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«Ο των αιώνων Ποιητής και Δεσπότης, Θεέ των όλων, 
υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, 
σώζων τω ελέει σου τω απείρω, οικτίρμον, πάντας τους 
λατρεύοντας σοί τω μόνω Δεσπότη, και εκβοώντας 
φόβω λυτρωτά ˙ Εύφορον πάσι το έτος χορήγησον». 
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Εορτή Ινδίκτου

Εορτή της Ινδίκτου 1η Σεπτεμβρίου 
 

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, 
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
 
Ἡ λέξη Ἴνδικτος ἀποτελεῖ ἄλλη γραφή τῆς Ἰνδικτιῶνος, ἡ ὁποία 
εἶναι μεταγλώτισση τῆς λατινικῆς indictio. 

Ἡ Ἴνδικτος ἐπικράτησε στό ἐκκλησιαστικό ἑορτολόγιο μέ τή 
σημασία μετρήσεως τῆς χρονικῆς διάρκειας ἑνός ἔτους μέ ἀρχή 
τήν 1η Σεπτεμβρίου. 

Ἡ Ἰνδικτιών ὑπῆρξε μέσο χρονολογίας, ἡ διάρκεια τῆς ὁποίας ἦταν 
ἕνας κύκλος δέκα πέντε ἐτῶν. 

Στήν Ἀνατολή ἡ χρήση τῶν Ἰνδικτιώνων ἀνάγεται στίς ἀρχές τοῦ 
4ου αἰῶνος μ.Χ. καί συνδέεται μέ τό πρόσωπο τοῦ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος τίς καθιέρωσε ὡς μέτρο χρονολογήσεως. 

Μέ τήν ἴδια σήμασία καί διάρκεια, δηλαδή ἑνός κύκλου δέκα πέντε 
ἐτῶν καί μέ ἀρχή τό Σεπτέμβριο τοῦ 312 μ.Χ., ἔκανε χρήση τῶν 
Ἰνδικτιώνων καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. 

Ἡ Ἰνδικτιών, ὡς ἀρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καί ἰδιαίτερη 
ἑορτή μέ ξεχωριστή Ἀκολουθία, καθιερώθηκε στίς ἀρχές τοῦ 4ου 
αἰῶνος μ.Χ. 

Οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τήν Ἀρχή τῆς Ἰνδί-
κτου εἶναι, κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, οἱ ἀκόλουθοι: 

α) ὡς ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, 

β) σέ ἀνάμνηση τῆς μεταβάσεως τοῦ Κυρίου στή Συναγωγή τῆς 
Ναζαρέτ, ὅπου καί τοῦ ἐπιδόθηκε τό βιβλίο τοῦ Προφήτου Ἡσαῒα, 
γιά νά διαβάσει, καί ἀφοῦ τό ἄνοιξε ἄρχισε νά 

διαβάζει «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ ἐμέ...», και γ) ὅπως διά μέσου τῆς 
ὑμνωδίας καί ἱκεσίας ὁ Θεός γίνει ἵλεως καί εὐλογήσει τό νέο χρόνο. 
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Εορτή Ινδίκτου

Στό Μέγα Ὡρολόγιον προστίθεται ἀκόμα ἕνας λόγος: διότι ἡ παλαιά 
Συναγωγή τῶν Ἰουδαίων ἑόρταζε κατά τήν ἡμέρα αὐτή τή λεγόμενη 
ἑορτή τῶν Σαλπίγγων, προσφέρουσα στόν Θεό εὐχαριστήριους 
ὕμνους. 

Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου περιελάμβανε δύο μέρη: α) τήν εἰδική 
Ἀκολουθία μέσα στό ναό, πού συνδυαζόταν καί μέ τήν τέλεση τῆς 
Θείας Λειτουργίας, καί β) τήν τελετή, ἡ ὁποία ἐγινόταν ἔξω ἀπό τό 
ναό. 

Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου, ἡ ἀρχή δηλαδή τοῦ νέου δηλαδή 
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἑορτάζεται μέ λαμπρότητα στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο. 

Τήν ἴδια ἡμέρα ὅρισε ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία «ποιεῖσθαι 
δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων 
καί ὑπέρ προστασίας καί διαφυλάξεως τῆς περιβαλλούσης ἡμῶν 
φύσεως ἀπό φθορᾶς καί ἀλλοιώσεως». 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β’. 

Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ 
ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς 
χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς βασιλεῖς καὶ 
τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον. 

Ὁ τά πάντα σοφίᾳ δημιουργήσας καλῶς, καί τόν ἄνθρωπον 
κτίσαν εἰς καθ’ ὁμοίωσιν, καθαγίασον ἡμῶν τόν χρόνον Κύριε, 
εἰς ἐκπλήρωσιν τῶν σῶν προσταγμάτων, Βασιλεῦ, ἵνα ὑμνῶμεν 
ἀπαύστως, τά ἄπειρά σου ἐλέη, εἰς παντός κόσμου τήν 
ἀνακαίνισιν. 
 

Αναδημοσίευση από “Romfea.gr”
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«ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΟΝΩ»

O πόνος, η θλίψις, τα βάσανα, τα δάκρυα είναι τόσο πολύ συνδεδεμένα με την 
ζωή του ανθρώπου.  Ποιός δεν έχει πονέσει; Ποιος δεν έκλαψε; Ποιος δεν πέρασε 
ή δεν περνά θλίψεις και βάσανα; Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να πει ότι 
δεν έχει περάσει από τέτοιες καταστάσεις. Και είναι πολλές οι φορές που ο πόνος 
εις την ζωή μας είναι ισχυρός και συγκλονιστικός.  Πονούμε πολύ και το ποτήρι 
των θλίψεων κυριολεκτικώς ξεχειλίζει. Και τότε εις την ψυχή ξεπετιέται το 
μεγάλο ερωτηματικό: Γιατί να πονώ; Γιατί τα τόσα βάσανα εις την ζωή μου; ... Η 
απάντησις εις τα ερωτήματα αυτά δεν είναι πάντοτε εύκολο να δοθεί.  Το «γιατί» 
του πόνου μας πολλές φορές σκεπάζεται από μυστήριον που ο άνθρωπος δεν είναι 
δυνατόν να εξιχνιάσει. Είναι το μυστήριον του θελήματος του Θεού, διά το 
οποίον ισχύουν οι λόγοι του Απόστολου Παύλου: 
«Τίς γάρ έγνω νούν Κυρίου; ή τίς σύμβουλος αυτού εγένετο; ως 
ανεξερεύνητα τα κρίματα (αι κρίσεις και αποφάσεις) αυτού και ανεξιχνίαστοι 
αι οδοί (μέθοδοι) αυτού!» (Ρωμ. Ια΄ 34, 33). 
Δεν είναι δυνατόν να ξεύρομε οι άνθρωποι γιατί και πώς εργάζεται ο Θεός διά τον 
καθένα μας.  Όμως πίσω από την άγνοια και την αδυναμία μας να γνωρίσουμε το 
γιατί του πόνου μας, οι Χριστιανοί έχουμε μίαν γνώσιν ασφαλή και βέβαια. Ότι 
πίσω από τον πόνο μας, όσον πολύς και αν είναι, υπάρχει η αγάπη του Θεού και 
η σοφία Του, που επιτρέπουν τον πόνο δια την πνευματική μας ωφέλεια και 
σωτηρία. Και ο Χριστιανός που πονεί, με την πίστιν αυτήν ακλόνητον εις την 
ψυχήν του, παρηγορείται, ενισχύεται και υπομένει. Γιατί «ο Θεός δεν αισθάνεται 
ευχαρίστηση από τους πόνους μας, έτσι όπως και οι γονείς δεν 
ευχαριστούνται όταν πρόκειται να διορθώσουν ή να τιμωρήσουν τα παιδιά 
τους. Αν το κάμουν, σημαίνει ότι έχουν σοβαρούς λόγους. Οι γονείς έτσι 
διαπαιδαγωγούν, προστατεύουν, καλυτερεύουν και ενισχύουν τα παιδιά τους 
και ο επουράνιος πατήρ κατά τον ίδιο τρόπο διαπαιδαγωγεί τις ψυχές». 
Παρά το μυστήριον όμως των βουλών του Θεού είναι δυνατόν να δώσουμε και 
μερικές απαντήσεις εις το ερώτημα «γιατί να πονώ;». Και εν πρώτοις, μήπως 
μερικές φορές τις θλίψεις μας τις δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι; Με τους εγωισμούς 
και τις αλαζονείες μας, την πλεονεξία μας, τις απερισκεψίες μας, την 
περιφρόνηση των καλών συμβουλών γονέων ή άλλων ευσεβών ανθρώπων, την 
ζωή που είναι αντίθετος προς το θέλημα του Θεού, την επιπόλαια αντιμετώπιση 
σοβαρών θεμάτων της ζωής μας. Είναι γεγονός ότι πολλές θλίψεις μας οφείλονται 
σε τέτοιες αιτίες. Και αν ερευνήσουμε καλά την ζωή μας, θα ιδούμε ότι εμείς 
είμεθα εκείνοι που έχουμε την ευθύνη δια τους πόνους μας. 
Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι λόγοι δια τους οποίους ο αγαθός Θεός επιτρέπει         
να πονούμε.  



«ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΟΝΩ»

Πόσες ψυχές και ιδιαίτερα εις τους καιρούς μας, ζουν τελείως απομακρυσμένες 
από τον Θεόν! Θεός τους είναι οι δουλειές τους, ή περιουσία τους, η καλοπέρασίς 
τους. Την ψυχή τους ούτε καν την σκέπτονται. Ή και ειρωνεύονται τέτοια 
ζητήματα. Πόσοι και πόσοι δεν έχουν σαν πίστιν τους ότι τίποτε δέν υπάρχει πέρα 
από την ζωήν αυτήν και δεν έχουν σαν σύνθημα το «φάγωμεν, πίωμεν, αύριον 
γάρ αποθνήσκομεν»! Και έτσι βαδίζουν αυτοί προς την αιωνίαν απώλειαν και 
δυστυχίαν. Και πόσον είναι δύσκολον να ξυπνήσουν οι ψυχές αυτές, να 
συνέλθουν, να βρουν ξανά τον εαυτόν τους και τον Θεόν! Συχνά ό,τι και αν τους 
πείτε, δεν τους συγκινεί. Και μοναδικόν αποτελεσματικόν μέσον διά να 
ξυπνήσουν και σωθούν μένει μόνον ο πόνος. Ο πόνος που η αγάπη του Θεού 
χρησιμοποιεί διά να σώσει από την αιωνίαν καταστροφήν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που ομολογούν «επίστευσα, διότι υπέφερα», «η αρρώστια μου με έσωσε»,        
«ο πόνος μου, μου άνοιξε τα μάτια και εγνώρισα τον Θεόν». Ασφαλώς δε, όλοι 
αντιλαμβανόμεθα ότι αξίζει πολύ περισσότερο να πονέσει κανείς, έστω και πολύ, 
και να σωθεί, παρά να οδηγηθεί ο άσωτος υιός από τον πόνον του οδηγήθηκε είς 
την αγκάλη του πατρός του; 
Δεν υποφέρουν όμως μόνον όσοι έχουν ανάγκην επιστροφής. Πονούν και οι 
πιστοί. Και η Γραφή μας λέγει: «πολλαί αι θλίψεις των δικαίων».  Εδώ γιατί ο 
πόνος; Διότι κανείς άνθρωπος, όσον δίκαιος και πιστός και αν είναι, δεν έχει 
φθάσει εις την κορυφή της αρετής και της αγιότητας.  Όλοι έχομε ανάγκην, 
εξωραϊσμού της ψυχής μας. Χρειάζεται η ψυχή του πιστού να γίνει περισσότερο 
συμπαθής εις τους άλλους, περισσότερο ταπεινή, περισσότερο ελεήμων. 
Χρειάζεται να αποκτήσει μεγαλυτέραν αυταπάρνησιν, ισχυροτέραν πίστη, 
περισσότεραν υποταγήν εις το θέλημα του Θεού. Έχει ανάγκην ακόμη πιό πολύ 
να στρέφεται προς τον ουρανό, να ενθυμείται την αιωνιότητα, να παραδίδει τον 
εαυτόν τις εις τα χέρια του Θεού. Δεν υπάρχει ψυχή πιό ενάρετη, πιό βαθιά 
καλλιεργημένη, πιό δυνατή από εκείνην που έχει πολύ υποφέρει. Ο πόνος της 
είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Θεός για να την κάνει πιό ωραία, πιό 
αγαπητή σ’Αυτόν, για να την βοηθήσει, «εις το μεταλαβείν της αγιότητος 
αυτού» (Εβρ. Ιβ΄ 10) ... 
Γιατί λοιπόν πονούμε; Τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να το ξέρομε. 
Άλλες, ίσως, δια τους λόγους που είπαμε. Πάντα όμως η χριστιανική μας 
αντιμετώπισις ας είναι.. «Κύριε, γενηθήτω το θέλημά Σου! Όσον και αν 
υποφέρω, όσον και αν πονώ, έστω και αν δεν καταλαβαίνω γιατί, γενηθήτω, 
το θέλημά Σου!» Έτσι η ειρήνη του Θεού εις την ψυχή μας θα γλυκαίνει τον 
πόνον μας ...
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Η πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη 
παγκοσμίως στο Ιερό πρόσωπο του Πατέρα. 

Οι προετοιμασίες για τα δώρα αρχίζουν από τον Αύγουστο 
και επισφραγίζονται την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. 

Όπως κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, κυρίες της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητάς μας στην είσοδο του Ναού μας, προσφέρουν 
ένα γαρύφαλλο στον κάθε Πατέρα ευχόμενες «Χρόνια 
Πολλά». 

Τιμήθηκαν  και  εφέτος  δύο  Πατέρες ,  ένας  
ηλικιωμένος ο κ. Μανώλης Πατνιώτης και ένας 
νέος ο κ. Ανδρέας Κυριάκου. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο π. Κωνσταντίνος εκ 
μέρους του Δ. Συμβουλίου της Φιλοπτώχου τους 
πρόσφερε ένα μικρό δώρο ευχόμενος «Χρόνια πολλά» και 
στους δύο,  καθώς και σε όλους τους Πατέρες.

Εορτή του πατέρα – Father’s Day 
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΕΝΟΡΙΑ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ Ν.Α. 
 

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου 
απευθύνουν θερμά και εγκάρδια συγχαρητήρια                                           

στον Βουλευτή της περιφερείας μας και Υπουργό Τομ Κουτσαντώνη,                          
για την συμπλήρωση 25 ετών στην Βουλή της Νοτίου Αυστραλίας.       

Η Κοινότητα-Ενορία μας είναι υπερήφανη για την μέχρι σήμερα προσφορά του 
στην πολιτική ζωή της Νοτίου Αυστραλίας, καθώς και για τις πολλαπλές                 
και σημαντικές βοήθειες, που με τις δικές του ενέργειες και προσπάθειες,               

μας πρόσφεραν μέχρι σήμερα οι εκάστοτε Εργατικές Κυβερνήσεις. 

Θερμά και εγκάρδια συγχαρητήρια.
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«Ψωροκώσταινα» 

 

 

 

 

 

 
 

Στην εποχή που κυβερνούσε την Ελλάδα ο Καποδίστριας ζούσε στο Ναύπλιο μια 
ζητιάνα, που την έλεγαν «Ψωροκώσταινα». 

Σε μια λοιπόν συνεδρίαση της Συνέλευσης, κάποιος θέλοντας να πει για τη φτώχεια του 
Ελληνικού Δημοσίου το παρομοίασε με την πασίγνωστη ζητιάνα. 

Από τότε η λέξη επαναλήφθηκε στις συζητήσεις και τελικά επικράτησε. 

Μόνο που, όταν λέγεται τώρα δεν εννοεί το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά ολόκληρη την 
χώρα… 

Αλλά, ποιά ήταν αυτή η «Ψωροκώσταινα»; Ήταν η κάποτε αρχόντισσα των Κυδωνιών, 
του Αϊβαλιού, Πανωραία Χατζηκώστα, σύζυγος πάμπλουτου Αϊβαλιώτη εμπόρου, που 
φημιζότανε όχι μόνο για τα πλούτη του άνδρα της, μα και για τα πολλά δικά της κι ακόμα 
για την ομορφιά της. 

Όταν αργότερα οι Τούρκοι πυρπόλησαν την πολιτεία του Αϊβαλί, και έσφαξαν άνδρες και 
γυναικόπαιδα, ανάμεσα σε αυτούς που σώθηκαν ήταν και η αρχόντισσα Πανωραία 
Χατζηκώστα, που είδε να σφάζουν οι Τούρκοι τον άνδρα της και τα παιδιά της. 

Η Πανωραία κατέληξε στο Ναύπλιο, για να ζήσει άρχισε να ξενοπλένει και αργότερα, με 
σαλεμένα σχεδόν τα λογικά της, ζητιάνευε στους δρόμους του Ναυπλίου. 

Όταν ήρθε ο Καποδίστριας στην Ελλάδα, τη συμμάζεψε κι όταν ίδρυσε ορφανοτροφείο,  
η Πανωραία, που τώρα ήταν γνωστή με το παρανόμι «Ψωροκώσταινα», προσφέρθηκε                     
να πλένει τα ρούχα των ορφανών χωρίς καμιά πληρωμή. 

Το 1826 σε έρανο που έγινε στο Ναύπλιο για να βοηθηθεί το Μεσολόγγι η 
ψωροκώσταινα προσήλθε πρώτη: Δεν έχω τίποτα άλλο από αυτό το ασημένιο δαχτυλίδι 
κι αυτό το γρόσι. 

Αναδημοσίευση από τον “Εξάψαλμο”.



Χοροεσπερίδα Κολλεγίου 17/9/22
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Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση του Κολλεγίου μας το 
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022. 
Γονείς, Παππούδες και Γιαγιάδες καμάρωσαν τα παιδιά 
τους και πέρασαν ευχάριστες διασκεδαστικές ώρες σε 
χαρούμενο περιβάλλον.  
Προσκεκλημένοι που ετίμησαν την εκδήλωση με την 
παρουσία τους ήταν: ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας           
κ. Σιλουανός, ο Βουλευτής και Υπουργός της Περιφερείας 
West Torrens κ. Τομ Κουτσαντώνης, ο Πρόεδρος του Board 
του Κολλεγίου μας κ. Μανώλης Κατσιδώνης και Μέλη.         
Ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητάς μας κ. Αντώνης 
Πριβόπουλος και η σύζυγός του, o π. Διογένης και η 
Πρεσβυτέρα Άννα και περισσότερα από 400 άτομα. 
Συγχαρητήρια στον Διευθυντή μας κ. Peter Kαραμόσχο και 
σε όλους που με την προεργασία, προσφορά και συμμετοχή 
τους συνέβαλλαν στην επιτυχημένη αυτή εκδήλωση του 
Κολλεγίου μας. 
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Χοροεσπερίδα Κολλεγίου 17/9/22
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Αθλητικές εκδηλώσεις Ελληνικού μας Σχολείου 24/9/22

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν και αυτή τη χρονιά                          
οι αθλητικές εκδηλώσεις του Ελληνικού μας Σχολείου 
(Sports Day). 
Περισσότερα από 200 παιδιά, που παρακολουθούν               
τα Ελληνικά μας μαθήματα κάθε Σάββατο, έλαβαν μέρος. 
Αρκετοί γονείς παρακολούθησαν την εκδήλωση και με 
υπερηφάνεια καμάρωσαν τα παιδιά τους. 
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά μας για την τέλεια 
διεξαγωγή του προγράμματος. 
Όλα τα παιδιά έλαβαν ένα αναμνηστικό μετάλλιο για την 
συμμετοχή τους. 
Θερμές ευχαριστίες στην Διευθύντρια του Ελληνικού 
Σχολείου μας κα Μαρία Μιλτιάδους και στους 
δασκάλους μας για την άρτια οργάνωση και 
διεξαγωγή των αθλητικών μας επιδείξεων.  
Ευχαριστούμε τους γονείς για την παρουσία και βοήθειά τους 
την ημέρα αυτή, καθώς και για την εμπιστοσύνη που 
έχουν στο σχολείο μας, για την διαπαιδαγώγηση και 
εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στα παιδιά τους.            
Τους ευχόμεθα υγεία και κάθε πρόοδο στα παιδιά τους. 
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Greek School Sports Day 24/9/22

On Saturday, 24 September our Greek School students took part in the     
‘St George Greek School Sports Day’. With beautiful weather, lots of 
teamwork and good sportsmanship our students took part in several events 
including sack race, water relays, egg and spoon race, soccer and 
basketball games, tug of war and running races. All our students were 
presented with a medal for their participation and trying their best. On the 
day we also enjoyed a shared lunch prepared by our parent helpers and our 
Sports Day raffle was drawn.    
 It was a fun day that brought our Greek School community together and 
a great way to finish off the 3rd term. Well done to all our students who 
participated in our annual Sports Day and many thanks to all the staff and 
families who helped make the day a fantastic success. We would also 
like to thank Gaganis Bros. for their generous donations and 
supporting our Greek School event.  
Maria Miltiadous Principal 
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Philoptohos Trip to Geelong 19-23 September 2022

Covid 19 caused havoc in the home, the workplace and the way we interacted with family and friends whilst affecting adversely 
our holiday and leisure time here, interstate and abroad. Safety and health measures were introduced for every-day life, even 
household shopping was made difficult during this period! 
Bi-annual bus trips were previously organised for pilgrimages to Melbourne and annually to the Riverland by the Philoptohos of 
Saint George.  For the last three years, such trips were put on hold due to covid measures and for the safety of all! 
With the lifting of covid rules, on 19th September 2022, a bus load of pilgrims spread their wings and travelled to Melbourne for 
religious, cultural and shopping purposes as well as seeing relatives! The Pullman Hotel facing Albert Park was a haven for relaxing, 
whilst accommodating morning and evening walks! 
Pilgrimage to the Monastery of Panagia Gorgoipikoos at Geelong was the pinnacle of the trip.   The church is impressive, located 
high on the hill with panoramic views of Geelong. Gerontissa Kalisthene explained the background and history of the monastery, 
stating the current financial hardship faced was due mainly to the absence of visitors, 
locally as well as interstate. With reverence and much humility our pilgrims offered 
their pledges to «Παναγία» and took a small phial of oil. They bought many books and 
religious artefacts, for their own and family’s spiritual enrichment, and to financially 
support the Monastery.   
The weather was perfect and many walked the grounds, marveling at the improvements 
since inception. Others talked to the nuns and asked many questions, followed by a cup 
of coffee and biscuits.   
Seeking the blessing of «Παναγία» we left the Monastery praying for a return trip in the 
future.  
The Monastery celebrates its feast day on 1st October.  
The other pilgrimage which was planned for «Παναγία Καμαριανή» at Red Hill, was 
cancelled due to circumstances beyond the control of Philoptohos.  
Visiting «Oakley’s Greek district» was a delight! Seeing the signs, hearing the language 
and music whilst partaking of Greek food, sweets, φραπέ and coffee, made this group 
feel that for a few hours “they were transported to Greece”. 
Melbourne is also well known for its many markets for food and clothing as well as a 
number of shopping strips! However due to two consecutive days being public holidays 
(Queen Elizabeth II funeral & pre-Football Finals) all the markets were closed. The 
group took the opportunity to “be tourists” and travelled to Mornington Peninsula and 
along the beaches, having coffees and lunches along the way.  Also a “must” is a visit to Lonsdale Street for its restaurants and 
patisseries - which many visited and savoured! 
The whole trip was energetic, spiritually uplifting, culturally rewarding and resulted in new friendships being made on the bus!  
Everyone was co-operative and congenial, some helping those who needed assistance.  
Trips of this kind are opportunities for couples and singles to experience new ventures in a safe and well organised environment.  
We pray for Saint George to bless us and grant us good health in order to plan similar pilgrimages in the future!  
Thank you to the members of the Philoptohos for organising this trip as well as the Travel Agency of  Mr Kosta Markou - Ticket to 
Fly - 135a Henley Beach Road 08 7071 6270 who we kindly thank for all his efforts. 
Presvytera Anna Patsouris  
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Προσκυνηματική Εκδρομή στη Μελβούρνη 19-23 Σεπτεμβρίου 2022 

Με συμμετοχή 30 προσκυνητών έγινε η εκδρομή της Φιλοπτώχου αδελφότητας στην Μελβούρνη. 
Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου έγινε η αναχώρηση και στις 7.00 μ.μ. φθάσαμε στο ξενοδοχείο Pullman 65 Queens Road Melbourne. 
Την Τρίτη 20, το πρωί αναχωρήσαμε για το Μοναστήρι Παναγίας Γοργοϋπήκοου στο Geelong όπου ήταν και ο κεντρικός σκοπός μας. 
Με χαρά, καλοσύνη, ευγένεια και ευχές μας υποδέχτηκε η Αγία Ηγουμένη Καλλισθένη, η οποία μας είπε ότι είναι η πρώτη φορά 
στα τρία χρόνια που το Μοναστήρι δέχεται λεωφορείο με προσκυνητές. 
Προσκυνήσαμε στον ημιτελή Ιερό Ναό της Μονής, στον οποίο συνεχίζονται οι εργασίες αυτές τις ημέρες, πιο εντατικά λόγω της 
Πανηγύρεως την 1η Οκτωβρίου. 
Ξεναγηθήκαμε στους γύρω χώρους της Μονής, καθώς και στο πλούσιο Βιβλιοπωλείο. 
Το μεσημέρι είχαμε γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο του Geelong και αργά το απόγευμα επιστρέψαμε στο Ξενοδοχείο. 
Την Τετάρτη 21, επισκεφθήκαμε το πιο πυκνοκατοικημένο από Έλληνες, προάστιο του Oakley, όπου όλοι είχαν ευχάριστες ώρες 
και γεύτηκαν την μεγάλη ποικιλία των γλυκών στα ζαχαροπλαστεία. 
Το βράδυ της Τετάρτης επισκεφθήκαμε των νυχτερινή ζωή της Victoria Market. 
Την Πέμπτη 22, αργία λόγω πένθους της Βασίλισσας Queen Elizabeth, με το λεωφορείο είχαμε παραλιακή διαδρομή μέχρι το 
Dromana. 
Μετά το γεύμα στο Hotel της περιοχής, επιστρέψαμε στο Ξενοδοχείο μας. 
Όλες οι ημέρες ήταν ηλιόλουστες και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, και πέρασαν διασκεδαστικές και χαρούμενες όλες τις ημέρες. 
Την Παρασκευή 23, πήραμε του δρόμο της επιστροφής για την Αδελαΐδα. Ευχαριστούμε τον κ. Φώτη Νικολούλια που μας διασκέδασε 
κατά την διαδρομή μας. 
Ευχαριστούμε εγκάρδια όλους για την συμμετοχή τους στην εκδρομή μας. 
Εγκάρδιες ευχαριστίες στον αγαπητό Κώστα Μάρκου, από το Ταξιδιωτικό γραφείο tkt2fly στο 135 α Henley Beach Road,          
για την άρτια και τέλεια οργάνωση της εκδρομής μας. 
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ΠΕΡΙΦΟΡΑ   ΕΚΤΑΚΤΩΝ   ΔΙΣΚΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ   ΜΑΣ

Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαν  
από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς. 

 
Mission Αρχιεπισκοπή $   740 31/7/22  
Έρανος Αρχιεπισκοπής (Μπαλουκλή) $1,165 7/8/22 
Θεολογικής Σχολής $   810 15/8/22  
Σταυρού $   430 14/9/22 
 

Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν και τους ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών  
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζει σε όλους υγεία, χαρά και κάθε ευλογία. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:    
 
Ο κ. Βασίλειος και Πολυξένη Κυριάκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο, 
με ανάδοχο τον κ. Ζαχαρία Κυριάκου     02/07/22 
 
Ο κ. Παναγιώτης και Παρασκευή Πεδούλια εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαγδαληνή, 
με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Κοσμαδόπουλο    24/07/22 
 
Ο κ. Γρηγόριος και Laura Ευαγγέλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο, 
με ανάδοχο την κα Χριστίνα Ευαγγέλου     30/07/22 
 
Ο κ. Συνέσιος και Rachelle Κτόρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Καλλί, 
με ανάδοχο την κα Κωνσταντίνα Γιαννίκου     28/08/22 
 
Ο κ. Φίλιππος και Chantelle Μπουρλιούφα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευγενία, 
με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο     10/09/22 
 
Ο κ. Μιχάλης και Γαρυφαλλιά Gagliardi εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο, 
με ανάδοχο την Δις Αικατερίνη Τσαφάρα     11/09/22 
 
Ο κ. Λάμπρος και Αναστασία Ρουσβάνη εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο, 
με ανάδοχο την Δις Ελένη Ρουσβάνη     11/09/22 
 
Ο κ. Luke και Νεκταρία Granleese εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία, 
με ανάδοχο την κα Μαρία Γεωργοπούλου     18/09/22 
 
Ο κ. Χρήστος και Διονυσία Brennan εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Εύα, 
με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Μανιάτη     25/09/22 
 
Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται. 
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των κατωτέρω:   

• κ. Δημητρίου Ζαχαρία μετά της δίδος Ανδριανής Θεοδόση 31/07/22 
• κ. Παναγιώτη Μαναριώτη μετά της δίδος Μαρίας Κρητικού 20/08/22 
• κ. Ευστρατίου Παπαευστρατίου μετά της δίδος Lorenza Velardo 27/08/22 
• κ. Adrian Polisena μετά της δίδος Αναστασίας Σπυροπούλου 28/08/22 
• κ. Ιωάννου Πουφέρη μετά της δίδος Σαλώμης Singh 03/09/22 
• κ. Κωνσταντίνου Ανδρασκελά μετά της δίδος Μαρίας Τσουβαλά 10/09/22 
• κ. Τιμοθέου Smith μετά της δίδος Κωνσταντίνας Αρκαδιανού 24/09/22 
 
Σε όλους τους νεονύμφους ευχόμεθα εγκάρδια, όπως ο Κύριος τους ευλογεί πάντοτε,  
για μια χαρούμενη και ευλογημένη συζυγική οικογενειακή ζωή.

ΓΑΜΟΙ

Απεδήμησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό μας Ναό   
οι αείμνηστοι αδελφοί μας: 

Βακαλοπούλου Παναγιώτα, ετών 91 από Κροκεές Λακωνίας 01/07/22 
Νικητόπουλος Χαράλαμπος, ετών 92 από Αλώνια Μεσσηνίας 12/07/22 
Παπάζoγλου Χριστίνα, ετών 69 από Ρόδο 14/07/22 
Δόσση Γεωργία, ετών 88 από Χαβάρι Ηλείας 27/07/22 
Θάνος Θεόδωρος, ετών 65 από Αδελαΐδα 29/07/22 
Ματζουνέας Παναγιώτης, ετών 88 από Νεοχώρι Μεσσηνίας 29/07/22 
Κουλιάνος Νομικός, ετών 90 από Κάλυμνο 03/08/22 
Σγαρδέλη Φιλιώ, ετών 59 από Αδελαΐδα 03/08/22 
Δάμη Μαρία, ετών 88 από Ριζοκάρπασσο Κύπρου 05/08/22 
Δημητρόπουλος Αθανάσιος, ετών 93 από Αρκαδία 09/08/22 
Κατελάνης Παναγιώτης, ετών 65 από Ελαία Λακωνίας 10/08/22 
Κωστόπουλος Παναγιώτης, ετών 93 από Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας 19/08/22 
Πούλου Αντωνία, ετών 88 από Πειραιά 23/08/22 
Κουρτίδη Μαρία, ετών 82 από Σέρρες 25/08/22 
Ευστρατίου Θαρρινή, ετών 87 από Μαλώνα Ρόδου 26/08/22 
Χαρατσής Χαράλαμπος, ετών 76 από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 30/08/22 
Τσούτσουρα Ελένη, ετών 90 από Μεσσηνία 07/09/22 
Αρναούτη Ευμορφία, ετών 69 από Καρδίτσα 09/09/22 
Χατζηνικολάου Δημήτριος (Stevens James), ετών 87 από Κώ 09/09/22 
Παπαδοπούλου Παρασκευή, ετών 90 από Μεσσηνία 13/09/22 
Αγγελοπούλου Ελένη, ετών 90 από Αρτεμίσιο Αρκαδίας 15/09/22 
Λοΐζου Αντωνία, ετών 87 από Καρατζά Αργολίδας 16/09/22 
Ξενίκης Σταμάτης, ετών 93 από Κώ 24/09/22 

 Στους οικείους και συγγενείς των αειμνήστων αδελφών μας απευθύνουμε θερμά και εγκάρδια 
συλλυπητήρια ευχόμενοι όπως ο Κύριος αναπαύσει τις ψυχές των, στην ουράνια Βασιλεία Του.

ΚΗΔΕΙΕΣ



We thank the following individuals and organisations for  
continuing to advertise in our Newsletter. 

Without their support this Newsletter would not be possible. 

Guardian Insurance  
Brokers Pty Ltd 
57 Henley Beach Road 
MILE END  SA  5031 
Ph: 8238 0100 
 
 
Peter Elberg Funerals 
280 Grange Road 
FLINDERS PARK  SA  5025 
Ph: 8234 1266 
 
 
P&R Electrical 
603 North East Road 
GILLES PLAINS  SA  5086 
Ph: 8369 9000 
 
 
Gaganis 
9-13 Bacon St,  
Hindmarsh SA 5007 
Ph: (08) 8346 5766 
 
 
Olympic Industries 
1233 Main North Rd 
PARA HILLS WEST SA 5096 
Ph: (08) 8349 5744        
 

Distinctive Funerals 
414 Port Road 
WEST HINDMARSH SA 5007 
PH: 8241 5151 
 
 
Patsouris & Associates 
82 Halifax Street 
ADELAIDE  SA  5000 
Ph:  8232 1993 
 
 
Adelaide Pavilion 
Cnr South Terrace 
& Peacock Road 
ADELAIDE  SA  5000 
Ph: 8212 7444 
 
 
S.D. Tillett Memorials 
162 West Terrace 
ADELAIDE  SA  5000 
Ph: 8231 5286 
 
 
Europa Print Solutions 
7-9 Osman Place 
Thebarton  SA  5031 
Ph: 8351 7571 

Tom Pilla Creative 
0419 836 517 
pilla@internode.on.net

Here to help
Parliament House, North Terrace, Adelaide, 

South Australia 5000. Telephone (08) 8237 9355
connie.bonaros@parliament.sa.gov.au

CONNIE BONAROS MLC  
Γερουσιαστής Ν.Α. 

TOM 
PILLA

C R E A T I V E  I T


