«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)
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MAY 1 – LABOUR DAY

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

πως εἶναι γνωστό, ἡ Πρωτομαγιά ἔχει
καθιερωθεῖ πιά διεθνῶς ὡς ἡ Ἑορτή τῆς
Ἐργατιᾶς. Ἄν ὅμως κρίνομε ἀπό τίς διάφορες
δηλώσεις καί ἐκδηλώσεις πού γίνονται κάθε χρόνο
μέ τήν εὐκαιρία αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ, πρέπει
νά παραδεχθοῦμε ὅτι κυκλοφοροῦν βασικές
πλάνες στόν σύγχρονο κόσμο, ὡς πρός τό τί εἶναι
ἐργασία καί ποιοί οἱ ἐργάτες. Ὑπάρχει δηλαδή
μιά τάση – γιά νά μήν ποῦμε μιά προκατάληψη –
νά θεωρεῖται ἐργάτης μόνον ἐκεῖνος πού δουλεύει
χειρωνακτικά. Αὐτός μόνο θεωρεῖται ἄνθρωπος
τοῦ μόχθου καί τῆς παραγωγῆς, καί ὅλοι οἱ
ὑπόλοιποι χαρακτηρίζονται χονδρικά σάν ἐχθροί
καί ἐκμεταλλευτές του.
Σ’ αὐτή βέβαια τήν κοντόφθαλμη καί ἄδικη
ἀντίληψη τῶν πραγμάτων ὡδήγησε κατά πολύ
ἡ ἁμαρτωλή συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τοῦ
«ἀστικῆς νοοτροπίας» παρελθόντος, πού χώριζαν
στεγανά τόν χειρώνακτα, σάν ὑπηρέτη καί δοῦλο,
ἀπό τά ὑπόλοιπα πρόσωπα τῆς ἐν κοινωνίᾳ ζωῆς.
Ὅμως μιά ἀδικία δέν ἐξαλείφεται ἀσφαλῶς, μήτε
τακτοποιεῖται μέ τήν δημιουργία μιᾶς ἄλλης
ἀδικίας. Οἱ ἔννοιες ἐργασία καί ἐργάτης εἶναι
τόσο ἱερές, πού ἀποτελεῖ πέρα γιά πέρα ἔγκλημα
ἡ ὁποιαδήποτε παραποίηση, παραπλάνηση ἤ
κομματικοπολιτική ἐκμετάλλευση τοῦ ἐργατικοῦ
κινήματος σ’ ὅλο τόν κόσμο.
Ὁ ἐργαζόμενος ἄνθρωπος, ἀνεξάρτητα ἀπό
τό εἶδος τῆς ἐργασίας του, εἶναι πρωτίστως
ἄνθρωπος. Καί ὅταν ἡ ἐργασία του δέν ἔχει
ἀντικοινωνικό, δηλ. μέ ἄλλα λόγια ἀπάνθρωπο
χαρακτῆρα, πρέπει νά εἶναι στά μάτια ὅλων μιά
προσευχή, ὅπως ἀκριβῶς λέει τό ἀρχαῖο ρητό τῶν
Λατίνων: Laborare est orare.
Δέν εἶναι, λοιπόν, ἄνθρωποι τοῦ μόχθου
μόνον οἱ χειρώνακτες, μήτε μόνον τό διεθνές
προλεταριάτο. Ἡ Πρωτομαγιά δέν εἶναι κόκκινη.
Ἤ κι’ἄν δεχθοῦμε νά εἶναι κόκκινη, τότε μόνο γιά νά
θυμίζει καί νά τιμᾶ ὅλους ἐκείνους πού ματώνουν
μ’ ὁποιοδήποτε τρόπο γιά τό κοινό καλό καί τήν

Ἀπρίλιος-Ἰούνιος /April-June 2011
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s known, May 1 has been internationally
dedicated as Labour Day from long ago.
Yet if we are to judge from the various
statements and functions which take place
every year on the occasion of this celebration,
we must admit that basic errors prevail in our
contemporary world as to what is labour and
who are the labourers. In other words, there
is a tendency – not to say a prejudice – to
consider as a labourer only the person who
works manually. He alone is considered to be
the person of toil and productivity, whereas
the others are characterized generally as his
enemies or exploiters.
Of course, what contributed to such a shortsighted and unjust understanding of things
was, by far, the sinful conduct of people of
the ‘bourgeois mentality’ of the past, who saw
water-tight distinctions between the labourer
and all others in society. However, one wrong
is surely neither extinguished nor rectified by
the creation of another wrong. The notions of
labour and labourer are so sacred that any
falsification, deception or political exploitation
of the labour movement throughout the world
constitutes an outright crime.
The working person, irrespective of the
type of work, is above all a person. And when
his or her work does not have an anti-social,
i.e. inhuman character, it should be in the
eyes of all a prayer, according to the old Latin
saying Laborare est orare.
Therefore, it is not only the labourers or
the international proletariat who are people of
toil. The first day of May is not red. Yet even if
we were to say it was red, this would be only
in order to remind and honour all those who
bleed, in whatever manner, for the good of all
people and the progress of all humankind. All
1

πρόοδο ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος. Ὅλες οἱ
ἄλλες μονοπωλήσεις τοῦ ἀνθρωπίνου ἱδρώτα,
εἶναι κλοπή ἀθέμιτη καί ἐγκληματική, χειρότερη
καί ἀπό τήν καταγγελθεῖσα διεθνῶς κλοπή τοῦ
Κεφαλαίου, πού γέννησε τά κομμουνιστικά καί
σοσιαλιστικά κινήματα τοῦ κόσμου. Καί λέμε ὅτι
εἶναι χειρότερη ἡ κλοπή τῆς μονοπωλήσεως τοῦ
τίτλου τοῦ ἐργάτη, γιατί ὁδηγεῖ σέ μιά πλατειά,
χονδροειδῆ καί βάρβαρη τύφλωση, πού μέ τήν
σειρά της ἐπιφέρει τέτοια ἀποξένωση μεταξύ τῶν
ἀνθρωπίνων ὁμάδων (δέν λέμε τάξεων, γιατί ἡ
δημιουργία τάξεων σημαίνει ἠθική καί κοινωνική
ἀταξία), ὥστε ἡ θρυλούμενη ὡς ἐπιδιωκόμενη
παγκόσμια συναδέλφωση νά ἐκφυλλίζεται αὐτομάτως καί σιωπηρῶς σέ παγκόσμια ἐχθρότητα καί
ἀμείλικτη ἀντιδικία. Ὑπάρχει χειρότερη μορφή τῆς
διαβόητης Discrimination ἀπ’ αὐτήν;
Γιά νά ξεκαθαρισθοῦν οἱ πιό πάνω θεμελιώδεις
ἀλήθειες στό μυαλό τοῦ ἀπροκατάλυπτου καί
καλοπροαίρετου μέσου ἀνθρώπου – πού δέν τόν
ἔχουν διαφθείρει μήτε κοινωνιολογικές μήτε
φιλοσοφικοπολιτικές θεωρεῖες – θά πρέπει νά
ὁρίσουμε ἐδῶ λίγα ἁπλᾶ σημεῖα προσανατολισμοῦ
γιά ὁποιαδήποτε σχετική ἀποτίμηση:
α) Ἐργασία δέν εἶναι ὁποιαδήποτε δράση,
μέ μόνο τό δικαιολογητικό ὅτι ξοδεύεται κάποια
ἐνέργεια. Ἄν ἦταν ἔτσι τά πράγματα, θά ἔπρεπε καί
ὁ κλέφτης καί ὁ φονιάς καί ὁ βιαστής νά θεωρηθοῦν
ἐργάτες! Πολύ περισσότερο θά ἔπρεπε νά θεωρηθεῖ
ἐργάτης ὁ ἴδιος ὁ διάβολος πού δέν ἀναπαύεται
ποτέ! Ἑπομένως, αὐτό πού δίνει στήν ἐργασία τόν
χαρακτήρα καί τήν ἱερότητά της εἶναι τό φρόνημα,
δηλαδή ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖον γίνεται. Ἕνα
βασικό στοιχεῖο ἀπό τό ὁποῖο κρίνεται τό φρόνημα
μιᾶς ἐργασίας, εἶναι κατά πόσον ὁ ἐργαζόμενος
ὑποβάλλεται σέ κάποιας μορφῆς θυσία, κατά
τήν ἄσκηση τῆς ἐργασίας του. Γιατί δέν ὑπάρχει
ἐργασία, ὅσο εὐχάριστη καί ἄν εἶναι, πού νά μήν
προϋποθέτει δυσχέρειες καί τήν ἐκδαπάνηση
δυνάμεων (πνευματικῶν, ψυχικῶν, μυϊκῶν), χρόνου, καί ἀσφαλῶς οἰκονομικῶν μέσων. Αὐτός
ἄλλωστε εἶναι καί ὁ λόγος πού οἱ ὅροι «ἔργον» καί
«ἐργασία» ἔχουν ἄμεση σχέση ἐτυμολογικά μέ τό
«ἐργῶδες» πού σημαίνει δύσκολο.
β) Ἡ χειρωνακτική ἐργασία γενικά, ἐπικράτησε νά θεωρεῖται πιό δύσκολη καί κοπιώδης –
μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπισύρει τήν συμπάθειά μας
περισσότερο ἕνας ὁδοκαθαριστής ἤ ἕνας πού
δουλεύει πιστολέτο ἀπό ἕναν ὑπάλληλο γραφείου –
ὅμως αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁπωσδήποτε ὁ χειρώναξ
προσφέρει περισσότερο ἤ ὑποφέρει πιό πολύ ἀπό
ἀνθρώπους ἄλλων ἐπαγγελμάτων. Ὑπάρχουν
ἐπαγγέλματα, πού ἐκ πρώτης ὄψεως μπορεῖ νά
φαίνονται ἄνετα καί προνομιοῦχα, κι’ ὅμως εἶναι
συνδεδεμένα μέ τίς μεγαλύτερες ἀφανεῖς θυσίες
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other monopolisation of human sweat is unlawful
and a form of robbery, worse than the robbery of
Capital, which is internationally condemned and
which gave birth to the communist and socialist
movements of the world. And we say that the
robbery involved in the monopolisation of the title
of labourer is worse, because it leads to a broad,
rough and course blinding, which in turn brings
about an estrangement among groups of people (we
do not say classes, because the creation of classes
means moral and social disorder), such that the
celebrated and sought after universal brotherhood
automatically and silently degenerates into a
universal enmity and implacable opposition. Is
there a kind of notorious discrimination worse
than this?
To clarify these fundamental truths in the mind
of the unbiased and well-disposed average person,
who has not been corrupted by sociological or
philosophico-political theories, we must define
here some simple points of orientation for a
relevant evaluation:
a) Labour is not any kind of activity that
simply requires some energy. If this were the case,
then even the thief and the murderer and the rapist
should be considered as labourers! And even more
so, even the devil himself – who never rests –
should be regarded as a labourer! Therefore, what
gives labour its character and sacredness is the
spirit, i.e. the purpose for which it is done. A basic
factor by which the spirit of a work is judged is
the degree of some sacrifice to which the labourer
is submitted at the time of his work. Because even
the most pleasant work presupposes difficulties
and the spending of powers (mental, spiritual
or physical), time and, naturally, economic
means. This is why the term ‘labour’ has a direct
etymological relationship to the word ‘laborious’,
which means difficult.
b) Manual work is generally regarded as
more difficult and laborious – with the result that
we will sympathise more with the street-cleaner
or the man who operates the jack hammer than
with an office worker – but this does not mean that
the manual labourer offers or suffers more than
people of other professions. There are professions
which at first glance seem to be comfortable and
privileged, yet which are accompanied by the
greatest unseen sacrifices and the most bitter and
untold pain that one can feel on earth. We could
therefore say that the more spiritual a profession
is, the greater and the deeper are the sacrifices and
the pain it presupposes in its exercise. Let us not be
misled by the external conditions and the visible

καί μέ τήν πιό πικρή καί ἀνομολόγητη ὀδύνη πού
μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς. Ὥστε,
θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ὅτι ὅσο πνευματικότερο
εἶναι ἕνα ἐπάγγελμα, τόσο μεγαλύτερες θυσίες
καί βαθύτερη ὀδύνη προϋποθέτει ἡ ἐνάσκησή του.
Ἄς μή μᾶς παραπλανοῦν λοιπόν οἱ ἐξωτερικές
συνθῆκες καί τά ὁρατά χαρακτηριστικά τῆς
ἐργασίας, γιατί ὑπάρχει κίνδυνος νά κρίνομε
ἄδικα, ἄν παραβλέψομε τά ἐσωτερικά καί ἀόρατα.
γ) Στήν πανίερη μητρική μας γλῶσσα, τήν
Ἑλληνική, ὅποιο ἔργο κι’ ἄν κάνει κανείς τό λέμε
«ἐπάγγελμα». Τό ρῆμα ὅμως «ἐπαγγέλλομαι»
σημαίνει ὑπόσχομαι. Ἐπαγγελίες λέμε τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Γῆ τῆς
ἐπαγγελίας ὀνομάζει ἡ Γραφή τήν χώρα, πού ὁ
Θεός ὑποσχέθηκε στόν Λαό Του. Πρωταρχικά,
λοιπόν, «ἐπάγγελμα» σημαίνει «ὑπόσχεση». Μιά
ὑπόσχεση εἶναι γιά τόν συνάνθρωπο καί γιά τό
κοινωνικό σύνολο τό ἔργο τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
γι’ αὐτό τό λέμε ἐπάγγελμα. Ὁ ἐπαγγελόμενος
τοῦτο ἤ ἐκεῖνο τό ἔργο, ὑπόσχεται ὅτι τό ἀσκεῖ
γιά συμφέρον ὄχι μόνο τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά
καί γιά τήν πρόοδο καί εὐημερία ὁλοκλήρου τοῦ
κοινωνικοῦ συνόλου.
Ἕνας τέτοιος ἀκριβῶς ἀγαθός κοινωνικός ἀπόηχος,
βρίσκεται ἀκόμη καί στόν λιγώτερο ἐκφραστικό
λατινογενῆ ὅρο «profession», μέ τόν ὁποῖον ἀποδίδεται
ὁ ἑλληνικός ὅρος «ἐπάγγελμα» στίς δυτικοευρωπαϊκές
γλῶσσες. Γιατί τό πρόθεμα «pro», ὅπως εἶναι γνωστό,
σημαίνει «ὑπέρ», ἐν ἀντιδιαστολῇ πρός τό «ἐναντίον»
πού εἶναι τό «contra».
Ὕστερ’ ἀπ’ ὅσα εἴπαμε πιό πάνω, γίνεται
νομίζομε σαφές, ὅτι ὅλα τά ἀνθρώπινα ἔργα
καί ἐπαγγέλματα εἶναι ἐξ ἴσου ἱερά, χρήσιμα
καί ὑπεύθυνα, ἐφ’ ὅσον ἀσκοῦνται μέ στόχο νά
προαγάγουν τόν ἄνθρωπο καί νά ἀναπτύξουν
τήν ἐν κοινωνίᾳ ζωή. Γι’ αὐτό, ὅλα δικαιοῦνται
ἐξ ἴσου τόν σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη μας

features of a profession, because there is a danger
we might judge unjustly if we ignore its internal
and unseen characteristics.
c) In our sacred mother language of Greek,
we call any kind of work we do a ‘profession’. The
verb to ‘profess’ (epaggellomai in Greek) means ‘to
promise’. We use the same word for God’s promises
to humankind. The Scriptures call the land which
God promised to His people the ‘Promised Land’.
Consequently, the word ‘profession’ means first
and foremost a ‘promise’. The work that every
person does is a promise towards our fellow
human being and for society as a whole, and for
this reason we call it a profession. The one who
promises to do this or that task is in effect pledging
that this will be done for the progress and welfare
of the entire society, and not just of the individual
concerned. It is precisely this good social meaning
that is echoed in the less expressive Latin-based
term ‘profession’ which is the corresponding word
for ‘epaggelma’ in western European languages.
Because, as we know, the prefix ‘pro’ means ‘for’,
as disctinct from ‘contra’ which means ‘against’.
After all that we have mentioned above, we
believe it is clear that all jobs and professions
are equally sacred, useful and responsible, when
exercised for the purpose of human progress and
the development of life in communion. For this
reason, they all equally and irrespectively claim
our respect and gratitude. As a result, let us be
fairer with our fellow human being, and let us be
more honest with life and history.
ἀδιακρίτως. Ἄς εἴμαστε λοιπόν δικαιώτεροι μέ
τούς συνανθρώπους μας καί τόν μόχθο τους, καί
τιμιώτεροι μέ τήν ζωή καί τήν Ἱστορία.
ΠΗΓΗ: «Ἐνσαρκώσεις τοῦ Δόγματος», Ἐκδ. ΔΟΜΟΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχ/πος κ.κ. Στυλιανός καί οἱ βοηθοί Ἐπίσκοποι Ἀπολλωνιάδος καί Μιλητουπόλεως μετά τῶν Ἀποφοίτων τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2010 εἰς τήν Μεγάλη Αἴθουσα τῆς Σχολῆς μετά τήν καθοσίωσίν των (Σύδνεϋ, 23-5-11).
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The Unassailable Nature of the Church

Dr Philip Kariatlis

I

n discussing the nature of the Church, it is
necessary to take a journey back to the story
of creation. Whenever we think of the Old
Testament account we tend to think of the book of
Genesis, which is the most extensive, if not the oldest
biblical account about the work of creation. There we
clearly see that God is the almighty Creator of both
the heavens and the earth (cf. Gen 1:1). If we read
on, in other biblical texts such as 2Macc 7:28 1 or Wis
13:1-9,2 which are more developed expressions of a
long reflection on creation, we also come to realise
that the world came into existence from non being
(cf. 2Macc 7: 28). In the Judaeo-Christian tradition,
what is also often emphasized, and rightly so, is
the fact that the human person was created in the
‘image and according to the likeness of God’ (cf. Gen
1:26).3 What’s more, in more recent times, thanks to
initiatives taken by the Orthodox Church, there has
been a growing awareness to the Patristic vision of
our binding unity and continuity with all of God’s
creation, something already emphasised in the book
of Genesis.4 Yet, what is often overlooked, in the
Genesis creation story, is that we already have the
prefigurative existence of the primordial Church.
1. This most important teaching of the creation of the world
from non being or out of nothing [ex nihilo], which finds is Biblical basis in the second book of Maccabees, its revealed to us
in the context of a mother consoling her son who is about to
bear martyrdom. She says: “I beg you, my child, to look at
the heaven and the earth and see everything that is in them,
and recognize that God did not make them out of things that
existed. And in the same way the human race came into being” (2 Macc 7:28). Furthermore the New Testament states
that: “By faith we understand that the worlds were prepared
by the word of God, so that what is seen was not made out
of visible things” (Heb 11:3). Both Biblical verses essentially
state that the entire universe was created out of things not
seen, that is, out of things that have no existence. It is for this
reason that we can state that the creation of the world out of
nothing signifies that the world did not come into being by
means of pre-existent matter.
2. One other significant reflection on creation is found in
Wis 13:1-9. Here God is called the γενεσιάρχης ‘author or
source of all creation’
3. Essentially, this means that every human person is an
icon or epiphany of God, a finite expression of the infinite
God. It follows, therefore, that a fundamental anthropological principle for the Eastern Orthodox tradition is that human
persons cannot be understood apart from God.
4. Cf. St Maximus the Confessor, who underlined our unity
with the world when he called the human person microcosm
and the world, macroanthropos.
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And it is precisely this truth that I would like us to
ponder upon a little.
Many of us think that the Church came into
existence on the day of Pentecost when, fifty days
after the Resurrection of our Lord, the Holy Spirit
descended upon the disciples, as a mighty wind
and as tongues of fire, enabling them to witness
with great zeal to the glory of the Son of God. For
this reason, Pentecost is erroneously known as the
‘birth-day’ or the foundation and establishment of
the Church of God here on earth. However, the first
point, which must be made right from the outset,
is that the Church was mysteriously proclaimed in
advance and foreshadowed from generations of old
way before Pentecost. If the Church is understood to
be the salvific event of koinonia [namely, fellowship
or communion] by grace between the entire created
world and God5, then the Church existed from the
very moment that God decided to communicate
with the world when He created it out of nothing
(ex nihilo). Therefore, far from coming into existence
on the day of Pentecost, the Ekklesia has existed from
the very beginning of time. Indeed, His Eminence
Archbishop Stylianos has wonderfully noted that we
already have the first tangible prefiguration of the
Church [ἐκκλησία], when God called Adam to give
a name [‘καὶ ἐκάλεσεν Ἀδάμ ὀνόματα πᾶσιν τοῖς
κτήνεσιν’ (Gen 2:20)] to all the creatures on earth.
He writes:
since ‘Ecclesia’ derives precisely from the verb
‘ek-kalo’, which means to call and invite towards
5. Cf. Archbishop Stylianos who defined the Church as “ἡ
ἐν χάριτι κοινωνία κτιστοῦ καί Ἀκτίστου πρός σωτηρίαν
τοῦ κτιστοῦ καί δόξαν τοῦ Ἀκτίστου”. This definition can
be found in S. Harkianakis, The Infallibility of the Church in
Orthodox Theology, trans. Philip Kariatlis (Adelaide, Sydney:
ATF Press, St Andrew’s Orthodox Press, 2008), 28.

unity, then the command ‘call a name for them’
is tantamount to ‘call them to the church’.6

a communal reality that has existed from the very
beginning of time!

From this, it is very clear that all the hallmarks of
the Church – namely as communion and salvific
instrument – are therefore present from creation’s
very inception.

If we continue to ponder a little further on
the Church, already from the Genesis account of
creation, we can safely assume that the Church will
ultimately be successful in its mission to gather all
creation into unity and communion for the glory
of God’s name and the salvation of the world.
The portrayal of God as the ‘almighty’ One in the
opening book of Genesis is highly significant and
suggests that despite all human refusals and in the
face of all evil that will flow from the fallen world,
God’s ultimate salvific plan for the Church – namely,
to gather his people together so that they can simply
share in his beatitude for all eternity in his heavenly
kingdom – will reach its goal in the end. In other
words, since He is almighty, that is, all-powerful,
God will eventually be victorious and his plan for
the world will succeed.8 In the New Testament,
this is revealed to us more explicitly when we read
for example that even “the gates of Hades will not
prevail against [the Church].” (Mt 16:18). This is so,
because in the Church the experience of joy in God’s
love is ultimately stronger and more captivating than
all inertia and greed, continually seizing people and
gathering them together into ‘the people of God’,
namely his Church. Already, we see that the Church
is at the same time, the mystery of communion with
God and the instrument of salvation.

In further reflecting on the origins of the Church,
we could go even further and say that whilst the
Church is firmly based within history, its origins
lie outside history, namely in the divine koinonia
[fellowship] between the three persons of the Holy
Trinity. Consequently, we could argue that, in
principle, the Church always existed to the extent
that it was forever part of God’s pre-eternal will,
since God for all eternity willed that his creation share
in his beatitude united in the person of his Son and
Word by the Holy Spirit. It is for this reason that we
can even speak of the Church preceding the creation
of the world, since it was always part of God’s preeternal plan to communicate with his creation. In this
sense, being “the mystery hidden for ages in God”
(Eph 3:9), the origins of the Ekklesia lie beyond history
making it, in this way, a meta-historical reality. The
classic excerpt from the visionary work known as
the Shepherd of Hermas (2nd cent.) made this point
especially clear when it described the Church as an
old woman – who progressively became younger
and more beautiful – precisely to show the divine
and pre-eternal origin of the Church:
While I was sleeping, brothers, I received a
revelation from a very beautiful young man,
who said to me: “The elderly woman from
whom you received the little book – who do
you think she is? “ “The Sibyl,” I replied. “You
are wrong,” he said, “it is not she.” “Who then
is she?” I asked. “The church,” he said. I said
to him, “Why is she elderly?” “Because,” he
said, “she was created first, before anything
else. That is why she is elderly and for her
sake the world was created.7
What an honour it is to be incorporated into such
6. Unpublished lecture noted delivered to students at St
Andrew’s Greek Orthodox Theological College, Sydney in
their foundational unit Introduction to Theology. Cf. also Origen (b. 185AD) who draws an analogy between the creation
of light by God on day one of creation and the Church. And
so the ‘light’ for us today, according to Origen, is Christ and
his Church. In his first Homily on Genesis, he wrote: “Just
as the sun and the moon are said to be the great lights in the
firmament of heaven, so also are Christ and the Church in
us.” And elsewhere, “We shall have lights in us which illuminate us, namely Christ and his Church.” Origen, Homily I
on Genesis, trans. Ronald Heine, The Fathers of the Church, vol.
71, 55 & 53.
7. Shepherd of Hermas, The Second Vision, 8 (II.4), in The
Apostolic Fathers II, Loeb Classical Library, vol. 25, trans. Bart
Ehrman (London: Harvard University Press, 2003), 191.

The Church – Divine Human Mysterion
We have noted that the Church is a reality imbued
with the very presence of God and as such, is a saving
sacrament or mysterion of communion; indeed, it is the
‘great mystery’ – “τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν”
(Eph 5:32) of unity between God and the world. For
this reason, the Church has rightly been called “an
earthly heaven, where the heavenly God lives and
moves.”9 As God’s enduring and unwavering salvific
presence amongst us, the Church is indeed the most
wonderful gift that could have ever been given to
the world by God. To view the Church as the gift
par excellence of God’s miraculous presence here on
earth is to see it not simply as a religious community
or institution, but primarily as the mystery of God’s
communal presence within the world.10 God is
8. Indeed, let me also add, that the unfathomable extent of
God’s divine greatness and inestimable power is betrayed
most profoundly in the fact God surrenders his power to
human beings, by giving them free will, and it is precisely
through this human unpredictability that his divine plan and
definitive purpose for the world is nevertheless realised.
9. St Germanus, Patrriach of Constantinople, On the Divine
Liturgy, Greek text with English translation (Crestwood, NY:
SVS Press, 1984), 56.
10. It is for this reason that many Orthodox theologians see
the Church essentially as a foundational mysterion/sacrament
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truly present and redemptively active in the Church
silently permeating the hearts and minds of all who
choose to be open to the possibility of encountering
God. Indeed, since the Church is such a divine gift of
communion with God, we can move forward in life
with confidence assured that in the Church, we will,
one day, be enabled to experience the ‘sweet-smelling
and spiritual fragrance’11 of his actual being.
As a divine gift of communion, the Church offers
new insights into reality – it brings us, the faithful,
to the threshold of God’s kingdom; it offers us a
foretaste of the age to come where God will fully
dwell with his people. This is beautifully captured
in the book of Revelation, for example, where we
read: “see, the home of God is among mortals. He
will dwell with them as their God; they will be his
peoples, and God himself will be with them.” (Rev
21:3). As a gift of the enduring and overwhelming
presence of Christ and the Spirit leading us to the
Father, we, the members of the Church, by God’s
grace, become inheritors of his eternal blessedness.
Furthermore, not only is communion with God made
possible in the Church, but true fellowship between
human persons and the world at large can also truly
be achieved. In this way, we see that the Church
does away with any objective distance between this
world and the next, between material and spiritual,
between creation and uncreated divinity and lastly
between the created realm itself.
Now, whilst God’s communal presence is most
certainly a divine gift bestowed upon the Church
– therefore giving us, the faithful, a share in God’s
communal life – such an intimate presence not only
enables but also subsequently necessitates a dynamic
response from all of us within the Church so as to
remain in communion. What is required of all of us
is to strive earnestly to actualise and realise more
deeply this inexhaustible gift of God’s koinonia with
his people. More specifically, we need to endeavour
to become more aware of God’s immediacy, accept
this in gratitude and then favourably respond to
make this a reality in our life thereby effecting a
closer proximity with God, amongst ourselves and by
extension with the entire created world. We need to
proceed to promote such fellowship and implement
God’s communal way, thereby becoming co-creators
of our future. In other words, the divine initiative by
no means implies a lack of responsibility on our part.
It is precisely this response by us which highlights
the necessary contribution of all faithful, including
the laity, to hold together the communal being of
with various institutions and not an institution with various
mysteries/sacraments.
11. Taken from the Litany of The Liturgy of our Father among
the Saints John Chrysostom, trans. Committee on the Translation of Liturgical Texts of the Greek Orthodox Archdiocese of
Australia: (Sydney: St Andrew’s Orthodox Press, 2005), 83.12.
6

the Church with the diverse charisms that God has
given to each of us uniquely for the building up of
the ‘body of Christ’, namely his Church.
In accordance with the Pauline understanding of
the diversity of charisms in the one ministry of the
Ekklesia, Archbishop Stylianos of Australia has shown
that the Church is an ordered communion ruled
by the Spirit [Ἱεραρχημένη Πνευματοκρατία]12
according to the model of concentric circles,
including in this way, the variety of charisms within
the people of God.13 His model of concentric circles
not only situates the ministry of the Church in the
broader context of the whole community, as St Paul
does in his letter to the Corinthians, but at the same
time recognises the reality of the different degrees
of responsibilities within the Church. Accordingly,
all the faithful members of the Church together as
‘bearers of truth’ need to keep in mind that they,
too, have been empowered for the Church’s mission
to witness Christ within the world. Therefore,
the contribution of the laity is clearly necessary,
for without it the Church’s communal nature is
compromised, if not destroyed.
Ultimately, our life and contribution in the Church
will bring us before an encounter with the living
God. Such an encounter will only intensify our love
for God and one another, giving birth to a mode of
existence beyond our wildest imagination – a world
crammed with heaven, which is what the Church,
theologically speaking, is!

12. His Eminence Archbishop Stylianos (Harkianakis) of
Australia, Unpublished Lecture Notes, St Andrew’s Greek Orthodox Theological College
13. Cf. Archbishop Stylianos (Harkianakis) of Australia,
‘Commemoration in Orthodox Worship and Life’, Phronema 19 (2004): 5.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν τοῦ Προέδρου
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Δημητρίου Χριστόφια (Σύδνεϋ,
25-5-11).

Προσλαλιά Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
κατά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ εἰς τούς Ἀντίποδας
(Καθεδρικός Ἱ. Ναός – 29η Μαΐου 2011)
Ἐξοχώτατε καί φίλτατε Πρόεδρε τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας κ. Δημήτριε Χριστόφια, μετά τῆς
Ἐριτίμου Συζύγου Σας καί τῶν λοιπῶν συνοδῶν Σας!
Μετά μεγάλης χαρᾶς καί βαθείας συγκινήσεως
Σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερον, ἐκ μέρους τοῦ
Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου, καί σύμπαντος τοῦ ἱεροῦ Κλήρου
καί τοῦ Θεοσώστου λαοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐν τῷ Καθεδρικῷ
ἡμῶν Ἱ. Ναῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Καί εἴμεθα πάντες εὐγνώμονες πρωτίστως
εἰς τόν Πανάγαθον Θεόν, Ὅστις μᾶς ἠξίωσεν νά
ἐπανασυναντηθῶμεν ἐπί τοῦ ἐδάφους τῆς κατ’
ἐξοχήν δημοκρατικῆς καί φιλοξένου χώρας τῆς
Αὐστραλίας, εὐγνώμονες ὅμως εἴμεθα καί εἰς τήν
Αὐστραλιανήν Κυβέρνησιν διά τήν φιλόφρονα
πρόσκλησίν της νά ἐπισκεφθεῖτε καί ἐπισήμως τήν
εὐλογημένην ταύτην χώραν, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν,
ἐγένετο ἡ ἀσφαλής καταφυγή καί θετή Πατρίς
διά πλήθη μεταναστῶν καί προσφύγων ἀπό ὅλας
τάς Ἠπείρους τῆς Γῆς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί
ἡ δική μας πολυάνθρωπος Ὁμογένεια, σχεδόν
ἑκατομμυρίου ψυχῶν, ἄν μή καί περισσοτέρων.
Ὅτε πρό ἐτῶν εἴχομεν τήν τιμήν νά μᾶς
ἐπισκεφθεῖτε τό πρῶτον, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ
Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς, μᾶς εἶχε δοθεῖ
ἡ πολύτιμος εὐκαιρία νά ἀκούσωμεν, ἐκ τοῦ
πλησίον καί διά ζώσης, τάς φωτεινάς σκέψεις
καί ρεαλιστικάς ἐκτιμήσεις, διά τῶν ὁποίων
ἐκθύμως ἐστηρίζατε, ὑπεράνω πάσης κομματικῆς
διακρίσεως, τήν Κυβέρνησιν τοῦ μαρτυρικοῦ ἐκείνου
ἐθνικοῦ Ἀνδρός, Προέδρου Τάσσου Παπαδοπούλου,
προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ τό ταχύτερον δυνατόν
καί χάριν ὁλοκλήρου τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ἡ
προσφυεστέρα καί πλέον βιώσιμος λύσις τοῦ -ὡς
μή ὤφελεν- ὑπερβαλλόντως χρονίσαντος καί
συνεχῶς περισσότερον περιπλόκου καθισταμένου
Κυπριακοῦ προβλήματος, παρά τάς γνωστάς
εἰς τούς πάντας ἀποφάσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ
Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας
καί ἄλλων διεθνῶς κεκυρωμένων Πρωτοκόλλων
καί Συμφωνιῶν.
Εὔλογος ὅθεν ὑπῆρξεν ἔκτοτε, κύριε Πρόεδρε,
ὄχι μόνον ἡ ἐμπιστοσύνη καί ἡ αἰσιοδοξία τάς
ὁποίας μᾶς ἐνέπνευσεν εἰς τό τίμιον πρόσωπόν

Σας ἡ εἰλικρινής καί εἰς ἀπερίφραστον γλῶσσαν
γενομένη ἐνημέρωσίς μας, ἐπί τῶν κυριωτέρων
πτυχῶν τοῦ Κυπριακοῦ καί τῶν συναφῶς
διαγραφομένων προοπτικῶν, ὥστε καί ἡμεῖς, οἱ
ἐκτός πολιτικῆς καί μακρόθεν τόν ὑπεράνθρωπον
ἀγῶνα Σας παρακολουθοῦντες, νά εἴμεθα
στοιχειωδῶς εἰς θέσιν νά δίδωμεν λόγον, παντί
τῷ αἰτοῦντι, ἀκόμη καί εἰς πολιτευομένους ξένων
Κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖοι ἀτυχῶς οὐχί σπανίως
συγχέουν ἐνίοτε τήν Μεγαλόνησον Κύπρον μέ τήν
Κρήτην (!). Πρό πάντων, ὅμως, διά νά εἴμεθα εἰς
θέσιν νά στηρίζωμεν ἠθικῶς καί νά προσευχώμεθα
διαπύρως, ὑπέρ τῆς εὐοδώσεως τῶν γενναίων, ὅσον
καί φιλοτίμων προσπαθειῶν Σας.
Ὡς ἐκ τούτου, καί ἡ ἀπό τηλοψίας μετάδοσις τῆς
ἐκτενοῦς καί διά πρώτην φοράν ἐκ τοῦ φυσικοῦ
γενομένης προσφάτως, ὑπό τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, διαφωτίσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου,
φυσικόν ἦτο νά ἐμπεδώσει εἰς τάς συνειδήσεις τῶν
ἀκροατῶν Σας, ἀλλά καί τῶν ἀπροκαταλήπτων
τηλεθεατῶν, τήν ἐμπιστοσύνην καί τόν ἐπιβαλλόμενον σεβασμόν εἰς τό ἐν προκειμένῳ διεξαγόμενον πολυεύθυνον τιτάνιον ἔργον.
Ἡ Αὐστραλιανή ἐξωτερική πολιτική, κύριε
Πρόεδρε, ἡ ὁποία ἀπ’ ἀρχῆς καί ἀδιαλείπτως
ἐτάχθη πάντοτε ἀταλάντευτος εἰς τό πλευρόν
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, εἴμεθα βέβαιοι
ὅτι θά συνεχίσει στηρίζουσα τάς ὑπό τάς
μνημονευθεῖσας προϋποθέσεις τιμίας ἐπιδιώξεις
Σας. Τάς ἐπιδιώξεις ἄλλωστε ταύτας, συνεχῶς
ὑπενθυμίζει δι’ ἀναλόγων παρεμβάσεων εἰς τούς
Αὐστραλούς Πολιτικούς ὁλόκληρος ἡ ἐνταῦθα
Ὁμογένεια, μέ πρωτοπορείαν ἀσφαλῶς εἰς τοῦτο
τῶν γνωστῶν Κυπριακῶν Ὀργανώσεων ΣΕΚΑ καί
ΠΑΣΕΚΑ.
Ἐν κατακλεῖδι, ἐπιτρέψατέ μας νά ἐκφράσωμεν
τήν ἐνδόμυχον εὐχήν, ὅπως ἡ κατά τό β’ ἑξάμηνον
τοῦ 2012 ἀναλαμβανομένη Κυπριακή Προεδρεία
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀποβεῖ μία ἀκόμη
μεγαλυτέρα εὐκαιρία ἐντονωτέρας προβολῆς τῶν
δικαίων αἰτημάτων ὁλοκλήρου τοῦ Κυπριακοῦ
λαοῦ.
Ὡς εὖ παρέστητε, ἐν μέσῳ ἡμῶν, Κύριε Πρόεδρε
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μετά τῆς τιμίας
συνοδείας Σας.
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St Andrew's
Greek Orthodox Theological College

T

he Doxological Service for graduates of
St Andrew’s Greek Orthodox Theological
College was celebrated on Monday 23 May.
It was chanted by students past and present. His
Eminence Archbishop Stylianos, as Dean, conferred
the graduates with the College’s Ecclesiastical Degree
and read a benediction over them.
In his address to the congregation of faculty,
distinguished guests and members of the general
public, His Eminence emphasised the responsibility
that comes with the task of theological education,
stating that “our graduates are called to work and
follow in the footsteps of the Apostles.”
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.
The Dean concluded by wishing that the graduates
show themselves worthy of the trust of the Church
and society as a whole.
Honouring this important occasion with their
presence were His Grace Bishop Seraphim of
Apollonias, Sub-Dean; His Grace Bishop Iakovos of
Miletoupolis; Prof. Diane Speed, Dean of the Sydney
College of Divinity (SCD); Reverend Associate
Professor Gerard Kelly, Principal of the Catholic
Institute of Sydney; Lieutenant-Colonel John Hodge,
Principal of the Salvation Army Booth College; Rev.
Dennis Nutt and other Colleagues from within
the Sydney College of Divinity and its Member
Institutions; Professor Raymond Nobbs, Former
Dean of the SCD, and Professor Alanna Nobbs, Head
of the Ancient History Department at Macquarie
University; Dr Vivienne Keely, Roman Catholic
Diocese of Parramatta, and Former Director of
Research of the Sydney College of Divinity; Reverend
Clergy and Archdiocesan Council Members. There
were also College alumni and representatives from
the various committees of the College and the
Archdiocese.
Both undergraduate and postgraduate degrees
were bestowed as noted:
Bachelor of Theology with Honours (four
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year program of study): Mario Baghos (NSW) and
Vasilios Gioutlou (VIC). Bachelor of Theology with
Graduate Diploma of Arts (four year program of
study): Daniel Bellis (VIC), Emilios Kaos (VIC) and
Dimitrios Siriotis (NSW). Bachelor of Theology:
Deacon Leonidas Ioannou (VIC) and Vasily Makeev
(NSW). Master of Arts: Socrates Dokos (NSW), John
Nikolas (NSW) and Presbytera Helen Vesic (NSW).
Graduate Diploma of Arts: Rev. Fr Antonio Cagnoni
(VIC) and Michael Ibrahim (NSW). Graduate
Certificate in Arts: Michael Coursaris (NSW) and
Alexandra Magnisallis (NSW in absentia).
The latest group of graduates brought to 110 the
total number of graduates – receiving 134 Sydney
College of Divinity degrees and awards at various
levels, but primarily the Bachelor of Theology – since
St Andrew’s opened in 1986.
Most of the aforementioned graduates were also
present at the Sydney College of Divinity Graduation
Ceremony on Saturday 21 May along with more than
100 graduates and 500 attendees from other member
colleges of the SCD. Here they were presented their
respective degrees in the Great Hall of Sydney
University by the President of the SCD Council, Mr
Peter King.
A distinct honour for St Andrew’s Theological
College in particular was the fact that the Occasional
Address was delivered by one of its graduates of the
recent past, Bishop Iakovos of Miletoupolis, who
reflected upon the reading from St Paul’s Letter to
Timothy and the theme of Christian service.

Ἀπό τήν Δοξολογίαν τῆς Καθοσιώσεως τῶν Ἀποφοίτων
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου (Σύδνεϋ,
23-5-11).

Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ν Τ ΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΣ
A’ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας
κ.κ. Στυλιανοῦ

Kατά τόν μῆνα Μάρτιον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Προήδρευσε Συνάξεως τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Α’
Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας (3-3-11).
Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον
Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, παρέστη καί ὡμίλησεν
εἰς τήν ἐπίσημην Ἑσπερίδα τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς «ESTIA FOUNDATION», εἰς τήν ὁποίαν
παρεκάθησαν ὑπέρ τούς χιλίους συνδαιτημόνας εἰς τό Le
Montage Reception Centre. Μεταξύ τῶν πολλῶν ἐπισήμων,
παρεκάθησαν ἡ Premier τῆς Νέας Νοτίου Οὐαλίας
κ. Kristina Keneally, ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀντιπολιτεύσεως
Ν.Ν.Ο. κ. Barry O’ Farrell, ὁ Γεν. Πρόξενος κ. Βασ. Τόλιος,
Ὑπουργοί καί ἄλλοι ἐπίσημοι (4-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως, κατά τόν
Α’ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν
καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ.
Ναόν, καί ἀντήλλαξε συγχώρησιν εἰς τόν ἱ. Κλῆρον καί
τούς πιστούς (6-3-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου
(10-3-11).
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθίαν
τῶν Α’ Χαιρετισμῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγ. Εὐφημίας
Bankstown (11-3-11).
-Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὀρθοδοξίας, προεξῆρχε τοῦ
Διορθοδόξου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ.
Νικολάου Marrickville, συγχοροστατούντων τοῦ Ἐπισκόπου Εἰρηναίου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν
βοηθῶν Ἐπισκόπων Ἀπολλωνιάδος Σεραφείμ καί
Μιλητουπόλεως Ἰακώβου, τόν ὁποῖον ὀργανώνουν ἀπό
κοινοῦ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἐν Σύδνεϋ καί εἰς τόν
ὁποῖον ὡμίλησε καταλλήλως ἑλληνιστί καί ἀγγλιστί,
καί ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ τοῦ
Ναοῦ. Μετά ταῦτα, μεθ’ ὅλων τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν
Κληρικῶν τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, παρεκάθησεν εἰς
νηστήσιμον τράπεζαν (13-3-11).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν βοηθόν του Ἐπίσκοπον

Ἀπό τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ νεόδμητου κτηρίου
τοῦ Sports Hall of Fame (Σύδνεϋ, 14-3-11).

Ἀπολλωνιάδος καί ἄλλους Κληρικούς, ἐτέλεσεν τόν
Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων καί ὡμίλησε καταλλήλως
εἰς τό νεόδμητον κτίριον τοῦ Sports Hall of Fame, τό
ὁποῖον παρεχώρησεν ἡ Δημαρχία τοῦ Rockdale εἰς
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν. Εἰς τά Ἐγκαίνια παρέστη ἡ
Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Νέας Νοτίου Οὐαλίας
κα Carmel Tebbutt, μετά τοῦ Συζύγου αὐτῆς κ. Tony
Albanese, Ὑπουργοῦ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως,
ἡ ὁποία καί ὡμίλησε μέ θερμούς λόγους διά τό
ἐπιτελούμενον ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἔργον
καί εἰς τόν τομέα τοῦ Ἀθλητισμοῦ. Ἐπίσης παρέστησαν
μέλη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, ὁ Δήμαρχος
τοῦ Rockdale, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Κληρικοί καί μέλη
τῆς Ὁμογενείας (14-3-11).

Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τοῦ ἐξ Ἀμερικῆς Ἐπισκόπου τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας Θεοφιλεστάτου κ. Μαξίμου καί τοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ
Ἐπισκόπου κ. Εἰρηναίου. Εἰς τό μέσον ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός (Σύδνεϋ, 16-3-11).

-Ἐδέχθη τόν Ἐπίσκοπον Μάξιμον Vasiljevic, συνοδευόμενον ἀπό τόν Ἐπίσκοπον Εἰρηναῖον τῆς ἐν
Αὐστραλίᾳ Σερβικῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλους Ἱερεῖς,
καί εἶχε μετ’ αὐτῶν ἐκτενῆ συζήτησιν ἐπί θεολογικῶν
θεμάτων. Μετά ταῦτα, ἐξενάγησεν αὐτούς εἰς τούς

Ἀπό τό ἐτήσιον γεῦμα τό ὁποῖον διοργανώνει τό Ἵδρυμα
τῆς Βασιλειάδος τήν Κυριακή τῶν Βαΐων (Σύδνεϋ, 17-4-11).
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χώρους τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, καί παρουσίασεν
τόν Ἐπίσκοπον Μάξιμον εἰς τούς Καθηγητάς καί
φοιτητάς τῆς Σχολῆς, πρός τούς ὁποίους ὡμίλησεν ὁ
ἐπισκέπτης.
-Τήν μεσημβρίαν, συνοδευόμενος ἀπό τόν βοηθόν
του Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος καί τόν Ἰδιαίτερον
Γραμματέα του Ἀρχιμ. Κύριλλον, παρέθεσε γεῦμα εἰς
τό Ὁμογενειακόν Ἐστιατόριον Le Sands, πρός τιμήν τοῦ
ἐπισκέπτου καί τῶν συνοδῶν του (16-3-11).
Ἐδέχθη τόν Γενικόν Διευθυντήν τῆς Τραπέζης Beirut
Bank, κ. Salim Sfeir, συνοδευόμενον ἀπό ἐπιτελικούς
παράγοντες τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Λαϊκῆς Τραπέζης,
ὁ ὁποῖος ἀνεκοίνωσεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον τήν
συγχώνευσιν τῶν δύο Τραπεζῶν ὑπό τήν ἐπωνυμίαν
Beirut Hellenic Bank (22-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως, κατά τόν
Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τό Martin Place ἐπί τῇ
Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς 25ης Μαρτίου (Σύδνεϋ, 27-3-11).

Θεοτόκου, εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, ἐν συνεχείᾳ
δέ παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον τράπεζα μεθ’ ὅλων τῶν
προσκυνητῶν (24-3-11).
-Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, λειτουργοῦντος τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, καί ἐν συνεχείᾳ
εὐλόγησε τήν πανηγυρικήν τράπεζαν εἰς τήν Αἴθουσαν
τοῦ Ναοῦ, εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθησαν οἱ φοιτητές τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς καί τά μέλη τῶν Συμβουλίων τοῦ
Καθεδρικοῦ (25-3-11).
-Ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, κατά τήν
Δοξολογίαν ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας,
παρουσίᾳ τῶν Ἑλληνικῶν Προξενικῶν Ἀρχῶν, τῶν
Προέδρων τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων καί τῶν διαφόρων
Συλλόγων καί Ὀργανώσεων, καί ὡμίλησε καταλλήλως.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσεν ἐπιμνημόσυνον δέησιν εἰς τό
Μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου Martin Place καί
κατετέθησαν στέφανοι. Λόγῳ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν
συνθηκῶν, δέν ἐπραγματοποιήθη ἡ παρέλασις
τῶν Σχολείων καί τῶν Ὀργανώσεων, καθώς καί τό
ὑπόλοιπον ἑορταστικόν πρόγραμμα (27-3-11).
Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν Ἀκολουθίαν
τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἁγίου Γερασίμου Leichhardt (1-4-11).
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-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν θ. Λειτουργίαν,
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ Sutherland (3-4-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν Νομικῶν Συμβούλων τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Νικ. Παπαναστασίου, ὁ ὁποῖος τόν
ἐνημέρωσε διά τήν πρόοδον τῶν συνομιλιῶν μέ τήν
παλαιά Κοινότητα Σύδνεϋ (4-4-11).
-Ἐδέχθη τόν πρ. Ὑπουργόν Δικαιοσύνης Ν.Ν.Ο.
Ὁμογενῆ κ. Ἰω. Χατζηστέργον, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατον διά τήν στήριξιν τήν ὁποίαν τοῦ
παρεῖχε καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς θητείας του σέ
ἐξέχοντα Ὑπουργεῖα τῆς Πολιτειακῆς Κυβερνήσεως.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν Ἀκολουθίαν
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ.
Στεφάνου Hurlstone Park.
-Ἐν συνεχείᾳ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ
ἱεροῦ Βήματος εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, κατά τήν
εἰθισμένην Ἁγιορείτικην Ἀγρυπνίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ,
μετά τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ π. Δαμασκηνοῦ καί
ἄλλων Κληρικῶν. Εἰς τό τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος
ὡμίλησεν ἐν συντόμῳ διά τά πνευματικά ὀφέλη ἀπό
τήν παρουσίαν τοῦ Ἁγιορείτου π. Δαμασκηνοῦ καθ’
ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Ἁγ. Τεσσαρακοστῆς, καί τόν
εὐχαρίστησεν ἰδιαιτέρως διά τήν προσφοράν του αὐτήν
(8-4-11).
-Εἰς τά πλαίσια τῶν προγραμμάτων τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, εἶχε τήν εὐκαιρία νά ὁμιλήσει
εἰς τούς ἐξ ἀποστάσεως φοιτητάς, οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα
μέ τό πρόγραμμα, παρηκολούθησαν διά μίαν ἑβδομάδα
τά μαθήματα «Εἰσαγωγή εἰς τήν Θεολογίαν», εἰς τούς
χώρους τῆς Σχολῆς (11-4-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Κουηνσλάνδης συνεργάτην τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς καί φίλον του κ. Κων/νον Παντελάκην,
μετά τῆς Συζύγου του Ἑλένης, καί ἐκράτησεν αὐτούς
εἰς μεσημβρινήν τράπεζα (14-4-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, εὐλογήσας τά βαΐα τῶν
φοινικῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Πάντων Belmore.
Ἐν συνεχείᾳ, παρεκάθησεν εἰς τό Ὁμογενειακόν
Ἑστιατόριον Nick’s at Bondi εἰς γεῦμα, τό ὁποῖον
ὡργάνωσε τό Ἵδρυμα τῶν Γηροκομείων-Γηριατρείων
τῆς Βασιλειάδος Ν.Ν.Ο., τά δέ ἔσοδα τῆς ἐν λόγῳ
ἐκδηλώσεως προσεφέρθησαν πρός ἐνίσχυσιν τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Springwood. Εἰς τό γεῦμα
παρεκάθησαν ὑπέρ τούς 300 συνδαιτημόνας, καθώς
καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρχιμ. Κυριακός.
Τήν ὅλην εὐθύνης τῆς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεως εἶχεν ἡ κα
Μαριάννα Πεγκλῆ (17-4-11).
-Ἐδέχθη τήν δημοσιογράφον τοῦ SBS κα Χρυσούλα
Τσαμπάζη καί ἠχογράφησε τό Πασχαλινό μήνυμά
του, τό ὁποῖον μετεδόθη ἀπό τόν ἐν λόγῳ Κρατικόν
Ραδιοσταθμόν (19-4-11).
-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 (18-4-09): Ἱερός Ναός Μιχαήλ τοῦ
Πανορμίτου Crows Nest.
-Mεγ. Τρίτη (19-4-09): Ἱερός Ναός Ἁγ. Ραφαήλ
Liverpool.

Ἀπό τήν Πασχαλινήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν
Ναόν (Σύδνεϋ, Πάσχα 2011).

Ἀπό τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν
(Σύδνεϋ, Πάσχα 2011).

-Mεγ. Πέμπτη (21-4-09): Ἱ. Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος
Kingsford.
-Μεγ. Παρασκευή (22-4-09): Τελετή Ἀποκαθηλώσεως
εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Νικολάου Marrickville.
-Mεγ. Σάββατον (23-4-09): Ἑσπέρας- Ἐναρκτήριος
Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί θ. Λειτουργία εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν.
-ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ (24-4-09): Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς
τόν Καθεδρικόν.
-Μετέβη ὁδικῶς εἰς τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου
τοῦ Βουνοῦ, ὅπου, μετά ἀπό τήν ἐν τῷ Καθολικῷ
Δοξολογίαν, συνέφαγε μετά τῶν πρεσβυτέρων καί
τῶν πρεσβυτερῶν τόν πασχάλιον ὀβελίαν, τόν ὁποῖον
παρέθηκεν ὁ Καθηγούμενος π. Κυριακός μετά τοῦ
Ἡγουμενοσυμβουλίου (28-4-11).
Κατά τόν μῆνα Μάϊον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν π. Ἰω. Καπέτα, μετέβη εἰς
Goulburn, πρός ἐπίσκεψιν τῆς ἀσθενούσης κας Σοφίας
Πίττα, Συζύγου τοῦ Προέδρου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος
τοῦ Ἁγ. Παντελεήμονος (2-5-11).
-Ἐδέχθη τόν Δρα Χαράλαμπον Λαδόπουλον, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως τοῦ ἐν Σύδνεϋ καί Μελβούρνῃ
Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ
γόνιμον συζήτησιν περί ἐκπαιδευτικῶν θεμάτων (4-5-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου (5-5-11).
-Ἐδέχθη τόν νέον Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Οἱ ἀποφοιτήσαντες ἐκ τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς κατά
τήν ἡμέραν τῆς Καθοσιώσεώς των (Σύδνεϋ, 23-5-11).

Παναγίας Παντανάσσης Ἀρχιμ. Εὐσέβιον, καί
ἐκράτησεν αὐτόν εἰς μεσημβρινήν τράπεζα (6-5-11).
-Ἐδέχθη τόν Ἀνταποκριτήν Δημοσιογράφον τῆς ΕΡΤSAT, κ. Ἀλέξανδρον Μάρκελλον, μετά τῆς συναδέλφου
Συζύγου του Ἔμμας Παπαεμμανουήλ, καί ἔδωκε
τηλεοπτική συνέντευξη διά θέματα ἀφορῶντα τούς ἐν
Αὐστραλίᾳ Ἀποδήμους καί τά ἔργα τους.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν,
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεράποντος
Thornleigh (13-5-11).
-Ἐδέχθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παῦλον τῆς
Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ἀπό τόν π. John
Al-Karaan καί τόν κ. George Jabbour, καί συνεζήτησε μετά
τοῦ Σεβασμιωτάτου θέματα ποιμαντικοῦ ἐνδιαφέροντος,
ἐν συνεχείᾳ δέ παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ
Μητροπολίτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ (17-5-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκέπτην Κληρικόν τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων π. Γεώργιον Προῦζον, ἐν
συνεχείᾳ δέ ἐδέχθη τόν ἐκ Πέρθης συνεργάτην τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Εὐάγγελον Μπατάλλην,
Διευθύνοντα τῶν Ἱδρυμάτων Βασιλειάδος ἐν Δυτ.
Αὐστραλίᾳ, καί ἐκράτησεν αὐτόν εἰς μεσημβρινήν
τράπεζα (18-5-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν,
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγ. Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης Newtown (20-5-11).

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν Ἀπονομήν τῶν
πτυχίων εἰς τήν Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Σύδνεϋ ἀπό τό Sydney College of Divinity (21-5-11).
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-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον
Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβον, παρέστη εἰς τήν Ἀπονομήν
τῶν Πτυχίων τοῦ Sydney College of Divinity, εἰς τήν
Μεγάλην Αἴθουσαν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σύδνεϋ.
Εἰς τήν ἐν λόγῳ Τελετήν ὡμίλησε, προσκληθείς καταλλήλως ὑπό τοῦ SCD, ὁ Θεοφιλέστατος Μιλητουπόλεως
(21-5-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε, κατά τήν Τελετήν
Καθοσιώσεως τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς, εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν. Ἐν συνεχείᾳ,
παρέστη εἰς Δεξίωσιν εἰς τήν Μεγάλην Αἴθουσαν τῆς
Σχολῆς (23-5-11).
-Προήδρευσε κοινῆς συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς
Διαλόγου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς παλαιᾶς Κοινότητος Σύδνεϋ, καί ὑπεγράφη
τό Μνημόνιον Συμφωνίας καί Συνεργασίας τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς μετά τῆς ἐν λόγῳ Κοινότητος, συγχαρείς
δέ πρός τοῦτο τήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος ὑπό τήν
προεδρίαν τοῦ κ. Χάρη Δανάλη (25-5-11).
-Προέστη τῆς Ἐπισήμου Δοξολογίας εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Redfern, ἐπί τῇ ἐπισκέψει τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Δημητρίου Χριστόφια,
μετά τῆς ἐριτίμου Συζύγου αὐτοῦ Ἐλισσάβετ, καί
προσεφώνησεν τόν Πρόεδρον καταλλήλως (ἡ ὁμιλία
τοῦ Σεβασμιωτάτου δημοσιεύεται εἰς τήν σελ. 7).
Ἐν συνεχείᾳ, εἶχεν ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ
Ἐξοχωτάτου Προέδρου καί συνεζήτησαν διάφορα
θέματα. Μετά ταῦτα, εἰς τήν Μεγάλην Αἴθουσαν τῆς
Θεολογικῆς μας Σχολῆς, ἐδόθη Δεξίωσις, παρουσίᾳ
τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος καί Ὁμογενειακῶν
Παραγόντων.
-Τήν μεσημβρίαν, συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ.
Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ καί τόν
Ἰδιαίτερον Γραμματέα του π. Κύριλλον, παρεκάθησεν
εἰς τό ἐπίσημο γεῦμα τό ὁποῖον παρέθεσαν πρός
τιμήν τοῦ Προέδρου καί τῆς συνοδείας του ἡ Ἑλληνική
Κυπριακή Λέσχη (29-5-11).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἰδιαίτερον Γραμματέα
του, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα, πρός τιμήν
τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Δημ.

Ἀπό τήν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ ἐκ τῶν Ἀποφοίτων
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί Καθηγητοῦ εἰς τό Κολλέγιον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος κ. Παν.
Μαυρομμάτη (26-6-11).
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Χριστόφια, τό ὁποῖον παρέθεσεν ἡ Κυβερνήτρια τῆς
Νέας Νοτίου Οὐαλίας, Ἐξοχωτάτη Prof. Marie Bashir,
εἰς τό Κυβερνεῖον τῆς πόλεως Σύδνεϋ (30-5-11).
Κατά τόν μῆνα Ἰούνιον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Ἐδέχθη τόν ἐπίτιμον Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος
ἐν Κουηνσλάνδῃ, ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ράπτην, μετά
τῆς Συζύγου του Ἑλένης, καί συνεζήτησε θέματα πού
ἀφοροῦν τήν ἐκεῖ Παροικία μας. Ἐν συνεχείᾳ, παρέθεσε
γεῦμα πρός τιμήν αὐτοῦ, τῆς Συζύγου του καί υἱοῦ του
Εὐαγγέλου.
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικῶς τόν κ. Γεωργ. Φορτσάκην,
Ἐκπρόσωπον τῶν Βρακοφόρων Ρεθύμνου τῆς Κρήτης
(3-6-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν θ. Λειτουργίαν,
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου Gladesville (5-6-11).
-Ἐδέχθη τόν Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων
Πάντων Belmore, κ. Γ. Κομπῆ, μετά τῆς Συζύγου του
Μαρίας (7-6-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐπανακάμπτοντα εἰς τήν Γενέτειραν
ἐπισκέπτην Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης,
π. Ἀπόστ. Μαυραντώνην, μετά τῆς Πρεσβυτέρας καί
τῆς θυγατρός του (8-6-11).
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος
Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ Σύδνεϋ (Sydney Colleges of
Divinity), κ. Peter King, συνοδευόμενον ἀπό τήν Prof.
Diane Speed, Dean of SCD, καί τόν ἐκ τῶν διοικητικῶν
μελῶν τοῦ ἐν λόγῳ συλλόγου κ. Chris Cheetham (10-611).
-Ἐδέχθη τόν ἐξ Ἀδελαΐδος βοηθόν του Ἐπίσκοπον
Δορυλαίου Θεοφιλέστατον κ. Νίκανδρον (16-6-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Συμβουλίου (ἀνώτατον σῶμα λήψεως ἀποφάσεων
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς), εἰς τό ὁποῖον ἔλαβαν μέρος
μέλη ἐξ ὅλων τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Περιφερειῶν τῆς
Αὐστραλίας, καί συνεζητήθησαν καίρια διοικητικά
θέματα ἀφορῶντα τήν περαιτέρω πορεία τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς (17-6-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν,
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Πάντων
Belmore, ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιο δεῖπνο
μεθ’ ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος (18-6-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ
Σώματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου (236-11).
-Ἔχων συλλειτουργούς τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον
Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ καί τούς Ἱερεῖς τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford, ἐλειτούργησε καί
ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν κ. Παναγιώτην
Μαυρομμάτην, Ἀπόφοιτον τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς,
καί ἐπί δεκαπενταετίαν Καθηγητήν εἰς τό Δίγλωσσον
Ἡμερήσιον Κολλέγιον τῆς ἐν λόγῳ Ἐνορίας. Ἐν
συνεχείᾳ, μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου, τῶν Πρεσβυτέρων,
τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί γονέων αὐτοῦ, καθώς καί
παραγόντων τῆς Ἐνορίας καί τοῦ Σχολείου τοῦ Ἁγ.
Σπυρίδωνος, παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιο γεῦμα (26-6-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀλεξανδρουπόλεως ἐπισκέπτην Κληρικόν π. Πέτρον
Κηπουρόν, μετά τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Ἄννης, καί
ἐκράτησεν αὐτούς εἰς μεσημβρινήν τράπεζαν (29-6-11).

Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ
Κατά τόν μῆνα Μάρτιο ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τόν Αἰδεσ. π. Σωτήριον
Δραπανιώτην καί τούς Αἰδεσ. π. Παναγιώτην Πρωτοψάλτην καί π. Σταῦρον Ἰβανόν καί συνεζήτησε μετ’
αὐτῶν θέματα ἀφορῶντα τάς Ἐνορίας-Κοινότητάς
των.
-Εἶχεν ἐκτενῆ συνεργασία μετά τῶν Μελῶν τῆς
Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς κ.κ. Ἀγαπητό Πασσαρῆ καί
Ἠλία Οἰκονόμου, διά τήν ὀργάνωσιν τῆς Ἑορτῆς τῆς
Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821 (1-3-11).
-Παρεκάθησεν εἰς τήν Σύναξιν τῶν Κληρικῶν τῆς
Ν.Ν.Ο., εἰς τήν ὁποίαν προήδρευσεν ὁ Σεβασμιώτατος
(3-3-11).
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος
Ἁγίων Πάντων Belmore κ. Πολύκαρπον Κουρούση
μετά τοῦ κ. Κυριάκου Τσίχλη, καθώς ἐπίσης καί τόν
Ἁγιογράφον κ. Peter Stefanovic καί συνεζήτησαν τά τῆς
ἁγιογραφήσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (4-3-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Στεφάνου Hurlstone Park
-Τό ἑσπέρας, συμπροσευχήθηκε ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος,
κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱ. Ναόν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Στυλιανοῦ (6-3-11).
Μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Γεωργίου Springwood,
κατά τό εἰθισμένον, ὅπου ἐτέλεσε τάς Ἱεράς
Ἀκολουθίας τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας και ὡμίλησε διά
τό νόημα τῆς ἀρχομένης Ἱερᾶς περιόδου, πρός τούς
ἐκ Σύδνεϋ προσκυνητάς. Μετά ταῦτα, εἶχε κατ’ ἰδίαν
συνάντησιν μέ τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς, Ἀρχιμ.
π. Κυριακόν.
-Τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Μ.
Ἀποδείπνου καί ἐπέστρεψεν εἰς τό Σύδνεϋ (7-3-11).
-Εἶχε συνάντησιν μετά τῶν Διευθυντῶν τῶν
τριῶν Διγλώσσων Ἡμερησίων Κολλεγίων καί τούς
ὑπευθύνους Καθηγητάς, καί συνεζήτησαν διά τήν
συμμετοχήν τῶν Κολλεγίων μας εἰς τόν Ἑορτασμόν
τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου, ὁ ὁποῖος ἐφέτος θά λάβει χώραν
εἰς τό Ἀμφιθέατρον τοῦ Martin Place καί ὄχι εἰς τό
Opera House, ὅπως ἐγένοντο ἐδῶ καί 30 χρόνια, λόγῳ
ἐκτελουμένων ἔργων.
-Τό ἑσπέρας προήδρευσε Συνεδριάσεως τῆς
Ὁλομελείας τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς καί συνεζήτησαν λεπτομερείας τοῦ Ἑορτασμοῦ εἰς τούς νέους χώρους τοῦ Ἀμφιθεάτρου Martin
Place διά πρώτην φοράν (8-3-11).
-Εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κέντρου Προνοίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Στυλ.
Μαγδαλόπουλου καί τοῦ κ. Ἀγγ. Χατσατούρη,
Προεδρεύοντος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Κέντρου, καί συνεζήτησαν ἐκτενῶς τά ἀναφυόμενα
προβλήματα καί τίς προοπτικές ἀναπτύξεως τοῦ
Κέντρου (9-3-11).
-Παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίασιν τῶν Καθηγητῶν
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστ. Ἀνδρέου (10-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Α΄ Στάσιν
τῶν Χαιρετισμῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Marrickville (11-3-11).

-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Σπυρίδωνος Kingsford, εἰς τό τέλος δέ τῆς θ. Λειτουργίας
προεξῆρχε τῆς λιτανεύσεως τῶν Ἱ. Εἰκόνων.
-Τό Ἑσπέρας, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου
Marrickville, συγχοροστάτησε μετά τῶν Ἱεραρχῶν
ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Δικαιοδοσιῶν ἐν Σύδνεϋ, εις
τόν Ἑσπερινόν τόν ὁποῖον κατ’ ἔτος διοργανώνει
ἡ Ἐπισκοπική Συνέλευσις τῆς Ὠκεανίας ἐπί τῇ
Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἑσπερινοῦ προεξῆρχεν
ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ.
Στυλιανός (13-3-11)
-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον, παρέστη εἰς τά
ἐγκαίνια τοῦ νεόδμητου κτιρίου τοῦ Hall of Fame τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς, ἰδιοκτησίας τῆς Δημαρχείας Rockdale
(14-3-11).
-Προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς
Κεντρικῆς Φιλοπτώχου (15-3-11).
-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον παρεκάθησεν εἰς
Γεῦμα, τό ὁποῖο παρέθεσεν εἰς τόν Ἐπίσκοπον Εἰρηναῖον
τῆς Σερβικῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ἐκκλησίας καί εἰς τόν
Ἐπισκέπτην ἐκ Δυτικῆς Ἀμερικῆς Ἐπίσκοπον Μάξιμον,
Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου. Εἰς τό
Γεῦμα παρεκάθησαν καί οἱ συνοδεύοντες Κληρικοί ἐξ
ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν (16-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Β΄Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου
καί Εἰρήνης Liverpool (18-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν, εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Στυλιανοῦ
καί Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ. Μετά ταῦτα, παρεκάθησεν
μετά τῶν πιστῶν εἰς Δεῖπνον (19-3-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Νεκταρίου Burwood (20-3-11).
-Παρέστη εἰς τήν συνάντησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου
μετά τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Bank of Beirut κ.
Salim G. Sfeir καί τῶν συνοδευόντων αὐτῶν κ. Najib M.
Semaan, τοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ Διευθυντοῦ κ. James Wakim
καί τοῦ Ὁμογενοῦς Προέδρου τῆς Λαϊκῆς Τραπέζης κ.
Νικ. Παπαναστασίου (22-3-11).
-Παρέστη συμπροσευχόμενος ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι,
κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Redfern (24-3-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ, μετά
τοῦ συμπροσευχομένου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ.
Στυλιανοῦ, παρεκάθησεν εἰς πανηγυρικήν τράπεζαν
μετά τῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί τῶν
Συνεργατῶν τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ.
-Τό ἑσπέρας, κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Γ΄
Χαιρετισμῶν, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν εἰς τόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Parramatta (25-3-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Σοφίας καί τῶν τριῶν Θυγατέρων αὐτῆς εἰς Darlinghurst.
Μετά ταῦτα, συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον,
παρηκολούθησε τό πρόγραμμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας εἰς τό Martin Place (27-3-11).
-Ἐδέχθη στόν Αἰδεσ. π. Κωνσταντῖνον Χρήστου,
Ἱερατ. Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Διονυσίου
Gosford (29-3-11).
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Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Δ΄ Στάση τῶν
Χαιρετισμῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
Kogarah (1-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Δημητρίου St. Mary’s (3-4-11).
-Προήδρευσε τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματικοῦ
Δικαστηρίου Ν.Ν.Ο.
-Ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τόν ἐκ τῶν Νομικῶν
Συμβούλων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί Γραμματέα τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Νικ. Παπαναστασίου
καί τόν Θεολόγον Καθηγητήν τοῦ Διγλώσσου
Ἡμερησίου Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐκ τῶν
Ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς κ. Παναγ.
Μαυρομάτην (4-4-11).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μ. Κανόνος,
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν (6-4-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Πάντων
Belmore.
-Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν προεξῆρχε
τῆς Ἁγιορείτικης Ἀγρυπνίας, ἐλειτούργησε καί εἰς τό
τέλος ὁ συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱ. Βῆμα Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Στυλιανός εὐχαρίστησε τόν Ἁγιορείτην
Πνευματικόν Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνόν διά τήν κατ’ ἔτος
παρουσίαν του εἰς τούς Ἀντίποδες, διά νά ἐξομολογήσει
καί νά στηρίξει τούς πιστούς μας (8-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Δημητρίου Queanbeyan. Εἰς τήν θ. Λειτουργίαν παρέστη
καί ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμπέρᾳ
κ. Ἀλέξιος Χριστόπουλος μετά τῆς Εὐγενεστάτης
Συζύγου του. Μετά ταῦτα, εἰς τήν Αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ
παρεκάθησεν μετά τοῦ κ. Πρέσβεως καί τῶν πιστῶν εἰς
νηστήσιμον τράπεζαν (10-4-11).
-Ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἘνορίαςΚοινότητος Ἁγ. Παρασκευῆς Blacktown μετά τοῦ
Προέδρου κ. Ἰωάννη Δημητρακόπουλου (11-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων
Κων/νου καί Ἑλένης Newtown καί ἐν συνεχείᾳ
παρεκάθησεν μετά τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἐνορίας εἰς γεῦμα (17-4-11).
-Κατά τήν Μ. Ἑβδομάδα, ἐχοροστάτησε, ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν ὡς κάτωθι:
-Κυριακή τῶν Βαΐων 17/4/2011: Ἱ. Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς, Blacktown
-Μεγ. Δευτέρα (18-4-09): Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου,
Rookwood
-Mεγ. Τρίτη (19-4-09): Ἱ. Ναός Ἀπ. Ἀνδρέου,
Gladesville
-Mεγ. Τετάρτη (20-4-09): Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς Ἱ. Ν.
Μεταμορφώσεως, Earlwood
-Mεγ. Πέμπτη (21-4-09): πρωΐ: εἰς Καθεδρικόν Ἱ.
Ναόν, Redfern, Ἑσπέρας: εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Αἰκατερίνης,
Mascot
-Μεγ. Παρασκευή (22-4-09): Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν:
Καθεδρικός Ἱ. Ναός, Ἀποκαθήλωσις: Ἱ. Ναός Ἁγ.
Εὐφημίας, Bankstown, Ἀκολουθία Ἱ. Ἐπιταφίου:
Καθεδρικός Ἱ. Ναός, Redfern
-Mεγ. Σάββατον (23-4-09): πρωΐ: θ. Λειτουργία εἰς
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, Redfern, Ἑσπέρας: Ἐναρκτήριος
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Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί θ. Λειτουργία εἰς τόν
Ἱ.Ναόν Ἁγ. Νικολάου, Marrickville
-ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ (24-4-09): Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
εἰς τόν Καθεδρικόν, Ἑσπέρας: Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου,
Rose Bay.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Ἑσπερινόν, εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου
καί Εἰρήνης Liverpool (25-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν καί προέστη τῆς λιτανεύσεως
τῆς Ἱ. Εἰκόνος καί τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων. Μετά
ταῦτα, παρεκάθησε μετά τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν εἰς
πασχάλιον τράπεζαν (26-4-11).
Κατά τόν μῆνα Μάϊον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐκπροσωπῶν τήν Θεολογικήν μας Σχολή καί τόν
Κοσμήτορα αὐτῆς Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανόν, παρέστη καί ὡμίλησε
καταλλήλως εἰς τήν Ἔκθεση Βυζαντινῶν Εἰκόνων,
τήν ὁποίαν ὠργάνωσεν εἰς τό Macquarie University
τό τμῆμα Βυζαντινῶν Σπουδῶν. Εἰς τήν ὁμιλία του ὁ
Θεοφιλέστατος ἐτόνισε τόν βαθύ πνευματικό σύνδεσμο
τοῦ Ὀρθοδόξου πιστοῦ μέ τήν Εἰκόνα (4-5-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν Κληρικῶν μας π. Σταῦρον Ἰβανόν
(6-5-11).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Διάκονο π. Νεκτάριο καί
ἀπό Φοιτητάς τῆς Σχολῆς, μετέβη εἰς Newcastle ὅπου
ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων
Ἀποστόλων. Ἐπίσης, ὁ ἐκ τῶν Φοιτητῶν τῆς Σχολῆς κ.
Εὐστράτιος Μακρῆς ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἀγγλικήν. Εἰς τό
τέλος τῆς θ. Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλέστατος μετέφερε
εἰς τό πολυπληθές Ἐκκλησίασμα τίς Πασχαλινές εὐχές
τοῦ Σεβασμιωτάτου. Μετά ταῦτα, εἰς τήν παραπλεύρως
τοῦ Ἱ. Ναοῦ αἴθουσαν μεθ’ ὅλου τοῦ Ἐκκλησιάσματος,
παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, ὡμίλησε διά τήν μητέρα, ἐπ’
εὐκαιρίᾳ τῆς καθιερωμένης ἡμέρας πρός τιμήν της, καί
προσέφερεν ἐκ μέρους ὅλων τῶν παρευρισκομένων
ἄνθη εἰς τήν γηραιότερην, τήν νεώτερην καί τήν πλέον
πολύτεκνη μητέρα (8-5-11).
-Ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τόν ἐξ Ἀδελαΐδος
Κληρικόν μας π. Σπυρ. Βουνάση μετά τῆς πρεσβυτέρας
του καί ἐν συνεχείᾳ τήν Μοναχή Σεβαστιανή ἐκ τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Σπετσῶν (10-5-11).
-Ἐδέχθη τόν Ἰατρόν Ἀνασ. Φιρμάνη, ἐκ τῆς Ἐρανικῆς
Ἐπιτροπῆς τῆς νέας Ἐνοριας South Coast (11-5-11).
-Ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ. Θεράποντος Thornleigh π. Σταῦρον μετά τοῦ
Προέδρου τῆς Ἐνορίας κ. Ἰωάννου Μανωλέλη.
-Ἐπίσης ἐδέχθη τόν ἐπισκέπτην Κληρικόν π.
Χρυστόδουλον Παπαδέα (12-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Θεράποντος Thornleigh καί ἐν συνεχείᾳ
παρεκάθησε μεθ’ ὅλων τῶν προσκυνητῶν εἰς γεῦμα εἰς
τό προαύλιον τοῦ Ἱ. Ναοῦ (14-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Γερασίμου Leichhardt.
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων
ἐπισκέπτην Κληρικόν π. Γεώργιον Προῦζο (16-5-11).
Παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίασιν τοῦ Συμβουλίου
τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου (17-5-11).

-Ἐδέχθη τούς ἐκ τῶν Κληρικῶν μας Αἰδεσ. π.
Νικόλαον Μποζίκην καί π. Σταῦρον Ἰβανόν (18-5-11).
-Παρέστη, συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον, εἰς
τά Ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἀθλητικοῦ καί Πολιτιστικοῦ
Κέντρου τοῦ Ἡμερησίου Κολλεγίου τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford (19-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Newtown. Μετά
ταῦτα, παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον γεῦμα μεθ’ ὅλων τῶν
πιστῶν (21-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν
Ταξιάρχου Μιχαήλ North Sydney (22-5-11).
-Παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τελετήν
Καθοσιώσεως τῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς καί εἰς τήν ἐν συνεχείᾳ Δεξίωσιν εἰς τήν
Μεγάλην Αἴθουσα τῆς Σχολῆς (23-5-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν Ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς καί Καθηγητήν τοῦ Ἡμερησίου Κολλεγίου Ἁγ.
Σπυρίδωνος κ. Παν. Μαυρομμάτην καί συνεζήτησαν
τά τῆς ἐπικειμένης χειροτονίας του (24-5-11).
Παρέστη εἰς τήν Ἐπίσημον Ὑποδοχήν εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν καί εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν τοῦ
Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ.
Δημ. Χριστόφια καί τῆς Συνοδείας του, καί ἐν συνεχείᾳ,
συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον, παρεκάθησεν εἰς
τό ἐπίσημον Γεῦμα, τό ὁποῖον ἐδόθη πρός τιμήν τοῦ
Ἐξοχωτάτου Προέδρου ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Κυπριακῆς
Λέσχης (29-5-11).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ π. Νικ. Μποζίκη, ἐπεσκέφθη
εἰς τήν οἰκίαν του τόν συνταξιοῦχον Κληρικόν μας π.
Κων/νον Μανδρίδη (31-5-11).
Κατά τόν μῆνα Ἰούνιον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Στεφάνου Ηurlstone Park (5-6-11).
-Προήδρευσε τοῦ Δευτεροβάθμιου Πνευματικοῦ
Δικαστηρίου Ν.Ν.Ο. (6-6-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς
Κεντρικῆς Φιλοπτώχου (7-6-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐπιστρέφοντα εἰς τήν Γενέτειρα,
ἐπισκέπτην ἐκ Μυτιληνης κληρικόν π. Ἀπόστολον
Μαυραντώνη μετά τῆς πρεσβυτέρας του (8-6-11).
-Ἐλειτούργησε, ἐκήρυξε καί προεξῆρχε τοῦ Μεγάλου
Ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Νικολάου Marrickville (12-6-11).
-Ἐδέχθη τόν Ἱερατ. Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.
Σοφίας Darlinghurst π. Παναγ. Μπασκούτα μετά
τοῦ Προέδρου τῆς Ἐνορίας κ. Νικολ. Μαλτέζου καί
συνεζήτησαν θέματα τῆς Ἐνορίας.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς
Κεντρικῆς Νεολαίας Ν.Ν.Ο. (16-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Πάντων Belmore. Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τό
νεόδμητον κτίριον πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Διγλώσσου
Κολλεγίου, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα μεθ’ ὅλων τῶν
πιστῶν καί παρηκολούθησε παραδοσιακούς χορούς
ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἡμερησίου Κολλεγίου (19-6-11).
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς,
τῆς ὑπό συγκρότησιν νέας Ἐνορίας Central Coast,
Ἰατρόν κ. Ἀναστάσιον Φιρμάνη μετά τοῦ Μέλους

τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Δημητρίου Dimas (22-6-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Newcastle κληρικόν μας π. Νικ.
Σκορδίλην.
-Παρεκάθησεν εἰς τήν συνεδρίασιν τῶν Καθηγητῶν
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (23-6-11).
-Παρέστη καί ὡμίλησε καταλλήλως, εἰς τήν
Ἑσπερίδα τήν ὁποίαν ὠργάνωσε τό Δίγλωσσο Κολλέγιο
«Ἁγίων Πάντων» Belmore, διαβιβάσας τάς εὐχάς τοῦ
Σεβασμιωτάτου (25-6-11).
-Συνελειτούργησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ. Στυλιανοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν
Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος
ἐχειροτόνησεν εἰς διάκονον τόν ἐκ τῶν Ἀποφοίτων
τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς καί Καθηγητήν εἰς
τό Κολλέγιον Ἁγ. Σπυρίδωνος κ. Παναγιώτην
Μαυρομμάτην (26-6-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν,
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Στυλιανοῦ καί τῶν
Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου εἰς Sutherland (28-6-11).
-Ἐδέχθη τόν ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως ἐπισκέπτην
κληρικόν π. Πέτρον Κηπουρόν καί τήν πρεσβυτέραν
του Ἄννα.
-Ἐπίσης, ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τόν Αἰδ. π. Ἰωάν.
Δασκαλάκη καί τόν ἐκ τῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς κ. Θεόδωρον Δημητρίου (29-6-11).
-Μετέβη ὁδικῶς εἰς Newcastle, ὅπου ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Ἀποστόλων. Μετά τήν θ. Λειτουργία παρεκάθησε μέ
τό πλῆθος τῶν ἐκ Σύδνεϋ προσκυνητῶν εἰς ἑόρτιον
γεῦμα, εἰς τό παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ μεγαλοπρεπές
Κοινοτικόν Κέντρον (30-6-11).

B’ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ

Κατά τόν μῆνα Μάρτιον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐδέχθη τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνόν,
πνευματικόν ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος ἦλθε εἰς
Αὐστραλίαν δι’ ἐξομολογήσεις.
-Προέστη συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου
εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (1-3-2011).
Βοηθούμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμ. Σπυρίδωνος Μπόνια
ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν συνάξεων τῆς
Χορωδίας τῶν νέων ἱεροψαλτῶν διά τό νέον ἔτος εἰς τό
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (2-3-2011).
-Βοηθούμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμ. Σπυρίδωνος Βανδώρου καί τοῦ διακόνου Μανασσῆ ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν
ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους εἰς τό
Σαββατιάτικο Ἑλληνικό Σχολεῖο τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Fawkner.
-Προσκληθείς παρέστη εἰς τήν τελετήν ἐνάρξεως
τοῦ Festival Antipodes τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόχου
Κοινότητος Μελβούρνης (5-3-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Α’Κατανυκτικόν
Ἑσπερινόν, Ἑσπερινόν τῆς Συγγνώμης, εἰς τόν Ἱ. Ναόν
τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου παρουσίᾳ ὅλου τοῦ ἱεροῦ κλήρου
καί πλήθους πιστῶν. Ἀκολούθησε δεῖπνον, τό ὁποῖον
παρέθεσαν οἱ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου (6-3-2011).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Κ. Κόντη ἐπεσκέφθη
τόν Πρωθυπουργόν τῆς Βικτωρίας κ. Ted Baillieu
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Θεοφιλεστάτου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ
μετά τοῦ ἐκ τῶν ἀντιπροέδρων τοῦ Ἀρχ/κοῦ Συμβουλίου κ. Κ.
Κόντη εἰς τόν Πρωθυπουργόν τῆς Βικτωρίας κ. Ted Baillieu
(7-3-11).

εἰς τό γραφεῖον του καί παρουσίᾳ τοῦ Ὑπουργοῦ
Ἐθνικοτήτων κ. Νικολάου Κότσιρα τοῦ παρέδωσε
ἐπιταγήν ἐκ $38,710.80 διά τούς πλημμυροπαθεῖς τῆς
Βικτωρίας, ἀπό ἔρανον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τούς Ἱ.
Ναούς αὐτῆς εἰς ὅλην τήν Αὐστραλίαν (7-3-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τήν Ἀκολουθίαν
τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν εἰς North Altona εἰς τήν αἴθουσαν
πού χρησιμοποιοῦν διά ναόν μέχρι τήν ἀνέγερσιν τοῦ
Νέου Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Μετά τούς
Χαιρετισμούς ἀκολούθησε δεῖπνον (11-3-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης East Malvern καί προέστη τῆς Λιτανείας
τῶν ἱερῶν εἰκόνων πέριξ τοῦ Ναοῦ. Τήν μεσημβρίαν
παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τήν οἰκίαν τοῦ αἰδεσιμ. π.
Ἀνδρέου Παπαδημητροπούλου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Β’ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Yarraville. Ἀκολούθησε δεῖπνον (13-3-2011).
-Ἐδέχθη τόν κ. Παναγιώτην Ἠλιοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης,
βαπτιστικόν τοῦ Μητροπολίτου Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα, ὁ ὁποῖος ἦλθε εἰς Μελβούρνη
ἀναζητῶν ἐργασίαν.
-Ἐδέχθη τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβον συνοδευόμενον ὑπό τοῦ πατρός
του κ. Παναγιώτου Τσιγκούνη καί προερχόμενον ἐκ
Σύδνεϋ ὅπου ἐτελέσθη ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του
τήν Κυριακή 20ήν Φεβρουαρίου (16-3-2011).
-Μετά τοῦ ἁγίου Μιλητουπόλεως καί τοῦ πατρός
του κ. Παναγιώτου Τσιγκούνη ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱ.
Μονήν τῆς Παναγίας Γοργοεπηκόου εἰς Geelong ὅπου
ἐγένοντο δεκτοί μέ ἰδιαιτέραν χαράν καί συγκίνησιν
ἀπό τήν Καθηγουμένην καί τάς ἀδελφάς τῆς Μονῆς.
Προσεκύνησαν εἰς τό Ναΐδριον καί ἐπεσκέφθησαν τό
ὑπό ἀνέγερσιν Καθολικό καί τούς λοιπούς χώρους τῆς
Ἱ. Μονῆς (17-3-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθίαν
τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱ. Μονήν ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
Northcote. Ἀκολούθησε δεῖπνον.
-Παρηκολούθησε τήν Ἀγρυπνίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἁγίου Εὐσταθίου τήν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως μετά τοῦ π. Δαμασκηνοῦ
καί ἄλλων ἱερέων (18-3-2011).
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--Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Thomastown.
Ἀκολούθησε γεῦμα.
-Παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν Γ΄ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος
Richmond τόν ὁποῖον ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Μιλητουπόλεως (20-3-2011).
-Προέστη Ἱερατικῆς Συνάξεως εἰς τήν Ἱ. Μονήν
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Northcote καί τήν μεσημβρίαν ἡ
Φιλόπτωχος τῆς Μονῆς παρέθεσε γεῦμα δι’ ὅλους τούς
κληρικούς (23-3-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Melbourne διά πρώτην φοράν ὕστερα
ἀπό εἴκοσι καί πλέον ἔτη, κατόπιν εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ. Στυλιανοῦ καί
ἄρσεως τῶν διαφόρων ἐμποδίων πού ὑφίσταντο μεταξύ
Ἀρχιεπισκοπῆς καί παλαιᾶς Κοινότητος Μελβούρνης
(24-3-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου North Balwyn. Ἀκολούθησε
γεῦμα εἰς τήν ταβέρνα «Γιάννης». Τό ἑσπέρας
ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν
Γ΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
St. Albans. Ἀκολούθησε δεῖπνον εἰς τήν αἴθουσα
παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (25-3-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἁγίου Εὐσταθίου. Ἐτέλεσε τήν λιτανεία τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ καί προέστη τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας ἐπί
τῇ Ἐθνικῆ ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου παρουσίᾳ τῆς
Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος κ. Ἑλένης Λιανίδου

Στιγμιότυπον ἀπό τόν ἑορτασμόν τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπετείου
τῆς 25ης Μαρτίου εἰς τήν Μελβούρνην.

καί τῆς Κοινοβουλευτικῆς ἀντιπροσωπείας τῆς
Ἑλλάδος ἀποτελουμένης ἐκ τῶν κ.κ. Ἠλιοῦ Καρανίκα
ΠΑΣΟΚ, Μάρκου Σαλμᾶ ΝΔ, καί Γιάννη Ζιώγα ΚΚΕ
καί πλήθους πιστῶν. Ἐν συνεχείᾳ μετά τοῦ ἁγίου
Μιλητουπόλεως κατῆλθον εἰς τό Μνημεῖον τοῦ
Ἀγνώστου, παρηκολούθησαν τήν παρέλασιν καί
ἐτέλεσαν τρισάγιο πρό τοῦ Κενοταφίου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν Δ’
Κατανυκτικό Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου Brunswick. (27-3-2011).
-Μετά τοῦ Θεοφιλ. Μιλητουπόλεως ἐδέχθησαν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τῶν Ἑλλήνων βουλευτῶν εἰς τά
Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, συνοδευομένων ὑπό

Ἀπό τήν δεξίωσιν τήν ὁποίαν παρέθεσεν ἡ Γεν. Πρόξενος
τῆς Μελβούρνης κ. Ἑλένη Λιανίδου πρός τιμήν τῶν
Βετεράνων Αὐστραλῶν πού ἔλαβαν μέρος στήν Μάχη τῆς
Κρήτης (Μελβ. 6-5-11).

τῆς Γεν. Προξένου κ. Ἑλένης Λιανίδου. Στήν συνέχεια
ἐδέχθησαν τόν Ἐπίσκοπον τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας
κ.κ. Εἰρηναῖον συνοδευόμενον ὑπό τοῦ αἰδεσιμ. π.
Milan Milutin καί τοῦ διακόνου G. Veselinovic καί τοῦ
κ. Gianko Nikolic, προέδρου τῆς Νεολαίας τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας καί συνεζήτησαν τό θέμα τῆς Διακονίας
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τά Πανεπιστήμια
ἐνταῦθα. Ἀπό μέρους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐκτός τῶν δύο
Ἐπισκόπων ἔλαβον μέρος εἰς τήν συνεδρίασιν καί οἱ π.
Ἠλίας Κεντρωτῆς, π. Antonio Cagnoni, π. Ἐμμανουήλ
Λυκοπάντης καί π. Παναγιώτης Ζουμπούλης (28-3-2011).
-Μετά τοῦ Θεοφιλ. Μιλητουπόλεως προσκληθέντες
παρέστησαν εἰς τήν ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν εἰς τό
Κυβερνεῖον ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας τοῦ Κυβερνήτου
De Kretser (31-3-2011).
Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία
τῶν Δ΄Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου
Brunswick. Ἀκολούθησε δεῖπνον εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
αἰδεσιμ. π. Ἀθανασίου Τριανταφύλλου (1-4-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου Ἀνδρέου Sunshine καί προέστη Δοξολογίας
ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ
1955-59 καί ἐτέλεσε μνημόσυνο διά τούς πεσόντες εἰς
τόν ἀγῶνα αὐτόν, παρόντων τοῦ Ἁρμοστοῦ τῆς Κύπρου
ἐξοχωτάτου κ. Ἰωάννου Ἰακώβου καί τῆς Γεν. Προξένου
τῆς Ἑλλάδος κ. Ἑλένης Λιανίδου. Ἀκολούθησε γεῦμα
μεθ’ ὅλων τῶν ἐπισήμων (3-4-2011).
-Προσκληθέντες μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου
Μιλητουπόλεως μετέβησαν εἰς τό Κυβερνεῖον καί
παρέστησαν εἰς τήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν
καθηκόντων τοῦ νέου Κυβερνήτου ἐξοχωτάτου κ. Alex
Chernov.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ
Keilor (7-4-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν τελευταῖον
Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς St. Albans (10-4-2011).

-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου North Balwyn, εὐλόγησε τά
Βάϊα καί διένειμε αὐτά.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία
τοῦ Α’ Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Yarraville (17-4-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία
τοῦ B’ Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Mentone (18-4-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία
τοῦ Γ’ Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου
Brunswick (19-4-2011).
-Εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans
βοηθούμενος ὑπό τῶν Ἀρχιμ. π. Συνεσίου Φράγκου καί
αἰδεσιμ. Δημοσθένους Νικολάου ἐφημερίου, ἐτέλεσε τό
Ἱερόν Εὐχέλαιον (20-4-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἀκολουθία τῶν
Ἁγίων Παθῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ
Keilor (21-4-2011).
-Κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου South Melbourne.
-Kατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου Springvale καί τό ἑσπέρας κατά τόν
Ἐπιτάφιον ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ.
Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner καί προέστη τῆς
λιτανεύσεως τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τoῦ Ναοῦ (22-4-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh (23-4-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐλειτούργησε κατά τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου South Melbourne καί ἀνέγνωσε τό Πασχαλινό
Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ.
Στυλιανοῦ.
-Προέστη κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
Ἀγάπης εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου South
Melbourne βοηθούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου
Μιλητουπόλεως κ. Ἰακώβου καί συμπαραστατούμενος
ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου Μελβούρνης, κατά τήν ὁποίαν τό
Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη εἰς δεκατρεῖς γλώσσας.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, οἱ Θεοφιλέστατοι
ἀπηύθυναν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν ἐκ μέρους
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας πρός τό
πολυπληθές ἐκκλησίασμα καί ἐμοίρασαν εἰς ὅλους τό
κόκκινο αὐγό.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Thornbury (24-4-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Νεοφανέντων
Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Bentleigh (25-42011).
-Μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως
μετέβη-σαν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Καμαριανῆς
Red Hill ὅπου προέστησαν εἰς Ἱερατικήν Σύναξιν καί
ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησαν μεθ’ ὅλου τοῦ κλήρου εἰς
Πασχάλιον Γεῦμα τό ὁποῖο ἑτοίμασαν οἱ ἐπίτροποι τῆς
Μονῆς μετά τῶν κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου (27-4-2011).
-Ἐδέχθη τόν συντονιστήn ἐκπαιδεύσεως κ. Χαρά17

λαμπον Λαδόπουλον καί ἐν συνεχείᾳ τόν Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Σοφρώνιον Κονιδάρην ἐκ Σύδνεϋ (28-4-2011).
-Μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως ἐπεσκέφθησαν τήν «Βασιλειάδα» ἐτσούγκρισαν τά κόκκινα
αὐγά μέ τούς ἐνοίκους τοῦ Ἱδρύματος καί ἐν συνεχείᾳ μέ
τά μέλη τοῦ Board καί τήν Γεν. Πρόξενο, παρεκάθησαν
εἰς πασχάλιον γεῦμα. Μετά τό γεῦμα ἐπεσκέφθησαν
τό Κολλέγιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, παρηκολούθησαν
πασχαλινή ἐκδήλωσιν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν καί ἐτσούγκρισαν τά αὐγά μετά
τῶν διδασκάλων, καθηγητῶν καί μαθητῶν (29-4-2011).
Κατά τόν μῆνα Μάϊον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν ἐν
Λέσβω νεοφανέντων μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου &
Εἰρήνης Bentleigh. Μετά τήν Θ. Λειτουργία παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου Springvale (1-5-2011).
-Προέστη συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου
(3-5-2011).
-Προσκληθείς μετά τοῦ ἁγίου Μιλητουπόλεως
παρέστησαν εἰς τήν δεξίωσιν τῆς Γεν. Προξένου κ.
Ἑλένης Λιανίδου εἰς τήν προξενική κατοικία ἡ ὁποία
ἐδόθη πρός τιμήν τῶν βετεράνων Αὐστραλῶν τῆς
Μάχης τῆς Κρήτης. Εἰς τήν ἐν λόγῳ δεξίωσιν παρέστη
καί ὡμίλησεν ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Καμπέρα κ.
Ἀλέξιος Χριστόπουλος καί εἷς ἐπιζῶν ἐκ τῶν βετεράνων
(6-5-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου
καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς τό
φερώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας
Σουμελᾶ Keilor. Ἀκολούθησε δεῖπνον (7-5-11).
- Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἁγίου Εὐσταθίου South Melbourne καί ἐτέλεσε τήν
Δοξολογία διά τήν 70ήν ἐπέτειον τῆς Μάχης τῆς Κρήτης
παρουσίᾳ τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλεξίου
Χριστοπούλου, τῆς Γεν. Προξένου κ. Ἑλένης Λιανίδου,
τοῦ ὑπάτου Ἁρμοστοῦ τῆς Ν. Ζηλανδίας καί τοῦ
Προξένου τῆς χώρας αὐτῆς καθώς καί τοῦ Προξένου
τῆς Μεγ. Βρετανίας καί ἄλλων ἐπισήμων καί πλήθους
πιστῶν (8-5-2011).
-Μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως
ἐδέχθησαν εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν τόν Πρέσβυν τῆς
Γενετείρας κ. Ἀλέξιον Χριστόπουλον συνοδευόμενον
ὑπό τῆς Γεν. Προξένου κ. Ἑλένης Λιανίδου. Ἐν συνεχείᾳ
ἐδέχθησαν τό ζεῦγος Θεοδοσίου Πεγκλῆ, ἱατροῦ καί
τῆς συζύγου αὐτοῦ Μαριάνας (9-5-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων Κυρίλλου
καί Μεθοδίου, τῶν φωτιστῶν τῶν Σλάβων, εἰς τόν
ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τοῦ Preston (10-5-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους Templestowe Ἀκολούθησε γεῦμα.
-Προσκληθείς παρέστη εἰς τό ἐτήσιον Bazaar τοῦ
Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Preston καί τό ἑσπέρας
μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως παρέ18

στησαν εἰς τό Πασχαλινόν Δεῖπνον τῆς Κεντρικῆς
Φιλοπτώχου εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ
Keilor (15-5-2011).
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικῶς εἰς τό γραφεῖον του τόν κ.
Παναγιώτην Καϊσίδην, δημοσιογράφον ἐκ Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενον ἀπό τόν κ. Σπυρίδωνα
Κοροσίδη. Ὁ κ. Καϊσίδης ἦλθε προσκεκλημένος τῶν
Ποντίων τῆς πόλεώς μας διά τάς ἐκδηλώσεις τῆς
Ποντιακῆς Γενοκτονίας (16-5-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ
Ἁγίου Νικολάου εἰς τόν φερώνυμον Ἱ. Ναόν Yarraville.
Μετά τόν Ἑσπερινόν ἀκολούθησε δεῖπνον (19-5-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου &
Ἑλένης South Yarra καί στή συνέχεια παρεκάθησεν εἰς
δεῖπνον τῆς Φιλοπτώχου (20-5-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης South
Yarra. Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν παρεκάθησεν εἰς
γεῦμα ( 21-5-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Thomastown καί τήν
μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου
(22-5-2011).
-Παρόντος τοῦ κ. Κων. Κόντη ἐδέχθη τό Διοικητικό
Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου North Altona καί συνεζήτησε τάς
λεπτομερείας τῆς ἐνάρξεως ἀνοικοδομήσεως τοῦ νέου
Ἱ. Ναοῦ (23-5-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg.
Ἀκολούθησε δεῖπνον (25-5-2011).
-Προσκληθείς ὑπό τοῦ Πρωθυπουργοῦ Βικτωρίας κ.
Ted Bailleu παρεκάθησεν εἰς γεῦμα πρός τιμήν τοῦ
Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Δημητρίου
Χριστόφια καί τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ κ. Ἔλσης
Χριστόφια (27-5-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς
Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg καί ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Στυλιανοῦ
ἐχειροτόνησε εἰς διάκονο τόν κ. Στέργιο Πατσούρη, ἐπί
πολλά ἔτη νεωκόρον καί ἱεροψάλτην τοῦ ἐν λόγῳ Ἱ.
Ναοῦ (29-5-2011).
-Προέστη συνεδριάσεως τοῦ Board τοῦ Κολλεγίου
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (30-5-2011).
-Προέστη συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου
(31-5-2011).
Κατά τόν μῆνα Ἰούνιον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans (5-6-2011).
-Ἐδέχθη παρουσίᾳ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως τόν Ἀρχιμ. π. Εὐμένιον Βασιλόπουλον καί
τόν ἀρχιτέκτονα Κωνσταντῖνον Μοσχογιάννη καί
συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν τάς λεπτομερείας τῶν σχεδίων
τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου καί τοῦ σχολικοῦ κτιρίου πού
πρόκειται νά ἀνεγείρει ἡ ἐνορία τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Thomastown .

Προέστη συνεδριάσεως μέ τόν ἱερέα καί τά μέλη τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας
Τριάδος Richmond παρουσίᾳ καί συμμετοχῇ καί τοῦ
Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως (6-6-2011).
-Παρουσίᾳ καί τοῦ κ. Κων. Κόντη ἐδέχθη τόν κ. Doug
ἀπό τό γραφεῖον τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί συνεζήτησαν
θέματα ἀφορῶντα τό Κολλέγιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου,
τήν Βασιλειάδα καί τό Ἅξιον Ἐστί (7-6-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἅξιον
Ἐστί Northcote. Ἀκολούθησε δεῖπνον (10-6-2011).
-Ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς διά Hobart Τασμανίας
καί τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν
πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Μετά τόν ἑσπερινόν ἡ εὐγενεστάτη κ. Ἀλίκη
Πανταζῆ κοινωνική Λειτουργός τοῦ Κέντρου Προνοίας
εἰς Hobart τῆς Ἱερὰς Ἀρχιεπισκοπῆς, παρέθεσε δεῖπνον
εἰς τήν οἰκίαν αὐτῆς δι’ ὅλους τούς ἐκ Μελβούρνης
ἐπισκέπτας (11-6-2011).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Hobart καί ἐχοροστάτησε
κατά τόν ἑσπερινό τῆς Γονυκλισίας καί ἀνέγνωσε τήν
πρώτην καί τρίτην εὐχήν, τήν δευτέραν ἀνέγνωσε ὁ
π. Τιμόθεος ἀγγλιστί. Ἀκολούθησε τράπεζα εἰς τήν
αἴθουσα παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ ὅπου παρεκάθησεν
ὅλον τό ἐκκλησίασμα. Τό ἑσπέρας ὁ πρόεδρος κ.
Ἰωάννης Φιωτάκης καί τό Διοικητικό Συμβούλιο
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Hobart
παρέθεσαν δεῖπνο (12-6-2011).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Hobart. Μετά τήν Θ. Λειτουργία τό Διοικητικό
Συμβούλιο τῆς ἐν λόγῳ Κοινότητος παρέθεσε γεῦμα.
Ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς Μελβούρνη (13-6-2011).
-Μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως
ἐπεσκέφθησαν εἰς τήν οἰκίαν του τόν σοβαρῶς
ἀσθενοῦντα π. Γεώργιον Καλοδῆμον. Τό ἀπόγευμα
προέστη συνεδριάσεως τοῦ Board τοῦ Κολλεγίου
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Preston εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς (14-6-2011).
-Εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς προέστη
συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου
Bunurong.
-Παρουσίᾳ καί συμμετοχῇ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου
Μιλητουπόλεως προέστη συνεδριάσεως τῶν ἐκπροσώπων τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν
Μελβούρνῃ διά τόν διορισμόν ὁρθδόξου προσώπου
ὑπευθύνου διά τά Νοσοκομεῖα τῆς πόλεως τῆς
Μελβούρνης (15-6-2011).
-Ἀνεχώρησεν διά μέσου Σύδνεϋ μέ τήν Etihad διά τήν
Γενέτειρα (17-6-2011)
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Μιλητουπόλεως κ. Ἰακώβου
Κατά τόν μῆνα Μάρτιο ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων
Ἀναργύρων Oakleigh.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν
Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας

Τριάδος Richmond (20-3-11).
-Μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ,
παρέστη εἰς τήν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό Northcote
(23-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ.
Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Balwyn (24-3-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου East Melbourne.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Γ΄ Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου Coburg (25-3-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Γ΄ Κυριακή
τῶν Νηστειῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Box
Hill. Ἐν συνεχεία δέ, μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου
Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, παρηκολούθησε τήν παρέλαση
καί τό ἑορταστικό πρόγραμμα ἐπί τῇ Ἐπετείῳ τῆς
25ης Μαρτίου 1821 εἰς τό Shrine-Royal Botanic Gardens,
Melbourne (27-3-11).
-Ἐδέχθη, μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης
κ. Ἰεζεκιήλ, τήν Γενική Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος εἰς
Μελβούρνη κα Ἑλένη Λιανίδου, ἐν συνεχείᾳ δέ τόν
Σέρβον Ἐπίσκοπον κ. Εἰρηναῖον (28-3-11).
Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιο ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Δ΄ Στάσιν
τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Ἀθανασίου Springvale (1-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Δ΄Κυριακή τῶν
Νηστειῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Μεθοδίου καί
Κυρίλλου Preston.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Κατανυκτικόν
Ἑσπερινόν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton (34-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν Ε΄ Κυριακή τῶν
Νηστειῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Nunawading
(10-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε, κατά τήν ἑσπερινή
Προηγιασμένη θ. Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων
Ἀναργύρων Oakleigh (13-4-11).
-Κατά τήν Μ. Ἑβδομάδα, ἐχοροστάτησε, ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν ὡς κάτωθι:
-Κυριακή τῶν Βαΐων 17/4/2011: Ἱ. Ναός Ἁγίου
Παντελεήμονος Dandenong. Ἑσπέρας: Ἱ. Ναός
Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg.
-Μεγ. Δευτέρα (18-4-09): Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου,
Springvale.
-Mεγ. Τρίτη (19-4-09): Ἱ. Ναός Ἁγίου Νεκταρίου
Springvale.
-Mεγ. Τετάρτη (20-4-09): Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς Ἱ. Ναόν
Ἁγ. Γεωργίου Thornbury.
-Mεγ. Πέμπτη (21-4-09): πρωΐ: εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Χαραλάμπους Templestowe. Ἑσπέρας: εἰς Ἱ. Ναόν
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Thomastown.
-Μεγ. Παρασκευή (22-4-09): Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν: Ἱ.
Ναόν Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton. Ἀποκαθήλωσις: Ἱ. Ναόν
Ἁγ. Δημητρίου Ascot Vale. Ἀκολουθία Ἱ. Ἐπιταφίου: Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Oakleigh.
-Mεγ. Σάββατον (23-4-09): πρωΐ: θ. Λειτουργία εἰς Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Oakleigh. Ἑσπέρας: Ἐναρκτήριος
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Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί θ. Λειτουργία εἰς εἰς Ἱ.
Μονήν «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» Northcote.
-ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ (24-4-09): Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐσταθίου Sth Melbourne.
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Thornbury (25-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Bentleigh
(26-4-11).
-Μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης καί Κληρικῶν
τῆς Μελβούρνης, μετέβησαν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας
Καμαριανῆς Red Hill γιά τό καθιερωμένο Πασχαλινό
Γεῦμα (27-4-11).
-Παρεκάθησε μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ.
Ἰεζεκιήλ, εἰς Πασχαλινό Γεῦμα μετά τῶν τροφίμων,
εἰς τό Γηροκομεῖο τῆς Βασιλειάδος εἰς Fawkner, ὅπου
παρευρέθη καί ἡ Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κα
Ἑλένη Λιανίδου.
-Μετέβη μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης εἰς τό
Ἀπογευματινό Τέϊον πού ἐδόθη εἰς τό Ἑλληνορθόδοξο
Κολλέγιο Ἁγ. Ἰωάννου Preston, ὅπου παρευρέθησαν
ἡ Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς Μελβούρνην κα
Ἑλένη Λιανίδου καί ὁ Ἐκπαιδευτικός Ἀκόλουθος τοῦ
Προξενείου κ. Χαράλαμπος Λαδόπουλος (29-4-11).
Κατά τόν μῆνα Μάϊον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου
Γεωργίου Shepparton (1-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς
Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, εἰς
τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν εἰς Springvale.
-Παρευρέθη εἰς τό Πασχαλινό Δεῖπνο τῆς Νεολαίας
τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
Bentleigh (2-5-11).
-Παρεκάθησε εἰς τό Πασχαλινό Γεῦμα πού
παρέθεσε ὁ Σύλλογος Γερόντων τῆς ἘνορίαςΚοινότητος Ἁγ. Ἀναργύρων Oakleigh καί ὡμίλησε
καταλλήλως (3-5-11).
-Μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ,
παρεκάθησαν εἰς ἐπίσημο Γεῦμα εἰς τήν Προξενική
Κατοικία, προσκληθέντες ἀπό τήν Γενική Πρόξενο
τῆς Ἑλλάδος κας Ἑλένης Λιανίδου, πού ἐδόθη πρός
ἀνάμνησιν τῶν πεσόντων εἰς τήν Μάχη τῆς Κρήτης,
ὅπου παρευρέθησαν καί ἐτιμήθησαν ἀπό τόν Πρέσβη
τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιο Χριστόπουλο, τέσσερεις
Αὐστραλοί Βετεράνοι Πολεμιστές (6-5-11).
-Τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Ταξιαρχῶν Mentone, ἐπί τῇ ἑορτῆ τοῦ
Μανταμάδου (7-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν
Ναόν (8-5-11).
-Στά πλαίσια τῶν μηνιαίων Ὁμιλιῶν πρός τήν
Κεντρική Νεολαία Μελβούρνης, ὡμίλησε μέ θέμα «Our
lives in the light of the Resurrection» (9-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγίων Μεθοδίου καί Κυρίλλου Preston (11-5-11).
Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Αἰκατερίνης Malvern
-Μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης, παρεκάθησε εἰς
τό Πασχαλινό Δεῖπνο τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου, εἰς τό
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Χώλ τῆς Ἐνορίας Παναγίας Σουμελᾶ E. Keilor (15-5-11).
-Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῶν 25
χρόνων ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀποστ. Ἀνδρέου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας,
ἐκλήθη ἀπό τήν Πρύτανη τοῦ Sydney College of Divinity
Proffessor Diane Speed ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβος ὡς ὁ κύριος ὁμιλητής,
κατά τήν Τελετή Ἀπονομῆς τῶν Πτυχίων Θεολογίας
Ἀποφοίτων τῶν διαφόρων Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ
Σύδνεϋ εἰς τό Great Hall τοῦ Πανεπιστημίου Σύδνεϋ
(21-5-11).
-Παρευρέθη εἰς τό ὀργανωθέν Γεῦμα πρός ἐνίσχυσιν
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ταξιαρχῶν Mentone καί ὡμίλησε
καταλλήλως (28-5-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Ἑσπερινό γιά
τήν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων
Oakleigh καί παρεκάθησε εἰς Πασχαλινό Δεῖπνο μετά
τῆς Νεολαίας τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος (31-5-11).
Κατά τόν μῆνα Ἰούνιον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Ἰωάννου Carlton (5-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν πανηγυρίζουσα
Ἱ. Μονή «Ἄξιον Ἐστίν» Northcote (11-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Τριάδος Richmond (12-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Τριάδος Footscray (13-6-11).
-Μετέβη εἰς τά Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Σύδνεϋ, ὅπου συμμετεῖχε εἰς τήν Συνεδρία τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου (17-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν καθιερωμένην
Ἀγγλικήν θ. Λειτουργίαν, εἰς τήν Ἱ. Μονήν Γοργοϋπηκόου Geelong (18-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Ἐλευθερίου Brunswick (19-6-11).
-Ἐδέχθη τόν Ἐκπαιδευτικόν Ἀκόλουθον τοῦ Γεν.
Προξενείου ἐν Μελβούρνῃ κ. Χαρ. Λαδόπουλον.
-Ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Carlton,
Τρισάγιον ὑπέρ τοῦ ἐκδημήσαντος Κληρικοῦ τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς π. Γεωργίου Καλοδήμου (22-6-11).
-Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἐκδημήσαντος
π. Γεωργίου Καλοδήμου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου
Carlton (23-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἁγιορείτικην
Ἀγρυπνίαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Oakleigh,
βοηθούμενος ἀπό τόν Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ.
Γεωργίου Springwood π. Κυριακόν Σταυρονικητιανόν
καί ἄλλους Κληρικούς τῆς Μελβούρνης (24-6-11).
-Παρέστη, παρουσίᾳ τοῦ Πολιτειακοῦ Πρωθυπουργοῦ
Βικτώριας κ. Ted Baillieu καί τῆς Γενικῆς Προξένου
τῆς Ἑλλάδος ἐν Μελβούρνῃ κας Ἑλένης Λιανίδου,
εἰς τήν διοργανωθεῖσαν Ἐκδήλωσιν τῶν ἑορτασμῶν
ἐπί τῇ 50ετίᾳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Παλλακωνικῆς
Ἀδελφότητος «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», εἰς τό Laconian House
Brunswick (25-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Δημητρίου Prahran. Τό ἀπόγευμα παρέστη σέ Τέϊον,
πρός ἐνίσχυσιν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Springwood,
εἰς τό Χώλ τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Ἀναργύρων

Oakleigh, παρουσίᾳ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς π.
Κυριακοῦ Σταυρονικητιανοῦ. Συνελέγη τό ποσόν τῶν
$33,000.00 (26-6-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων
Oakleigh (30-6-11).

Γ΄- Ε΄ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου
Κατά τόν μῆνα Μάρτιον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Προήδρευσε
συνεδριάσεως
τῆς
Κεντρικῆς
Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (1-3-11).
-Ἐδέχθη τόν Ἱερατ. Προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone, Αἰδεσ. π.
Εὐθύμιον Εὐθυμίου, μετά τῆς Πρεσβυτέρας του.
-Παρέστη εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς Διοικούσης
Ἐπιτροπῆς τῆς Βασιλειάδος Νοτίου Αὐστραλίας (22-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Σπυρίδωνος Unley.
-Ἐχοροστάτησε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νεκταρίου
Croydon Park κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς
Συγγνώμης, εἰς τόν ὁποῖον ἔλαβον μέρος, πέραν τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, καί οἱ Ἱερεῖς
τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων δικαιοδοσιῶν, καί ἐκήρυξεν
ἀναφερθείς εἰς τήν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
πρόσφατον ἁγιοκατάταξιν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ Νέας
Μάκρης (6-3-11).
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τό ζεῦγος Ματθαίου καί
Δήμητρας Ρολογᾶ ἐκ Πέρθης.
-Συμπροσευχήθηκε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ
Μεγάλου Ἀποδείπνου καί τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg (7-3-11).
-Ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων
Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Noarlunga
(9-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Α΄ Στάσιν
τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ Port Adelaide (11-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Θείαν
Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς διά τήν ἀνάμνησιν τοῦ διά
κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg (12-3-11).
-Τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ
Norwood.
-Mετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐγκαινίασε
εἰς τήν παρακειμένην αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τήν
Ἔκθεσιν Χριστιανικοῦ Βιβλίου καί Εἰκόνων τῆς
Ἐνορίας-Κοινότητος, παρουσίᾳ, μεταξύ τῶν ἄλλων, τοῦ
Ἀναπληρωτοῦ Κυβερνήτου τῆς Πολιτείας τῆς Νοτίου
Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Hieu Van le, τῆς Ὑπουργοῦ
Πολυπολιτιστικῶν Ὑποθέσεων, Ἐριτ. κ. Grace Portolesi,
καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Νοτίῳ
Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ. Χρήστου Μανιάκη-Γρίβα (13-3-11).
Ἐπεσκέφθη εἰς τό νοσοκομεῖον τήν ἀσθενοῦσα κ.
Ἄνναν Πρεσβυτέραν Διογένους Πατσούρη (16-3-11).

-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου
Πνευματικοῦ Δικαστηρίου διά τήν ὑπόθεσιν τοῦ
ψευδεπισκόπου Εὐστρατίου Βασιλάρη (17-3-11).
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τήν δ. Ματίναν Κουβούση,
συνεργάτην τῆς Ἱεραποστολῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἐπισκοπῇ
Μαδαγασκάρης, ἐπισκεπτομένην κατ’ αὐτάς τούς
οἰκείους της ἐν Ἀδελαΐδι, συνοδευομένην ὑπό τοῦ
ἐπανακάμψαντος ἐξ Ἑλλάδος ἀδελφοῦ της Δημητρίου
Κουβούση.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Β΄ Στάσιν
τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου
Prospect (18-3-11).
-Ἀνεχώρησε διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς Πέρθην
(19-3-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Northbridge καί
ἐχειροθέτησεν, ἐκ προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. κ.
Στυλιανοῦ, τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ,
Αἰδεσ. Πρεσβύτερον κ. Ἐλπίδιον Καραλῆν, ἀπονείμας
εἰς αὐτόν τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου διά τήν
θεοφιλῆ του Διακονίαν καί Ἱερωσύνην καί διαποίμανσιν
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν ἑόρτιον
τράπεζαν μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου (20-3-11).
-Προήδρευσεν ἱερατικῆς συνάξεως εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Dianella (22-3-11).
-Παρηκολούθησεν ἐκδήλωσιν τῶν μαθητῶν τοῦ
Ἡμερησίου Ἑλληνορθοδόξου Κολλεγίου “ST Andrews
Grammar” τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγίων Κωνσταντίνου
καί Ἑλένης, ἀφιερωμένην εἰς τήν ἐθνικήν μας ἑορτήν
τῆς 25ης Μαρτίου, μεταφέρων εἰς τούς μαθητάς καί τούς
διδασκάλους τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου
(23-3-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μεγάλον
Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν
Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Δυτ. Πέρθης (24-311).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν παρουσίᾳ ὅλου τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου τῆς Πέρθης καί προέστη εἰς τήν Πανηγυρικήν
Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.
Ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων
τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (25-3-11).
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Πέρθης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα
(26-3-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Σπυρίδωνος Unley. Προέστη τῆς ἐπισήμου
Δοξολογίας ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας,
παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσωποῦντος τόν Πρωθυπουργόν
τῆς Ν. Αὐστραλίας Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἐντιμ. κ. Jay
Weatherill, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἀντιπολιτεύσεως,
Ἐντιμ. κ. David Pisoni, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς
Ἑλλάδος ἐν Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ. Χρήστου
Μανιάκη-Γρίβα, καί λοιπῶν ἐπισήμων. Ἐν συνεχείᾳ,
εἰς τό Μνημεῖον τῶν Πεσόντων, ἐτέλεσε Τρισάγιον
διά τούς ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος εὐκλεῶς
ἀγωνισαμένους καί ἡρωϊκῶς πεσόντας καί ἀπηύθυνε
σύντομον προσλαλιάν παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσωποῦντος
τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ν. Αὐστραλίας Ὑπουργοῦ
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Παιδείας, Ἐντιμ. κ. Jay Weatherill, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς
Ἀντιπολιτεύσεως, Ἐντιμ. κ. David Pisoni, Βουλευτῶν
καί Γερουσιαστῶν, τῶν λοιπῶν Πολιτειακῶν καί
Δημοτικῶν Ἀρχῶν, ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχηγῶν τοῦ
Στρατοῦ, Ναυτικοῦ, Ἀεροπορίας καί Ἀστυνομίας,
τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Ἐφέδρων Ν. Αὐστραλίας (RSL),
Ἐντιμ. κ. Jock Statton, τοῦ Προέδρου τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς, Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μακρῆ, Προέδρων
Παροικιακῶν Ὀργανισμῶν καί τοῦ Συνδέσμου
Ἑλλήνων Ἀποστράτων Ν. Αὐστραλίας. Πάντες οἱ
ἀνωτέρω, καθώς καί ἐκπρόσωποι τῶν μαθητῶν,
κατέθεσαν στέφανον πρός τιμήν τῶν πεσόντων.
Ἀκολούθησεν ἑορταστική ἐκδήλωσις μέ ποιήματα
καί τραγούδια τῶν μαθητῶν τῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς. Πλῆθος κόσμου παρηκολούθησε τίς
ἐκδηλώσεις 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»
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (27-3-11).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Milorad Jovcic,
Ἐφημέριον τῆς ἐνταῦθα Ἐνορίας Ἁγίου Σάββα τῆς
Σερβικῆς Παροικίας.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, κατά τήν ὁποίαν ἐνημερώθησαν
ὑπό τῆς συνεργάτου τῆς Ἱεραποστολῆς ἐν Μαδαγασκάρῃ
δ. Ματίνας Κουβούση διά τό ἐπιτελούμενον ἐκεῖ ἔργον
(28-3-11).
-Ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων
Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Glenelg (30-3-11).
Κατά τόν μῆνα Ἀπρίλιον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων
Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Thebarton
διά τούς μαθητάς καί μαθητρίας τοῦ Δημοτικοῦ
Σχολείου τοῦ Ἡμερησίου Ἑλληνορθοδόξου Διγλώσσου
Κολλεγίου «Ἅγιος Γεώργιος» τῆς φερωνύμου ἘνορίαςΚοινότητος.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Δ΄ Στάσιν τῶν
Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ
Norwood (1-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Δημητρίου Salisbury καί ἐτέλεσε Μνημόσυνον
διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν ἡρωικῶς πεσόντων
κατά τόν ἀπελευθερωτικόν Ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ εἰς
Κύπρον τό 1955-59.
-Τό ἑσπέρας παρηκολούθησεν εἰς τόν ὡς ἄνω
Ἱερόν Ναόν συναυλίαν τῆς Ἐνοριακῆς Χορωδίας
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Μῦρον» μέ ὕμνους τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (3-4-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου
Πνευματικοῦ Δικαστηρίου διά τήν ὑπόθεσιν τοῦ
ψευδεπισκόπου Εὐστρατίου Βασιλάρη (5-4-11).
-Ἐτέλεσε τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου
Κανόνος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Glenelg (6-4-11).
-Ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων
Δώρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Thebarton
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διά τούς μαθητάς καί μαθητρίας τοῦ Γυμνασίου τοῦ
Ἡμερησίου Ἑλληνορθοδόξου Διγλώσσου Κολλεγίου
«Ἅγιος Γεώργιος» τῆς φερωνύμου Ἐνορίας-Κοινότητος.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱεράν
Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γεωργίου Thebarton (8-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone καί
ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε νηστήσιμον τράπεζαν εἰς τό
προαύλιον τοῦ Ναοῦ παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ ζεύγους
Βασιλικῆς καί Δημητρίου Χασούρου, πρωτοψάλτου τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπέρ τοῦ ἐνοριακοῦ ἔργου (10-4-11).
-Τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου ἐλειτούργησε καί
ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Glenelg (16-4-11).
-Τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νεκταρίου Croydon Park,
μετά δέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλόγησε
τράπεζαν παρατεθεῖσαν ὑπό τῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος.
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν
Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Σπυρίδωνος Unley (17-4-11).
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τῆς Παμμακεδονικῆς
Ἑνώσεως Νοτίου Αὐστραλίας, Ἀξιότ. κ. Γεώργιον
Γεννημαχαλιώτην, μετά Μελῶν τοῦ Δ. Συμβουλίου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱεράν
Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου
Ἠλιοῦ Norwood (Μ. Δευτέρα 18-4-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱεράν
Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀνδρέου Noarlunga (Μ. Τρίτη 19-4-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱεράν
Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Πέμπτης καί ἐτέλεσε
τό Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ Port Adelaide (Μ. Τετάρτη 20-4-11).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Θείαν
Λειτουργίαν τῆς Μ. Πέμπτης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Παντελεήμονος Glenelg.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἀχράντων Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Δημητρίου Salisbury (Μ. Πέμπτη 21-4-11).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Ἀντωνίου Prospect.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Ἱεράν
Ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββάτου καί προέστη
τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γεωργίου Thebarton (Μ. Παρασκευή 22-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Θείαν
Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg (Μ. Σάββατον 23-4-11).
-Προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως,
ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Πάσχα καί ἀνέγνωσε
τήν Πασχάλιον Ἐγκύκλιον τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood, παρόντων τοῦ
Πρωθυπουργοῦ τῆς Πολιτείας Νοτίου Αὐστραλίας,
Ἐξοχ. κ. Mike Rann, καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς
Ἑλλάδος ἐν Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ. Χρήστου
Μανιάκη-Γρίβα.

-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως (Ἑλλήνων καί τῶν λοιπῶν
Ὀρθοδόξων δικαιοδοσιῶν), εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Thebarton, μεταφέρων εἰς τούς
πιστούς τάς Πασχαλίους εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου (ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 24-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν
ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς Πασχαλίους εὐχάς
καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone (Δευτέρα
τοῦ Πάσχα 25-4-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ
εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς
Πασχαλίους εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου
(Λαμπροτρίτη 26-4-11).
-Ἐδέχθη Μέλη τοῦ Συλλόγου Εὐβοιωτῶν Νοτίου
Αὐστραλίας (28-4-11).
-Ἐδέχθη τόν φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέου κ. Χρυσοβαλάντην Σιδερῆν καί
τόν ἱεροψάλτην κ. Ἀνδρέαν Δημοσθένους, ἐντεῦθεν
(29-4-11).
Κατά τόν μῆνα Μάιον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσ. Πρεσβ. π.
Παναγιώτου Φωτάκη καί τοῦ Ἄρχοντος Ἐκδίκου τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Κιοσόγλου, μετέβη
εἰς τήν πόλιν Port Pirie διά τήν μεθέορτον Πανήγυριν
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου
ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν φερώνυμον Ἱερόν
Ναόν. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλόγησεν
ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων τάς Πασχαλίους εὐχάς
καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί ἐπέστρεψεν
αὐθημερόν εἰς Ἀδελαΐδα (Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 1-5-11).
-Ἀνεχώρησεν εἰς Σύδνεϋ καί ἔσχε συνεργασίαν μετά
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου
Αὐστραλίας κ. κ. Στυλιανοῦ (3-5-11).
-Παρέστη εἰς τήν συνάντησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου
μετά τοῦ ἐπισκεφθέντος Αὐτόν Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως ἐν Αὐστραλίᾳ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς
Ἑλλάδος, Ἀξιοτ. κ. Χαραλάμπους Λαδοπούλου.
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Σύδνεϋ ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (45-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου
Πνευματικοῦ Δικαστηρίου.
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν ἐκ τῆς Γενετείρας ἐπισκεπτόμενον τά τέκνα του Αἰδεσ. Πρωτ. π. Ἄγγελον
Δραπανιώτην μετά τῆς Πρεσβυτέρας του (5-5-11).
-Προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου
Ἰωάννου Λαζαρίδου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ Port Adelaide (6-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood.
-Εὐλόγησε μεσημβρινήν τράπεζα, τήν παραδοσιακή
Κουρκούτα, τῆς Ἰμβριακῆς Ἀδελφότητος Νοτίου
Αὐστραλίας (8-5-11).

-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τό ζεῦγος Ἀγγέλου Κοσμαδοπούλου.
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν Αἰδεσ. Οἰκον. π. Σπυρίδωνα
Μπόνια, ἐκ Μελβούρνης (13-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Δημητρίου Salisbury καί ἐτέλεσε τό Μνημόσυνον
τῶν σφαγιασθέντων Ποντίων πατέρων καί ἀδελφῶν
ἡμῶν κατά τήν Γενοκτονίαν αὐτῶν ὑπό τῶν τουρκικῶν
ὀρδῶν καί Ἀρτοκλασίαν τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως
Νοτίου Αὐστραλίας ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων
Κυρίλλου καί Μεθοδίου (15-5-11).
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν Ἀξιότ. κ. Ἰωάννην
Σφακιανόν.
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον π.
Σταῦρον Ἀγγορούδην ἐκ Townsville (16-5-11).
-Κατά τήν ἑορτήν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Παντελεήμονος Glenelg (18-5-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου
Πνευματικοῦ Δικαστηρίου (19-5-11).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Παναγιώτου Φωτάκη, μετέβη εἰς τήν κωμόπολιν Renmark,
ὅπου ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, μετά δέ
τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εὐλόγησε τήν ἑόρτιον
τράπεζαν, μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου (21-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Ἁγίου Νεκταρίου Croydon Park καί ἐτέλεσε τό
40ήμερον Μνημόσυνον τῆς ἀειμνήστου Ἐλπίδος Νικολάου (22-5-11).
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν Ἀξιότ. κ. Γεώργιον
Κουλουμένταν.
-Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνοτικῶν Σχολείων, Ἐντιμ. κ.
Ἰωάννου Κιοσόγλου, παρέστη εἰς ἐκδήλωσιν, παρουσίᾳ
τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Πολιτείας Νοτίου
Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Jay Weatherill, κατά τήν ὁποίαν
ἐπεδόθησαν οἱ ἄδειες ἀσκήσεως τοῦ διδακτικοῦ ἔργου
εἰς τά ἐθνοτικά σχολεῖα καί τούς διδασκάλους (24-5-11).
-Παρέστη εἰς δεξίωσιν τῆς Κυπριακῆς Κοινότητος
Νοτίου Αὐστραλίας πρός τιμήν τοῦ προέδρου τῆς
Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Χριστόφια.
-Παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Πρωθυπουργοῦ
παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ προέδρου
τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Ἐξοχ. κ. Δημητρίου
Χριστόφια (26-5-11).
-Ἀνεχώρησε διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς Πέρθην
(27-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Northbridge καί,
ἐκ προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας,
Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. κ. Στυλιανοῦ, ἐτέλεσε
τήν χειροτονίαν εἰς Διάκονον τοῦ εὐλαβοῦς τέκνου
τῆς Ἐκκλησίας, Δικηγόρου κ. Ἰωάννου Ἀθανασίου,
μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου
(28-5-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Δυτ. Πέρθης καί, ἐκ προσώπου
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου
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Αὐστραλίας κ. κ. Στυλιανοῦ, ἐχειροθέτησεν τόν μέν
εὐλαβέστατον Πρεσβ. π. Σωτήριον Βλαχόπουλον εἰς
Σταυροφόρον Οἰκονόμον διά τήν πολυετῆ θεοφιλῆ
καί καλλίκαρπον ἱερατείαν του εἰς τόν Ἀμπελῶνα τοῦ
Κυρίου, τά δέ πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας Χαράλαμπον
Χατζηγεωργίου καί Βλάσιον καί Νικόλαον Πιτσώνην,
πατέρα καί υἱόν κατά σάρκα, εἰς Ἀναγνῶστας.
-Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Northbridge, ἐτέλεσε τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως
τοῦ Ἀνδρέου Boyle, ἐγγονοῦ τοῦ νεοχειροτονηθέντος
Διακόνου π. Ἰωάννου Ἀθανασίου.
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Βουνοῦ καί, ἐκ προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. κ.
Στυλιανοῦ, ἔκειρε τόν Δόκιμον Μοναχόν τῆς Μονῆς
Χρῆστον εἰς Μικρόσχημον Μοναχόν μέ τό ὄνομα
Πρόδρομος καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν
μοναστηριακήν τράπεζαν (29-5-11).
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Πέρθης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα
(30-5-11).
Κατά τόν μῆνα Ἰούνιον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Βασιλειάδος Νοτίου
Αὐστραλίας (1-6-11).
-Κατά τήν ἑορτήν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου,
ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Γεωργίου Thebarton.
-Ἐδέχθη τόν Ἀξιότ. κ. Κωνσταντῖνον Καραγιάννην
(2-6-11).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Πρωτ. π. Ἄγγελον Δραπανιώτην
μετά τῆς πρεσβυτέρας του, ἐπιστρέφοντας εἰς τήν
Γενέτειραν (3-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Γεωργίου Thebarton καί ἐτέλεσε τό ἐτήσιον Μνημόσυνον
τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου πατρός τοῦ προεδρεύοντος
τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου
Προνοίας τῆς Τρίτης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας «Ἡ
Ἁγία Φιλοθέη».
-Ἐτέλεσε τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τῆς Δήμητρας
θυγατρός τοῦ Ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καί Ἀναπτύξεως
τῆς Νοτίου Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου
Κουτσαντώνη (5-6-11).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς (6-6-11).
-Ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐπισήμῳ, ὑπό τῆς
Κοινοπολιτειακῆς Ὑπουργοῦ Ἀπασχολήσεως, Ἐντιμ. δ.
Kate Ellis, ἐνάρξει λειτουργίας τῆς νέας, ἐξωπλισμένης
μέ τά πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, Βιβλιοθήκης
τοῦ Ἡμερησίου Ἑλληνορθοδόξου Κολλεγίου «Ὁ Ἅγιος
Γεώργιος» τῆς φερωνύμου Ἐνορίας-Κοινότητος.
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Παλάσσην, ἐκ
Πέρθης (10-6-11).
-Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ
Norwood (12-6-11).
-Τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος
Unley (13-6-11).
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-Εὐλόγησε τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ κ. Χαριτινοῦ
Ἀντωνίου μετά τῆς δ. Ἐμμανουέλας Πετράκη εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Salisbury (18-6-11).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Port Adelaide καί
ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εὐγενῶς
παρατεθέν αὐτῷ εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἱερατ.
Προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος, Αἰδεσ.
Οἰκον. π. Χρήστου Κελίδου (19-6-11).
-Παρέστη εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς καί προέβη εἰς ἐνημέρωσιν ἐπί τοῦ
θέματος τῆς σχισματικῆς κοινότητος Ἀδελαΐδος.
Ἐπίσης, εὐχαρίστησε τόν ἀπερχόμενον Πρόεδρον
αὐτῆς, Ἀξιότ. κ. Παναγιώτην Μακρῆν, διά τάς ὑπ’
αὐτοῦ θεοφιλῶς προσφερθεῖσας ὑπηρεσίας, τόν
ὁποῖον ἀντικατέστησε ὁ Πρόεδρος τῆς ἘνορίαςΚοινότητος Ἁγίου Ἀντωνίου Prospect καί μέλος
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, Ἀξιότ. κ.
Κωνσταντῖνος Ντάλας (20-6-11).
-Προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood, τοῦ ἀειμνήστου
Στυλιανοῦ Λαγκάνη, πλείστας παρασχόντος ὑπηρεσίας
εἰς τήν Ἐνορίαν-Κοινότητα καί τήν Ἐκκλησίαν
γενικώτερον (23-6-11).
-Κατά τήν ἑορτήν τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Παντελεήμονος Glenelg (24-6-11).
-Εὐλόγησε τό δεῖπνον ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ τῆς
ἱδρύσεως τῆς «Βεργίνας», γυναικείου τμήματος τῆς
Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Νοτίου Αὐστραλίας,
ἐπαινέσας τό ὑγιές ἐκκλησιαστικόν τους φρόνημα,
τό ὑψηλόν αἴσθημα εὐθύνης, τήν προβολήν τοῦ
Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος καί τήν καλλιέργεια τῆς
Ρωμαίηκης ταυτότητός μας, μεταφέρων τάς εὐχάς καί
εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (25-6-11).
-Παρέστη εἰς τήν ἐπίσημον ἔναρξιν, ὑπό τήν
προεδρείαν τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνητικῆς
Ἐπιτροπῆς Ἐθνοτικῶν Σχολείων, Ἐντιμ. κ.
Ἰωάννου Κιοσόγλου, τοῦ ὑπό τοῦ Τμήματος
Νεοελληνικῶν
Σπουδῶν
τοῦ
πανεπιστημίου
Flinders διοργανουμένου 9 ου Διεθνοῦς Συνεδρίου
Νεοελληνικῶν
Σπουδῶν,
παρισταμένων
τοῦ
Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ.
Ἀλεξίου Χριστοπούλου, καί τοῦ φιλέλληνος Πρωθυπουργοῦ τῆς Νοτίου Αὐστραλίας, Ἐξοχ. κ. Mike
Rann, ὁ ὁποῖος ἀνεκοίνωσεν ἐπισήμως τήν ἵδρυσιν τοῦ
ὑπό τῆς Κυβερνήσεώς του χρηματοδοτουμένου καί
ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ πανεπιστημίου λειτουργοῦντος
Ἱδρύματος Ἑλληνικῶν Μελετῶν (30-6-11).
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