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ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ - 13 Ιανουαρίου 2015
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουµενικού µας Πατριαρχείου στις 13 Ιανουαρίου 2015,
ανέγραψε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας µας τον Μοναχό Αγιορείτη Γέροντα Παΐσιο. Με την
ευκαιρία της Αγιοποίησης του Γέροντος Παϊσίου αναδηµοσιεύουµε από το τριµηνιαίο
περιοδικό της Κοινότητας – Ενορίας µας (Νο:32 July - September 2011) το κατωτέρω
κείµενο το οποίο έγραψε η Πρεσβυτέρα Άννα Πατσούρη όταν στις 26 Ιουνίου 2011
επισκέφθηκε και προσκύνησε τον τάφο του Γέροντος Παϊσίου.

Να σηµειώσουµε ότι ο Γέροντας Παΐσιος το 1977 όταν για πρώτη φορά ο Σεβασµιώτατος
Αρχιεπίσκοπός µας κ.κ. Στυλιανός εκάλεσε από το Άγιον Όρος τον Ιεροµόναχο πατέρα
Βασίλειο για την εξοµολόγηση των εδώ Χρισταινών µας, ο Γέροντας Παΐσιος είχε έλθει µαζί
του, εκκλησιάστηκε στον Ναό µας, κοινώνησε και µίλησε στο εκκλησίασµα.

ELDER PAISIOS CANONIZED 13 January 2015
Elder Paisios was canonized on 13 January 2015 by the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate.
Saint Paisios of Mount Athos was a well-known Eastern Orthodox monk and lived most of his life in Macedonia
Greece.
In 1977 Hieromonk Father Vasilios of Mount Athos came to Australia, at the invitation of His Eminence
Archbishop Stylianos and was accompanied by Elder Paisios. At that time, Elder Paisios attended Saint George
Church, received holy communion and gave a sermon to the parishioners.
Below is a reprint of the article written by Presvytera Anna Patsouris following her pilgrimage to the Monastery
of Saint John the Theologian (Souroti) and the grave of Elder Paisios on 26 June 2011.
(SGC Newsletter No 32 – July/September 2011).

The life of Elder Paisios 1924-1994
Amongst the many Greeks who lived in Farasa,
Cappadocia Asia Minor was a pious couple named
Eznepidis, who had a son on 25 July 1924. The baby was
baptized by Father Arsenios the Cappadocian a few
weeks after his birth and was given the name Arsenios
whilst foretelling the baby’s future life as a monk.

Arsenios the younger, grew up in Konitsa and after
completing his elementary study to intermediate public
school level, he learned the carpentry trade, where he
worked until his mandatory military service.
During the latter part of World War II and the
dangerous civil war which followed, Arsenios served as
a radio operator and was noted for his bravery, selfsacrifice and moral righteousness, being discharged in
1949. He had a duty to provide for his unmarried
sisters’ future, which he achieved and was therefore
free to pursue his monastic vocation at Mt Athos in
1950. Four years as a novice, Arsenios enriched his
spirituality by reading soul-profiting books on the lives
of Saints, the Gerontikon and the Ascetical Homilies of
St Isaac the Syrian, as well as completing his obediences.
Arsenios was tonsured a monk and given the name
Averkio at Esphigmenou Monastery; later placing
himself under obedience to the Elder Symeon who gave
him the Small Schema in 1956 with the new name
Paisios.

In accordance with the Treaty of Lausanne the Greeks
were forced to leave Asia Minor, resulting in Father
Arsenios guiding his flock of displaced and demoralised
families along the 400-mile trek to Greece with the
Eznepidis family eventually settling in Konitsa, Epirus,
after a few stops along the way. At the age of 84, Father
Arsenios reposed forty days after his group settled in
Greece, as he had prophesied, leaving as his spiritual
heir the infant Arsenios. Since 1970, many apparitions
and miracles have occurred near his holy relics, which
reside in the Monastery of Souroti. Our father among
the saints Arsenios the Cappadocian (1840–1924) was
recognized as a saint by the Patriarchate of
Constantinople in 1986 and His feast day is November 10.
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The life of Elder Paisios 1924-1994
Fr Paisios was asked to spend time in the region of his
hometown where he supported the faithful against the
proselytism of Protestant groups and in 1962 he visited
Sinai, spending two years amongst the Bedouins who
benefited spiritually as well as materially from his
presence, as he bought them food with the income from
the wooden handicraft he carved.

pilgrims at the women’s monastery of Souroti, despite
his ailing health, pain and frailty.
Elder Paisios also suffered from haemorrhaging which
left him very weak, often falling unconscious. For
treatment in Thessaloniki Elder Paisios went on 5
October 1993, believing it was to be only for a short
time. Unfortunately, he was diagnosed with cancer
which required immediate treatment – recovery was in
hospital after which he transferred to the monastery at
Souroti despite his fervent wish to return to his beloved
Holy Mountain.

Returning to Mt Athos in 1964 Fr Paisios took up
residence at the Skete of Iviron before moving to the
desert region of Katounakia where he remained for a
short time, departing due to ill-health. Part of his lungs
was removed in 1966 during which operation Fr Paisios
needed a blood transfusion, which blood was provided
by a group of novices from the monastery of St John the
Theologian in Souroti (just outside Thessaloniki), for
which he was very grateful. As a result, his long
friendship began and he did whatever he could
thereafter, to assist materially and spiritually the young
sisterhood to build their monastery.

For the next six months, despite his failing health, Elder
Paisios received people at Souroti, listening to their
sorrows, counselling them and providing spiritual
guidance - his reputation grew more widely as his bodily
suffering intensified. Receiving the Holy Communion for
the last time on 11 July, Elder Paisios gave his soul into
God’s keeping on 12 July 1994 (13 days short of his 70th
birthday). According to his wishes, Elder Paisios was
buried at the Monastery of St. John the Theologian in
Souroti, where the relics of St
Arsenios the Cappadocian,
his godfather also lie!

Residing in the monastery of Stavronikita from 1968, Fr
Paisios was blessed to be in
close contact with the ascetic
Elder Tikhon who lived in the
Hermitage of the Holy Cross
and by whose side he stayed
until his repose, serving him
selflessly as his disciple.
During this period Elder
Tikhon clothed Fr Paisios in the
Great Schema and according to
his wishes, after Elder Tikhon’s
repose, Elder Paisios remained
in his hermitage where he
stayed until 1979 when he
moved to the hermitage
Panagouda belonging to the
monastery of Koutloumousiou.

Living in the modern age and
at the same time living in
union with God, Elder Paisios
confronted the problems of
our times with directness
and
courage.
Deeply
grounded in wisdom of the
ancient Holy Fathers and
partaking of their life of
holiness and ascesis, he
passed on this patristic
wisdom in a manner that is
down-to-earth
and
accessible. He was a simple
man with few material needs
and his teaching powerfully
touches the heart, kindling in
it the same divine love that
abundantly filled the Elder
Paisios.

The sick, frail and suffering
people of God gravitated to
Elder Paisios as his fame grew
– he received them all day long,
dedicating the nights to God in
prayer, vigil and spiritual
struggle, with minimal time for
rest of his body and sleep. As a
result of his ascetic life and
sensitive nature Elder Paisios
was increasingly prone to sickness initially with
respiratory problems, later suffering from a serious
hernia, making life very painful.

“Things are very simple,
and there is no reason why
we should complicate them.
If we regard matters in this way, we will feel the Jesus
Prayer as a necessity and will not grow weary. We
will be able to repeat it many times and our heart will
feel a sweet pain, and then Christ Himself will shed His
sweet consolation inside our heart.”

Leaving the Holy Mountain for various periods, mostly
due to his illnesses, he would continue to receive

3

The life of Elder Paisios 1924-1994
“Those who come close to people in pain naturally
draw near to God, because God is always by the side of
His children who are in pain”.

It was a heart-wrenching pilgrimage - there were many
people visiting this holy place, individuals and family
groups, each with their own problems, thoughts and
burdens. The atmosphere was quiet and serene - the
pilgrims, with bowed heads and reverence prayed for
forgiveness and for spiritual enlightenment. For me it
was an emotionally charged pilgrimage, daring to draw
on the simplicity, teachings and humility of Elder
Paisios, whilst reflecting on my own life, my family, our
community and the frailty of humanity. With silent
prayers, seeking his blessing and guidance, I left the
grave of the simple yet profound Elder Paisios – a man
who lived and preached in our lifetime!

Some books of his counsels have already been published
and the monastery at Souroti has undertaken to publish
the Elder’s writings and counsels for the future benefit
of all. Some epistles to the abbess and sisters include the
following counsels, which can be of inestimable benefit
to everyone:
“Kindness softens and opens up the heart, as oil opens
a rusty lock”.

“When someone gives his heart to God, then the mind
of this man is also seized by the love of God. He is
indifferent towards worldly things and continually
thinks about the Heavenly Father and being divinely
in love, he glorifies his Creator day and night like an
angel”.

In the shadows of the Church bearing the name of his
godfather, the final resting place of this holy man is very
plain with a wooden cross and a kandili. Pilgrims are
welcome to pray and light their candles on the grave
which has a white plaque with the words:

Elder Paisios, perhaps more than any other
contemporary elder of our church, captured the minds
and hearts of the Greek people within Greece and the
diaspora including the Antipodes.
My pilgrimage to the resting place of Elder Paisios
Visiting the place of birth, burial grounds or churches of
our Saints, kindles in pilgrims questions about their own
mortality and emotions about their role and place in the
world they live. On our first family holiday in June 1976
we attended the monastery of Souroti on the outskirts of
Thessaloniki for vespers and prayers – we were
impressed with the melodic chanting of the nuns and
pleasantly surprised at the number of young
professional women who had chosen to devote their
lives to our Lord as nuns at Souroti.
Since the mid-1970s, at the invitation of our Primate
Archbishop Stylianos, a number of spiritual fathers from
Mt Athos visited Australia, usually during the period of
Great Lent. In 1977 Elder Paisios came with Father
Vasileios, the then Abbot of Stavronikita, visiting most
mainland cities to heal the spiritual wounds, preach to
the faithful and accept confession. They were in
Adelaide on 15/16 March 1977, when our family was
humbled, honoured and blessed to provide hospitality in
our home to these spiritual fathers from Mt Athos.

“Εδώ τελείωσε η ζωή, Εδώ και η πνοή μου,
εδώ το σώμα θα θαφτή θα χαίρη κι η ψυχή μου.
Ο Άγιός μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου.
Πιστεύω Αυτός θα λυπηθή την άθλια ψυχή μου.
Θα εύχεται στον Λυτρωτή
νάχω την Παναγιά μαζί μου”.
(Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης)

It was with the strong memory of our family pilgrimage
to Souroti in 1976 and Elder Paisios’ visit in 1977, that I
fervently wanted to pay homage at Elder Paisios’ final
resting place seeking his blessing. On 26 June 2011, with
trepidation and much humility I took my relatives to
Souroti in order to pray at the place where the relics of
Elder Paisios rest.
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ *27/7/1930 24/1/2015

Απεβίωσε ξαφνικά τα ξηµερώµατα του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου 2015 ο Παντελής Πάτσαλος,
ετών 84. Ο αείµνηστος γεννήθηκε στην Αραδίππου Κύπρου, 27 Ιουλίου 1930
και ήταν πρωτότοκος γιός από τα έξι αδέλφια της οικογενείας Πατσάλου.

Σε ηλικία 20 ετών το 1950 µετανάστευσε στην Αυστραλία. Το 1956 παντρεύτηκε την αείµνηστη
∆έσποινα Πατσάλου (απεβίωσε 10 Μαΐου 2014) θυγατέρα των αειµνήστων Χρυσοστόµου
και Μαρίας Νικία και ξεκίνησε την οικογενειακή του ζωή αποκτώντας δύο παιδιά τον Αναστάση
και τον Χρυσόστοµο. Αφοσιωµένος σύζυγος και στοργικός πατέρας ανταποκρίθηκε µε αφοσίωση,
στοργή και αγάπη προς τα οικογενειακά και κοινωνικά του καθήκοντα καθόλη την διάρκεια
της επίγειας ζωής του.

Παράλληλα προς τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και καθήκοντα, πρόσφερε τις υπηρεσίες
του για κοινωφελείς σκοπούς σε διάφορους οργανισµούς της παροικίας µας. Υπηρέτησε
την Κοινότητα-Ενορία και εκκλησία µας µαζί µε την αείµνηστη σύζυγό του ∆έσποινα, µε πολύ
αγάπη και αφοσίωση για πολλά χρόνια προσφέροντας προσωπική, ηθική και οικονοµική βοήθεια. Για πολλές δεκαετίες
πρόσφερε τις υπηρεσίες του από την θέση του Συµβούλου και του Αντιπροέδρου στην Κοινότητα και εκκλησία µας.
Υπήρξε ένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν εθεµελιώθη ο Ιερός µας Ναός στις 28/11/1965.
Η κηδεία του αειµνήστου έγινε στον Ιερό µας Ναό µε συµµετοχή εκατοντάδων συγχωριανών του και συµπαροίκων µας,
την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015. ∆ύο από τα αδέλφια του συµµετείχαν στην εξόδιο ακολουθία, ο Κυριάκος
από την Μελβούρνη και ο Θεοδούλης-Φούλης που έφτασε την Τετάρτη το πρωί από την Κύπρο. Ο ενταφιασµός
του έγινε στο κοιµητήριο Centennial Park, Pasadena όπου είχε ενταφιαστεί και η αείµνηστη σύζυγός του ∆έσποινα.

Την κηδεία του ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός µας κ. Νίκανδρος ο οποίος µίλησε κατάλληλα για το έργο
και την προσφορά του αειµνήστου, συµπαραστατούµενος υπό των Ιερέων π. ∆ιογένους Πατσούρη, π. Κωνσταντίνου
Σκουµπουρδή, π. Ιωάννου Σέρστοµπιτ, π. Σπυρίδωνος Βουνάσση και π. Ευθυµίου Ευθυµίου.
Στεφάνια κατέθεσαν:
•

•
•
•

Εκ μέρους της Κοινότητας-Ενορίας μας και Φιλοπτώχου, ο πρώην Πρόεδρός μας
και για πολλά χρόνια συνεργάτης του αειμνήστου, κ. Νίκος Διακομιχάλης.
Ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον, κ. Γεώργιος Πορτοκαλάς.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κ. Χρήστου Ιωάννου
και ο Σύλλογος Αραδίππου Κύπρου.

Στα παιδιά, αδέλφια και λοιπούς οικίους και συγγενείς του αειµνήστου, απευθύνουµε θερµά και εγκάρδια συλλυπητήρια,
ευχόµενοι όπως ο Κύριος του χαρίσει την Ουράνια Βασιλεία Του.
ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Ο π. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Από το Ιερατικό συλλείτουργο της Κυριακής 21/12/14.
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Την Κυριακή της πρό Χριστού
Γεννήσεως 21 ∆εκεµβρίου 2014
είχαµε την χαρά να έχουµε
στην εκκλησία µας
τον Πρωτοπρεσβύτερο
του Οικουµενικού Θρόνου
π. Μιλτιάδη Χρυσαυγή.
Ο π. Μιλτιάδης ευρισκόµενος
στην Αδελαΐδα προς επίσκεψη
των συγγενών του,
συλλειτούργησε µετά
του Ιερατικού µας Προϊσταµένου
π. ∆ιογένη, π. Ιωάννου,
π. Σπυρίδωνα και π.
Κωνσταντίνου και εκήρυξε
τον Θείο λόγο στον κατάµεστο
Ιερό µας Ναό.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ 11/1/15
Με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια ετελέσθη
και αυτή τη χρονιά ο Αγιασµός των Υδάτων την Κυριακή
11 Ιανουαρίου 2015 στην προβλήτα του Glenelg. Μετά
την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στους Ιερούς µας Ναούς,
οι Χριστιανοί µας µετέβεισαν στο Glenelg για τον
καθιερωµένο Αγιασµό των Υδάτων.
Τον Αγιασµό ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας
κ. Νίκανδρος συµπαραστατούµενος υπό του
Ελληνορθόδοξου Ιερού Κλήρου της πόλεώς µας καθώς
και άλλων κληρικών Ορθοδόξων Εθνικοτήτων.

Την τελετή ετίµησαν δια της παρουσίας των, ο Εξοχότατος
Κυβερνήτης της Ν. Α. Honourable - Hieu Van Le,
ο Βουλευτής και Υπουργός - Τοµ Κουτσαντώνης
ο οποίος αντιπροσώπευσε τον Πρωθυπουργό της Ν. Α.
Hon Jay Weatherill και µετέφερε τις ευχές και τους
χαιρετισµούς του, ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης
Steve Marshall, o ∆ήµαρχος City of Holdfast Bay
Mayor Stephen Patterson, ο Κοινοπολιτειακός Βουλευτής
του Hindmarsh Matt Williams, ο Βουλευτής του Unley
David Pisoni, εκπρόσωποι των Κοινοτήτων - Ενοριών µας,
Συλλόγων και πλήθος συµπαροίκων µας.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.Α. 11/1/15
Μετά τον Αγιασµό των Υδάτων ακολούθησε το ετήσιο Φεστιβάλ της
∆ιακοινοτικής Επιτροπής. Χιλιάδες συµπαροίκων µας κατέκλεισαν τον
παραθαλάσσιο χώρο έµπροσθεν του Grand Hotel στο Glenelg και
απόλαυσαν ένα ευχάριστο απόγευµα µε νόστιµα φαγητά, γλυκά, κρύα ποτά,
ελληνική µουσική και καµάρωσαν τα χορευτικά µας συγκροτήµατα που
χόρεψαν διάφορους ελληνικούς χορούς.
Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες βοήθησαν ώστε και αυτή τη χρονιά το
Φεστιβάλ να έχει µεγάλη επιτυχία.

Τα ∆. Συµβούλια των Κοινοτήτων – Ενορίων µας και Φιλοπτώχων
εργάστηκαν και εφέτος πρόθυµα και ακούραστα στις διάφορες υπηρεσίες
που είχαν αναλάβει.

Θερµές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στα ∆. Συµβούλια της Κοινότητας και
Φιλοπτώχου Αδελφότητάς µας, για την εργασία και τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην εκδήλωση αυτή.

Συγχαίρουµε τον Πρόεδρο κ. Κώστα Ντάλλα και τα µέλη της ∆ιακοινοτικής Επιτροπής για την άρτια οργάνωση και
γενική διεκπεραίωση της εκδήλωσης του Φεστιβάλ.

Από τους σαράντα περίπου κολυμβητές
που έλαβαν μέρος, ο κ. Φώτιος Λυκούρας
έπιασε τον Τίμιο Σταυρό. God bless him.
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Από διάφορες θρησκευτικές ακολουθίες στην εκκλησία μας.

Ακολουθία Μ. Αγιασμού Θεοφανείων

Ο Γερουσιαστής Νίκος Ξενοφών εν ώρα
παραλαβής της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας.

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως 15/3/2015
The absence of Very Rev. Diogenis has been evident within the Parish/Community
of St. George in the last two weeks. His health has progressed well.
Many thanks to Dr. Vrodos with his team and the many parishioners who have expressed
their love, prayers and good wishes for Father’s speedy recovery.

“Praise be to God for His blessings”
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Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 µετά το τέλος της
Συνεδριάσεως του ∆ . Συµβουλίου της Φιλοπτώχου
Αδελφότητάς µας, ο π. ∆ ιογένης ευλόγησε και έκοψε
την βασιλόπιτα για το νέο έτος 2015.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ Η aκολουθία του Νυμφίου 7.00 – 8.30 μ.μ. (Όρθρος Μ. Τρίτης)

Μ. ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

Η aκολουθία του Νυμφίου 7.00 – 8.30 μ.μ. (Όρθρος Μ. Τετάρτης)

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΩΪ
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 8.00 – 9.30 π.μ.
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ Ο Όρθρος της Αγίας και M. Πέμπτης, Ευχέλαιον 6.00 – 9.00 μ.μ.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΪ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ο Εσπερινός μετά της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου
ώρα 5.30 – 7.00 π.μ. ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ μέχρι 8.00 π.μ.
Aκολουθία των Aγίων Παθών 7.00 – 10.30 μ.μ.
(Όρθρος της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής).

10 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ Η ακολουθία των Μ. Ωρών 8.00 – 9.30 π.μ. και στολισμός Επιταφίου.
Μ. ΠΑΡΑΣ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ο Μέγας Εσπερινός (Αποκαθήλωσις) 3.00 – 4.00 μ.μ.
Μ. ΠΑΡΑΣ. ΕΣΠΕΡΑΣ
Ο Επιτάφιος θρήνος (Όρθρος του Αγίου και Μ. Σαββάτου),
Περιφορά του Επιταφίου, Χοροσταντούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
μας κ.κ. Νικάνδρου 7.00 – 11.00 μ.μ.
11 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ

Ο Μέγας Εσπερινός μετά της Θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου
ώρα 5.30 – 7.00 π.μ. Θεία Κοινωνία μέχρι τις 8.30 π.μ.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ώρα 11.00 μ.μ. τα προκαταρκτικά του Μεσονυκτικού της Αναστάσεως.

12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Ώρα 12η: Η τελετή της Αναστάσεως και εν συνεχεία η Θεία
Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εώς την 2.30 π.μ.
Ώρα 5.00 μ.μ. Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα, Χοροσταντούντος
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ.κ. Νικάνδρου μεθ΄ όλου του Ιερού
Κλήρου της πόλεώς μας εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Νεκταρίου Croydon.

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
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ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 15/2/15

Με περισσότερα από 350 άτοµα έγινε το ετήσιο γεύµα της Κοινότητας – Ενορίας µας την Κυριακή της Απόκρεω
15 Φεβρουαρίου. Την εκδήλωση ετίµησε µε την παρουσία του ο νέος Γενικός µας Πρόξενος κ. Ανδρέας Γούρας,
ο οποίος απηύθηνε χαιρετισµό.
Ο π. ∆ιογένης εκ µέρους του Προέδρου και των ∆ιοικητικών Συµβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου, καλωσόρισε
τον Γενικό µας Πρόξενο, τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην εκδήλωσή µας αυτή και του ευχήθηκε κάθε πρόοδο
και επιτυχία στα εδώ νέα καθήκοντά του. Επίσης ευχαρίστησε όλους που µε την συµµετοχή τους συνέβαλαν στην επιτυχία
της εκδήλωσής µας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στους κατωτέρω
δωρητές:
• Μαρία και ∆ηµήτρη Ζαΐµη για τα σαλατικά
• Λίνα Θεσσαλονικεύς για τα ποτήρια, πιάτα,
χαρτοπετσέτες
• SA Linen, Jim Gatis and John Solomos
για τα τραπεζοµάντηλα
• Γιώργο Σταµατελόπουλο για τις ντοµάτες
• Nick and Amelia Kotsanis from Aubergine’s
για τα καρπούζια και πεπόνια
• Specialty Foods for Voucher of $50
Εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν
διάφορα δώρα για το λαχείο, καθώς και σε αυτούς
που µε διάφορους τρόπους συνέβαλλαν στην επιτυχία
του γεύµατος.
Θερµά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχαριστίες στα µέλη των ∆. Συµβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την εργασία
και προσφορά τους στην εκδήλωση αυτή.
Ευχόµεθα σε όλους ο Θεός να τους χαρίζει υγεία, χαρά και κάθε ευλογία.
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ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 15/2/15
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ΕΟΡΤΗ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Εορτάστηκε και φέτος η εορτή των τριών τοπικών Αγίων των Αργοναυπλίων, Αγίου Αναστασίου Νεοµάρτυρος
του Ναυπλιέους, Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυµατουργού και του Οσίου Θεοδοσίου και Θεοφόρου
του Νέου. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 ο Πρόεδρος και τα µέλη του Αργοναυπλιακού Συλλόγου
παρακολούθησαν την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό µας Ναό και ετέλεσαν αρτοκλασία υπέρ υγείας
των µελών και πρόοδο του Συλλόγου τους.

Πρίν την λιτάνευση της Ιεράς εικόνος των Αγίων, ο π. ∆ιογένης µίλησε µε λίγα λόγια για τους τρείς Αγίους
και ευχήθηκε όπως ο Θεός δια πρεσβειών Των, χαρίζει σε όλους υγεία, κάθε πρόοδο και επιτυχία στους σκοπούς
του Συλλόγου.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 15/2/2015
Με εκκλησιασµό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µελών του Συλλόγου Ηλείων εορτάστηκε και εφέτος η εορτή
του Αγίου Χαραλάµπους προστάτου του Συλλόγου Ηλείων «Ολυμπιακή Φλόγα».

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η περιφορά της Ιεράς εικόνος του Αγίου, και αρτοκλασία υπέρ υγείας
των µελών και προόδου του Συλλόγου. Τον εορτασµό ετίµησε µε την παρουσία του ο Εντιµότατος νέος Γενικός µας
Πρόξενος, κ. Ανδρέας Γούρας. Θερµά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και τα µέλη του Συλλόγου για τις εορταστικές
εκδηλώσεις τους.
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On Friday evening 6th February the English Ministry
Program recommenced with the Divine Liturgy being
celebrated in English along with the Sanctifying of the
Water service to bless the start of the Academic year.

After the service there was an opportunity to have some fun
by participating in a game of Pictionary and sharing a meal
(pizzas, etc.) which was a nice way to finish the evening.

Thank you to all who attended and I look forward to seeing
you, your family and friends through the year at the Friday
night lessons and the various English Liturgies.
May God bless you, I thank you for your desire to learn
about the Orthodox Faith and look forward to seeing you
regularly.
Father Kon Skoumbourdis
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μετά τις εγγραφές που έγιναν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, άρχισε η λειτουργία της νέας σχολικής µας χρονιάς 2015.
Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου ετελέστηκε ο Αγιασµός από τον π. ∆ιογένη και τον π. Κωνσταντίνο.
Ο π. ∆ιογένης ευχήθηκε στα παιδιά και τους δασκάλους υγεία, κάθε πρόοδο και επιτυχία στο νέο σχολικό έτος.
Οι τάξεις του σχολείου µας, προκαταρκτική έως και 10η τάξη, λειτουργούν κάθε Σάββατο 9.00-12.00µ.
∆ιευθύντρια του σχολείου µας είναι η κα Θεοχτή Αντωνιάδου.
Η 11η τάξη (Stage 1) λειτουργεί Τρίτη και Παρασκευή 4.00-7.00μ.μ.
Η 12η τάξη (Stage 2) λειτουργεί Δευτέρα και Τετάρτη 4.00-7.00μ.μ.
Στις δύο αυτές τάξεις θα διδάσκει η Καθηγήτριά μας Αγγελική Δρακοπούλου.

Όλες οι τάξεις στεγάζονται στο Senior Campus του Κολλεγίου µας 73 Rose Street Mile End.

On Saturday
14 February 2015
the Blessing
(Αγιασµός) for the
new school year
took place at
St. George Church
by Father Diogenis
and Father Kon.
Father Diogenis
wished the students
and teachers good
health and every
success in the
coming year.

Δάσκαλοι από αριστερά: Θεοχτή Αντωνιάδου (Διευθύντρια), Αναστασία Καλαϊτζή,
Χρυσοβαλάντω Δημητρίου, Νίκος Βέλκος, π. Διογένης, π. Κωνσταντίνος, Δημήτρης Ρωσσίδης,
Αθηνά Τσίπρα, Κατερίνα Ρούκου και Ζωή Παπαφιλοπούλου.
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ‘25ης ΜΑΡΤΙΟΥ’
Την Κυριακή 22 Μαρτίου µετά την δοξολογία στον Ιερό µας Ναό, µεταφέρθηκε ο κόσµος στο Μνηµείο
του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου έγινε η κατάθεση στεφάνων από τους επίσηµους προσκεκληµένους
και εν συνεχεία έγινε η παρέλαση των παιδιών από τα απογευµατινά σχολεία και Κολλέγια της Αρχιεπισκοπής µας.
Την ηµέρα αυτή εορτάζουµε και τιµούµε τους ήρωες που πολέµησαν το 1821 και έχασαν την ζωή τους για την
ελευθερία της χώρας µας. « ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ! »
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:

Ο κ. Gustavo και Βασιλική Reyes-Martinez εβάπτισαν το αγοράκι τους Λεωνίδα,
με ανάδοχο την Δις Αθανασία Λαδά 21/12/14
Ο κ. Daniel και Δήμητρα Hughes εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο,
με ανάδοχο την Δις Νίκη Sen 27/12/14
Ο κ. Μιλτιάδης και Sandra Ρουσβάνη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αυδελλά,
με ανάδοχο την Δις Δωροθέα Vivian 28/12/14
Ο κ. Παναγιώτης και Natalie Παπαϊωάννου εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο,
με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Τόγια 10/01/15
Ο κ. Peter και Ευαγγελία Matthi εβάπτισαν το αγοράκι τους Διονύσιο,
με ανάδοχο την κα Μαρία Ταλέπορου 17/01/15
Ο κ. Γεώργιος και Alina Γιάννες εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αθηνά,
με ανάδοχο την κα Τριανταφυλλιά Χατζή 18/01/15
Ο κ. Αντώνιος και Jessica Παπαγεωργίου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευαγγελία,
με ανάδοχο την Δις Βερονίκη Καρακούση 18/01/15
Ο κ. Χρήστος και Θαρινή Ζουμπουλίκου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αριάδνη,
με ανάδοχο τον κ. Σωτήριο Καβούκη 24/01/15
Ο κ. Ιωάννης και Δήμητρα Παλατσόγλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αναστάσιο,
με ανάδοχο τον κ. Γεράσιμο Παλατσόγλου 24/01/15
Ο κ. Dustin και Αλεξία Teasdale εβάπτισαν το αγοράκι τους Θεόδωρο,
με ανάδοχο τον κ. Σταύρο Ηλία 25/01/15
Ο κ. Γεώργιος και Αικατερίνη Μπογιατζή εβάπτισαν το αγοράκι τους Ηλία,
με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Χριστοδούλου 31/01/15
Ο κ. Βασίλειος και Elizabeth Γρομίτσαρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,
με ανάδοχο τον κ. Ανδρέα Ιωάννου 01/02/15
Ο κ. Μιχαήλ και Rebecca Χρισάν εβάπτισαν το αγοράκι τους Χαράλαμπο,
με ανάδοχο τον κ. Μιλτιάδη Χρισάν 01/02/15
Ο κ. Diego και Ζαχαρούλα Mora εβάπτισαν το αγοράκι τους Ανδρέα,
με ανάδοχο την Δις Παναγιώτα Μπελέκα 01/02/15
Ο κ. Pavel και Δέσποινα Grecian εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,
με ανάδοχο τον κ. Φώτη Μαρκόπουλο 08/02/15
Ο κ. Βύρων και Πασχανίνα Myatt εβάπτισαν το αγοράκι τους Ανδρέα,
με ανάδοχο την Δις Καλλιόπη Καψαμπέλη 08/02/15
Ο κ. Braeden και Αγγελική Edwards εβάπτισαν το αγοράκι τους Κυριάκο,
με ανάδοχο τον κ. Ανδρέα Σακκά 21/02/15
Ο κ. Damian και Μαρία Liberatore εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ισαβέλλα,
με ανάδοχο την Δις Βασιλική Λαγού 22/02/15
Ο κ. Daniel και Χριστίνα Scutella εβάπτισαν το αγοράκι τους Ηρακλή,
με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Πάντελο 22/02/15
Ο κ. Marcelo και Βασιλική Silva εβάπτισαν το αγοράκι τους Λεονάρδο,
με ανάδοχο την Δις Ιωάννα Κουντουρογιάννη 14/3/15
Ο κ. Ιωάννης και Βικτώρια Καρύδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,
με ανάδοχο την κα Ιωάννα Λούκα 29/03/15

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

“HONESTY IS NEVER HAVING TO LOOK OVER YOUR SHOULDER”
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:

• κ. Παναγιώτη Ιατρόπουλου μετά της δίδος Ευφροσύνης Χανιά
• κ. Χαραλάμπου Λυπηρίδη μετά της δίδος Δέσποινας Ταλιαντζή
• κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου μετά της δίδος Γεωργίας Κιάμου
• κ. Κωνσταντίνου Χάλτη μετά της δίδος Παναγιώτας Σταθούλη
• κ. Σταύρου Κακογιάνη μετά της δίδος Χριστοφόρας Καστράππη
• κ. Αναστασίου Γιαμπουράνη μετά της δίδος Elyse Marie Obst
• κ. Παναγιώτη Δημητρίου μετά της δίδος Natalie Cavuoto
• κ. Γεώργιου Μουρατίδη μετά της δίδος Δήμητρας Γιαννοπούλου
• κ. Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου μετά της δίδος Αργυρούλας Χαρατσή
• κ. Δανιήλ Διαμαντή μετά της δίδος Ιωάννας Λειβαδίτη
• κ. Tyson Newman μετά της δίδος Ζωής Καρπαθάκη
• κ. Βασιλείου Καπτσή μετά της δίδος Δήμητρας Φαλίδη
• κ. Andrew Bruce Jones μετά της δίδος Αικατερίνης Παπάζογλου

06/12/14
03/01/15
04/01/15
10/01/15
17/01/15
17/01/15
17/01/15
25/01/15
31/01/15
07/02/15
07/02/15
07/02/15
21/02/15

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

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά
που συγκετρώθηκαν από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας
για διάφορους σκοπούς.
Πατριαρχείου
Christmas Bowl
Φιλοπτώχου (Internet)
Θεολογικής Σχολής
Νεολαίας (Σταυροπροσκυνήσεως)

25/12/14
06/01/15
18/01/15
01/03/15
15/03/15

$1,085
$ 980
$1,075
$ 942
$ 757

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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευχαριστούµε εγκάρδια την εταιρία Dulux Paint Company
και ιδιαίτερα την "Dulux Trade Centre"επί της 49-51 Henley Beach Rd Mile End,
καθώς και τον Γενικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Δημογλίδη για την δωρεά 60 λίτρων µπογιάς
για το βάψιµο χώρων του Κολλεγίου µας “St George College”.
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ΚΗΔΕΙΕΣ

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

Τόγια Ελένη, ετών 70 από Χανδρινού, Μεσσηνίας
Παπαγεωργίου Αριστείδης, ετών 79 από Χαλκιδική (Mt Gambier)
Οικονόμου Μαρία, ετών 78 από Ουγγαρία
Γιαμαρέλου Νίκη, ετών 87 από Ατσίκη, Λίμνου
Σερέτη Μαρία, ετών 76 από Άγιο Δημήτριο, Πιερίας
Μπιζίλης Ευστράτιος, ετών 84 από Αμαλιάδα, Ηλείας
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, ετών 57 από Αδελαΐδα
Πάτσαλος Παντελής, ετών 84 από Αραδίππου, Κύπρου
Μπόρα Αλεξάνδρα, ετών 91 από Καβάσιλα, Ηλείας
Μπουρλότος Νικόλαος, ετών 89 από Ελίκα, Λακωνίας
Ρουμελιώτη Ελένη, ετών 77 από Πάτρα
Ζησογιαννόπουλος Αναστάσιος, ετών 89 από Σκουροχώρι, Ηλείας
Φανού Ευφροσύνη, ετών 83 από Αριστομένη, Μεσσηνίας
Κριθάρας Αθανάσιος, ετών 78 από Δουνέϊκα Πύργου Ηλείας
Βλάσσης Θεόδωρος (Ρίκος), ετών 76 από Μηλίτσα, Μεσσηνίας
Μπαζλή Γραμματική, ετών 48 από Αδελαΐδα
Cerin Χαρίκλεια, ετών 86 από Αίγυπτο
Κυπραίος Βασίλειος, ετών 79 από Καστελόριζο

15/12/14
18/12/14
18/12/14
23/12/14
23/12/14
22/01/15
23/01/15
28/01/15
17/02/15
19/02/15
03/03/15
07/03/15
18/03/15
19/03/15
20/03/15
23/03/15
27/03/15
30/03/15

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.
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St. George
College

News from our College
St. George College Blessing

On Thursday 12 February, His Grace Bishop Nikandros, The Very Reverend Fr Patsouris and Fr Skoumbourdis officiated at this significant
annual College Blessing. In attendance were Board members, Mr Theo Kadis and Presvytera Anna Patsouris and our special guest was the
recently appointed Consul General of Greece in Adelaide, Mr Andreas Gouras. The Annual Blessing is a significant spiritual occasion in our
Christian Orthodox lives and the life of The College.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Θερμά και εγκάρδια
συγχαρητήρια στον
καθηγητή των Ελληνικών
του Κολλεγίου μας
Δρ Γιώργο Φραζή για την
εκλογή του στο Charles
Darwin University ως αναπληρωτή
καθηγητή και Διευθυντή του τμήματος των
Ελληνικών σπουδών (Associate Professor,
Head of Modern Greek).
Ο Γιώργος έχει εργαστεί για πολλές
δεκαετίες στην διδασκαλία της Ελληνικής
γλώσσας στα Πανεπιστήμια της Αδελαΐδος,
του Flinders, του Darwin και των Ελληνικών
μας σχολείων.
Τον συγχαίρουμε για τον επάξιο διορισμό
του και του ευχόμεθα κάθε επιτυχία και
πρόοδο στα νέα του καθήκοντα στο
Charles Darwin University.

STUDENT LEADERSHIP INDUCTION

An assembly for the induction of the College Student Leadership team was held on
Friday 6th March 2015, when forty students were presented to the school community,
receiving their badge of honour and Certificate. The students were nominated and
elected by their peers. Their leadership role entails presenting the views of students,
positively promoting the school within and outside the College and being good role
models for their peers, always leading by example – in fact they are ambassadors of
the College now, and possibly future leaders!
The 2015 College Prefects are Anthony Nicola and Eleni Skoumbourdis.
Congratulations to our new leadership team, their teachers, parents and
grandparents!
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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

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

