ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΟΤΤΑΒΑ
Οττάβα, 23 Οκτωβρίου 2018
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα επαναπροκηρύσσει μια θέση Φύλακα – Θυρωρού,
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και
να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό, να έχουν γνώση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας και να διαμένουν νόμιμα στον Καναδά (Καναδοί υπήκοοι ή κάτοχοι άδειας
παραμονής). Η γνώση της γαλλικής γλώσσας και δίπλωμα οδήγησης θα συνεκτιμηθούν.
Στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνεται η καθημερινή επιμέλεια της εύρυθμης λειτουργίας της
Πρεσβείας.
Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση καθώς και βιογραφικό σημείωμα με την
εργασιακή τους εμπειρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.otv@mfa.gr ή μέσω φαξ στο
613-238-5676, μέχρι την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018.
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Sunday, October 28, 2018
Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018
7th Sunday of Luke
Κυριακή Ζ΄ Λουκάν
HOLY PROTECTION OF THE THEOTOKOS
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ
****************************************************************************

TODAY ~ ΣΗΜΕΡΑ
Doxology ~ “October 28th, 1940” - Greek National Day
Δοξολογία ~ Εθνική επέτειος «28 Οκτωβρίου 1940»

Οττάβα, 24 Οκτωβρίου 2018
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα προκηρύσσει τη θέση Ιδιαιτ. Γραμματέως, πλήρους
απασχόλησης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ένα πλήρες βιογραφικό,
που να περιλαμβάνει λεπτομερώς την εργασιακή τους εμπειρία. Οι αιτήσεις θα πρέπει να
αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.otv@mfa.gr ή μέσω φαξ στο 613-238
5676 μέχρι και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας και ανώτατο
το 60ο, να διαθέτουν εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης, άριστη γνώση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί
η γνώση της γαλλικής. Απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής/εργασίας για τους μη
Καναδούς πολίτες.
Μόνο οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη.
80 MacLaren St. Ottawa, Ontario, Canada K2P 0K6 Tel: (613) 238 6271-2
www.mfa.gr/ottawa email: gremb.otv@mfa.gr
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Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο ~ Church Calendar
Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Όρθρος 9.00 π.μ., Θεία Λειτουργία 9.45 π.μ.

Thursday, November 1

SAINTS COSMAS AND DAMIAN
Matins 9:00 a.m., Divine Liturgy 9:45 a.m.

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ κ.κ. ΣΩΤΗΡΙΟ
Θεία Λειτουργία: 9 π.μ.

Saturday, November 3

PHILOPTOCHOS METROPOLIS SPIRITUAL RETREAT
WITH ARCHBISHOP SOTIRIOS
Divine Liturgy 9:00 a.m., Archbishop Sotirios Celebrating
**************************************

Απόστολος: Πρός Γαλάτας 6:11-18
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν
εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ
τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ
θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο
καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· διʼ οὗ ἐμοὶ κόσμος
ἐσταύρωται, κἀγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε
ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπʼ
αὐτούς, καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω·
ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡ χάρις τοῦ κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. Ἀμήν.

Ευαγγέλιο: Κατά Λουκᾶν 8: 41-56
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων
τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν
εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη
ἀπέθνησκεν. ᾿Εν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει
αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿
οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ,
καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς· τίς ὁ ἁψάμενός μου;
ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε
καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἥψατό μού τις· ἐγὼ
γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε
καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ
λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε·
πορεύου εἰς εἰρήνην.῎Ετι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων
αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας
ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται. Έλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν
οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μὴ Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς
παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε· μὴ κλαίετε· οὐκ
ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν
ἔξω πάντας καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων· ἡ παῖς, ἐγείρου. καὶ ἐπέστρεψε
τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. καὶ ἐξέστησαν
οἱ γονεῖς αὐτοῖς. ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.

Ανακοινώσεις
H.O.P.E. (νεογέννητα – 5 ετών)
Τα παιδιά συναντώνται κάθε Τρίτη πρωί από τις 9.30 έως τις 11.30 στο χωλ του ναού.
Γενική Συνέλευση και Εκλογές του Συλλόγου «Παρνασσός» - 2 Noεμβρίου
Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παρνασσός» θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου, 2018, 7-9 μ.μ. στο χωλ του ιερού ναού. Το
ίδιο βράδυ θα διεξαχθούν και εκλογές. Ευπρόσδεκτα είναι νέα μέλη και φίλοι του
Συλλόγου. Εάν ενδιαφέρεστε να υπηρετήσετε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
για μία διετία παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Γιώργο Τριγκυλίδα στο 613-723
-7367 ή ηλεκτρονικά στο gtrigy@gmail.com, μέχρι την 1η Νοεμβρίου.
Φιλοπτωχός Αδελφότητα – Πνευματική Σύναξη με τον Μητροπολίτη μας κ.κ.
Σωτήριο – 3 Νοεμβρίου Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα προσκαλεί τα μέλη της σε μια
πνευματική σύναξη με τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Σωτήριο, το Σάββατο, 3 Νοεμβρίου. Θα
προηγηθεί Θεία Λειτουργία (9-10 π.μ.) που θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος. Θα ακολουθήσει
ελαφρύ γεύμα και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Η εκδήλωση αυτή
προσφέρεται δωρεάν. Για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλείσθε
να επικοινωνήσετε με την κ. Αργυρώ Λάφκα στο 613-292-2582 ή
philoptochosottawa@gmail.com.
Σύλλογος Σαμίων και Νήσων Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους – 11 Νοεμβρίου
O Σύλλογος Σαμίων και Νήσων Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους θα γιορτάσει την επέτειο της
συμπλήρωσης 106 χρόνων από την Ένωση της Σάμου και άλλων νήσων του Αιγαίου και
Ιονίου Πελάγους με τη Μητέρα Ελλάδα με γεύμα που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 11
Νοεμβρίου, 2018 στο Κοινοτικό Κέντρο. Εισιτήρια: 30 δολάρια για ενήλικες και 15
δολάρια για παιδιά κάτω των 12 ετών. Για εισιτήρια παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε
μέχρι τις 7 Νοεμβρίου με τους: Ξενοφώντα Χριστινίδη (613-224-3347) ή Νικόλαο
Φλώρακα (613-727-7420).
Σύλλογος Ηλικιωμένων – «Βραδιά Ταβέρνας» - 6 Νοεμβρίου
Την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου, στις 5.30 μ.μ., στο Κοινοτικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί η
«Βραδιά Ταβέρνας». Θα υπάρχει εξαιρετικό φαγητό, μουσική και διασκέδαση. Είσοδος: 25
δολ. για τα μέλη και 30 δολ. για τα μη μέλη. Για να κλείσετε θέση παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε με την Ολυμπία Αγρανιώτη στο 613-435-3307 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.
Φιλόπτωχος Αδελφότητα – Γενική Συνέλευση και Εκλογές – 18 Νοεμβρίου
Την Κυριακή, 18 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, θα πραγματοποιηθεί η
Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας. Επίσης θα γίνουν οι εκλογές προς ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και θα προσφερθεί τσάι. Όλες οι κυρίες και οι δεσποινίδες της
Κοινότητας είναι ευπρόσδεκτες. Για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε με την Αργυρώ Λάφκα στο 613-292-2582 ή philoptochosottawa@gmail.com.

Announcements
H.O.P.E. Play Group (newborn to 5 years of age):
This co-operative and welcoming group meets on Tuesday mornings from 9:30 - 11:30 a.m. in
the Church Hall.
Parnassos Society General Meeting & Elections – November 2nd
The Parnassos Hellenic Cultural Society will be holding its Annual General Meeting and Elections
on the evening of Friday, November 2, 2018 from 7:00 to 9:00 p.m. in the Church Hall of the
Hellenic Community of Ottawa. New members and friends are welcome. If you are interested on
serving on the Parnassos Board of Directors (two year term), please contact Dr. George Trigylidas
at 613-723-7367 or by email: gtrigy@gmail.com by November 1st.
Philoptochos Metropolis Spiritual Retreat with Archbishop Sotirios—November 3rd
The Greek Ladies Philoptochos Society invites their members to join them for a special Spiritual
Retreat on Saturday, November 3rd. The day will begin with Divine Liturgy at our Church from
9:00-10:00 a.m., by His Eminence Metropolitan Archbishop Sotirios. A light luncheon will be
provided, followed by the Spiritual Retreat in the Church Hall. This event is offered free of charge.
To reserve your seats please contact Argiro Lafkas at (philoptochosottawa@gmail.com or 613-2922582.)
Senior Citizens Association “Taverna Night” – November 6th
The Senior Citizens Association will be holding their “Taverna Night” on Tuesday, November 6th at
5:30 p.m., at the Banquet Centre. This will be an evening full of great food, excellent music, and
fun times for all. The cost for this evening is $25 per member and $30 per non-member. Please
call Olympia Agraniotis at 613-435-3307 by November 2nd to make a reservation.
The Samian, Aegean & Ionian Islands Society Luncheon ~ November 11th
The Samian, Aegean & Ionian Islands Society are celebrating the106th anniversary of Samos and
other Aegean Islands union with Greece, with a Luncheon at the Banquet Centre on Sunday,
November 11th, 2018 following the Divine Liturgy. Tickets are $30 for Adults and $15 for Children
12 years & under. Please contact Xenofon Christinidis at 613-224-3347 or Nick Florakas at 613727-7420 by November 7th, to reserve your tickets.
Adult Orthodox Christian Education & Potluck Meal November 17th
Our next Adult Orthodox Christian Education Session will be on Saturday, November 17th starting
at 5:15 p.m. in the Church Hall. It will be an opportunity for fellowship, potluck meal and talk by
Nicholas Pantelopoulos on “Transfiguration through Byzantine Chant.” Children are welcomed to
come since there will be a kids activity/movie. Youth 13 and over are encouraged to attend the talk.
Please bring a dish to share. Please confirm your attendance by email to Tassy.Lyras@gmail.com.
Philoptochos General Assembly, Elections and Fall Social Tea – November 18th
The Greek Ladies Philoptochos Society of Ottawa will have its General Assembly, Elections and
Fall Social Tea on Sunday, November 18th following the Divine Liturgy in the Church Hall. All
ladies of the community are welcome to join us. Please contact Argiro Lafkas at (613-292-2582 or
philoptochosottawa@gmail.com) to confirm your attendance.

Epistle of St. Paul's Letter to the Galatians 6: 11-18
You, O Lord, shall keep us and preserve us.
Verse: Save me, O Lord, for the godly man has failed.

Brethren, see with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who
want to make a good showing in the flesh that would compel you to be circumcised, and
only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. For even those who
receive circumcision do not themselves keep the law, but they desire to have you
circumcised that they may glory in your flesh. But far be it from me to glory except in the
cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the
world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation.
Peace and mercy be upon all who walk by this rule, upon the Israel of God. Henceforth let
no man trouble me; for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus
Christ be with your spirit, brethren. Amen.

The Gospel Reading: St. Luke: 8: 41-56
At that time, there came to Jesus a man named Jairus, who was a ruler of the
synagogue; and falling at Jesus' feet he besought him to come to his house, for he had an
only daughter, about twelve years of age, and she was dying. As he went, the people pressed
round him. And a woman who had had a flow of blood for twelve years and had spent all her
living upon physicians and could not be healed by anyone, came up behind him, and touched
the fringe of his garment; and immediately her flow of blood ceased. And Jesus said, "Who
was it that touched me?" When all denied it, Peter and those who were with him said,
"Master, the multitudes surround you and press upon you!" But Jesus said, "Some one
touched me; for I perceive that power has gone forth from me." And when the woman saw
that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him declared in the
presence of all the people why she had touched him, and how she had been immediately
healed. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well; go in peace." While he
was still speaking, a man from the ruler's house came and said, "Your daughter is dead; do
not trouble the Teacher any more." But Jesus on hearing this answered him, "Do not fear;
only believe, and she shall be well." And when he came to the house, he permitted no one to
enter with him, except Peter and John and James, and the father and mother of the child.
And all were weeping and bewailing her; but he said, "Do not weep; for she is not dead but
sleeping." And they laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand
he called, saying, "Child, arise." And her spirit returned, and she got up at once; and he
directed that something should be given her to eat. And her parents were amazed; but he
charged them to tell no one what had happened.

October 28th and Greek Unity

28η Οκτωβρίου και Ομοψυχία Ελλήνων

By Metropolitan Sotirios

Μητροπολίτη Σωτηρίου

History has recorded the heroism and accomplishments of the Greeks during World War II.

Η ιστορία έχει καταγράψει τον ηρωισμό και τα κατορθώματα των Ελλήνων στον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο.

Churchill said, “Henceforth, we will not say that Greeks fight like Heroes but that Heroes fight
like Greeks.”

Ο Τσώρτσιλ είπε. «Από δω και πέρα δεν θα λέμε, ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά
ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»

Without a doubt, their feat was admired and applauded by all humanity. The Greeks received
the honour they deserved.

Χωρίς αμφιβολία η ανθρωπότητα θαύμασε. Χειροκρότησε. Έδωκε στους Έλληνες την τιμή
που τους ανήκει.

People admire and wonder how the Greeks during the war in 1940 were able to accomplish
what they did. This was their secret: the Greeks were united. They were not divided. One did
not try to overthrow the other. They were all together. Men, women and children. Those who
governed and those who were governed. The rich and the poor. The educated and the
uneducated. They did not discriminate against each other. They were all dedicated to their task:
to protect their country, their honour, their family, their Orthodox faith, their freedom. They
forfeited everything for freedom. They sacrificed themselves. They accomplished great feats.
They saved humanity from the barbarism of Nazi Germany. They were immortalized in glory.

Θαυμάζει κανείς και απορεί πως οι Έλληνες στον πόλεμο του ‘40 κατόρθωσαν αυτά που
κατόρθωσαν. Ένα ήταν το μυστικό. Η ομοψυχία των Ελλήνων. Δεν ήταν διαιρεμένοι. Δεν
προσπαθούσε ο ένας να γκρεμίσει τον άλλον. Όλοι μαζί. Άνδρες γυναίκες και παιδιά.
Κυβερνήτες και κυβερνώμενοι. Πλούσιοι και φτωχοί. Γραμματισμένοι και αγράμματοι.
Χωρίς καμία διάκριση. Όλοι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους. Να προστατέψουν την
πατρίδα τους. Την τιμή τους. Την οικογένεια. Την ορθόδοξη πίστη. Την ελευθερία. Τα
έδωκαν όλα για την ελευθερία. Θυσιάστηκαν. Μεγαλούργησαν. Έσωσαν την ανθρωπότητα
από την βαρβαρότητα των Γερμανών. Δοξάστηκαν.

What is the lesson for us? Not for everyone, but specifically for us Greek Orthodox Christians
who live here, in this blessed country of Canada.

Ποιο είναι το μάθημα για μας; Όχι για τον καθένα. Για μας τους Έλληνες ορθόδοξους που
ζούμε στην ευλογημένη χώρα του Καναδά:

Unity. Cooperation. Dedication to the Orthodox faith. To the Greek Orthodox ideals. To the
Greek language.

Ομοψυχία. Συνεργασία. Προσήλωση στην ορθόδοξη πίστη. Στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.
Στην ελληνική γλώσσα.

United around our communities, the branch remains joined to the trunk of our Church, for
Christ said He is the vine and we are the branches. Our Church is a family. We are its members,
wherever we may be.

Ενωμένοι γύρω από τις κοινότητες μας. Ο κλώνος μένει στον κορμό της Εκκλησίας μας. Ο
Χριστός είναι η άμπελος, εμείς τα κλήματα. Η εκκλησία μας είναι μία οικογένεια. Εμείς τα
μέλη της, όπου και αν βρισκόμαστε.

We all want to be successful. We all want to advance. We will achieve this by being united, by
working together. Cooperating together is progress. On the other hand, disunity leads to
regression and catastrophe.

Όλοι θέλουμε την επιτυχία. Όλοι θέλουμε την πρόοδο. Αυτό θα το πετύχουμε με την
ομοψυχία μας. Με την συνεργασία όλων. Η συνεργασία είναι πρόοδος. Η διχόνοια είναι
οπισθοδρόμηση και καταστροφή.

As we celebrate the Greek national holiday of October 28th, 1940, our minds should be squarely
focused on unity. If we are united, we will succeed. We will progress. We will become heroes.
Our unity will lead to glory. Our fellow citizens will admire us. Our children will be thankful to
us, along with all the future generations. Through our unity, God will be glorified.

Γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τίποτε άλλο να μη σκεπτόμαστε
από την ομοψυχία. Με αυτή θα επιτύχουμε. Με αυτή θα προοδεύσουμε. Με αυτή θα γίνουμε
ήρωες. Αυτή η ομοψυχία θα μας δοξάσει. Θα μας θαυμάζουν οι συμπολίτες μας. Θα μας
ευγνωμονούν τα παιδιά μας και οι απόγονοι μας. Θα δοξάζεται ο Θεός.

With fatherly love and blessings,

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές

Metropolitan Archbishop Sotirios
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