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Διανύουμε πλέον την Εβδομάδα των Παθών και 
προετοιμαζόμαστε για τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας: 
Την Ανάσταση του Χριστού που, μέσα από την θυσία Του, 
μάς έδωσε το χαρμόσυνο μήνυμα της ζωής, σηκώνοντας 
στους ώμους Του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων.

Η Θυσία του Θεανθρώπου και το μήνυμα αγάπης προς τον 
συνάνθρωπο, από μόνα τους έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς 
μάς διδάσκουν πως, όσο σκληρά κι αν δοκιμαζόμαστε, αν 
σταθούμε με δύναμη, με αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, 
με πίστη και αισιοδοξία, θα βρούμε τη διέξοδο από κάθε 
δεινή δοκιμασία. Και στους ζοφερούς καιρούς που ζούμε, ο 
συμβολισμός της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης 
καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ.

Βαριά τραυματισμένοι από τα τρία προηγούμενα χρόνια της 
σκληρής δοκιμασίας που ζήσαμε με τον φόβο της πανδημίας, 
βρισκόμαστε και πάλι στο χείλος της καταστροφής προς 
χάριν των ηγεμονικών ανταγωνισμών. Αντί να πορευθούμε 
με κατάνυξη προς την Ανάσταση του Θεανθρώπου και να Χριστός Ανέστη!

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα 
του Προέδρου της Γερουσίας 
του Καναδά κ. George Furey
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«...θανάτω θάνατον πατήσας...»
Αρχιεπισκόπου καναδά Σωτηρίου

Νεκρούς ανέστησε o Χριστός. Τo γιό της χήρας της Ναΐν. Τη θυγατέρα του 
Ιαείρου. Και άλλους. Για τη δική Του ανάσταση µίλησε. Μα δεν Τον πίστευε 
ο κόσµος. Τον θεωρούσαν πλάνο. Δεν Τον πίστευαν ούτε οι µαθητές. Κι οι 
µυροφόρες τα ίδια. Τον αγαπούσαν. Τον λάτρευαν. Μα δεν πίστευαν στην 
Ανάστασή Του. Ο θάνατός Του στο σταυρό γκρέµισε κάθε πίστη. Έκαµε να 
χαθεί κάθε ελπίδα. Έσβησε κάθε φως. Το µαύρο πέπλο του θανάτου σκέπασε 
τα πάντα. «Η ζωή εν τάφω κατετέθη».

Οι µαθητές είναι συναγµένοι στο υπερώο για «τον φόβο των Ιουδαίων». 
Οι µυροφόρες νύχτα-νύχτα πηγαίνουν στον τάφο µε αρώµατα. Αναµένουν να 
βρουν νεκρό το Διδάσκαλο. Να αλείψουν µε µύρα το άψυχο σώµα. Σκέφτονται. 
«Τίς αποκυλήσει ηµίν τον λίθον εκ της θύρας του µνηµείου»; Καµιά σκέψη για 
ζωή. Για νίκη του θανάτου. Για Ανάσταση.

Φθάνουν στον τάφο. Αλλά «αποκεκύλισται ο λίθος». Τί συνέβη; Στο λίθο 
κάθεται λευκοντυµένος άγγελος. Γλυκά µιλάει στις µυροφόρες. Τις λέγει: «Μη 
φοβείσθε. Ζητάτε τον Ιησούν; Τον Ναζαρινόν; Ουκ έστιν ώδε. Ηγέρθη. Ιδήτε. 
Αδειανός είναι ο τάφος. Πηγαίνετε σεις απόστολοι στους Αποστόλους και 
πείτε τους: Ανέστη ο Κύριος». Πώς; «Θανάτω θάνατον πατήσας».

Δεν ήταν θάνατος αυτός. Ήταν θυσία. Ήταν «θανάτου νέκρωσις. Άδου 
καθαίρεσις. Άλλη βιοτή». Άλλη ζωή. Αυτός ο θάνατος χάρισε ζωή σ’αυτούς 
που ήταν στα µνήµατα. Άνοιξε τις πόρτες του παραδείσου. Ο Χριστός «πρωτότοκος των νεκρών εγένετο».

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το φως το αληθινόν και άδυτον. Η ζωή, η πραγµατική και αιωνία. Η µεγάλη, η 
µόνη αληθινή ελπίδα του κόσµου. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού η ζωή θα ήταν σκοτεινή και ταραγµένη. Πορεία 
απελπισίας. Φθοροποιά, µελαγχολική πεποίθηση, ότι ο θάνατος θα τα καταστρέψει όλα.

Αλλά όχι. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας». Ζωή στην ανάσταση του Χριστού. Είναι 
πορεία ελπίδας και αισιοδοξίας. Αυτή η ελπίδα η δηµιουργική, η ενισχυτική, ζωηφόρα, «ην ως άγκυραν έχοµεν της 
ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν» µας στηρίζει και µας εµπνέει και µας καθοδηγεί προς την αιωνιότητα µε θάρρος. 
Με το θάνατό µας αφήνοµε την επίγεια ζωή. Αλλά, διότι ο Χριστός µε το θάνατο νίκησε το θάνατο, µπαίνοµε στην 
άλλη ζωή, τη φωτεινή, την αναστηµένη, την µακαρία, την αιωνία.

Μπόρες και κύµατα και τρικυµίες χτυπούν τη βάρκα της ζωής µας. Είναι γεγονός. Αλλά µε τον Αναστηµένο Χριστό 
θα καταλήξοµε στον ξάστερο και γαλήνιο ουρανό της µακαριότητας. Ο ίδιος µας το είπε: «Εν τω κόσµω θλίψιν 
έξετε. Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσµον». Δε µας το είπε µόνο. Ο ίδιος είχε θλίψεις πολλές στον κόσµο. 
Έπαθε περισσότερα από κάθε άλλον. Μέχρι που πέθανε καρφωµένος στο σταυρό. Αλλά νίκησε. Αναστήθηκε.

Ο Χριστός µας θέλει µαζί Του. Νικητές. Αναστηµένους. Θριαµβευτές. Ξεκαινουργιωµένους. «Ει τις εν Χριστώ, 
καινή κτίσις». Όποιος ζει κατά Χριστό είναι καινούργια κτίση. Καινούργια δηµιουργία. Μας παραγγέλλει ο Απόστολος 
Παύλος: «Εκκαθάρατε την παλαιάν ζύµην, ίνα ήτε νέον φύραµα». Να ξεκαθαρίσουµε το παλιό προζύµι της κακίας 
του αµαρτωλού ανθρώπου. Τα φαύλα, τα πάθη, οι αδυναµίες, κάθε τι το σάπιο, το γηρασµένο, να φύγει. Να γίνουµε 
καινούργιοι άνθρωποι. Εξωραϊσµένοι, αναδίδοντας το άρωµα της καθαρότητας, της αγιότητας, της αναµόρφωσης.

Οι χριστιανοί και µάλιστα οι συνειδητοί χριστιανοί της σήµερον, είµαστε στην µειονότητα. Πώς θα γίνει το µήνυµα 
αυτό της νίκης του θανάτου, που δεν έρχεται απ’τον ήλιο ή το φεγγάρι - τη νεκρή ύλη-, αλλ’ εκπέµπεται απ’ το 
ζωηφόρο αδειανό τάφο του Κυρίου, ν’ακουσθεί σε κάθε µήκος και σε κάθε πλάτος της γης;

Κάνω µια τολµηρή σκέψη. Μειονότητα και µάλιστα ελάχιστη µειονότητα είναι οι τροµοκράτες. Το µήνυµά τους 
όµως κατακλύζει τα πάντα, εφηµερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Σκεπάζει τη γη. Γιατί η κακία ν’ακούγεται τόσο 
πολύ, κι η αρετή να φιµώνεται; Γιατί στην Ουκρανία να χύνεται τόσο αίμα; Γιατί να χύνεται τόσο αδελφικό αίμα; Γιατί 
να υπάρχουν οι αδελφοκτόνοι;  Ποιος θα σταματήσει αυτό το κακό; Πώς χριστιανοί ορθόδοξοι δεν σκέφτονται αυτό 
που κάνουν;  Μπορεί να είναι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί, να πιστεύουν στο Σταυρό και στην Ανάσταση και να 
χύνουν αδελφικό αίμα;  Τα σκέφτονται τα αθώα παιδιά που σκοτώνουν; Στον Γολγοθά και στον σταυρό νικήθηκε 
η κακία. Πώς τώρα αποθρασύνεται; Ο σατανάς κάνει το έργο του. Εµείς οι χριστιανοί τί κάνουµε; Αναλογιζόµαστε 
την ευθύνη µας;

«Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας...». Εµπρός κι’εµείς οι χριστιανοί ν’αναστηθούµε µαζί 
Του. Να συντρίψοµε τις αλυσίδες της αµαρτίας. Να είναι η παρουσία του αναστηµένου Χριστού ζωντανή στις 
καρδιές µας. Να είναι η παρουσία η δική µας αισθητή στην κοινωνία. Να νικηθεί η κακία. Να σταµατήσει το µαύρο 
πέπλο της να σκεπάζει την ανθρωπότητα. Το µήνυµα της Ανάστασης και της νίκης του θανάτου να δονεί τις 
καρδιές µας και να ηχεί και να βιώνεται σ’όλο τον κόσµο.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ο κ. ΓίΑΝΝηΣ ΑΝΤΩΝοΠουλοΣ
και η σύζυγός του 

εύχονται 
σε όλο τον Ελληνισμό 

Εύχομαι και προσεύχομαι να διέλθετε την Μεγάλη Εβδομάδα με πολλή 
κατάνυξη και πνευματική ανάταση. Η χαρά της Ανάστασης του Χριστού να 

γεμίζει την ψυχή σας πάντοτε. Θλίβεται η ψυχή μας, γιατί ο Χριστός ξανασταυρώνεται 
στην Ουκρανία. Ας προσευχόμαστε και ας κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να σταματήσει 
αυτός ο Γολγοθάς του Χριστού και κάθε χριστιανού στην Ουκρανία.

* * * * * * * *
I wish you a spiritually fulfilling journey through Holy Week. I hope and pray for the 

joy of Christ’s Resurrection to always fill your hearts, even as we continue to anguish over 
the situation in Ukraine. It is as if Christ Himself is being led to Calvary to be crucified all 
over again. Let us pray and do what we can to stop this persecution which is directed at 
Christ and every Christian in Ukraine.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΣΧΑ 2022

Mr.Eleftherios Sklavos
Evdomada-Greek Weekly News
Toronto, Ontario

Αγαπητέ κ. Σκλάβε, 
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γιατρέψουμε τις πληγές που έχουμε υποστεί από την πανδημία, βυθιζόμαστε σε 
κατάθλιψη από τα γεγονότα της επικαιρότητας και προσπαθώντας να καταλύσουμε 
κάθε ίχνος λογικής, συζητούμε για νέους «παγκόσμιους πολέμους».

Οι απάνθρωπες, σκληρές και βάναυσες εικόνες από τη Σαγκάη, οι παρανοϊκοί 
ηγέτες και ο, με αμέτρητες διαλείψεις, αλαφροΐσκιωτος «πλανητάρχης» Μπάϊντεν, 
γίνονται προπομποί ενός νέου Γολγοθά για όλη την Ανθρωπότητα. Ενός «Γολγοθά» 
που προμηνύει μια δύσκολη «ανάβαση» με ανυπολόγιστες συνέπειες και κόστος 
για όλο τον κόσμο.

Σ’ αυτή τη σκοτεινή εποχή, με πολλαπλές απειλές, αναθεωρήσεις, ματαιώσεις, 
απογοητεύσεις, η μόνη σταθερά κάθε ανθρώπου είναι η αληθινή του πίστη. 
Αυτή που μας χάρισε ο Κύριος με τη θυσία Του. Τον δρόμο προς τη Θέωση του 
ανθρώπου, που τιμούμε και δοξάζουμε αυτές τις ημέρες.

Μέσα από το Θείο Δράμα ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το μέγεθος της μικρότητάς 
του και μέσα από το Αναστάσιμο Μήνυμα, την ακατάλυτη ισχύ της Αγάπης, την 
αναγέννηση της οποίας συμβολίζει ο μαρτυρικός θάνατος του Θεανθρώπου στον 
Σταυρό!

Τις Άγιες τούτες μέρες, με κατάνυξη και περισυλλογή, ας δούμε το πραγματικό 
μήνυμα τους. Ας αναλογιστούμε την ανθρώπινη υποκρισία και τις αμαρτίες μας. Οι 
μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος μάς θυμίζουν ότι όλοι μας είμαστε έτοιμοι ακόμα 
και να σταυρώσουμε τον Σωτήρα μας, επειδή σε αυτόν τον δρόμο μάς καθοδηγούν 
όσοι φανατίζουν τα πλήθη παραπλανώντας τα.

Κορωνοϊοί, πόλεμοι, ανθρώπινες έριδες, εμπορικές διαμάχες, μόδες έρχονται 
και παρέρχονται. Όσο κι αν προκαλούν ανατροπές ή και δυστυχία στην παρούσα 
ζωή. Στο χέρι μας είναι να κλείσουμε τα αυτιά μας και να μην παρασυρόμαστε από 
εφήμερες Σειρήνες.

Στο χέρι μας είναι να εστιάσουμε σ’ αυτά που βιώνουμε την Εβδομάδα των 
Παθών. Το Πάθος, τη Θυσία και την Αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο.

Ας παραδειγματιστούμε απ’ ό,τι μάς δίδαξε ο Χριστός με τη Θυσία Του και ας 
κοιτάξουμε τον συνάνθρωπό μας με αγάπη.

Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ας αναλογιστούμε πως το Αναστάσιμο μήνυμα 
παραμένει ένα και αναλλοίωτο: είναι το φως της αισιοδοξίας για το αύριο, είναι το 
φως της ελπίδας. Είναι το Φως της Ανάστασης του Κυρίου μας, που μας οδηγεί.

Από όλο το προσωπικό της «Εβδομάδας», σας ευχόμαστε ολόψυχα να περάσετε 
αυτές τις ευλογημένες ημέρες με υγεία, γαλήνη, προσωπική και οικογενειακή 
ζεστασιά κι ευτυχία!

Καλή Ανάσταση και το Άγιο Φως να κρατήσει αναγεννημένη και ζωντανή την 
ελπίδα στις καρδιές σας!

Από τη Σύνταξη της «Εβδομάδας»

Χριστός Ανέστη!
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Παρασκευή του Αγίου Μύρου 
πραγματοποιείται μια φορά στα 10 χρόνια

Την Κυριακή των Βαΐων, 17 Απριλίου 2022, ξεκίνησε στο 
Φανάρι η τελετή παρασκευής του Μύρου, μια διαδικασία 
πενθήμερη, που φθάνει έως τη Μεγάλη Πέμπτη, οπότε και 
ολοκληρώνεται η τελετή με τον Καθαγιασμό του. 

Πρόκειται για μια διαδικασία που τελείται κάθε δέκα 
χρόνια, αποκλειστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (κατ᾿ 
αρχαίο προνόμιο). Πρώτη φορά η τελετή παρασκευής 
του πραγματοποιήθηκε στα 1903, επί Πατριαρχίας 
Ιωακείμ του Γ’. Μάλιστα δε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος στις 22 Οκτωβρίου 2021 
συμπλήρωσε πατριαρχική τριακονταετία, θα παραστεί και 
θα προεξάρχη στην τελετή για τρίτη φορά στη διάρκεια της 

πατριαρχίας του.

δυο λόγια για τα συστατικά του Μύρου:
Το Άγιο Μύρο είναι ένα μείγμα λαδιού που αποτελείται 

από 57 διαφορετικά φαρμακευτικά φυτά και αρωματικές 
ουσίες. Αιθέρια έλαια, δρόγες, αρωματικά φυτά και ροδέλαιο, 
μεταξύ άλλων, ανακατεύονται  μαζί και σιγοβράζουν. 
Αυτά τα υλικά, με διάφορες προσθήκες και αφαιρέσεις, 
εμφανίζονται σε εκκλησιαστικούς καταλόγους ήδη από 
τον 8ο αιώνα και φθάνουν έως και τον 19 ο αι. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τη μαστίχα Χίου, την ίριδα, τη νάρδο, φύλλα 
ινδικού, το κιννάμωμο, τον μόσχο, την αγγελική, τα μύρα, 
το μυροβάλανο, το σάψιχο, τον οίνο, το έλαιο, τη ζινγκίβερη 
κ.ά.

Ο τρόπος και η τελετή παρασκευής: 
Ως τονίσαμε, η τελετή ξεκινάει Κυριακή των Βαΐων. Ο 

Πατριάρχης, μετά από ειδική ευχή, αναθέτει στον Μυρεψό, 
που προΐσταται της ομάδας των Μυρεψών (καλείται και 
Άρχοντας Μυρεψός), την ευθύνη της όλης διαδικασίας 
παρασκευής και ψησίματος (το ψήσιμο ονομάζεται 
«έψησις»). Οι Μυρεψοί κατέχουν σημαίνοντα ρόλο στην 
τελετή, καθώς είναι επιστήμονες φαρμακοποιοί και χημικοί, 
οι ειδικές γνώσεις των οποίων είναι πολύτιμες για την 
παρασκευή και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το ψήσιμο γίνεται σε έναν κατάλληλο για τον σκοπό 
αυτό χώρο, ειδικά διαμορφωμένο, στον περίβολο του 
Πατριαρχείου. Τη Μεγάλη Δευτἐρα το πρωί, μετά το πέρας 
της Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης 
ραντίζει με αγιασμό τους λέβητες, τα υλικά και τα σκεύη, 
εντός των οποίων θα συγκεντρωθεί το Μύρο. Λίγο 
αργότερα, ο ίδιος ο Πατριάρχης θα ανάψει εναν προς έναν 
τους συνολικά πέντε λέβητες, στους οποίους, ως καύσιμη 
ύλη, έχουν χρησιμοποιηθεί φθαρμένα εκκλησιαστικά βιβλία 
και έντυπα και παλαιά ξύλα από διάφρα μέρη του ναού, που 
πλέον δεν είναι χρήσιμα και λειτουργικά (παλαιά στασίδια 
κ.ά.). Κατόπιν, ο Πατριάρχης θα ξεκινήσει την ανάγνωση 
ευαγγελικών περικοπών, και θα συνεχίσουν αρχιερείς και 
λοιποί ιερείς.

Ο Καθαγιασμός:
Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθηθεί τη Μεγάλη Τρίτη 

και Μεγάλη Τετάρτη. Έως τότε, το μύρο, διαυγές πλέον, θα 
μεταγγιστεί σε ειδικούς και μεγάλους αργυρούς αμφορείς, 
σε μικρότερα αντίστοιχα δοχεία και σε αλαβόστρινα και όλα 
μαζί θα μεταφερθούν στο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα. Από 
εκεί, με αρχιερατική και ιερατική πομπή, προεξάρχωντος 
του Οικουμενικού Πατριάρχη, θα μεταφερθούν στον 
Πατριαρχικό Ναό, όπου θα τοποθετηθούν γύρω και επάνω 
επί της Αγίας Τράπεζας. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας 
θα γίνει και ο Καθαγιασμός του Μύρου, το οποίο πλέον 
καθίσταται σε «Άγιο» Μύρο και αποστέλλεται σε όλες τις 
Ορθόδοξες Εκκλησίες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
κατά το Μυστήριο του Χρίσματος, το οποίο τελείται μαζί με 
αυτό του Βαπτίσματος.

Η στάση της Μόσχας και άλλων Εκκλησιών 
που πρόσκεινται σε αυτή:

Έντονο είναι το ενδιαφέρον στο Φανάρι για τη στάση που 
θα κρατήσει το Πατριαρχείο της Μόσχας και το αντίστοιχο 
της Σερβίας, που πρόσκεινται ανοιχτά στη Ρωσία, απέναντι 
στην όλη διαδικασία παρασκευής του Αγίου Μύρου.

Ο απόηχος του πολέμου στην Ουκρανία και η σιωπηρή 
ουδετερότητα του Προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησίας, 
στην ουσία, έχει απομονώσει το Πατριαρχείο της Μόσχας, 
με τις πάλαι ποτέ φιλικές προς αυτήν Εκκλησίες να 
αποστασιοποιούνται, ως έπραξε πρόσφατα η Εκκλησία 
της Πολωνίας. Αυτό, σε συνδυασμό με την ήδη ταραγμένη 
σχέση Φαναρίου και Μόσχας, κρίνει αμφίβολο το ενδεχόμενο 
ο Πατριάρχης Κύριλλος να αποστείλει αντιπροσωπεία στην 
Πόλη για την τελετή του Καθαγιασμού ή, ως άλλη πιθανή 
ενέργεια, επιχειρήσει να κρατήσει αποστάσεις, στην ουσία 
απαξιώνοντας την τελετή και όλη διαδικασία.

Την ίδια ώρα, η, εκτός απροόπτου, παρουσία του 
Αρχιεπισκόπου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνειου 
στο Φανάρι, πέραν των άλλων, θα δυσχεράνει ακόμη 
περισσότερο τη θέση της Ρωσικής Εκκλησίας και θα 
ενισχύσει την ήδη τεταμένη σχέση Φαναρίου και Μόσχας.

Μένει να φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα η θέση και 
στάση που θα τηρήσει το Πατριαρχείο της Μόσχας, το οποίο, 
ήδη, τελεί σε μια μορφή εκκλησιαστικής απομόνωσης, με 
τις Εκκλησίες που άλλοτε πρόσκεινταν σε αυτό, σταδιακά, 
η μία με τά την άλλην, να διαφοροποιούν τη στάση τους.
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Ανδρέας Κατσανιώτης από 
Καναδά: Θερμό ενδιαφέρον 
για επενδύσεις στην Ελλάδα 
από ομογενείς επιχειρηματίες

Συναντήσεις με τους εκπροσώπους και τα μέλη των 
Ελληνικών κοινοτήτων Μόντρεαλ, Οττάβας και Τορόντο 
περιελάμβανε το πρώτο μέρος της επίσκεψης του 
Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα 
Απόδημου Ελληνισμού Ανδρέα Κατσανιώτη στον 
Καναδά.

Στο πλαίσιο της περιοδείας στην Βόρεια Αμερική 
ο κ. Κατσανιώτης πραγματοποίησε συναντήσεις 
και Ελληνοκαναδούς επιχειρηματίες οι οποίοι 
εξέφρασαν θερμό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην 
Ελλάδα αναγνωρίζοντας την σημαντική πρόοδο 
που παρουσιάζει η χώρα μας τα τελευταία τρία 
χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο Μόντρεαλ (8 & 9/4) ο κ. Κατσανιώτης είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Κοινότητας Ανδρέα Κριλή, το ιστορικό 
στέλεχος της κοινότητας Νικόλαο Παγώνη και 
τα υπόλοιπα δραστήρια μέλη του Συλλόγου. 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε 
επίσης με τους Ελληνικής καταγωγής βουλευτές 
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου και Αννυ Κουτράκη 
και τους ομογενείς Δημοτικούς Συμβούλους 
Μαίρη Ντέρου, Εφη Γιάννου, Δέσποινα 
Σούριας, Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Αναστασία 
Ασημακοπούλου, Βασίλειο Καρυδόγιαννη, Αγλαϊα 
Ρεβελάκη και Δημήτριο Μπέη με τους οποίους 
συζήτησαν μεταξύ άλλων την δημιουργία διεθνούς 
δικτύου Ελλήνων αιρετών της Διασποράς.  Τέλος, 
ο κ. Κατσανιώτης επισκέφθηκε το σχολείο 
«Σωκράτης – Δημοσθένης» που λειτουργεί υπο 
την διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος 
Μοντρεάλ.

Αναχωρώντας από το Μόντρεαλ, ο κ. 
Κατσανιώτης δήλωσε «εκφράζω την υπερηφάνειά 
μου για όσα έχουν καταφέρει τα μέλη της Ελληνικής παροικίας. Τους ευχαριστούμε 
που διατηρούν και προβάλλουν τις αξίες της Πατρίδας και της πίστης μας»

Στην Οττάβα (10 & 11/4) τον Υφυπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε η Πρέσβης της 
Ελλάδας στον Καναδά Κωνσταντίνα Αθανασιάδου. Ο κ. Κατσανιώτης συναντήθηκε 
με την Καναδή ομόλογό του Sandra McCardell με την οποία συμφώνησαν ότι 
η Ελληνική ομογένεια αποτελεί γέφυρα ισχυρής φιλίας Ελλάδας – Καναδά. 
Παράλληλα, με αφορμή την συμπλήρωση 80 ετών διπλωματικών επαφών των 
δύο χωρών συμφώνησαν στην περεταίρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ο κ. 
Κατσανιώτης και η κα. McCardell αναφέρθηκαν και στην Ρώσικη εισβολή στην 
Ουκρανία τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, 
της προστασίας των αμάχων και των Ελλήνων ομογενών της περιοχής. Επίσης, 
τον Υφυπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Οττάβας 
Jim Watson ο οποίος αποτελεί σταθερός υποστηρικτής της ελληνικής παροικίας.  

 Στο Τορόντο (12 &13/4) τον κ. Κατσανιώτη υποδέχθηκε ο Γενικός Πρόξενος 
Βίκτωρας Μαλιγκούδης. Ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο 
Καναδά κ. Σωτήριο ο οποίος τον ξενάγησε 
στην Πατριαρχική Θεολογική Ακαδημία και στο 
Ελληνορθόδοξο σχολείο «Metamorphosis» 
που επιτελεί σημαντικό έργο διδάσκοντας στα 
Ελληνόπουλα δεύτερης και τρίτης γενιάς την 
γλώσσα και τον πολιτισμό της πατρίδας.

Παράλληλα, ο κ. Κατσανιώτης επισκέφθηκε 
το Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο όπου 
τον υποδέχθηκε η πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο Μπέττυ Σκουτάκη και τον 
ξενάγησε στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας. Ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης 
με την βουλευτή του κυβερνόντος κόμματος στο 
Οντάριο και Αντιπρόεδρο Πα.Δ.Ε.Ε κυρία Effie 
Triantafilopoulos, τον Πρόεδρο THI Καναδά κ. 
John Sotos, το ιδρυτικό στέλεχος του Hellenic 
Heritage Foundation κ. Steve Mikropoulos και την 
κυρία Marie Bountrogianni πρώην Υπουργό της 
κυβέρνησης του Οντάριο. Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί 
το Royal Ontario Museum όπου φιλοξενείται προσωρινά μια από τις Κόρες της 
Ακρόπολης και μεταφέρει στην Βόρεια Αμερική την ακτινοβολία του Ελληνικού 
πολιτισμού. Η έκθεση της Κόρης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του 
Ιδρύματος Ελληνικής Κληρονομιάς. Από την Οττάβα ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
δήλωσε: «συνάντησα Έλληνες που κρατούν στην καρδιά τους αναμμένη τη φλόγα 
της πατρίδας και μεταλαμπαδεύουν τις αξίες του πολιτισμού και της πίστης μας 
στα παιδία τους».

Οι επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του Υφυπουργού Εξωτερικών στον 
Καναδά είναι το Κάλγκαρι (14/4) όπου θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους 
της Ελληνικής κοινότητας και το Βανκούβερ (15 &16/4) όπου μεταξύ άλλων θα 
επισκεφθεί το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
του Simon Fraser University

Περιοδεία στον Καναδά του ΥΦΥΠΕΞ Ανδρέα Κατσανιώτη
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 Ουρανο...
      ...κατέβατα 

-Έλα Σκλάβε τι κάνεις;
-Τι να κάνω μικρέ, την έχω αράξει 

εδώ πάνω. Έχω πάρει αγκαλιά ένα 
μπωλ με ποπ κορν και απολαμβάνω το 
τρέξιμο που κάνεις πέρα δώθε, χωρίς 
σταματημό.

-Ωραίος είσαι Σκλάβε! Γελάς με τον 
πόνο μου δηλαδή;

-Έτσι ακριβώς μικρέ. Τόσα χρόνια 
έτρεχα εγώ, σειρά σου λοιπόν τώρα.

-Δεν πειράζει,αντέχω είμαι σκληρό 
καρύδι. Βλέπεις τίποτα καινούργιο από 
κει ψηλά;

-Όλα τα βλέπω, αλλά δεν θα σου πω  
τίποτα αυτή τη στιγμή. Εσύ πάντως 
είσαι σε καλό δρόμο.

-Μόνο που το λες εσύ Σκλάβε,μου 
φτάνει. 

-Βγάζεις την Πασχαλινή έκδοση 
μικρέ και σε καταλαβαίνω. Αυτό που 
επιθυμώ εγώ και όλοι όσοι βρίσκονται 
εδώ πάνω, είναι να είστε καλά και να 
έχετε ένα ευλογημένο Πάσχα.

-Εσύ με καταλαβαίνεις Σκλάβε... 
ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, 
θα τα πούμε όμως όλα την επόμενη 
φορά που θα έρθω. Θέλω να ξέρεις 
όμως ότι την εφημερίδα την προσέχω 
σαν τα μάτια μου και ότι μας λείπεις 
αφάνταστα.

-Όλα τα βλέπω μικρέ. Αξίζανε όλα 
τα δύσκολα που πέρασα μαζί σου.
Τράβα τώρα να τελειώνεις, μήπως και 
ξεκουραστείς.

-Έγινε Σκλάβε θα τα πούμε.
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να έρθει. Οι «πρωτευουσιάνοι» 
είχαν φτάσει από τις 
προηγούμενες ημέρες 
και οι λαμαρίνες γεμάτες 
κουλούρια πηγαινοέρχονταν 
στον φούρνο αφήνοντας μια 
έντονη πασχαλινή μυρωδιά 
στα δρομάκια του χωριού.

Το σταθερό τηλέφωνο τις 
ημέρες του Πάσχα έπαιρνε 
φωτιά. Τα κινητά τη δεκαετία 
του ’80 δεν είχαν έρθει στην 
Ελλάδα και προς το τέλος 
της δεκαετίας του ’90 τα 
είχαν λίγοι. Έτσι όσοι ήθελαν 
να ευχηθούν στη γιαγιά και 
στον παππού, που το σπίτι 
τους φόραγε τα γιορτινά 
του και περίμενε τους 
επισκέπτες, τηλεφωνούσαν 
στο σταθερό. Μερικές 
φορές όμως το τηλέφωνο 
«κλείδωνε» ακόμη και 
με κλειδαριά στο μηδέν 
για να μην μπορούν τα 
μικρά της οικογένειας 
να κάνουν φάρσες και 
να πραγματοποιήσουν 
υπεραστικές κλήσεις.

Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες 
μας πιάνει μια νοσταλγία. 
Όσοι ζήσαμε σε χωριό ή τουλάχιστον 
το επισκεπτόμασταν το Πάσχα 
αναπολούμε την πασχαλινή εκείνη 
μυρωδιά, τους φίλους με τους οποίους 
δίναμε ραντεβού στο χωριό, και την 
οικογένεια που μίκρυνε αφού αρκετοί 
έφυγαν από τη ζωή. Θυμόμαστε τα 
σκαστούρια ή αλλιώς τις «κόκκινες» 
που παίρναμε για να πετάξουμε και 
με το «μπαμ» να τρομάξουμε τους 
πιο σοβαρούς αλλά και τα σκορδάκια 
που τα ρίχναμε ακόμη και μέσα στο 
σπίτι και τρέχαμε να κρυφτούμε για 
να μην μας δουν. Τις σοκολάτες 
που μας περιμέναν να τις φάμε μετά 
την Ανάσταση, γιατί όλοι τη Μεγάλη 
Εβδομάδα νηστεύαμε και τα δώρα με 
τα οποία μας φόρτωναν παππούδες, 
γιαγιάδες, θείοι και θείες.

Ένα νοσταλγικό ταξίδι: Πάσχα στο χωριό 
τη δεκαετία του ’80 και του ’90

Οι ετοιμασίες στα χωριά της 
Αιτωλοακαρνανίας ξεκινούσαν από 
νωρίς το πρωί, όλοι ήταν στο πόδι. 
Οι σούβλες είχαν καθαριστεί από 
την προηγούμενη και είχαν μπει στη 
θέση τους. Τα αρνιά συνήθως ήταν 
πάνω στο τραπέζι στο κατώι του 
σπιτιού, σκεπασμένα με πετσέτες 
για να αλατιστούν, να ραφτούν, να 
περαστούν στη σούβλα και στη 
συνέχεια να καταλήξουν στο τραπέζι 
αφού πρώτα είχαν τραβηχτεί από 
πάνω τους σχεδόν όλες οι πέτσες…. 
έτσι για τον μεζέ.

Οι γυναίκες αναλάμβαναν τα 
συνοδευτικά και τα μεζεδάκια ενώ 
οι άνδρες μικροί – μεγάλοι είχαν την 
ιδιότητα του ψήστη. Αφού γινόταν ο 
ελληνικός καφές σε μεγάλη μάλιστα 
κούπα ξεκινούσε η προετοιμασία της 
φωτιάς. Μετά σειρά είχε το κοκορέτσι, 
που δεν λείπει ποτέ το Πάσχα από 
τα τραπέζια, με τα μικρά παιδιά να 
νιώθουν περήφανα που τα άφηναν 
να το προετοιμάσουν και τους γονείς 
να φωνάζουν «πρόσεχεεεεε μην 
χτυπήσεις από τη σούβλα».

Στις 9 το πρωί περίπου τα αρνιά 
είχαν τοποθετηθεί στις θέσεις τους. Μια 
φωτογραφική με φιλμ κατέγραφε τις 

στιγμές και όλοι πήγαιναν δίπλα στον 
οβελία και καμάρωναν γυρνώντας τη 
σούβλα.

Αυτό που σίγουρα θυμούνται όσοι 
πέρασαν έστω ένα Πάσχα τη δεκαετία 
του ’80 και του ’90 στο Μεσολόγγι 
ή το Αιτωλικό θα είναι τα μεγάλα 
τραπέζια με τα πασχαλινά κεντητά 
τραπεζομάντηλα που είχαν κοκοράκια, 
αβγουλάκια και άλλα σχέδια αλλά και 
τα χέλια. Ναι… καλά διαβάσατε… 
χέλια τα οποία έμπαιναν στη σχάρα 
ενώ ψηνόταν το αρνί και τρώγονταν 
σαν μεζές μαζί με το τσίπουρο ή το 
κρασί, μια παράδοση που διατηρείται 
ακόμη και σήμερα.

Κυρίαρχος του τραπεζιού ήταν φυσικά 

Οι γειτονιές μοσχοβολούσαν από 
τα λουλούδια που είχαν πια ανθίσει, 
από την υποχρεωτική «πάστρα» λόγω 
Πάσχα και τα ασβεστώματα στις αυλές. 
Όσοι έμεναν κοντά γινόταν μια παρέα 
και τα αρνιά έμπαιναν στη σειρά για 
να ψηθούν. Εικόνες και πασχαλινές 

αναμνήσεις από τις δεκαετίες του ’80 
και του ’90 που μοιάζουν πια μακρινές 
αλλά αφήσουν ένα χαμόγελο στα χείλη 
όσων τις αναπολούν.

Τουλάχιστον τρεις γενιές μαζί! 
Χόρευαν, τραγουδούσαν, έτρωγαν και 
μιλούσαν για τον χειμώνα που πέρασε 
και για το καλοκαίρι που προσμονούσαν 

[
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Η διεύθυνση και το προσωπικό εύχονται σε όλο τον ΕλληνισμόΚαλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

εκτός από το αρνί και το κοκορέτσι το 
τζατζίκι της γιαγιάς με γιαούρτι που 
φυσικά είχε φτιάξει η ίδια όπως επίσης 
και το ζυμωτό ψωμί. «Φάτε, φάτε στην 
Αθήνα δεν έχει τέτοια» έλεγε στους 
«πρωτευουσιάνους» ενώ παράλληλα 
καυχιόταν για τα αβγά που μαζεύτηκαν 
ένα προς ένα από το κοτέτσι ή της τα 
έφερε η γειτόνισσα από τις δικές τις 
κότες.

Κατά τη διάρκεια του φαγητού οι 
προπόσεις πήγαιναν και ερχόντουσαν 
όπως επίσης και οι ευχές για τους 
νέους της οικογένειας. «Με ένα καλό 
παιδί, άντε να χαρούμε» έλεγαν οι 
γιαγιάδες στις κοπέλες ενώ στα αγόρια 
οι ευχές ήταν λίγο διαφορετικές «να 
βρεις μια κοπέλα, να σε αγαπάει, να 
σε φροντίζει και να έρχεστε να μας 
βλέπετε συχνά».

Σημαντικό ρόλο των γλεντιών στο 
χωριό ειδικά την ημέρα του Πάσχα ήταν 
οι οργανοπαίχτες που γυρνούσαν από 
αυλή σε αυλή και έπαιζαν τα τραγούδια 
που τους ζητούσαν.

Οι πιο νεαροί των οικογενειών 
έμοιαζαν να νευριάζουν. Το αφάνα 
μαλλί τους και το στιλ τους δεν τους 
επέτρεπε να χορεύουν παραδοσιακά 
τραγούδια. Έτσι όταν κάποιος τους 
τραβούσε να χορέψουν έτρεχαν 
να φύγουν. Τα παιδιά αναγκαστικά 
χόρευαν ή έστω προσπαθούσαν 
για να μυηθούν στην παράδοση 
αλλά και για να μην στεναχωρήσουν 
τους παππούδες που ήθελαν να τα 
καμαρώσουν.

Το γλέντι κρατούσε ώρες… 

ατελείωτες…
Τα πιάτα με τα φαγητά άδειαζαν 

και γέμισαν αρκετές φορές μέχρι να 
μαζευτούν και το τραπέζι να καθαριστεί. 
Όποιον περνούσε από την αυλή ή τη 
γειτονιά οι νοικοκυραίοι τον φώναζαν 
για να τον κεράσουν ένα κρασί ή 
τσίπουρο και έναν μεζέ. Εάν δε είχαν 
και καιρό να τον δουν και αρνούνταν 
την πρόσκλησή τους μπορούσε να 
αποτελέσει ακόμη και προσβολή.

Μόλις βέβαια έβγαιναν και τα γλυκά 
όλοι ήξεραν πως σε λίγο τα παιδιά θα 
φύγουν για να παίξουν, οι ηλικιωμένοι 
θα ξαπλώσουν και οι υπόλοιποι θα 
πρέπει να μαζέψουν γνωρίζοντας 
επίσης ότι η χαρμόσυνη αυτή ημέρα 
είχε ολοκληρωθεί.

Την επόμενη θα επέστρεφαν στα 

σπίτια τους δίνοντας όμως την 
υπόσχεση πως του χρόνου θα 
βρεθούν ξανά στο χωριό και θα 
ψήσουν όλοι μαζί…

Δεν μπορούμε σαφώς να 
γυρίσουμε τις δεκαετίες πίσω και να 
βρούμε την αναμελιά εκείνων των 
χρόνων που με τα παιδικά μας μάτια 
δεν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε 
την αξία τους. Μπορούμε όμως να 
ελπίζουμε να περάσει όλη αυτή η 
κατάσταση που βιώνουμε τα δύο 
τελευταία χρόνια και να ευχηθούμε 
του χρόνου να είμαστε στο χωριό 
όλοι μαζί αγαπημένοι και πάνω από 
όλα υγιείς.
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Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!
Για μένα η Ανάσταση είναι ζωή. Ο 

Χριστός μας αποκάλυψε ένα τρόπο 
ζωής, που μπορεί να νικήσει τον 
θάνατο. Ποιον θάνατο ; Τον φυσικό; 
Τον βιολογικό ; ή τον θάνατο της ζωής 
μας, των στιγμών μας, των λεπτών 
μας, των σχέσεων μας, του καλημέρα 
και του καληνύχτα μας;

Νομίζω όλων των μορφών θανάτων. 
Βεβαια εκτός του φυσικού θανάτου 
υπάρχει και ο πνευματικός που ειναι 
πολύ πιο φρικτός του σωματικού. Όλοι 
οι άνθρωποι που ζούνε ανάμεσα μας 
δεν σημαίνει ότι είναι ζωντανοί.

Δεν αρνούμαι και δεν απορρίπτω 
την ιστορικότητα της Ανάστασης. 
Αλίμονο. Αλλά όπως λέει και ο Άγιος 
Συμεών ο νέος Θεολόγος σε μια 
περίφημη πασχαλινή ομιλία του σε 
μοναχούς, πέρα από το ιστορικό 
γεγονός της Αναστάσεως το οποίο 
συμβαίνει άπαξ, υπάρχει και η μυστική 
εσωτερική ανάσταση που συμβαίνει 
καθημερινά. Και αυτό για τον Άγιο είναι 
το ζητούμενο. Η εσωτερίκευση της 
Αναστάσεως ως βίωμα, εμπειρία και 
ποιότητα ζωής.

Η Ανάσταση στο ποσοστό που 
μένει απλώς ένα ιστορικό γεγονός 
περιορίζεται χωροχρονικά. Στο 
ποσοστό όμως που εσωτερικεύεται 
ανοίγεται πέρα από τον χώρο και 
χρόνο αφού εισέρχεται στον νόημα. Και 

το νόημα είναι υπερχρονικό. π.χ Ένα 
θαύμα του Χριστού ας πούμε, έγινε 
κάποτε και με κάποιος ανθρώπους. 
Όμως το νόημα του θαύματος δεν έχει 
ούτε χρόνο ούτε τόπο καθότι ορίζεται 
κάθε φορά στον χώρο της καρδιάς, της 
ψυχής, της συνειδήσεως. 

Για μένα λοιπόν η Ανάσταση είναι 
τρόπος ζωής. Ανάσταση είναι να ζεις 
μέσα στην αγάπη, την συγνώμη, 
στην ανοιχτότητα της ύπαρξης, που 
ξεπερνάει όρια και προϋποθέσεις.

Ανάσταση είναι να ζεις στο παρόν 
ως άχρονο πεδίο πραγμάτωσης ζωής. 
Μακριά από τα παιγνίδια του νου, που 
σε καθηλώνουν πότε στο παρελθόν 
γεμίζοντας σε ενοχές και πότε στο 
μέλλον χαρίζοντας σου μονάχα άγχος 
και αγωνία. Μα ποτέ ποτέ δεν σε 
αφήνει να είσαι παρόν στο τώρα της 
ζωής σου. Χάνοντας έτσι το μοναδικό 
ουσιαστικό πεδίο της Αναστάσιμης 
ελευθερίας σου.

Η Ανάσταση αποτυπώνεται στις 
διαπροσωπικές μας σχέσεις. Από το 
καλημέρα, μέχρι το καληνύχτα. Από 
τα πόσο καταφέραμε να αναστήσουμε 
τον χρόνο μας.

Ότι πιο σημαντικό συνάντησα 
στα πρόσφατα διαβάσματα μου 
και με άγγιξε αναστάσιμα είναι 
ένα απόσπασμα από κείμενο του 
αγαπημένου μου Χρόνη Μίσσιου. Σας 
το παραδίδω… Χριστός Ανέστη.

«Η ζωή μας μια φορά μάς δίνεται, 
άπαξ, που λένε, σα μια μοναδική 
ευκαιρία. Τουλάχιστον μ’ αυτήν την 
αυτόνομη μορφή της δεν πρόκειται να 
ξαναυπάρξουμε ποτέ.

Και μείς τι την κάνουμε, ρε αντί να 
την ζήσουμε;

Τί την κάνουμε; Τη σέρνουμε από 
δω κι από κει δολοφονώντας την…

Για μένα η Ανάσταση είναι 
ζωή, είναι τρόπος ζωής 

Οργανωμένη κοινωνία, 
οργανωμένες ανθρώπινες σχέσεις.

Μα αφού είναι οργανωμένες, πώς 
είναι σχέσεις;

Σχέση σημαίνει συνάντηση, 
σημαίνει έκπληξη, σημαίνει γέννα 
συναισθήματος, πώς να οργανώσεις 
τα συναισθήματα…

Έτσι, μ’αυτήν την κωλοεφεύρεση 
που τη λένε ρολόι, σπρώχνουμε τις 
ώρες και τις μέρες σα να μας είναι 
βάρος, και μας είναι βάρος, γιατί δε 
ζούμε, κατάλαβες;

‘Ολο κοιτάμε το ρολόι, να φύγει κι 
αυτή η ώρα, να φύγει κι αυτή η μέρα, 
να έρθει το αύριο, και πάλι φτου κι 
απ’την αρχή.

Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα 
στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που 
θα τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις 
σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές 
όπου γεννιέται η ελευθερία της 
επιθυμίας, και τις μπαζώνουμε με όλων 
των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια 
που μας πασάρουν σαν “αξίες”, σαν 
“ηθική”, σαν “πολιτισμό”.

Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο 
νεκροταφείο δολοφονημένων 
επιθυμιών και προσδοκιών, αφήνουμε 
τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά 
πράγματα, όπως να παίξουμε και να 
χαρούμε μεταξύ μας, να παίξουμε και 
να χαρούμε με τα παιδιά και τα ζώα, με 
τα λουλούδια και τα δέντρα, να κάνουμε 
έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις 
ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και 
του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά 
μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό 
μας και τον διπλανό μας…

Όλα, όλα τα αφήνουμε για το αύριο 
που δε θα ‘ρθει ποτέ…

Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει 
κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο 
πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε 
πως θέλαμε να του πούμε τόσα 
σημαντικά πράγματα, όπως πόσο 
τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός 
ήταν για εμάς… Όμως το αφήσαμε για 
αύριο…

Για να πάμε που;
Αφού ανατέλλει, δύει ο ήλιος και 

δεν πάμε πουθενά αλλού, παρά μόνο 
στο θάνατο, και μεις οι μ……, αντί να 
κλαίμε το δειλινό που χάθηκε άλλη μια 
μέρα απ’τη ζωή μας, χαιρόμαστε.

Ξέρεις γιατι;
ἀνάστασις τοῦ ΚυρίουΓιατί η μέρα 

μας είναι φορτωμένη με οδύνη, αντί να 
είναι μια περιπέτεια, μια σύγκρουση με 
τα όρια της ελευθερίας μας.

Την καταντήσαμε έναν καθημερινό, 
χωρίς καμμία ελπίδα ανάστασης, 
θάνατο, διότι αυτός είναι ο θάνατος. 
Ο άλλος, όταν γεράσουμε σε αρμονία 
και ελευθερία με τον εαυτό μας, όταν 
δηλαδή παραμείνουμε εμείς, δεν 
είναι θάνατος, είναι μετάβαση, είναι 
διάσπαση σε μύριες άλλες ζωές, 
στις οποίες, αν εδώ, σε τούτη τη 
μορφή ζωής είσαι ζωντανός, αν δε 
δολοφονήσεις την ουσία σου, εκεί θα 
δώσεις χάρη και ομορφιά…”



ΠΑΣΧΑ  2022 13εεβδομάδα Greek Weekly News



ΠΑΣΧΑ  2022Greek Weekly News14 εεβδομάδα

ο επιχειρηματίας 
κ. ΓΕΩρΓίοΣ ΣΕρΕΤηΣ 
η σύζυγός του και τα εγγόνια τους
εύχονται σε όλη την ομογένεια
ΧαροΥμενο ΠασΧα 
και  καλΗ αναστασΗ

Μήνυμα Υφυπουργού Εξωτερικών 
κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον Απόδημο 

Ελληνισμό για την εορτή του Πάσχα
 

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες,

 Η σταύρωση και η ανάσταση του Θεανθρώπου είναι η μέγιστη εορτή της 
Χριστιανοσύνης. Είναι η θεία σπονδή για την σωτηρία του ανθρώπου και για την 
αιώνια ζωή. Για εμάς τους Έλληνες, το Πάσχα είναι η Πίστη μας, το βίωμα του 
λαού μας. Είναι το φώς και η ελπίδα που καθορίζει την εθνική μας ταυτότητα. Γι 
αυτό όπου και αν βρισκόμαστε, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης γιορτάζουμε με 
λαμπρότητα την Ανάσταση του Κυρίου μας και προσδοκούμε «ζωήν του μέλλοντος 
αιώνος».

Αγαπητοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες του Απόδημου Ελληνισμού 
τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξαν δύσκολα για όλους μας. Ιδιαιτέρως για εσάς, 
καθώς οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της Πανδημίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, δυσχέραιναν για πολλούς την καθιερωμένη επίσκεψη στην 
Πατρίδα. Με τη βοήθεια τη επιστήμης, παρά τον συνεχή κίνδυνο των μεταλλάξεων, 
έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε σε μεγάλο βαθμό τον ιό που διατάραξε την 
καθημερινότητα και τις συνήθειές μας. Η βοήθεια εκείνων που εργάστηκαν σκληρά 
για να τα καταφέρουμε υπήρξε πολύτιμη και ανεκτίμητη. Ποτέ δεν θα πάψουμε να 
τους ευχαριστούμε αναγνωρίζοντας τη σκληρή μάχη που έδωσαν ο καθένας στον 
τομέα του. Όπως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε εκείνους που δυστυχώς έχασαν τη μάχη!

Η σκέψη μας, ιδιαιτέρως αυτές τις γιορτινές ημέρες, βρίσκεται κοντά στους 
Έλληνες ομογενείς στην Ουκρανία οι οποίοι βρίσκονται στη δίνη του πολέμου, 
όπως και ο Ουκρανικός λαός στο σύνολό του. Η έννοια του πολέμου είναι αφόρητη 
για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό και παράλογη για κάθε Έλληνα.  Η πατρίδα μας 
ως μέλος της Διεθνούς Κοινότητας, υποστηρίζει σθεναρά τις αρχές του Διεθνούς 
Δικαίου, την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα των κρατών! Γι’ αυτά τα ιδανικά 
αγωνιστήκαμε. Αυτά τα ιδανικά τιμήσαμε το 2021, κατά τον εορτασμό των 200 ετών 
από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα.

[
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ο ιδιοκτήτης 
του Ελληνικού 
Φαρμακείου
ΑPOLLON 

PHARMACY
κ. ΓίΩρΓοΣ 

ΧρίΣΤοΠουλοΣ
η σύζυγός του 

και τα παιδιά τους
ευχαριστούν 

τον Ελληνισμό 
για την αμέριστη 

υποστήριξη
και εύχονται 

χαρουμενο 
πασχα

και 
καλη 

ανασταση

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
Αγ. Γεωργίου 

Toronto

Ο Ιερέας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Αγίου Γεωργίου, 

η Πρόεδρος και τα Μέλη της Φιλοπτώχου, 

η Γραμματέας, οι Κατηχητές, οι Ιεροψάλτες, 

η Χορωδία, οι Ιερόπαιδες, 

οι Νεωκόροι και όλοι οι Εθελοντές 

σας εύχονται 

ευλογημενο και ευφροσυνο Πασχα

10% DISCOUNT for seniors

ΔΩΡΕΑΝ Ειδικός μετρητής 
σακχάρου για διαβητικούς

Free Prescription Delivery

Συνεργαζόμαστε με όλες τις 
ασφάλειες: 
Drug Benefit, Workers' 
Compensation Board, Blue Cross,  
Veterans, Assure  κ.ά.

Πιεσόμετρα και είδη για 
διαβητικούς.

Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής Δωρεάν μέτρηση αρτηριακής 
πίεσης
 
Δεν χρεώνουμε τα $2 στους 
συνταξιούχους

Εξειδικευμένο προσωπικό

apollonpharmacy@yahoo.com

ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
από 9:00 π.μ. μέχρι 6:00 μ.μ.
Σάββατα:απο 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

698 Danforth Ave, 
Toronto ON M4J 1L1
Tel: 416 463-1195 
Fax: 416 463-1196

Ιδιοκτήτης:
Γιώργος Χριστόπουλος B. Sc. Phm.

∙

∙

∙

∙

Το Ελληνικό Φαρμακείο  του Τορόν το που σας εξυπηρετεί  
σ τη γλώσσα σας με  συνέ πεια  α πό το 1975.

Για φαρμακευτικές συνταγές παντός είδους

∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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∙

Διαθέτουμε τα 
πασίγνωστα έμπλαστρα 

Τηλεφωνήστε μας χωρίς καμιά υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  πληροφορία.
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Κατά την πρόσφατη σύρραξη οι Έλληνες ομογενείς, ιδιαιτέρως, υπέστησαν 
τις συνέπειες του πολέμου θρηνώντας, μεταξύ άλλων, και θύματα! Βρισκόμαστε 
συνεχώς δίπλα τους. Τα Γενικά Προξενεία της Μαριούπολης και της Οδησσού 
στάθηκαν φωτεινοί φάροι σε στιγμές εκτάκτως δύσκολες. Ιδιαιτέρως στους 
Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας, εύχομαι το φως της Ανάστασης να λάμψει στην 
καρδία και στη ζωή τους!

Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες,  

Ας κρατήσουμε όλοι ψηλά το αίσθημα της ελπίδας και της ανάτασης που ζούμε 
αυτές τις πασχαλινές μέρες!

Ας είναι το Πάσχα, μια καινούργια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα πορεία. 
Προσωπικά και συλλογικά!

Σας εύχομαι Καλή Ανάσταση και χαρούμενο Πάσχα. Εύχομαι υγεία στον κάθε 
ένα προσωπικά και στις οικογένειές σας, καθώς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ανδρέας Κατσανιώτης



ΠΑΣΧΑ  2022Greek Weekly News16 εεβδομάδα

Ο πρόεδρος κ. Γιαννιού 
ο Ιερ. Προϊστάμενος π. Θ. Παρασκευόπουλος

τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου, 
η πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας 

και τα μέλη του Ι. Ναού 
εύχονται ολόψυχα  σε όλους τους Έλληνες 

εΥλογΗμενο ΠασΧα
καλΗ αναστασΗ

Ι. Ν. ΑΓ. ΚωΝστΑΝτΙΝΟυ ΚΑΙ  ΕλΕΝησ
τΟΡΟΝτΟ

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα μέλη
 του Διοικητικού Συμβουλίου

η Πρόεδρος και τα μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
οι Ιεροψάλτες, οι Ιερόπαιδες

το προσωπικό του γραφείου και του βιβλιοπωλείου
οι Διδάσκοντες και διδασκόμενοι στο Κατηχητικό  σχολείο

η Νεολαία, τα Χορευτικά συγκροτήματα, 
η ομάδα Υπερηλίκων

και όλα τα μέλη της Κοινότητας του

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟY ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛIΑ 
MISSISSAUGA

Εύχονται σε όλη την Ελληνική Παροικία

Καλή Ανάσταση!



ΠΑΣΧΑ  2022 17εεβδομάδα Greek Weekly News



ΠΑΣΧΑ  2022Greek Weekly News18 εεβδομάδα

Οι αδελφοί 
Χρήστος και Κώστας τάκας

οι οικογένειές τους 
και το προσωπικό

εύχονται 
στην πολυπληθή πελατεία τους

και σε όλη την Ομογένεια
Χαρουμενο Πασχα 
και καλη ανασταση

Η κα σοφία Τάκα 
με το προσωπικό

830 Pape Avenue, Toronto • 416.462.2735 • www.seranobakery.com
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Η οικογένεια Θεόδωρου και Ειρήνης Κερογλίδη
 και ο πνευματικός πατέρας του Θεόδωρου-Δημήτρη, 

Δημήτρης Αζεμόπουλος
εύχονται στην ελληνική παροικία

Πιστοί στην παράδοση γεύμα 
με ψάρι προσφέρθηκε και στους 
τέσσερις Ιερούς Ναούς της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, την Κυριακή των 
Βαϊων, με την επιμέλεια και φροτνίδα 
των τμημάτων της Πρόνοιας και των 
εθελοντών αλλά και με την πολύτιμη 
χορηγία των ελληνικών επιχειρήσεων,  
Parkview Manor για το φαγητό,  Ellas 
Meat Market για το αρνί  της κλήρωσης, 
Serano Bakery και Donlands Bakery  
για τα  γλυκά.

Γεμάτες οι αίθουσες και των 
τεσσάρων Ι. Ναών, όπως κάθε χρόνο, 
από φίλους και υποστηρικτές της ΕΚΤ, 
ιδιαίτερα όμως φέτος που μετά την 
άρση των περιοριστικών μέτρων για 
την πανδημία, ο κόσμος συμμετέχει σε 
κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται 
στην παροικία μας και φαίνεται να 
απολαμβάνει την επιστροφή στην 
καθημερινότητα.

Συγχαρητήρια στα μέλη των 
Τμημάτων της ΠΡΟΝΟΙΑΣ και των 
εθελοντών που ακούραστα βοήθησαν 
στην επιτυχία των εκδηλώσεων και στη 
διατήρηση των παραδόσεων. 

 Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι 
ιερ. προϊστάμενοι  των τεσσάρων 
εκκλησιών, π. Π. Αυγερόπουλος, 
(Ι.Ν. Παναγίας), π. Φ. Φιλίππου (Ι. Ν. 
Αγ. Ιωάννη), π. Κ. Παυλίδης (Ι.Ν. Αγ. 
Δημητρίου) και π. Α. Γκόλιας (Ι.Ν. Αγ. 
Ειρήνης), οι πρόεδροι και τα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων των Ι. Ναών 
και των Τμημάτων της Πρόνοιας,  η 
Πρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού 
Συμβουλίου Φιλοπτώχου Αδελφότητας 
Καναδά κα Ζωή Βερούτη και πλήθος 
φίλων και υποστηρικτών της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο.

Τα δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα 
είναι στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 
(επάνω) και στον Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου 

Κυριακή των Βαΐων
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Η διεύθυνση και το προσωπικό 
του καταστήματος KOSTATEX

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό 
Χαρούμενο Πάσχα

Ο επιχειρηματίας 
κ. Μπόνος 

και η σύζυγός του
εύχονται 

στην ελληνική παροικία

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 
ΠΑΣΧΑ

Ο επιχειρηματίας 
κ. ΠΗΤΕρ 
ριζΑΚΟσ 

και η οικογένειά 
του

για τις άγιες 
ημέρες 

του Πάσχα
εύχονται 

στην Ομογένεια

Χρονια πολλα 
και 

καλη ανασταση

Γιορτάστηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια και εφέτος, η 
θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, η 
Κυριακή των Βαϊων, σε όλους τους Ελληνορθόδοξους 
Ναούς της ευρύτερης περιοχής Τορόντο αλλά 
και σε όλο τον Καναδά. Με την είσοδο του Ιησού 
στην Ιερουσαλήμ ξεκινά το Θείο Δράμα, η Μεγάλη 
Εβδομάδα. Η έκφραση «μετά βαΐων και κλάδων», 
που υποδηλώνει τη θριαμβευτική υποδοχή κάποιου ή 
κάποιων, έχει αναφορά σε αυτή τη θρησκευτική εορτή. 
Την Κυριακή των Βαΐων, όλες οι εκκλησίες στολίζονται 
με βάια τα οποία μετά το πέρας της λειτουργίας, 
μοιράζονται στους πιστούς. Ο λαός μας πιστεύει ότι 
τα βάια αυτά, έχουν ιαματικές και αποτρεπτικές για το 
κακό ιδιότητες. 

Ευλογημένος ο Ερχόμενος...
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My best wishes to the Greek 
and Cypriot communities in their 

struggle to attain justice and redress. 
I am honored to be part of your struggle. 

I will always support the two communities in 
Ontario and Canada and improve the 

quality of life of our seniors, youth, 
and the community at large.  

I am also thrilled to work with you to get 
recognition for the Greek 

and Pontian Genocides. Furthermore, 
the international community should take 

immediate steps to end 
the 38-year-old illegal occupation 

of Northern Cyprus.

My office is always open to you.

Τις καλύτερες ευχές μου στην ελληνική και 
κυπριακή κοινότητα στον αγώνα τους για 

δικαιοσύνη και αποκατάσταση. Είναι τιμή μου 
να είμαι μέρος του αγώνα σας. Θα υποστηρίζω 
πάντα τις δύο κοινότητες στο Οντάριο και τον 
Καναδά και θα βελτιώνω την ποιότητα ζωής 

των ηλικιωμένων, της νεολαίας και 
της κοινότητας γενικότερα.  

Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που θα 
συνεργαστώ μαζί σας για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων και των Ποντίων. 
Επιπλέον, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να 

λάβει άμεσα μέτρα για τον τερματισμό της 
38χρονης παράνομης κατοχής της 

Βόρειας Κύπρου.

Το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό για εσάς.
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Οι γιατροί 
ΑΝΑΣΤΑΣίοΣ κΑρΑΝΤΩΝηΣ

ΜΑρίΑ κΑρΑΝΤΩΝη
ΦΩΤηΣ κΑρΑΝΤΩΝηΣ

με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα
εύχονται σε όλους του Ομογενείς

καλΗ αναστασΗ
και 

Χρονια Πολλα

ΧαροΥμενο ΠασΧα

Το Πάσχα τού 33 μ.Χ. οι Εβραίοι γιόρταζαν 
τη διάβαση, το πέρασμα των προγόνων 
τους από την Ερυθρά Θάλασσα και τη 
σωτηρία από τις στρατιές των Φαραώ. 
Η Σταύρωση όμως και η Ανάσταση του 
Χριστού την ίδια ακριβώς περίοδο σήμανε 
τη διάβαση του ανθρωπίνου γένους εκ του 
θανάτου στη ζωή.

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της 
χριστιανοσύνης, αλλά και μία μοναδική 
θρησκευτική γιορτή που περιλαμβάνει όλα 
τα συναισθήματα: την αγωνία, τον πόνο και 
τη θλίψη των Παθών και της Σταύρωσης, 
μαζί με τη συγκίνηση, τη χαρά και την 

αισιοδοξία που φέρνει η Ανάσταση. Η νίκη 
του Θεανθρώπου επί του θανάτου είναι η 
βασικότερη παράμετρος της ορθόδοξης 
θεολογίας.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο 
το Μεγάλο Σάββατο, όσο και η Ανάσταση 
έχουν συνδεθεί άρρηκτα με το Άγιο Φως 
του Παναγίου Τάφου. Η Παλαιστίνη με την 
Ιερουσαλήμ αποτελεί το κέντρο του κόσμου. 
Κυριαρχική για την ελληνορθόδοξη λαϊκή 
θρησκευτικότητα είναι η μοναδική τελετή 
του Αγίου Φωτός, που συγκινεί ολόκληρη 
τη χριστιανοσύνη, το Μεγάλο Σάββατο, και 
σχετίζεται άμεσα με τον Πανάγιο Τάφο.

Ο Ναός της Αναστάσεως, το ιερότερο 
μνημείο της Χριστιανοσύνης αποτελεί 
το όνειρο κάθε ευσεβούς Χριστιανού να 
αξιωθεί κάποτε να επισκεφθεί την Αγία 
Γη. Ο ενδοξότερος ναός της Χριστιανικής 
θρησκείας, όπου εσταυρώθη και ανεστήθη 
ο Χριστός δεν είναι ένα ενιαίο κτήριο, αλλά 
πολλά και διάφορα, τα οποία ενώνονται 
μεταξύ τους.

Στην καρδιά πραγματικά του Ναού της 
Αναστάσεως βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος, 
το «καινόν μνημείον» που μένοντας 
«κενόν» από την Ανάσταση του Κυρίου 
άλλαξε την παγκόσμια ιστορία και την 
πορεία της ανθρωπότητας.

«Η στιγμή κατά την οποία ο 
προσκυνητής βρίσκεται ενώπιον του Ιερού 
Κουβουκλίου είναι, από πολλές πλευρές, 
η συγκλονιστικότερη της πνευματικής 
ζωής, αλλά και της ίδια της ύπαρξης, του 
χριστιανού» αναφέρει στο ethnos.gr ο 
καθηγητής Λαογραφίας και Πρόεδρος του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. 
Μανόλης Γ. Βαρβούνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του Ναού της 
Αναστάσεως υπάρχουν άνω των δέκα ιεροί 
χώροι και προσκυνήματα, συνδεδεμένα με 
το Πάθος του Χριστού, τη Σταύρωση, το 
Θάνατο, την Ταφή και την Ανάσταση. Τα 
κυριότερα είναι: 1) Η Αγία Αποκαθήλωσις 
2) Ο τόπος, στον οποίο ίσταντο οι άγιες 
γυναίκες κατά τη Σταύρωση 3) Το Άγιο 
Κουβούκλιο, όπου ο Τάφος του Χριστού 
και ο Άγιος Λίθος 4) Ο Γολγοθάς 5) Το 
Παρεκκλήσιο του Αδάμ 6) Το παρεκκλήσιο 
του Ακανθίνου Στεφάνου 7) Ο χώρος 
της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού 8) Το 
Παρεκκλήσιο του εκατοντάρχου Λογγίνου 
9) Το Παρεκκλήσιο του «Διεμερίσαντο» 
10) Το Παρεκκλήσιο των Κλαπών, όπου 
η φυλακή του Χριστού 11) Η Κολώνα του 
Δαρμού 12) Το Παρεκκλήσιο της Μαρίας 
της Μαγδαληνής.

«Μερικά από τα προσκυνήματα αυτά, 
όπως ο Γολγοθάς και ο Τάφος του Χριστού 
έχουν Ευαγγελική, τοπογραφική και 
ιστορική αυθεντικότητα» υπογραμμίζει ο κ. 
Βαρβούνης.

Ο Πανάγιος Τάφος έλαβε τη σημερινή του 
μορφή το 1810, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά 
του 1808. O ιερός όμως αυτός τόπος πήρε 
πολλές μορφές και δέχτηκε πολλές και 
διαφορετικές διαμορφώσεις στο πέρασμα 
των είκοσι αιώνων από τη σταυρική θυσία 
και την Ανάσταση του Ιησού.

Στον Πανάγιο Τάφο καίνε διαρκώς 
λαμπάδες και σαράντα τρείς ακοίμητες 
κανδήλες. Από αυτές, δεκατρείς είναι 
των Ορθοδόξων, δεκατρείς των Λατίνων, 
δεκατρείς των Αρμενίων και τέσσερις 
των Κοπτών. Στο δυτικό τμήμα του Ιερού 
Κουβουκλίου, εξωτερικά, υπάρχει το 
παρεκκλήσιο των Κοπτών, ενώ στον 
Πανάγιο Τάφο λειτουργούν και οι Λατίνοι.

Παρά το γεγονός ότι στο Ιερό Κουβούκλιο 
και στον Πανάγιο Τάφο έχουν δικαιώματα 
όλες οι ομολογίες, κυρίαρχη παραμένει η 
θέση των Ορθοδόξων και πρωταγωνιστικός 
ο ρόλος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος 
και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, στην 
τέλεση της θείας λατρείας στο ιερότερο 
μνημείο της χριστιανοσύνης.

Το πάνω μέρος του θαλάμου καλύπτει 

Άγιο Φως και Ναός της Αναστάσεως: 
Η ιστορία πίσω από τα εμβλήματα του Πάσχα

[
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η διεύθυνση και το προσωπικό 
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενο Πάσχα
και καλή Ανάσταση

μαρμάρινο γείσο, επί του οποίου στηρίζεται 
ζωφόρος, με εγχάρακτο το ακόλουθο 
τροπάριο του όρθρου της πασχαλινής θείας 
λειτουργίας: «Την ανάστασίν σου, Χριστέ 
Σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς και 
ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρά 
καρδία Σε δοξάζειν».

«Το Άγιο Φως»
Για το Άγιο Φως -σύμφωνα με τον 

κ. Βαρβούνη-, κατά τη διαδρομή των 
αιώνων, έχουν γραφτεί πολλά, από τα 
οποία ξεχωρίζουν, «η σχετική διατριβή 
του Νεοφύτου του Καυσοκαλυβίτου «Περί 
επιταφίου φωτός» και η επιστολή του 
Νικηφόρου Θεοτόκη προς τον Μιχαήλο 
Λαρισαίο, του 1775, αλλά και το σχετικό 
κείμενο του Αδαμαντίου Κοραή «Διάλογος 
περί του εν Ιεροσολύμοις Αγίου Φωτός».

Στην τελετή αυτή συγκεντρώνεται μέγα 
πλήθος πιστών, τόσο προσκυνητών 
όσο και αραβοφώνων Ορθοδόξων, με 
αποτέλεσμα και η πρόσβαση στο Ναό να 
είναι αδύνατη, αλλά και συνωστισμός να 

παρατηρείται. Μόλις ο Πατριάρχης βγει 
από το Ιερό Κουβούκλιο κρατώντας δύο 
αναμμένους πυρσούς κατευθύνεται στο 
άγιο Βήμα του Καθολικού, ενώ οι χοροί 
ψάλουν το «Ανάστα ο Θεός κρίνων την 
Γην» και αρχίζει η καθιερωμένη θεία 
λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ενώ οι 
Αρμένιοι εισέρχονται στον Πανάγιο Τάφο 
και πλένουν το μάρμαρο του Αγίου Τάφου 
με ροδόσταγμα.

Η όλη τελετή είναι λαμπρή, η δε 
ευλογία του Αγίου Φωτός μεταδίδεται 
πλέον σε πολλά σημεία της Ορθόδοξης 
Χριστιανοσύνης, καθώς μεταφέρεται 
με ειδικές πτήσεις, ώστε να διανεμηθεί 
σήμερα, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, 
στους κατά τόπους ορθοδόξους ναούς, 
κατά την τελετή της Αναστάσεως.

Με ειδική πτήση, το Άγιο Φως 
μεταφέρεται στην Ελλάδα, και από εκεί 
σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, 
ώστε να διανεμηθεί στους πιστούς κατά την 
ακολουθία της Αναστάσεως.

panagiostafos.com
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Ο επιχειρηματίας  
κ. Παναγιώτης 

Τσερπές
και η 

σύζυγός του 
Γεωργία

Εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Ο Νίκος και η Σοφία Κοτσαμποϊκίδη
εύχονται σε όλη την Ομογένεια

καλο ΠασΧα 
και  καλη ανασταση

Ο ιδιοκτήτης του PETER’S TRAVEL
κ. Πέτρος Δεκούλος, η σύζυγός του Ιωάννα 

και τα εγγόνια τους Πέτρος και Ιωάννα
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό
ΧαροΥμενο ΠασΧα

Για όλες τις οικογενειακές 
και επαγγελματικές σας εκδηλώσεις 

τηλεφωνήστε στον ιδιοκτήτη Νίκο Παρούση

 Η Διεύθυνση και το προσωπικό
εύχονται στην ελληνική ομογένεια

Ομορφες και χαρούμενες πασχαλιάτικες 
μέρες, με υγεία και αγάπη! 

Η αγάπη είναι 
μια ατέλειωτη 
συγχώρεση, 
ένα βλέμμα 

τρυφερό, 
που σου γίνεται 

συνήθεια...
 Πήτερ Ουστίνοφ

ΦΩΤΟ: Ι.ΝΑΟΣ 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΟΡΟΝΤΟ
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Ο λογιστής 
κ. ΠΗΤΕρ ΜΠΑριΑΜΗσ

επ΄ευκαιρία των εορτών του Πάσχα
εύχεται σε όλη την Ομογένεια

Χρονια πολλα 
και καλο πασχα

ο επιχειρηματίας 
κ. ΓΕΩρΓίοΣ 

ΓίΑΝΝοΠουλοΣ 
η σύζυγός του ΤουλΑ 

και η εγγονή τους 
ΔηΜηΤρΑ
εύχονται 

σε όλη την ομογένεια

ΧαροΥμενΗ ΠασΧαλια 
καλη ανασταση

χαρουμενο πασχα
και καλη ανασταση

Ο επιχειρηματίας 
κ. δ. ΧρισΤΟΠΟΥλΟσ 

και η σύζυγός του
εύχονται στην Ομογένεια
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Αν κοιταχτούμε καλά στον καθρέ-
φτη, θα δούμε πως ούτε από 
πορσελάνη, ούτε από χρυσάφι, 

ούτε από πλατίνα είμαστε πλασμένοι. 
Μόνο από πηλό. Κι όμως κάνουμε ότι 
μπορούμε για να προσαρμοστούμε 
στο πνεύμα της εποχής που δεν 
θέλει τίποτα απλό και γνήσιο. Μόνο 
αστραφτερά ψευδοπράγματα, σαν 
κι αυτά με τα οποία ανηλεώς και 
αδιακόπως μας πολιορκεί μέσω της 
απανταχού παρούσας διαφήμισης, 
δημιουργώντας επίπλαστες ανάγκες 
που άκριτα υιοθετούμε μόνο και μόνο 
για να είμαστε «εντός εποχής». Κι 
είναι από τραγελαφικό έως θλιβερό, το 
γεγονός ότι ενώ θέλουμε διακαώς να 
ξεχωρίσουμε, δεν έχουμε τα κότσια να 
εναντιωθούμε στη δύναμη της ομάδας 
ή στην κριτική της. Κι έτσι -οικειοθελώς- 
γινόμαστε ένας ακόμα κρίκος της 
γιγαντιαίας οικονομικής αλυσίδας που 
εξυπηρετεί ισχυρά συμφέροντα. Μόνο 
που δεν είναι τα δικά μας!

Κι είναι εξαιρετικά δυσάρεστο 
όταν δεν μπορούμε να είμαστε όχι 
ευτυχισμένοι, ούτε καν ικανοποιημένοι, 
αν δεν έχουμε όλα όσα λανσάρει η 
μόδα. Με κάποια αποδεκτή εικόνα 
πρέπει πάντα να προσομοιάζουμε, 
που συνδέεται αναπόσπαστα με την 
ικανοποίηση κίβδηλων αναγκών. Και 
ξοδεύουμε τις ζωές μας πασχίζοντας 
να κλέψουμε ένα κομμάτι δόξας, μπας 
και βρεθούμε για λίγο στη φωτεινή 
πλευρά της ζωής.

Λες και βρισκόμαστε στη σκοτεινή. 
Μα η σκέψη και μόνο είναι ύβρις, αφού 
εκεί βρίσκονται όσοι λιμοκτονούν, 
όσοι έχουν εγκλωβιστεί σ’ εμπόλεμες 
καταστάσεις, όσοι δεν διαθέτουν τα 
στοιχειώδη ή δίνουν μάχη για τη ζωή 
τους. Μια και οι ζωές μας λοιπόν –με 
τα μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα- 
κυλούν ομαλά, γιατί νιώθουμε άραγε 
την επιτακτική σχεδόν ανάγκη μιας 
προβολής; Επειδή αυτό είναι το πνεύμα 
της εποχής κι εμείς δεν θέλουμε να 

αισθανόμαστε παρωχημένοι, «εκτός».
Η διαφήμιση –ο έμμεσος δικτάτορας 

της ζωής μας- προβάλει φανταχτερά 
μπιχλιμπίδια, μια ψευδαίσθηση 
ευτυχίας, κι εμείς –ως σύγχρονοι 
ιθαγενείς- εντυπωσιαζόμαστε και 
ψωνίζουμε στιλ. Το στιλ επιτάσσει με 
ποιον τρόπο θα παντρευτούμε, με ποιον 
τρόπο θα βαφτίσουμε το παιδί μας, με 
ποιον τρόπο θα διασκεδάσουμε, θα 
γιορτάσουμε μια επέτειο, τη μέρα του 
Βαλεντίνου, τα γενέθλια... Πώς πρέπει 
να είναι ο άντρας μας -για να είναι κι 
αυτός μοντέρνος, όχι παρωχημένος- 
πώς εμείς, πώς το παιδί μας... Πώς να 
ντυνόμαστε, που να διασκεδάζουμε, 
που να πίνουμε καφέ και με ποιον, 
για να είμαστε μοδάτοι..., και πάει 
λέγοντας. Ένας αγώνας εξοντωτικός 
και ανούσιος.

Αυτή είναι ωστόσο η τρομακτική 
δύναμη της εικόνας. Εισχωρεί στον 
εγκέφαλο δημιουργώντας εντυπώσεις, 
παρότι -δυστυχώς- δεν δημιουργεί τα 
αντίστοιχα ερωτήματα. Κι εμείς, οι κοινοί 
θνητοί, θέλοντας να ξεκλέψουμε κάτι 
από την αίγλη όσων παρακολουθούμε, 
αντιγράφουμε!

Τι ακριβώς αντιγράφουμε αλήθεια; 
Μια ζωή που αφορά άλλους; 
Αναλωνόμαστε σε προσπάθειες 
που στην πραγματικότητα δεν μας 
ικανοποιούν –ή μας ευχαριστούν 
περιοδικά- αγνοώντας μια ψυχή 
παραμελημένη και άδεια, σαν σπίτι 
ακατοίκητο;

Πολλά τα ερωτηματικά, αλλά η 
απάντηση μία! Αντί να κοιτάμε προς 
τα έξω, ας κοιτάξουμε λίγο και προς 
τα μέσα. Ας αποσυνδεθούμε από το 
θόρυβο του κόσμου κι ας βυθιστούμε 
για λίγο εντός μας. Ας αναρωτηθούμε 
τι ‘ναι αυτό που λαχταράει η καρδούλα 
μας, κι ας της επιτρέψουμε –ας 
μας επιτρέψουμε- να το ζήσουμε! 
Τότε μόνο θα καταλάβουμε τι εστί 
πραγματική ευτυχία. Γιατί ευτυχία είναι 
η πληρότητα, και την πληρότητα μόνο 

μια ψυχή ικανοποιημένη -σε αρμονία 
με σώμα και νου- την αισθάνεται. Κι 
είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, μια ζωή 
που περνά και χάνεται τόσο γρήγορα, 
και τόσο αναπάντεχα μερικές φορές, 
εμείς να την ανταλλάσουμε για μερικά 
καθρεφτάκια.

Αν όμως κοιτούσαμε προσεκτικά 
μέσα μας, θα βλέπαμε πως είμαστε 
φτιαγμένοι από το ίδιο πρωτογενές 
με τη λάσπη υλικό: νερό και χώμα. 
Ενώ όλα τα υπόλοιπα, για τα οποία 
κοπτόμαστε, είναι επινοήσεις νοσηρών 
μυαλών. Κι όμως αντί της θείας 
δημιουργίας, ως μωροί παρθένοι, 
προτιμούμε την ανθρώπινη! Ας 
σταθούμε, επιτέλους, μπροστά 
στον καθρέφτη, προσπαθώντας να 
διακρίνουμε όχι τον πήλινο, αλλά 
το θείο εαυτό μας. Ας νιώσουμε τη 
μοναδικότητα της ύπαρξης που ορίζει 
και την πραγματική μας ομορφιά. Τη 
λιτότητα ή την περιπλοκότητα, την 
αδυναμία ή την ευθραυστότητα, κάθε 
τι που μας καθιστά ξεχωριστούς. Κι 
ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να 
πιστέψει πως για να βρισκόμαστε εδώ, 
στον πλανήτη γη, κάτι αξίζουμε. Κάτι 
πολύ παραπάνω από το να υπηρετούμε 
συμφέροντα και σχεδιασμούς άλλων. 
Ας μείνουμε λοιπόν μπροστά στον 
καθρέφτη, μέχρι να καταφέρουμε ν’ 
αναγνωρίσουμε -πλην του πήλινου- 
και το θείο κομμάτι μας. Μόνο τότε 
θα φωτιστούν νους και ψυχή και θα 
κατανοήσουμε πως εδώ βρισκόμαστε 
για ν’ αναζητήσουμε και να ενωθούμε 
με το θείο κομμάτι μας. Η ζωή μας στη 
γη είναι η πορεία της θέωσης μας. Μην 
την ευτελίζουμε.

Μεγάλη βδομάδα ξεκινά... Ας 
κλείσουμε για λίγο τ’ αφτιά στη βοή 
του κόσμου. Ας σωπάσουμε. Ας 
προσευχηθούμε. Μα κυρίως ας 
ταπεινωθούμε. Κι ας έχουμε κατά 
νου πως μ’ ένα γαϊδαράκο κι ένα 
μανδύα περπάτησε ο Ιησούς στη 
γη. Κι όμως αυτόν δοξάζουμε! Ο 
Καϊάφας κι ο Πόντιος Πιλάτος, παρά 
την εξουσία που κατείχαν, το ρόλο των 
τριτοπρωταγωνιστών κρατούν στην 
ιστορία. Μένει κι εμείς ν’ αποφασίσουμε, 

Η Νούλη Τσαγκαράκη είναι διηγη-
ματογράφος, αρθρογράφος, ποιή-
τρια και ειδική γραμματέας στην 
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.  
“Platinum Member  of Writers Capi-
tal International Foundation”. Mem-
ber of Organizing Committee Pano-
rama Literature Festival 2022.
Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε 
διάφορα έντυπα, περιοδικά και 
blogs, ενώ σταθερή συνεργασία 
διατηρεί με την ελληνόφωνη εφημε-
ρίδα του Καναδά «Εvdomada Greek 
Weekly News» και την ιστοσελίδα 
«Αuthoring-melodies». 
Στο ενεργητικό της έχει δυο συλ-
λογές διηγημάτων, το «Ένας από 
μας» και «Της φωτιάς και της 
Ελπίδας», ενώ έχει βραβευτεί σε 
διάφορους λογοτεχνικούς διαγω-
νισμούς και συμμετάσχει σε ποι-
κίλες συλλογικές εκδόσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για τη στήριξη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για επικοινωνία με τη συγγραφέα μπο-
ρείτε να χρησιμοποιείτε το προφίλ της: 
ttps://www.facebook.com/noulitsaga-
raki/   ή το e-mail της: 
noulitsagaraki@gmail.com

ο,Τί ΔηΜοΣίΕυΕΤΑί ΣΕ ΑυΤη 
Τη ΣΤηλη ΦΕρΕί ΤηΝ υΠοΓρΑΦη 
κΑί ΤηΝ ΑΔΕίΑ ΤηΣ ΣυΓΓρΑΦΕΩΣ

Νουλη ΤΣΑΓκΑρΑκη

Μπροστά στον καθρέφτη

αν θέλουμε να είμαστε κομπάρσοι ή 
πρωταγωνιστές της ζωής μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Γυναικείο Τμήμα και το προσωπικό 
του ΕλληΝίκου ΣΠίΤίου
σας εύχονται καλό Πάσχα

Με την πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης του οντάριο 
για τη δημιουργία καινούργιου Γηροκομείου 128 κλινών στο Σκάρμπορο

το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως 
θα φέρει ελπίδα χαράς και αγαλλίασης στα άνω από 420 άτομα

και στις οικογένειές τους που περιμένουν 
για φιλοξενία στο Ελληνικό Σπίτι.

Ευχαριστούμε την ελληνική παροικία για την απεριόριστη 
συνεισφορά και αγάπη στο έργο μας στο παρελθόν 

και ελπίζουμε όπως υποστηρίξει
το ευλογημένο έργο μας για μια φορά ακόμη.
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Ο κ. Κώστας Παπαγιάννης
η σύζυγός του, η κόρη του 

και τα εγγόνια του 
εύχονται σε όλο 
τον Ελληνισμό 

καλΗ αναστασΗ
ΧαροΥμενο 

ΠασΧα

Γιατί βάφουμε 
τα αυγά κόκκινα 

τη Μ.Πέμπτη 

Το αυγό -σύμφωνα με την παράδοση- 
συμβολίζει τον τάφο του Χριστού που ήταν 
ερμητικά κλειστός -όπως και το περίβλημα 
του αυγού- αλλά έκρυβε μέσα του τη 
“Ζωή”, αφού από αυτόν βγήκε ο Ιησούς και 
αναστήθηκε.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια το αυγά να 
βάφονται σε διάφορα χρώματα, όμως η 
παράδοση τα θέλει κόκκινα. Είναι γεγονός 
πως τα χρωματιστά αυγά τα συναντάμε 
στην αρχαιότητα, στη Ρώμη, στην Ελλάδα, 
στην Κίνα, στην Αίγυπτο, ως δώρα στις 
ανοιξιάτικες γιορτές μαζί με κουνέλια τα 
οποία είναι το σύμβολο της γονιμότητας.

Πώς ακριβώς όμως, καταλήγουμε στην 
επιλογή του κόκκινου χρώματος, δεν είναι 
ξεκάθαρο. Οι εξηγήσεις που υπάρχουν 
είναι πολλές.

Μία από τις πιο αποδεκτές είναι πως το 
κόκκινο συμβολίζει το αίμα και τη θυσία 
του Ιησού. Οι άλλες ερμηνείες, έχουν 
πρωταγωνίστριές τους, τρεις γυναίκες : Την 
Παναγία, τη Μαγδαληνή και μία δύσπιστη 
ανώνυμη γυναίκα.

Μία εξήγηση που δίνεται συχνά, λέει ότι 
η Παναγία πήρε ένα καλάθι αυγά και τα 
πρόσφερε στους φρουρούς Του Υιού της, 
ικετεύοντάς τους να του φέρονται καλά.. 
Όταν τα δάκρυά της έπεσαν πάνω στα 
αυγά, αυτά βάφτηκαν κόκκινα!

Μία άλλη ιστορία συνδέει το κόκκινο 
χρώμα με τη Μαρία Μαγδαληνή. Όταν ο 
Ρωμαίος αυτοκράτορας ενημερώθηκε για 
την Ανάσταση του Χριστού, τη θεώρησε 
τόσο απίθανη “όσο και το να βαφτούν τα 
αυγά κόκκινα”.

Η Μαρία Μαγδαληνή τότε, χρωμάτισε 
μερικά κόκκινα αυγά και του τα πήγε για να 
του επιβεβαιώσει το γεγονός.

Μία παραλλαγή της παραπάνω ιστορίας, 
θέλει μία γυναίκα να μην πιστεύει την 
είδηση της Ανάστασης Του Ιησού και να 
λέει: “Όταν τα αυγά που κρατώ θα γίνουν 
κόκκινα, τότε θα αναστηθεί και ο Χριστός”. 
Και τότε αυτά έγιναν κόκκινα”!

Τα αυγά βάφονται τη Μεγάλη Πέμπτη, η 
οποία είναι η ημέρα του Μυστικού Δείπνου, 
όπου ο Χριστός πρόσφερε άρτο και κρασί 
ως συμβολισμό για το σώμα Του και το 
αίμα Του, έτοιμος να θυσιαστεί για να 
ελευθερώσει τον κόσμο από τα δεσμά της 
αμαρτίας.

thetoc.gr
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Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης
και η οικογένειά του 

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό 
καλο Πασχα

και καλη ανασταση

Επίσημη πενταήμερη επίσκεψη στην 
Ελλάδα πραγματοποίησε ο πρόεδρος της 
Γερουσίας του Καναδά, George J. Furey, 
από τις 11 έως τις 15 Απριλίου, μετά από 
πρόσκληση του προέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με 
αφορμή το φετινό ορόσημο στις διμερείς 
σχέσεις Ελλάδας – Καναδά, καθώς το 2022 
συμπληρώνονται 80 έτη διπλωματικών 
σχέσεων και 70 έτη εταιρικής σχέσης 
των δύο χωρών εντός του ΝΑΤΟ. Τον κ. 
Furey συνόδευσαν ο ελληνοκαναδικής 
καταγωγής γερουσιαστής Leo Housakos 
και οι γερουσιαστές Raymonde Saint-Ger-
main και Tony Loffreda.

Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση της Βουλής 
των Ελλήνων, κατά την 
παραμονή του προέδρου της 
Καναδικής Γερουσίας στην 
Ελλάδα προγραμματίστηκαν 
συναντήσεις με την Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, τον 
πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της 
Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, 

τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, την υπουργό 
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, 
τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, 
τον υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, 
τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση, τον 
εκπρόσωπο της ΚΟ του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
τομεάρχη για θέματα εξωτερικής πολιτικής, 
Γιώργο Κατρούγκαλο, τον πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-
Καναδά, Σταύρο Κελέτση, και τον δήμαρχο 
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 

Ελλάδα, ο κ. Furey και η τετραμελής 
αποστολή της καναδικής γερουσίας 
συναντήθηκε επίσης και με τον Γενικό 
Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού 
και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Ιωάννη 
Χρυσουλάκη, ο οποίος τους υποδέχθηκε 
στους χώρους του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο 
Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα κ. Mark 
Allen καθώς και ο Πρόξενος, κ. Walter 
Bernyck.

Στις 13 Απριλίου ο κ. Furey επισκέφθηκε 
τη Βουλή των Ελλήνων και ξεναγήθηκε στο 
κτίριο της βουλής καθώς και στην Έκθεση 
«Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή 
των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά». Στο τέλος 
της συνάντησης ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Ελλήνων προσέφερε στον Πρόεδρο 
της Γερουσίας του Καναδά το χρυσό 
μετάλλιο της Βουλής με τη μορφή της Θεάς 
Αθηνάς, σε σφραγίδα του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους, μαζί με συνοδευτικό 
τιμητικό πάπυρο.

Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Τασούλας 
ανέφερε τα εξής: «Είναι μεγάλη η τιμή και 
η χαρά μας σήμερα που υποδεχόμαστε 
στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων τον 
Εξοχότατο Πρόεδρο της Γερουσίας του 
Καναδά, κ. George Furey, συνοδευόμενο 
από την ακολουθία του, διακεκριμένους 
γερουσιαστές του Καναδά, ανάμεσα στους 
οποίους και ο συμπατριώτης μας, ο κ. 
Χουσάκος.

«Η Ελλάδα κι ο Καναδάς ουδέποτε 
χωρίστηκαν. Πάντα πήγαιναν μαζί. Και 
στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Ακόμη 
και στην Κορέα, την περίοδο της έξαρσης 
του Ψυχρού Πολέμου, ενώ στην Κύπρο 
έχουν υπηρετήσει πάνω από 20.000 
Καναδοί στρατιώτες από το 1964 έως 
το 1993, στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών». 
Συμπλήρωσε πως «υπάρχουν πάνω από 
350.000 Έλληνες που ζουν και προκόβουν 
στον Καναδά, άξιοι πολίτες αυτής της 
τεράστιας χώρας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Ελλήνων κ. Τασούλας ανέφερε ότι 
«αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις 
και μέσα σε αυτή την τεράστια κρίση που 
περνάμε, πιστεύουμε πως οι αρχές και 
οι αξίες της ελευθερίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας, παρά τη βαρβαρότητα, 
τελικώς θα επικρατήσουν». Ο κ. Τασούλας 
αναφέρθηκε επίσης στην ομιλία του 
Πρωθυπουργού του Καναδά, κ. Τζάστιν 
Τριντό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στην οποία «καταδίκασε τη βάρβαρη 
και απρόκλητη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία και υπήρξε ένας από τους 
ηγέτες του δυτικού κόσμου που εκδήλωσαν 
την αμέριστη συμπαράστασή τους στον 
δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό»,

Ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι «σε όλα 
τα θέματα γενικώς που έχουν να κάνουν 
με εθνική κυριαρχία, με διεθνές δίκαιο 
με εδαφική ακεραιότητα, η Ελλάδα και 
ο Καναδάς συμμερίζονται παρόμοιες 
απόψεις, είπε ο κ. Τασούλας. Το πολιτικό 
σύστημα του Καναδά είναι λίγο διαφορετικό 
από το δικό μας, υπάρχουν δύο Βουλές, 
η Γερουσία έχει ένα σημαντικό ρόλο και 
προσωπικότητες όπως ο Πρόεδρός της 
και οι συνεργάτες του και οι συνάδελφοι 
Γερουσιαστές συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση της πολιτικής ζωής του 
Καναδά.

«Είμαστε λοιπόν δίπλα-δίπλα με 
την τεράστια αυτή χώρα τον Καναδά, 
αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις με 
την ίδια αντίληψη και αντικρίζουμε την 
προοπτική του μέλλοντος, μέσα από αυτή 
την τεράστια κρίση που περνάμε, με πίστη 
στις αρχές και τις αξίες μας, οι οποίες είναι 
οι αξίες της ελευθερίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας, πιστεύοντας πως τελικώς, 
παρά τη βαρβαρότητα, θα επικρατήσουν».

Με αφορμή την αναφορά του Προέδρου 
της Γερουσίας του Καναδά στη χαρά και τη 
συγκίνηση που του προκαλεί η καναδική 
σημαία που κυματίζει στην πρόσοψη της 
Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής διηγήθηκε 
το εξής ιστορικό στιγμιότυπο:

«Τον Απρίλιο του 1961, ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, επισκέφθηκε τον Καναδά. 
Τότε δεν είχατε οριστικοποιήσει την επίσημη 
σημαία σας, η οποία οριστικοποιήθηκε το 
1964 ή 1965. Για να τιμήσετε τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό, το Μόντρεαλ είχε γεμίζει 
από ελληνικές σημαίες. Και σημείωσε 
στο αρχείο του ο Καραμανλής λίγους 
μήνες μετά το ταξίδι ότι πολλοί πολίτες 
ενθουσιάστηκαν βλέποντας την ελληνική 
σημαία γιατί νόμιζαν ότι ήταν η οριστική 
καναδική σημαία! Άρα, συμφωνούμε ως 
λαοί και αισθητικά…»

O Πρόεδρος της Γερουσίας του Καναδά 
κ. Furey ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για τα 
ευγενικά του λόγια και για τη συνεργασία 
των δύο χωρών, καθώς και για την φιλική 
διάθεση, και τη φιλοξενία που έγινε δεκτή η 
καναδική αποστολή κατά την επίσκεψή τους 
στην Ελλάδα. «Με εντυπωσίασε το γεγονός 
ότι συνάντησα έναν Ελληνο-Καναδό 
ανάμεσα στους συνεργάτες σας κι έχουμε 
κι εμείς ένα Ελληνο-καναδό Γερουσιαστή 
μαζί μας», είπε ο κ. Furey, αναφερόμενος 
στον γερουσιαστή και πρώην πρόεδρο 
της Καναδικής Γερουσίας, κ. Λεωνίδα 
Χουσάκο. Εξέφρασε επίσης τη μεγάλη του 
τιμή και συγκίνηση που είδε την καναδική 
σημαία να κυματίζει στην πρόσοψη του 
κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων.

Στην αναφορά του κ. Τασούλα για την 
κατάσταση στην Ουκρανία ο κ. Furey 
απάντησε ότι «πολύ σωστά είπατε, 
ότι αντιμετωπίζουμε πολύ δυσάρεστες 
προσκλήσεις στην Ουκρανία και 
είναι τιμή για μας να μπορούμε να τις 
αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με την 
Ελλάδα. Με χαρά αναμένω τις συναντήσεις 
και τις συζητήσεις που θα έχουμε εδώ για 
να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τη 
συνεργασία μας, τόσο σε επίπεδο λαών, 
όσο και σε επίπεδο διοικήσεων».

Τέλος ο πρόεδρος της καναδικής 
γερουσίας ανέφερε ότι είναι πολύ 
χαρούμενος που επισκέφθηκε την 
Ελλάδα με την ευκαιρία της επετείου των 
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Καναδά 
που φέτος κλείνουν τα 80 χρόνια. «Την 
τελευταία φορά που βρεθήκαμε εδώ 
ήταν πριν 10 χρόνια, για να γιορτάσουμε 
την εβδομηντακονταετία. Είμαι πολύ 
χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» 
πρόσθεσε.

ΑσΠΑσιΑ ΚΟΥρΤΕσιΩΤΗ

Η σΤΗλΗ ΑΥΤΗ ΕιΝΑι 
ΠρΟσΦΟρΑ ΤΗσ 
LEXI WRITERS

Μια λέξη μόνο φτάνει ν’ αλλάξει τα 
πάντα! Ο συνδυασμός των λέξεων 
στον προφορικό ή στο γραπτό 
λόγο μπορεί να γίνει κάτι πολύ 
συνηθισμένο ή ένα εκπληκτικό 
έργο τέχνης. Εμείς στη Lexi Writ-
ers μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί σας και να δημιουργήσουμε 
ένα αριστούργημα γιατί αγαπάμε 
τις λέξεις. Αναλαμβάνουμε κάθε τι 
που θέλετε να γράψετε, να πείτε, ή 
να μεταφράσετε. Εμπιστευθείτε μας, 
είτε πρόκειται για μια ομιλία σε μια 
σημαντική στιγμή της ζωής και της 
καριέρας σας, μια επαγγελματική 
επιστολή ή το βιογραφικό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 
lexiwriters@gmail.com

Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του Προέδρου 
της Γερουσίας του Καναδά κ. George Furey

Ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων προσέφερε στον 
Πρόεδρο της Γερουσίας του 
Καναδά το χρυσό μετάλλιο 
της Βουλής με τη μορφή της 
Θεάς Αθηνάς, σε σφραγίδα του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους, 
μαζί με συνοδευτικό τιμητικό 
πάπυρο.

Με την ευκαιρία της επετείου 80 χρόνων από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων
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ο Χρήστος και ο Παναγιώτης 
κοτσαμποϊκίδης 

εύχονται 
στους Ελληνες απανταχού

διαμαρτυρία 
κατά της σφαγής 

των αμνών
Την αντίθεσή τους στο έθιμο της σφαγής 

και κατανάλωσης αμνοεριφίων το Πάσχα, 
αλλά και γενικότερα στην κατανάλωση 
κρέατος από όποιο ζωντανό οργανισμό κι 
αν προέρχεται, εξεδήλωσαν το απόγευμα 
της Μ. Τετάρτης στο Σύνταγμα, τα μέλη της 
Vigan act.

Περίπου 60-70 άτομα κρατώντας στα 
χέρια τους φωτογραφίες με αρνιά, κατσίκια  

και χοιρινά αλλά και πλακάτ με 
συνθήματα κατά της σφαγής 
και της κατανάλωσης τους, 
διαμαρτυρήθηκαν για αρκετή 
ώρα εκφράζοντας την αντίθεσή 
τους, στη συγκεκριμένη 
συνήθεια.  

«Θέλω τη μαμά μου»,  
«Φοβάμαι»,  «Πονάω», «Η 
σφαγή δεν είναι αγάπη» «Η 
ειρήνη ξεκινάει από το πιάτο 
μας», ήταν μερικά από τα ευφυή 
συνθήματα στα δεκάδες πλακάτ 
με εικόνες μικρών ζώων, που 
κρατούσαν στα χέρια τους τα 
μέλη της Vigan act.
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η διεύθυνση 
και το προσωπικό 
εύχονται σε όλους 

τους ομογενείς

κΑλο 
ΠΑΣΧΑ

Το Άγιο Φως της 
Ανάστασης να γεννήσει 

στις ψυχές όλων μας 
αγάπη και ελπίδα!

ΣΕ κΑλΑ ΧΕρίΑ. ΣΕ κΑλΕΣ ΤίΜΕΣ.
                  = ΕΞοίκοΝοΜηΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East
 Unit 26
(289) 316-0568
margaronis@allstate.ca

R

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

καλέστε 
πρώτα την

Allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

Ο επιχειρηματίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
και τα ανήψια του

Εύχονται 
σε όλο τον Ελληνισμό
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H Ρωσία παρέδωσε προσχέδιο για 
ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία, 
είπε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο 
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι 
Πεσκόφ. 

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα 
Telegraph, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου 
δήλωσε ότι «η μπάλα πλέον είναι στο 
γήπεδο του Κιέβου» και ότι η Μόσχα 
περιμένει την απάντησή του.

Η δήλωση του Πεσκόφ έρχεται 
σχεδόν ταυτόχρονα με τη λήξη και του 
δεύτερου τελεσιγράφου της Ρωσίας 
για την αποχώρηση των Ουκρανών 
μαχητών και των αμάχων που βρίσκονται 
στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη 
Μαριούπολη, το οποίο αποτελεί ίσως τον 
τελευταίο θύλακα αντίστασης της πόλης. 
Όπως φαίνεται, ούτε αυτό το τελεσίγραφο 
είχε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, αφού 
πηγές προσκείμενες στη Ρωσία ανέφεραν 
πως μόνο πέντε μαχητές κατέθεσαν τα 
όπλα και άλλοι 140 άμαχοι βγήκαν από το 
εργοστάσιο.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες το Κρεμλίνο 
κατηγορεί την ουκρανική πλευρά ότι 
από την αρχή υπαναχώρησε από όσα 
συμφωνήθηκαν στις διαπραγματεύσεις 
που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Στις 7 
Απριλίου ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών 
Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει πως το σχέδιο 
ειρηνευτικής συμφωνίας που παρουσίασε 
το Κίεβο στη Μόσχα περιείχε «απαράδεκτα» 
στοιχεία και παρεκκλίνει από όσα είχαν 
συμφωνήσει οι διαπραγματευτές των δύο 
πλευρών στην Κωνσταντινούπολη. Ο 
Λαβρόφ είχε πει ότι η Ουκρανία άλλαξε τον 
όρο που αφορά τη διεξαγωγή στρατιωτικών 
ασκήσεων, απαλείφοντας την ανάγκη να 
λάβει τη συγκατάθεση της Ρωσίας. «Στο 
πλαίσιο ενός ουδέτερου, μη πυρηνικού 
καθεστώτος, οποιεσδήποτε στρατιωτικές 
ασκήσεις με τη συμμετοχή ξένων 
δυνάμεων πραγματοποιούνται μόνο με τη 
συγκατάθεση όλων των εγγυητών κρατών, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας» 
σημείωσε ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Έκτοτε δεν είχε υπάρξει καμία πρόοδος, 
κανένα νέο σχέδιο ειρήνευσης και καμία 
συμφωνία για συνέχιση των ειρηνευτικών 
συνομιλιών. Άλλωστε, τη Μεγάλη Τρίτη 
ο επικεφαλής διαπραγματευτής της 
Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί πότε θα επαναληφθούν οι 
ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πεσκόφ είπε πως η Μόσχα παρουσίασε 
στο Κίεβο ένα «σαφώς διατυπωμένο 
και εμπεριστατωμένο σχέδιο εγγράφου» 
ως μέρος των διαπραγματεύσεων μετά 
τη ρωσική εισβολή, αλλά και αυτός 
διαπίστωσε την ελάχιστη πρόοδο που 
έχει γίνει, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα και ο 

Μετά τα τελεσίγραφα 
σχέδιο ειρήνευσης από τη Μόσχα

Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι οι 
συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο. 

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος 
του ρωσικού υπουργείου 
Εξωτερικών, είπε ότι η Ουκρανία 
μετέτρεψε τις συνομιλίες σε «τσίρκο» 
και κατηγόρησε το Κίεβο ότι άλλαξε 
τη θέση του ως «περισπασμό».

Ούτως ή άλλως, ακόμη και η 
σκέψη για σοβαρές συνομιλίες είχε 
ατονήσει τις τελευταίες εβδομάδες, 
αφότου το Κίεβο κατηγόρησε τη 
Μόσχα για εγκλήματα πολέμου 
σε πόλεις της Ουκρανίας όπως η 
Μπούτσα.

zougla.gr

Καλό Πάσχα
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ο πρόεδρος της εταιρίας CANADA AUTO PARKS 
κ. ΑΝΔρΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑκοΣ

εύχεται σε όλο τον Ελληνισμό

ΧαροΥμενο ΠασΧα και καλΗ αναστασΗ
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4

Απολαυστικές
γεύσεις
που
γλυκαίνουν
τη ζωή σας !!!

Στη
διάθεση
σας και 
αυθεντικός
χαλβάς
Φαρσάλων
για 
μοναδικές
γεύσεις!!!

Ο κ. Αλέκος Αντάρας
και η οικογένειά του

εύχονται 
στην Ομογένεια

Χρονια Πολλα
καλΗ αναστασΗ 
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Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας 
METRO PARK SERVICE INC. 

από το London, 
κ. Διονύσης Δημητρακόπουλος, 

με τη συζυγό του Σούλα, 
εύχονται στην πολυπληθή πελατεία τους, 

και σε όλο τον ελληνισμό 
Καλά Χριστούγεννα με υγεία, 

αγάπη, ειρήνη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο!

Greek Canadian Senior Club
 (864 Pape Ave, Tel. 416.465 .2020)

Ο πρόεδρος κ. Λευτέρης Κωνσταντινίδης 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ελληνικής Λέσχης Υπερηλίκων 
με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων 

εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό
Χρόνια Πολλά, Χαρούμενες γιορτές 

κι Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

Ο ιδιοκτήτης κ. Τάσος Δημόπουλος 
και η οικογένειά του

ευχαριστούν την πολυπληθή πελατεία τους
και εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό

Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Αίσιο και Ειρηνικό το Νέο Έτος

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου
DETROIT EATERY

κ. Αλέκος Αντάρας
και η οικογένειά του

εύχονται στην Ομογένεια
Χαρούμενα Χριστούγεννα

και Χρόνια Πολλά

 
 
 
 

 
 
 
 
 We are looking for candidates in the GTA area.  
 
 If you are interested, here is the link to our website 
 where you can sign up to run for the Ontario Party  
 in the upcoming provincial elections: 
 
 https://www.ontarioparty.ca/candidates_en 
 
 We are looking for freedom loving candidates 
 that want to give Ontario back to the people! 
 
 

 

Ταπείνωση... 
ή ξεχασμένη αρετή!!!

Αγάπη και ταπείνωση! ίερό 
ζευγάρι! η μία υψώνει και η άλλη 
συγκρατεί όσους υψώθηκαν και 

δεν τους αφήνει ποτέ να πέσουν» 

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος
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ο κ. Γιώργος Βέρος 
και η οικογένειά του

εύχονται στην ομογένεια

Ευλογημένο Πάσχα
και Καλή Ανάσταση

Ο επιχειρηματίας 
κ. ΑΓΓΕλοΣ ΧΑλίκίΑΣ

και η σύζυγός του ΤουλΑ
εύχονται 

σε όλο τον Ελληνισμό
καλΗ αναστασΗ

ΧαροΥμενο ΠασΧα

a

Τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας
Τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Λαμπρής χάνονται στα βάθη των αιώνων και 

παρουσιάζουν μια πολυμορφία από τόπο σε τόπο, σε όλη την Ελλάδα. Βγαλμένα από τις 
ρίζες της θρησκευτικής μας παράδοσής, διατηρούν αναλλοίωτη την αναγκαία κατάνυξη των 
ημερών του Πάσχα. Της πιο εμβληματικής γιορτής της Ορθοδοξίας.

ΜΕΓΑλΗ δΕΥΤΕρΑ
Τη Μεγάλη Δευτέρα ο Νυμφίος “έρχεται εν τω μέσω τής νυκτός”. Η Μεγάλη Δευτέρα είναι 

αφιερωμένη στον Ιωσήφ, τον πιο αγαπητό υιό του Ιακώβ. Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινούν 
πολλοί τη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι να κοινωνήσουν το Μεγάλο Σάββατο.

ΜΕΓΑλΗ ΤριΤΗ
Τη Μεγάλη Τρίτη διαβάζονται η παραβολή των δέκα Παρθένων και σε όλες τις εκκλησίες 

ακούμε το “τροπάριο τής Κασσιανής”.

ΜΕΓΑλΗ ΤΕΤΑρΤΗ
Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αμαρτωλής γυναίκας που μετανόησε 

και πίστεψε στο Χριστό και οι νοικοκυρές πλάθουν μαζί με τα παιδιά τους τα Πασχαλινά 
κουλουράκια στο σπίτι.

ΜΕΓΑλΗ ΠΕΜΠΤΗ
Τη Μεγάλη Πέμπτη, μ’ ένα κόκκινο πανί, που συμβολίζει το αίμα του Χριστού, απλωμένο 

στο μπαλκόνι ή το παράθυρο, ξεκινούν στην επαρχία οι προετοιμασίες για τη βραδιά της 
Ανάστασης, ενώ την ίδια ημέρα οι νοικοκυρές σε όλη τη χώρα βάφουν τα κόκκινα αυγά. Τη 
Μεγάλη Πέμπτη ζυμώνονται και τα τσουρέκια. Αυτή την ημέρα οι νοικοκυρές δεν πλένουν, 
δεν απλώνουν ούτε κάνουν άλλες δουλειές στο σπίτι.

Τη Μεγάλη Πέμπτη στην εκκλησία ψέλνεται η μακρά ακολουθία των Παθών με τα 12 
Ευαγγέλια και αναπαριστάνεται η Σταύρωση. Αφού τελειώσουν τα 12 Ευαγγέλια, κοπέλες 
αναλαμβάνουν να στολίσουν τον Επιτάφιο με γιρλάντες από λευκά λουλούδια, έτσι ώστε 
το πρωί της επόμενης μέρας να είναι έτοιμος να δεχθεί το σώμα του Χριστού κατά την 
Αποκαθήλωση.

ΜΕΓΑλΗ ΠΑρΑσΚΕΥΗ
Τη Μεγάλη Παρασκευή, ακόμη και σήμερα σε κάποια χωριά οι κάτοικοι δεν στρώνουν καν 

τραπέζι. Δεν τρώνε γλυκά για την αγάπη του Χριστού, που τον πότισαν ξύδι. Ταχινόσουπα, 
μαρούλι ή φακές με ξύδι είναι τα συνήθη φαγητά. Κανείς δεν πρέπει να πιάσει στα χέρια του 
σφυρί ή βελόνι, γιατί θεωρείται αμαρτία. Το βράδυ γίνεται ο Εσπερινός και η περιφορά του 
Επιταφίου, ο στολισμός και η περιφορά του οποίου είναι το κυριότερο έθιμο της Μεγάλης 
Παρασκευής.

Χαρακτηριστικό των παλαιότερων ετών ήταν η ευγενής άμιλλα ανάμεσα στις ενορίες για 
τον ομορφότερα στολισμένο Επιτάφιο. Πρώτα πήγαιναν τα λουλούδια για το στολισμό του 
Επιταφίου οι ελεύθερες και ύστερα οι παντρεμένες. Από κάτω περνούσαν όλοι από μία 
φορά, ενώ πίστευαν πως, αν τα ζωηρά παιδιά περάσουν τρεις φορές, θα γίνουν φρόνιμα… 
Τρεις φορές έπρεπε να περάσουν και οι άρρωστοι για ν’ αναρρώσουν.

Τα λουλούδια που παίρνουν οι πιστοί από τον Επιτάφιο θεωρούνται ευλογημένα και 
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Ο επιχειρηματίας 
κ. ΚΩΣΤΑΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
και η σύζυγός του

εύχονται 
στην Ομογένεια

Ο κ. και η κα Κούρου
εύχονται στην ελληνική παροικία

Υγεια, ευτυχια, 
γαληνη, ευημερια 

 και καλη ανασταση

καλη 
ανασταση

H Πρόεδρος Μπέτυ Σκουτάκη, το Δοικητικό Συμβούλιο, 
οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές  της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο

σας εύχονται Καλό κι Eυλογημένο Πάσχα και το Άγιο 
Φως της Ανάστασης να φωτίζει πάντα τη ζωή μας και να 
μας οδηγεί στο δρόμο της αγάπης και της αλληγεγγύης!

O Ιερατικός Προϊστάμενος Κωσταντίνος Παυλίδης, 
Ο Πρόεδρος Γιώργος Νικολάου και τα μέλη του Ε.Σ.
Η Πρόεδρος Θεοδώρα Κουτσουμπού και οι κυρίες 
της Πρόνοιας

O Ιερατικός Προϊστάμενος Φίλιππος Φιλίππου
Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζουράς και τα μέλη του Ε.Σ.
Η Πρόεδρος Ελένη Βρετάνου και οι κυρίες της Πρόνοιας

Άγιος Δημήτριος

Άγιος Ιωάννης

O Ιερατικός Προϊστάμενος Απόστολος Γκόλιας
Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Ράλλης και τα μέλη του Ε.Σ.
Η Πρόεδρος Τούλα Διάκου και οι κυρίες της Πρόνοιας

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου

O Ιερατικός Προϊστάμενος Παναγιώτης Αυγερόπουλος
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μίλιαρης και τα μέλη του Ε.Σ.
Η Πρόεδρος Ελένη Σπυρίδη και οι κυρίες της Πρόνοιας

Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

τοποθετούνται στο εικονοστάσι του σπιτιού. Παλιότερα, οι 
γυναίκες έφτιαχναν με αυτά φυλαχτά για τους ναυτικούς, 
ενώ ορισμένοι τα χρησιμοποιούσαν και σαν γιατρικό για τον 
πονοκέφαλο.

Στην περιφορά του Επιταφίου προπορεύεται η μπάντα 
ή η χορωδία και παίζει πένθιμα εμβατήρια, ακολουθούν 
οι ιεροψάλτες, ο κλήρος, οι μυροφόρες, τα εξαπτέρυγα, 
πρόσκοποι και οι πιστοί που ψέλνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
λιτανείας. Σε όλη τη διαδρομή οι πιστοί ραίνουν τον επιτάφιο 
με λουλούδια και αρώματα, κρατώντας αναμμένα κεριά.

ΜΕΓΑλΟ σΑΒΒΑΤΟ
Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί προετοιμάζονται για το 

χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Το βράδυ της ίδιας 
ημέρας ο ιερέας φωνάζει το «Χριστός Ανέστη!». Ένα από 
τα βασικότερα τελετουργικά στοιχεία της Ανάστασης είναι 
το αναστάσιμο Φως, με κορυφαία στιγμή την πρόσκληση 
του ιερέα «Δεύτε λάβετε Φως». Το Φως αυτό οι πιστοί το 
μεταφέρουν στα σπίτια τους.

Σε κάποιες περιοχές μάλιστα θεωρούνταν καλοτυχία να μη 
σβήσει η λαμπάδα με το Άγιο Φως μέχρι να φτάσουν οι πιστοί 
στο σπίτι. Μπαίνοντας «σταυρώνουν» πρώτα το ανώφλι 
της εξώπορτας, ενώ παλαιότερα ανανέωναν και το φως του 
καντηλιού και μάλιστα προσπαθούσαν να το κρατήσουν 
αναμμένο όσο περισσότερες μέρες μπορούσαν χωρίς να 
σβήσει.

ΚΥριΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑσΧΑ
Την Κυριακή του Πάσχα, η χαρά της Ανάστασης και η ελπίδα 

της προσωπικής ανάστασης κορυφώνονται σε ένα μεγάλο 
γλέντι χαράς, αγάπης, κεφιού, τραγουδιού και φαγητού.
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Προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες διαμόρφωσης εξωτερικών 
χώρων στους πολύτιμους πελάτες μας. 

Οι εκτιμήσεις μας είναι δωρεάν και είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε 
ευχαριστημένοι τόσο με τις τιμές όσο και με τις υπηρεσίες μας.

 Όταν έρχεται ο χειμώνας και πέφτει το χιόνι, 
εμπιστευτείτε μας για να κρατήσουμε τον ιδιόκτητο χώρο σας 

καθαρό και ασφαλή. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και ξεκινάει το 
καλοκαίρι, εμπιστευθείτε μας να φροντίζουμε το γκαζόν σας και 

να το διατηρούμε πάντα πράσινο και καθαρό.


