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Reverend Fathers, Honourable Presidents and Esteemed Members of the Boards
of Directors, Members of the Philoptochos Societies, Teachers, Students and
Youth Members of the Communities, and to the Entire Plenitude of the Greek
Orthodox Archdiocese of Canada
 

Beloved in the Lord,
 

“Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of
others.” (Philippians 2:4)
 

We find ourselves in a public health emergency. As Christians, it is imperative that
we help one another to overcome the societal challenges we face as a result of the
COVID-19 outbreak.
 

There are many ways that our Greek Orthodox family across Canada can provide
assistance. One of them is to provide the life-saving Personal Protective Equipment
(PPE) that are needed by our front-line health care professionals who are valiantly
putting themselves in harm’s way to serve those affected by this pandemic.
 

If you or someone you know has access to the following PPE and other materials, we
request in a spirit of love that you strongly consider donating them and thus follow
the words of St. Paul to the Phlippians: “Let each of you look out not only for his own
interests, but also for the interests of others” (Philippians 2:4).
 

Masks (including N95 and surgical masks)
Face shields
Protective gowns and gloves
Eye protection
Hand sanitizer

 

Individuals and organizations can contact Dr. George Oreopoulos directly to arrange
for donations.
 

George Oreopoulos M.D., F.R.C.S.C

Assistant Professor
Vascular Surgery
University Health Network
T: (416) 340-3275
george.oreopoulos@uhn.ca

 

We find ourselves in Great Lent and this is particularly a time for each of us to work
together. To help one another. To support and provide for those who are less
fortunate and in need during these challenging times. To be a witness for and
confessor of Christian self-sacrifice and agape (love).
 

Let us all do our part so that with the grace of God and the intercessions of the Most
Holy Theotokos and all the Saints we will overcome this pandemic.
 

With fatherly love and blessings,
 

ARCHBISHOP SOTIRIOS
 

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA
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Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους, Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα
Μέλη των Δ.Σ., Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσε¬¬¬ς,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά
 

Αγαπητοί εν Κυρίω,
 

«Μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτω, αλλά και τα ετέρων έκαστος» (Φιλ. 2-4)
 

Βρισκόμαστε σε μια κρίση της δημόσιας υγείας. Ως χριστιανοί, είναι επιτακτικό να

βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο για να ξεπεράσουμε τις κοινωνικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουμε, ως αποτέλεσμα της έξαρσης του COVID-19.
 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η ελληνορθόδοξη οικογένειά μας σε όλο τον
Καναδά μπορεί να δώσει βοήθεια. Ένας από αυτούς είναι να προμηθεύσει προσωπικό
εξοπλισμό προστασίας που χρειάζεται από τους επαγγελματίες που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή φροντίδας της υγείας και οι οποίοι τόσο γενναία διακινδυνεύουν
υπηρετώντας όσους έχουν επηρεαστεί από την πανδημία.
 

Εάν εσείς ή κάποιος άλλος που γνωρίζετε έχει πρόσβαση στον ακόλουθο προσωπικό
εξοπλισμό προστασίας, παρακαλούμε, με πνεύμα αγάπης να σκεφτείτε σοβαρά να
κάνετε δωρεά, ακολουθώντας έτσι τα λόγια του Απ. Παύλου προς τους Φιλιππησίους:
«Μη τα εαυτών έκαστος σκοπείτω, αλλά και τα ετέρων έκαστος»(Φιλ. 2-4)
 

Μάσκες (συμπεριλαμβανομένων Ν95 και χειρουργικών μασκών)
Ασπίδες προσώπου
Προστατευτικές στολές και γάντια
Προστατευτικά γυαλιά
Απολυμαντικά χεριών

 

Ιδιώτες και οργανισμοί μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Dr. Γεώργιο
Ωραιόπουλο για να συνεννοηθούν για τις δωρεές.
 

Γεώργιος Ωραιόπουλος, M.D., F.R.C.S.C
Επίκουρος Καθηγητής
Αγγειοχειρουργικής
University Health Network
T: (416) 340-3275
george.oreopoulos@uhn.ca

 

Βρισκόμαστε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και είναι ιδιαίτερα ο καιρός να δουλέψουμε
όλοι μαζί. Να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Να στηρίξουμε και να δώσουμε σε αυτούς
που είναι άποροι και σε αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη αυτή την περίοδο της
δοκιμασίας. Να είμαστε μάρτυρες και ομολογητές της αυτοθυσίας και της αγάπης.
 

Όλοι ας κάνουμε το χρέος μας, ώστε με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες της
Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των αγίων να ξεπεράσουμε αυτήν την πανδημία.
 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
 

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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