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40ετία Αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας

κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Συμπληρώθηκαν αυτή τη χρονιά 40 χρόνια του Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.
Το ιστορικό αυτό γεγονός εορτάσθηκε με επίσημο δείπνο που εδώθη την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 στο Σύδνεϋ.
Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας, εκπροσώπευσε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας κ.κ. Αμβρόσιος, ο οποίος και ανέγνωσε το μήνυμα του Οικουμενικού μας
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Στο δείπνο συμμετείχαν Κληρικοί και άλλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδος
στην Αυστραλία κ. Χαράλαμπος Δαφαράνος, Πολιτικοί παράγοντες, ο Βουλευτής της Περιφερείας μας West
Torrens και Υπουργός Οικονομικών Tom Koutsantonis και περισσότερα από 850 άτομα Κληρικών και Λαϊκών από
όλη την Αυστραλία.
Όλοι οι ομιλητές ανεφέρθησαν στο λαμπρό και πολύπλευρο έργο της 40ετούς Αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου μας, ο οποίος είναι και ο μακροβιότερος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας.
Ευχόμεθα ο Θεός να χαρίζει στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπό μας υγεία και μακροημέρευση για να συνεχίζει
να διακονεί στον πνευματικό αμπελώνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, προσφέροντας τις πολύτιμες
υπηρεσίες Του, προς όφελος του ποιμνίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και δόξαν Θεού.
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«ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ ΠΑΡΑΚΛΗΤΕ»

«Και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενοι γλώσσαι ώσει πυρός,
εκάθισέ τε έφ’ ένα έκαστον αυτών
και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου»
Με το Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής της Πεντηκοστής κλείνει ο κύκλος των Αναγνωσμάτων από τις
Πράξεις των Αποστόλων, που άνοιξε την Κυριακή του Πάσχα. Όλα όσα ακούσαμε τις οκτώ Κυριακές αποτελούν,
όπως λέει ο Ι. Χρυσότομος, «την εξιστόρηση εκείνων που έπραξε ο άλλος Παράκλητος», το Άγιον Πνεύμα.
Είναι η ιστορία της Εκκλησίας, που το Άγιον Πνεύμα συγκροτεί και κινεί το θεανθρώπινο Σώμα Της. Γι’ αυτό, και
το μεγάλο και σεβάσμιο μυστήριο της αγίας αυτής ημέρας είναι, κατά τον ίδιο ιερό Πατέρα, το ύψιστο αγαθό της
θείας οικονομίας.
Οι πιστοί, συναγμένοι στις εκκλησίες, ομολογούμε με ευγνωμοσύνη και πνευματική ευφροσύνη: «Είδομεν το
Φώς το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον τριάδα
προσκυνούντες, αύτη γαρ ημάς έσωσε».

Πραγματικά, είδαμε, εθεασάμεθα, ψηλαφήσαμε το ανέσπερο Φώς, τον Αναστάντα Χριστό. Για σαράντα ημέρες
δεχθήκαμε την ειρηνόδωρη και χαροποιό ευλογία Του, «συνεφάγομεν και συνεπίομεν» μαζί Του (Πράξ. ι’ 41)
κοινωνούντες των αχράντων μυστηρίων. Προσκυνήσαμε, ακόμη, την φωτοειδή μορφή του προσώπου Του κατά
την αγία Ανάληψη, όταν με την άνοδό Του στους ουρανούς ανέλαβε την ανθρώπινη φύση μας και την κατέστησε
συγκάθεδρο με τον Θεό Πατέρα. Και σήμερα (εορτή της Πεντηκοστής), δεχόμαστε «την κοινωνίαν του Αγίου
Πνεύματος», το οποίο μας οδηγεί στην αληθινή πίστη, δηλαδή στην πνευματική και αληθινή προσκύνηση της
Αγίας Τριάδος.
Η πίστη, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι υπόθεση θεωρητικής αποδοχής του Θεού, αποτελεί μιά δυναμική πορεία
κάθαρσης και υποδοχής του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό μας αποκαλύπτει τον Υιό, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό
και στο πρόσωπό Του τον Θεό Πατέρα. Γι’ αυτό ακριβώς σε κάθε Ακολουθία της Εκκλησίας μας, αφού
ευλογήσουμε το όνομα του Τριαδικού Θεού, επικαλούμεθα αμέσως μετά την σωστική έλευση και αγιαστική
ενοίκηση του Τρίτου Προσώπου, του Αγίου Πνεύματος: «Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της
αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ
και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, αγαθέ, τας ψυχάς ημών».
Η ένθεη βίωση αυτής της προσευχής είναι το «Α» και το «Ω» της χριστιανικής μας ζωής.

«Βασιλεύ ουράνιε»: Γιατί Τον αποκαλούμε μόνο ουράνιο Βασιλέα, αφού είναι πανταχού παρών και γεμίζει με
την παρουσία Του τα πάντα; Γιατί, όπως παρατηρούν οι Πατέρες, ο Θεός παρέχει την αυτεξουσιότητα και
επαναπαύεται σ’ εκείνους που Τον αποδέχονται ελεύθερα. Τέτοιοι είναι οι επουράνιοι άγγελοι, αλλά και οι
άνθρωποι που έχουν ντυθεί την εικόνα του επουράνιου ανθρώπου, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό και
ο Θεός ονομάζεται ουράνιος Βασιλιάς.

«Παράκλητε»: Όπως είπε ο Κύριος στους μαθητές Του (Ιω. Ιδ’16), το Άγιον Πνεύμα είναι «ο άλλος
Παράκλητος». Ονομάζεται έτσι γιατί αφ’ ενός δέχεται ο Θεός τις παρακλήσεις – προσευχές μας και αφ’ ετέρου
με τις άκτιστες ενέργειές Του μας παρηγορεί χαρίζοντάς μας το έλεος, την συγχώρηση και όλα τα δωρήματα του
αγιασμού.
«Το Πνεύμα της αληθείας»: Είναι Θεός αληθινός που εκπορεύεται από αληθινό Θεό.
Είναι αληθινό Πρόσωπο, «στο οποίο δεν υπάρχει αλλαγή ή επισκίαση εξαιτίας κάποιας μετατροπής»,
επαναπαύεται στον Υιό, ο οποίος είναι η αυτοαλήθεια. Οδήγησε την Εκκλησία μιά για πάντα «σε όλη την
αλήθεια» (Ιω. Ιστ’ 13) Αυτός ελάλησε με το κήρυγμα των Προφητών των Αποστόλων και των Αγίων «τα
ρήματα της αληθείας» τα οποία μας βγάζουν από τη λήθη – αφάνεια του πνευματικού θανάτου και μας
ζωοποιούν.

«Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών»: Είναι μέσα σε όλους και όλα με τις Θείες ενέργειές Του, αλλά και
συγχρόνως έξω από όλους και όλα, γιατί από την φύση Του σαν Θεός δεν ταυτίζεται με τα δημιουργήματα. Ποιός
να κρυφτεί από την παρουσία Του; Αλλά και ποιός μπορεί να είναι πλήρης, δίχως την χάρη Του; Ο σύγχρονος
άνθρωπος που επιδιώκει να χορτάσει και να γεμίσει την ψυχή του με χίλια δυό πράγματα, αποδεικνύεται
τραγικά κενός - άδειος, επειδή με τον τρόπο της ζωής του αποξενώνεται από την πανταχού παρουσία του Αγίου
Πνεύματος.
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«Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός»: Οτιδήποτε υπάρχει (ορατό ή αόρατο στη γή και τον ουρανό),
υπάρχει και ζωοποιείται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι η Ζωή που ζωοποιεί, το Φώς που χορηγεί τον φωτισμό
της επιγνώσεως του Θεού, ο Θεός που αγιάζει και θεοποιεί αγγέλους και ανθρώπους. Είναι το τρίτο Πρόσωπο
της Αγίας Τριάδος που μας αποκαλύπτει μέσα στην Εκκλησία τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό και μας ενώνει μαζί
Του. Αυτό «συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας». Δηλαδή ότι είμαστε εικόνες του Χριστού και ότι
προσδοκούμε να γίνουμε μιμητές Του.

«Ελθέ»: Είναι μία έκφραση λατρείας, ολοκληρωτικής αγάπης, δίψας και πόθου, ελπίδας και αναμονής. Αυτός
είναι ο Μόνος που πραγματικά χρειαζόμαστε και επιποθούμε, γι’ αυτό και Τον παρακαλούμε να σκηνώσει μέσα
μας.

«Σκήνωσον εν ημίν»: Ζητούμε την έλευση και μόνιμη εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στο άδυτο της
καρδιάς μας. Άλλωστε ο Θεός την καρδιά μας ζητάει να Του παραδώσουμε, για να συνάψει μαζί μας ζωντανές
προσωπικές σχέσεις, «Υιέ μου, λέει στον καθένα βαπτισμένο, δός μοι σήν καρδίαν».

«Καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος»: Πάνω στο φωτεινό ένδυμα της ψυχής του βαπτισμένου η
οποιαδήποτε αμαρτία αφήνει κηλίδες που το κατασπιλώνουν. Αγωνιζόμενοι να ζήσουμε συνειδητά σαν μέλη της
Εκκλησίας με την καθοδήγηση των πνευματικών μας πατέρων, παρακαλούμε τον Θεό να φωτίσει τα σκοτάδια
της ψυχής μας και να μας καθαρίσει από αυτές τις κηλίδες. Εμείς αγωνιούμε, κοπιάζουμε, ασκούμεθα, αλλά
μόνον Εκείνος «και καθαίρει και λαμπρύνει και φωτός ποιεί μετόχους» αυτούς που Τον επιζητούν με όλη
τους την καρδιά.

«Και σώσον, αγαθέ, τας ψυχάς ημών»: Ποιά είναι η σωτηρία που προσευχόμαστε να μας χαρίσει το Άγιον
Πνεύμα; Είναι η ομοίωση προς τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Για να μοιάζουμε μαζί Του, πρέπει
να Τον γνωρίσουμε και να Τον αγαπήσουμε τηρώντας τις εντολές Του και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας
μας. Αυτό ακριβώς μας προσφέρει η Χάρη και η αγαθότητα του Αγίου Πνεύματος.
Αγαπητοί αδελφοί,
Ένας Ρώσσος πνευματοφόρος ασκητής, ο όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ, είπε επιγραμματικά ότι «σκοπός της
χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος». Με την λατρευτική και κοινωνική ζωή η
Εκκλησία μας αυτό επιδιώκει να μας εμπνεύσει. Με την Θεολογία και το κήρυγμά της προς αυτόν τον στόχο μας
καθοδηγεί. Δίχως το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να είμαστε παιδιά του Θεού, όπως λέει ο Απ. Παύλος
(Ρωμ. η’ 10 και 14-16).
Γι’αυτό και η Εκκλησία, την αγία ημέρα της Πεντηκοστής, μας προσκαλεί να αναθεωρήσουμε την μέχρι τώρα ζωή
μας και να επιδοθούμε σε ένα ισόβιο πνευματικό αγώνα, ώστε να υποδεχθούμε μέσα μας την χάρι του Αγίου
Πνεύματος, που θα μας καταστήσει κληρονόμους του Θεού Πατρός και συγκληρονόμους του Σωτήρος Χριστού
(Ρωμ. η’ 17).
(Διασκευή) - Φωνή Κυρίου 1987

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευρισκόμενος στην ανάρρωση έπειτα από τη σοβαρή χειρουργική επέμβαση που είχα,
επιθυμώ για μιά ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και την αγάπη σας
κατά την διάρκεια της δοκιμασίας μου.
Εύχομαι και ελπίζω, δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, σύντομα
να αποκατασταθεί η υγεία μου και να επιστρέψω στα καθήκοντά μου.
Με εγκάρδιες ευχές και ευχαριστίες
π. Διογένης
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π. Διογένης Πατσούρης
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
50 χρόνια Ιεροσύνης 1965-2015

45 χρόνια Διακονίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον 1970-2015
Την Κυριακή 7 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 45 χρόνια διακονίας του π. Διογένη στον
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Θέμπαρτον (τον περασμένο Απρίλιο 50 χρόνια Ιεροσύνης).

Την Κυριακή 7η Ιουνίου 2015 ο π. Διογένης, παρ’ ότι ευρίσκεται σε ανάρρωση
έπειτα από αρκετά σοβαρή χειρουργική επέμβαση, λειτούργησε στον Ιερό Ναό
Αγ. Γεωργίου έχοντας συλλειτουργούς, τους π. Κωνσταντίνο Σκουμπουρδή,
π. Ιωάννη Σέρστομπιτ, π. Σπυρίδωνα Βουνάσση και π. Μιχαήλ Ψαρομμάτη.
Στο τέλος της Θείας λειτουργίας ανέφερε τα ακόλουθα:
Σεβαστοί Πατέρες,
Εντιμότατε κ. Γενικέ Πρόξενε,
Αγαπητοί αδελφοί,
Σήμερα 7 Ιουνίου 2015, συμπληρώνονται 45 χρόνια από την ημέρα του διορισμού μου
7 Ιουνίου 1970, ως Ιερατικού Προϊσταμένου στον εδώ Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Θέμπαρτον.
Ανέλαβα τότε με κάποια επιφύλαξη αναλογιζόμενος κατά πόσο θα μπορέσω να
ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου ως Ιερατικώς Προϊστάμενος. Προερχόμουν από
αντίθετη εκκλησιαστική παράταξη με πολλά εκκλησιαστικά προβλήματα στην παροικία μας. Ανελάμβανα να
αντικαταστήσω έναν ταλαντούχο Θεολόγο τον τότε Ιερατικό Προϊστάμενο, π. Παντελεήμονα Σκλάβο και μετ’ έπειτα
Επίσκοπο Θεουπόλεως, κληρικό με πολλαπλά προσόντα και σημαντικό πνευματικό έργο.
Το τότε Δ. Συμβούλιο ήταν επιφυλακτικό για τον διορισμό μου και δικαιλογημένα βέβαια μιάς και προερχόμουν από
αντίθετη εκκλησιαστική παράταξη και για πολλούς εχθρική την εποχή εκείνη. Ο π. Παντελεήμων με σύμφωνη
συγκατάθεση του τότε Αρχιεπισκόπου Ιεζεκιήλ, έπεισε το τότε Δ. Συμβούλιο και παρά τις σκληρές αντιρρήσεις του,
απεδέχθη τον διορισμό μου. Είμαι ευγνώμων στον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Ιεζεκιήλ, καθώς και στον π. Παντελεήμων
και ευχαριστώ εγκάρδια το τότε Δ. Συμβούλιο που με εδέχθη.
Σαρανταπέντε ολόκληρα χρόνια συμπορεύτικα μαζί σας, εργαζόμενος με όλες τις δυνάμεις μου και συμμτέχοντας στο
έργο που μέχρι σήμερα έχει επιτελεσθεί, χάρη στη δική σας βοήθεια, συμπαράσταση, ηθική και υλική προσφορά. Είναι
ένα έργο όλων σας καθώς και όλων που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Έργο που τιμά εσάς και ολόκληρη την Ελληνική
παροικία και για το οποίο όλοι θα πρέπει να αισθανόμεθα υπερήφανοι.
Αυτή την ιστορική για μένα, σήμερον ημέρα (η οποία έχει διπλή σημασία καθ’ ότι τον περασμένο Απρίλιο συμπλήρωσα
και 50 χρόνια Ιερέας), επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους μέχρι σήμερα Προέδρους και Δ. Συμβούλια Κοινότητας,
Φιλοπτώχου και Νεολαίας με τους οποίος συνεργάσθηκα αρμονικά και με κατανόηση.
Όλοι σταθήκατε στο πλευρό μου και αγωνιστήκαμε τον καλό και τίμιο αγώνα στο πολύπλευρο και Ιερό έργο της
Κοινότητας - Ενορίας μας. Σας ευχαριστώ!
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Ευχαριστίες απευθύνω και στον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον και Ποιμενάρχη μας κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ
για την πνευματική επιστασία και την καθοδήγηση Του, ο οποίος συμπλήρωσε εφέτος 40 χρόνια Αρχιερατείας
στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.
Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την Πρεσβυτέρα και τα παιδιά μου που στάθηκαν
και στέκονται δίπλα μου, με βοήθησαν και με βοηθούν στο Ιερατικό μου έργο και αποστολή.
Αγαπητοί αδελφοί, συνεργάτες και φίλοι,
Σήμερα έπειτα από 45 χρόνια ταπεινής διακονίας μου προς την Εκκλησία και τον ευλογημένο Ορθόδοξο πιστό λαό
μας ο αγώνας συνεχίζεται.
Το έργο που έχει επιτελεσθεί μέχρι σήμερα θα πρέπει να διατηρηθεί και να προοδεύσει.
Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλές φορές ευκολότερα δημιουργείς ένα έργο και δυσκολότερα είναι να το διατηρήσεις.
Η διατήρηση και συνέχιση εξαρτάται από όλους εσάς.
Διανύοντας το 76 έτος της ηλικίας μου, η προσωπική μου προσφορά και διακονία θα συνεχισθεί όσο οι δυνάμεις
μου και ο Θεός θα το επιτρέψουν. Είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ όλους τους μέχρι σήμερα συνεργάτες
και συμπαραστάτες του έργου μας. Χρειαζόμεθα όμως νέο αίμα, νέους ανθρώπους, νέες ιδέες να πλαισιώσουν
τα Δ. Συμβούλιά μας να αναλάβουν την σκυτάλη και να συνεχίσουν τον αγώνα.
Αισθάνομαι πολλές φορές ότι δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή, εθελοντική εργασία και προσφορά
σε κοινά έργα και σκοπούς. Θα λυπηθώ εάν βλέπω ότι, ό,τι έχουμε πετύχει με κόπους και πολλές θυσίες μέχρι
σήμερα δεν θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε.
Από όλους και ιδιαίτερα τους νέους εξαρτάται η διατήρηση και συνέχιση του έργου και της προόδου
της Κοινότητας – Ενορίας μας. Ελάτε και δώστε όλοι χέρι βοηθείας.
Χωρίς να περεξηγηθώ εκ μέρους όλων σας, επιτρέψατέ μου να ευχαριστήσω τον Βουλευτή της Περιφερείας μας
κ. Τομ Κουτσαντώνη και την εργατική Κυβέρνηση της Νοτίου Αυστραλίας για την πολύτιμη βοήθεια
και προσφορά προς την Κοινότητα – Ενορίας μας.
Αγαπητέ Τομ, σε ευχαριστώ και ελπίζω
στο μέτρο των δυνατοτήτων σας
και σε μελλοντική βοήθεια.
Τέλος, στρέφω την σκέψη μου
και
μνημονεύω
όλους
τους
κεκοιμημένους
συνεργάτες
μου,
ενορίτες και συμπαραστάτες του μέχρι
σήμερα Ιερού έργου μας.
Εύχομαι ο Θεός δια πρεσβειών του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου,να
χαρίζει σε όλους υγεία, μακροημέρευση
και κάθε πνευματική χαρά και ευλογία.
Ευχαριστώ όλους εγκάρδια
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PALM SUNDAY CROSS MAKING
Once again God blessed us to come together and glorify Him on Palm Sunday. This is now the third year that our
young children along with their parents and members of our English Ministry group had come to help and learn
how to make palm crosses. This year the students of our Saturday Greek School also got involved. Thank you to
all for your help, eagerness, energy and patience in learning how to make the various palm decorations. A special
thanks to Mrs Yiannoula Nicholas.
Looking forward to next year!!!

Δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση Λημνιακής αδελφότητας 26/4/15
Φωτογραφίες από την
Δοξολογία και
επιμνημόσυνη δέηση
που ετέλεσε
η Λημνιακή
αδελφότητα
για την Επέτειο 100
ετών από τη μάχη
των ANZAC στην
Καλλίπολη την Κυριακή
26 Απριλίου 2015.
Η Λήμνος έπαιξε
σημαντικό ρόλο
στον ανεφοδιασμό
των ANZAC και
πρόσφερε σημαντική
νοσηλευτική βοήθεια
στους Αυστραλούς
και Νεοζηλανδούς
στρατιώτες.
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ΓΕΥΜΑ ΒΑΪΩΝ 5/4/15
Με επιτυχία έγινε και φέτος το Ετήσιο Γεύμα την Κυριακή των Βαΐων 5/4/15. Περισσότερα από 350 άτομα συμμετείχαν
στην εκδήλωσή μας αυτή, πέρασαν όπως κάθε χρόνο, ευχάριστες μεσημεριανές ώρες με πλούσιο φαγητό σε χαρούμενο
οικογενειακό περιβάλλον.
Ευχαριστούμε όλους, που με την παρουσία τους συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, καθώς επίσης εκείνους
που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο της ημέρας και ιδιαίτερα τους κατωτέρω:
•
•
•
•
•

Κα Μαρία Μπαλαλή για τα ψάρια.
Κυρίους Jimmy & Σταμάτη Elias για το καλαμάρι.
SA Linen για τα τραπεζομάντηλα.
Gaganis Bros για λάδι, αλεύρι κ.λ.π
κ. Στέλιο Γκαϊτατζή για τα μαρούλια, ντομάτες
και αγγούρια.
• Δις Μαγδαληνή Θεσσαλονικεύς για ποτήρια,
πιάτα και χαρτοπετσέτες.
• Jim Ρουμελιώτη για τις πατάτες.
• Νίκο Κοτσάνη από το Aubergines για τα πεπόνια
και καρπούζια.

Εγκάρδιες ευχαριστίες στις κυρίες και κυρίους που
έψησαν τα ψάρια και τις πατάτες.
Θερμά συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας
και Φιλοπτώχου που όπως πάντα ακούραστα και με
προθυμία εργάστηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της
εκδήλωσής μας.
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Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2015
Με θρησκευτική κατάνυξη και λαμπρότητα έγιναν οι Ιερές ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας και Πάσχα.
Εκατοντάδες χριστιανοί μας παρακολούθησαν καθ’ όλη την διάρκεια της Μ. Εβδομάδας
τις κατανυκτικές ακολουθίες.
Την Μ. Παρασκευή στην ακολουθία του Επιταφίου χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας
κ. Νίκανδρος και συμπροσευχήθηκε μαζί μας και ο Εντιμότατος Γενικός μας Πρόξενος κ. Ανδρέας Γούρας.
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ΠΑΣΧΑ 2015

Τελετή της Αναστάσεως Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2015.

Στην τελετή της Αναστάσεως συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός της Πολιτείας μας Jay Weatherill
και ο Βουλευτής και Υπουργός της Περιφερείας μας κ. Τομ Κουτσαντώνης.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23/4/15
Μεγάλη υπήρξε η προσέλευση των χριαστιανών στη
Πανήγυρι του Αγίου Γεωργίου και τούτο λόγω του ότι
μεσολάβησαν αρκετές μέρες από την εορτή του Πάσχα.
Την Τετάρτη 22 Απριλίου ετελέσθη Μέγας Πανηγυρικός
Αρχιερατικώς Εσπερινός χοροστατούντος του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου με την
συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της πόλεώς μας.
Οι χριστιανοί μας με κατάνυξη και ευλάβεια άναψαν
το κεράκι τους στον Άγιο, επικαλούμενοι τις προς
τον Θεόν, πρεσβείες Του.
Την κυριώνυμο ημέρα 23 Απριλίου ετελέσθη
Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία λειτουργία υπό του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νίκανδρο με
συμμετοχή κληρικών της πόλης μας. Στο τέλος της
Θείας λειτουργίας έγινε η περιφορά της Ιεράς Εικόνος
του Αγίου Γεωργίου από το Γενικό μας Πρόξενο
κ. Ανδρέα Γούρα και τον Βουλευτή της περιφερείας μας
Τομ Κουτσαντώνη.
Στη συνέχεια έγινε το καθιερωμένο γεύμα.
Το Γεύμα ετίμησαν με την παρουσία τους
ο Θεοφιλέστατος, ο Γενικός μας Πρόξενος κ. Ανδρέας
Γούρας, ο Βουλευτής της Περιφερείας μας Τομ
Κουτσαντώνης, ο Αντιδήμαρχος του West Τorrens
κ. Γεώργιος Δημητρίου, Ιερείς και πλήθος
προσκυνητών.
Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους στους
εορτασμούς της Κοινότητας-Ενορίας μας και ευχόμεθα
ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Γεωργίου να χαρίζει σε όλους υγεία, χαρά και κάθε
ευλογία.
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ΓΕΥΜΑ 23/4/15
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Central Youth Gathering
Την Παρασκευή 17 Απριλίου, η Κεντρική Νεολαία διοργάνωσε εκδήλωση στο όπισθεν χωλ της εκκλησίας
μας, με συμμετοχή πολλών νέων και νεανίδων από όλες τις Ενορίες μας. Θερμές ευχαριστίες σε όλους
γενικά που βοήθησαν στην οργάνωση της εκδήλωσης αυτής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον π. Μιχαήλ
Ψαρομμάτη, στον π. Ιωάννη Χωραΐτη από το Port Adelaide για τη δωρεά του (σαλάτες, γλυκά κτλ) καθώς
και στο Specialty Foods για το κρέας. Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους και ελπίζουμε
να σας δούμε στην επόμενη συνάντηση!

On Friday 17th April, the Central Youth organized an event at the rear hall of our church, with participation
by many young people from all the Parishes of our Archdiocese. Many thanks to everyone who helped
organize this event, especially to Rev. Michael Psaromatis, Rev. John Choraitis from Port Adelaide Church
for the salads and sweets and to Specialty Foods for their donation of meat. The Central Youth Committee
appreciates that these gatherings are rewarding for all involved and would like to encourage many more to
participate.

ΕΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ – MOTHERS DAY 10/5/15
Την 10η Μαΐου Κυριακή της Σαμαρείτιδος εορτάστηκε η εορτή της Μητέρας (Mother’s Day).
Κυρίες της Φιλοπτώχου αδελφότητάς μας πρόσφεραν σε όλες τις μητέρες ένα χρυσάνθεμο κατά την είσοδό
τους στην Εκκλησία μας, ευχόμενες Χρόνια Πολλά.
Τιμήθηκαν και αυτή τη χρονιά δύο μητέρες της Ενορίας μας, μία ηλικιωμένη η κα Μαρίνα Παπαδοπούλου
και μία νέα, η κα Τούλα Βρουλή.
Εκ μέρους της Φιλοπτώχου ο π. Ιωάννης Σέρστομπιτ πρόσφερε στις δύο αυτές μητέρες από μία ανθοδέσμη,
ευχόμενος ο Θεός να χαρίζει σε όλες τις μητέρες υγεία και κάθε χαρά για να συνεχίζουν το Ιερό έργο και την
αποστολή τους στην οικογένεια και κοινωνία μας.
Sunday 10th of May, day of the Samaritan woman, we
also celebrated Mother's Day.
The ladies of Philoptohos offered a chrysanthemum
to all mothers at the entrance of our church.
Two mothers of our Parish were honoured an older
one Mrs Marina Papadopoulos and a younger one
Mrs Toula Vroulis.
On behalf of Philoptohos, Rev. John Scherstobit
offered these two mothers a bouquet, wishing to all
mothers that God gives them health and joy to
continue the sacred work and mission in the family
and Community.

14

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:

Ο κ. Αθανάσιος και Αθανασία Μητσιούλη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,
με ανάδοχο την κα Αγγελική Βαράνο 18/04/15
Ο κ. Ιωάννης και Μαγδαληνή Πετινιέρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αιμιλία,
με ανάδοχο την Δις Χρυσάνθη Μάντη 26/04/15
Ο κ. Jase και Κωνσταντίνα Austin εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,
με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Καραγιάννη 09/05/15

Ο κ. Κωνσταντίνος και Σουλτάνα Παττίχη εβάπτισαν το αγοράκι τους Ανδρέα,
με ανάδοχο τον κ. Μιχαήλ Αγγελή 16/05/15

Ο κ. Νικόλαος και Άννα Γιανναράκη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αναστασία,
με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Μουτάκη 16/05/15
Ο κ. Ζήσης και Ασημίνα Παπαχαρισίου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία,
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Παπαχαρισίου 30/05/15

Ο κ. Δημήτρης και Ευφροσύνη Λιάπη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,
με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Πάππς 30/05/15

Ο κ. Νικόλαος και Julia Οικονομάκη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Στεφανία,
με ανάδοχο την κα Μαρία Σεγρέδου 31/05/15

Ο κ. Βασίλειος και Romana – Anna Παναγοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Λουκά,
με ανάδοχο την Δις Ειρήνη Ζήνωνος 31/05/15
Ο κ. Scott και Καλλιόπη Conier εβάπτισαν το αγοράκι τους Λεωνίδα,
με ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Τσουρούτη 06/06/15

Ο κ. Θεολόγος και Άννα Λάζου εβάπτισαν το αγοράκι τους Χριστόφορο,
με ανάδοχο τον κ. Ιάσων Συμεωνάκη 06/06/15

Ο κ. Χρήστος και Πηνελόπη Χάσκα εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,
με ανάδοχο την κα Στασινή Fogliano 14/06/15

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

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:

• κ. Παναγιώτη Χριστόπουλου μετά της δίδος Αναστασίας Φυτόγλου

02/05/15

• κ. Χαραλάμπου Φούντα μετά της δίδος Γεωργίας Ψαρρού

16/05/15

• κ. Ηλία Γκρέτσα μετά της δίδος Λαύρας Touloumdjian

• κ. Χρήστου Brennan μετά της δίδος Διονυσίας Μανιάτη
• κ. Φιλίππου Αραβανή μετά της δίδος Vanessa Castillo

• κ. Θεμιστοκλή Χρυσίδη μετά της δίδος Σαβούλας Σπύρου

16/05/15

30/05/15

06/06/15

07/06/15

Σε όλους τους νεονύμφους ευχόμεθα εγκάρδια, όπως ο Κύριος τους ευλογεί
πάντοτε, για μια χαρούμενη συζυγική και ευλογημένη οικογενειακή ζωή.
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ΚΗΔΕΙΕΣ
Απεδήμησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό μας Ναό οι αείμνηστοι αδελφοί μας:

Κυπρέος Βασίλειος, ετών 79 από Καστελόριζο
30/03/15
Τσούτουρας Βασίλειος, ετών 84 από Λακωνία
31/03/15
Σασοπούλου Αναστασία, ετών 77 από Σιάτιστα
02/04/15
Γαϊτάνης Αθανάσιος, ετών 87 από Βασιλίτσι, Μεσσηνίας
14/04/15
Σγαρδέλης Παναγιώτης, ετών 78 από Λακωνία
15/04/15
Καλατζής Δημήτριος, ετών 88 από Αλεξάνδρεια, Αιγύπτου
16/04/15
Κρεμαστιότη Σταυρούλα, ετών 72 από Δαιμονιά, Λακωνίας
30/04/15
Οικονόμου Αγγελική, ετών 94 από Κάλυμνο
11/05/15
Τσιργιώτης Γιάννης, ετών 87 από Περιβόλια, Εύβοιας
18/05/15
Μπαζλή Ζαφείρω, ετών 79 από Σάμο
27/05/15
Σπηλιώτης Τριαντάφυλλος, ετών 94 από Αρκαδία
04/06/15
Ιωάννου Εμμαννουήλ, ετών 82 από Καστοριά
18/06/15
Τεπελίδης Χαράλαμπος, ετών 72 από Κοζάνη
25/06/15
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.

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που
συγκετρώθηκαν από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας.
Φιλοπτώχου (Internet)
Πατριαρχείου
Special Tray

05/04/15
12/04/15
26/04/15

$1,009
$1,069
$1,312

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

Μαθήματα διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας για Ενηλίκους
Άρχισαν και συνεχίζονται με επιτυχία κάθε Τρίτη, ώρα: 7.00μ.μ – 9.00μ.μ
στην αίθουσα όπισθεν της εκκλησίας μας, τα μαθήματα για την εκμάθηση
της Ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους.
Την διδασκαλία έχει αναλάβει ο αποσπασμένος δάσκαλος από το Υπουργείο
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος κ. Δημήτρης Ρωσσίδης.
Το πρόγραμμα υποστηρίζετε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νότια
Αυστραλία, το Foundation for Hellenic Studies και την Κοινότητα – Ενορία μας.
Για πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα παρακάτω:
Δάσκαλο κ. Δ. Ρωσσίδη, τηλ. 0413 211 629
Γενικό Προξενείο κ. Παναγιώτη Πανούση, τηλ. 8410 6676
Γραφείο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, τηλ. 8443 7666
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Νέος Πρόεδρος της Κοινότητας – Ενορίας μας
Στην τακτική συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κοινότητας – Ενορίας μας
στις 9 Ιουνίου 2015, ο Πρόεδρός μας
κ. Κώστας Μανουράς
για οικογενειακούς λόγους
παραιτήθηκε από την θέση
του Προέδρου.
Το Δ. Σ. ομόφωνα εξέλεξε Πρόεδρο
τον μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρο
κ. Γεώργιο Πορτοκαλλά και στη θέση
του Αντιπροέδρου τον κ. Κώστα
Μανουρά.
Ο κ. Γεώργιος Πορτοκαλλάς έχει
υπηρετήσει και στο παρελθόν
Πρόεδρος καθώς και σε διάφορες
άλλες θέσεις του Δ. Συμβουλίου.
Του ευχόμεθα όλοι μας εγκάρδια
καλή επιτυχία.

Τιμητικές διακρίσεις από τον Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδος
κ. Χαράλαμπο Δαφαράνο
Ο κ. Πρέσβης με την ευκαιρία της επισήμου επισκέψεώς
του στην πόλη μας, επέδωσε τιμητικές διακρίσεις
σε ομογενείς της παροικίας μας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου
κατά την διάρκεια του δείπνου στο Pavillion για το 11th
International Conference on Greek research and 3rd
International Conference on Ageing in a Foreign land.
Τιμητικές διακρίσεις εδώθησαν στους κατωτέρω:
Very Reverend Diogenis Patsouris
Professor Michael Tsianikas
Steve Georganas
Theo Maras
Harry Patsouris
Gerry Karydis
O κ. Πρέσβης συνεχάρει τους τιμηθέντες
για την προσφορά τους στην Ελληνική παροικία
και Αυστραλιανή Κοινωνία.
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Συγκεντρώσεις Συνταξιούχων Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται
οι συγκεντρώσεις των ηλικιωμένων κάθε
δεύτερη Τρίτη στην όπισθεν αίθουσα
της Εκκλησίας μας. Το Δ. Σ. των συνταξιούχων
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι
οι συμμετέχοντες να έχουν καλό και πλούσιο
γεύμα και να περνάνε ευχάριστες μεσημεριανές
ώρες σε φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο
και το Δ. Συμβούλιο για τις προσπάθειές τους.
Φωτογραφίες από την εκδρομή
των ηλικιωμένων, Τρίτη 12 Μαΐου 2015
στο Victor Harbor.
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Επίσκεψη του Εξοχοτάτου Πρέσβη της Ελλάδας
κ. Χαραλάμπου Δαφαράνου στην Εκκλησία μας και Κολλέγιο

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου ο Εξοχότατος κ. Πρέσβης
συνοδευόμενος από τον εδώ Γενικό μας Πρόξενο
κ. Ανδρέα Γούρα, επισκέφθη την Εκκλησία και το Κολλέγιό
μας. Τον κ. Πρέσβη υποδέχθηκε ο π. Διογένης,
ο π. Κωνσταντίνος, ο Αρχιμανδρίτης π. Σιλουανός,
ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ενορίας μας κ. Γεώργιος
Πορτοκαλλάς και ο Ταμίας κ. Φώτης Δρακόπουλος.
Ο κ. Πρέσβης αφού προσκύνησε στον Ιερό μας Ναό
και συνομίλησε με τους ανωτέρω στην συνέχεια επισκέφθη
το Κολλέγιό μας στο Senior Campus.
Στο Κολλέγιο τον υποδέχθησαν εκ μέρους του Board
o κ. Μιχάλης Ταλιαντζής, μαθητές και μαθήτριες του
Κολλεγίου μας και μέλη του Διδακτικού Προσωπικού.
Ο κ. Πρέσβης μίλησε με πολύ καλά λόγια για το Κολλέγιο
καθώς και για το προοδευτικό έργο της Κοινότητας Ενορίας
μας.
Ο π. Διογένης τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή του και του
ευχήθηκε υγεία και κάθε επιτυχία στην εδώ αποστολή του.
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We thank the following sponsors for their continued support.
Without their support this newsletter would not be possible.
Distinctive Funerals
104-106 South Road
WEST HINDMARSH SA 5007
PH: 8241 5151

149 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8159 8001

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 Carpet Court
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

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

Aretzis Group
9 Aster Street
Adelaide SA 5000
Ph: 8410 3519

Active Watch
Gen. Manager - Ilias Lontos
M: 0404 888 912
Personal Medical Alarms
for Pensioners.
NO COST TO YOU
WITH GOVERNMENT REBATE

We pray for our Patron Saint “Saint George” to bless these
organisations, their leaders, employees and families.

