. After the Liturgy, the President of the 
GCT Ms. Paraskevi (Betty) Skoutakis with the President 
of St. Irene Mr. Theodoros Rallis, other members of the 
Council and Philoptochos-Pronia, the two priest and the 
Archbishop had a light lunch in the hall of the church. 
They discussed issues of cooperation and development. 
The whole atmosphere was excellent. 

Monday February 28th – His Eminence Archbishop 
Sotirios had a meeting with lawyer Christopher Tzekas 
and architect Leo Makrimichalos to discuss the further 
utilization of the Archdiocese Headquarters and of other 
Archdiocesan properties. 

Το Αρχιεπισκοπικό 
Συµβούλιο της Ι. 
Αρχιεπισκοπής Καναδά 
πραγµατοποίησε 
µια εποικοδοµητική 
διαδικτυακή συνεδρίαση, 
την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 
2022.

The Archdiocesan Council 
of the Greek Orthodox 
Archdiocese of Canada 
held a successful virtual 
meeting on Tuesday, 
February 22, 2022.

Θ. Λειτουργία της Αγ. Φιλοθέης στον Ι.Ν. 
Αγ. Γεωργίου Montreal. Συλλειτούργησαν 

ο Επίσκοπος Κεράμων κ. Βαρθολομαίος, ο 
Επίσκοπος Ζηνουπόλεως κ. Ιάκωβος και ιερείς 

της περιοχής

Divine Liturgy for St. Philothei at the Greek 
Community of St. George in Montreal. Bishop 

Vartholomaios of Keramos, Bishop Iakovos 
of Zinoupolis and the priests of the area 

participated.

Archdiocesan Counci Virtual MeetingArchdiocesan Counci Virtual Meeting

Γεύμα μετά τη Θ. Λειτουργία στον Ι.Ναό 
Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Τορόντο. 

Από αριστερά καθήμενοι:  Ο ιερ. 
προϊστάμενος π. Σπυρίδων Βιτουλαδίτης, 

ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, η πρόεδρος 
της ΕΚΤ κα Μπέτυ Σκουτάκη και ο π. 

Απόστολος Γκόλιας. Όρθιοι : Ο κ. Γιώργος 
Μανίκης και ο κ. Νικηφόρος Λαμπίρης.

Lunch after the Divine Liturgy at the 
Greek Orthodox Community of St. Irene 
Chrysovalantou in Toronto. Seated from 

the left: Community Priest Fr. Spyridon 
Vitouladitis, Archbishop Sotirios, President 

of the GCT Ms. Betty Skoutakis and Fr. 
Apostolos Gkolias. Standing Mr. George 

Manikis and Mir. Nikiforos Lampiris. 
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ΘυμηθεΙτε τηΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΘεολογικΗ μας ΑκαδημΙα

Στις ετήσιες δωρεές σας και στη Στις ετήσιες δωρεές σας και στη 
Διαθήκη σας περιλάβετε και την Διαθήκη σας περιλάβετε και την 

Θεολογική μας Ακαδημία. Θεολογική μας Ακαδημία. 
Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας Εγγυάται το μέλλον της  Εκκλησίας 
και του Ελληνισμού στον Καναδά. και του Ελληνισμού στον Καναδά. 

Χρειάζεται την αγάπη και την Χρειάζεται την αγάπη και την 
υποστήριξη όλων μας. υποστήριξη όλων μας. 

Το επίσημο όνομά της είναι: Το επίσημο όνομά της είναι: 
Patriarchal Toronto OrthodoxPatriarchal Toronto Orthodox

Theological AcademyTheological Academy

NEΑ I. NEΑ I. AAΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠHHΣΣ

PROGRAM OF 
HIS EMINENCE 

ARCHBISHOP SOTIRIOS

ΑAP R I L  2 0 2 2

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου. Σύσκεψη είχε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος με τον ταμία Δημήτριο Άννα και τον νομικό 
σύμβουλο Γεώργιο Καραγιαννίδη της Ι. Αρχιεπισκοπής 
για θέματα της Αρχιεπισκοπής.

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου. Σε ακρόαση δέχθηκε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος τους φοιτητές της Ακαδημίας μας, π. 
Ευδόκιμο Μαθιουδάκη, π. Ευάγγελο Αναστασιάδη και 
Τριάνταφυλλο Τζίτζικα και συζήτησε διάφορα θέματα 
μαζί τους.

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου. Θ. Λειτουργία τέλεσε ο 
Αρχιεπ. Σωτήριος στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορόντο και 
πολλά μνημόσυνα μεταξύ των οποίων του Δημητρίου 
Αλεξανδρή, εγγονού του αδελφού του, ο οποίος 
απεβίωσε σε νεαρότατη ηλικία από ανεύρισμα.

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο 
επισκέφθηκε στο γραφείο του η κα Παρασκευή (Μπέτυ) 
Σκουτάκη, πρόεδρος της ΕΚΤ και δια μακρού συζήτησαν 
θέματα καλής συνεργασίας.

Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου. Στη Μητέρα των 
Εκκλησιών Άγ. Γεώργιο, λειτούργησε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος με τον αρχαιότερο ιερέα της Ι. Αρχιεπισκοπής 
μας π. Τριαντάφυλλο Πορφύρη και εκ μέρους του 

Ο Άλμπερτ Αϊν-
στάιν έγραψε κάποτε 
σε έναν πίνακα:

Ξαφνικά ξέσπασε 
χάος στην τάξη επειδή 
ο Αϊνστάιν έκανε ένα 
λάθος. Προφανώς, η 
σωστή απάντηση στο 
9 × 10 δεν είναι 91. Και 
όλοι οι μαθητές του 

Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ 

πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς 
ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ 

πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 
(Ματθ. στ´ 14-15)

The Lord said: If you forgive other people when The Lord said: If you forgive other people when 
they sin against you, your heavenly Father will they sin against you, your heavenly Father will 
also forgive you. But if you do not forgive also forgive you. But if you do not forgive 
others their sins, your Father will not others their sins, your Father will not 

forgive your sins.forgive your sins.
(Matthew 6:14-15)

Για να είναι  η νηστεία σωστήΓια να είναι  η νηστεία σωστή
Για να είναι η νηστεία σωστή υπάρχουν ορισμένοι 

όροι που πρέπει να τηρούνται.
Να μετανοείς, να ζητείς συγχώρηση και να 

συγχωρείς.
Να νηστεύεις όχι για το θεαθήναι, αλλά γιατί 

το πιστεύεις.
Να μη θησαυρίζεις θησαυρούς επί της γης, αλλά 

στον ουρανό. Τις οικονομίες της νηστείας να τις 
κάμνεις ελεημοσύνη. Και όχι μόνο αυτές.

Να ελέγχεις τα εισερχόμενα και εξερχόμενα. Όχι 
μόνο φαγητά, αλλά τα πάντα. Τι τρως. Τι πίνεις. Να 
μην καπνίζεις. Να μην παίρνεις ναρκωτικά. Να μην 
αφήνεις τους πειρασμούς να σε διαπερνούν. Να μη 
σκέφτεσαι αμαρτωλά. Να μην αφήνεις τις πονηρές 
σου σκέψεις να σε κυριεύουν και να γίνονται 
βλαβερές επιθυμίες και πράξεις. Οι διαθέσεις σου 
για τους άλλους ανθρώπους να είναι πάντα καλές.

Με αυτές τις σκέψεις ας μπούμε στην Μεγάλη 
Σαρακοστή και ο Άγιος Θεός να μας βοηθήσει να 
φθάσουμε αγνοί και καθαροί να προσκυνήσουμε 
τα Άχραντα Πάθη του Χριστού και την Αγία 
Ανάστασή Του.

ΚΣ

9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45

9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 91

τον κορόιδευαν.
Ο Αϊνστάιν περίμενε να σωπάσουν όλοι και είπε:
«Παρά το γεγονός ότι ανέλυσα σωστά εννέα 

προβλήματα, κανείς δεν μου έδωσε συγχαρητήρια. 
Αλλά όταν έκανα ένα λάθος, όλοι άρχισαν να γελούν. 
Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν ένας άνθρωπος είναι 
επιτυχημένος και έξυπνος, η κοινωνία θα παρατηρεί 
το παραμικρό λάθος του και θα ψάχνει για τις ατέλειες 
του. Και αυτό θα τους αρέσει γιατί δεν τους αρέσει να 
νιώθουν κατώτεροι.

Μην αφήνετε λοιπόν την κριτική να καταστρέψει τα 
όνειρά σας. Το μόνο άτομο που δεν κάνει ποτέ λάθος 
είναι κάποιος που δεν κάνει τίποτα και όσο καλύτερος 
είσαι από τους άλλους να το πάρεις απόφαση ότι  
περισσότερη κριτική θα δέχεσαι. Αν δεν μπορούν να 
σε φτάσουν. Θα προσπαθήσουν να σε ρίξουν για να 
σε φτάσουν.

Αϊνστάιν: Όταν έκανα ένα λάθος όλοι άρχισαν να γελούν…Αϊνστάιν: Όταν έκανα ένα λάθος όλοι άρχισαν να γελούν…

Καλή και ΕυλογημένηΚαλή και Ευλογημένη
Σαρακοστή.Σαρακοστή.
Have a blessed Have a blessed 
Great Lent.Great Lent.

Η γιορτή Η γιορτή 
της Αγίας της Αγίας 
ΦιλοθέηςΦιλοθέης
Όπως κάθε χρόνο, 

γιορτάσθηκε η Αγία 
Φιλοθέη, προστάτιδα 
της Φιλοπτώχου Αδελ-
φότητας Καναδά στον Ι. 
Ναό Αγ. Νικολάου όπου 
υ πάρχει  κα ι  παρ ε κ-
κλήσιο της αγίας. Η 
φωτογραφία μετά τη 
Θεία Λ ειτο υργία με 
τους ιερείς που έλαβαν 
μέρος, τον Επίσκοπο 
Πατάρων Αθηναγόρα, τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, την πρόεδρο της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγ. Νικολάου κα Αναστασία 
Σωτηροπούλου, την πρόεδρο του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά κα Ζωή Βερούτη, και την πρόεδρο 
της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Αγ. Νικολάου κα Γεωργία Χαραμή.

As every year, St. Philothei, patron saint of the Philoptochos Sisterhood of Canada, was celebrated at the Greek Orthodox 
Community of St. Nicholas in Toronto where there is a chapel dedicated to the saint. In the photo, which was taken after the Divine 
Liturgy, are the priest who took part in the Divine Liturgy, Bishop Athenagoras of Patara, His Eminence Archbishop Sotirios, the 
President of the Greek Orthodox Community of St. Nicholas, Ms. Anastasia Sotiropoulos. The President of the Philoptochos Sisterhood 
of Canada, Ms. Zoe Veroutis, and the St. Nicholas Philoptochos chapter President Ms. Gerogia Haramis. 

Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίου χειροθέτησε τον δικηγόρο Χριστόφορο 
Τζίκα Άρχοντα Δικαιοφύλακα και τον δικηγόρο 
Νικόλαο Καπέλο Άρχοντα Νομοφύλακα, οι οποίοι 
προσέφεραν πάρα πολλές υπηρεσίες, ο μεν πρώτος 
στην Ι. Αρχιεπισκοπή μας, ο δε δεύτερος στον Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου. Επηκολούθησε γεύμα με τους καλεσμένους 
τους. Θερμά συγχαρητήρια. Άξιοι!

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου. Σύσκεψη είχε ο Αρχιεπ. 
Σωτήριος με την πρόεδρο του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά 
(ΑΣΦΑΚ) κα Ζωή Βερούτη και μεταξύ άλλων θεμάτων 
απεφάσισαν, εφόσον τα μέτρα του κορωνοϊού έχουν 
χαλαρώσει, να γίνουν οι πρώτες τρεις πνευματικές 
συνάξεις των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων: Η πρώτη 
το Σάββατο 19 Μαρτίου, στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και 
Ελένης, Τορόντο, η δεύτερη το Σάββατο 26 Μαρτίου, 
στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, Laval και η τρίτη το Σάββατο 
2 Απριλίου στον Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου, Chatham.

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο 
στο γραφείο του επισκέφθηκε ο κ. Edward Milic από 
τους μεγάλους δωρητές της Ι. Αρχιεπισκοπής μας και 
συζήτησαν διάφορα θέματα.

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου. Θ. Λειτουργία ετελέσθη 
στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο της 
Αγ. Φιλοθέης, προστάτιδος της Φιλοπτώχου Καναδά, 
από τον Αρχιεπ. Σωτήριο και συμμετείχαν ο Βοηθός 
Επίσκοπος Πατάρων Αθηναγόρας και δώδεκα ιερείς. 
Ετέθη σε προσκύνηση τεμάχιο του ιερού λειψάνου της 
Αγ. Φιλοθέης. Παρά τους περιορισμούς του κορωνοϊού, 
προσήλθαν πολλοί ευλαβείς χριστιανοί και ιδιαίτερα 
μέλη των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων της περιοχής 

και όχι μόνο. Μετά τη Θ. Λειτουργία παρετέθη δείπνο 
για όλους στο θαυμάσιο πολιτιστικό κέντρο της Ι. 
Αρχιεπισκοπής. Εκτός των ευλαβών χριστιανών έλαβαν 
μέρος, τόσο στη Θ. Λειτουργία όσο και στο δείπνο ο 
Δημ. Σύμβουλος κ. Νίκος Μαντάς, η πρόεδρος  του 
ΑΣΦΑΚ κα Ζωή Βερούτη, ο Επίσκοπος Πατάρων κ. 
Αθηναγόρας και η πρόεδρος της ΕΚΤ κα Παρασκευή 
(Μπέτυ) Σκουτάκη. Την όλη διοργάνωση, η οποία ήταν 
αρίστη, ανέλαβαν η πρόεδρος του Αρχιεπ. Συμβουλίου 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά κα Ζωή Βερούτη, η 
πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Νικολάου κα Αναστασία 
Σωτηροπούλου και η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αγ. 
Νικολάου κα Γεωργία Χαραμή. Θερμά συγχαρητήρια 
και πολλές ευχαριστίες.

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου. Θ. Λειτουργία ετέλεσε 
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού-Αγ. Γερασίμου-Αγ. Νεκταρίου 
στην Oshawa, ο Αρχιεπ. Σωτήριος με τη συμμετοχή 

του ιερ. προϊσταμένου π. Χριστοφόρου Κουλουλιά και 
τον ιερ. προϊστάμενο της Κοινότητας Αγ. Βαρβάρας-
Αγ. Γερασίμου Mississauga, π. Κωνσταντίνο Τσιάλτα.  
Με ευλάβεια προσήλθαν οι χριστιανοί. Μετά τη Θ. 
Λειτουργία παρετέθη γεύμα για μια ορισμένη ομάδα 
ανθρώπων, όπου ο Αρχιεπ. Σωτήριος βρήκε την ευκαιρία 
να τους μιλήσει ότι πρέπει να προχωρήσουν στην 
αξιοποίηση της τεράστιας περιουσίας της Κοινότητας 
(Ι. Ναός, κτίριο σχολείου 32.000 τ.π. και οικόπεδο 28 
στρεμμάτων). 

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου. Τον Αρχιεπ. Σωτήριο στο 
γραφείο του επισκέφθηκαν ο κ. Νικόλαος Μαντάς, 
Δημ. Σύμβουλος και ο Άρχων Οστιάριος κ. Ευάγγελος 
Σωτηρόπουλος και συζήτησαν για την περαιτέρω 
αξιοποίηση της Κοινότητας του Αγ. Νικολάου Τορόντο, 
την επίσκεψη του Δημάρχου κ. John Tory και το κτίσιμο 

αθλητικού κέντρου.
Έγινε  δ ίωρη δ ιαδικτυακή συνεδρίαση του 

Αρχιεπισκοπικού συμβουλίου. Από τα σαράντα (40) 
μέλη του συμμετείχαν είκοσι οκτώ (28). Εκτός από 
την έκθεση του Αρχιεπ. Σωτηρίου παρουσιάσθηκαν 
οι εξής εκθέσεις: 1. Νομική Έκθεση (Άρχων Γεώργιος 
Καραγιαννίδης), 2. Οικονομική Έκθεση (Άρχων 
Δημήτριος Άνας), 3. Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολ. 
Ακαδημία Τορόντο  (Θεοφ. Επίσκοπος Αθηναγόρας), 4. 
Νεολαία (Θεοφ. Επίσκοπος Ιάκωβος), 5. Αρχιεπισκοπικό 
Συμβούλιο Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά (Ζωή 
Βερούτη), 5. Διαδίκτυο και Κοινωνικά Μέσα Ενημέρωσης 
(Άρχων Ευάγγελος Σωτηρόπουλος).

Συνεζητήθησαν και ελήφθησαν οι δέουσες αποφάσεις. 
Η όλη συενδρίαση η οποία εστέφθη με μεγάλη επιτυχία, 
έκλεισε με προσευχή για την ειρήνη στην Ουκρανία 
και τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίου.

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου. Στον Ι. Ν. Αγ. Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου λειτούργησε ο Αρχιεπ. Σωτήριος 
βοηθούμενος από τον π. Σπυρίδωνα Βιτουλαδίτη και 
τον π. Απόστολο Γκόλια. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας 
ο Αρχιεπ. Σωτήριος ευχαρίστησε τον αποχωρούντα π. 
Σ. Βιτουλαδίτη, ο οποίος του λοιπού θα υπηρετεί στον 
Ι. Ν. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου και καλωσόρισε τον π. 
Απόστολο Γκόλια, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα 
ιερ. προϊσταμένου του Ι. Ν. Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 
από 1ης Μαρτίου 2022. Στη συνέχεια η πρόεδρος της 
ΕΚΤ κ. Παρασκευή (Μπέτυ) Σκουτάκη με τον πρόεδρο 
του Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης κ. Θεόδωρο Ράλλη, άλλα μέλη του 
συμβουλίου και της Φιλοπτώχου-Πρόνοιας, τους δύο 
ιερείς και τον Αρχιεπ. Σωτήριο είχαν ελαφρύ γεύμα 
στην αίθουσα του Ι. Ναού και συζήτησαν θέματα 
συνεργασίας και ανάπτυξης. Η όλη ατμόσφαιρα ήταν 
αρίστη.

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου. Σύσκεψη με τον δικηγόρο 
Χριστόφορο Τζίκα και τον αρχιτέκτονα Λ. Μακρυμίχαλο 
είχε ο Αρχιεπ. Σωτήριος και συζήτησαν για την 
περαιτέρω αξιοποίηση του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, 
αλλά και των άλλων περιουσιών της Ι. Αρχιεπισκοπής 
μας.


