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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ’ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 19, 1-10) 24 Ἰανουαρίου 2021
Ἕνας τυφλός καθόταν στήν ἄκρη τοῦ δρόμου καί ζητοῦσε ἀπό τούς περαστικούς
ἐλεημοσύνη. Σήμερα μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά καταλάβουμε τό δρᾶμα πού ζοῦσε
αὐτός ὁ ἄνθρωπος. Σίγουρα συμφωνοῦμε, ὅτι ζοῦσε μιά τρομερή πραγματικότητα ἡ
ὁποία θά τόν συνόδευε μέχρι πού νά φύγει ἀπό αὐτή τήν ζωή. Γιά νά καταλάβουμε
μόνο μιά πτυχή τοῦ μεγέθους τῆς συμφορᾶς του, δέν ἔχουμε παρά νά μᾶς κλείσουν
τά μάτια γιά μιά ἑβδομάδα μόνο καί νά μᾶς ἀφίσουν μόνους μας, δίχως χρήματα καί
φαγητό καί τόσα ἄλλα πράγματα, ὅπως ἐζοῦσε καί ὁ τυφλός τοῦ σημερινοῦ
εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος. Καί πάλι αὐτό δέν εἶναι τίποτε, ἐάν ἀναλογιστοῦμε ὅτι
ὁ τυφλός Βαρτιμαῖος δέν εἶχε γνωρίσει τήν μάνα πού τόν γέννησε. Δέν ἀπόλαυσε τῆς
ὀμορφιές τῆς φύσεως, Τά πολύχρωμα λουλούδια, τίς ζωηρές πεταλοῦδες, τά φυτά,
τά ζῶα, τήν ἀφρολουσμένη θάλασσα, τούς καταπράσινους κάμπους τόν
ἀστροντυμένο οὐρανό. Τό μαῦρο σκοτάδι καί μιά ἀτέλειωτη ἄναστρη καί ἀφέγγαρη
νύχτα ἦταν ἡ ζωή του. Ὁ τυφλός τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου ἐζοῦσε μιά μεγάλη
τραγωδία, ἕναν ἀνείπωτο πόνο καί μιά ἀπερίγραπτη θλίψη. Γνωρίζουμε ὅτι αὐτή ἡ
ζωή εἶναι γεμάτη πόνο καί θλίψη ἀλλά ὁ Κύριος μᾶς τόνισε κατηγορηματικά: «Ἐν
τῶ κόσμω θλῖψιν ἕξετε, ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον». ( Ἰωάν.
16,33)Στόν κόσμο αὐτό θά ἔχετε θλίψεις, ἀλλά νά ἔχετε θάρρος. Ἐγώ ἔχω νικήσει
τόν κόσμο. Ἡ θλίψη, ὁ κίνδυνος, ὁ πόνος, εἶναι ὁ κλῆρος τοῦ ἀνθρώπου σέ τοῦτον
ἐδῶ τόν κόσμο. Ἄλλοι φανερά καί ἄλλοι κρυφά, μέ παράπονο πικρό ρωτοῦμε καί
ξαναρωτοῦμε: Γιατί νά ὑποφέρουμε; Θά προσπαθήσουμε μέ ἁπλά λόγια νά
δώσουμε μιά μικρή ἀπάντηση σ’αὐτήν τήν μυριοειπωμένη ἐρώτηση. Εἶναι
γεγονός ἀναμφισβήτητο, ὅτι πολλές θλίψεις προέρχονται ἀπό τόν ἑαυτό μας. Ἀπό
ἀπροσεξίες μας καί ἀνοησίες μας. Ἐκτιθέμεθα στό κρύο, στά ρεύματα, στόν
κορωνοϊό. Ἄλλοτε προσβάλλουμε μέ τά λόγια μας, τίς συμπεριφορές μας τόν
γείτονα ἤ κάποιον συνάνθρωπό μας, πικραίνομε μέ λόγια ἄπρεπα τήν σύζυγο ἤ
τόν σύζυγο. Ἀπιστοῦμε καί ἁμαρτάνουμε παντιοτρόπως, μέ ἀποτέλεσμα νά
πικραίνεται τό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου καί νά μή βρίσκει ἀνάπαυση. Ἔτσι λοιπόν
διαπιστώνουμε ὄτι ἐμεῖς σπέρνουμε τόν σπόρο τῶν θλίψεων καί τοῦ πόνου, πού
αὐξάνουν, μᾶς βασανίζουν καί μᾶς πνίγουν. Πάρα πολλές ὅμως θλίψεις εἶναι
καρποί μιᾶς ἠθικά ἀνώμαλης ζωῆς. Μιᾶς παραστρατημένης ζωῆς γεμάτη ἀπό
πάθη. Μερικά ἀπό αὐτά εἶναι τοῦ ἀλκοολισμοῦ, ὅπου σκορποῦν τά χρήματά τους
πολλοί καί ὑποφέρει ὅλη του ἡ οἰκογένεια. Εἶναι ὁ τζόγος γενικά ὅπου τόν
κυβερνά ὁ διάβολος καί ὁ ἄνθρωπος χρεώνεται καί ξεσπιτώνεται ὁ ταλαίπωρος
καί ἀκόμη νομίζει ὅτι θά τά πάρει πίσω. Εἶναι τό κάπνισμα, (θυμίαμα τοῦ
διαβόλου) καί τά ναρκωτικά γενικά. Εἶναι ἡ φιλαργυρία ἡ ὁποία ὀνομάζεται στήν
Ἁγία Γραφή εἰδολωλατρεία, ὅπου μπορεῖ νά ὑποφέρει ἡ οἰκογένεια, λόγω τῆς
φιλαργυρίας τοῦ πατέρα ἤ τῆς μάνας. Καί ἔπειτα ρωτοῦμε γιατί ὑποφέρουμε;
Τώρα ἐρχόμεθα στά παιδαγωγικά μέσα, πού χρησιμοποιεῖ ὁ Θεός ὁ Ὁποῖος εἶναι
Πατέρας ὅλων μας. Καί αὐτά φέρνουν θλίψεις στό ἄνθρωπο, ἀλλά μέ σκοπό νά
τόν συνεφέρει. Ὅπως οἱ γονεῖς ἀπομακρύνουν ἀπό τό παιδί ἕνα κοφτερό μαχαίρι
γιά νά μή πληγωθεῖ καί ἀπό τήν φωτιά γιά νά μή καῆ, ἔτσι καί ὁ Θεός-Πατέρας,
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μᾶς ἀφαιρεῖ τήν ὑγεία γιά νά μᾶς προστατέψει ἀπό τόν ὀλισθηρό κατήφορο τῆς
ἀκολασίας. Ἄλλοτε παίρνει τόν προστάτη τῆς πλούσιας οἰκογενείας καί τήν ἀφήνει
ἀπροστάτευτη γιά νά ἀφεθοῦν στήν δική Του Πρόνοια πού ὁδηγεῖ στήν σωτηρία.
Κἄποτε παίρνει ἀπό τήν ἀγγαλιά μας τό λατρευτό μας παιδάκι καί μᾶς βυθίζει σέ
πένθος μεγάλο καί βαρύ γιατί; Γιά νά στρέψωμε τά μάτια μας πρός τόν Θεό, διότι
ἐκεῖ βρίσκεται ἡ αἰώνια ζωή καί ἀληθινή εὐτυχία καί χαρά. Αὐτό κάνει καί ὁ
βοσκός στήν προβατίνα πού δέν θέλει νά μπεῖ στό μαντρί καί παίρνει τό ἀρνάκι
της στόν ὧμο του καί μπαίνει στήν μάνδρα μ’αὐτό καί τότε ἡ προβατίνα ἀκολουθεῖ
μέ προθυμία καί εὐχαρίστηση. Ὁ Θεός-Πατέρας μας ἀδελφοί μου σάν πάνσοφος
καί ἄριστος παιδαγωγός, μᾶς δοκιμάζει καί μᾶς ἐκπαιδεύει μέ θλίψεις καί πόνο
καί δάκρυ πολύ, πολλές φορές, μέ σκοπό νά μᾶς σώσει. Ἐάν τό καταλάβουμε αὐτό,
τότε θά γονατίσωμε μπροστά Του, θά ζητήσουμε τό ἔλεός Του, θά τόν
εὐχαριστήσωμε γιά τήν ἀγάπη Του καί θά τόν παρακαλέσωμε νά μᾶς δώσει τήν
δύναμη νά ξεπεράσωμε τήν δοκιμασία. Ὅπως ἐμεῖς οἱ γονεῖς τιμωροῦμε τά παιδιά
γιά νά γίνουν πιό πειθαρχικά καί πιό σεμνά ἐπειδή τά ἀγαποῦμε, ἔτσι καί ὁ Θεός
«ὅν ἀγαπᾶ παιδεύει» ( Ἑβρ. 12, 6) Τί κάνει; Ρίχνει τό χρυσάφι τῆς καρδιᾶς μας στό
καμίνι τοῦ πόνου γιά νά τό καθαρίσει καί νά τό κάμει νά λάμψει καί νά
ἀκτινοβολήσει. Ρίχνει ὁ Θεός τό λιβάνι τῆς καρδιᾶς μας ἐπάνω στ’ἀναμμένα
κάρβουνα τῶν θλίψεων γιά νά καῆ καί νά εὐωδιάσει καί νά μοσχοβολήσει καί γῆ
καί οὐρανό. Γιά νά θυμηθοῦμε τόν Ἀπόστολο Παῦλο πού ὑπέφερε μέ μιά ἰσόβια
ἀσθένεια καί ὑπέμενε τούς τρομερούς πόνους της. Καί ὅμως ὁ Θεός τόν ἀξίωσε
ν’ἀνέβει μέχρι τρίτου οὐρανοῦ. Ὁ πόνος τοῦ Παύλου ἦταν τό φάρμακο τῆς
αἰωνιότητος. Διά τοῦτο καί ἡ Ἐκκλησία μας ἐστηρίχθει καί στηρίζεται στούς Ἁγίους
μάρτυρες καί μεγαλομάρτυρες, πού ὑπομένοντες στά πλέον ἀπάνθρωπα
μαρτύρια καί πόνους γιά νά κερδίσουν τήν αἰωνιότητα, ἐθυσιάστηκαν. Ὁ τυφλός
Βαρτιμαῖος ὑπέφερε τρομερά καί ὑπομονετικά ὅλα τ’ἄλλα δεινά καί ἁπλῶς
προσαιτοῦσε γιά τό καθημερινό του ψωμί. Εἶχε ἀκούσει γιά κάποιον πού δίδασκε
διαφορετικά πράγματα ἀπό αὐτά τῆς ἐποχῆς του καί ἔκαμε πολλά θαύματα.
Ζώντας μέ ὑπομονή μέσα σέ αὐτό τό φυσικό σκοτάδι του ὁ τυφλός, ἥσυχος ἀπό
ἐξωτερικές ἐπιδράσεις, ἐκαλλιέργησε τά λόγια πού ἄκουγε νά λένε γιά τόν Χριστό.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐκατόρθωσε νά λαμπρύνει τόν πνευματικό του κόσμο καί νά
ἀποκτήσει πνευματική διαύγεια. Μόλις ἄκουσε ὅτι ὁ Κύριος, περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ,
τίποτε δέν τόν σταματοῦσε, μέχρι πού τελικά ὁ Κύριος τόν ἐπιβράβευσε,
χαρίζοντάς του τό φῶς. Ἕνας μπορεῖ νά φανταστεῖ τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ πρώην
τυφλοῦ πρός τόν Κύριον καί τό πόσο δυνάμωσε ἡ πίστη του πρός τόν Θεό. Τό
μάθημα πού παίρνουμε ἀδελφοί μου, εἶναι νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό ἀδιάκοπα
γιά ὅτι μᾶς συμβαίνει, νά τόν δοξάζουμε καί νά τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς δίνει τήν
δύναμη καί τήν φώτιση νά τά ἀντιμετωπίζουμε σάν δῶρα Του γιά τήν σωτηρία
μας.
FOURTEENTH SUNDAY OF LUKE (Luke 19:1-10) January 24, 2021
Sitting on the side of the road, a blind man was asking passers-by for mercy. Today
we are given the opportunity to understand the drama in which this man lived. We
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certainly agree that he lived a terrible reality which would accompany him until the
end of this life. In order to understand only one aspect of the magnitude of his
calamity, we need only to close our eyes for a week and be left alone just like the
blind man with neither money nor food nor so many other things. Again, this is
nothing when we consider that blind Bartimaeus had not even seen the mother
who gave birth to him. He did not enjoy the beauties of nature, the colourful
flowers, lively butterflies, plants, animals, the sheltered sea, the green plains , the
starry sky. Black darkness with neither stars nor moon engulfed his life. The blind
man of today's Gospel lived in a great tragedy, an unspeakable pain and an
indescribable sorrow. We know that this life is full of pain and sorrow, but the Lord
categorically emphasized to us: “In this world you will have sorrows, but have
courage. I have defeated the world” (John 16:33). Sorrow, pain and danger are
the inheritance of man in this life. Some suffer secretly, others with bitter
complaint asking again and again: Why should we suffer? Today we will try in
simple words to give a short answer to this often-asked question. It is an
indisputable fact that many sorrows come from ourselves; from our carelessness
and stupidity. We are exposed to the cold, to the currents, to the coronavirus.
Sometimes our words and behaviour insult or embitter our neighbour, our fellow
human beings, our wives or husbands. We transgress and sin in every way, with
the result that we are bitter inside and do not find rest. Thus we find that it is we
who sow the seeds of sorrow and pain which increase and torment us and drown
us. Also, too many sorrows are the fruits of a morally abnormal life; a misguided
life full of passions. These include alcoholism, where many people waste their
money and the whole family suffers; gambling, where the devil rules and the man
is in debt and evicted from home, but he still thinks that he will be taken back;
smoking - the incense of the devil - and drugs in general; avarice, called idolatry in
the Bible, where the family can suffer because of the greed of a parent. And we
wonder why we suffer?! Now we come to the pedagogical means used by God
Who is the Father of us all. These also bring sorrow to man, but in order to benefit
him. As parents remove a sharp knife from a child so he will not hurt himself and
shield a child from the fire so he will not burn himself, so God our Father removes
our health to protect us from the slippery slope. For instance, He might take the
protector of a rich family and leave the widow without earthly protection, so she
will be left to His own Providence leading to salvation. When He takes our adored
child from our arms and plunges us into great and heavy mourning, why? To turn
our eyes to God, because it is there that we find eternal life and true happiness
and joy. This is what the shepherd does to the ewe who does not want to enter the
pen: he takes her lamb on his shoulder and enters the pen with it, so the ewe
follows willingly and with pleasure. Our God-Father, my brothers, is a wise and
excellent educator, Who tests us and educates us with sorrow, pain and tears
many, many times in order to save us. If we understand this, then we will kneel
before Him, seek His mercy, thank Him for His love, and ask Him to give us the
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strength to overcome adversity. Just as we parents punish our children whom we
love so that they will become more disciplined and more humble, so does God
"discipline him whom he loves" (Heb. 12: 6). How? He throws the gold of our heart
into the furnace of pain to cleanse it and make it shine and radiate. God pours the
incense of our hearts onto the burning coals of sorrow to burn and release a sweetsmelling fragrance in heaven and earth. Let us remember the Apostle Paul who
suffered from a lifelong illness and endured terrible pains. Yet God deemed him
worthy to ascend to the third heaven. Paul saw his pain as the medicine of eternity.
For this reason, our Church relies on the holy and great martyrs who endured the
most inhuman martyrdoms and pains and were sacrificed to gain eternity. Blind
Bartimaeus suffered patiently all his terrible afflictions and simply asked for his
daily bread. He had heard of someone who was teaching unusual things for his time
and did many miracles. Living patiently in his physical darkness, the blind man,
unperturbed by external influences, nurtured the words he had heard about Christ.
In this way, he succeeded in enlightening his spiritual world and gaining spiritual
clarity. As soon as he heard that the Lord was passing by, nothing could stop him
until finally the Lord rewarded him and gave him light. One can imagine how
grateful the former blind man was to the Lord and how much his faith in God was
strengthened. The lesson we take here, my brothers and sisters, is to thank God
unceasingly for what is happening to us, to glorify Him and to ask Him to give us
the strength and enlightenment to regard our circumstances as His gift for our
salvation.
Ἱερές Ἀκολουθίες
Αὔριο Δευτέρα 25 Ἰανουαρίου, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, θά
τελέσωμε στόν Ἱερό Ναό μας, Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία, ἀπό τίς 8.00 ἕως τίς 9.30 τό
πρωῒ.
Τό Σάββατο 30 Ἰανουαρίου, ἀνήμερα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν θά τελέσωμε Ὄρθρο καί Θεία
Λειτουργία ἀπό τίς 8.00 ἕως τίς 9.30 τό πρωῒ.
Church Services
Monday, January 25 Day of Saint Gregory the Theologian, and Saturday, January 30 Day
of the Three Hierarchs, Matins and Divine Liturgy, 8am - 9.30am. Saturday evening,
Vespers of Sunday, 5.30pm - 6pm.

Ὀνόματα δωρητῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ Σφυριοῦ
Names of donors in memory of Thomas Sfyrios
ΤΣΑΜΠΊΚΑ Ε. ΚΟΤΖΙΑ
20
ΤΣΑΜΠΙΚΑ & Π. ΚΑΠΙΝΙΑΡΗ 20
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΛΙΟΥ
20
ΟΙΚ. ΑΡ. & ΤΣ. ΠΙΖΗΜΟΛΑ 20
ΚΩΝΤ. & ΣΤΕΛΛΑ ΡΕΤΣΑ
10
ΣΩΤ. & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥΛΗ 30
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 20
ΚΛΗΜΗΣ ΚΛΗΜΕΝΤΟΥ
20
ΙΩΑΝ. & ΧΡ. ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
25
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΩΓΟΣ
10
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
20
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΔΗ
10

ΑΝΔΡ. & ΡΟΣΜΑΡΥ ΚEΦΑΛΙΑΝΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΚΕΛΑΚΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΝΑ & ΚΑΡΛ. ΖΙΛΛΕ
ΚΟΣΜΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΤΣΗ
ΚΟΝΤΕΣΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΦΥΡΙΟΣ
ΟΙΚ. ΣΑΒΒΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡ. &Μ. ΛΑΖΟΥ

20 ΟΙΚ. ΓΛΕΖΟΥ
50 ΟΙΚ. Κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 Σ. & ΒΑΣ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 20
10 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΚΑΝΗ
20 Φ. & Β. ΠΙΖΗΜΟΛΑ
30
20 ΛΟΥΚΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
20 Α. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 10
20 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 10 Β.&Β. ΜΕΡΚΟΥΡΗ
10
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΑΣ
20 ΑΝΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
20
20 Ι. & ΕΛ. ΧΑΤΖΙΔΗΜΗΤΡΙΟΥ20ΣΤ. & Μ. ΧΑΤΖΙΔΙΑΚΟΥ
20
20 Δ. & ΕΙΡ. ΜΑΝΤΑΛΙΟΥ
50 ΔΗΜ. & ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΠΑ 20
50 ΙΣΑΑΚ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
20 ΑΙΚ. ΔΑΝΔΑΛΗ
10
20 ΔΗΜΗΤ. ΨΑΡΡΑΣ
10 ΕΥ. ΣΦΥΡΙΟΣ
50
20 Ι, & Α. ΠΟΥΦΕΡΑΣ
10 ΘΕΟΔ. ΔΗΜΑΣ
10
20 Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ
10 ΒΑΣ. ΖΑΒΟΣ
20
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΟΣ
10 ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ
10 ΓΕΩΡ. Τ. & Μ. ΚΡΙΤΙΚΟΥ 50 ΜΑΡΙΑ & Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 30
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΝΟΥΔΗ
10 Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ & Τ.
20 SUE MASCIA
50 GRAZIA SENCIA
20
LOYLA DRAKOYLH
10 Β. & Δ. ΔΙΑΚΟΥ
20 ΟΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 20 ΜΕΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
50
ΑΙΚ. & ΙΩΣ. ΘΩΜΑ
20 ΜΑΡ. & ΚΥΡ. ΚΑΒΟΥΚΗ
20 ΔΗΜΗΤ. ΛΙΑΚΗΜΗΣ
20 ΑΧΙΛΕΥΣ ΜΟΡΙΑΣ
20
ΚΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
10 ΦΙΛΙ. ΣΦΥΡΙΟΣ
100 ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΑΚΙΔΗ
50 Γ. & Μ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ20
ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ
ΘΟΔΩΡΗ 50 ΦΙΛ. & Β. ΣΦΥΡΙΟΥ
100 ΣΕΒ. ΧΑΤΖΙΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 ΒΑΣ. & Τ. ΔΕΛΒΙΖΗ
20
ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΓΑΝΗ
20 ΝΙΚΗ ΜΠΙΜΠΗ
20 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΦΛΙΤΗ
20 ΜΙΧΑΗΛ & Μ. ΛΑΜΠΗ 20
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ
50 ΠΑΝΤ. ΑΝΔ Φ. ΣΦΥΡΙΟΥ
50 ΦΙΛ. & ΜΗΝΗ ΠΙΖΗΜΟΛΑ20 ΙΩΑΝ. ΜΑΔΗΣ
10
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΦΥΡΙΟΥ
50 JAMMY BRAYSHAW
10 B. &P. KLHMENTOY
50 ΓΡΗΓ. ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ
50
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
20 ΟΙΚ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΖΑΝΝΗ
30 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ
10 Φ. Ν. & Μ.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ 20
Κ.&Λ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ20 ΦΑΙΔΡΑ ΠΑΣΑΛΙΔΗ
30 ΛΟΥΚΙΑ ΝΙΚΟΛΙΑ
20 ΜΑΡ. ΝΙΣΚΟΥ
10
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 ΑΙΚ. ΒΑΣΙΛΙΚΙΟΤΗ
20 ΚΩΝΤ. ΛΕΝΤΑΚΗΣ
10 ΝΙΚ. ΠΙΖΗΜΟΛΑΣ
20
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
50 ΙΩΑΝ. ΛΕΝΤΑΚΗΣ
20 Γ. & Σ. ΒΑΣΙΛΙΑΔΗ
20 π. ΕΥΘ. & π. ΝΙΚΗ
50
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 ΟΛΓΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΙΖΗΜΟΛΑ & Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
100 Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
20
ΚΩΝΤ. ΔΑΛΚΟΣ
10 ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡ. ΚΟΡΩΝΗ
25 ΤΙΝΑ ΚΟΡΩΝΗ
10 Κ. ΜΑΝΤΑΛΙΟΣ
10
ΝΙΚ. & ΜΑΓΔ. ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ20 ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΡΑΚΗ 30 ΧΑΡ. ΛΑΜΠΗΣ
20 Σ. Α. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
10
Π. & ΕΥ. ΛΥΤΑ
70 ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20 ΕΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10 Δ. ΜΗΛΙΟΥ
20
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΚΛΙΠΗΝΟΥ 20

Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς εὐλαβεῖς δωρητές μας καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύει
τήν ψυχή τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ Σφυριοῦ. Παράλληλα ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι ἡ σύζυγος
καί τά τέκνα τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ Σφυριοῦ, ἐδώρισαν πρός τήν Ἐκκλησία μας τό ποσόν
τῶν $1000ων δολλ. εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ Σφυριοῦ καί τούς εὐχαριστοῦμε
ἰδιαιτέρως. Ἐπίσης ἡ οἰκογένεια Σφυριοῦ, εὐχαριστεῖ ὅλους αὐτούς πού τούς
συμπαραστάθηκαν καί συμμετεῖχαν ἀδελφικά σέ ὅλες αὐτές τίς δύσκολες στιγμές τῆς
ἀσθένειας καί τοῦ πένθους.
We are very grateful to our blessed donors and pray that the Lord will give rest to the soul
of the late Thomas Sfyrios. We also note again with much appreciation that the wife and
children of the late Thomas Sfyrios donated to our Church the amount of $1000 in his
memory. The Sfyrios family also thanks all those who supported them and participated like
family in all the difficult times of illness and mourning.
Δωρεές - Donations
Ἀνώνυμος
ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου
$200
Ἰωάννης & Χρυσῆ Κιοσόγλου ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας
$50
Φαίδρα Κλημέντου εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Μηλιοῦ
$20
Ἀνώνυμος
ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου
$20
Ἀνώνυμος
ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου
$20
Ἀνώνυμος
ὑπέρ τῆς Φιλοπτώχου
$10
Πολύ εὐχαριστοῦμε τούς εὐλαβεῖς δωρητές μας καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τούς εὐλογεῖ
καί ἁγιάζει πάντοτε. Warm thanks to our devout donors and may the Lord bless them
always.
Τά ἑλληνικά μας Σχολεῖα
Τά σχολεῖα τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας εἶναι πανέτοιμα ν’ἀρχίσουν κανονικά ἀπό τήν Τρίτη 2
Φεβρουαρίου 2021. Λόγω γενικῆς ἀλλαγῆς τοῦ κρατικοῦ συστήματος ἐγγραφῆς
μαθητῶν/τριῶν στά σχολεῖα ἐθνικοτήτων, ἔχουμε κάποια σχετική καθυστέρηση ὡς πρός
τήν ἐγγραφή τῶν παιδιῶν. Ὁ Διευθυντής π. Μιχαήλ μετά τοῦ διδασκαλικοῦ προσωπικοῦ
καί τῆς σχολικῆς ἐπιτροπῆς ἔχουν ἀσκήση πίεση καί ἐλπίζουμε ὅτι αὐτήν τήν ἑβδομάδα
θά ἔχουμε λάβει τόν συγκεκριμένο κωδικό. Μόλις τό λάβουν, αὐθημερῶν θά τό στείλουν
διαδικτυακῶς, ὅπου θά μποροῦν οἱ γονεῖς νά ἐγγράψουν τά παιδιά τους (On Line). Βλέπετε
τό παλιό σύστημα μέ τίς σχολικές αἰτήσεις ἔχουν καταργηθεῖ. Ἁπλῶς σᾶς ἐνημερώνουμε
γιά νά ἐνημερώσετε καί σεῖς ὅσους ἐνδιαφέρονται ἤ σᾶς ρωτοῦν.
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Our Greek Schools
Our Community-Parish Greek schools are ready to start from Tuesday, February 2, 2021.
Due to the general change in the state system of enrolment of students in Ethnic Schools,
there is a delay for this year’s enrolment. Our School Principal Fr. Michael, along with the
School Coordinator and teaching staff, as well as the school committee, have informed the
Ethnic School Authorities and we hope that this week we shall have received the specific
Enrolment Code. Once they receive it, they will immediately put it online so parents can
enrol their children (On Line). You see, the old system with School Enrolment Forms has
been abolished. Please pass on this information to those who may be interested.
Βαπτίσεις
Τό περασμένο Σάββατο 16 Ἰανουαρίου ἐτελέσαμε δύο βαπτίσεις εἰς τόν Ἱερό Ναό μας. Οἱ
γονεῖς τοῦ παιδιοῦ τῆς πρώτης Βάπτισης προέρχονται ἀπό τήν Ἀντιοχειανή Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Τό Μυστήριο ἐτἐλεσε ὁ π. Μιχαήλ βοηθούμενος ὑπό τοῦ Ἀντιοχειανοῦ Ἱερέως
π. Νικολάου. Ὁ λόγος πού ἔγινε στόν Ἱερό Ναό μας, ἦταν διότι διαθέτει μεγαλύτερο
ἐμβαδόν ἀπό τόν Ἀντιοχειανό Ναό καί δέν ἤθελαν νά τό διακινδυνεύσουν. Αὐτό σέ
ἀντίθεση μέ μερικούς ἀπό μᾶς.
Οἱ γονεῖς τῆς δεύτερης βάπτισης εἶναι ὁ κ. Παναγιώτης καί ἡ κυρία Ἀναστασία Μάρκου. Τό
Μυστήριο ἐτέλεσε ὁ π. Μιχαήλ βοηθούμενος ὑπό τοῦ π. Σταύρου. Ἡ ἀνάδοχος κ. Σοφία
Μάρκου ἔδωσε στήν νεοφώτιστη τό ὄνομα Εὐαγγελία. Εὐχόμεθα στούς γονεῖς καί
ἀναδόχους τῶν νεοφωτίστων τήν ἄνωθεν φώτιση γιά νά καθ’ὁδηγοῦν καί νά μεγαλώνουν
τά νεοφώτιστα σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας.
Baptisms
Last Saturday, January 16, we performed two baptisms in our Holy Church. The parents of
the first Baptism belong to the Antiochian Orthodox Church. The Sacrament was performed
by Fr. Michael with the help of Fr. Nicholas from the Antiochian Church. The reason that it
took place in our Holy Church was because it has a larger area than the Antiochian Church
and they did not want to risk it. This is in contrast to some of us.
The parents of the second baptism are Mr. Panagiotis and Mrs. Anastasia Markou. The
Sacrament was performed by Fr. Michael with the help of Fr. Stavros. The godparent Mrs.
Sofia Markou gave the newly-enlightened the name Evangelia. We pray that the parents
and godparents of the newly-enlightened may receive enlightenment from above so that
they may guide and raise their charge according to our Lord’s commandments.
Καθώς πλησιάζουμε τήν γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
Πόσες χαρές καί πόσες εὐλογίες μᾶς προσφέρει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία σέ καθημερινή βάση!
Περάσαμε τίς χαρές τῆς ἀναμονῆς ἀλλά καί τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Περάσαμε τίς
τελευταῖες στιγμές τοῦ παλιοῦ χρόνου καί τίς πρῶτες τοῦ νέου. Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός καί τῆς
Θείας Του Ἐπιφανίας καί τώρα περιμένουμε μέ λαχτάρα τήν Θείαν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου
μας. Οἱ πιστοί Χριστιανοί σπεύδουν μαζί μέ τόν γέροντα Συμεών νά τόν προϋπαντήσουν.
Κι’ἐμεῖς, μαζί μέ κείνους ἑτοιμαζόμαστε γιά τούτη τήν προϋπάντηση. Ἀλλά, ἀλήθεια! Ποιός
εἶναι αὐτός πού ἑτοιμαζόμαστε νά προϋπαντήσωμε; Καλύτερα ν’ἀφίσουμε ἕναν ἄλλον
ἄνθρωπο νά μᾶς τόν συστήσει. Ἕναν ἄνθρωπο πού δέν ἔλλειπε ποτέ ἀπό τόν Ναό. Ἕναν
ἄνθρωπο μέ βαθειά πίστη, μέ ἀδιάκοπη προσευχή καί πολλή νηστεία. Πρόκειται γιά τήν
Προφήτιδα Ἄννα. Καί τί προεφήτευσε; Τό Εὐαγγέλιο ἀναφέρει: Καί αὕτη αὐτῆ τῆ ὥρα
ἐπιστᾶσα, ἀνθωμολογεῖτο τῶ Κυρίω καί ἐλάλει περί αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις
λύτρωσιν ἔν Ἱερουσαλήμ». Τήν στιγμή πού ἐπῆρε στά χέρια του ὁ Συμεών τόν Χριστό ὥς
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βρέφος, ἐκείνη ἔκαμε λεπτομερή σύσταση γιά τό πιό ἦταν ἐκεῖνο τό βρέφος. Ἐμεῖς δέν
ἔχουμε τόν χρόνο μήτε τόν χῶρο, ἁπλῶς θά ἀναφέρουμε μόνο λίγα ἀπό αὐτά πού εἶπε:
«Βλέπετε αὐτό τό βρέφος; Αὐτό, ἐστερέωσε τήν γῆν ἐπί τῶν ὑδάτων. Εἶναι ὁ ποιητής τοῦ
σύμπαντος κόσμου. Ἔκαμε τούς Ἀγγέλους. Ἔκαμε τό ὀξυγόνο πού ἀναπνέουμε. Τά δένδρα,
τά φυτά, τά ζῶα, τόν οὐρανό, τά ἀμέτρητα ἄστρα, τόν ἥλιο, τό φεγγάρι, τίς θάλασσες, ἐμᾶς
τούς ἀνθρώπους. Αὐτό ἐδικαίωσε τούς προπάτορές μας, εὐλόγησε τόν Ἀβραάμ τόν Ἰσαάκ,
τόν Ἰακώβ. Ἔβγαλε ἀπό τήν σκλαβιά τήν φυλή μας καί ἔκαμε ὅλα τά θαύματα στήν Ἔρημο
ἀλλά καί ὅλα τά θαυμαστά μέχρι σήμερα. Αὐτό τό βρέφος ὑμνοῦν ἀκαταπαύστως ὅλες οἱ
Ἐπουράνιες Δυνάμεις. Ἡ Προφήτιδα Ἄννα, ἀνάφερε λεπτομερῶς σέ ὅλους τούς
παρευρισκομένους, ὅτι Αὐτό τό βρέφος εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός, ὁ Ὁποῖος ἦλθε καί
φόρεσε σάρκα ἐκ τῆς Παρθένου γιά νά σώσει τό ἀνθρώπινο γένος». Ἐκείνη ὡμιλοῦσε γιά
ὥρες μέ μιά θαυμαστή διαύγεια, παρ’ὅλα τά γηρατειά της. Νά γιατί ὅλοι οἱ πιστοί
Χριστιανοί χαρμοσύνως ἀναμένουν νά συναπαντήσουν μετά τοῦ Συμεών καί τῆς Ἄννης τόν
Θεό, ὡς βρέφος ἀγκαλοφορούμενο. Νά σπεύσουμε ἀδελφοί μου νά πάρουμε τήν εὐλογία
Του.
As we approach the feast of the Lord's Presentation to the Temple
How many joys and how many blessings our Holy Church offers us
every day! We have past the joys of anticipation and the Birth of
our Christ. We have passed the last moments of the old year and
the first of the new. God has enlightened us by His Divine Epiphany
and now we are longing for the welcoming of our Lord in the
Temple by the Elder Symeon. Together with them, we are
preparing for this special welcoming. But truly! Who is the one
whom we are preparing to welcome? It is better to ask another
person to introduce him to us: a person who was never missing
from the Temple. It is a person of deep faith, unceasing prayer and
much fasting: the Prophetess Anna. What did she prophesy? The
Gospel states: “She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she
began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting
expectantly for God to rescue Jerusalem”. At the moment when Symeon took the infant
Christ into his hands, she made a detailed introduction of the infant. We do not have the
time or the space other than to mention just a bit of what she said: “Do you see this baby?”
Anna asked the observers. “He is the one who founded earth upon the waters. He is the
Creator of the universe. This infant created the Angels and all the angelic powers in Heaven.
He made the oxygen that we breathe. The trees, the plants, the animals, the sky, the
innumerable stars, the sun, the moon, the seas, the people. This child justified our
forefathers and blessed Abraham, Isaac and Jacob. He brought our people out of slavery
and He did all the miracles in the desert and indeed all the miracles to this day. This infant
is praised unceasingly by all the Heavenly Powers”. The Prophetess Anna announced in
detail to all those present that this baby is the almighty God who came and took flesh from
the Virgin to save the human race. Despite her old age, she spoke for hours with wonderful
clarity. That is why all faithful Christians joyfully look forward to meeting God as an infant
in arms with Symeon and Anna. Let us hurry, my brothers and sisters, to receive His blessing.
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