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Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΕΜΟΥΜΕΝΩΝ

“Αλλοίμονό μου, εάν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο”. Κορ. 9-16

!"# $%&%'()*+ ,"- .! ./01µ201- ,3# 4"',)56# (30 7%&,81*)
" .((9"'8% µ%- :51&,2;)5 (%5 ,5µ2 ,"# <=>&µ%?1 ',&%,":@ (%5 7",>&% 
,1* A&5',1B µ%- ,"# <=)&%:8% C)1,@(1 (%5 D299)5 =&1- ,5µ+ ,"- @9)- 
,5- ',2')5- ,1* E(%F8',1* Gµ#1* =1* µ8%-µ8% )8?%# D29)5 ,5- ,>'')&)- 
=&1":1Bµ)#)- $%&%'()*>- ,3# 4"',)83#.
EH1&µ>- (%5 %5,8)- :5% #% %=)*FB#1*µ) ,5- ,5µ>- (%5 ,5- )*?%&5',8)- µ%- 
',"# 7",>&% ,1* A&5',1B µ%- )8#%5 =199>-, :5%,8 " $%#%:8% )8#%5 
«! "#$ %&'(&)*µ+$#$ µ,$' -(&./ 0%) "#$ &1(-µ12µ+$#$ 3145-)%».          
 (2345 267 89: 1;2<=>?= 02@8AB@)
.8#%5 %9+F)5% @,5 1 =@#1- (%5 " F98D" ',"# ;3+ µ%- =199>- H1&>- µ%- 
:1#%,8;1*# (%5 µ%- 0"µ51*&:1B# ,5- =&1I=1F>')5- ,"- %=@:#3'"-.
.2# @µ3- *=2&?)5 µ>'% µ%- " &8;% ,"- /%F)52- =8',"- ,@,) 1 A&5',5%#@- 
µ=1&)8 #% J)=)&2')5 (%5 ,1# 5'?*&@,)&1 =@#1 (%5 ," µ):%9B,)&" F98D" 
=1* *=2&?)5 '," ;3+ ,1*.
K 2#F&3=1- :1#%,8;)5 =&%:µ%,5(2 ',1# =@#1, )8,) %=@ %=&1')J8%,
)8,) %=@ (2(1*- *=191:5'µ1B- )8,) (%5 %=@ µ5% %0)J5@,",2 ,1*.
L,%# >&?1#,%5 '," ;3+ µ%- F98D)5- (%5 01(5µ%'8)- (%5 ,1# 0&@µ1 µ%- 
,1# '()=2;1*# µ%B&% 'B##)H% %#%&3,56µ%',) :5%,8 #% *=2&?)5 ,@'1- 
=@#1- '," ;3+.
K =@#1- %:%=",18 %0)9H18, =&1>&?),%5 %=@ =199>- %5,8)-. E'F>#)5)-,
F2#%,15 =&1'H596# µ%- =&1'6=3# (%5 299)- %5,8)- ',1 0&@µ1
,"- ;3+- µ%- :8#1#,%5 %H1&µ+ #% %*J"F)8 (%5 #% =199%=9%'5%',+ 
1 =@#1- µ%-. M) %*,+ ,"# ',5:µ+ ,1* 1=151*0+=1,) =@#1* )8,) µ5(&1B 
)8,) µ):291* 0)# F% =&>=)5 #% J)?#2µ) ,"# <=)&%:8% C)1,@(1 " 1=18% 
)8#%5 " /%'895''% ,1* =@#1*. .80) ,1# NB&51 µ%- (%5 <5@ ,"- )=2#3 
',1# ',%*&@, *=>&H)&) 3- µ",>&% %(1B:1#,%- @'% )5- /2&1- ,1* N*&81* 
µ%- >9):%# µ) ;"91,*=8% (%5 ;"91HF1#8% 15 :&%µµ%,)8- (%5 15 O%&5'%815,
>/9)=) ,1# NB&51 µ%- #% */&8;),%5, #% 0>?),%5 )µ=,*'µ1B-,
(19%H5'µ1B-, µ%',5:6')5-, %(2#F5#1 ',)H2#5 (%5 /%&B ',%*&@ 
(%5 #% 10":)8,%5 ',1# P19:1F2.
«617µ%.% 8)4(5-$ "'$ 0%98.%$ %2"4/» (%5 :5’ %*,@ =2#,1,) '*#,&>?)5 
',1# %#F&6=5#1 =@#1 (%5 @=151- =&1',&>?)5 µ) =8',", 9%µ/2#)5 
,1 06&"µ% «&91/ "1 *2µ7+91$ "' %)"4*-#/». 
K A&5',5%#@- 0)# F% =&>=)5 #% (%,%/29),%5 %=@ ,"# 01(5µ%'8% ,1* 
=@#1* :5%,8 @=3- :5% ,1# NB&5@ µ%- /&>F"() 1 M8µ3# 1 N*&"#%81- 
«6:= C<9 8@: D8=3<@E =38A»,  >,'5 (%5 :5% )µ2- F% *=2&?)5 =2#,1,) 
>#%- N*&"#%81- :5% #% µ%- /1"F+')5 (%5 #% µ%- '*µ=%&%',%F)8.
N*&"#%81- )8#%5 " F)8% ?2&5- =1* %#%/9B;)5 %=@ ,"# ',%*&5(+ F*'8% 
,1* A&5',1B µ%-. N*&"#%81- )8#%5 " <=)&%:8% C)1,@(1- " 1=18% 
'*µ=%&%',>()5 (%5 %(1B)5 ,1 /1*/@ (92µ% (2F) =1#)µ>#1* %#F&6=1*.
Q <=)&%:8% C)1,@(1- ',>()5 (%5 =%&":1&)8 )8#%5 " «&:$"#$ -(&./»,     
«' "#$ %&'(&)*µ+$#$ µ,$' -(&./». 
R)# )8µ)F% 15 µ@#15 =1* =1#2µ) ',"# ;3+. L915 15 %#F&6=15, )8,) )8#%5 
(1#,2 ',1# C)@, )8,) )8#%5 µ%(&52 %=@ ,1# C)@, @915 >?1*# >#%# =@#1 



3

(%5 0)# )8#%5 =2#,1,) '*:()(&5µ>#1-, %992 )#%992''),%5. 7) ,"# F)&µ+
=%&2(9"'" H)B:)5 1 >#%- =@#1-, >&?),%5 1 2991-, 6',) 1 2#F&3=1- 
#% µ"# µ>#)5 ?3&8- =@#1 (%5 %*,@ (%,2 ?2&5# C)1B :5% #% µ=1&)8 #% )8#%5 
1 2#F&3=1- '*#)?6- (1#,2 ',1# C)@ (%5 #% %#%;",2)5 ,1# C)@.
«;<9)-, -$ 5(.=-) -µ$4*5'µ+$ *12».  R"9%0+, NB&5) ') F*µ"F+(%µ)
µ>'% ',1# =@#1 µ%-, 9>)5 1 =&1H+,"-.
S,'5 1 =@#1- F% =&>=)5 #% )8#%5 1 H891- µ%-. T>#) ,% %:519@:5% 
,"- )((9"'8%- µ%-, @,5 *=+&?) >#%- *=1,%(,5(@-, 1 1=181- =%&%(%91B') 
)=8 )=,2 19@(9"&% ?&@#5% #% ,1* =2&)5 1 C)@- ,5- F98D)5- (%5 ,1# =@#1.
N%5 =2)5 ?%&1Bµ)#1- µ),2 %=@ )=,2 ?&@#5% ',1# :>&1#,2 ,1*, >#%# 2:51 
2#F&3=1 (%5 ,1* 9>)5: «>+91$"%, µ- ")/ &1((+/ &91*-2?+/ @)% -&": 
?9,$)% @(<"#*% %&, "1$ &,$1». 
!@,) 1 :>&1#,%- 02(&*') (%5 ,1* )8=): «A%)8. µ12, &4@%)$- 
0%) &91*-2?4*12 :((% -&": ?9,$)%, $% 8B*-) 1 C-,/ &:() "1$ &,$1,
@)%". ?#9./ %2",$ 8-$ µ&19-./ $% *#5-./». 
S,'5 )J":1B#,%5, %*,2 =1* )8=) 1 8051- 1 NB&51- µ%-: «D): &1((B$ 
5(.=-#$ 8-) 2µ:/ -)*-(5-.$ -)/ "'$ E%*)(-.%$ "#$ 129%$B$»
(%5 «-$ "# 0,*µ# 5(.=)$ +F-"-, %((: 5%9*-."-, -@B $-$.0'0% "1$ 
0,*µ1$».  Q #8(" >?)5 =2#,1,) '"µ%'8% '," ;3+ µ%- (%5 :5% #% #5(+')5 
1 2#F&3=1- ,"# %µ%&,8%, :5% #% #5(+')5 ,5- F98D)5- (%5 ,5- 01(5µ%'8)-,
?&)52;),%5 ,"# )J BD1*- 0B#%µ". 7@#1 1 C)@- )8#%5 .()8#1- 1 1=181- 
µ=1&)8 #% 06')5 ,"# 0B#%µ" :5% ,"# '3,"&8% µ%-.
U>/%5% )8#%5 (%5 15 2:515 ,"- )((9"'8%- µ%- 15 1=1815 =>&%'%# @915,
µ"0)#@- )J%5&1*µ>#1* %=@ ,1 (%µ8#5 ,1* =@#1* " %(@µ" %=@ ,1# =@#1 
,"- µ1#%J52-, )()8 @=1* 1 052/191- ,1*- =)8&%J) =19B 05% ,3# 91:5'µ6#.
$9+F1- µ%&,B&3# *=>H)&%# =1992 (%5 0)5#2 µ%&,B&5% :5% ,"# 0@J% 
,1* C)1B.
L915 =>&%'%# %=@ ,1 (%µ8#5 ,1* =@#1* :5% 0B1 9@:1*-. $&6,1#,
:5%,8 " D*?+ ?%9()B)%5 µ>'% %=@ ,1# =@#1 (%5 0)B,)&1#, :5%,8 @=151- 
%=1H2'5') #% %(191*F+')5 ,1# A&5',@, '8:1*&% F% *=1H>&)5, :5%,8 
F% '*#%#,+')5 ,"# µ%#8% ,1* %&?>(%(1* (%5 %#F&3=1(,@#1* 05%/@91*.
S,'5 (%5 )µ)8- @915 µ>'% ',"# (15920% ,1* (9%Fµ6#1- =1* =)&=%,2µ)
') %*,+ ," ;3+, %- µ"# J)?#2µ) @,5 ') (2F) =@#1 =%&%µ1#)B)5 
" %=)9=5'8%. N%5 ,"# %=)9=5'8% µ=1&)8 #% ,"# 056J)5 (%#)8- H3,8;1#,%- 
,"# D*?+ ,1* µ) ,"# /%F)52 =8'," ',1# A&5',@ (%5 µ) ,"# %:2=" 
') E*,@#. Q %=)9=5'8% 0)# >?)5 (%µµ8% F>'" µ>'% ',"# ?&5',5%#5(+ 
D*?+.
A:%=",18 %09)H18, %- µ"# J)?#2µ) =1,>, ') (2F) =@#1 #% %=)*F*#@µ)F% 
',"# <=)&%:8% C)1,@(1 (%5 #% ,"# =%&%(%91Bµ) µ) F)&µ+ =8',":
<=)&%:8% C)1,@(), «' "#$ %&'(&)*µ+$#$ µ,$' -(&./ 
0%) "#$ &1(-µ12µ+$#$ 3145-)%», /1+F"') (%5 )µ2- #% /:1Bµ) µ>'% 
%=@ ,1# =@#1 ,"- ;3+- (%5 µ%;8 µ) ,1# *µ#30@ %- )=%#%9%µ/2#1*µ):
«G &%$<µ$'"- H4"-9, ' "-01<*% "1$ &:$"#$ I@.#$ %@)B"%"1$ J,@1$ 
8-F%µ+$' "'$ $2$ &91*719:$, %&, &:*'/ 9<*%) *2µ719:/ :&%$"%/ 
0%) "'/ µ-((1<*'/ (<"9#*%) 01(:*-#/ "12/ *1) 31B$"%/, I(('(1<)%». 



4

Αναδηµοσίευση απ ό το π εριοδικό «ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ»
της Ιεράς Μητροπ όλεως Γρεβενών του µηνός Αυγούστου 2011
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ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣΠρος ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθησαναπό εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς.Πατριαρχείου 25-12-11 $1,042Christmas Bowl 6-1-12 $ 837Πατριαρχείου Ιεραποστολή 5-2-12 $1,009Πατριαρχείου Ιεραποστολή 5-2-12 $1,009Πατριαρχείου Ιεραποστολή 5-2-12 $1,009
Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των εκτάκτων δίσκων
στην Εκκλησία μας και τους ευχόμεθα κάθε χαρά και ευλογία παρά Κυρίου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ Ν.Α.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

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

22α Απριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ εσπέρας:Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία, χοροστατούντοςτου Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ, ώρα ενάρξεως 6.30 μ.μ.

23η Απριλίου, ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00 – 11.00 π.μ.Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντοςτου Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥκαι Λιτάνευσις της Εικόνας του Αγίου.Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, το Διοικητικό Συμβούλιοτης Κοινότητας-Ενορίας μας θα έχει φαγητό, για όσους επιθυμούν να καθίσουν.Επικαλούμεθα σε όλους τους Χριστιανούς μας πλούσια την Χάριν και ευλογία του ΑναστάντοςΧριστού μας δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και σας προσκαλούμενα συμμετάσχετε στις εορταστικές εκδηλώσεις μας, για να συμπροσευχηθούμεκαι να συμπανηγυρίσουμε την εορτή του Προστάτου της Κοινότητας-Ενορίας μας.

Στον Ιερό µας Ναό ετελέσθησαν οι γάµοι των:

• κ. Σπ υρίδωνος Περδικογιάννη µετά της δίδος Ελευθερίας Ζαµπ ούνη 26/12/11
• κ. Ερµή Κυπ ριανού µετά της δίδος Διονυσίας Σκαλτσά 8/1/12
• κ. Παναγιώτη Σπ υροπ ούλου µετά της δίδος Ιωάννας Αθανασοπ ούλου 14/1/12
• κ. Ιωάννη Σαριδάκη µετά της δίδος Μαγδαληνής Κασίου 15/1/12
• κ. Τιµολέοντος Μάζη µετά της δίδος Καλλιόπ ης Στοϊλά 21/1/12
• κ. Peter Sorgini µετά της δίδος Ευαγγελίας Γιαννοπ ούλου 4/2/12
• κ. Χρήστου Ζαχαρία µετά της δίδος Michelle Stokes 11/2/12

Σε όλους τους νεονύµφους ευχόµεθα εγκάρδια, όπ ως ο Κύριος τους ευλογεί π άντοτε, για µια χαρούµενη
συζυγική και ευλογηµένη οικογενειακή ζωή.
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΕΙΩΝ 12-2-12

ΕΟΡΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΩΝ 5-2-12

Tην Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012 εόρτασε ο σύλλογος Ηλείων η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ» την µνήµη
του Αγίου Ιεροµάρτυρος Χαραλάµπους του θαυµατουργού.
Τα µέλη του ∆. Συµβουλίου και του Συλλλόγου εκκλησιάστηκαν την Κυριακή στο Ναό µας και ετέλεσαν
αρτοκλασία υπέρ υγείας των µελών και υποστηρικτών του Συλλόγου.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνας του Αγίου.
Θερµά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και τα µέλη του Συλλόγου για τις εορταστικές εκδηλώσεις τους.

Την µνήµη των τριών τοπικών Αγίων, του Αγίου Αναστασίου, του Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους
και του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου εόρτασε και φέτος ο Σύλλογος των Αργοναυπλίων «ΤΟ ΠΑΛΑΜΙΔΙ».
Την Κυριακή 5η Φεβρουαρίου, τα µέλη του ∆ Συµβουλίου και του Συλλόγου εκκλησιάστηκαν στο Ναό µας
και ετέλεσαν αρτοκλασία υπέρ υγείας των µελών και ευόδωσης του έργου του Συλλόγου των.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας των Αγίων.
Θερµα συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το ∆. Συµβούλιο του Σύλλογου για τις εορταστικές
εκδηλώσεις τους.
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Την Κυριακή 8η Ιανουαρίου 2012, µετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας το Εκκλησίασµα όλων των
Ενοριών µας µετέβη στην προβλήτα του Glenelg για τον καθιερωµένο Αγιασµό των Υδάτων και το
Φεστιβάλ της ∆ιακοινοτικής Επιτροπής.
Τον Αγιασµό ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός µας κος Νίκανδρος µε τη συµµετοχή του Ιερού Κλήρου
της πόλεώς µας. Εκατοντάδες πιστών µας, παρά τις ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, παρακολούθησαν την
τελετή καθώς και οι πολιτικές αρχές της πόλεώς µας και ο ∆ήµαρχος της περιοχής City of Holdfast Bay.
Μετά τον Αγιασµό ακολούθησε το Φεστιβάλ της ∆ιακοινοτικής Επιτροπής, το οποίο σηµείωσε και φέτος
επιτυχία τόσο από συρροή κόσµου όσο και από πλευράς οργάνωσης. Θερµά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο
και τα µέλη
της ∆ιακοινοτικής Επιτροπής καθώς και σε όλους που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης αυτής.
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Κοινότητας, Φιλοπτώχου και Νεολαίας µας εργάστηκαν και αυτή τη χρονιά
προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Φεστιβάλ.
Θερµά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχαριστίες για την εργασία και προσφορά τους.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ 8-1-12
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On Sunday 8 January 2012, the Blessing of the Waters ceremony was conducted at the Glenelg Jetty by His Grace
Bishop Nikandros of Dorylaeon with the support of all the Orthodox parish priests and in the presence of
distinguished political and council leaders.

Many young men were in the water, aspiring to retrieve the cross because it is considered a blessing for the successful
swimmer and his family. This year Yiannis Frazis of St George Church was the champion retrieving the cross,
receiving the blessing of Bishop Nikandros and a gold cross. Commemorative medals were given to all swimmers for
their effort.

After the Blessing of the Waters the festival took place at the Glenelg Foreshore where the Inter-Communities
Council, together with representatives/volunteers from all the parishes and communities, provided a range of meat
specialties, salads, sweets and drinks. Musical entertainment was provided and supported the performance of dancing
groups.

Thanks go to the Holdfast Bay Council and congratulations to the organising committee of the 2012 Blessing of the
Waters and festival

BLESSING OF THE WATERS – FESTIVAL 8-1-12



Επιτυχία είχε και εφέτος το αποκριάτικο γεύμα που διοργάνωσαν, όπως κάθε χρόνο, τα Δ. ΣυμβούλιαΚοινότητας και Φιλοπτώχου, την Κυριακή της Απόκρεω 19 Φεβρουαρίου μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας.Όλοι που συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας αυτή είχαν ένα πλούσιο γεύμα και ευχάριστες μεσημεριανές ώρεςσε φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.Ο π. Διογένης εκ μέρους των Δ. Συμβουλίων ευχαρίστισε όλους για την συμμετοχή τουςκαι ιδιαίτερα τους κάτωθι δωρητές:
• Θεόδωρο Τσάκο για τα σαλατικά.
• Νίκο Κοτσάνη από το Aubergines για τα καρπούζια και πεπόνια
• Jim Gatis και John Solomos από το SA Linen για τα τραπεζομάντηλα,καθώς και όλους που μας πρόσφεραν διάφορα δώρα για το λαχείο.Ευχαριστούμε τους Γεώργιο Καράπαπα, Κώστα Μανουρά, Νίκο Ανδριανόπουλο, Ξενοφώντα Ματζώρο,Δημήτρη Κοστομοίρη που έψησαν τα σουβλάκια.Εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους που έμειναν μετά την εκδήλωση και μας βοήθησαν για να τακτοποιηθούντα τραπέζια και οι καρέκλες.Τέλος συγχαρητήρια και ευχαριστίες στα μέλη των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχουπου εργάσθκαν φιλότιμα και ακούραστα για την επιτυχία της εκδηλώσής μας αυτής.Ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβείων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεώργιου να χαρίζει σε όλους υγείακαι κάθε οικογενειακή χαρά και ευλογία.

10

ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-2-12
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ΚΗΔΕΙΕΣ

Στον Ιερό µας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπ τίσεις:

Ο κ. Φώτιος και Κυριακή Άµπαδου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Πηνελόπ η,
µε ανάδοχο την ∆ις Γεωργία Σταυροπούλου. 7/1/12
Ο κ. ∆ιονύσιος και Μαρία Βενιζέλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο,
µε ανάδοχο την κα Αγγελική Μανήσαλη. 14/1/12
Ο κ. Γεώργιος και Αντωνία ∆αµιανού εβάπτισαν το αγοράκι τους Αντώνιο,
µε ανάδοχο την ∆ις Κυριακή Καρυπίδη. 14/1/12
Ο κ. ∆ηµήτριος και Jennifer Ρώτα εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,
µε ανάδοχο την ∆ις ∆ήµητρα Μιχαλοπούλου. 28/1/12
Ο κ. Νικόλαος και Καθολική Καραγιάννη εβάπτισαν το αγοράκι τους Κυριάκο,
µε ανάδοχο την Φαίδων Αγγέλου . 29/1/12
Ο κ. Γεώργιο και Βασιλική Πάπα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελισάβετ,
µε ανάδοχο την κα Άννα Μωραΐτου. 12/2/12
Ο κ. Ιωάννης και Melinda Αθανασοπούλου εβάπτισαν το αγοράκη τους Ζηνά,
µε ανάδοχο τον κ Ανδρέα Αθανασόπουλο. 18/2/12
Ο κ. Scott και Φωτεινή Foster εβάπτισαν το αγοράκη τους Ζαχαρία,
µε ανάδοχο τον κ. Σταύρο Γατή. 25/2/12
Ο κ. Γεώργιος και ∆έσποινα Κωστοµοίρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευανθία,
µε ανάδοχο τον κ. Αντώνη Κοκολάκη. 25/2/12
Ο κ. Nino και Μαρία Piombo εβάπτισαν το αγοράκι τους Χριστιανό,
µε ανάδοχο την ∆ις Αικατερίνη Αναστασοπούλου. 26/2/12
Ο κ. Pali και Ιουλία Dodaj εβάπτισαν το αγοράκη τους Ζαχαρία,
µε ανάδοχο τον κ. Νίκο Ζουµαρά. 10/3/12
Ο κ. Κυριάκος και Kanyakorn Στάµου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αικατερίνη,
µε ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Ρούφη. 10/3/12
Ο κ. ∆ιονύσιος και Ευθαλία Φραγκογιάννη εβάπτισαν το αγοράκι τους Δηµήτριο,
µε ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Αλεξανδρίδη. 11/3/12

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

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Απ εδήµησαν π ρος Κύριον και εκηδεύθηκαν απ ό τον Ιερό µας Ναό οι αείµνηστοι αδελφοί µας:

Μιχαήλ Sharon ετών 41 καταγοµένη από Αδελαΐδα 29/12/11
∆ηµητροπούλου Θεοδώρα ετών 78 καταγοµένη από Καλάβρυτα 3/1/12
Αυγουλάς Κωνσταντίνος ετών 89 καταγόµενος από Αλεξάνδρια Αιγύπτου 6/1/12
Πάνου Ευανθία ετών 78 καταγοµένη από Φίκη Τρικάλων 7/1/12
Ασηµακόπουλος Αναστάσιος ετών 93 καταγόµενος από Βρύνα Ολυµπίας 17/1/12
Λυµπεροπούλου Βικτώρια ετών 85 καταγοµένη από Μεσσηνία 7/2/12
Ευρενιάδη Αθανασία ετών 64 καταγόµενη από Βατόλακο Γρεβενών 8/2/12
Τάνταλος Νικόλαος ετών 85 καταγόµενος από Λειβαδιά 22/2/12
Στρατηγέλλης-Τέλλης Ιωάννης ετών 80 καταγόµενος από Λέσβο 29/2/12
Παπαφιλόπουλος Ευθύµιος ετών 75 καταγόµενος από Αρκαδία 5/3/12
Κουρτίδης Ελευθέριος ετών 76 καταγόµενος από Σέρρες 9/3/12
Καραµούζη Ευγενία ετών 81 καταγοµένη από Καλάβρυτα 9/3/12
Μπίµπα Βασιλεία ετών 81 καταγοµένη από Ζαγκλιβέρη, Θεσσαλονήκης 16/3/12
Θεοδώρου Σταυρούλα ετών 93 καταγοµένη από Σπάρτη, Λακωνίας 17/3/12
Ροµπάκης Νικόλαος ετών 85 καταγόµενος από Κρήτη 19/3/12

Στους οικείους και συγγενείς των αειµνήστων αδελφών µας απ ευθύνουµε θερµά και εγκάρδια συλλυπ ητήρια
ευχοµένοι όπ ως ο Κύριος αναπ αύσει τις ψυχές των, στην ουράνια Βασιλεία του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Μετά τις εγγραφές π ου έγιναν το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, άρχισε
την λειτουργία του το Ελληνικό µας σχολείο στις 11/2/12.
Οι τάξεις του Δηµοτικού και Γυµνασίου (Reception – Year 10)
λειτουργούν κάθε Σάββατο 9.00-12.00 και στεγάζονται
στις αίθουσες του Κολλεγίου µας
73 Rose Street Mile End (Senior Campus).
Διευθύντρια του Σχολείου µας ανέλαβε η Δις Σταµατική Κρήτα.
Τα µαθήµατα για την 11η τάξη (Stage 1)
γίνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 4.00-6.00 µ.µ.
Τα µαθήµατα για την 12η τάξη (Stage 2)
γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 4.00-6.00 µ.µ.
Στην 11η και 12η τάξη του Γυµνασίου διδάσκει ο Φιλόλογος
Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Φρατζής.
Ευχαριστούµε το Συντονιστή Εκπ αίδευσης κ. Βασίλειο Γκόκα
για την π αραχώρη της κας Μαρίας Καλπ ακά στο σχολείο µας.

Το ∆ιδακτικό προσωπικό αποτελούν οι κατωτέρω. Από αριστερά προς δεξιά:
Μαρία Κώστα, Μαρία Καλπακά (Προξενείου), Αιµηλία Πανούτσου ο π. ∆ιογένης,

Ζωή Παπαφιλοπούλου, Αιµηλία Βέλκου, Σταµατική Κρήτα (∆ιευθύντρια),
Αικατερίνη Ξάνθη, Φωτεινή Θεοδωρακοπούλου

(αντικάθιστα την κα Αναστασία Καλαϊτζή).
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ 18-2-12

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου έγινε
ο Αγιασµός για την έναρξη της νέας µας
σχολικής χρονιάς.
Τον αγιασµό ετέλεσε ο π. ∆ιογένης,
ο οποίος ευχήθηκε στα παιδιά
και τους ∆ασκάλους υγεία και κάθε
πρόοδο και επιτυχία στο έργο
και την αποστολή τους.
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Την Κυριακή 4 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Norwood έγινε η εις ∆ιάκονον χειροτονία
του Μιχάλη Ψαροµµάτη νεότερου Υιού του π. Σταύρου Ψαροµµάτη.
Την χειροτονία ετέλεσε εκ µέρους του Σεβασµιωτάτου Αρχιεπισκόπου µας κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ο Θεοφιλέστατος Επισκοπός µας κ. ΝΙΚΑΝ∆ΡΟΣ.
Στον κατάµεστο Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού Κληρικοί και Λαΐκοι αναφώνησαν το ΑΞΙΟΣ
και προσευχήθηκαν όπως «Η Θεία χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα,
και τα ελλείποντα αναπληρούσα» καταστήσει άξιον τον εισερχόµενον εις τον πρώτον βαθµόν
της Ιεροσύνης Ιεροδιάκονον Μιχάλη.
Ευχόµεθα όπως ο Κύριος τον φωτίζει και τον ενδυναµώνει ώστε να αναδειχθεί ΑΞΙΟΣ
της αποστολής και του Ιερού καθήκοντός του στον Πνευµατικό αµπελώνα της Εκκλησίας µας.
Αγαπητέ µας Μιχάλη θερµά συγχαρητήρια και πάντα ΑΞΙΟΣ.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΟΔΙΚΟΝΟΥ
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NEW YEAR ‘RESOLUTIONS’ 
 
At the beginning of each year we plan to improve our lives, with a set of actions, which are 
commonly known as “resolutions” – these are often abandoned by the end of January! 
 
With the start of the tertiary academic year in March, it is appropriate to reflect on what 
our teenage children hope for and need from us as parents. Knowing that the world around 
them is no longer so structured or cocooned, they are influenced as they become immersed 
in and exposed to the elements of the wider community!  To understand teenagers’ needs as 
their bodies grow, physical appearances change, emotions are in turmoil and their minds 
mature, parents need to reflect on their own position and value system.   
 
Following is the request of teenagers, addressed to their parents: 

 
• Give me clear boundaries - you are my primary role models 
• Be your true self, consistent, steadfast and reliable - so that I may feel secure 
• Guide me with your vast experiences - you are my compass 
• Answer my questions honestly so that I do not look elsewhere for answers 
• Trust me - do not challenge me as I may be forced to protect myself 
• Allow me to test my strengths but catch and support me when I fall 
• Do not give me everything I ask for - I am testing you! 
• Do not reprimand me in front of others - I feel humiliated! 
• Do not call my mistakes sins - my morals are challenged! 
• Do not fret if I fake sickness - I look for attention and test your love! 
• Do not make promises you cannot keep - I will doubt your words! 
• Seek forgiveness if you have wronged me 
• Realise I am growing quickly, but wisdom only comes with maturity; and 
• Remember, I cannot grow without nourishment, your support and love – 

 Be my lighthouse in the dark! 
 
Suggested resolutions for the parent: 

• I undertake to do everything in my power to love, guide, support and 
 protect you during this “apprenticeship phase of your life – L plates” 

• I will grow with you as we work through your trials and tribulations 
• I will be here for you 24/7 for the rest of my life – I will never abandon you! 
• I will honour your rights whilst guiding you through your responsibilities! 
• I love you as you are now and promise to love you as you grow 
• I will always be your positive role-model, lighthouse and compass 
• Never be afraid to approach me on any matter that concerns you! 
• As I am only a human being with human frailties - I am not infallible! 
• Take the best qualities you see in both your parents and build upon them. 
• Remember, what you achieve you do for yourself and the Glory of God! 

 
TOGETHER WE WILL GRADUATE! 

 
Pres Anna Patsouris  

 
Plan like you will live forever – Live as though it is your last day! 

 

NEW YEAR ‘RESOLUTIONS’
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Αγιασμος Κολλεγιου
Blessing of the CollegeOn Tuesday 7th February 2012 BishopNikandros of Dorylaeon, assisted byVery Reverend Father Diogenis andReverend Con conducted the blessingceremony and individually blessed allthe students, wishing them everysuccess for the 2012 academic year.
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Announcement of Student Representatives for 2012At a school assembly on Thursday 1st March, the elected student representatives, sports team leaders and the prefects for2012 were introduced and awarded with their relevant ties and lapel-pins.The elected student representatives have a leadership role within the school whilst they represent the College at externalevents and functions.For the first time the College has three prefects elected by the students:
Savvas Frazis, Zaharoula Paitaridis and George RhigasCongratulations to all those elected, as with guidance and assistance, they will have the opportunity to expand theirpersonal skills, strengths and attributes.Dr Panagopoulos presented a plaque to Jun Sik Nam (TER score of 98.10) the Dux of the College for 2011. Considering Junhas been in Australia only a short time, an impressive result and he is an exceptional role-model for students to emulate!The Principal congratulated him and offered the College’s best wishes for his continued educational success at AdelaideUniversity.
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SAINT PHILOTHEI, The Athenian – 19 February

Throughout the ages Greece, an ill-defined peninsula of theMediterranean with very few natural resources, hasyielded to civilization some of the world’s greatest figuresin science, culture, politics and religion.Athens, the capital of this glorious land had been hailed asa place for philosophers and great minds, amongst which isa sixteenth-century woman whose positive stand for Christand resistance towards the thrust of the Turkish invader,helped assure the permanence of Christianity not only inGreece but in other lands as well. A young girl translatedpiety into action for God and man in the face ofoverwhelming pressures of the time.Whilst Christianity was being tested by the malevolencefrom Islam holding hostage all of Greece, a wealthy coupleof Athens, Syrigy and Angelos Benizelos after many yearsof marriage, had a child in 1522 and named her Rigoula.She was reared in an atmosphere of love and wealthwherein at the age of 12, was given in marriage to awealthy young man who brutalized her - his death 3 yearslater made her a widow before the age of 16 years.Returning to her parents’ home, Rigoula refused toconsider another marriage and following the death of herparents shortly thereafter, found contentment only whenhelping the oppressed and the poor.As the owner of extensive holdings, she assigned theiradministration to others, choosing to direct herconsiderable wealth for the conversion of the Church of StAndrew (where the Archdiocese now stands) into awomen’s nunnery, becoming a nun, taking the namePhilothei and being its first υγουμενη (abbotess). Philotheiextended the role and work of the nuns from passive toactive by introducing the production of practical objects ofarts and crafts, thereby raising additional income toexpand the assistance to the poor. As a result of Philothei’sinitiative a new industry was created and since then,handiwork has been the hallmark of many nunneries!Orphanages, hospitals, geriatric homes and philanthropycentres were built to provide assistance, guidance andsustenance to the poor, disadvantaged, derelict and peoplewith special needs. Philothei’s movement grew in strengthand popularity, as it also opened the eyes of the Atheniansto spiritual growth and maintenance of ethnicity andnational culture at a time of strong challenge!The Turks had hoped that their presence and pressurewould result in gradual conversion to the Muslim faith –however their efforts were met with resistance, as politicaland religious leaders like Philothei did not give ground,being resolute in their love of Greece and service to JesusChrist.When it was evident that Islam could not take root inAthens, a Christian stronghold since the days of theapostles, the Turks lashed out at the leaders, deliberatelyselecting Philothei as their principal spiritual target – not

only because everything she did was in open defiance ofthe Muslims but they considered her femininity aweakness that would more readily acquiesce. How wrongthey were!On 2 October 1588, during a vespers service at SaintDionysios Αρεοπαγιτου in Patisia, the Turks set upon herand the other defenceless women, clubbed and stonedthem, then dragged them out into the street in full view ofmany outraged Athenians. Philothei was carried from thescene of this carnage to Μονη της Κολογρεζας where nunsattended to her wounds with love – five months later shesuccumbed to her wounds on 19 February 1589, at the ageof 67 years.Within the Μητροπολιτικο Ναο των Αθηνων are enshrinedPhilothei’s relics, together with a beautiful Byzantine iconof Her. The street on which the Archdiocese of Greece inAthens is located is called “Saint Philothei”, where manyecclesiastical and religious products are made and sold.Faith and determination was the foundation with herpersonal wealth helping her to create institutions andorganisations for the benefit of the poor, in honour of ourLord. Today, numerous women’s organisations carry hername within Greece and overseas, honouring her workwith the poor and disadvantaged, concurrently celebratingthe life of one of the finest daughters of the city of Athens!
We celebrate the feast day of Saint
Philothei on 19 February.

The role of assisting and supporting the poor and
disadvantaged with professional advice, guidance and
financial assistance falls within the realm of welfare services
in Australia. As a former member of the Board of
Management of the Greek Welfare Centre in Adelaide in the
early 1980s, I am delighted that some years ago GWC chose
Saint Philothei (Αγια Φιλοθεη) as its patron saint.

The passion with which Saint Philothei devoted herself and
her wealth to the poor is worthy of celebration – mimicking
her personal strength against all odds is hard for all of us to
achieve! However, anything we can do to assist those in
need by contributing in kind or as a member of the
volunteers groups, will no doubt be appreciated and
welcome!

One way of complementing the work of Saint Philothei in
Australia is for each one of us to add one building block to
the Church of Philanthropy she started more than 500 years
ago – one action, a kind word, one kind deed starts our path
to salvation!

Presvytera Anna Patsouris
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