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«ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ»

Μεγαλοπρεπής και Θριαµβευτική υπήρξε η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυµα.
Ιστορικός της εποχής αναφέρει ότι τρία εκατοµµύρια λαού τον υποδέχτηκαν
µε κραυγές ενθουσιασµού και αλλαλαγµούς. Ποτέ τα Ιεροσόλυµα δεν είχαν γνωρίσει
τόσο µεγάλη σε όγκο και µοναδική σε µεγαλοπρέπεια υποδοχή. Από τις ζητωκραυγές
του λαού και από τις επευφηµίες των παιδιών «εσείσθη πάσα η πόλις». Με τα κλαδιά
των Βαΐων στα χέρια φώναζαν µε όλη τους τη δύναµη: «Ωσαννά, ευλογηµένος
ο ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου, ο Βασιλεύς του Ισραήλ».
Μέσα όµως στα εκατοµµύρια του λαού υπήρχαν µερικές δεκάδες ανθρώπων
που ασυγκίνητοι από τις πηγαίες εκδηλώσεις του πλήθους όχι µόνο δεν εχαίροντο,
αλλά µε το δηλητήριο του φθόνου στην καρδιά µεθόδευαν την καταδίκη του
ερχόµενου Βασιλέως από τον ίδιο το λαό που τώρα τον επευφηµούσε. Γι’ αυτό
κι ο Χριστός δεν ενθουσιάζεται. Βλέπει πίσω από τη σηµερινή δόξα την αυριανή
εγκατάλειψη και ακούει µετά το «Ωσαννά» το «άρον, άρον σταύρωσον αυτόν».
Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυµα για την Εκκλησία µας σήµερα δεν είναι
ανάµνηση ενός γεγονότος που κάποτε συνέβη και έχουµε χρέος να το θυµόµαστε,
αλλά η επανάληψη του ίδιου γεγονότος µέσα στα χρονικά και τοπικά πλαίσια
του σήµερα. Και σήµερα έρχεται ο Χριστός µέσα στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Έρχεται πάλι για να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία
συνεχίζει το έργο της σωτηρίας µας. Ιδιαίτερα αυτές τις µέρες θα ζήσουµε
την πορεία του προς το πάθος και την Ανάσταση µε τις Ιερές Ακολουθίες
και την κατανυκτική υµνολογία της Εκκλησίας µας, που µας παρακινεί
να υποδεχθούµε τον ερχόµενο Βασιλέα: «Εξέλθετε έθνη, εξέλθετε και λαοί
και θεάσασθε σήµερον, τον Βασιλέα των Ουρανών ως επί θρόνου υψηλού,
επί πώλου ευτελούς, την Ιερουσαλήµ προσεπιβαίνοντα» (Στιχηρό Ιδιόµελο των αίνων).

Κύρια πρόσωπα που διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στό σηµερινό σκηνικό είναι ο λαός,
οι Φαρισαίοι, οι Απόστολοι, τα παιδιά και ο Χριστός.

Ο λαός βλέποντας στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσσία του Ισραήλ
που θα αναστήσει το γένος και θα αποκαταστήσει τη Βασιλεία του ∆αβίδ
τον υποδέχεται «µετά Βαΐων και κλάδων». Στρώνει τα καλύτερα φορέµατα, παίρνει
στα χέρια τα κλαδιά και µε ενθουσιασµό ζητωκραυγάζει «Ωσαννά τω Υιώ ∆αβίδ,
ευλογηµένος ο ερχόµενος έν ονόµατι Κυρίου ωσαννά εν τοις υψίστοις».
Η είδηση για την ανάσταση του Λαζάρου αναµόχλευσε τις προσδοκίες του Ισραήλ,
που ήθελαν τον Μεσσία ισχυρό, θαυµατοποιό, εξουσιαστή, ικανό να συντρίψει
την Ρωµαϊκή τυραννία. Ο λαός είχε παρανοήσει την ιδιότητα του Χριστού για αυτό
όταν είδε ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτός που νόµιζε δεν δίστασε τον ενθουσιασµό του
να τον µεταστρέψει σε οργή κι αγανάκτηση. «Μετά κλάδων υµνήσαντες πρότερον
µετά ξύλων συνέλαβον ύστερον οι αγνώµονες Χριστού». (Υπακοή Κυριακής των Βαΐων).
Οι Γραµµατείς και οι Φαρισαίοι δεν χαίρονται µαζί µε το λαό, ταράζονται,
τροµοκρατούνται, φοβούνται την λαϊκή επιρροή του Χριστού. Ανάµεσα στο πλήθος
µαζεµένοι σε οµάδες συζητούν: «Θεωρείτε ότι ουκ ωφελείτε ουδέν ίδε ο κόσµος
οπίσω αυτού απήλθεν» (Ιωάν. 1Β΄19). Ακολουθούν το Χριστό
και τον κατασκοπεύουν. Όταν δε βλέπουν τα παιδιά να ζητωκραυγάζουν
και τα θαύµατα που κάνει ο Χριστός σε χωλούς και τυφλούς δεν µπορούν άλλο
να συγκρατήσουν το θυµό τους: «ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραµµατείς
τα θαυµάσια α εποίησε και τους παίδας κράζοντας .... ηγανάκτησαν», (Ματθ. ΚΑ΄, 16)
και κατορθώνουν µέσα σε λίγες ώρες να µεταστρέψουν την κοίτη του ορµητικού
λαϊκού ενθουσιασµού σε καταστροφική µανία κατά του Ιησού.
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Οι Απόστολοι είναι σαστισµένοι. Βλέπουν και δεν εννοούν. Χαίρονται µαζί
µε το λαό, αλλά κατά βάθος δεν ξέρουν γιατί γελούν και γιατί ζητωκραυγάζουν.
Ο ιερός ευαγγελιστής µας λύνει την απορία: «Ταύτα δε ούκ έγνωσαν οι µαθηταί
αυτού το πρώτον» (Ιω. ΙΒ΄, 16). Σαν Εβραίοι, έχουν κι αυτοί το όραµα
του Μεσσία Ιησού. Παρατηρούν όµως ότι Εκείνος δεν ανταποκρίνεται στις λαϊκές
επευφηµίες, ότι εισέρχεται στην αγία πόλη ταπεινά, σιωπηλά, απλά. Προηγουµένως
είχαν ακούσει από το στόµα του διδάσκαλού τους για το πάθος Του.
Τώρα ζουν τη δόξα και το µεγαλείο Του και απορούν τι άραγε συµβαίνει.
Τα παιδιά, τα αθώα νήπια της Ιερουσαλήµ, γίνονται γλυκύφθογγες κιθάρες
που ψάλλουν το δοξαστικό εµβατήριο. Για αυτά πριν αιώνες είχε µιλήσει ο Θεός
διά του προφήτου: «εκ στόµατος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον»
(Ψαλµ. Η΄, 3). Με την παιδική αφέλεια ανεβοκατεβαίνουν στα δένδρα, τρέχουν,
φωνάζουν δυνατά: «Ωσαννά τω Υιώ ∆αβίδ» και αυτόν τον ύµνο δέχεται
ο Χριστός γιατί είναι αυθόρµητος, άδολος, ειλικρινής.

Ο Χριστός εισέρχεται «πραύς». ∆εν χαίρει, δεν επαίρεται, λυπάται. Οι φωνές
του ενθουσιασµένου λαού για τον Χριστό δεν εκφράζουν αυτό που διαλαλούν,
αλλά ακριβώς το αντίθετο. Βλέπει µπροστά του το πάθος και τον Σταυρό.
Λυπάται για την απότοµη µεταβολή του λαού που µετά από λίγες ώρες
θα επιτελεσθεί. Ο λαός ζητωκραυγάζει, οι Μαθηταί τον υµνούν
και τον δοξάζουν, τα παιδιά επευφηµούν, και Εκείνος κλαίει,
«Και ως ήγγισεν ιδών την πόλιν έκλαυσεν επ΄ αυτήν» (Λουκ. ΙΘ΄, 41).

Αγαπητοί αδελφοί, και σήµερα έρχεται ο Χριστός στη γη των στεναγµών
και δακρύων. Έρχεται για να θυσιαστεί και αναστηθεί για χάρη των ανθρώπων.
Πόσοι από µας είµαστε έτοιµοι να απλώσουµε τα πέπλα των θείων έργων
για να τον υποδεχθούµε και αντί Βαΐων να πάρουµε στα χέρια µας τα άνθη
των αρετών. Πόσοι είµαστε πρόθυµοι να οµολογήσουµε την πίστη στον ουράνιο
Βασιλέα και πόσοι σαν τους Φαρισαίους να σχεδιάζουµε το φίληµα της προδοσίας.

Ας προσπαθήσουµε να βγούµε από την αποµόνωση του εαυτού µας, ας αποβάλουµε
τα παλιά καλύµµατα της αµαρτίας, ας στρώσουµε τα πέπλα των θείων έργων µας,
ας πάρουµε στα χέρια αντί για κλαδιά τις αρετές µας και έτσι πνευµατικά
ας προϋπαντήσουµε τον ερχόµενο Βασιλέα της ειρήνης.
Ας τον υποδεχθούµε όχι σαν απλοί θεατές αλλά συµµέτοχοι του πάθους Του.

Το τροπάριο που θα ακούσουµε στον Όρθρο της Μ. ∆ευτέρας (ακολουθία του Νυµφίου)
µας προτρέπει για την πνευµατική συµπόρευση του Χριστού µας στο Πάθος Του
και την λαµπροφόρο Ανάστασή Του. «.....∆εύτε ούν και ηµείς, κεκαθαρµέναις
διανοίαις συµπορευθώµεν αυτώ και συσταυρωθώµεν και νεκρωθώµεν δι΄αυτόν
ταις του βίου ηδοναίς ίνα και συζήσωµεν αυτώ και ακούσωµεν βοώντος αυτού.
Ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήµ δια το παθείν, αλλά αναβαίνω
προς τον Πατέρα µου και Πατέρα υµών και Θεόν µου και Θεόν υµών
και συνανυψώ υµάς εις την άνω Ιερουσαλήµ, εν τη βασιλεία των ουρανών».
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ΕΟΡΤΗ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εόρτασε και φέτος στις 7 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος
των Αργοναυπλίων «ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙ» την εορτή
των τριών τοπικών Αγίων των, Αγίου Αναστασίου,
Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού
και του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου.
Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Συλλόγου εκκλησιάστηκαν

στο Ναό μας και ετέλεσαν αρτοκλασία υπέρ υγείας
των μελών και ευόδωσης του έργου του Συλλόγου.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνας των Αγίων.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Διοικητικό
Συμβούλιο για τις εορταστικές εκδηλώσεις τους.

Τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
του Θαυματουργού εόρτασε και φέτος ο Σύλλογος
Ηλείων η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ».
Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο
και τα μέλη του Συλλόγου εκκλησιάστηκαν στον Ιερό μας
Ναό και ετέλεσαν αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών
και υποστηρικτών του Συλλόγου.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Στον Πρόεδρο,
το Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη του Συλλόγου
ευχόμεθα ο Άγιος Χαράλαμπος να τους φωτίζει
και να τους βοηθεί στο έργο και τους σκοπούς
του Συλλόγου τους.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΙΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Άρχισε η λειτουργία του Σαββατιανού µας Σχολείου το οποίο
στεγάζεται στο Senior Campus του Κολλεγίου µας.
Οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος 2010 έγιναν το Σάββατο
30 Ιανουαρίου και τα µαθήµατα άρχισαν το Σάββατο
6 Φεβρουαρίου. Οι τάξεις του ∆ηµοτικού και Γυµνασίου
(Reception –Year 10) λειτουργούν κάθε Σάββατο
πρωί 9.00-12.00. Οι τάξεις ενδέκατη και δωδέκατη
(Year 11-Year 12) λειτουργούν κάθε Τρίτη και Παρασκευή
4.30-6.30 µ.µ. και διδάσκουν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:
• ∆ιακογεωργίου Τσαµπίκα
• ∆ρακοπούλου Αγγελική
• Γεράνιου Ξένη
• Κρίτα Σταµατική
• Παπαφιλοπούλου Ζωή
• Σαριδάκης Γιάννης
• Ξάνθη Αικατερίνη
• Καρακεχαγιόγλου ∆ηµήτριος (ΓΣΕ Αδελαΐδας)
• Λίτινας Αντώνης (ΓΣΕ Αδελαΐδας)
• Τρεµπέλα Γεωργία (ΓΣΕ Αδελαΐδας)

∆ιευθύντρια του Σχολείου µας είναι η κα Αλεξάνδρου.
Ευχαριστούµε το Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Γ. Παπαγιάννη
για την παραχώρηση των τριών εκπαιδευτικών.
Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου τελέστηκε από το Θεοφιλέστατο
Επίσκοπό µας κ. Νίκανδρο και τον π. ∆ιογένη ο Αγιασµός
για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Ο Θεοφιλέστατος ευχήθηκε στα παιδιά και στους δασκάλους
κάθε πρόοδο και επιτυχία στη σχολική χρονιά 2010.
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GLENELG FESTIVAL 10-1/10

ΣYΓKΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Συνεχίζοντα κάθε δεύτερη Τρίτη οι συγκεντρώσεις συνταξιούχων Αγίου Γεωργίου Θέµπαρτον στην αίθουσα
όπισθεν της Εκκλησίας µας.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆. Συµβούλιο καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι συµµετέχοντες
στις συγκεντρώσεις αυτές, να έχουν χαρούµενες και ξεκούραστες ώρες, µέσα σε ένα φιλικό και ευχάριστο
περιβάλλον.

Από τις εκδηλώσεις των Συνταξιούχων το περασµένο χρόνο 2009.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ THEBARTON S.A.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Ανακοίνωση

Κάνουμε γνωστό προς το Ορθόδοξο πλήρωμα της παροικίας μας
ότι την Παρασκευή, 23η Απριλίου, Εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου,
εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός μας.

22α
23η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Απριλίου, ΠΕΜΠΤΗ εσπέρας:
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία, χοροστατούντος
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ, ώρα ενάρξεως 6.30 μ.μ.

Απριλίου, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00 – 11.00 π.μ.
Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου μας κ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ και Λιτάνευσις της Εικόνας του Αγίου.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Κοινότητας-Ενορίας μας θα έχει φαγητό, για όσους επιθυμούν να καθίσουν.

Επικαλούμεθα προς άπαντας τους Χριστιανούς μας πλούσια την Χάριν και ευλογία του Αναστάντος
Χριστού μας δια πρεσβειών του Αγίου Γεωργίου και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εορταστικές
εκδηλώσεις μας, για να συμπροσευχηθούμε και να συμπανηγυρίσουμε την Εορτή του Αγίου
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.
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Byzantine music concert SUNDAY 14 MARCH 2010
On Sunday 14th March in the Performing Arts Centre of Saint George College, over 350 people enjoyed the 75 minutes Byzantine
Music performed by the Choir «Άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός».
Dr George Frazis introduced the Byzantine Music Concert as part of the 2010 celebrations, within the framework of the 50 year
Jubilee of Saint George Community and Parish, introduced the chanters and set the scene for the evening’s event.
Mr Ilias Fragoulis, Arhon Protopsaltis of our Archdiocese and chanter of Saint George Church for the last 22 years is the
tutor/teacher for the Choir, formed 20 years ago and known as «Άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός». Within this Choir were the
current lead chanters of all the Churches of our Archdiocese, with a number of young chanters capable of undertaking these
positions in the future. The aspiring byzantine students of the College were exceptional!
Bishop Nikandros of Doryleon conveyed the blessings of our Primate, Archbishop Stylianos; he congratulated the
Community/Parish of Saint George for its “50 year celebrations” during 2010, praising its development and progress. He
highlighted the drive, commitment and success of Very Rev Father Diogenis during the last 40 years and encouraged Mr Fragoulis
with his chanting group to continue thriving for the betterment of our Church in Australia.
Father Diogenis on behalf of the Chairman of the Organising Committee and President of our Community/Parish thanked His
Grace Bishop Nikandros of Doryleon for his presence and blessings, acknowledged the work of Mr Ilias Fragoulis, the Choir and
all the people who helped organise the event and expressed his appreciation for the excellent attendance.

9

APOKRIES SUNDAY 7TH FEBRUARY 2010
The first event in the Golden Jubilee celebrations of Saint George was Apokries with artoclasia and holy liturgy
conducted by Bishop Nikandros of Dorylaeon and reverend fathers Diogenis and Konstantinos Yianna,
beseeching the blessing of our Lord for all those who work within the Saint George Community and Parish.
The luncheon which followed the liturgy service, was attended by over 300 parishioners who enjoyed the special
meal of meat, spaghetti, salads, sweets and drinks, before the start of Great Lent and fasting for forty days.
“…. in fasting, one must not only obey the rule against gluttony in regard to food, but refrain from every sin so
that, while fasting, the tongue may also fast, refraining from slander, lies, evil talking, degrading one’s brother,
anger and every sin committed by the tongue. One should also fast with the eyes, not looking at vain things.. A
man that fasts wisely… wins purity and comes to humility… and proves himself a skilful builder.”
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Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
Γεύμα Κυριακή της Απόκρεω 7/2/10

Την Κυριακή της Απόκρεω 7 Φεβρουαρίου στα πλαίσια των εορτασμών της πεντηκονταετίας
της Κοινότητας-Ενορίας μας (1960-2010) ετελέσθη στον Ιερό μας Ναό Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
και Αρτοκλασία από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπό μας κ. ΝΙΚΑΝΔΡΟ υπέρ υγείας των μελών
και ενοριτών μας.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτρουργίας περισότερα από τριακόσια άτομα παρεκάθησαν στο ετήσιο
καθιερωμένο γεύμα το οποίο ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επισκοπός μας. Όλοι που συμμετείχαν
στο γεύμα είχαν πλούσιο φαγητό και ευχάριστες μεσημεριανές ώρες.
Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου και των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου ευχαρίστησε
το Θεοφιλέστατο για την παρουσία και τις ευχές του, καθώς και όλους που με την συμμετοχή τους
συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσής μας.
Εκγάρδιες ευχαριστίες απευθύνουμε στους κατωτέρω δωρητές:
•
•
•
•
•

την Δις Λίνα Θεσσαλονικεύς για τα πιάτα, ποτήρια και χαρτοπετσέτες,
τον κ. Κώστα Παντελή από το 51 South Road, Thebarton, Reserve Hotel για την μπύρα,
τον κ. Νίκο Κοτσάνη από το Aubergines για τα καρπούζια και πεπόνια,
το S.A. Linen για τα τραπεζομάνδηλα,
καθώς και όλους που πρόσφεραν διάφορα δώρα για το λαχείο.
Θερμές ευχαριστίες στον Γιώργο Καράπαπα, Παναγιώτη Νίκολα,
Κώστα Μανουρά και Γιάννη Νίκολα που έψησαν τα κρέατα της ημέρας.

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά
που συγκετρώθησαν από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας
για διάφορους σκοπούς.

Πατριαρχείου
Christmas Bowl
Haiti Appeal
Θεολογική Σχολή

25-12-09
6-1-10
24-1-10
21-2-10

$1,090
$ 764
$2,234
$ 906

Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των εκτάκτων δίσκων στην Εκκλησία
μας και τους ευχόμεθα κάθε χαρά και ευλογία παρά Κυρίου.
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Λαχείο Φιλοτώχου

Πλούσιο σε δώρα κυκλοφορεί το ετήσιο λαχείο της Φιλοπτωχου
Αδελφότητας μας το οποίο θα κληρώσει την 23η Απριλίου 2010
εορτή του Αγίου Γεωργίου. Παρακαλούμε όπως βοηθήσετε
την προσπάθεια του Δ. Συμβουλίου της Φιλοπτώχου μας.

Επισκέψεις στα Νοσοκομεία και Γηροκομεία

Τις παραμονές των Χριστουγέννων μέλη του Δ.Σ. της Φιλοπτώχου αδελφότητάς μας
επισκέφθηκαν ασθενείς στα Νοσοκομεία και Γηροκομεία, τους ευχήθηκαν περαστικά,
και τους πρόσφεραν εκ μέρους της Φιλοπτώχου ένα μικρό Χριστουγεννιάτικο δωράκι.
Θερμά συγχαρητήρια στις κυρίες της Φιλοπτώχου, τόσο για τις Χριστουγεννιάτικες
αυτές επισκέψεις τους όσο και για της επισκέψεις τους καθ΄ όλη την διάρκεια του
έτους.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα

Το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου κυρίες του Δ.Σ. της Φιλοπτώχου μας
επισκέφθηκαν τα σπίτια των ενοριτών μας και τους έψαλλαν τα Χριστουγεννιάτικα
Κάλαντα.
Συγχαρητήρια στις κυρίες που και αυτή τη χρονιά έδωσαν την πνευματική αυτή χαρά
στους ενορίτες μας τις Χριστουγεννιατικές αυτές ημέρες.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ THEBARTON
60 ROSE STREET THEBARTON TEL: 8443 7666

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣΩΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
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FROM OUR COLLEGE
Αγιασµός Κολλεγίου / Blessing of the College

Στις 4 Φεβρουαρίου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός µας κ. ΝΙΚΑΝ∆ΡΟΣ βοηθούµενος από τον π. ∆ιογένη, π. Παναγιώτη
και π. Κωνσταντίνο ετέλεσε τον αγιασµό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Κολλέγιό µας.
Ο Θεοφιλέστατος µετέφερε τις ευχές του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου µας κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και ευχήθηκε στο διδακτικό
προσωπικό και στα παιδιά του Κολλεγίου µας κάθε επιτυχία και πρόοδο στην νέα σχολική χρονιά 2010.

Visit by the Hon. Kym Mayes MP
On 5th February, the College was delighted to host a visit by Hon. Kym Mayes, since he played a significant role in the acquisition
in 1994 of the Senior Campus by the Community & Parish of St. George Thebarton & Western Suburbs. He congratulated the
College on its strong educational development in the last 26 years, observing the significant building programs which are in
progress, whilst wishing the students and College continued success.
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FROM OUR COLLEGE
2009 DUX of Saint George College
Congratulations to Natalie Milosevic, 2009 DUX of Saint George College who was awarded the “University of Adelaide Principals'
Scholarship” on Friday 26th February at Bonython Hall by Professor James McWha, Vice-Chancellor and President of the
University of Adelaide.
Scholarships are available to students of outstanding academic merit who have made a significant contribution to their school and
to the wider community. We wish Natalie success in her academic studies and look forward to her continued involvement in our
College.

LESSONS IN BYZANTINE CHANTING
Every Thursday evening, chanting lessons are held at the hall behind the Church of St. George. Lessons
are held for all people who are interested in learning the art of Byzantine Chant.
DAY AND TIME: Every Thursday 4.00 pm – 7.00 pm
LOCATION:
Hall behind St George Church
(Lessons are on a ‘drop-in’ basis and usually last half hour)

For more information please contact
John Saredakis
Phone: 0450 609 776
Email: john@stgeorgethebarton.org

Από το αγιασµό που ετέλεσε ο π. ∆ιογένης 9/3/10
για την έναρξη των συγκεντρώσεων της Νεολαίας
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό µας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Ο κ. Νικόλαος και Αναστασία Μηνά εβάπτισαν το αγοράκι τους Μάρκο,
µε ανάδοχο τον κ. Αναστάσιο Σάββα. 6/12/09
Ο κ. Patrick και Mama Roberts εβάπτισαν το αγοράκι τους Ελευθέριο,
µε ανάδοχο τον κ. ∆ηµήτρη Κωσταντίνου. 13/12/09
Ο κ. Νοµικός και ∆ήµητρα ∆ιακοµιχάλη εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,
µε ανάδοχο την ∆ις Ουρανία Καπέτα. 9/1/10
Ο κ. Vincent και Ελένη Taylor εβάπτισαν το αγοράκι τους Σωτήρη,
µε ανάδοχο τον κ. Άγγελο Σαββαΐδη. 17/1/10
Ο κ. Vincent και Ελένη Taylor εβάπτισαν το αγοράκι τους Παντελεήµων,
µε ανάδοχο τον κ. Άγγελο Σαββαΐδη. 17/1/10
Ο κ. Gary και Χριστίνα McLay εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μελησία,
µε ανάδοχο τον κ. Άγγελο Σαββαΐδη. 17/1/10
Ο κ. Gary και Χριστίνα McLay εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,
µε ανάδοχο τον κ. Άγγελο Σαββαΐδη. 17/1/10
Ο κ. ∆ηµήτριος και Joann Γκάλιου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Λανία,
µε ανάδοχο τον κ. Θεοφύλαητο Γκάλιο. 30/1/10
Ο κ. Αλέξανδρος και Ασπασία Σταµατελοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους ∆ιονύσιο,
µε ανάδοχο την κα Νικολέτα Housiaux. 30/1/10
Ο κ. Στέφανος και Χρυσούλα Μανωλάκη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία,
µε ανάδοχο την ∆ις Αριστέα Ψευδού. 6/2/10
Ο κ. Σωτήριος και Γεωργία Σίµου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αναστάσιο,
µε ανάδοχο την κα. Ελένη Μπαλόπιτου 13/2/10
Ο κ. Tim και Αικατερίνη Hicks εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ιασίµη,
µε ανάδοχο την ∆ις Ελένη Καραπέτη. 20/2/10
Ο κ. Στέφανος (Tegan) και Κωνσταντίνα Wilson εβάπτισαν το κοριτσάκι τους ∆ικαία,
µε ανάδοχο τον κ. Νεκτάριο Καρετσιάν. 27/2/10
Ο κ. ∆ηµήτριος και Γεωργία Μάζη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Κωνσταντίνα,
µε ανάδοχο τον κ. Νικόλαο ∆ραγκιώτη. 28/2/10
Ο κ. Τριαντάφυλλος και Charmaine Μπίρµπα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Έλλη,
µε ανάδοχο την ∆ις Κασάνδρα Μπίρµπα. 6/3/10
Ο κ. Άγγελος και Ιωάννα Κονιδάρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αµαλία,
µε ανάδοχο την ∆ις Σοφία Von Hacht. 6/3/10
Ο κ. Παναγιώτης και Χρυσούλα Αλεξοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Χρήστο,
µε ανάδοχο τον κ. Φίλιππο Σφυριό. 6/3/10
Ο κ. Παντελής και Βασιλική Τσόγκα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αννέτα,
µε ανάδοχο την κα Γεωργία Κοντοπούλου. 13/3/10
Ο κ. ∆ηµήτριος και Ειρήνη Παναγή εβάπτισαν το αγοράκι τους Ευθύµιο,
µε ανάδοχο την ∆ις Αικατερίνη Σταύρου. 14/3/10

Στους γονείς και αναδόχους ευχόµεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.

ΚΗΔΕΙΕΣ

Απεδήµησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό µας Ναό οι αείµνηστοι αδελφοί µας:
Ρουµελιώτης ∆ηµήτριος, από Κορινθία
Αγγελάκος Αγησίλαος, από Λακωνία
Πέρκα ∆άφνη, από Φλάµπουρο Φλωρίνης
Καρατσινίδη Όλγα, από Καστοριά
Αρχοντούλη Μαρία, από Κω
Παπαδόπουλος Σταύρος, από Μεσσηνία
Βλάσση Μαρία, από Μεσσηνία

5/1/10
19/1/10
25/1/10
27/1/10
28/1/10
17/2/10
18/2/10

Στους οικείους και συγγενείς των αειµνήστων αδελφών µας απευθύνουµε θερµά και εγκάρδια
συλλυπητήρια ευχοµένοι όπως ο Κύριος αναπαύσει τις ψυχές των αειµνήστων, στην ουράνια
Βασιλεία του.
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Στον Ιερό µας Ναό ετελέσθησαν οι γάµοι των:

• κ. Αθανασίου Μητσούλη µετά της δίδος Αθανασίας Τσεκουρά
• κ. Θεοδώρου Χριστοπούλου µετά της δίδος Αντωνίας ∆άµη
• κ. Λουκά Τσαγκάρη µετά της δίδος Natalie Verdiglione
• κ. Mathew Sapio µετά της δίδος Ειρήνης Σκαβέντζου
• κ. Παναγιώτη Κρίνη µετά της δίδος Ευσταθίας Λυµπεροπούλου
• κ. Daniel Scutella µετά της δίδος Χριστίνας Παντέλου
• κ. Παναγιώτη Καραπέτη µετά της δίδος Μαρίας Πηλιουρά
• κ. Μιχαήλ Τσουβαλλά µετά της δίδος Μελάνη – Chante Jones
• κ. Αθανασίου Σαριδάκη µετά της δίδος Ουρανίας Σπυρίδη

16/1/10
23/1/10
23/1/10
24/1/10
6/2/10
6/2/10
7/2/10
13/2/10
14/2/10

Σε όλους τους νεονύµφους ευχόµεθα εγκάρδια, όπως ο Κύριος τους ευλογεί πάντοτε, για
µια χαρούµενη συζυγική και ευλογηµένη οικογενειακή ζωή.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
YOUTH GATHERINGS

The Youth of the Community
and Parish of St. George
Thebarton gather on a
fortnightly basis in the hall
behind the Church every
second Tuesday
7.00 pm – 8.00 pm.
The purpose of the these
gatherings is to learn more
about the Orthodox faith.
Various topics and issues
are discussed on these
evenings as well as
questions and answers
regarding our faith.
Talks and discussions are
held in English and
everyone is welcome.
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ALEXIOS, THE MAN OF GOD
Alexios was born in 380 in the eternal city of Rome
being raised and educated in a royal household by
his parents, Ephemios and Aglaia. As Alexios was
growing up, his parents observed a predilection for
the Church in their son, a religious fervour they
could not share and which they sought to
discourage for fear they would lose him. A solution,
they decided was to arrange for his marriage,
impressing upon him the debt he owed his parents Alexios succumbed to the wishes of his parents,
suppressed the call to the Lord’s service and agreed
to the marriage. One day he had a vision of St Paul,
who said he should answer the call to God at all
costs, reading to him the passage in Matthew which
says “He that loveth father or mother more than me
is not worthy of me.”
Bewildered, Alexios was torn between his strong
sense of duty to his parents and the urging to serve
the Lord – he swayed between the two, at long last
reluctantly deciding to honour his promise to his
family. As he stood at the altar, when the marriage
ceremony had been completed, he looked upon the
Cross of Jesus and without a word or backward
glance, he walked away from his bride, the family,
home and friends.

Within the community he served for eighteen years,
Alexios was respected as a humble man of few
words with solemn dedication to Jesus, who
concentrated on writing on matters of faith, leaving
the preaching and sermanizing to other brother
monks. However, the vision that Alexios had of St.
Paul, many years before, still haunted him and he
had a burning desire to visit Paul’s birthplace,
Tarsus.
He boarded a boat bound for the short trip up the
coast. While at sea, a violent storm blew the vessel
miles off-course, derelict and at the mercy of the
wind and tides, passengers eventually being picked
up by a ship bound for Rome when Alexios found
himself back in the city of his birth. Nostalgia for
his family seized Alexios and he visited the family
estate where he saw his parents and the abandoned
bride, all of whom failed to recognize him. Grateful
for this and committed to his fervent choice of
serving the Lord by remaining anonymous, he took
on the task of spiritual counsellor for the estate and
the neighbouring community, which he served with
grace and humility for many years.
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When he felt death drawing near, after thirty-four
years of celibacy and anonymity, Alexios wrote a
letter to his family, expressing the strong love for
them he could not display in life. The letter was
read posthumously not only by his family but by the
bishop of Rome, who had Alexios, the Man of God
interred in the chapel of St. Peter, Rome.

Anonymously, he travelled and entered a Syrian
monastery where he remained for eighteen years.
Because of the choice he made, Alexios suspected
that his parents had disinherited him and that his
bride had had the marriage annulled – but this was
not the case, in fact the opposite. The parents
spared no expense in trying to find their son and
without success, presumed he was dead; whilst the
bride chose to go and live with his parents, in the
hope that Alexios would someday return.

Alexios died for Christ at 60 years of age on 17
March 440 and we celebrate the Feast Day of
ALEXIOS, THE MAN OF GOD on 17 March.
Presvytera Anna Patsouris
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at the top with your

APEX Saver

Receive the Reserve Bank
Cash Rate plus additional
BONUS interest*
Easy access to your
money with a highly
competitive interest rate

Laiki Bank (Australia) Limited ABN 44 093 488 629 AFSL 243 444 is the issuer of this product. This information has been prepared without taking into account your objectives, financial situation and needs. Before acting on the information you should
consider how appropriate it is to you. Laiki Bank recommends you consider the Product Disclosure Statement (PDS) available from any branch of Laiki Bank, website or by calling 1300 888 700 before making any decisions regarding any products.
*Interest is calculated using the RBA cash rate plus an additional increment which is subject to change. For current interest rates please refer to the PDS.

For you, for life!

We thank the following sponsors for their continued support.
Kosmos Electrical
140 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8352 4222

Laiki Bank Australia Ltd.
149 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8159 8000

Patsouris & Associates
82 Halifax Street
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8232 1993

Guardian Insurance
Brokers Pty Ltd
53 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8238 0100

restaurant
and
function rooms

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

S.D. Tillett Memorials
162 West Terrace
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8231 5286
AFFORDABLE
T I L E S

Don Karydis Group
69-79 Gilbert Street
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8231 0989

Floors Plus
280 Richmond Road
MARLESTON SA 5033
Ph: 8352 6388

Adelaide Pavillion
Cnr South Terrace
& Peacock Road
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8212 7444

Affordable Tiles Pty Ltd
96 Grange Road
WELLAND SA 5007
Ph: 8346 9600

Distinctive Funerals
104-106 South Road
WEST HINDMARSH SA 5007
PH: 8241 5151

EUROPA PRESS

Europa Press
7-9 Osman Place
THEBARTON SA 5031
Ph: 8351 7571

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

