«Ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς
ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με Πατρός». (Ἰωάν. 14:24)

«Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου,
καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις». (Πράξεων 2:4)

ΦΩΝΗ TΗΣ OΡΘOΔOΞΙAΣ
VOICE OF ORTHODOXY
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Συντάσσεται ὑπό Ἐπιτροπῆς προνοίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
242 Cleveland St., Redfern, 2016. Tel. 9698 5066

VOLUME 31 No 4-6

Print Post Approved PP 24555000018

†ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

OFFICIAL PUBLICATION OF THE GREEK ORTHODOX
ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA
Ἐτησία Συνδρομή — Annual Subscription $ 20.00

Τεῦχος 347-349

Ἀπρίλιος-Ἰούνιος/April-June 2009

†STYLIANOS

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας

By the grace of God Archbishop of Australia

Παντί τῷ Ἱερῷ Κλήρῳ καί τῷ εὐσεβεῖ Λαῷ
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

To all the Clergy and devout faithful
of our Greek Orthodox Archdiocese

Ἀδελφοί Συλλειτουργοί καί «τέκνα φωτόμορφα τῆς
Ἐκκλησίας»,

Brother concelebrants and ‘Light-filled children of the
Church’,

υμπορευθήκαμε κι’ ἐφέτος λατρευτικῶς (ὅσο καί
ὅπως μᾶς ἀξίωσε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ), στό Στάδιο
«καθαρμῶν» τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, ὥστε ἐν
κατανύξει νά ἑορτάσωμε τίς Ἀκολουθίες τῶν
Τιμίων Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Καί γνωρίζομε βέβαια ὅτι τόσο ἡ «ἑτοιμασία»
ὅσο καί ἡ «ἀπόλαυση» τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εἶναι μιά
δωρεά τοῦ Θεοῦ πού δέν θά μπορούσαμε ποτέ νά
περιμένουμε, ἰδίως μετά τήν αὐτόβουλη ἀνταρσία καί
πτώση μας.
Ὅμως, ἀκριβῶς γι’ αὐτό, αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη
νά μή σιωπήσουμε, ὅπως ἐπιβάλλει τό ἀπροσδόκητο
θαῦμα. Δεχόμαστε ἀνεπιφύλακτα τήν σωτήρια προτροπή τοῦ ἀνυπέρβλητου θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας
Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, πού παραγγέλλει
ἐπιγραμματικά: «Τό μυστήριον σιγῇ τιμάσθω!»
Ἐν τούτοις, ἡ ἀπό μέρους μας αὐτονόητη «σιγή»,
ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου ἐν γένει, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ
μυστηρίου τῆς Ἀναστάσεως, δέν ἀποκλείει ἀπολύτως
τόν εὐλαβῆ στοχασμό μας ἐντός τῶν «ἐσκαμμένων»,
δηλ. μέσα στά ὅρια τῆς θεοχαράκτου Παραδόσεως τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Σ’ αὐτά τά ὅρια τολμοῦμε σήμερα ἐδῶ νά ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή μας σ’ ἕνα ψαλμικό στίχο τοῦ
Δαυΐδ, πού, ἐνῷ συχνά τόν ἀκοῦμε ἐκφωνούμενον
εἰς τήν Ἐκκλησία, δέν μᾶς ἀπασχόλησε ἴσως ὅσο θά
ἔπρεπε «ἑρμηνευτικῶς» μέχρι τώρα.
Πρόκειται γιά τήν ἐντονώτερη καί πληρέστερη
κραυγή τοῦ Προφητάνακτος, ἡ ὁποία οὐδόλως μᾶς
πανικοβάλλει, ὡς «κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ». Μᾶλλον μᾶς
συνεγείρει ὡς «Ἐγερτήριο Σάλπισμα» σέ πανανθρώπινη
ἐγρήγορση γιά σωτηρία. Οὐδείς ἄλλωστε ἀγνοεῖ ὅτι τήν
ὥρα τούτη περνοῦμε νύχτα «βαθιά» καί «ἀσέληνο», γιά
ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα.
Ἰδού, ὁ συγκλονιστικός Δαυϊτικός στίχος:
«Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου

gain this year, we have worshipfully struggled
together in the Arena of Great Lent for our
‘purification’ (to the degree and manner afforded us by the mercy of God), in order that
we might celebrate prayerfully the Services of the Holy
Passion and the Resurrection of Christ.
And we know, of course, that both our ‘preparation’
for, and our ‘contentment’ in, the RESURRECTION are
gifts of God which we could never have anticipated, especially after our willful rebellion and fall.
However, precisely because of this, we feel the need
not to observe silence, as this unexpected miracle demands of us. We accept unreservedly the salvific exhortation of that unsurpassable theologian of the Church,
St Gregory of Nazianzus, who summons us emphatically: “Honour the mystery in silence!”
Yet, the self-understood ‘silence’ on our behalf, in
light of the mystery generally - especially the mystery
of the Resurrection - does not absolutely preclude our
pious contemplation within the ‘already established
bounds’, i.e. within the boundaries of the divinelyetched Tradition of the People of God.
Within these boundaries we dare here, today, to focus our attention on a Psalm of David which, although
we have often heard it articulated in Church, perhaps
has an ‘interpretation’ that has not engaged us as much
as it should have.
We refer to the most acute and unreserved cry of the
Prophet, King David, which in no way causes us to panic, as a ‘thunderbolt in a clear sky’. Rather, it enlivens
us, as through an ‘awakening trumpet call’, to observe
a pan-human alertness for salvation. In any case, no one
is oblivious to the fact that at this hour, we are facing a
‘deep’ and ‘moonless’ night – the entire human race.
Here then is the astounding verse of David’s Psalm:
“Arise, O Lord, my God,

Σ

A
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ὑψωθήτω ἡ χείρ σου
μή ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εἰς τέλος»
					
Ψαλμ. 9,33
Ἀπό τήν τριμελῆ διάρθρωση τοῦ θεοκινήτου αὐτοῦ
στίχου ἐκφράζεται ἡ πεποίθηση τοῦ Προφητάνακτος,
ὅτι ἡ χάρη τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ τήν μόνη σταθερή
πραγματικότητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία
ὁ πιστός μπορεῖ νά βρίσκει ἄμεσο στήριγμα ἐν μέσῳ
ὅλων τῶν δεινῶν τοῦ φθειρομένου κόσμου.
Αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἀμεσότητα τῆς παρουσίας
ἐκφράζουν οἱ «ἀνθρωπομορφικές» εἰκόνες, πού ἐπικαλοῦνται τόν Θεό νά «ἐγερθεῖ» ἐκ τοῦ θρόνου Του, καί
νά «ὑψώσει τήν χεῖρα» Του, ὥστε νά προστατεύσει τόν
ἐν «προσκυνηματικῇ πορείᾳ» εὑρισκόμενο ἐπί γῆς λαό
Του.
«Ἀνάστηθι Κύριε ὁ Θεός μου
Ὑψωθήτω ἡ χείρ σου»!
Οἱ δυό λοιπόν ἐπικλήσεις πρός τόν Θεόν «Ἀνάστηθι»
καί «Ὕψωσον», ὁμιλοῦν σαφῶς ὅτι Ἀνάστασις (κατά
κυριολεξίαν!) σημαίνει «ΕΓΕΡΣΙΣ».
Ἀλλά καί «ΥΨΩΣΙΣ» τῆς «χειρός τοῦ Θεοῦ», σημαίνει
δυναμική παρέμβαση τοῦ Παντοδυνάμου, ὡς τοῦ μόνου
Δικαίου καί Ἀγαθοῦ, γιά προστασία ἀκαταμάχητη εἰς
τήν ἐπί γῆς πορεία τοῦ λαοῦ Του.
Ἑπομένως, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ,
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προάγγελο καί τῆς δικῆς μας
«ἐγέρσεως», δέν σημαίνει ἀποφυγή τῆς ἀπο-συνθέσεως
τῶν ὑλικῶν στοιχείων τοῦ φθαρτοῦ μας σώματος.
Τό πρώτιστο καί μέγιστο δῶρο πού μᾶς ἐξασφάλισε
ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεανθρώπου, εἶναι ἡ ἐπαλήθευση τοῦ
ὁριστικοῦ θριάμβου τοῦ θείου θελήματος.
Ὅπως στήν «Κυριακή προσευχή» διδαχθήκαμε τό:
«...ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
γεννηθήτω τό θέλημά σου
ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς...»
ἔτσι καί ὁ θρίαμβος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ φθαρτοῦ μας
σώματος δέν ἀναφέρεται μόνο στή «συντέλεια τῶν
αἰώνων», πού ὀνομάζεται «ἐσχάτη ἡμέρα».
Ἀντιπαρατάσσεται «κατά πρόγευσιν» καί σέ ὅλες
τίς ἀ-βεβαιότητες τοῦ παρόντος κόσμου.
Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο, στό τρίτο σκέλος
τοῦ Δαυϊτικοῦ στίχου, ὁ Προφητάναξ ἐνῷ ὁμολογεῖ
ὅτι οἱ πάντες εἴμεθα «πένητες», δέν παραλείπει νά
ἐπικαλεσθεῖ τό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά ἀ-φθαρσία καί
ἀ-θανασία.
Αὐτό τό Ἔλεος αἰωνιότητος μαρτυρεῖ ἡ Δαυϊτική
κραυγή:
«Μή ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εἰς τέλος»!
Ὅπως λοιπόν δέν ἐλησμόνησε τόν ληστή ἐν τῷ
Σταυρῷ, πού εἶχε πεῖ τό «Μνήσθητί μου Κύριε ὅταν
ἔλθεις ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου», ἄς εὐχηθοῦμε ὅτι καί ὅλοι
(οἱ πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν) εἰς τό Ἔλεος τοῦ
Θεοῦ ἐλπίσαντες, δέν θά στερηθοῦμε τήν «χάριν τῆς
Ἀναστάσεως».
					
Ἀμήν!
Εὐχέτης Διάπυρος ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι
Ὁ Αὐστραλίας Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ
Πάσχα 2009
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Lift up Your hand!
And do not forget your poor.”
				
(Ps. 10:12)
Through the three-fold structure of this divinely activated verse is expressed the certainty of the Prophet
that the grace of the Resurrection constitutes the only
stable reality of the presence of God in which the faithful person can find direct support in the midst of all the
afflictions of a decaying world.
It is precisely this immediacy of His presence which
is expressed in ‘humanly portrayed’ images appealing to God to ‘rise’ from His throne and to ‘lift up His
hand’, in order to protect His people who find themselves in a ‘journey of worship’ on earth.
“Arise, O Lord, my God,
Lift up Your hand”!
These two appeals to God - “Arise” and “Lift” –
clearly indicate that Ana-stasis (Resurrection) literally!
means ‘UP-RISING’, ‘UP-LIFTING’.
But ‘ELEVATION’ of the “hand of God” also means
a dynamic intervention of the Almighty, as the sole expression of one who is Just and Good, for the unassailable protection of His people’s journey on earth.
Consequently, the Resurrection of the God-Man
Christ which constitutes the foreshadowing of our own
‘elevation’, does not mean the avoidance of the eventual de-composition of the material elements of our
perishable body.
The foremost and greatest gift secured for us by the
Resurrection of the God-Man, is the verification of the
decisive triumph of the divine will.
Just as in the ‘Lord’s prayer’ we were taught:
“…Your kingdom come
Your will be done
on earth as it is in heaven…”
in the same way, the Resurrection of our perishable
body does not refer only to the ‘end of the ages’, which
is called the ‘last day’.
It is also arrayed in gratitude ‘by way of foretaste’
against all the un-certainties of the present world.
For this reason precisely, in the third part of the Davidic verse the Prophet, whilst acknowledging that we
are all “poor”, does not omit to call upon the mercy of
God for im-perishability and im-mortality.
This Mercy of eternity is witnessed by the Psalmist’s
cry:
“Do not forget your poor”!
Just as God did not forget the thief on the Cross who
said “Remember me Lord when you come in Your kingdom”, let us pray that all who have hoped in the Mercy
of God (those before Christ and those after Christ), will
not be deprived of the ‘grace of the Resurrection’.
					
Amen!
With fervent prayers in the Risen Christ
Archbishop S T Y L I A N O S
Easter 2009
Translation by FSS

GREEKS WHO DO NOT WANT TO
‘MATURE’

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
«ΩΡΙΜΑΣΟΥΝ»

By Archbishop Stylianos of Austalia

Ὑπό Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ

Ο

ἐτήσιος ἑορτασμός τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας
μας, πού συμπίπτει καί μέ τόν «Εὐαγγελισμό τῆς
Θεοτόκου», τιμᾶται πάντοτε ἀπό Ἐκκλησία καί
Πολιτεία, ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί στόν Ἀπόδημο
Ἑλληνισμό.
Εἰς τίς μεγάλες Ἐπαρχίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ (Ἀρχιεπισκοπές καί Μητροπόλεις, πού δικαιοδοσιακῶς
ὑπάγονται εἰς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο), ὁ ἐν λόγῳ
διπλός ἑορτασμός διαμορφώνεται σύμφωνα μέ τίς
δυνατότητες καί τά τοπικά δεδομένα. Προπάντων ὅμως
καταβάλλεται φροντίδα, νά ἀντανακλᾶται ἡ εἰλικρινής
ἑνότητα καί ἡ ἁρμονική συνεργασία τῶν Ὁμογενειακῶν
φορέων καί Ὀργανώσεων, κατά τήν ἐπιβαλλόμενη
ἱεράρχιση τῶν θεσμῶν.
Μέ κέντρο καί ἀφετηρία τόν Καθεδρικό Ναό, ὅπου
τελεῖται Δοξολογία, ἐν συνεχείᾳ ἐπίσημο Τρισάγιο εἰς τό
Κεντρικό Ἡρῶον τῆς πόλεως, μέ καταθέσεις στεφάνων,
παρέλαση Σχολείων, Πολιτιστικῶν ἤ Φιλανθρωπικῶν
Ἱδρυμάτων, μουσικῶν Συγκροτημάτων καί λοιπῶν
Σωματείων, ἐκτελεῖται πλούσιο πρόγραμμα ἀπό χορευτικά Συγκροτήματα τῆς Παροικίας, ἐκφωνοῦνται
δέ καί πανηγυρικοί λόγοι ἀπό ἡμετέρους καί ξένους
Ἐπισήμους.
Πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε, ὅτι προπάντων εἰς τίς
πολυπληθεῖς Ὁμογένειες Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας,
ἡ συμμετοχή τῶν Ἐκπροσώπων τοῦ Κοινοβουλίου
(Πολιτειῶν ἤ Κοινοπολιτείας), εἶναι ὄχι μόνον πρόθυμη,
ἀλλά καί ἐξόχως τιμητική διά τήν Ὁμογένεια, καθώς καί
διά τήν Γενέτειρα Ἑλλάδα.
Εἶναι ἄξιο ἰδιαιτέρας προσοχῆς, ὅτι ὅλοι οἱ ἐν λόγῳ
Ἐκπρόσωποι (ἰδίως οἱ μή Ἑλληνικῆς καταγωγῆς), οὐδέποτε
παραλείπουν νά μνημονεύσουν ἐν εὐγνωμοσύνῃ, τήν
συμβολή τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν Παγκόσμιο Πολιτισμό,
ἀλλά καί τῶν ἐξ Ἑλλάδος (ἤ ἄλλων Χωρῶν) μεταναστῶν
Ἑλλήνων τά ἐπιτεύγματα, εἰς τόν λεγόμενο «Νέο Κόσμο»
(U.S.A., Australasia κ.ἄ.).
Σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό σοβαρό καί λεπτό σημεῖο
ἀφιερώνουμε τό σημερινό ἄρθρο μας, προκειμένου νά
ἐπιστήσουμε τήν προσοχή κάθε φιλότιμου Ἕλληνα
(Ἐσωτερικοῦ ἤ Ἐξωτερικοῦ), σέ μιά ἀπαράγραπτη
ὑποχρέωση πού ἔχουμε πρός στούς Φιλέλληνες,
οἱ ὁποῖοι συνέτρεξαν ἀφιλοκερδῶς καί συγκινητικά
εἰς τόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς μας
Παλιγγενεσίας.
Διότι δυστυχῶς φαίνεται, ὅτι ἀπό τότε πού ἡ Ἑλλάδα
ἔγινε ἐκ τῶν πρώτων Χωρῶν «πλῆρες μέλος» τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κάποιοι Πολιτικοί καί Διπλωμάτες
τῆς πρώην «Ψωροκώσταινας», ἀντί νά αἰσθάνωνται
«εὐγνώμονες», ἔχασαν καί τήν μνήμη καί τήν σύνεση,
πού ἦταν ἄλλοτε οἱ πηγές τοῦ «μέτρου» καί τά γνωρίσματα
τῆς «ὡριμότητας».
Ἀπό ἐθνική λοιπόν φιλοτιμία καί εὐγνώμονα στοργή
πρός τήν ἀθάνατη κοινή Γενέτειρα Ἑλλάδα, ἀκόμη
ὅμως περισσότερο ἀπό ἠθικο-κοινωνική εὐαισθησία,
ἀναγκάζομαι νά γράψω καί ἐδῶ σήμερα λίγες ἁπλές
σκέψεις, τίς ὁποῖες γνωρίζω καλῶς ὅτι καί πολλοί ἄλλοι

T

he annual celebration of Greek Independence Day,
which coincides with the feast of the Annunciation
of the Theotokos, is always honoured by Church
and State, not only within Greece, but also by Greek
people all over the world.
This double celebration has been modeled
according to the capabilities and local circumstances
of the larger Eparchies belonging to the jurisdiction
of the Ecumenical Patriarchate (whether Archdioceses
or Metropolitanates). Above all, however, every effort
is made to reflect the sincere unity and harmonious
collaboration of Greek community bodies and
organizations, in accordance with due regard for the
correct ordering of institutions.
The centre and starting point is the Cathedral,
where a Doxology is conducted followed by an official
Memorial Service at the city’s Tomb of the Unknown
Soldier, wreath-laying, the parade of Schools, Cultural
and Philanthropic Foundations, musical Bands and
other Associations, a rich presentation of dancing
groups, before panegyric speeches are delivered by
Greeks and non-Greeks alike.
We should underline that, especially in the bigger
Greek communities of America and Australia, the
participation of Parliamentary representatives (State
and Federal) is not only eager, but indeed also a great
honour for the Greek people and their Birthplace.
It is particularly noteworthy that all these representatives (especially those not of Greek background) never forget to mention with gratitude the
contribution of Greece to world civilization, as well
as the achievements of Greek migrants (not only from
Greece but also from other countries) in the so-called
New World (USA, Australasia etc).
It is precisely on this serious and sensitive point
that we concentrate this article, in order to draw the
attention of every honorable Greek (at home or abroad)
to our immutable obligation towards Philhellenes,
who selflessly and movingly supported the struggle
for freedom towards Greece’s Rebirth.
For it seems unfortunately that, from the time Greece
became one of the first ‘full member’ nations of the
European Union, some politicians and diplomats of the
former ‘poor little country’ - instead of feeling grateful
- have lost both their memory and good sense, which
were once the sources of ‘proportion’ and the featuremarks of ‘maturity’.
Out of national conscientiousness, then, and grateful
affection towards the immortal homeland of Greece,
and even more out of ethico-social sensitivity, I must
write here also just a few simple thoughts, which I well
know are shared by many others also, although they
do not dare (on account of various, normally selfish,
reasons) to express them.
23

συμμερίζονται, ἀλλά δέν τολμοῦν (γιά διάφορες, ἰδιοτελεῖς
συνήθως, σκοπιμότητες) νά διατυπώσουν.
Οἱ ἐν προκειμένῳ «παρατηρήσεις» μου, ἀναφέρονται
πρωτίστως (ὅπως ἤδη ἐδήλωσα), εἰς ὅσα λέγονται ἀπό
τούς Δημοσίους Λειτουργούς πού «ἐκπροσωποῦν» τήν
Γενέτειρα εἰς τούς ἐπισήμους Ἑορτασμούς τῶν Ὁμογενῶν
τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Καί βεβαίως εἶναι φυσικό νά ἔχω κυρίως
ὑπ’ ὄψιν μου, ὅλως ἰδιαιτέρως, τόν χῶρο τῆς ἀμέσου
εὐθύνης μου, ὡς Κανονικοῦ Ποιμενάρχου τῆς ἀχανοῦς
Αὐστραλίας.
Διά τά ἐν Ἑλλάδι «συν-βαίνοντα», «τελούμενα» ἤ
«τεκταινόμενα», δέν θεωρῶ τόν ἑαυτόν μου ἁρμόδιο νά
ἐκφρασθῶ, ἐκτός ἐάν πρόκειται διά καθαρῶς Θεολογικά
θέματα μέ ἄμεσες ἠθικο-κοινωνικές συνέπειες
(οἱ ὁποῖες αὐτονοήτως ἐνδιαφέρουν ὅλους κατά τό
μέτρο πού πλήττουν ὅλους), λόγῳ τῆς ἐπικινδύνως
παγκοσμιοποιημένης «ἐπικοινωνίας».
Ὁ σκοπός πάντως τῶν ὅσα ἐν συντομίᾳ θά ἐκθέσω
κατωτέρω, ὀφείλω νά δηλώσω ὅτι εἶναι πολύ ἁπλοῦς καί
προφανής: Νά βοηθήσω, κατά δύναμη, σέ μιά ἐνδεχομένως
νηφαλιώτερη ἐκτίμηση, ὄχι τόσο τῆς ἐξωτερικῆς εἰκόνας
(public image) τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ, ὅσο πρό
πάντων τῆς ἐπιβαλλόμενης εὐγνωμοσύνης ὅλων μας
πρός «ζῶντας» ἤ «κεκοιμημένους» Φιλέλληνας, οἱ ὁποῖοι
μᾶς εὐεργέτησαν σέ «κρίσιμες ὧρες».
* * * *
Τήν εὐγνωμοσύνη πρός τούς Φιλέλληνες (πού
δυστυχῶς σέ «πανηγυρικές ὧρες» δέν μνημονεύουμε
ἐπαξίως!), τήν χάραξε ἐπιγραμματικά στήν συνείδησή
μου ἕνα μικρό βιβλιαράκι τοῦ λαμπροῦ Νεοέλληνα
Συγγραφέα Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, μέ τίτλο: «ΕΡΗΜΗΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».
Ἐπειδή συνδεόμουν φιλικά μαζί του ἀπό κάποιες
μνημειώδεις διαλέξεις του στήν Θεσσαλονίκη, τόν εἶχα
ἐπισκεφθεῖ, ὡς Ὑπουργό Πολιτισμοῦ, μετά τήν Δικτατορία
τῶν Συνταγματαρχῶν.
Μοῦ ἐξηγοῦσε, λοιπόν, ὁ ἀείμνηστος σήμερα καί ἐξόχως
πνευματώδης ἐκεῖνος ἄνθρωπος ὅτι, ὁσάκις θυμᾶται τούς
Ἕλληνες νά σώζωνται τήν τελευταία στιγμή, «στό χεῖλος
τοῦ γκρεμοῦ», τό «θαῦμα» γινόταν πάντοτε «ἐρήμην τῶν
Ἑλλήνων»!
Καί δέν ἐννοοῦσε βέβαια ὁ μακαρίτης Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, ὅτι ἔπρεπε νά λησμονοῦμε τίς ἡρωϊκές
προσπάθειες τῶν Ἀγωνιστῶν Προγόνων μας (οἱ ὁποῖοι
πάλεψαν ὄχι «σάν λιοντάρια», ἀλλά κάποτε καί «σάν
θρυλικοί ἡμίθεοι»). Ἤθελε νά ὑπογραμμίσει «καθ’
ὑπερβολήν»(!), τήν ἀπαράγραπτη ὀφειλή μας πρός τούς
μεγάλους Φιλέλληνες ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
καί σήμερα.
Καί βέβαια, οἱ Τόμοι τῆς Ἐθνικῆς μας Ἱστορίας, καθώς
καί τά Σχολικά Ἐγχειρίδια στίς διάφορες βαθμίδες
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκπαιδεύσεως, περιλαμβάνουν τίς
ἀπαραίτητες πληροφορίες σχετικῶς.
Παρά ταῦτα, ὅσο κι’ ἄν νομίζουν κάποιοι θεσμικοί
Ἐκπρόσωποι τῆς Γενετείρας, ὅτι μέ τά πανηγυρικά τους
Μηνύματα πρός τούς Ἀποδήμους ὀφείλουν νά «τονώσουν»
τό φρόνημα τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ὁμογενῶν, κατά
τούς Ἑορτασμούς Ἐθνικῶν ἤ Θρησκευτικῶν Ἐπετείων,
εἶναι ἀπαράδεκτο νά περιορίζωνται «ὀμφαλοσκοπικῶς»
εἰς διθυράμβους γιά τήν σύγχρονη Ἑλλάδα, χωρίς νά
ἀναφέρουν οὔτε λέξη γιά ὅσα ἑκάστοτε ὀφείλουμε στούς
Φιλέλληνες (πρόσωπα ἤ Χῶρες).
Εἶναι δέ ἀκόμη πιό ἀπαράδεκτη ἡ ἐν προκειμένῳ
ἀπρέπεια μέχρι μωρίας, ὅταν γνωρίζουν ὅτι ὄχι μόνον
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My ‘observations’ in this regard, refer primarily (as
I have already stated) to what is said by public officials
who ‘represent’ Greece at the official celebrations of
Greeks internationally. And of course, it is only natural
that I should have chiefly in mind the region of my
direct responsibility, as a Canonical Archbishop of the
vast country of Australia.
I do not consider myself qualified to speak concerning
the ongoing current affairs of Greece, unless it has to do
with purely theological topics with direct ethico-social
consequences (which self-evidently interest all people
to the extent that they affect all people), due to our
perilously globalised ‘communications’.
However I should say that the purpose of what I
shall briefly present below is very simple and obvious:
To help, to the best of my strength, in perhaps reaching
a more sober evaluation, not so much of the public
image of modern Hellenism, but primarily of the
indispensable gratitude of us all towards living or
departed Philhellenes who have given great assistance
during Greece’s critical times.
****
My appreciation for the Philhellenes (who we
unfortunately do not commemorate worthily on ‘festive
occasions’) was carved indelibly in my conscience by
a small booklet of the brilliant modern author I.M.
Panayotopoulos, titled Without the Greeks.
Having made friendly acquaintance due to certain
monumental lectures he had given in Thessaloniki,
I had visited him as Minister for Culture after the
Dictatorship of the Colonels.
That very witty man, who has since sadly passed
away, explained to me then that, whenever he recalls
how Greeks were saved from the ‘cliff’s edge’ at the
last minute, this miracle always took place ‘without the
Greeks’!
And of course, the late I.M. Panayotopoulos did not
mean that we should forget the heroic efforts of our
freedom-fighting forebears (who fought not only ‘like
lions’, but sometimes even as legendary demigods).
Rather, he wished to emphasize ‘to the point of
exaggeration’ (!) the indescribable debt of the Greeks
towards the great Philhellenes from ancient times until
the present.
Relevant information concerning these figures are
surely contained in volumes of Greek history, as well
as in school textbooks used in various levels of Greek
education.
In spite of this, no matter the extent to which certain
official representatives of Greece believe that their
solemn Messages to Greeks abroad should aim at
‘invigorating’ the morale of the latter during national
or religious celebrations, it is unacceptable for them
to limit their ‘navel-gazing’ contribution to oratory
about modern Greece, without mentioning one word
about what we owe to Philhellenes (individuals or
countries).
This bad etiquette to the point of foolishness is
even more unacceptable when they know that, not
only official representatives of local Authorities but
also spouses of members of our community (who may
not be of Greek background), are always amidst the

Ἐπίσημοι Ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, ἀλλά καί
Σύζυγοι Ὁμογενῶν Ἀποδήμων (πού συμβαίνει νά μήν
εἶναι Ἑλληνικῆς καταγωγῆς), βρίσκονται πάντοτε
ἀνάμεσα στά πλήθη τῶν πανηγυριστῶν, κάποτε μάλιστα
καί στίς πρῶτες σειρές τῶν Ἐπισήμων!
Πῶς εἶναι δυνατόν νά καυχώμεθα ὅτι «ἡ Ἑλλάδα
τῆς Κοινῆς Ἀγορᾶς εἶναι μιά Χώρα, ἡ ὁποία ὄχι μόνο
ἀποτελεῖ τήν πρωτοπορία οἰκονομικῆς, πολιτιστικῆς
καί κοινωνικῆς ἀναπτύξεως εἰς τά Βαλκάνια, ἀλλά καί
δέν ἔχει τίποτε νά ζηλέψει ἀπό τίς ἀνεπτυγμένες Χῶρες
τοῦ Ἐξωτερικοῦ»;
Μέ ἐξοργιστική βεβαιότητα εἰς τόν ἑαυτόν τους ἐδήλωναν μέχρι προσφάτως, Ὑπουργοί ἤ Ὑφυπουργοί τῆς
Ἑλλάδος (προηγήθηκαν ὡς Κυβέρνηση οἱ τοῦ ΠΑΣΟΚ
καί ἀκολούθησαν, μέ ἀνάλογη ἀτυχῶς θρασύτητα, οἱ
τῆς Ν.Δ.!), ὅτι «διαθέτουμε ὄχι μόνο ἰσχυρή οἰκονομία
καί πολιτισμό, ἀλλά καί τήν ἀνάλογη τεχνογνωσία γιά
πλήρη ἀνάπτυξη».
Τί νά πεῖ κανείς γιά ὅλες αὐτές τίς κομπορρημοσύνες
ἑνός ἀφελοῦς καί χυδαίου «Νεοπλουτισμοῦ», χωρίς τό
ἐλάχιστο ἀντίκρυσμα λογικῆς καί συνέσεως;
Τά ποικίλα σκάνδαλα ἀπό τά δύο μεγάλα «Κόμματα Ἐξουσίας», πού ἔχουν καταβαραθρώσει τούτη
τήν ὥρα τήν δόλια «Χώρα τοῦ Παρθενῶνα», μᾶς
κάνουν νά διερωτόμαστε μέ θλίψη καί ντροπή: Μήπως
εἶναι «πολυτέλεια» νά περιμένει κανείς ἀπό τέτοιους
«Δημόσιους Λειτουργούς» νά θυμηθοῦν τούς Φιλέλληνες,
ὅταν συνεχῶς προκαλοῦν τούς ὅπου γῆς Ἕλληνες;
Νά δοῦμε πότε θά ἀνανήψουμε ἐπιτέλους, ἀπό τήν
μέθη τοῦ ἐπικρατήσαντος ἄφρονος καί παράφρονος
«εὐδαιμονισμοῦ».

festive crowds, and indeed sometimes in the front row
of officials!
How is it possible to boast that “Greece, a member of
the European Union, is not only a pioneering country
of economic, cultural and social development in the
Balkans, but also has nothing to envy of developed
nations around the world”?
With infuriating self-assurance Ministers and
Deputy Ministers of Greece would state until recently
(starting with the PASOK government and followed
unfortunately by corresponding audacity of the New
Democracy proponents) that “we have not only a
powerful economy and culture, but also appropriate
know-how for full development.”
What can one say regarding such a naïve and vulgar
nouveau riche mentality, without any basis whatsoever
in rationality and prudence?
The various scandals surrounding the two major
political parties, which are at this time troubling the
‘Land of the Parthenon’, prompt us to ask with sorrow
and shame: Could it be a ‘luxury’ for anyone to expect
such ‘Public Servants’ to remember the Philhellenes,
when they continually provoke Hellenes all around
the world?
Let us see when we will finally wake up from the
intoxication of prevailing imprudent and extreme selfgratification.
Translation by DK

Address of His Eminence Archbishop Stylianos of Australia

GREEK INDEPENDENCE DAY
Delivered Sunday March 22, 2009, at the Sydney Opera House Forecourt

For a long period of time - that is, for over 30 years
– Greek Australians and fellow Australians of various
ethnic and religious backgrounds have gathered
here annually, to celebrate in the most solemn way
possible, an historic event which clearly transcends the
dimensions of one nation alone.
Precisely for this reason, though we are grateful to
all fellow citizens who always honour us with their
presence and sincere contribution to these celebrations,
one might perhaps consider that we should no longer
speak of ‘Greek Independence Day’ as such, but rather
of an international commemoration and declaration
of basic human rights, beyond any race, religion or
ideology whatsoever.
Here is the place to acknowledge that the United
States of America must be commended for having
formally adopted the Greek Independence Day as a
great anniversary of their own national history (despite
all critiques one could put forward regarding the
international problems stemming from there in recent
decades).
However, another reason why the term ‘Independence
Day’ is possibly inappropriate can be clearly seen if we
take into consideration the following:
neither in nature nor in history, is there any
place for true independence!
The basic lesson that we could draw from vigilant

and thoughtful observation of all events in nature and
history is rather the fact of interdependence.
When we acknowledge such interdependence worldwide, the only moral consequence is co-operation and
solidarity.
And yet, having said all the above, I have to keep in
mind that I am speaking officially today, once more, as
the spiritual leader of all Greek Orthodox faithful of our
Archdiocese throughout Australia.
In this capacity, I cannot overlook the well-known fact
that all achievements in Greek culture and civilisation
have been by definition of universal significance, not
only in ancient Greece, but also in the Byzantine period
and in modern times.
In the name of all Greek speaking people in this
blessed country, I would like to express in this context
our sincere appreciation for the multiculturalism which
we all enjoy here in Australia, and for the fact that
multiculturalism is no longer just a political slogan, but
rather a substantial enrichment in the sense of ‘multihumanism’.
The recent book of the famous linguist George
Steiner on the greatest German Philosopher of the 20th
century Martin Heidegger, is an unqualified hymn to
the homogeneity of the Greek language from Homer to
the present time.
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by Philip Kariatlis

The Theological Vision of St Gregory the Theologian:
Its Bearing on Contemporary Theology
Τί τοῦτο ἔπαθον, ὧ φίλοι καί μύσται καί τῆς ἀληθείας συνερασταί; ἔτρεχον μέν ὡς Θεόν καταληψόμενος,
καί οὕτως ἀνῆλθον ἐπί τό ὄρος καί τήν νεφέλην διέσχο, εἴσω γενόμενος ἀπό τῆς ὕλης καί τῶν ὑλικῶν καί εἰς
ἐμαυτόν ὡς οἷόν τε συστραφείς, ἐπεί δέ προσέβλεψα, μόλις εἶδον Θεοῦ τά ὀπίσθια.1
(St. Gregory the Theologian)

Introduction

ethodology, among the ancients, notably Aristotle,
was a procedure by which new knowledge could
be acquired by a knower by means of dialectical,
operational and problematic methods. The theological
methodology of the Fathers, however, was radically new and
essentially different from that of the Greek philosophers.
For St Gregory the Theologian (b. 330AD), God was not a
logical consequence in the mind’s quest for clarification of the
existential philosophical questions. Theology, for the Fathers
was not an intellectual exercise which resulted in polylogia but
a kerygma in the manner of the Apostles and not in that of
Aristotle; “ἀλιευτικῶς, οὐκ ἀριστοτελικῶς”2.The theological
methodology of St Gregory was primarily experiential;
namely, his aim was not simply an attempt to philosophize
about the revelation of God given to the Apostles on the day
of Pentecost but rather, to present also his own intimate vision
of God. For this reason, purification of both soul and body
was a prerequisite in order to become ‘light’ and to reflect
the Divine Light. St Gregory had reached theoria [vision of
God] realizing the same spiritual experience as expressed
by the Prophets and the Apostles and this he tried to represent – namely to make present – to his flock. The primary
aim of this brief article will be to inquire into the theological
methodology of St Gregory the Theologian.

M

The Theological Vision of St Gregory the Theologian
Upon completing his studies in Athens, St Gregory
returned to his home in Cappadocia where his reputation
as a successful rhetorician had preceded him. As a result, St
Gregory was expected to demonstrate his newly acquired
skills.
When I arrived home, to satisfy the inordinate desire in
some people who kept importuning me, I gave a display of
eloquence.3
Even though he was expected to entertain his audience in
‘worldly theatrics’, St Gregory soon renounced his career as
a rhetorician and instead chose to present to his listeners the
concept of the contemplative or truly philosophical life.
1. Oration 28.3: “What experience of this have I had, you friends of
truth, her initiates, her lovers as I am? I was running with a mind to see
God and so it was that I ascended the mount. I penetrated the cloud,
became enclosed in it, detached from matter and material things and
concentrated, so far as might be, in myself. But when I directed my gaze
I scarcely saw the averted figure of God.”
2. Oration 23. 12, cited in G Florovsky, The Byzantine Fathers of the Fifth
Century (Büchervertriebsanstalt, Belmont, 1987), 37.
3. De vita sua, ll. 245-64: PG 37. 1046-7.
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For St Gregory, contemplation or philosophia was a way of
life, in which a person strove to be purified. For St Gregory
this meant an ‘internal warfare within ourselves and in our
passions, in which we are engaged night and day against
the body... so that... by constant practice of looking upwards,
we overcome the depressing power of matter.4’At first sight,
one may find what appears to be a ‘Platonic’ contempt for
the material and temporal. However, for St Gregory this did
not mean, as did for Origen (b. 185AD), that the physical
body was to be abolished, but rather that there could exist a
harmonious relationship of both soul and body. As a result
of the Fall, the original harmony of soul and body was lost,
and whereas previously the power of the soul pervaded the
flesh, now the passions of the flesh permeated the soul. It
follows that a person could now only experience God when
the godlike image ascended to its Prototype and in this way
became joined to that with which it was familiar (τῷ οἰκείῳ
προσμίξῃ).5 Even though St Gregory longed for the solitary
life of contemplation his equally great concern for the truth
to be proclaimed in a god-pleasing manner led him out of
his solitary retreat and into the public realm of theology. St
Gregory’s methodology involved an empirical participation
into the mystery of God as opposed to any priority for the
intellectual approach of the neo-Platonists. This did not lead,
however, to a cloudy mystical experience with emotional
elations.
For St Gregory the primary task of theology was to
illumine. Theology was a manifestation of the Divine Light of
God and this presupposed askesis and moral perfection.
Discussion of theology is not for everyone, I tell you,
not for everyone – it is no such inexpensive or effortless
pursuit. Nor, I would add, is it for every occasion,
or every audience; neither are all its aspects open to
inquiry. It must be reserved for certain occasions, for
certain audiences, and certain limits must be observed.
It is not for all people, but only for those who have
been tested and have found a sound footing in study,
and, more importantly, have undergone, or at the
very least undergoing purification of body and soul.
For one who is not pure to lay hold of pure things is
dangerous, just as it is for weak eyes to look at the
sun’s brightness.6
Elsewhere, St Gregory asked: “would you be a theologian?
Then keep the commandments!”7
(to be condinued)

4. Oration 2. 91. PG 35. 493 B,C.
5. Oration 2. 17.

6. Oration 27. 3.
7. Oration 20. 12.

ST ANDREW’S GREEK ORTHODOX THEOLOGICAL COLLEGE

TEN NEW GRADUATES IN 2009
On 4 May, the Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation
hosted the Thanksgiving Service for graduates of St Andrew’s Theological College, Sydney.
The evening’s proceedings began with a Doxological Service
chanted by College students, past and present. The Dean, His Eminence Archbishop Stylianos of Australia, as he has done since the
first Thanksgiving Service back in 1990, conferred the graduates
with the College’s Ecclesiastical Degree and read a benediction over
them. Of historic note was the conferral of these degrees to the first
group of female students to have completed postgraduate level studies in theology through St Andrew’s Theological College.
In his address to the congregation of faculty, distinguished guests
and members of the general public, His Eminence emphasised the
responsibility that goes hand in hand with the task of theological
education:
“We know that we are a little College but with a great responsibility, trying to fulfill this responsibility according to our capabilities and the blessings from above … We are called to offer hope to
a disoriented society … It is a great honour for us to know that we
are instruments of the Trinitarian God whom we have worshipped
tonight.”
His Eminence acknowledged the ongoing efforts of staff and colleagues in accomplishing the difficult task of providing theological
education, citing especially the long-standing collaboration and affiliation with the Sydney College of Divinity:
“This evening we have with us a small number of colleagues
from other theological colleges within the Sydney College of Divinity, working together for one purpose: to proclaim that the Lord lives
and that He has not forgotten humanity which is His living icon.”
“There is not a single person who has been left without a gift
from above. We all might make mistakes, but what we have we owe
to Him. And this debt can never be repaid regardless of how much
one might work to do so. The only condition placed by God upon
the gift is that we do not deny it, nor disdain it, nor forget that it is
an offering.”
The Dean’s concluding prayer and wish before all was that the
graduates would show themselves worthy of the trust of the Church
and the community at large. His Eminence also called to mind those
who – from the very beginning – believed in this most daring of endeavours, namely the establishment of the Theological College.
Honouring this important occasion with their presence were His
Grace Bishop Seraphim of Apollonias, College Sub-Dean; Prof. Diane Speed, Dean and Chief Executive Officer of the Sydney College
of Divinity (SCD) along with her colleagues Dr Neil Holm, Director of Coursework, and Mr David Craig, Committees Secretary; Dr
Margaret Beirne of the SCD Council; Rev. Dr David Ranson and Rev.
Dennis Nutt representing the Catholic Institute of Sydney. There
were also College alumni, Archdiocesan clergy, and representatives
from the various committees of the Theological College and the
Greek Orthodox Archdiocese.

Bachelor of Theology
Mr Mario Baghos (Sydney)
Master of Arts
Mrs Ann Coward (Sydney) in absentia
Miss Betty Katsoulis (Sydney) in absentia
Mrs Stephanie Helen Macaulay (Sydney)
Mrs Vicki Petrakis (Sydney)
Miss Kelly Anna Tsoi (Melbourne)
Graduate Certificate in Theological Studies
Miss Irene Melaisis (Sydney)
A number of these graduates were also present at the Sydney
College of Divinity Graduation Ceremony on 2 May along with
around 140 graduates from other member colleges of the SCD. In the
presence of almost 700 people they had been presented their respective degrees in the Great Hall of Sydney University by the President
of the Sydney College of Divinity Council, Mr Peter King.
A distinct honour for St Andrew’s Theological College in particular was the bestowal of two academic prizes to one of its own students, Mario Baghos. He was awarded the coveted Dianne Feeney
Memorial Prize after gaining the highest level of overall achievement
in the Bachelor of Theology degree whilst proceeding to an honours
year, along with The Rev Dr Brian Murray Memorial Prize for attaining the highest level of achievement in the discipline of Theology.
Only two other graduates of St Andrew’s have been awarded these
distinguished SCD prizes.
The Occasional Address was delivered by Dr Michael Spence,
Vice-Chancellor and Principal of the University of Sydney, who reflected upon the earlier reading from Ephesians 4:1-7, 11-13 and the
theme of Christian unity. St Andrew’s was represented in the academic procession by His Grace Bishop Seraphim of Apollonias, Dr
Guy Freeland, Dr John Lee, Mr Philip Kariatlis and Mr Anastasios
Kalogerakis.
The latest group of graduates brought to 95 the total number of
graduates – receiving 114 degrees at various levels, but primarily
the Bachelor of Theology – since St Andrew’s Theological College
opened in 1986.

Both undergraduate and postgraduate degrees were bestowed
as noted below:
Bachelor of Theology with Graduate Diploma of Arts (four
year program of study)
Mr George Karpouzos (Sydney)
Mr Vasilios Demetrios Manavas (Melbourne)
Mr Christopher Manevski (Melbourne) in absentia

His Grace Bishop Seraphim with staff members and graduates after the
Sydney College of Divinity Graduation Ceremony.
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Τ Ο Χ ΡΟ ΝΙΚ Ο Ν Τ Η Σ Α Ρ ΧΙΕ Π ΙΣΚ ΟΠ Η Σ ΜΑ Σ
A’ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας
κ.κ. Στυλιανοῦ
Κατά τόν μῆνα Μάρτιον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Parramatta, ὅπου ἐκκλησιάσθησαν καί τά Μέλη τῆς Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως (Διοικ. Συμβούλιο, τ. Πρόεδρος Καθηγ. Μιχ. Ἀντωνιάδης, νῦν Πρόεδρος Ἰατρός κ. Ἰω. Ψαρομμάτης, Ἱεροκήρυκες,
Κατηχηταί κ.ἄ.), ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Κατηχητικοῦ Ἔτους.
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατά τόν Κατανυκτικόν
Ἑσπερινόν τῆς Συγγνώμης εἰς Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, καί
ἀφοῦ ὡμίλησε καταλλήλως, ἀντήλλαξε μετά τοῦ Θεοφ.
Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ τόν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ συγχωρητικόν
ἀσπασμόν, καθώς καί μετά τῶν λοιπῶν Κληρικῶν καί τοῦ
ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος (1-3-09).
-Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τούς π. Ἀνδρέα Ἰωάννου, Ἐφημέριον
τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγ.Σπυρίδωνος Kingsford, καί τό ζεῦγος κ. Ἰω. καί
Λένας Ντίσιου ἀφιχθέντας ἐκ Θεσ/νίκης, οἱ ὁποῖοι καί
διεβίβασαν τά σεβάσματα τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου κ.
Χαρ. Ταλιαδώρου (3-3-09).
-Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τούς π. Ἰω. Al-Karaan μετά τοῦ
κ. Φ. Καριατλῆ, καί συνεζήτησαν θέματα ἀφορῶντα τήν
Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, ἐν συνεχείᾳ δέ τόν π.
Γερ. Κούτσουρα, Ἱ. Προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος
Ἁγ. Γεωργίου Rose Bay, διά τά τρέχοντα ζητήματα τῆς ὡς ἄνω
Ἐνορίας (4-3-09).
-Προήδρευσε τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου (5-3-09).
-Ἐδέχθη εἰς ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τόν Ἐξοχώτατον
Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Μᾶρκον Κυπριανοῦ,
συνοδευόμενον ἀπό τόν Ὕπατον Ἁρμοστήν τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας ἐν Καμπέρρᾳ κ. Ἰω. Ἰακώβου καί τόν κ. Παν.
Θεοφίλου, Πρόεδρον τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Ν.Ν.Ο., εἶχαν δέ ἐποικοδομητική συζήτηση
ἐπί διαφόρων θεμάτων.
-Παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, εἰς ARIA Restaurant, μετά τοῦ
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Μαρκ. Κυπριανοῦ καί
ἄλλων Ἐπισήμων.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ
Νυμφίου εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Στεφάνου Hurlstone Park (6-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος
Kingsford.
Τό ἑσπέρας προέστη τοῦ καθιερωμένου Πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς SCCOCA εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Marrickville,
ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῇ Ἀναστηλώσει τῶν
ἱ. Εἰκόνων, πλαισιούμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον τῆς
Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἐν Αὐστραλίᾳ καί Ν. Ζηλανδίᾳ κ.

Εἰρηναῖον, μετά Κληρικῶν τῆς δικαιοδοσίας του, τόν Θεοφ.
Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, καθώς καί Ἱερεῖς
ἄλλων Ὀρθοδόξων Δικαιοδοσιῶν. Μετά τήν λιτάνευση
τῶν ἱ. Εἰκόνων, ὡμίλησε καταλλήλως, ἐκάλεσε δέ καί τόν
Σέρβον Ἐπίσκοπον καί ὡμίλησεν ὡσαύτως. Ἐπηκολούθησεν
ἡ καθιερωμένη κοινή τράπεζα πού παρέθεσε ἡ Φιλόπτωχος
Ἀδελφότης τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας (8-3-09).
-Ἐδέχθη τόν Πρωτοπρ. π. Διογένην Πατσούρη, Ἱ. Προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Γεωργίου Thebarton,
καί συνεζήτησαν διάφορα θέματα ἀφορῶντα τήν ὡς ἄνω
Ἐνορία-Κοινότητα (10-3-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Μάριον Μπάγον, ἐκ τῶν φοιτητῶν τῆς
Θεολογικῆς μας Σχολῆς, καί τόν συνεβούλευσε καταλλήλως
διά τήν περαιτέρω ἀκαδημαϊκή του πορεία (12-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ
Νυμφίου εἰς Ἱ. Κοιμητηριακόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου
Rookwood (13-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίου Στυλιανοῦ
Sutherland (15-03-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ
Νυμφίου εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Newtown
(20-3-09).
-Ἐτέλεσε τήν καθιερωμένη Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ
Ἑορτῇ τῆς 25ης Μαρτίου 1821, εἰς Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, εἰς
τήν ὁποίαν παρέστησαν ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιος
Ζώης, ὁ Γεν. Πρόξενος Σύδνεϋ καί λοιποί Ἀξιωματοῦχοι τοῦ
Ἑλληνικοῦ Προξενείου, οἱ ἐν Σύδνεϋ Ἑλληνικές Ὑπηρεσίες,
ἐκπρόσωποι Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων, Κολλεγίων, Ἀδελφοτήτων
καί φορεῖς ἄλλων Παροικιακῶν Ὀργανισμῶν, καθώς καί
πλῆθος πιστῶν.
Μετά τό πανηγυρικό Γεῦμα, εἰς τήν ἐπίσημη Αἴθουσα
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐτελέσθη, ὅπως κάθε χρόνο, εἰς τό
Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου εἰς Martin Place, κατά
τήν καθιερωμένη τάξη, τό ὑπέρ τῶν Πεσόντων Τρισάγιον,
παρουσίᾳ καί ἄλλων Ἐπισήμων.
-Ἐπηκολούθησε ἡ κατάθεση στεφάνων καί ἡ μεγαλειώδης
παρέλαση. Ἐν συνεχείᾳ, ἐνώπιον τῶν Ἐπισήμων, ἤτοι
τοῦ Πολιτειακοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Nathan Rees, τοῦ τέως
Πρωθυπουργοῦ Αὐστραλίας κ. Gough Whitlam καί ἄλλων
Πολιτευτῶν ἀμφοτέρων τῶν Κομμάτων (Κυβερνήσεως καί
Ἀντιπολιτεύσεως), καθώς καί πλήθους κόσμου, ἐκτελέσθηκε
πλούσιο ἑορταστικό πρόγραμμα μέ σχετικάς ὁμιλίας καί
ἐθνικούς χορούς. Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου καταχωρίζεται εἰς τήν σελίδα 25 τῆς παρούσης ἐκδόσεως (22-3-09).
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ὑφυπουργό Ναυτιλίας, Αἰγαίου

Στιγμιότυπα ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου εἰς τό Martin Place καί το Opera House (Σύδνεϋ 22-3 09).
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Ἀπό τόν ἑορτασμό εἰς τό Opera House. Διακρίνονται ὁ Σεβασμιώτατος,
ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ὕπατος Ἀρμοστής τῆς Κύπρου, ὁ Premier τοῦ NSW, καί οἱ Ἀρχηγοί τῆς Ὁμοσπονδιακῆς καί Πολιτειακῆς
Ἀντιπολιτεύσεως

καί Νησιώτικης Πολιτικῆς κ. Παν. Καμμένον, συνοδευόμενον
ἀπό τόν Ὑπασπιστή του κ. Φώτιον Κιάμην, τόν Λιμενάρχη κ.
Δημ. Κωσταράκην καί τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος
εἰς Σύδνεϋ κ. Βασ. Τόλιον, καί εἶχε μετ’ αὐτῶν ἐνδιαφέρουσα
συζήτηση.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Redfern, παρουσίᾳ τοῦ ἐξ Ἑλλάδος Ὑποστρατήγου
κ. Στ. Ντόγαρη, Διευθυντοῦ ΔΕΠΑΘΑ, μετά τῆς Συζύγου του
Μαγδαληνῆς. Ἐν συνεχείᾳ, παρεκάθησεν εἰς κοινήν ἑόρτιον
τράπεζα μεθ’ ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος (24-3-09).
-Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, παρέστη
συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱ. Βήματος κατά τήν Πανηγυρικήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Redfern.
Ἀκολούθως, παρεκάθησεν εἰς πανηγυρικήν τράπεζα (25-3-09).
-Ἐδέχθη τήν κα Χρίστα Σατούρη, ἡ ὁποία, συνοδευομένη
ἀπό τήν αὐταδέλφη αὐτῆς κα Βαρβάρα Basil, προσεκόμισε
τό προσκλητήριον Γάμου τῶν παιδιῶν της Πέτρου καί
Μαριάννας.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ
Νυμφίου εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀνδρέου Gladesville (27-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου καί Εἰρήνης Liverpool (29-03-09).
Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Ἐδέχθη τόν Πρεσβ. π. Νικόλαον Σταυρόπουλον, Διευθυντήν τῶν Γηροκομείων-Γηριατρείων Βασιλειάδος Ν.Ν.Ο., διά
θέματα ἀφορῶντα τόν ὡς ἄνω Ὀργανισμόν (1-4-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Γρηγόριον Γρηγορᾶ (παλαιόν Πολεμιστήν
εἰς τόν Ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ), συνοδευόμενον ἀπό τόν κ. Νικ.
Βασιλείου τῆς Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς Λέσχης Ν.Ν.Ο.
-Ἐχοροστάτησε κηρύξας καταλλήλως, κατά τήν τελετή
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Earlwood (3-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Θεράποντος
Thornleigh, μετά δέ τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας παρεκάθησεν
εἰς κοινήν τράπεζα μετά τοῦ Πρεσβ. π. Σταύρου Καρβελᾶ καί
ὅλων τῶν παραγόντων τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας (5-4-09).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκοπ. Συμβουλίου,
ὅπου συνεζητήθησαν θέματα οἰκονομικῆς φύσεως (8-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως, κατά τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐφημίας Bankstown.
Ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν ἐπίσημη Αἴθουσαν τῆς Βασιλειάδος
(Haldon Reception), ὅπου παρεκάθησεν, ὅπως πάντοτε, εἰς τό
καθιερωμένο γεῦμα, τό ὁποῖο παραθέτει, ὑπό τήν προεδρία
τῆς κας Μαίρης Οἰκονόμου, ἡ Ἐπιτροπή Κυριῶν τοῦ ἐν λόγῳ
Γηροκομείου-Γηριατρείου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, καί ὡμίλησε
καταλλήλως διά τήν ἱερότητα τοῦ ἔργου τῶν εὐαγῶν
Ἱδρυμάτων μας.
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-Τό ἀπόγευμα ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γερασίμου Leichhardt
(12-4-09).
Καθ’ ὁλόκληρη τήν Μ. Ἑβδομάδα, ὁ Σεβασμιώτατος,
χωρίς νά παύσει νά δέχεται ἐπειγούσας ἀκροάσεις εἰς τά
Κεντρικά Γραφεῖα, ἱερούργησε καί ἐκήρυξεν ἐκ περιτροπῆς
εἰς διαφόρους Ναούς τοῦ Σύδνεϋ, κατά τό παρατιθέμενο
κατωτέρω πρόγραμμα:
-Μεγ. Δευτέρα (13-4-09): Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς 		
Blacktown.
-Mεγ. Τρίτη (14-4-09): Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων Belmore.
-Μεγ. Τετάρτη (15-4-09): Ἱ. Ναός Ἁγίας Σοφίας Darlinghurst.
-Mεγ. Πέμπτη (16-4-09): Ἱ. Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Kingsford.
-Μεγ. Παρασκευή (17-4-09):
-Τελετή Ἀποκαθηλώσεως εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Νικολάου
Marrickville.
-Ἀκολουθία Ἱεροῦ Ἐπιταφίου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου 		
Ἰωάννου Parramatta.
-Mεγ. Σάββατον (18-4-09): ΕΣΠΕΡΑΣ – Ἐναρκτήριος Ἀκουθία
Ἀναστάσεως καί θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν.
-ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ (19-4-09): Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς Ἱ.
Καθεδρικόν Ναόν.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
Liverpool, ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησε μεθ’ ὅλου τοῦ
ἐκκλησιάσματος εἰς κοινόν ἑόρτιον Δεῖπνο (20-4-09).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Πέρθης ὁρμώμενον Διάκονον π. Κοσμᾶ
Δαμιανίδη, ἐκ τῶν ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς,
τόν συνεβούλεσε καταλλήλως διά τήν μελλοντική πορεία του
εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἐκράτησεν αὐτόν εἰς τήν μεσημβρινή
τράπεζα (21-4-09).
-Ἐδέχθη εἰς ἀποχαιρετιστήριον ἐπίσκεψη τόν Ἁγιορείτην
Ἐξομολόγον Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνόν, ἐπανακάμπτοντα εἰς
τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μετάνοιάν του (23-4-09).

Ἀπό τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἀπό τήν Διορθόδοξο Πασχαλινή Λειτουργία εἰς τόν Ἱ.Ν. Ἁγ.
Σπυρίδωνος Kingsford, τήν ὁποία διοργανώνει κατ΄ἔτος ἡ SCCOCA
(24-4-09).

-Προέστη καί συνελειτούργησε μετά τῶν λοιπῶν ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων Δικαιοδοσιῶν ἐν Αὐστραλίᾳ, κατά τήν καθιερωμένη Πασχαλινή θ. Λειτουργία, πού
διοργανώνει ἐτησίως ἡ SCCOCA, κηρύξας καταλλήλως.
Ἐφέτος, ἡ ἐν λόγῳ θ. Λειτουργία ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Σπυρίδωνος Kingsford, μετά δέ τίς ἀπαραίτητες ἐν τῷ Ναῷ
ὁμιλίες καί τήν διανομή τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν, παρεκάθησε
μεθ’ ὅλων τῶν προαναφερθέντων εἰς πλουσία πασχαλινή
τράπεζα (24-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου
τοῦ Τροπαιοφόρου, εἰς τήν ὁμώνυμον ἀνδρῶα Ἱ. Μονήν εἰς
Springwood, παρεκάθησε δέ μετά τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. π.
Κυριακοῦ Σταυρονικητιανοῦ καί τῶν συνεργατῶν τῆς ὡς ἄνω
Ἱ. Μονῆς καί πλήθους πιστῶν, εἰς ἑόρτιον γεῦμα (26-4-09).
-Ἐδέχθη τίς ἐκ Βρισβάνης ἐπισκεπτόμενες τό Σύδνεϋ κυρίες
Νίνα καί Ἔφη Σκλάβου.
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ.
Σεραφείμ, παρεκάθησεν εἰς Πασχαλινό Δεῖπνο, εἰς τό γνωστόν
Ὁμογενειακόν Ἑστιατόριον «Le Sands», παρουσίᾳ τῆς Γενικῆς
Διευθύντριας τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Σύδνεϋ Θεολογικῶν
Κολλεγίων (SCD) Prof. Diane Speed, τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Μοναχῆς Dr Vivienne Keely, καθώς καί ὅλων τῶν μελῶν
τοῦ Διδακτικοῦ προσωπικοῦ, μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, τῆς
Θεολογικῆς μας Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου (27-4-09).
-Ἐδέχθη τόν Οἰκ. π. Σπυρίδωνα Μπόνια, Ἱ. Προϊστάμενον
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἄξιον Ἐστίν Μελβούρνης μετά τοῦ Προέδρου κ.
Νικ. Καρακίζου, συνεζήτησε δέ μετ’ αὐτῶν θέματα ἀφορῶντα
τήν ὡς ἄνω Μονήν, καί ἐκράτησεν αὐτούς εἰς τό μεσημβρινό
γεῦμα (28-4-09).
-Ἐδέχθη τόν Ἐπίτιμον Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Βρισβάνῃ κ. Δημ. Ράπτην, μετά τοῦ ὁποίου εἶχεν ἐποικοδομητική
συζήτηση, προσεκάλεσε δέ αὐτόν εἰς τήν κοινή μεσημβρινή
τράπεζα (29-4-09).
-Ἐδέχθη τόν ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκεπτόμενον τήν Αὐστραλίαν,
Τηλεπαρουσιαστήν τοῦ δημοφιλοῦς προγράμματος «Συνταγές τῆς Μαμᾶς» κ. Εὐτύχιον Πλέτσα, τέκνον φιλικῆς ἐκ
Θεσσαλονίκης οἰκογενείας, καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ ἐνδιαφέρουσα
συζήτηση.

Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου (30-4-09).
Κατά τόν μῆνα Μάϊον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Ἐδέχθη τά ἀδέλφια Γρηγόριο καί Ἑλένη Νικολάου
(1-5-09).
-Βοηθούμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος,
προέστη τῆς Τελετῆς Καθοσιώσεως τῶν τελειοφοίτων τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱ. Ναόν. Ἀπονέμων τό Πτυχίον Θεολογίας εἰς αὐτούς ὁ
Σεβασμιώτατος, εὐχήθηκε κάθε εὐλογία παρά Θεοῦ διά τήν
ἐν γένει διακονίαν των εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἐπίσης, παρέδωκε
Μεταπτυχιακά Διπλώματα εἰς τούς σπουδαστάς Θεολογίας
(Master of Arts) ταχυρύθμου προγράμματος. Ἐπηκολούθησε
ἐπίσημη δεξίωση εἰς τήν Αἴθουσα τῆς Σχολῆς (4-5-09).
Ἐδέχθη τόν Ἀρχιμ. π. Σιλουανόν Φωτεινέα, Ἱ. Προϊστάμενον
Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Ἀδελαΐδος.
-Ἐδέχθη τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐπισκεπτόμενον τό Σύδνεϋ διά φιλική κοινωνική ὑποχρέωση (5-5-09).
-Ἐδέχθη τήν κα Αἰκατερίνη Μαυρολέφτερου μετά τοῦ υἱοῦ
αὐτῆς Χαραλάμπους, καί εἶχε μετ’ αὐτῶν ἐκτενῆ συζήτηση
ἐπί θεμάτων Παιδαγωγικῆς φύσεως.
-Ἐδέχθη τούς κ.κ. Ἰορδάνη Ἰορδανίδην, Δικηγόρον, καί
Θεοδ. Πεγκλῆν, Ἰατρόν, καί συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν θέματα
σχετικά μέ τήν καλυτέραν διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων τῆς
Βασιλειάδος ἐν Ν.Ν.Ο. (8-5-09).
-Καλωσώρισε ὁμάδα Διευθυντῶν τῶν ἐν Σύδνεϋ Θεολογικῶν Σχολῶν (SCD), οἱ ὁποῖοι συγκεντρώνονται κατά τακτά διαστήματα πρός συζήτηση καί ἐπίλυση τῶν ἑκάστοτε
ἀναφυομένων προβλημάτων, ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁμαλή καί
εὔρυθμον λειτουργία προγραμμάτων διά τούς φοιτητάς τῶν
ὡς ἄνω Σχολῶν (11-05-09).
-Ἐδέχθη τόν φίλον κ. Χρῆστον Ἐλευθερίου, Ἀσφαλιστήν ἐκ
Κύπρου, συνοδευόμενον ἀπό τόν κ. Σπ. Ἀρβανιτάκην, ἐκ τῶν
Ἐλεγκτῶν τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
(12-5-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεράποντος Thornleigh, ἀκολούθως

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας μετά τήν τελετή τῆς καθοσιώσεως τῶν τελειοφοίτων τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς, τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2008, καί τήν ἀπονομή τῶν Διπλωμάτων εἰς τούς μεταπτυχιακούς Φοιτητάς (4-5-09).
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δέ παρεκάθησεν εἰς κοινήν ἑόρτιον τράπεζα (13-5-09).
-Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν Ἑορτασμῶν τῆς Μάχης τῆς Κρήτης,
ἐδέχθη τόν ἐξ Ἑλλάδος Ὑπαρχηγόν τοῦ ΓΕΕΘΑ Ἀντιπτέραρχον κ. Κωνσταντῖνον Καλαμάταν, τόν Ἀντιπλοίαρχον Λεωνίδα
Τσιαντούλα, συνοδευομένους ἀπό τόν Δικηγόρον κ. Ἰορδάνην
Ἰορδανίδη, καί εἶχε μετ’ αὐτῶν ἐποικοδομητική συζήτηση ἐπί
διαφόρων θεμάτων. Ἀκολούθως, ἐξενάγησεν αὐτούς εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, τούς χώρους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, τό Βιβλιοπωλεῖον καί τήν Βιβλιοθήκη. Ἐν
συνεχείᾳ, μετέβη μετ’ αὐτῶν εἰς τό Ὁμογενειακόν Ἐστιατόριον Le Sands, ὅπου παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῶν
ὑψηλῶν φιλοξενουμένων (15-5-09).
-Ἐδέχθη τόν Ἀρχιμ. π. Στέφανον Παντανασσιώτην,
Καθηγούμενον Ἱ. Μονῆς Παναγίας Παντανάσσης Mangrove,
συνοδευόμενον ἀπό τόν Ἱερομ. π. Εὐσέβιον, διά θέματα, ὡς
συνήθως, τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς (19-5-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς
Ἱ.Ν. Ἁγ. Κωνταντίνου καί Ἑλένης Newtown, ἀκολούθως δέ
παρεκάθησε μετά τοῦ Ἱ. Προϊσταμένου, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου, τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καί πλήθους
πιστῶν, εἰς τήν ἑόρτιον τράπεζα (20-5-09).
-Μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Μελβούρνην, ὅπου, παρουσίᾳ
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί κ. Κ. Κόντη,
Προέδρου τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων Μελβούρνης καί Βικτωρίας, ἐδέχθη εἰς τά Κεντρικά Γραφεῖα τούς ἐξ Ἑλλάδος
Στρατηγούς, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν Ἑορτῶν τῆς Μάχης τῆς Κρήτης,
Ἀντιπτέραρχον Κ. Καλαμάταν καί Ἀντιπλοίαρχον Λεωνίδαν
Τσιαντούλαν.
-Τό ἀπόγευμα ἐδέχθη τόν π. Θεοδ. Σταματόπουλον, Ἱ.
Προϊστάμενον Ἐνορίας-Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Morwell, μετά τοῦ κ. Εὐαγγέλου Γεωργίου, εὐλαβοῦς υἱοῦ
ἀειμνήστου ἱερέως, τόν ὁποῖον καί συνεβούλευσε τά δέοντα
ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Χειροτονίᾳ του εἰς Διάκονον (23-5-09).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Δέρβης,
ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως, θέσας τόν Θεμέλιον
Λίθον εἰς τόν νεόν ἀνεγειρόμενον Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου North Altona Μελβούρνης. Κατά τήν Τελετήν,
παρουσίᾳ τῆς Πολιτειακῆς Βουλευτοῦ κας Colleen Hartland, τοῦ
κ. Peter Hemphill καί ἄλλων Ἐπισήμων, Δημάρχου τῆς πόλεως
Hobsons Bay, καθώς καί ἄλλων Κυβερνητικῶν παραγόντων,
συμμετεῖχον σχεδόν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Β’ Ἀρχιεπισκοπικῆς
Περιφερείας καί πλῆθος πιστῶν. Εἰς τόν λόγον του ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε θερμότατα τούς προσφέροντας
διάφορα χρηματικά ποσά διά τόν σκοπόν αὐτόν, εὐχηθείς
ἡ κίνηση αὐτή νά ἀποτελέσει παράδειγμα πρός μίμηση καί
ἄλλων πιστῶν, διά τήν σύντομη ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου.
Κατά τήν ἡμέρα τῆς Θεμελιώσεως συνεκεντρώθη τό ποσόν
τῶν $ 70,000. Ἀκολούθως, παρεκάθησε εἰς πανηγυρικόν γεῦμα
μεθ’ ὅλων τῶν προαναφερθέντων Ἐπισήμων καί ἀρκετῶν
πιστῶν, εἰς τήν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ Αἴθουσα (24-5-09).
Ἐδέχθη τόν κ. Ἀθαν. Κατσογιάννη, Διευθυντήν τῆς Ἀστυνομίας τῆς Ν.Ν.Ο., συνεζήτησε δέ μετ’ αὐτοῦ τήν δυνατότητα
προσκλήσεως μελῶν τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σώματος Ν.Ν.Ο.,
Ἑλλήνων καί μή, νά παρελαύνουν κατά τήν μεγαλειώδη
ἐτησίαν Παρέλαση τῶν Ἑορτασμῶν τῆς 25ης Μαρτίου
(26-5-09).

Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ

Κατά τόν μῆνα Μάρτιον 2009 ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου Kogarah.
Τό ἑσπέρας παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος
εἰς τόν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς
τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
κ.κ. Στυλιανός (1-3-09).
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-Ἐχοροστάτησεν εἰς τήν Ἀκολουθία τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Γεωργίου Springwood καί
ὡμίλησεν καταλλήλως εἰς τό πλῆθος τῶν Προσκυνητῶν πού
κατέκλυσαν τήν Ἱ. Μονήν (2-3-09).
-Προήδρευσεν Συνεδριάσεως τῶν ὑπευθύνων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (3-3-09).
-Ἐδέχθη τούς ὑπευθύνους Κληρικούς τῆς Ἀστυνομίας
τῆς Ν.Ν.Ο. Fr P. O’Donoghue, Fr Alay Lowe, Fr Russel Avery,
Senior Police Champlain, καθώς καί τούς Αἰδεσ. π. Νικ.
Μποζίκη καί π. Ἰωάν. Γρύλλη, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὑπεύθυνοι διά
τούς Ὀρθόδοξους Ἀστυνομικούς, καί συνεζήτησαν θέματα
ἀφορῶντα τήν διακονίαν αὐτήν τῆς Ἐκκλησίας καί τούς
τρόπους βελτιώσεως αὐτῆς.
Παρέστη εἰς τήν Συνεδρίασιν τῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (5-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν
Α΄ Χαιρετισμῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Marrickville.
Μετά ταῦτα ἐλειτούργησεν μετά τοῦ Ἁγιορείτου Ἀρχιμ. π.
Δαμασκηνοῦ καί ἄλλων κληρικῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, εἰς
τήν Ὁλονύκτιον Ἀγρυπνίαν εἰς τόν τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (6-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παρασκευῆς
Blacktown
Τό ἑσπέρας, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Marrickville,
συγχοροστάτησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου τῆς
Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἐν Αὐστραλίᾳ κ. Εἰρηναίου, κατά τόν
καθιερωμένο Διορθόδοξο Ἑσπερινό, τόν ὁποῖο διοργανώνει
τό Συμβούλιο τῆς SCCOCA (8-3-09).
-Προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς
Φιλοπτώχου.
Ἐπίσης Προήδρευσε Συνεδριάσεως τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς, δια τήν προετοιμασία τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς
μας Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου (10-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τήν Ἀκολουθία τῶν
Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱ. Μονήν «Ἄξιον Ἐστι» Μελβούρνης
(13-3-09).
Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Βασιλείου
Brunswick, ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς τράπεζαν εἰς τήν
οἰκίαν τοῦ π. Ἀθανασίου Τριανταφύλλου.
Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Τριάδος Richmond
(15-3-09).
-Μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, προέστη
Ἱ. Συνάξεως τοῦ Κλήρου τῆς Μελβούρνης καί συνεζήτησαν
θέματα Λειτουργικῆς τάξεως (16-3-09).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν μελῶν τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς
κ. Ἀγαπητόν Πασσαρῆ καί συνεζήτησαν διά τό πρόγραμμα
Ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου (18-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Γ΄
Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford (20-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σοφίας καί
τῶν Τριῶν Θυγατέρων αὐτῆς εἰς Darlinghurst.
Μετά ταῦτα, συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον παρέστη εἰς
ὅλας τάς Ἐκδηλώσεις διά τόν Ἑορτασμόν τῆς 25ης Μαρτίου εἰς
τό Martin Place καί εἰς τό Opera House
(22-3-09).
-Παρέστη, συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος, εἰς
τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ. Στυλιανοῦ
(24-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ μετά τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Στυλιανοῦ, ὁ ὁποῖος
παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱ. Βῆμα, παρεκάθησεν
εἰς πανηγυρικήν τράπεζαν. Παρών εἰς τήν θ. Λειτουργίαν
καί εἰς τό ἐν συνεχείᾳ Γεῦμα, ἦτο καί ὁ ἐξ Ἑλλάδος

Ἀντιστράτηγος Στυλιανός Ντουμάνης μετά τῆς συζύγου
του (25-3-09).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Σωτήριον Δραπανιώτην, Ἱερατικῶς
Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Wollongong (263-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Δ΄
Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Parramatta (27-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ταξιάρχου Μιχαήλ
Nth Sydney (29-3-09).
-Προήδρευσε τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου
Ν.Ν.Ο.
Ἐδέχθη τόν Λογιστήν κ. Κων/νον Καμπουράκην, ἐκ τῆς
Ἐνορίας Ἁγ. Νικολάου Marrickville (30-3-09).
Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιο ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐδέχθη τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Βίκτωρα Πενέλ καί τόν
Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων
Newcastle π. Νικόλ. Σκορδίλην (2-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐφημίας Bankstown
(3-4-09).
-Μετέβη ὁδικῶς εἰς Queanbeyan, ὅπου ἐλειτούργησε καί
ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Δημητρίου. Εἰς τήν θ. Λειτουργίαν
παρέστη καί ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιος Ζώης.
Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας, παρεκάθησαν ἅπαντες,
Κλῆρος καί πιστοί, εἰς κοινή νηστήσιμο τράπεζα, εἰς τήν
Αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ (5-4-09).
-Παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίασιν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Συμβουλίου (8-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τό Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κων/νου
καί Ἑλένης Newtown. Μετά ταῦτα, παρεκάθησεν εἰς κοινήν
τράπεζαν (12-4-09).
-Κατά τήν Μ. Ἑβδομάδα ἐλειτούργησεν, ἐχοροστάτησεν
καί ἐκήρυξεν, συμφώνως πρός τό κάτωθι πρόγραμμα:
-Κυριακή τῶν Βαΐων (12-4-09): Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου
Rookwood
-Μεγ. Δευτέρα (13-4-09): Ἱ. Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης Mascot.
-Mεγ. Τρίτη (14-4-09): Ἱερός Ναός Ἁγίου Άνδρέου Gladesville.
-Μεγ. Τετάρτη (15-4-09) Ἱ. Εὐχέλαιον: Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως Earlwood.
-Mεγ. Πέμπτη (16-4-09) πρωΐ: Θ. Λειτουργία Ἱ. Καθεδρικός Ναός.
Ἑσπέρας Ἀκολουθία Ἁγ. Παθῶν: Ἱ. Ναός Ἁγ. Στεφάνου
Hurlstone Park
-Μεγ. Παρασκευή (17-4-09) Ἀποκαθήλωσις: Ἱ. Ναός Ἁγίων
Πάντων Belmore
Ἑσπέρας: Ἀκολουθία Ἱ. Ἐπιταφίου Καθεδρικός Ναός
-Μεγ. Σάββατον (18-4-09) Πρωΐ: Ἱερός Καθεδρικός Ναός
Ἑσπέρας Ἅγιον Πάσχα: Ἀκολουθία ἈναστάσεωςΛειτουργία Πάσχα Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου Marrickville
-Κυριακή Πάσχα 11.00 π.μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης: Ἱερός
Καθεδρικός Ναός
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Πάσχα, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου Kogarah.
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν π. Ἰω. Γρύλλη, μετέβη εἰς Newcastle,
ὅπου ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανόν, ἐτέλεσε τήν ἐξόδιον Ἀκολουθία
τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέα Ἀντωνιάδη, Ἐπιτίμου Προξένου τῆς
Ἑλλάδος εἰς Newcastle ἐπι 40ετίαν, καί ὡμίλησεν καταλλήλως,
διαβιβάσας τά συλλυπητήρια τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τοῦ
Ποιμενάρχου Αὐτῆς (20-4-09).
-Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης,
ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὁμώνυμον πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν εἰς Liverpool (21-4-09).
-Συνοδευόμενος ἀπό μέλη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, εἶχε συνάντησιν εἰς τό Κυβερνητικό Μέγαρο, μέ τόν

Ὑπουργόν Ἀστυνομίας καί Γαιῶν, Ἐξοχ. κ. Tony Kelly καί
τοῦ ἐξέθεσαν τό ἀνακῦψαν πρόβλημα εἰς τόν Κοιμητηριακόν
Ναόν τοῦ Rookwood.
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν Μ.
Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Rose
Bay (22-4-09).
-Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford συνελειτούργησε
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανοῦ,
τοῦ Ἐπισκόπου κ. Εἰρηναίου τῆς Σερβικῆς ἐν Αὐστραλίᾳ
Ἐκκλησίας καί Ἱερέων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Δικαιοδοσιῶν,
κατά τήν καθιερωμένην Λειτουργίαν τοῦ Πάσχα, τήν ὁποίαν
διοργανώνει ἡ SCCOCA.
Μετά ταῦτα, παρεκάθησεν εἰς ἑορταστικήν τράπεζαν (244-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γερασίμου
Leichhardt (26-4-09).
-Ἐπεσκέφθη ἐκ προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Στυλιανοῦ, τόν Sir Arthur καί Lady George εἰς
τήν οἰκίαν τους, καί διεβίβασεν εἰς αὐτούς τάς ἐπί τῇ ἑορτῇ
τοῦ Πάσχα εὐχάς του.
-Τό ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς Δεῖπνον εἰς Ὁμογενειακόν
Ἑστιατόριον, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καί Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ.κ.
Στυλιανός, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα, εἰς τούς Καθηγητάς τῆς
Σχολῆς (27-4-09).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Μελβούρνης Κληρικόν μας π Σπυρίδωνα
Μπόνια καί ἐπίσης τόν ἐκ Cairns τῆς Κουηνσλάνδης π. Κων/
νο Τσάκαλο.
Προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς
Φιλοπτώχου (28-4-09).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Σωτήριο Δραπανιώτη, Ἱερατικῶς
Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Wollongong.
Παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίασιν τῶν Καθηγητῶν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς.
-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον, παρεκάθησεν εἰς
Δεῖπνον εἰς τήν οἰκίαν τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς, Γεωργίου καί Μαρίας Δρίβα (30-4-09).
Κατά τόν μῆνα Μάϊον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐπικεφαλῆς μελῶν τῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς, παρηκολούθησε εἰς τήν Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ
Πανεπιστημίου Σύδνεϋ τήν Τελετή ἀποφοιτήσεως τῶν
Φοιτητῶν ὅλων τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ S.C.D., μεταξύ
τῶν ὁποίων ἦτο καί οἱ ἐκ τῆς ἡμετέρας Σχολῆς τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέου (2-5-09).
-Προήδρευσε τοῦ Πρωτοβ. Πνευματικοῦ Δικαστηρίου Ν.Ν.Ο.
Παρέστη εἰς τήν εἰδικήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀκολουθίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, διά τήν
Ἀποφοίτησιν τῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς καί
τήν ἐπίδοσιν τῶν Πτυχίων των, καθώς καί εἰς τήν ἐν συνεχείᾳ
δεξίωσιν εἰς τήν Μεγάλη Αἴθουσα τῆς Σχολῆς (4-5-09).
-Παρηκολούθησε τό εἰδικό Μάθημα τοῦ ἐκ τῶν Καθηγητῶν
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Dr John Lee, σχετικῶς μέ τό κατά
Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, κατά
τήν ὁποίαν ἑορτάζει τό Παρεκκλήσιον τῆς Σχολῆς (8-5-09).
-Ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον, εὐλόγησε τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ ἐκ τῶν Ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς κ. Δημ. Παπαοικονόμου μετά τῆς Δίδος Ἰφιγένειας
Ἀτσιάρη, ὡμίλησε καταλλήλως καί διεβίβασε τάς εὐχάς τοῦ
Σεβασμιωτάτου (9-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Στεφάνου
Hurlstone Park (10-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Θεράποντος Thornleigh. Μετά τήν θ. Λειτουργία
παρεκάθησεν εἰς κοινήν τράπεζα μεθ’ ὅλων τῶν προσκυνητῶν
(14-5-09).
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-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Κοιμητηριακόν Ναόν
Ἁγ. Ἀθανασίου εἰς Rookwood.
Τό ἀπόγευμα, συνοδευόμενος ἀπό τόν Αἰδεσ. π. Ἰω. Γρύλλη,
μετέβη εἰς Wollongong καί διηύθυνε τήν Γενικήν Συνέλευσιν
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εἰς τήν ὁποίαν
παρέστησαν περί τά 200 ἄτομα, ἐγγεγραμμένα μέλη τῆς
Κοινότητος (17-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν.Ἁγ.
Κων/νου καί Ἑλένης Newtown. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν
παρεκάθησεν εἰς κοινήν μεθ’ ὅλων τῶν πιστῶν τράπεζαν
(21-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν. Εἰς
τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας, ἐτέλεσε Ἐπιμνημόσυνον δέησιν
ὑπέρ τῶν κατά τήν Μάχην τῆς Κρήτης πεσόντων Ἑλλήνων,
Αὐστραλῶν καί Νεοζηλανδῶν καί ὡμίλησε καταλλήλως. Εἰς
τήν ἐν λόγῳ Δέησιν παρέστησαν Αὐστραλοί, Νεοζηλανδοί
καί Ἕλληνες Βετεράνοι πολέμου, καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν
Κρητικῶν Σωματείων (24-5-09).
-Προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς
Φιλοπτώχου (26-5-09).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Δικηγόρο, καί μέλος τοῦ Consolidated Trust τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, κ. Νικ. Παπαναστασίου,
παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κοιμητηρίου Rookwood καί συνεζήτησαν τούς ὅρους
ὑπό τούς ὁποίους θά πρέπει νά λειτουργεῖ ὁ Ἱ. Ναός τοῦ Ἁγ.
Ἀθανασίου (27-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου
Parramatta (31-5-09).

-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ διακόνου Μανασσῆ μετέβησαν
εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Fawkner καί ἐτέλεσαν τόν
Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους καί ὡμίλησε
καταλλήλως πρός τούς μαθητάς καί μαθητρίας διαβιβάσας
ταυτοχρόνως καί τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου (14-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἅγ. Παντελεήμονος Dandenong καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς
γεῦμα εἰς τήν οἰκία τοῦ π. Ἀντωνίου Κρινᾶ. Τό ἑσπέρας κατά
τόν Γ’ κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Θεοφ.
Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ συμπροσευχήθη ἐν
τῷ Ἱερῷ. Ἀκολούθησε δεῖπνον εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν
ἀμφότεροι οἱ Ἐπίσκοποι, μέλη τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί ἱκανός
ἀριθμός πιστῶν (15-3-09).
-Παρέκάθησαν μετά τοῦ Ἁγίου Ἀπολλωνιάδος εἰς ἱερατικήν σύναξιν εἰς τήν Ἱ. Μονήν τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ, καθώς
καί εἰς τό σεμινάριο τό ὁποῖον ἀκολούθησε καί εἰς τό ὁποῖον
ὁμιλητής ἦτο ὁ Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος μέ θέμα «ΜΕΓΑΛΗ
ΕΒΔΟΜΑΣ». Τήν μεσημβρίαν ἡ Φιλόπτωχος τῆς Ἱ. Μονῆς
παρέθεσε γεῦμα εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ἀμφότεροι οἱ
Ἐπίσκοποι καί ὅλος ὁ ἱερός Κλῆρος τῆς Μελβούρνης.

B’ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ
Κατά τόν μῆνα Μάρτιον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ.
Νεκταρίου Fawkner καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς
γεῦμα εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Αἰδεσ. Π. Σπυρίδωνος Βανδώρου,
ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ ναοῦ. Τό ἑσπέρας
ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Α΄ κατανυκτικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. ναόν τοῦ Ἁγ. Εὐσταθίου, εἰς τόν ὁποῖον
ἔψαλλε ἐμμελέστατα ἡ χορωδία τῶν Νέων μας (1-3-09).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου
Τσιγκούνη ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱ. Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Geelong (2-3-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Τάκην Σιῶρον ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μέ τήν
ἐγχάρακτον ἁγιογραφίαν, διά προσωπικό του θέμα.
Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τούς Α’
Χαιρετισμούς εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
Coburg. Μετά τήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμών παρεκάθησεν
εἰς δεῖπνον εἰς τήν οἰκίαν τοῦ π. Εὐσταθίου Παπαδοπούλου
(6-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης Malvern καί προέστη τῆς Λιτανεύσεως τῶν Ἱ. Εἰκόνων
πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Τήν μεσημβίιαν παρεκάθησεν εἰς γεῦμα
τῆς Φιλοπτώχου. Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε
κατά τόν Β΄κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ.
Νικολάου Yarraville. Ἀκολούθησε δεῖπνον τῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος (8-3-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Paolo Damante (10-3-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Ἰωάννη Δεμερτζίδη διά προσωπικό του
θέμα (11-3-09).
-Ἐδέχθη τούς Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος
κ. Σεραφείμ καί κ. Χαράλαμπον Ἰορδανίδη, προερχομένους
ἐκ Σύδνεϋ (12-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τούς Β’ Χαιρετισμούς εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου North Altona. Μετά τήν
ἀκολουθίαν παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον (13-3-09).
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Στιγμιότυπα ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου εἰς τήν Μελβούρνη
(22-3-09).

Ἀπό τήν συνάντηση, εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Μελβούρνης Dr. Philip Freier τοῦ Θεοφ. Δέρβης καί τοῦ πρώην
Προέδρου τοῦ Ἰράν Mohammad Khatameni (27-3-09).

-Ἐδέχθη τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνόν, Ἁγιορείτην
Πνευματικό προερχόμενον ἐκ Σύδνεϋ (16-3-09).
-Ἐδέχθη τό ζεῦγος Νικολάου καί Καλλιόπης Διακομιχάλη
ἐξ Ἀδελαΐδος (17-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τούς Γ΄ Χαιρετισμούς εἰς
τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Box Hill. Ἀκολούθησε δεῖπνον
(20-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἅγίου
Εὐσταθίου South Melbourne. Προέστη τῆς τελετῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τήν Δοξολογία
διά τόν ἑορτασμόν τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου
παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τοῦ
ὑφυπουργοῦ Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας κ. Πάνου Καμμένου, τῶν
βουλευτῶν Θεοδώρου Σολδάτου, ΝΔ Λευκάδος, Κων/νου
Τζαβάρα, ΝΔ Ἠλείας, Ἀλεξάνδρου Ἀθανασιάδη, ΠΑΣΟΚ
Κοζάνης, Χαραλάμπους Χαραλάμπους ΚΚΕ Κερκύρας, τοῦ
Γενικοῦ Προξένου κ. Χρήστου Σαλαμάνη, ἐκπροσώπων
τῆς παροικίας καί πλήθους πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς
Δοξολογίας στά Γραφεῖα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς προσεφέρθη
καφές εἰς τούς ἐπισήμους καί ἐν συνεχείᾳ κατῆλθον μετά τοῦ
Θεοφιλεστάτου εἰς τό Μνημεῖον (Shrine) ὅπου ἔλαβε χώραν ἡ
παρέλασις, τό Τρισάγιο καί ἡ κατάθεσις στεφάνων ἀπό τούς
ἐπισήμους. Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν
Δ΄ κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Βασιλείου.
Ἀκολούθησε δεῖπνο τῆς Φιλοπτώχου (22-3-09).
-Προέστη συνεδριάσεως τοῦ Board τοῦ Κολλεγίου Ἁγίου
Ἰωάννου εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς (23-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ.
Εύσταθίου (24-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου North Balwyn. Μετά τήν Θ. Λειτουργία ἐτέλεσε
τήν Δοξολογία διά τήν ἐθνική ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου (25-3-09).
-Προσκληθείς παρέστη εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἀγγλικανοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Dr. Philip Freier διά πρωϊνόν τέϊον εἰς τό
ὁποῖον παρέστη καί ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἰράν He Seyed
Mohammad Khatameni, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο εἰς Μελβούρνη
προσκεκλημένος τοῦ Πανεπιστημίου La Trobe καί ὁ ὁποῖος
εἶναι πρόεδρος τοῦ International Foundation for Dialogue
Amongst Civilizations . Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε
κατά τούς Δ΄ Χαιρετισμούς είς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας
Σουμελᾶ East Keilor. Ἀκολούθησε δεῖπνον (27-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἅγ.
Ἀνδρέου Nunawading καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς
γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς
καί τῶν Κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου. Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε
καί ἐκήρυξε κατά τόν Ε΄ κατανυκτικό Ἑσπερινόν εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans. Ἀκολούθησε
δεῖπνον (29-3-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Γεώργιον Βρεττᾶκον, υἱόν τοῦ π. Νικολάου
Βρεττάκου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Δήμητρας Σελεμίδου (303-09).
Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Προέστη τῆς Α΄ συνεδριάσεως τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς
τοῦ 9ου Τοπικοῦ Συνεδρίου τῆς Νεολαίας τό ὁποῖο συγκαλεῖται
τήν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Σεπτεμβρίου ἤτοι 27-28 καί 29η
Σεπτεμβρίου (2-4-09).
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καί τῆς ἀγρυπνίας τήν ὅποίαν ἐτέλεσεν
ὁ πνευματικός π. Δαμασκηνός κατά τό Ἁγιορείτικον Τυπικόν
εἰς τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου (3-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Thomastown καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τήν οικία τοῦ Αἰδεσιμ. π. Νικολάου
Λιλιμπάκη. Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά

τόν ΣΤ΄κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναό τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν Clayton καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνο
τῆς Φιλοπτώχου (5-4-09).
-Προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας διά τόν ἀείμνηστο π.
Χρῆστο Παπαγεωργίου εἰς τήν Ἱ. Μονήν ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ καί ἐν
συνεχείᾳ συνοδεύων τήν σορόν εἰς τό κοιμητήριο τοῦ Keilor
ἀνέγνωσε τό τρισάγιο καί ἐπί τῇ ταφῇ. Κατά τήν διάρκεια
τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας ὡμίλησε καταλλήλως καί διεβίβασε
εἰς τήν πρεσβυτέρα καί τά τέκνα τά συλλυπητήρια τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ. Στυλιανοῦ (7-4-09).
-Τό πρωΐ ἐδέχθη τόν Αἰδεσιμ. π. Ἀντώνιο Βανικιώτη, ἱερατικῶς προϊστάμενο, τόν κ. Γεώργιο Μπουράκην, ἀρχιτέκτονα
καί τούς κ.κ. Χρῆστον Δημητρίου, πρόεδρον, Κων/νον
Χρυσανθακόπουλον, γραμματέα καί Κων/νον Ἠλίαν, ταμία
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου North
Altona καί συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν τάς λεπτομερείας τῆς
θεμελιώσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἡ ὁποία θά λάβει χώραν τήν
Κυριακή 24ην Μαΐου ὑπό τοῦ Σέβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
μας κ.κ. Στυλιανοῦ (8-4-09).
-Μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης Malvern ὅπου
κατά τήν νύκτα κατεστράφη ὁλοσχερῶς ἡ ἐνοριακή αἴθουσα
ἀπό ἐμπρησμόν καί ἀφοῦ ἐπιθεώρησε τόν χῶρον παρουσίᾳ
τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέου Παπαδημητροπούλου ἔδωσε συνέντευξιν εἰς τά μέσα γενικῆς ένημερώσεως.
Τήν μεσημβρίαν ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖον του τήν δημοσιογράφο Kirsten Veness τοῦ ABC εἰς τήν ὁποίαν παραχώρησε
συνέντευξη σχετική μέ τόν ἐμπρησμόν τῆς αἰθούσης τοῦ ἐν
λόγῳ Ἱ. Ναοῦ (9-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου North Balwyn καί εὐλόγησε καί μοίρασε τά
Βαΐα μετά τοῦ π. Νικολάου, ἱερατικῶς προϊσταμένου εἰς τό
πολυπληθές ἐκκλησίασμα. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν
παρεκάθησεν εἰς γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Α΄
Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Βασιλείου Brunswick (12-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ B΄
Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ East Keilor
(13-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Γ΄
Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Springvale (144-09).
-Εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς St. Albans μετά τοῦ
αἰδεσιμ. π. Συνεσίου Φράγκου, ἐτέλεσεν τό Ἱερόν Εὐχέλαιον
(15-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν
Ἁγίων Παθῶν, εἰς τήν Ἱ. Μονήν τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Northcote
(16-4-09).
-Κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, ἐχοροστάτησε
καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Εὐσταθίου South
Melbourne.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς
Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Ascot
Vale καί τό ἑσπέρας κατά τόν Ἐπιτάφιον ἐχοροστάτησε καί
ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner καί
προέστη τῆς λιτανεύσεως τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας διένειμε, μετά τοῦ αἰδεσιμ.
Π. Σπυρίδωνος Βανδώρου, τά ἄνθη εἰς τό πολυπληθές
ἐκκλησίασμα (17-4-090).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγ.
Ἀναργύρων Oakleigh.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐλειτούργησε κατά τήν Ἀκολουθία
τῆς Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Εὐσταθίου South
Melbourne καί ἀνέγνωσε τό Πασχαλινό Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Στυλιανοῦ (18-4-09)
-Προέστη κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
Ἀγάπης εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Εὐσταθίου South Melbourne,
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συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἱ. Κλήρου Μελβούρνη, κατά
τήν ὁποίαν τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη εἰς ἕνδεκα γλώσσας.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Θεοφιλέστατος ἀπηύθυνε
ἀναστάσιμον χαιρετισμόν ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου μας πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα καί
ἐμοίρασεν τό κόκκινο αὐγό (19-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων νεοφανέντων μαρτύρων
Ραφήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν
εἰς Bentleigh. Μετά τόν Ἑσπερινόν ἡ Φιλόπτωχος τοῦ Ἱ. Ναοῦ
παρέθεσε δι’ ὅλους Πασχάλιον δεῖπνον εἰς τήν (20-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν τῶν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Bentleigh. Μετά
τήν Θείαν Λειτουργίαν παρεκάθησεν εἰς Πασχάλιον γεῦμα
τῆς Φιλοπτώχου (21-4-09).
Ἀνεχώρησεν ὁδικῶς διά τήν κωμόπολιν Robinvale (22-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Robinvale Βικτωρίας. Μετά τήν θ.
Λειτουργίαν, παρεκάθησεν εἰς πανηγυρικό γεῦμα μεθ’ ὅλων
τῶν πιστῶν (23-4-09).
-Ἐδέχθη τόν διάκονον Κοσμᾶν Δαμιανίδην ἐκ Πέρθης (244-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων
ἐνδόξων νεοφανέντων μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί
Εἰρήνης. Κατά τήν διάρκεια τῆς θ. Λειτουργίας ἔψαλλε μετά
τῶν ἱεροψαλτῶν τοῦ ναοῦ καί ὁ κ. Ἐλευθέριος Βασιλειάδης
ἱεροψάλτης ἐκ Σάμου. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ Φιλόπτωχος
παρέθεσε γεῦμα εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησεν ὁ Θεοφιλέστατος,
οἱ ἱερεῖς καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος
(26-4-09).
-Ἐδέχθη τήν κ. Μιχαλάκαινα Κιοσόγλου, θυγατέρα τοῦ κ.
Ἰωάννου Κιοσόγλου ἐξ Ἀδελαΐδος, ἡ ὁποία ζεῖ καί ἐργάζεται
εἰς Λονδῖνο καί Ἑλλάδα. Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη τόν κ. Ἰωάννην
Δεμερτζίδην διά προσωπικό του θέμα.
-Ἐπεσκέφθη εἰς τήν οἰκίαν του τόν αἰδεσιμ. π. Νικόλαον
Βρεττᾶκον καί διεβίβασε πρός αὐτόν τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν (28-4-09).
-Ἐδέχθη τόν αἰδεσιμ. π. Ἐμμανουήλ Σταματίου καί τήν
πρεσβυτέρα αὐτοῦ ἐκ Πέρθης τούς ὁποίους ἐσυνόδευε ὁ
αἰδεσιμ. π. Ἀθανάσιος Τριανταφύλλου (29-4-09).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμ. π. Ἐμμανιουήλ Σταματίου
καί τῆς πρεσβυτέρας μετέβησαν εἰς τήν «Βασιλειάδα» ὅπου
παρεκάθησαν εἰς τό Πασχαλινό γεῦμα τῶν τροφίμων αὐτῆς,
πρός τούς ὁποίους ὁ Θεοφιλέστατος διεβίβασε τάς πασχαλίους
εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου (30-4-09).
Κατά τόν μῆνα Μάϊον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου
Springvale. Μετά τόν Ἑσπερινόν παρετέθη δεῖπνον ὑπό
τῆς Φιλοπτώχου εἰς τήν αἴθουσαν ὅπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ
(1-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ.
Ἀθανασίου Springvale ἐπί τῇ ἀνακομιδῇ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων αὐτοῦ καί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἡμέρας
τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ναοῦ. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ
Φιλόπτωχος παρέθεσε γεῦμα. Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί
ἐκήρυξεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Mentone ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ
ἐνδόξου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Μανταμάδου. Ἀκολούθησε
δεῖπνο (2-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Mentone. Τό ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς τό
πασχάλιον δεῖπον τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου εἰς τό χώλλ
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh. Αἱ
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εἰσπράξεις τῆς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεως ἀνῆλθον εἰς $15,000.00
καί διετέθησαν διά τήν Θεολογική Σχολήν τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέου Σύδνεϋ (3-5-09).
-Ἐδέχθη τό ζεῦγος Δημοσθένους καί Ἑλένης Νικολάου, τό
ὁποῖον ἀνακοίνωσε εἰς αὐτόν τήν ἐπιθυμίαν αὐτῶν, ὅπως ὁ
Δημοσθένης, νῦν γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί
ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἱερωθεῖ (4-5-09).
-Μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σύδνεϋ καί ἐπεσκέφθη τόν κ.
Εὐστράτιον Ὀνουφριάδην, συνεργάτην τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς,
τοῦ ὁποίου ἡ ὑγεία δοκιμάζεται καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη
εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή τόν Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ.
Στυλιανό καί συνέφαγε μετ’αὐτοῦ. Τό ἑσπέρας ἐπέστρεψεν
εἰς Μελβούρνη (5-5-09).
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικῶς τόν νέον Γενικό Γραμματέα τοῦ
Βικτωριανοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Mr. Theo MacKaay, τόν
ὁποῖον ἐσυνόδευε ὁ Rev. Dr D’ Arcy Wood τῆς Uniting Church.
Ἐν συνεχείᾳ συοδευόμενος ὑπό τοῦ Δημοσθένους Νικολάου
ἐπεσκέφθη καί ἐπιθεώρησαν ματά τοῦ κ. Κων/νου Κόντη, τοῦ
αἰδεσιμ. π. Συνεσίου Φράγκου καί μελῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου καί τῆς Φιλοπτώχου Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans
τό νεοαγορασθέν οἴκημα αὐτῆς. Ἀκολούθησε συνεδρίασις
κατά τήν ὁποίαν ὁ Θεοφιλέστατος καί ὁ κ. Κόντης ἐνημέρωσαν
τούς λοιπούς διά τήν ἐν λόγῳ ἀγοράν.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε εἰς τό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Σουμελᾶ
East Keilor ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ. Μετά τόν Ἑσπερινόν ἡ
Φιλόπτωχος παρέθεσε δεῖπνον (7-5-09).
-Ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖον του τόν αἰδεσιμ. π. Ἠλίαν
Κεντρωτῆ καί τόν κ. Ἀνδρέαν Γεωργίου καί τούς συνέστησε
τόν αἰδεσιμ. π. Ἀντώνιον Cagnoni ὁ ὁποῖος θά ἀναλάβει
καθήκοντα ἀπό τά τέλη τοῦ μηνός Ἰουνίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἁγ. Χαραλάμπους ὡς συνεφημέριος. Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη τόν
αἰδεσιμ. π. Συνέσιον Φράγκον τόν ὁποῖον ἐνημέρωσε διά τήν
χειροτονία τοῦ κ. Δημοσθένους Νικολάου καί τήν τοποθέτησιν
του μετά τήν χειροτονία ὡς βοηθοῦ αὐτοῦ (8-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας
Σουμελᾶ East Keilor. Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε
κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου Preston. Μετά τόν
Ἑσπερινόν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἡ Φιλόπτωχος
παρέθεσε δεῖπνο (10-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν τῶν Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου Preston. Μετά τήν
θ. Λειτουργίαν ηὐχήθη εἰς τόν ἱερατικῶς προϊστάμενον
Πανοσιολ. π. Μεθόδιον Λιβανόν τά χρόνια πολλά διά τήν
ὀνομαστική ἑορτή αὐτοῦ καί τοῦ διεβίβασε τάς εὐχἀς τοῦ
Σέβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας καί τήν μεσημβρίαν
ἐπέστρεψεν εἰς τά γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς (11-5-09).
-Ἐδέχθη τούς αἰδεισμ. π. Θεόδωρον Σταματόπουλον
καί κ. Εὐάγγελον Γεωργίου καί ἐν συνεχείᾳ τόν κ. Κων/νον
Καλυμνιόν, δικηγόρο διά προσωπικόν του θέμα (13-5-09).
-Προέστη συνάξεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου εἰς τήν αἴθουσαν τῆς
ἐνορίας τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg καί ἐν συνεχείᾳ
μεθ’ ὅλου τοῦ κλήρου παρεκάθησεν εἰς πασχάλιον γεῦμα
τό ὁποῖον παρέθεσεν ἡ ἐν λόγῳ ἐνορία (14-5-09).
-Προέστη εἰς τό γραφεῖον του συνεδριάσεως τῆς ὀργανωτικῆς
ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου τῆς Νεολαίας (15-5-09).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Κων/νου Κόντη καί τοῦ
διακόνου Μανασσῆ καθώς καί τοῦ κ. Βαΐου Ἀναστασοπούλου,
ἱεροψάλτου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Hobart Τασμανίας καί
ἐπιθεώρησαν τόν νεοαγορασθέντα Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος
διά τήν ἐνορία μας. Μεθ’ ὅλων τῶν συνοδῶν παρεκάθησεν
εἰς δεῖπνον εἰς τήν οἰκίαν τῆς κ. Ἀλίκης Πανταζῆ (16-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν νεοαγορασθέντα Ἱ.
Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Hobart. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ
Θεοφιλέστατος εὐχαρίστησε θερμότατα τήν Ἀγγλικανικήν

Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζουσα τάς ἀνάγκας μας διέθεσε
τόν ἱερόν αὐτόν ναόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκ τῶν παλαιοτέρων
τῆς πόλεως Hobart, ἱστορικώτατος καί ἀρχιτεκτονικῶς
ἄριστος. Τήν μεσημβρίαν ἡ Φιλόπτωχος παρέθεσε γεῦμα
εἰς τήν αἴθουσαν παραπλέυρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ, εἰς τό ὁποῖον
παρεκάθησεν ὁ Θεοφιλέστατος οἱ συνοδοί αὐτοῦ καί ὁλόκληρο τό ἐκκλησίασμα. Τό ἑσπέρας ἐπέστρεψε εἰς Μελβούρνη
(17-5-09).
-Ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖον του τούς κ.κ. Ἰωάννην Μωϋσιάδην,
πρόεδρον Παγκοσμίου Συμβουλίου Ποντιακών Σωματείων
καί Κυριᾶκον Χατζηκυριακίδην διδάκτορα Ἱστορίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τούς ὁποίους συνόδευαν ὁ κ.
Σπῦρος Κοροσίδης καί ἡ κ. Ρώμα Σιάχου ἐκ τῶν Ποντίων τῆς
Μελβούρνης. Οἱ ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκέπται ἦλθον ἐνταῦθα διά νά
λάβουν μέρος εἰς τάς ἐκδηλώσεις τῶν Ποντιακῶν Σωματείων
καί Ἀδελφοτήτων Μελβούρνης διά τήν Ποντιακή Γενοκτονία.
Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη τόν Benedict Kpaka χριστιανόν Ὀρθόδοξον
πρόσφυγα ἐκ Σιέρα Λεόνε διά προσωπικό του θέμα.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου
Νικολάου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν εἰς Yarraville (19-5-09).
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης South Yarra. Ἀκολούθησε δεῖπνον εἰς τήν αἴθουσαν
παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ 20-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης South Yarra. Μετά τήν
θ. Λειτουργία ἡ Φιλόπτωχος τοῦ Ἱ. Ναοῦ παρέθεσεν γεῦμα
(21-5-09).
-Ὑπεδέχθη είς τό ἀεροδρόμιον τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἡμῶν κ.κ. Στυλιανόν μετά τοῦ διακόνου αὐτοῦ
Νεκταρίου προερχομένους ἐκ Σύδνεϋ. Μετά τήν ἄφιξιν
αὐτῶν εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν ὁ Σεβασμιώτατος μετά τοῦ
Θεοφιλεστάτου ὑπεδέχθησαν τούς ἀντιπτέραρχον κ. Κων/
νον Καλαμάταν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί τόν πλοίαρχον
κ. Ἰωάννην Τσιαντούλαν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐνταῦθα
διά τούς ἑορτασμούς τῆς Μάχης τῆς Κρήτης, ὅπου τούς
παρετέθη γεῦμα καί εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ξαναδοῦν
τόν Σεβασμιώτατον καί νά γνωρίσουν ὡσαύτως καί τόν
Θεοφιλέστατον. Εἰς τό ἐν λόγῳ γεῦμα παρεκάθησεν καί
ὁ κ. Κων/νος Κόντης, ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Συμβουλίου. Ἀργά τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίᾳ
τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐδέχθη τούς κ.κ. Εὐάγγελον Γεωργίου ἐκ
Morwell καί Ἰωάννην Δεμερτζίδην ἐκ Μελβούρνης, οἱ ὁποῖοι
ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία νά ἱερωθοῦν (23-5-09).
-Κατά τήν θ. Λειτουργία είς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου North Altona ὅπου ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος,
ὁ Θεοφιλέστατος συμπροσευχήθη ἐν τῷ Ἱερῷ καί μετά τήν
διανομή τοῦ ἀντιδώρου ἀμφότεροι μετά τῶν ἱερέων μετέβησαν
εἰς τὀ οἰκόπεδον ἐπί τῆς Mills Street ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος
ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν καί ἔθεσε τόν θεμέλιον λίθον διά
τόν νέον Ἱ. Ναόν βοηθούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου.
Ἀπό τόν ἔρανον πού διεξήχθη μετά τήν θεμελίωσιν συνεκεντρώθη τό ποσόν τῶν $70,000.00 τά δέ μυστριά καί
τό φτυάρι ἐλαβον οἱ ἑξῆς: Χρυσό μυστρί ὁ κ. Γεώργιος
Μπουράκης ($5,000.00), ἀσημένιο μυστρί ὁ κ. Ἀπόστολος καί
κ. Μαρία Μπάτση ($3,500.00), χάλκινο μυστρί ὁ κ. Γέωργιος
καί κ. Παναγιώτα Βλασακάκη ($3,000.00) καί τό φτυάρι ὁ κ.
Νικόλαος Σκάπουλας ($3,000.00). Ἀκολούθησε γεῦμα εἰς τήν
αἴθουσαν παραπλεύρως τοῦ νεοανεγερθησομένου Ναοῦ εἰς
τό ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Θεοφιλέστατος,
οἱ κληρικοί, οἱ προσκληθέντες ἐπίσημοι καί ἱκανός ἀριθμός
πιστῶν. Τό ἀπόγευμα μετά τήν βάπτισιν τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ κ.
Κ. Κόντη, Κωνσταντίνου, τέκνου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, τήν
ὁποίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερό καί τό

ἑσπέρας παρεκάθησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τό δεῖπνο
τῆς βαπτίσεως εἰς τήν ταβέρνα «Γιάννης» (24-5-09).
-Τό πρωΐ προέπεμψεν εἰς τό ἀεροδρόμιον τόν Σεβασμιώτατον
καί τόν διάκονον ἐπιστρέφοντας εἰς Σύδνεϋ (25-5-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καί τῆς μνήμης
τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ρώσου καί νέου ἀσκητοῦ,
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg. Μετά τόν
ἑσπερινόν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ παρεκάθησε μετά
τῶν πατέρων εἰς ἑορταστικόν δεῖπνον (26-5-09).
-Ἐδέχθη τούς κ.κ. Ἰωάννην Τζουτζούρκαν ἀντιπρόεδρον,
Πέτρον Σφέτσαν γραμματέα, Σῖμον Σφετκόπουλον ταμία
καί Παῦλον Γιανκον σύμβουλον ἀπό τήν Ἐνορία-Κοινότητα
τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Shepparton καί συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν τό
πρόβλημα τοῦ ἱερέως, διότι ὁ π. Στέργιος Καπακουλάκης,
λόγῳ ὑγείας δέν εἶναι δυνατόν νά συνεχίσει τήν διακονίαν
του (27-5-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Γεώργιον Φιλίππου, πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς
Ἐνορίας-Κοινότητος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Sunshine
(28-5-09)
-Ἐδέχθη τούς πατέρες Εὐμένιον Βασιλόπουλον καί
Νικόλαον Λιλιμπάκην καί συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν θέματα
ἀπασχολοῦντα τήν ἐνορία τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Thomastown (29-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου Coburg (31-5-09).

Γ΄- Ε΄ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου
Κατά τόν μῆνα Μάρτιον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου
Σπυρίδωνος Unley καί ἐτέλεσεν Ἀρτοκλασίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κέντρου Προνοίας «Ἡ Ἁγία Φιλοθέη» τῆς Γ΄ Ἀρχιεπισκοπικῆς
Περιφερείας.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ.
Νεκταρίου Croydon Park κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν
τῆς Συγγνώμης, εἰς τόν ὁποῖον ἔλαβον μέρος, πέραν τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, καί οἱ Ἱερεῖς τῶν λοιπῶν
Ὀρθοδόξων δικαιοδοσιῶν (1-3-09).
-Συμπροσευχήθηκε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου
Ἀποδείπνου καί τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου
Παντελεήμονος Glenelg (2-3-09).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου (33-09).
-Προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου
Παρασκευῆς Τσαούση εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σπυρίδωνος Unley
(5-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Α΄ Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου Prospect (6-3-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν θ. Λειτουργίαν τῆς
ἑορτῆς διά τήν ἀνάμνησιν τοῦ διά κολλύβων θαύματος τοῦ
Ἁγ. Θεοδώρου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg (73-09).
-Τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood, μετά δέ τό πέρας
τῆς θ. Λειτουργίας ἐγκαινίασε εἰς τήν παρακειμένην αἴθουσαν
ἐκδηλώσεων τήν Ἔκθεσιν Χριστιανικοῦ Βιβλίου καί Εἰκόνων
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος, παρουσίᾳ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ
Κυβερνήτου τῆς Πολιτείας Νοτίου Αὐστραλίας, κ. Hieu Van Le,
καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ,
κ. Δημητρίου Χατζοπούλου.
-Παρέστη εἰς τήν ὁμιλίαν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
τῆς Κύπρου, κ. Μάρκου Κυπριανοῦ, εἰς τήν αἴθουσαν τῆς
Κυπριακῆς Κοινότητος Νοτίου Αὐστραλίας, παρουσίᾳ τοῦ
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συνοδεύοντος αὐτόν Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ τῆς Κύπρου ἐν
Αὐστραλίᾳ, κ. Γιάννη Ἰακώβου (8-3-09).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Πρωτ. π. Μιλτιάδην Χρυσαυγῆν ἐκ
Σύδνεϋ.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς (9-3-09).
-Ὡμίλησεν εἰς τόν Κύκλον Μελέτης τῆς Ἁγ. Γραφῆς
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σπυρίδωνος Unley, καί μετά ταῦτα
ἐπεσκέφθη τό παρακείμενον Ἑλληνορθόδοξον Δίγλωσσον
Ἡμερήσιον Κολλέγιον «Ἅγιος Σπυρίδων» τῆς φερωνύμου
Ἐνορίας-Κοινότητος καί ὡμίλησεν εἰς τούς μαθητάς καί τό
διδακτικόν προσωπικόν μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας
τοῦ Σεβασμιωτάτου (10-3-09).
-Παρέστη εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς
διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 25ης
Μαρτίου (11-3-09).
-Ἐλειτούργησε κατά τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων
Δώρων εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Thebarton διά τούς
μαθητάς τοῦ Γυμνασίου τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Διγλώσσου
Ἡμερησίου Κολλεγίου «Ἅγιος Γεώργιος».
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Ἰωάννου Κιοσόγλου, ἐπεσκέφθη
τόν Δήμαρχον τοῦ Holdfast Bay City, ὅπου καί τά Γραφεῖα
τῆς Γ΄ Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, κ. Ken Rollond καί
τόν εὐχαρίστησε διά τήν ἀγαστήν ἀνέκαθεν συνεργασίαν
τοῦ Δήμου μετά τῆς Ἐκκλησίας καί τήν φιλοξενίαν των
διά τήν ἐτησίαν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων καί τό
ἐπακολουθοῦν Ἑλληνικό Πανηγύρι.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Β΄ Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Port
Adelaide (13-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ,
Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone.
-Παρευρέθη εἰς τήν ὁμιλίαν τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἕδρας
Νεοελληνικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Flinders, κ. Γεωργίου
Φραντζῆ, μέ θέμα «Ἡ συμβολή τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
στήν διαμόρφωση τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ
Βυζαντίου», ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood, εἰς τά
πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων διά τόν ἑορτασμόν τῆς 50ετηρίδος
τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος.
-Ἐχοροστάτησε κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς τήν
ἀγγλικήν, τῆς Κεντρικῆς Νεολαίας, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Προφήτου
Ἠλιοῦ Norwood (15-3-09).
-Προήδρευσε συσκέψεως Ἱερέων, κατά τήν ὁποίαν συνεζητήθησαν τρόποι ἐξυπηρετήσεως τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν
τῶν πιστῶν τῆς ὑπαίθρου κατά τήν περίοδον τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα.
-Ἐδέχθη τόν κ. Ἰωάννην Νικολάκην, Πρόεδρον τῆς ἘνορίαςΚοινότητος Ἁγίου Νικολάου Darwin, μετά τῆς συζύγου του
Νίκης (16-3-09).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Radomir Alexic, Ἐφημέριον
τῆς Σερβικῆς Παροικίας εἰς Coober Pedy.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Γ΄ Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Νεκταρίου Croydon Park
(20-3-09).
-Τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἐλειτούργησε καί
ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Δημητρίου Salisbury, μετά δέ τό
πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εὐγενῶς
παρατεθέν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κ. Θεοδώρου Ἀντωνίου.
-Ἐχοροστάτησε κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς
Κεντρικῆς Φιλοπτώχου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου Prospect,
κατά τόν ὁποῖον ἐκήρυξεν ὁ ἐπισκεπτόμενος κατ’ αὐτάς τήν
πόλιν μας Ἁγιορείτης Μοναχός π. Ἰωσήφ Διονυσιάτης, μετά
δέ τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας εὐλόγησε τσάι μετ’ ἐλαφρῶν
νηστησίμων ἐδεσμάτων παρατεθέν εἰς τήν παρακειμένην
ἐνοριακήν αἴθουσαν (22-3-09).
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-Ἐδέχθη τόν Ἁγιορείτην Μοναχόν π. Ἰωσήφ Διονυσιάτην.
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου
Ἀποδείπνου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg,
κατά τήν ὁποίαν ἐκήρυξεν ὁ Ἁγιορείτης Μοναχός π. Ἰωσήφ
Διονυσιάτης (23-3-09).
-Ἀνεχώρησε διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς Πέρθην.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Δυτ. Πέρθης, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου παρεκάθησεν
εἰς δεῖπνον εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς
Ἐνορίας-Κοινότητος, Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἐμμανουήλ Σταματίου
(24-3-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν παρουσίᾳ ὅλου τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς Πέρθης,
παρισταμένου καί τοῦ ἐλληνικῆς καταγωγῆς Κυβερνήτου
τῆς Πολιτείας Δυτικῆς Αὐστραλίας, Ἐντιμ. Dr Ken Michael
(Κομνηνός Μιχαήλ), προέστη εἰς τήν Πανηγυρικήν
Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας καί
ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς
εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (25-3-09).
-Προήδρευσε συσκέψεως τῶν Ἱερέων τῆς Πέρθης,
κατά τήν ὁποίαν παρέστη καί ὁ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, κ. Εὐστάθιος Παλάσσης,
εἰς τήν ὁποίαν συνεζητήθησαν ἐφημεριακά καί διοικητικά
θέματα.
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου
Ἀποδείπνου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ,
μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἡ Κεντρική Φιλόπτωχος τῆς
Ε΄Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας ἐτίμησε τά ἀποχωρήσαντα
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ της Συμβουλίου διά τάς ὑπ’ αὐτῶν
προσφερθεῖσας ὑπηρεσίας (26-3-09).
-Ἐπεσκέφθη τό Ἑλληνορθόδοξον Δίγλωσσον Ἡμερήσιον
Κολλέγιον «Ἅγιος Ἀνδρέας» τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ.
Κων/νου καί Ἑλένης Πέρθης καί ὡμίλησεν εἰς τούς μαθητάς
καί τό διδακτικόν προσωπικόν, εὐχηθείς «Καλήν Ἀνάστασιν»
καί μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.
-Ἐν συνεχείᾳ, συνεσκέφθη μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ
Κολλεγίου, κ. Craig D΄cruz, καί τῶν Αἰδεσ. π. Ἐμμανουήλ
Σταματίου καί Διακόνου π. Κοσμᾶ Δαμιανίδου.
-Ἐδέχθη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς τήν
Πρεσβυτέραν τοῦ Αἰδεσ. Πρωτ. π. Θεοκλήτου Τσαχουρίδου,
παρόντος καί τοῦ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἐμμανουήλ Σταματίου.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Δ΄ Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης Πέρθης, μετά δέ τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας
παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱερατικῶς
Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος, Ὁσιολ. Ἱερομονάχου
π. Ἐλπιδίου Καραλῆ, παρόντων καί τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ (27-3-09).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τήν Ἱ. Μονήν
Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ.
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Πέρθης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (28-309).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου
Thebarton. Ἐτέλεσε Μνημόσυνον ὑπέρ πεσόντων κατά τόν
ἀπελευθερωτικόν Ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ εἰς Κύπρον τό 195559. Προέστη τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσωποῦντος τόν
Πρωθυπουργόν τῆς Ν. Αὐστραλίας Ὑπουργοῦ Σωφρονιστικῶν
Θεμάτων, κ. Ἀναστασίου Κουτσαντώνη, ἐκπροσώπου τοῦ
Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς
Ἑλλάδος ἐν Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ, κ. Δημητρίου Χατζοπούλου,
καί λοιπῶν ἐπισήμων. Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τό Μνημεῖον τῶν
Πεσόντων, ἐτέλεσε Τρισάγιον διά τούς ὑπέρ Πίστεως
καί Πατρίδος πεσόντας, παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσωποῦντος
τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ν. Αὐστραλίας Βουλευτῶν καί

Γερουσιαστῶν, τῶν λοιπῶν Πολιτειακῶν καί Δημοτικῶν
Ἀρχῶν, ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχηγῶν τοῦ Στρατοῦ, Ναυτικοῦ,
Ἀεροπορίας καί Ἀστυνομίας, ἐκπροσώπου τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν
Ἐφέδρων Ν. Αὐστραλίας (RSL), κ. Jock Statton, τοῦ Προέδρου
τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς, κ. Γεωργίου Λειβαδίτου,
Προέδρων Παροικιακῶν Ὀργανισμῶν καί τοῦ Συνδέσμου
Ἑλλήνων Ἀποστράτων Ν. Αὐστραλίας. Πάντες οἱ ἀνωτέρω,
καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν μαθητῶν, κατέθεσαν στέφανον
πρός τιμήν τῶν πεσόντων. Πλῆθος κόσμου παρηκολούθησε
μετ’ αὐτῶν τήν σεμνή τελετή καί τήν ἐπακολουθήσασα
παρέλασιν τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Σαββατιανῶν
καί Ἀπογευματινῶν Σχολείων τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων καί
τῶν Ἡμερησίων Διγλώσσων Ἑλληνορθοδόξων Κολλεγίων
«Ἅγιος Γεώργιος» καί «Ἅγιος Σπυρίδων» (29-3-09).
Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Ἐτέλεσε τήν Ἰ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood (1-4-09).
-Ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων
τοῦ νέου ἔτους τοῦ Ἀπογευματινοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου
Immanuel College τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg
(2-4-09).
-Ἀνεχώρησε διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς Darwin.
-Ἐχοροστάτησεν, ἐκήρυξε καί ἀνέγνωσε τόν Ἀκάθιστον
Ὕμνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Darwin (3-4-09).
-Ἐπεσκέφθη τό Ἑλληνικό Σαββατιανό Σχολεῖο τῆς
Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Νικολάου Darwin καί εὐχήθηκε εἰς
τούς μαθητάς καί τό διδακτικόν προσωπικόν ἐπικαίρως διά
τό Ἅγιον Πάσχα.
-Ἐπεσκέφθη τόν κ. Ἰωάννην Ἀνοικτομάτην, Πρόξενον τῆς
Γενετείρας εἰς τήν Βόρειον Ἐπικράτειαν (4-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου
Darwin.
-Ἐδέχθη τούς πιστούς εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς
Ἐξομολογήσεως (5-4-09).
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Darwin ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (6-4-09).
-Ἀνεχώρησεν εἰς Σύδνεϋ.
-Μετέσχεν εἰς τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου
συνεδρίασιν τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
-Παρέστη εἰς τήν συνάντησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου μετά
τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἐν Αὐστραλίᾳ
Θεοφιλεστάτου Εἰρηναίου καί τοῦ ἐπισκεπτομένου τήν
Αὐστραλίαν Πανιερωτάτου Μάρκου, Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σκοπίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Σερβίας (8-4-09).
-Παρεκάθησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τό τακτικόν
κοινόν γεῦμα τῶν φοιτητῶν καί τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί
ἀπηύθυνε σύντομον χαιρετισμόν.
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Σύδνεϋ ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (9-4-09).
-Παρηκολούθησεν, εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς
Ἐνορίας-Κοινότητος Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood, τήν
θεατρικήν παράστασιν τῶν νέων τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Σύδνεϋ, οἱ ὁποῖοι, μετά τῶν ἐπί κεφαλῆς αὐτῶν κυρίων
Ἰωάννου Ψαρομμάτη, Ἰατροῦ, καί Μιχαήλ Ἀντωνιάδου,
Καθηγητοῦ Νευρολογίας, Προέδρου καί Ἐπιτίμου Προέδρου,
ἀντιστοίχως, τῆς Ἑνώσεως, ἐπεσκέφθησαν τήν πόλιν μας
διά νά μετάσχουν εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς 50ετηρίδος τῆς
ἱδρύσεως τῆς εἰρημένης Ἐνορίας-Κοινότητος, καί ὡμίλησεν
εὐχαριστῶν αὐτούς διά τήν πνευματικήν πανδαισίαν τήν
ὁποίαν μᾶς ἐχάρισαν (10-4-09).
-Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σπυρίδωνος Unley, μετά δέ τό πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας εὐλόγησε τράπεζαν παρατεθεῖσαν ὑπό
τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος.

-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ
Νυμφίου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Νεκταρίου Croydon Park (124-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ
Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀνδρέου Noarlunga (Μ. Δευτέρα
13-4-09).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ
Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
Athelstone (Μ. Τρίτη 14-4-09).
-Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
Athelstone, προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου
Γεωργίου Σπύρου, ὅστις πολλαπλῶς διηκόνησε τήν
Ἐκκλησίαν, ἀμισθί δέ ὡς ἱεροψάλτης τοῦ εἰρημένου Ἱ. Ναοῦ
ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, τήν Παροικίαν καί, γενικῶς, τόν
συνάνθρωπον.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ
Ὄρθρου τῆς Μ. Πέμπτης καί ἐτέλεσε τό Ἱ. Εὐχέλαιον εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Port Adelaide (Μ. Τετάρτη 154-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῶν
Ἀχράντων Παθῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood
(Μ. Πέμπτη 16-4-09).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου Prospect.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ
Ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββάτου καί προέστη τῆς περιφορᾶς τοῦ
Ἱ. Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Thebarton (Μ.
Παρασκευή 17-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν θ. Λειτουργίαν τοῦ
Ἁγ. Βασιλείου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀνδρέου Noarlunga (Μ.
Σάββατον 18-4-09).
-Προέστη τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως, ἐτέλεσε τήν
θ. Λειτουργίαν τοῦ Πάσχα καί ἀνέγνωσε τήν Πασχάλιον
Ἐγκύκλιον τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.Δημητρίου
Salisbury, μετά δέ τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας εὐλόγησε
τήν εὐγενῶς παρατεθεῖσαν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Προέδρου
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, κ. Χαραλάμπους Παπαγεωργίου, Πασχάλιον τράπεζαν.
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ
τῆς Ἀγάπης, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς
πόλεως (Ἑλλήνων καί τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων δικαιοδοσιῶν),
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood, μεταφέρων
εἰς τούς πιστούς τάς Πασχαλίους εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου (ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 19-4-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου
καί Εἰρήνης Athelstone (20-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν
μεταφέρων τάς Πασχαλίους εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου.
-Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τῆς ἀειμνήστου Ἄννης
Διακομιχάλη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Thebarton (21-4-09).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Σύδνεϋ Πρωτοπρ. Ἰωάννην Καπέταν,
συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου Καπέτα,
ἐντεῦθεν.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Thebarton
(22-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν
μεταφέρων τάς Πασχαλίους εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
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Σεβασμιωτάτου (23-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν ἑορτήν τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀνδρέου Noarlunga (24-4-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Νεκταρίου
Croydon Park (26-4-09).
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποδήμου
Ἑλληνισμοῦ, κ. Θεόδωρον Συμεωνάκην, ἐντεῦθεν (27-4-09).
-Παρέστη εἰς τήν ἱστορικήν συνεδρίασιν τοῦ Κοινοβουλίου
τῆς Πολιτείας Νοτίου Αὐστραλίας, τό ὁποῖον ἀνεγνώρισεν
ἐπισήμως καί τήν Γενοκτονίαν τῶν Ποντίων, Ἀρμενίων καί
Ἀσσυρίων (30-4-09).
Κατά τόν μῆνα Μάϊον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Εὐλόγησε τόν Γάμον τοῦ κ. Χρήστου Κατσούλα μετά
τῆς δεσποινίδος Αἰκατερίνης εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀντωνίου
Prospect (2-5-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg, καί ἐτέλεσε τά Μνημόσυνα τῶν ἀειμνήστων
Γεωργίου Σιαχάμη, Ἀναργύρου Μαΐου καί Εὐφημίας Λιάκου
(3-5-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν θ. Λειτουργίαν ἐπί
τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγ. μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, εἰς τόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς Κεντρικῆς Νεολαίας καί Ἱερέων διά τήν προετοιμασίαν
τοῦ Πολιτειακοῦ Συνεδρίου Νεολαίας, τό ὁποῖον θά λάβῃ
χώραν εἰς τάς ἀρχάς τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου (5-5-09).
-Ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν διά τούς ἀθλητάς τῶν Ἑλληνικῶν
Κολλεγίων τῆς Ἱ. Ἀρχ/πῆς εἰς τόν Ἅγ. Γεώργιον Thebarton
(6-5-09).
-Μετέβη εἰς τήν πόλιν Port Pirie διά τήν μεθέορτον Πανήγυριν τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Γεωργίου καί ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν εἰς τόν φερώνυμον Ἱ. Ναόν. Μετά τό πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων
τάς Πασχαλίους εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί
ἐπέστρεψεν αὐθημερόν εἰς Ἀδελαΐδα (4-5-08).
-Ἐδέχθη τόν Ἀρχιμ. π. Σιλουανόν Φωτεινέαν, τόν Αἰδεσ.
π. Κων/νον Σκουμπουρδῆν καί τήν Διευθύντριαν τῆς Βασιλειάδος, κ. Ann Suttie, μετά τῶν ὁποίων συνεζήτησε θέματα
ἀφορῶντα εἰς τήν λειτουργίαν τῆς Βασιλειάδος (5-5-08).
-Συμπροσευχήθηκε κατά τήν θ. Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ
μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg (8-5-08).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Παντελεήμονος Glenelg καί ἐτέλεσε τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ
ἀειμνήστου Γεωργίου Σιαχάμη (11-5-08).
-Ἐδέχθη τήν Ἐρίτ. κ. Ἀρετήν Μπούρα, Δικηγόρον.
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Μελβούρνης Αἰδεσιμ. π. Ἰορδάνην Κρικέλην
μετά τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς (12-5-08).
-Παρευρέθη εἰς τήν τελετήν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνοτικῶν
Σχολείων διά τήν ὑπό τῆς πολιτειακῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας,
κ. Jane Lomax-Smith, ἐπίδοσιν τῶν πιστοποιητικῶν ἐγγραφῆς
νέων σχολείων καί ἀπονομήν πτυχίων εἰς νέους διδασκάλους
(14-5-08).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματι-κοῦ Δικαστηρίου τῆς Γ΄ Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας (16-5-08).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Προφήτου
Ἠλιοῦ Norwood καί ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθήμερον
Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Ἀναργύρου Μαΐου (18-5-08).
-Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τούς κυρίους Βασ. Ταλιαντζῆν
καί Ἰωάν. Κιοσόγλου (20-5-08).
-Μετέβη εἰς τήν κωμόπoλιν Renmark, ὅπου ἐλειτούργησε
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καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κων/νου
καί Ἑλένης. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας εὐλόγησεν
ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου, καί ἐπέστρεψεν αὐθημερόν εἰς Ἀδελαΐδα
(21-5-08).
-Ἀνεχώρησε διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς Πέρθην (23-508).
-Συμπροσευχήθηκε κατά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τήν Ἱ.
Μονήν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ Πέρθης.
-Ἐπεσκέφθη τό Σαββατιανό Σχολεῖον τῆς ἘνορίαςΚοινότητος Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Δ. Πέρθης καί
ὡμίλησεν εἰς τούς μαθητάς καί τό διδακτικό προσωπικόν
μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.
-Μετέβη εἰς τό νεκροταφεῖον Karrakatta Πέρθης, ὅπου
ἐτέλεσε Τρισάγιον εἰς τόν τάφον τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου
Μιχαήλ μεταφέρων εἰς τήν οἰκογένειαν τοῦ μεταστάντος τάς
συλλυπητηρίους εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (245-08).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν μεθέορτον
Πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Πέρθης,
συμπροσευχηθέντος τοῦ ἑλληνικῆς καταγωγῆς Κυβερνήτου
τῆς Δυτικῆς Αὐστραλίας, Ἐντιμ. Dr Ken Michael (Κομνηνός
Μιχαήλ). Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλόγησεν
ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου.
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ
εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς
Εὐρέσεως τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου,
παρόντων τοῦ ἐκ τῶν Ἀντιπροέρων τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Συμβουλίου, κ. Εὐσταθίου Παλάσση, καί τοῦ Πρεσβ. π.
Ἐμμανουήλ Σταματίου (25-5-08).
-Ἐπεσκέφθη τό ἡμερήσιο Ἑλληνορθόδοξο Κολλέγιον
«Ἅγιος Ἀνδρέας» τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Κων/νου
καί Ἑλένης Πέρθης καί ὡμίλησεν εἰς τούς μαθητάς καί τό
διδακτικό προσωπικόν μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας
τοῦ Σεβασμιωτάτου.
-Ἐπεσκέφθη τό Γηροκομεῖον τῆς ὡς ἄνω ἘνορίαςΚοινότητος καί μετέφερεν εἰς τούς τροφίμους καί τό
προσωπικόν τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Πέρθης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (26-5-08).
-Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, κ. Εὐστάθιον Παλάσσην, καί
τό Μέλος Αὐτοῦ, κ. Βασ. Ταλιαντζῆν, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ.
π. Σιλουανοῦ Φωτεινέα.
-Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τούς κυρίους Ἰωάννην Κιοσόγλου,
καί Διαμαντῆν Γραφιαδέλην, Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησ. Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
Athelstone.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς
(28-5-08).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου
Thebarton διά τούς μαθητάς τοῦ φερωνύμου ἡμερησίου
Ἑλληνορθοδόξου Κολλεγίου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος (29-508).
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