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ΕΟΡΤΗ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κυριακή 2α Φεβρουαρίου 2014
Τους τρείς τοπικούς αγίους, Άγιο Αναστάσιο,
Άγιο Πέτρο Επίσκοπο Άργους τον Θαυματουργό
και τον Όσιο Θεοδόσιο τον Νέο, εόρτασε
και αυτή τη χρονιά ο Σύλλογος Αργοναυπλίων
«ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙ».

Την Κυριακή 2α Φεβρουαρίου τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου
εκκλησιάστηκαν στον Ιερό μας Ναό και ετέλεσαν
αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών
και ευόδωσης του έργου του Συλλόγου.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε
Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας των Αγίων.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Δ.Σ
για τις εορταστικές εκδηλώσεις τους.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΕΙΩΝ
Κυριακή 9η Φεβρουαρίου 2014
Την μνήμη του Αγίου
Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους
του Θαυματουργού γιόρτασε
και φέτος ο Σύλλογος Ηλείων
«Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ».

Φέτος ο εορτασμός έγινε
την Κυριακή 9η Φεβρουαρίου
2014. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος 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.
Θερμά συγχαρητήρια
στον Πρόεδρο και τα μέλη
των Ηλείων για τους
πανηγυρικούς εορτασμούς
του Αγίου Ιερομάρτυρος
Χαραλάμπους.
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Ελάβαμε και καταχωρούμε συγχαρητήριο γράμμα
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
για το Λεύκωμα της Κοινότητας – Ενορίας μας

«50 Χρόνια ζωής και Δημιουργίας 1960-2010»
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Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ Ε’ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Η Πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών (εφέτος 3η Απριλίου 2014) είναι
το λειτουργικό αποκορύφωμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Οι ακολουθίες είναι μακρότερες και με ξεχωριστό πνευματικό
περιεχόμενο. Στη συνήθη ακολουθία των λοιπών εβδομάδων
θα προστεθούν δυό νέες εκτενείς ακολουθίες, την Πέμπτη
ο Μέγας Κανών και το Σάββατο ο Ακάθιστος ύμνος.

Ο Μέγας Κανών ψάλλεται τμηματικώς στα Απόδειπνα των τεσσάρων
πρώτων ημερών της Α΄ εβδομάδος των Νηστειών και ολόκληρος
στην ακολουθία του όρθρου της Πέμπτης της Ε΄ εβδομάδος.
Σε διάφορες ενορίες ψάλλεται συνήθως ανεξαρτήτως από τον Όρθρο,
εν είδει μικρής αγρυπνίας, το βράδυ της Τετάρτης μαζί με την ακολουθία
του αποδείπνου.

Τον Μέγα Κανόνα συνέθεσε ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης.
Μοναχός κατ’ αρχάς στην Μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα, ήλθε
στην Κωνσταντινούπολη για εκκλησιαστική αποστολή. Εκεί παρέμεινε
και ανέλαβε διάφορα εκκλησιαστικά υπουργήματα και τέλος ανεδείχθη
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

Ο Μέγας Κανών στην μορφή του έχει μία χαρακτηριστική ιδιορρυθμία. Η ιδιορρυθμία του συνίσταται στο ότι,
συγκρινόμενος προς τους άλλους ομοίους του Κανόνες, είναι «μέγας». Μέγας στην απόλυτή του έννοια.
Μεγαλύτερος δεν μπορούσε να υπάρξει και τούτο γιατί ο ποιητής θέλησε να συνθέσει όχι τρία ή τέσσερα
τροπάρια για την κάθε ωδή, όπως συνήθως έχουν οι άλλοι Κανόνες, αλλά πολύ περισσότερα: Τόσα, όσα είναι
και οι άλλοι στίχοι των ωδών, έτσι ώστε στον καθένα στίχο να αντιστοιχεί και να παρεμβάλλεται κατά
την ψαλμωδία από ένα τροπάριο. Είναι 250 οι στίχοι των ωδών και 250 τα τροπάρια του Μεγάλου Κανόνα,
ενώ οι συνήθεις Κανόνες έχουν γύρω στα 30. Σήμερα τα τροπάρια του Μεγάλου Κανόνα είναι 30 περίπου
περισσότερα από τα αρχικά. Μεταγενέστεροι υμνογράφοι πρόσθεσαν τροπάρια για την Οσία Μαρία
την Αιγυπτία και για τον ίδιο τον Άγιο Ανδρέα.

Το περιεχόμενο του Μεγάλου Κανόνα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κύκνειο άσμα, ένας θρήνος προθανάτιος,
ένας θρηνητικός μονόλογος. Ο ποιητής βρίσκεται στο τέλος της ζωής του. Αισθάνεται ότι οι ημέρες του είναι
πια λίγες, ο βίος του έχει περάσει. Αναλογίζεται τον θάνατο και την κρίση του δικαίου που τον αναμένει.
Και έρχεται να κάνει μία αναδρομή, μία ανασκόπηση του πνευματικού του κόσμου. Κάθεται να συζητήσει
με την ψυχή του. Ο βαρύς κλοιός της αμαρτίας τον συμπνίγει. Η συνείδησή του τον ελέγχει. Και ο ποιητής
θρηνεί διαρκώς για την άβυσσο των κακών του πράξεων. Στον θρήνο αυτό συμπλέκεται η αναδρομή στην Αγία
Γραφή. Αυτό κυρίως δίνει την μεγάλη έκταση στο ποίημα. Ο σύνδεσμος όμως του θρήνου με την Αγία Γραφή
είναι πολύ φυσικός. Σαν άνθρωπος του Θεού ο ποιητής ανοίγει το βιβλίο του Θεού για να αξιολογήσει
τις πράξεις του. Εξετάζει ένα πρός ένα τα παραδείγματα του ιερού βιβλίου. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι
κάθε φορά τρομερό και αιτία νέων θρήνων. Έχει μιμηθεί όλες τις κακές πράξεις των ηρώων της ιεράς ιστορίας,
όχι όμως και τις καλές πράξεις των Αγίων. Δεν του μένει παρά η μετάνοια, η συντριβή και η καταφυγή
στο έλεος του Θεού. Και ανοίγει η αισιόδοξη προοπτική του ποιητού. Βρήκε την θύρα του Παραδείσου,
την μετάνοια. Καρπούς μετανοίας δεν έχει να παρουσιάσει, προσφέρει όμως στον Θεό την συντετριμμένη
καρδιά του και την πνευματική του πτωχεία. Τα βιβλικά παραδείγματα του Δαβίδ του τελώνη, της πόρνης
και του ληστού τον ενθαρρύνουν. Ο Κριτής θα ευσπλαγχνισθεί και αυτόν, που αμάρτυσε πιο πολύ από όλους
τους ανθρώπους.
Μέσα στο πλαίσιο της κατανυκτικής περιόδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής «ο κατανύξεως μεστός» Μέγας
Κανών προσφέρει ένα συγκλονιστικό βίωμα. Μπαίνει στο στόμα του πιστού σαν φωνή, σαν εγερτήριο,
σαν αφυπνιστικός σεισμός. Σαν αποστροφή στην κοιμωμένη και ραθυμούσα ψυχή του. Τούτο ανακεφαλαιώνει
το θαυμαστό προοίμιο του κοντακίου του Ρωμανού του Μελωδού, που συμψάλλεται με τον Μέγα Κανόνα:
« Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τί καθεύδεις; το τέλος εγγίζει και μέλλεις θορυβείσθαι
ανάνηψον ούν, ίνα φείσηταί σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών»

6

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΗΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ένας από τους μεγάλους εκκλησιαστικούς ποιητές της Εκκλησίας μας είναι ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Γεννήθηκε στη Δαμασκό από ευσεβείς γονείς τον Γεώργιο και τη Γρηγορία.
Σε ηλικία 15 χρονών κατάχτηκε στο κλήρο (αναγνώστης) του Πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων
από τον τότε Πατριάρχη Θεόδωρο. Στα Ιεροσόλυμα ο Ανδρέας διακρίθηκε για τη μόρφωση και την αρετή
του μεταξύ των Αγιοταφιτών Πατέρων, γι’ αυτό και τον προέκριναν να σταλεί στην Κωνσταντινούπολη
για την 6η Οικουμενική Σύνοδο κατά των μονοφυσιτών. Μετά το τέλος της Συνόδου ο Ανδρέας παρέμεινε
στη Βασιλεύουσα όπου χειροτονήθηκε Διάκονος και διορίστηκε Διευθυντής του ορφανοτροφείου
«Άγιος Παύλος». Η έξοχη επιμέλεια που ανέπτυξε στο Φιλανθρωπικό αυτό ίδρυμα, τον ανέδειξε
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Αφοσιωμένος στα καθήκοντα της νέας του θέσης, αναδείχτηκε μέγας εκκλησιαστικός
διοικητής όσο και λαμπρός διδάσκαλος και ρήτορας.

Πέθανε γύρω στα 740μ.Χ. στην Ερεσό της Λέσβου, είτε επιστρέφοντας στην Κρήτη, κατά ένα ταξίδι του
στην Κωνσταντινούπολη, είτε εξόριστος εκεί, λόγο του ότι ήταν υποστηρικτής των αγίων εικόνων.
Στην παραλία της Ερεσού τιμάται μέχρι σήμερα ο τάφος του, μία μεγάλη σαρκοφάγος, που βρίσκεται πίσω
από το Άγιο Βήμα της ερειπωμένης βασιλικής της αγίας Αναστασίας, όπου κατά τους βιογράφους του είχε
ταφεί. Ο άγιος Ανδρέας υπήρξε λόγιος κληρικός και υμνογράφος. Η φιλολογική και υμνολογική του παραγωγή
είναι αξιόλογη.

Το σπουδαιότερο όμως υμνογραφικό του έργο είναι ο Μέγας Κανών. Τον έγραψε, όπως φαίνεται από διάφορες
ενδείξεις, περί το τέλος της ζωής του, κατά δε την μαρτυρία ενός Συναξαρίου, στην Ερεσό, λίγο πρίν πεθάνει.
Αν η πληροφορία αυτή είναι αληθινή, ο Μέγας Κανών είναι το κύκνειο άσμα (τελευταίο έργο)
του υμνογράφου μας.
Η εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του στις 4 Ιουλίου και επικαλείται τις πρεσβείες του προς τον
Πανάγαθο Θεό για την σωτηρία των ψυχών μας.
Του Δαβίδ την κινύραν Πάτερ μιμούμενος, εν Εκκλησία Οσίων προσάδεις άσμα καινόν,
ως σοφός υφηγητής του Θείου Πνεύματος, συ γάρ εβρόντησας ημίν,
τας της χάριτος Ωδάς, και λόγον δικαιοσύνης, Ανδρέα Πατέρων κλέος,
πρός Σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Περιφορά των ιερών εικόνων Κυριακή της Ορθοδοξίας 9-3-14
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1/14
Εκατοντάδες πιστών μας παρακολούθησαν και αυτή τη χρονιά τον καθιερωμένο Αγιασμό
των Υδάτων με την ευκαιρία της Εορτής των Θεοφανείων στην προβλήτα του Glenelg
την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014. Τον Αγιασμό ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας
κ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ με συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και άλλων Ιερέων
Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Μετά τον Αγιασμό ακολούθησε το ετήσιο Φεστιβάλ της Διακοινοτικής Επιτροπής το οποίο είχε
μεγάλη επιτυχία. Θερμά συγχαρητήρια στη Διακοινοτική Επιτροπή και σε όλους που εθελοντικά
εργάστηκαν για την επιτυχία της εκδήλωσης αυτής.

Τα Δ. Συμβούλια της Κοινότητας και Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας εργάστηκαν
και αυτή τη χρονιά ακούραστα και πρόσφεραν τις υπηρεσίες που είχαν αναλάβει.

Ladies of St. George Philoptohos

Θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχαριστίες για την εργασία και προσφορά τους.

St. George College Dancing Group
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BLESSING OF THE WATERS-FESTIVAL SUNDAY 12/1/14
The 2014 Blessing of the Waters ceremony was
conducted on Sunday 12 January 2014 at the
Glenelg Jetty by His Grace Bishop Nikandros of
Doryleon with the support of all the Orthodox
parish priests and in the presence of
distinguished political and council leaders.
George Laparidis was the young man who
retrieved the cross and was awarded a golden
cross. We wish George and all the swimmers
who participated, good health and prosperity!

After the Blessing of the Waters the “34th
Festival” took place at the Glenelg Foreshore
where the Inter-Communities Council, together
with representatives/volunteers from all the
parishes and communities, worked tirelessly.
They provided a range of meat specialties,
salads, sweets and drinks for the public who
were entertained by live music as well as
performances by a number of dancing groups,
until late in the evening.

Congratulations to all those involved in this
successful event!

Don’t count the days make the days count!
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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΥΜΑ 23/2/14
Στον κατάμεστο από εκκλησιαζομένους Χριστιανούς μας ετελέσθει την Κυριακή της Απόκρεω
23 Φεβρουαρίου 2014 πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
μας κ. Νικάνδρου.
Επίσης την ημέρα αυτή με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας
(19 Φεβρουαρίου) προστάτιδος του Κέντρου Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας,
το Δ.Σ. του Κέντρου Προνοίας ετέλεσε αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του
και ευόδωσης του έργου τους.
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ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 23/2/14
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε το ετήσιο Γεύμα. Περισσότερα από 300 άτομα
παρεκάθησαν, είχαν πλούσιο φαγητό και πέρασαν ευχάριστες μεσημεριανές ώρες.
Στο γεύμα παρεκάθησαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος, ο Υπουργός και Βουλευτής
της Περιφέρειάς μας West Torrens Τομ Κουτσαντώνης, οι Ιερείς, ο Διευθυντής του Κολλεγίου μας
Δρ. Γιώργος Παναγόπουλος, ο Διευθυντής του Κέντρου Προνοίας Κώστας Κατσάμπης καθώς
και μέλη του Δ.Σ.
Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου και των Δοικητικών Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου,
ευχαρίστησε όλους για την παρουσία και την υποστήριξή τους στην εκδήλωσή μας αυτή.

Εγκάρδιες ευχαριστίες απεύθυνε στους κατωτέρω:
•
•
•
•

την Δις Λίνα Θεασσαλονικεύς για πιάτα,
το SA Linen (Jim Gatis & John Solomos) για τα τραπεζομάντηλα,
τον κ. Γιώργο Σταματελόπουλο για τις ντομάτες, αγγούρια και μαρούλια,
τον κ. Νίκο Κοτσάνη από το Aubergines για τα καρπούζια και πεπόνια
καθώς και όλους που πρόσφεραν διάφορα δώρα για το Λαχείο.

Εγκάρδιες ευχαριστίες στο Γιώργο Καράπαπα, Ευάγγελο Μέντη, Βασίλη Καρνάρο και Νίκο
Ανδριανόπουλο που έψησαν τα φαγητά καθώς και σε όλους που εργάστηκαν και πρόσφεραν
τις υπηρεσίες τους για την επιτυχία της εκδήλωσής μας αυτής.
Θερμά συγχαρητήρια στα Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την άρτια οργάνωση
της ημέρας.
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ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΝΑΟ
ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: www.stgeorgethebarton.org/live
Με επιχορήγηση της Πολιτειακής Κυβέρνησης Νοτίου Αυστραλίας τελείωσαν οι εργασίες για την διαδικτυακή
αναμετάδοση των Ιερών ακολουθιών από τον Ιερό μας Ναό.

Όλοι όσοι δεν μπορούν να εκκλησιστούν για διάφορους λόγους θα μπορούν να παρακολουθούν τις Ιερές
ακολουθίες της Εκκλησίας μας μέσω του διαδικτύου.

Ευχαριστούμε θερμά την Εργατική Κυβέρνηση της Νοτίου Αυστραλίας και ιδιαίτερα τον Υπουργό
και Βουλευτή της Περιφερείας μας West Torrens κ. Τομ Κουτσαντώνη, με την βοήθεια του οποίου
μας δώθηκε η επιχορήγηση.

Επίσης κάνουμε γνωστό ότι εκτός των Ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας οι ακολουθίες Γάμων, Βαπτίσεων
και Κηδειών, θα μπορούν να μεταδίδονται για τους συγγενείς που βρίσκονται στο εξωτερικό ή δεν μπορούν
να είναι στην Εκκλησία κατά την τέλεση αυτών (μετά βέβαια από συμφωνία των ενδιαφερομένων
και της Εκκλησίας).

LIVE BROADCASTING OF CHURCH SERVICES VIA THE INTERNET AT:
www.stgeorgethebarton.org/live
Responding to the needs of our parishioners, especially those who cannot attend services due to illness, frailty
etc, St. George Community and Parish has had its regular church services available through RadioEna for many
years.

A grant from the State Government has accommodated the installation of electronic equipment for transmitting
visually, through internet, the church services conducted at Saint George Church Thebarton.
Through our local Member of Parliament, Hon Tom Koutsantonis, we thank the State Labor Government, for
funding the progression to televised services so that our frail and elderly parishioners in their homes, nursing
facilities and general wider community can remain connected to the activities of the Church through this
electronic medium and do not feel alienated and forgotten!
In addition to the above, options will be available to parishioners who wish to transmit their weddings,
christenings etc via this method, so that relatives within Australia and overseas can observe the ceremonies.
This will be available through prior discussion and agreement of the Community.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Βυζαντινής μουσικής «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» στα πλαίσια
του Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα, παρουσιάζει πρόγραμμα με Βυζαντινούς ύμνους
της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Θέμπαρτον
την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014 και ώρα 6.00μ.μ.
The association of Friends Byzantine Music of “St. John Damascus” in conjunction with the
Festival Hellenica presents Byzantine Hymns of the Resurrection and Pentecost at
St. George Church, 60 Rose Street Thebarton, Sunday 1st June 2014 at 6.00pm
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Με τις εγγραφές που έγιναν το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου άρχισε η νέα μας σχολική χρονιά.
Η Δις Σταματική Κρήτα θα συνεχίσει να είναι και αυτή τη χρονιά η Διευθύντρια.
Το σχολείο μας λειτουργεί κάθε Σάββατο 9.00-12.00μ.

Η 11η τάξη (Stage1) λειτουργεί Τρίτη και Παρασκευή από τις 4.00 - 7.00μ.μ.
Η 12η τάξη (Stage2) λειτουργεί Δευτέρα και Τετάρτη από τις 4.00 -7.00μ.μ.
Στις δύο τάξεις αυτές διδάσκει ο Φιλόλογος Καθηγητής μας Δρ. Γεώργιος Φραζής.

Όλες οι τάξεις στεγάζονται στο Senior Campus του Κολλεγίου, 75 Rose Street, Mile End.

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 έγινε
ο Αγιασμός από τον π. Διογένη, ο οποίος
ευχήθηκε στα παιδιά και στους δασκάλους
κάθε πρόοδο και επιτυχία στη νέα σχολική
χρονιά.

ST. GEORGE - GREEK LANGUAGE SCHOOL
On Saturday 22nd February 2014
“o Αγιασμός” took place at Saint George
Church, with Rev Father Diogenis blessing
and wishing all the students good health
and success with their Greek language
studies. The classes for all year levels are
conducted at the Senior Campus of Saint
George College, as stipulated above.
We pray that our patron saint,
Saint George guide the teachers and
students during 2014!

Δάσκαλοι από αριστερά προς τα δεξιά:
1η σειρά: Θεοκτή Αντωνιάδου, Κατερίνα Ρούκου, π. Διογένης,
Σταματική Κρήτα (Διευθύντρια) και Μαρία Επιτρόπου.
2η σειρά: Νίκος Βέλκος, Αναστασία Καλαϊτζή,
Ζωή Παπαφιλοπούλου και Δημήτρης Ρωσσίδης (Προξενείο)
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VERY REV FATHER ARCHIMANDRITE KYRIAKOS PSALIOS
*21/11/1928 8/3/2014
On 8th March 2014, Archimandrite Father Kyriakos Psalios passed away at the age of 85, having served the
Orthodox Church and Archdiocese of Australia for over 56 years. Father Kyriakos was born in Cyprus on 21st
November 1928, arrived in Australia in 1951, married and was ordained Διάκονος on 28th July 1957 and
Πρεσβύτερος on 4th August 1957.

In the late 1950’s when I was a youngster attending Greek School in Franklin Street, we were introduced to two
newly arrived priests. To me they appeared mature, tall, dark and handsome with goatee beards, moustache,
immaculately dressed in black suits and hats. They were newly ordained, had young families and spoke English!
They were Father Kyriakos Psalios and Father Miltiadis Chrysavgis.
They were the first to actually provide religious instruction, with exams at the end of the year! This was the
first taste of winning for me, as I received two books “Φαβιόλα and Hρώων Γη“ and a five pound money
order, presented by the Honorary Consul-General of Greece Mr Vasilios Apostol. They also organised teaching
of religious instruction at high schools – I vividly remember, as many others may recall, having Κυρία Μαρία
Πόσχη teaching us at Adelaide Girls High School.

With the ecclesiastical turmoil «σχίσμα» in Adelaide in 1960-61, I together with many other teenagers were
invited, with approval from our parents, to attend meetings in King William Street, located above a café next to
the Adelaide Police Station. We had religious lessons and attended Sunday church services held at different
halls, with my parents, siblings and an uncle who was a chanter.
As a result of the above initiatives a number of communities sprang up and worked towards formalising
organisations with vision for the Greeks of the diaspora in Adelaide, including the building of churches,
afternoon Greek language schools, bible studies and Sunday religious lessons. Father Kyriakos became the
spiritual father, guide and mentor for many of the newly ordained priests of Adelaide, being Archbishop
Iezekiel’s representative at a time when South Australia did not have its own assistant bishop.

Ten years later, Archbishop Iezekiel was having discussions about Father Diogenis Patsouris moving to Saint
George Church Thebarton, with the initiative of Archimandrite Panteleimon Sklavos. Father Psalios’ sound
advice, counsel and support for the move, was very much appreciated at that time, when we as a family were
contemplating taking big steps which would considerably affect us, our extended families and beyond! I felt a
close bond to Father Psalios and often discussed this with him, acknowledging his counsel and support - it
appears a chord must have struck something in me way back then, which brought me to where I am today!

The death of Presvytera Eleni dented his spirit considerably resulting in the gradual deterioration of his health.
However Father Kyriakos continued his commitment to the Church, with Father John (his son) by his side. Over
the intervening years, the Ecumenical Patriarchate, the Greek Orthodox Archdiocese of Australia and the
Governments of Australia acknowledged his valuable contribution with titles and awards.

On Saturday 8th March 2014, Father Kyriakos fell asleep, leaving a strong legacy in Adelaide, having touched
many families with his humility and patience, whose children valued their ability to communicate easily with
him in English, resulting in thousands of couples choosing Father Kyriakos to celebrate their marriages and
baptise their children! I am sure they will remember him fondly.

Attendances of our clergy and laity at his τρισάγιο on Tuesday and funeral on Thursday 13th March 2014, attest
to Father Kyriakos’ immense impact on his local area over the last 56 years, as well as the wider community of
Adelaide.
Our deep condolences to the Psalios family and “May Father Kyriakos’ memory be eternal!”
Presvytera Anna Patsouris
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΛΙΟΣ
*21/11/1928 8/3/2014
Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 εκοιμήθη εν Κυρίω ο π. Κυριάκος
Ψάλιος σε ηλικία 85 ετών.
Ο π. Κυριάκος γεννήθηκε στην Κύπρο στις 21 Νοεμβρίου 1928.
Σε ηλικία 23 ετών μετανάστευσε στην Αυστραλία
και συγκεκριμένα στην Μελβούρνη.
Στις 28 Ιουλίου 1957 με προτροπή του Αειμνήστου Μητροπολίτου
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κ.κ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ χειροτονείται
στη Μελβούρνη Διάκονος και στις 4 Αυγούστου χειροτονείται
Πρεσβύτερος και συνέχεια τοποθετείται μαζί με τον π. Μιλτιάδη
Χρυσαυγή στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αδελαΐδας,
της μόνης τότε υπάρχουσας Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
στην Αδελαΐδα.
Στα τέλη του 1959 μετατίθεται από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας
και Νέας Ζηλανδίας κ.κ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ στην νεοϊδρυθείσα Κοινότητα
Αγ. Σπυρίδωνος Unley στην οποία υπηρέτησε ευόρκως μέχρι
της εις Κύριον εκδημίας του.
Διακόνησε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την Αρχιεπισκοπή και την Κοινότητα Unley, με αφοσίωση,
αγάπη και ένθερμο θρησκευτικό ζήλο. Ακούραστος και πρόθυμος πρόσφερε τις υπηρεσίες του
σε δύσκολες περιόδους, αντίξοες συνθήκες και καταστάσεις.
• Αγωνίστηκε και υπερασπίστηκε την Ορθοδοξία και την νομιμότητα
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.
• Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Κοινότητας Αγ. Σπυρίδωνος Unley
και την ανέγερση του Ιερού Ναού.
• Εργάστηκε για το Πνευματικό, Φιλανθρωπικό, Εκπαιδευτικό και Κοινωνικό έργο
της Κοινότητας του Αγ. Σπυρίδωνος Unley και της παροικίας μας γενικότερα.
• Ως Αρχιερατικός Επίτροπος στη Νότιο Αυστραλία βοήθησε και συμπαραστάθηκε τόσο
στην ίδρυση και ανέγερση των πρώτων Κοινοτήτων και Ναών στη Νότιο Αυστραλία,
όσο και των μετέπειτα Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.
Η 56ετής εργασία και προσφορά του αποτελούν παράδειγμα Διακονίας αφοσιωμένου
και ευσυνείδητου Κληρικού προς τον Θεό και τον ευλογημένο πιστό λαό Του.
Στο πέρασμα της επίγειας ζωής του, αντιμετώπισε πολλαπλά και παντοειδή προβλήματα με αγάπη,
υπομονή, καρτερία και συγχωρητικότητα.
Η Εκκλησία, η Αρχιεπισκοπή και η Πολιτεία τον τίμησε με πολλαπλές και διάφορες διακρίσεις
για την προσφορά και το έργο του.
Ο Κύριος τον κάλεσε κοντά Του για να τον ξεκουράσει από τους κόπους, τους πόνους
και τα προβλήματα της πρόσκαιρης αυτής ζωής, για να συνεχίσει την Διακονία του
στην ουράνια Βασιλεία του Θεού.
« Οι την οδόν βαδίσαντες, τεθλιμμένην πάντες οι εν βίω
οι τον σταυρόν, ως ζυγόν αράμενοι, και εμοί ακολουθήσαντες εν πίστει,
δεύτε απολαύετε, α ητοίμασα υμίν βραβεία, και στέφη τα ουράνια»

«Κυριακού του Ιερομονάχου αειμνήστου αδελφού
και συλλειτουργού ημών γενομένου»
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
π. Διογένης
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:
• Ο κ. Δημήτριος και Elizabeth Χρήστου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ισαμπέλλα,

με ανάδοχο τον κ. Λάζαρο Χρήστου 27/12/13

• Ο κ. Matthew και Ζωή Hajnorouzi εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο την κα Μιχαλία Siciliano 28/12/13

• Ο κ. Δημήτριος και Αρετή Μπλέτα εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο,

με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Αντωνίου 04/01/14

• Ο κ. Παναγιώτης και Άννα Ψάλτη εβάπτισαν το αγοράκι τους Αντώνιο,

με ανάδοχο την Δις Ζαχαρούλα Δρούσα 12/01/14

• Ο κ. Χρήστος και Ειρήνη Γιαζίτζογλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Φρειδερίκη,

με ανάδοχο τον κ. Θεοφάνη Μάρα 12/01/14

• Ο κ. Jason και Άννα Cross εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελευθερία,
με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη 12/01/14

• Ο κ. Ιωάννης και Νίκη Μητελούδη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αικατερίνη,

με ανάδοχο την κα Παναγιώτα Παλιάρη 19/01/14

• Ο κ. Alex και Σοφία Lange εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αναστασία,
με ανάδοχο τον κ. Αναστάσιο Κιοσσέ 26/01/14

• Ο κ. Βασίλειος και Monica Σταθούλη εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,
με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Γλαβίνα 26/01/14

• Ο κ. Troy και Αθηνά Wallbank εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χρυσή,
με ανάδοχο τον κ. Φίλιππο Μπουρλιούφα 01/02/14

• Ο κ. Matthew και Χρυστάλλα Gale εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ρουμπίνη,

με ανάδοχο την κα Βαλεσία Lorenzin 02/02/14

• Ο κ. Γεώργιος και Αθηνά Γκίνου εβάπτισαν το αγοράκι τους Εμμανουήλ,
με ανάδοχο την Δις Κατερίνα Δερμουτζίδη 16/02/14

• Ο κ. Ιωάννης και Cristy Βλασσοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Βαλεντίνα,

με ανάδοχο τον κ. Νίκο Βλασσόπουλο 22/02/14

• Ο κ. Μάρθα Νικία εβάπτισε το αγοράκι της Βασίλειο,
με ανάδοχο την κα Σοφία Παπαδοπούλου 23/02/14

• Ο κ. Γεώργιος και Σπυριδούλα Μιχαλοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο,
με ανάδοχο τον κ. Νικήτα Νικολακάκο 01/03/14

• Ο κ. Νικόλαος και Ιουλία Καστράππη εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,

με ανάδοχο την Δις Κωνσταντίνα Κακουφά 02/03/14

• Ο κ. Ιωάννης και Ιορδάνα Ιακωβίδη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,

με ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Στεφανόπουλο 08/03/14

• Ο κ. Κωνσταντίνος και Rosemary Γλύκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αντώνιο,

με ανάδοχο την κα Μαριάνα Richards 08/03/14

• Ο κ. Παναγιώτης και Ευφροσύνη Μιχαλοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αυγερινή,
με ανάδοχο τον κ. Βίκτωρ Μιχαλόπουλο 23/03/14

• Ο κ. Θεμιστοκλής και Ρόζα Ζήτη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Κωνσταντίνα,

με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Ζήτη 30/03/14

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:
• κ. Βασιλείου Λαμπέτη μετά της δίδος Αλεξίας Kojic
• κ. Giuseppe Porceli μετά της δίδος Στεφανίας Γαλούζη
• κ. Γεωργίου Σινάνη μετά της δίδος Ελευθερίας Πριβοπούλου
• κ. Ηλία Χάσκα μετά της δίδος Alyce Alexander (Mount Gambier)
• κ. Γεωργίου Λαμπέτη μετά της δίδος Δέσποινας Ορφανίδου
• κ. Χρυσοβαλάντη Αγγελοπούλου μετά της δίδος Σταυρούλας Μυλωνοπούλου
• κ. Θωμά Γκαϊτατζή μετά της δίδος Samantha Laundy
• κ. Ηλία Melville μετά της δίδος Ειρήνης Τσουβαλλά
• κ. Ευάγγελου Ανεμούρη μετά της δίδος Ολυμπίας Κυριάκου
• κ. Ευάγγελου Σπίθα μετά της δίδος Ανδριάνας Κυριάκου

04/01/14
25/01/14
01/02/14
08/02/14
15/02/14
15/02/14
22/02/14
01/03/14
01/03/14
01/03/14

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

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

Αποΐφης Δημήτριος, ετών 84 από Καστελλόριζο
Ακριτίδη Βικτώρια, ετών 78 από Άρνισσα, Πέλλας
Μάρκος Ηλίας, ετών 83 από Λογανίκο, Λακωνίας
Καλλονιάτη Αδαμαντία, ετών 92 από Λέσβο
Πολυχρονόπουλος Μιχάλης, ετών 79 από Πλάτι, Μεσσηνίας
Φραζή Διονυσία, ετών 83 από Πάτρα
Σαμαρά Κατίνα, ετών 74 από Σιάτιστα
Καρούνος Ηλίας, ετών 91 από Ταϋγέτη(Βαρσινικό), Σπάρτης
Γάλλος Παναγιώτης, ετών 89 από Κλεισούρα, Μεσσηνίας
Γεωργουλοπούλου Γεωργία, ετών 91 από Καλλιάνη, Κορινθίας

14/01/14
21/01/14
22/01/14
23/01/14
29/01/14
07/02/14
14/02/14
25/02/14
28/02/14
18/03/14

Στους οικείους και συγγενείς των αειμνήστων αδελφών μας απευθύνουμε θερμά και εγκάρδια
συλλυπητήρια ευχομένοι 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 τους εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς.

Πατριαρχείου
Christmas Bowl
Θεολογικής Σχολής
Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως

25/12/13
06/01/14
09/03/14
23/03/14

$1,259.00
$ 927.00
$1,233.00
$ 979.00

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.
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St. GEORGE
COLLEGE

News from our College

Blessing Commencement of New School Year 2014

Agiasmos

The annual “Agiasmos” was conducted by Bishop Nikandros of Doryleon and Reverend
Fathers Diogenis, Kon and Peter, at a whole of school assembly, on Thursday 13th February
2014 in the presence of distinguished guests and parents.
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Η ΚΑΙΤΗ ΚΟΥΛΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΑΣ
Την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 επισκέφθηκε το Κολλέγιό μας η γνωστή ερμηνεύτρια παραδοσιακών
τραγουδιών από την Ελλάδα, Καίτη Κουλλιά, με τους συνεργάτες της και το σύζυγό της. Η Καίτη βρίσκεται
στην Αυστραλία για μία σειρά συναυλιών στο Σύδνεϋ, στη Βρισβάνη, στο Ντάργουιν και στην Αδελαΐδα.
Στην Αδελαΐδα είναι καλεσμένη στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Μήνα 2014, όπου διοργάνωσε συναυλία
ελληνικής μουσικής με αντιπροσωπευτικά τραγούδια, λαϊκά, έντεχνα και παραδοσιακά.

Αρχικά η Καίτη με την όμορφη και την καταπληκτική της φωνή παρουσίασε μια σειρά παιδικών,
παραδοσιακών και έντεχνων τραγουδιών στους μαθητές των μικρών τάξεων στο Junior Campus.
Η Καίτη κέρδισε τους μαθητές από την πρώτη στιγμή και οι μικροί ακροατές τραγούδησαν και χόρεψαν μαζί
της. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και ένας νέος τρόπος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας μέσω
του τραγουδιού και της παράδοσης.

Στη συνέχεια η Καίτη επισκέφτηκε το Senior Campus όπου τραγούδησε δικά της τραγούδια, νησιώτικα,
μικρασιάτικα και παραδοσιακά, καθώς και μεγάλες επιτυχίες γνωστών καλλιτεχνών. Η ατμόσφαιρα
που δημιουργήθηκε ήταν ανεπανάληπτη, γιορταστική και μοναδική, χάρις στην ιδιαίτερη φωνή
της ερμηνεύτριας και τις εξαίσιες μελωδίες. Με το μοναδικό τρόπο που έχει, βοήθησε τους μαθητές μας
να ανακαλύψουν τον πλούτο που κρύβουν οι μελωδίες αλλά και οι στίχοι των τραγουδιών. Τα τραγούδια
ταξίδεψαν τους μαθητές μας στην Ελλάδα με το προσωπικό ύφος της Καίτης και τις θεατρικές
της ικανότητες. Τέλος, με τη βελούδινη και μελωδική της φωνή ταξίδεψε νοητά τους μαθητές μας σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βιώσουν μια Ελλάδα αισιόδοξη, μια Ελλάδα που επιμένει
στον πολιτισμό ακόμη και σε δύσκολους καιρούς.

Η Καίτη Κουλλιά με μαθητές, μαθήτριες και προσωπικό στο Junior Campus.

Η Καίτη Κουλλιά με μαθητές και προσωπικό στο Senior Campus.
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GREEK NATIONAL DAY 25 MARCH 1821
Reflection on the message of His Eminence Archbishop Stylianos, Primate of the Greek Orthodox Archdiocese
of Australia, read in churches on Sunday 23rd March 2014.

As Greeks celebrate the attainment of freedom in 1821 from the Ottoman Empire, leaders should reflect on the
journey of 193 years and measure the achievements and failures on the two levels which underpin the Greek
values and characteristics - they are the “Orthodox faith” and the “Greek National phronema”, both of which
are being challenged!

During the recent past there has been gradual deterioration of the family system and national cohesion. The
erosion of national pride by stealth through abandonment of the strong link between Church and State, resulted
in internationalism as Greece became a member of the European Union, accompanied by the dilution of the
Orthodox faith. The constant challenges and unproductive leadership tussles within the democratic political
system and the infighting within the ecclesiastical hierarchy has challenged the strong ethical values Greeks
inherited from the warriors of 1821 and left the populace rudderless, disillusioned and fearful, tossed about on
the turbulent seas.
It is beholden on current and future leaders of Greece, political and ecclesiastical, inside and outside its borders
to re-evaluate the present value system, abandon their personal gain or glory and focus on the national good.
Like the warriors of 1821, a determined people prepared to sacrifice, not their lives but their individual pride,
can achieve this! If this does not happen soon, the nation may face another form of external oppression, as it
will not survive except as a ghost reliving past glories and talking about democracy within a haunted house!

On Sunday 23rd March 2014 the churches were full, the congregations consisting of some grandparents who
fought during the last war, parents who heard war stories and the sacrifices of 1821 and children who paraded
with pride, holding the flags high! At the war
memorial prayers were chanted, wreaths were laid,
national anthems sung and the bugler hauntingly
reminded us of the sacrifices made by all the
warriors of past wars, especially Kolokotronis and
the heroes of 1821.
With right hand on our heart, we say:
We will not forget them!
We will uphold our Orthodox faith and ethical values!
We will make sacrifices for the National good,
to maintain independence and freedom!

Presvytera Anna Patsouris
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GREEK NATIONAL DAY 25 MARCH 1821
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια έγινε
ο εορτασμός της Εθνικής μας Εορτής
την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως
23 Μαρτίου. Στον κατάμεστο Ιερό μας Ναό
μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας
και την τελετή της Προσκυνήσεως, του Τιμίου
Σταυρού, τελέστηκε η Δοξολογία για την Εθνική
μας Εορτή. Την Δοξολογία παρακολούθησαν
μαθητές και μαθήτριες του Κολλεγίου
και του Σαββατιανού σχολείου μας.
Μετά το τέλος της Δοξολογίας τα παιδιά
των σχολείων μας και το Εκκλησίασμα,
μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, στο μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη στο North Terrace
όπου έγινε επιμνημόσυνη Δέηση, υπέρ των αγωνιστών του 1821, από τον Θεοφιλέστατο
Επίσκοπό μας κ. ΝΙΚΑΝΔΡΟ, κατάθεση στεφάνων από τις Στρατιωτικές και Πολιτικές αρχές
και Συλλόγους της παροικίας μας. Η τελετή έκλεισε με την παρέλαση των μαθητών
και μαθητριών όλων των σχολείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.
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KNOWING OUR SAINTS
Saturday before Palm Sunday

ST LAZARUS
We are all familiar with the amazing story of Lazarus, as
written in the pages of the Holy Scripture. Lazarus was a good
friend of our Blessed Lord, as were his sisters Mary and Martha
- Jesus loved them very much and visited their home on many
occasions.

As we learn from scriptural readings, Lazarus died
prematurely at an early and was buried in accordance with
Jewish custom. After four days, Jesus went to Bethany, visited
the tomb and wept! He commanded Lazarus to rise and as
Lazarus stepped out from his tomb, he returned from oblivion
to immortality as the miracle of his resurrection resulted in his
prior life practically ignored; whilst his true life began after he
rose from the dead!

Lazarus became a dedicated Apostle and after the death and
resurrection of the Saviour, he travelled widely to many
corners of the Roman Empire, preaching the message of
salvation, ultimately reaching the island of Cyprus. According
to tradition, the Apostles ordained Lazarus as the first Bishop
of Kition, where he served 30 years, implanting Christianity
with the firmness that sustained Cyprus centuries later through conquests, piracy and subjugation.

He died at the age of 58 years and on his casket the following words are written “Lazarus, Tetraimeros,
friend of Jesus Christ”. «Τετραήμερος» means fourth day as it was on the fourth day after his death
that Jesus brought Lazarus back from the dead.

Lazarus remained entombed eight centuries in his “second grave” in the little chapel of St. Lazarus in
Larnaca Cyprus. In October 890 A.D. Byzantine Emperor Leo VI the Wise, a devoted and dedicated
Christian, took Lazarus’ relics to Constantinople in a bronze casket and entombed them in the church
known as the Cathedral of St Lazarus which was officially dedicated on 4 May, 891A.D. At the same time
emperor Leo transferred the holy relics to Constantinople of St Mary Magdalene, the Myrrh-bearer and
Equal-to-the-Apostoles.

Most Christians know of the miracle of Saint Lazarus, whose name day we celebrate the Saturday before
Palm Sunday. Although the miracle of his resurrection added considerable lustre to the life of St
Lazarus, it was his deep commitment to Jesus Christ and subsequent mission on His behalf that made
Lazarus a Saint of the Orthodox Church. It should be noted that as 16 October is the Translation of his
Relics, Saint Lazarus is also commemorated on that date.

I suggest that if your overseas travels take you to Cyprus, please make the effort and take the
opportunity to visit many of the churches in this tormented and ravaged holy island, including the
chapel of St Lazarus in Larnaca. We were blessed and humbled to have made the pilgrimage to the
Churches of Saint Andreas, Saint Barnabas and Saint Lazarus in September 2005, with the
guidance of Father Haralambos Stratos and the late Presvytera Myrianthi – for which we are very
grateful!
Presvytera Anna Patsouris
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