		«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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THE DEADLIEST FORM OF ‘ACROBATICS’

Ὑπό Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ

By Archbishop Stylianos of Australia

ατά κανόνα, οἱ αὐθεντικές («δόκιμες») λέξεις
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, δηλώνουν μέ ἀκρίβεια
-καί ποτέ μέ «μισόλογα»- αὐτό πού θέλησε νά
ἐκφράσει ὁ Ἕλληνας, ὕστερα ἀπό μακρά ἐμπειρία καί
βαθειά σκέψη.
Κάποτε μάλιστα ὁ γράφων τόλμησε νά δηλώσει, ὄχι
ἀδίκως ἀσφαλῶς, σέ ἐπίσημο θεολογικό Δοκίμιο, ὅτι
«κάθε λέξη ἑλληνική, κατ’ οὐσίαν εἶναι συμπέρασμα»!
Οἱ λέξεις λοιπόν (στά καθαρά ἑλληνικά) ἔχουν
συνήθως σαφέστατη ρίζα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ σταθερή
βάση γιά νά παρακολουθήσει κανείς στή συνέχεια ὅλα
τά «παράγωγα», δηλ. τίς λεκτικές «συγγένειες», τίς
«ἀντιθέσεις», τίς «συνωνυμίες» κ.ἄ.
Γι’ αὐτές ἀκριβῶς τίς «ἀρετές» τῶν ἑλληνικῶν
λέξεων («σαφήνεια» καί «περιεκτικότητα»), τίς πρόσεξαν, τίς μελέτησαν καί τελικά «υἱοθέτησαν» ἕνα
μεγάλο ποσοστό ἀπ’ αὐτές, οἱ περισσότεροι λαοί
τῆς Εὐρώπης, ἀλλά καί τοῦ ὑπόλοιπου πολιτισμένου
κόσμου.

s a general rule, the authentic (‘tried and tested’)
words of the Greek language express with precision
– and never ‘by half measures’ – that which Greeks
have wished to express after much experience and deep
thought.
Indeed, in an official theological essay, the writer
once dared to claim, not without justification of course,
that “every Greek word is in essence a conclusion”!
Therefore words (in pure Greek) normally have a very
clear root, which constitutes a stable basis for one to
then observe all the ‘derivatives’, i.e. the linguistic ‘relationships’, ‘antonyms’, ‘synonyms’ etc.
On account of these ‘virtues’ of Greek words (‘clarity’
and ‘comprehensiveness’), a large percentage of them
were noted, studied and ‘adopted’ by most peoples of
Europe, but also by the rest of the civilized world.

Κ

* * *
Μιά τέτοια σπουδαία λέξη, πού πέρασε νωρίς στό
λεξιλόγιο τῶν Εὐρωπαίων, εἶναι ἡ λέξη «ἀκρο-βασία»,
πού σημαίνει «βαίνω» εἰς τά «ἄκρα», ἄρα ἐπικίνδυνη
πορεία στήν «ἄκρη» τοῦ γκρεμοῦ! Χρησιμοποιοῦσαν

A

* * *
One such significant word, which entered the vocabulary of Europeans quite early, is ‘acrobatics’, which
means to go (baino) to the extremities (akra). It therefore
signifies a dangerous journey to the edge of a cliff! Hence
the ancient Greek expression, ‘on the edge of the blade’,
which is still used today.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν Συνέδρων τοῦ Θ΄ Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας (Brisbane 25-28/1/07).
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μάλιστα οἱ Ἀρχαῖοι γι’ αὐτή τήν περίπτωση, τήν γνωστή φράση «ἐπί ξηροῦ ἀκμῆς». Αὐτό πού τό ἔχουμε
πρό πολλοῦ μεταφρασμένο ἐπί λέξει «στήν κόψη τοῦ
ξυραφιοῦ».
Πρέπει ὅμως νά θυμίσουμε ὅτι, ὅπως φαίνεται,
ἡ λέξη «ἀκροβασία» ἀρχικά προῆλθε ἀπό τόν χῶρο
τῶν θεαμάτων, καί μάλιστα τῶν ἐντυπωσιακῶν
ἐκείνων «ἀσκήσεων», πού καί σήμερα ὀνομάζομε
«ἀκροβατικά».
Πολύ φυσικό ἦταν νά θεωροῦνται οἱ πιό ἐπικίνδυνες
αὐτές ἀσκήσεις καί ἀκροβασίες, ὡς μιά ὄχι ἁπλῶς
τολμηρή, ἀλλά κάποτε καί θανάσιμη «γυμνασία».
Εἶναι πάντως γνωστό, ὅτι οἱ λέξεις πού δηλώνουν συγκεκριμένες ἐνέργειες στήν πρακτική δράση,
εὔκολα μεταφέρονται γιά νά χαρακτηρίσουν παρόμοιες ἐνέργειες τῆς σκέψεως, δηλ. στό καθαρά νοητικό πεδίο, καί ὄχι πιά μόνο στό στάδιο. Γι’ αὐτό
λέμε συνήθως γιά κάποιες λέξεις πού ἐκφράζουν
χαρακτηριστικές ἐνέργειες, ὅτι τίς χρησιμοποιοῦμε
ἄλλοτε μέ «πραγματική» καί ἄλλοτε μέ «μεταφορική»
ἔννοια.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πού γνώριζαν νά
ἐπισημαίνουν τό «καίριο» στήν παροῦσα ζωή, καί
νά τό διδάσκουν μέ ἀνάλογες εἰκόνες, ὥστε νά
τό διατηροῦν εὔκολα στήν μνήμη τους οἱ πιστοί
ἀνεξαρτήτως μορφώσεως, ἔλεγαν γιά τήν πορεία
τοῦ ὀρθοδοξοῦντος Χριστιανοῦ μέσα στόν κόσμο,
ὅτι μοιάζει μέ τήν «ἀκροβασία» πού τολμοῦν κάποιοι
γυμνασμένοι ἄνθρωποι τοῦ Τσίρκου πάνω «σέ τεντωμένο σχοινί». Ἔλεγαν λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά οἱ
Πατέρες, ὅτι «ὀρθοδοξεῖν ἐστί σχοινοβατεῖν»!
Αὐτή ἡ θαυμάσια εἰκόνα, μᾶς δίδει τήν ἀφορμή
νά σκεφτοῦμε –εἰσερχόμενοι ὄχι μόνο στό Νέο Ἔτος
2007, ἀλλά καί στό στάδιο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς- κάποιες ἀλήθειες, πού ἐνῶ θεωροῦνται αὐτονόητες, μᾶς διαφεύγουν εὔκολα μέσα
στήν τύρβη καί τίς πικρίες τῆς καθημερινῆς βιοπάλης.
Ἄν μείνουμε στήν εἰκόνα τοῦ «σχοινοβάτη» τοῦ
Τσίρκου, ἀσφαλῶς θά ἔχουμε προσέξει ὅτι τό
ἐπαγγελματικό του αὐτό «νούμερο», ἔχει κάποια
περιωρισμένη χρονική διάρκεια. Κι’ ὅμως ἔπρεπε νά
ἑτοιμάζεται γι’ αὐτήν τήν «φιγούρα» τῶν ὀλίγων
λεπτῶν, ὧρες καί μέρες ὁλόκληρες, ἐλέγχοντας τήν
τροφή καί τό βάρος του, καί ζυγίζοντας ἐπακριβῶς
καί τήν παραμικρή κίνηση τοῦ σώματός του πάνω
στό τεντωμένο σχοινί.
Θά ἔχουμε ἐπίσης προσέξει ὅτι, γιά κάθε ἐνδεχόμενο
λάθος ἤ ἀτύχημα πού μπορεῖ νά συμβεῖ κατά τήν
σύντομη σχοινοβασία, ἔχει τοποθετηθεῖ προληπτικά, κάτω ἀπό τό τεντωμένο σχοινί, ἕνα «δίχτυ
ἀσφαλείας», πού θά περισυλλέξει τόν ἀκροβάτη ἄν
«παρα-πατήσει», ὥστε νά μή τσακισθεῖ πέφτοντας
ἀπροετοίμαστος στό ἔδαφος.
Ἄν λοιπόν ὁ παραλληλισμός τῆς Ὀρθοδόξου
βιωτῆς μέ τήν σχοινοβασία τοῦ ἀκροβάτη, εἶναι
μιά πολύ πετυχημένη εἰκόνα, τότε μποροῦμε νά
κάνουμε τίς ἀκόλουθες σκέψεις, πού ἀσφαλῶς θά
2

We should recall that the word ‘acrobatics’ apparently
originated in the field of theatrics, and specifically from
those impressive ‘exercises’ that are now known by that
name.
It was therefore very natural to consider these exercises to be not only daring, but at times also a deadly
form of ‘gymnastics’.
It is however well-known that words which express
concrete actions in practice are easily transferred to
characterize similar movements in thought, i.e. on a
purely conceptual level, and no longer only in the
practical realm. We therefore speak of the ‘true’ and
‘metaphorical’ meaning of those words which express
characteristic actions.
The Fathers of the Church, who knew how to underline what is ‘vital’ in the present life, and to illustrate
this by way of relevant imagery so that it might easily
be retained in the memory of the faithful (regardless of
their educational background), likened the journey of the
right-believing Christian in the world to an ‘acrobatic
act’ which certain well-trained circus performers boldly
do on a tightrope. The Fathers would therefore say very
characteristically that “to be Orthodox is to walk on a
tightrope”!
This superb image is a good starting point – as we enter
not only the New Year of 2007 but also the period of
Great and Holy Lent – to think about certain truths which,
although considered to be self-evident, easily escape our
attention amidst the distractions and bitter experiences of
everyday life.
If we remain with the image of ‘tightrope walking’ in
the circus, we would of course have noted that this professional act has a very limited duration. And yet, for that
‘display’ of only a few minutes, entire hours and days of
preparation were required of the acrobat, by monitoring
his food intake and weight, and by selecting with utmost
precision even the smallest movement of his body upon
the taut rope.
We would also have noticed that, for every possible
mistake or accident during the brief acrobatic act, a
safety net has been placed under the tightrope, to protect the acrobat from falling unexpectedly to the ground
in the event of ‘slipping’.
If the parallel between Orthodox life and the acrobat’s tightrope walk is a very effective image, we may
then ponder the following thoughts, which will of course
assist us to realize the ‘dangers’ of the spiritual life, but
also the ‘safety measures’ – if they exist – so that we
do not receive a sudden shock from certain unforeseen
surprises:
First of all we must note that ‘to be Orthodox’, i.e.
on the right and devout way of faith and life, is a constant struggle that never ends, not even when the faithful are asleep. This is precisely why we pray during the
Compline Service that God grant us: “a peaceful sleep
devoid of satanic fantasies”.
Given this formidable difference with the brief performance of the professional acrobat, we may justifiably ask

μᾶς βοηθήσουν νά συνειδητοποιήσουμε τούς «κινδύνους» τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀλλά συγχρόνως καί
τά «μέτρα ἀσφαλείας», ἄν ὑπάρχουν, ὥστε νά μήν
αἰφνιδιασθοῦμε ἀπό ἀπρόβλεπτες ἐκπλήξεις.
Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα πρέπει νά ἐπισημάνουμε, ὅτι τό
«ὀρθοδοξεῖν», δηλ. ὁ ὀρθός καί θεοσεβής τρόπος
πίστεως καί ζωῆς, εἶναι ἕνας ἀγῶνας διαρκής, πού
δέν σταματᾶ, μήτε ὅταν ὁ πιστός κοιμᾶται. Γι’ αὐτό
ἀκριβῶς εὐχόμαστε κατά τό Ἀπόδειπνο, νά μᾶς
δώσει ὁ Θεός «ὕπνον ἐλαφρόν καί πάσης σατανικῆς
φαντασίας ἀπηλλαγμένον».
Μέ δεδομένη αὐτή τήν τρομερή διαφορά ἀπό τήν
ὀλιγόλεπτη ἀκροβασία τοῦ ἐπαγγελματία σχοινοβάτη, δικαίως διερωτώμεθα πῶς θά μπορούσαμε,
οἱ πιστοί, νά ἀντιμετωπίσουμε τά ἀπρόβλεπτα καί
ἀπροσδόκητα κάθε λεπτοῦ τῆς ζωῆς μας.
Κι’ ἄν γιά τόν ἀκροβάτη θεωρήθηκε ἀπαραίτητο
νά τόν προστατεύσουν οἱ συνεργάτες του, τοποθετώντας τό «δίχτυ ἀσφαλείας», παρά τό γεγονός ὅτι
τό ἔδαφος κάτω ἀπό τό τεντωμένο σχοινί ἀπέχει
μόνο λίγα μέτρα, πόσο μᾶλλον θά ἐπεβάλλετο γιά
τόν πιστό, πού σχοινοβατεῖ πνευματικά μέρα καί
νύχτα, νά γνωρίζει ὅτι ὑπάρχει καί γι’ αὐτόν ἕνα
νοητό «δίχτυ ἀσφαλείας», πού θά τόν «ἀγκαλιάσει»
στοργικά, σέ περίπτωση πού θά βρεθεῖ ἀντιμέτωπος
μέ τήν «ἄβυσσο» τῶν ἁμαρτιῶν, γιά τίς ὁποῖες μιλοῦν
ἐκτενῶς ὅλα τά Νηπτικά καί Ἀσκητικά κείμενα τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Ἔ, λοιπόν! Ἀλήθεια εἶναι ὅτι τό «δίχτυ ἀσφαλείας»
τοῦ κάθε πιστοῦ καί ἀγωνιζόμενου μέλους τῆς
Ἐκκλησίας ἔχει πλεχθεῖ, ἀκόμη πρίν γεννηθοῦμε, ἀπό
τίς «πρεσβεῖες» ὅλων τῶν Ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου.
Αὐτό ἀκριβῶς τό δίχτυ κρατεῖ πάντοτε ἄγρυπνα
ἀνοιχτό ὁ φύλαξ Ἄγγελος γιά τόν καθένα μας, ὥστε
νά μήν μᾶς φοβήσει τίποτε τό σκοτεινό καί ἀβέβαιο
«ἐν ἑσπέρᾳ καί πρωΐ καί μεσημβρίᾳ, καί ἐν παντί
καιρῷ».
Ἀκόμη ὅμως μιά ἄλλη ἀλήθεια πρέπει νά τονισθεῖ
ἐδῶ, σχετικά μέ τό «δίχτυ ἀσφαλείας», ὅπως τό περιγράψαμε πιό πάνω.
Ἡ εἰκόνα τῆς ἀκροβασίας, τόσο στό ἐπάγγελμα τοῦ
Τσίρκου ὅσο καί στήν πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ,
θά ἔμενε ἐλλιπής ἄν τήν περιωρίζαμε μόνο στήν
«προφύλαξη». Γι’ αὐτό, ἡ πραγματική προστασία
εἶναι ἡ ἀνόρθωση καί ἡ σωτηρία, ἀκόμη καί μετά τήν
πτώση.
Σ’ αὐτή, λοιπόν, τήν προέκταση τῆς εἰκόνας, πρέπει
νά ποῦμε ὅτι τό «δίχτυ ἀσφαλείας» καί τό φάρμακο,
μετά τήν θανάσιμη πτώση, δέν εἶναι ἄλλο παρά ἡ
μετάνοια.
Ἴσως σέ καμμιά ἄλλη Θρησκεία καί σέ καμμιά
ἄλλη πνευματικότητα δέν εἶναι τόσο συγκλονιστική
ἡ θεραπεία καί «ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν», ὅσο στόν
Χριστιανισμό: Τό μόνο πού ἀπαιτεῖται ἐδῶ εἶναι
νά «μετανοήσεις» εἰλικρινῶς, καί νά δεχθεῖς ὅτι σέ
«λυτρώνει» τό αἷμα τοῦ μόνου Ἀναμαρτήτου, τό «ἐφ’
ἅπαξ» ἐπί τοῦ Γολγοθᾶ «ἐκχυθέν, ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου
ζωῆς καί σωτηρίας». Ἀκριβῶς ὅμως στήν ἀνήκουστη

how we faithful could deal with the unforeseeable and
unexpected events at each moment of our life.
It is considered necessary for fellow performers to put
in place a protective safety net, even though the ground
may only be a few metres beneath the tightrope. If this is
true in the case of the circus, how much more imperative
is it for the faithful, who walk on a tightrope spiritually
every day, to know that there is for them also a safety
net which will ‘embrace’ them affectionately, whenever
they come face to face with the ‘abyss’ of sins which all
of the spiritual and ascetic works of our Church speak of
extensively.
Well, then! It is true that the ‘safety net’ of each faithful and struggling person has been woven – even before
we were born – by the ‘intercessions’ of all the Saints
and the Theotokos.
It is this very net which the guardian Angel vigilantly
holds open for each of us at all times, so that nothing
dark or uncertain may frighten us “in the evening and
morning and midday, and at all times”.
However, one other truth must be emphasized here
concerning the ‘safety net’ which we are describing.
The image of acrobatics, both in the circus profession
and the spiritual life of the faithful, would be incomplete
if we restricted it only to ‘prevention’. So the only true
protection is rectification and salvation, even after the
fall.
In extending this image, therefore, we must add that
the ‘safety net’ and medicine, after the deadly fall, is
nothing other than repentance.
In no other religion or spirituality perhaps is there
such an astounding therapy and “remission of sins” as
in Christianity: The one thing necessary here is to repent
sincerely, and to accept that you are “redeemed” by the
blood of the only Sinless One, shed “once and for all”
on Golgotha “for the life and salvation of the world”.
Yet in precisely this unprecedented leniency and
‘ease’ of reconciliation lies also the greatest danger of
daily ‘tightrope walking’ for the faithful. This danger is
epigrammatically underlined by the compunctious verse
once again: “Often while offering a hymn of praise, I have
found myself implementing sin” (Katanyktiko Stihero of
3rd tone).
For this reason we had to characterize ‘Orthodox living’ as the ‘the deadliest form of acrobatics’.
Translation by DK

αὐτή ἐπιείκεια καί «εὐκολία» τῆς καταλλαγῆς ἔγκειται
καί ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος τῆς καθημερινῆς «σχοινοβασίας» τοῦ πιστοῦ.
Τόν κίνδυνο αὐτό, ἐπιγραμματικά ἐπισημαίνει ὁ
κατανυκτικός στίχος πάλι «πολλάκις τήν ὑμνωδίαν
ἐκτελῶν, εὑρέθην τήν ἁμαρτίαν ἐκπληρῶν» (Κατανυκτικό Στιχηρό Γ΄ ἤχου).
Γι’ αὐτό ἔπρεπε νά χαρακτηρίσουμε τό «ὀρθοδοξεῖν»
ὡς τήν «πιό θανάσιμη ἀκροβασία».
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The Characteristic Features (Γνωρίσματα) or Attributes of God
Part III
Having examined the natural and logical attributes of God in the
previous issues of the Voice of Orthodoxy, this article looks at the third
group, the so-called ethical attributes which are said to ‘characterise’
God – that is, His holiness, righteous and love.
Ethical Attributes
Holiness and Righteousness
f the natural features of God betray His almighty power, and if
the logical ones manifest His knowledge and wisdom, then the
ethical attributes are said to reveal God’s ultimate perfection.
In addition they indicate the order and
harmony of the Christian life by providing the
ethical norms by which each person can live.
Now, with regards to God’s ethical attributes of
holiness and righteousness, Christian theology
claims that, in God these are to be understood
in an absolute sense - that is, God is all-holy
and all-righteous. Being holy [etymologically the
term connotes absolute separation from the
world1, God stands entirely outside anything
imperfect, unclean and sinful. On the contrary
God is always totally identified with goodness
and love. In this way, God’s divine will is in
absolute harmony with His divine essence.
St Cyril of Alexandria wrote: “He is holy by
nature, in contrast to human persons, who are
not holy by nature, but by participation, struggle
and prayer.” God’s righteousness, on the other
hand, refers to the way that God enacts His
holiness in the world and hence is an expression
and necessary element of His holiness. That is
to say, that in no way could God ever tolerate
evil or injustice.
God’s holiness is expressed throughout the entire Scriptures:
“Holy, holy, holy is the Lord of hosts” (Is 6:3); “For thus says the
high and lofty one who inhabits eternity, whose name is Holy:
I dwell in the high and holy place, and also with those who
are contrite and humble in spirit, to revive the spirit of the
humble, and to revive the heart of the contrite” (Is 57:15); “Who
is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic
in holiness, awesome in splendour, doing wonders?” (Ex 15:11)
and “Once and for all I have sworn by my holiness (Ps 89:35).
From this we see that God’s holiness cannot be conceived in all
its depth and richness for it will forever transcend any human
notions of holiness. And yet, the Levitical law admonished the
Israelites to seek this divine attribute: “I am the Lord who brought
you up from the land of Egypt, to be your God; you shall be holy,
for I am holy” (Lev 11:45). This illustrates that only God is holy – this
is expressed well in the divine Liturgy just before Holy Communion,
“one is holy, one is Lord, Jesus Christ” – and that human persons
could never achieve holiness without the grace of God who calls
His people to be holy.

Ι

1. Perhaps the word 'holiday' originated from the term holy in so far as it originally would
have implied a day which was to be separated from all other days. In the Old Testament the
temple was referred to as holy since it was entirely separated from the world. In addition, the
people of Israel were referred to as holy in the Old Testament because God set them apart
from the rest of the nations.
2. St Cyril of Alexandria, Mystical Catechism, 5,19. PG 33, 1124.
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In the New Testament, God’s holiness is also emphasised. Jesus
Christ called His Father holy when He was praying for the unity
of the faithful: “Holy Father, protect them in your name that you
have given me, so that they may be one, as we are one” (Jn 17:11).
Several verses later, Christ also prayed that God may “sanctify
them [the apostles] in the truth” (Jn 17:17), in this way setting them
apart from the world so that they could share in, and continue
Christ’s sacred ministry to the world. Consequently, the Lord is
called holy not only because He is separated from all evil, but also
because He is essentially holy and His will is totally identified
towards doing good, and being holy, in this
way giving the world an example to follow.
That is to say, God wills nothing else except
holiness and goodness. It naturally follows
from this that God cannot be attributed with
the any form of evil, which exists in the world.
This is clearly stated in the general epistle of
James: “No one, when tempted, should say, “I
am being tempted by God”; for God cannot
be tempted by evil and he himself tempts
no one” (Jas 1:13). This again demonstrates that
God cannot but will that which is inherently
holy and good.
Being holy, God is also totally righteous
within Himself and in His relationship towards
the world. If by the attribute of holiness
God was shown to be absolute goodness, by
His righteousness God actively upholds and
administers His goodness to the world. As
such, the attribute of righteousness expresses
the manifestation of God’s holiness towards His
creatures. In reflecting upon God’s relationship
with the world, the Psalmist wrote: “The Lord is righteous; he loves
righteous deeds; the upright shall behold his face” (Ps 11:7). Being
righteous and therefore creating laws and bestowing His grace upon
all, the Lord revealed His precepts for the world to follow. And in
His dealings with the world, God has always acted righteously: “The
Lord is just in all his ways and kind in all his doings” (145:17); “He
judges the world with righteousness; he judges the people with
equity” (Ps 9:8). Consequently, the righteousness of God does not only
include the fact that He is a righteous lawgiver but also that He is
a righteous judge.
God’s righteousness will particularly be revealed in the last
days during which the Son of Man will come in glory to “reward
(ἀποδώσει) everyone for what has been done” (Mt 16:27). From
this we can see that God’s righteousness ultimately expresses His
desire to make the entire world “participants of the divine nature”
(2Pt 1:4). Besides, the very reason for the Church’s existence is to
bestow, here and now, a foretaste of the definitive gift of God’s
intimate koinonia in His eschatological kingdom. For this reason the
Church has rightly been described as a graced communion for the
salvation of the world and the glorification of God3. In his letter
to Timothy St Paul expressed his deep longing for the ‘crown of
righteousness’ to be bestowed upon him by the ‘righteous judge’ in
the age to come:
From now on there is reserved for me the crown of
3. Archbishop Stylianos, Lectures delivered in Ecclesiology at St Andrew's 2006.

righteousness, which the Lord, the righteous judge, will
give me on that day, and not only to me but also to all
who have longed for his appearing (2Tim 4:8).
Far from perceiving God’s righteousness in terms of punishment, St
Paul eagerly awaited God’s righteous judgement since He saw this
as an expression par excellence of God’s love upon him and upon
all those who longed for God and His righteousness. Elsewhere
in the New Testament God is said to be “the almighty” whose
“judgements are true and just” (Rev 16:7). Such an understanding was
totally in line with Jesus who said: “Blessed are those who hunger
and thirst for righteousness for they will be filled” (Mt 5:6; cf Mt
6:33). Consequently, we see that the attribute of God’s righteousness
is closely related to God’s overflowing grace and active love and
must therefore not be understood in punitive terms.
Now, regarding God’s righteousness, it has to be stated that God
does not punish transgressor, and recompense the obedient. From
all the above, it would be more faithful to the Scriptures to affirm
that whilst the unrighteous perceive God’s righteous actions in
terms of punishment, the faithful understand these as acts of love
and mercy for the ultimate salvation of the world. That is to say,
God’s righteousness, which is “all in all” is joy and bliss to the
righteous and torment and unhappiness to the wicked. In the age
to come, it will not be the case that God will forever punish the
wicked; rather His same presence will bring refreshment on those
who love the Lord and torment to those who persist in evil. It is
only in this way that St Paul’s teaching found in 2 Thess 1:9 - “they
shall suffer the punishment of eternal destruction from the presence
(or face) of the Lord” – can be reconciled with God’s righteousness
and absolute goodness.
In addition, the Orthodox teaching is very clear in its teaching
that even though unrighteousness exists in the world today, God,
anthropomorphically speaking “can do nothing about it” but instead
uses it for good – that is to discipline, cleanse, instruct and even
transform unrighteousness for the deliverance of His people. As
such, God is evermore present in such instances working for the
salvation of the world. Psalm 34 makes this point very strongly:
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are
open to their cry. The face of the Lord is against evildoers,
to cut off the remembrance of them from the earth. When
the righteous cry for help, the Lord hears, and rescues them
from all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted, and saves the crushed in spirit (Ps 34:15-18).
Far from being seen as a form of castigation, God’s righteousness
is the greatest expression of God’s presence and love. It is in this
regard that St Paul was able to say that the, “law came in, with the
result that the trespass multiplied; but where sin increased, grace
abounded all the more, so that, just as sin exercised dominion in
death, so grace might also exercise dominion through justification
leading to eternal life through Jesus Christ our Lord” (Rom 5:20-21).
Love
The crown of all God’s attributes is His love. Love is that
divine attribute by which God moves outside of His inner life
in order to bestow His goodness, grace and compassion upon
the world and especially upon human persons making them, in
this way, partakers of His beatitude. Since God is absolute love
and absolute goodness He wishes to share freely all that He is
and has with the world for no other reason than to promote the
wellbeing and happiness of the created realm. However, God is
not love only in His relation to the world but is eternally that
way, even before the world was created. The inner life of the
Godhead is love since the three Persons continually dwell in one
another in a movement of reciprocating love – the term used in
theology to depict this movement of love is ‘perichoresis’. It is
precisely for this reason that St John the Evangelist said that “God
is love” (1Jn 4:8). Accordingly, it becomes clear that the quality of

love is so significant that all other attributes are bound together
and summed up in this attribute. In addition, the Scriptures make
it clear that only in loving can human beings come to know and
experience God: “God is love, and those who abide in love abide
in God, and God abides in them” (1Jn 4:16).
The references in the Scriptures regarding God’s love are too
numerous to enumerate at this point since God’s loving actions
towards the world are infinite. However certain passages can be
highlighted from both the Old and New Testaments which make
God’s love clear. The Wisdom of Solomon for example, highlighted
God’s love for the world when it wrote: “for you love all things
that exist, and detest none of the things that you have made,
for you would not have made anything if you had hated it” (Wis
11:24). In sharing by grace all that God is by nature, He could not
possibly impart upon the world anything but goodness, affection
and benevolence. God’s love extends to a) the animal and plant
kingdoms: “You open your hand, satisfying the desire of every
living thing” (Ps 145:16); “The young lions roar for their prey,
seeking their food from God”(Ps 104:21); b) to all people without
bias: “so that you may be children of your Father in heaven; for
he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends
rain on the righteous and on the unrighteous” (Mt 5:45) and “yet
he has not left himself without a witness in doing good—giving
you rains from heaven and fruitful seasons, and filling you with
food and your hearts with joy” (Acts 14:17). Upon this standard,
God’s love towards His creatures is without measure.
God’s ultimate expression of love was demonstrated in the
person of Jesus Christ and the divine provision for the world’s
salvation. The Gospel according to St John made this point
clearly:
God so loved the world that he gave his only Son, so that
everyone who believes in him may not perish but may have
eternal life (Jn 3:16).
Not only did God bring the world and the human person into
existence from non-being (cf 2Macc 7:28) but, also in the fullness
of time, willed that the human person be incorporated into the
body of Christ – through Christ’s incarnation - in this way giving
the human person the ability of becoming god-like (cf 2Pt 1:14).
In the Eastern Orthodox tradition, the human person’s calling to
‘deification’ betrays nothing other than the intense love of God to
share everything He is by nature, by grace with the entire created
cosmos. Accordingly, for many fathers, God’s descent out of love,
especially in the Incarnation and kenosis of the only-begotten
Son of God offered the created order the capability of ascending
towards the divine by the power of the Holy Spirit. In this way,
God’s ineffable love opened up the way for human nature to
participate in the eternal and divine life of God. It is precisely for
this reason that many fathers interpreted the Incarnation of the
Logos not as a simply consequence of the fall, but as the fulfilment
of the original loving will of God.
Conclusion
From the above, we have seen that the attributes of God
are expressions of His relationship with the created world
through His energies. Even though an attempt has been made by
‘theologians’ throughout the centuries to classify and distinguish
these qualities in order that the tremendous mystery (mysterium
tremendum) might somehow be approached, God’s essence remains
simple and therefore cannot ultimately be divided into different
attributes. Ultimately God transcends all human comprehension.
Nevertheless, in establishing a relationship with the created world,
which He created out of nothing (ex nihilo), God did give human
persons the ability to express their relationship with Him. It is for
this reason that the attributes ascribed to God are never exhaustive
of His inner being, but are nevertheless real in so far as they remain
true signs of His personal presence among the world through His
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Πώς πρέπει οἱ Κελλιῶτες
ν' ἀντιμετωπίζουν τίς συναναστροφές*

To Some Cell-Dewellers who Asked him
about Associating with Others*

Ὅσοι ὅμως εἶναι πνευματικά δυνατοί, μοιάζουν μ’
ἐκεῖνον πού ἔχει σῶμα εὔρωστο, πού καί ἄν ἀκόμα
φάει κάτι βλαβερό τό μεταβάλλει ἀνάλογα μέ τήν κράση
του σέ θρεπτικό συστατικό καί δέν τόν βλάπτει οὔτε
καί αὐτή ἡ κακή τροφή, ἐπειδή, ὅπως εἶπα, τό σῶμα
του εἶναι δυνατό καί ἀνάλογα μέ τήν κράση του μεταβάλλει καί τήν τροφή. Καί ὅπως ἀκριβῶς εἴπαμε γιά
τόν πρῶτο ὀργανισμό, πού καί τήν καλή τροφή τήν
μεταβάλλει ἀνάλογα μέ τήν καχεξία του σέ βλαβερό
συστατικό, τό ἴδιο συμβαίνει καί μ’ αὐτόν. Ἀνάλογα μέ
τό εὔρωστο σῶμα του, ἀκόμα καί τή βλαβερή τροφή τήν
μεταβάλλει σέ θρεπτικά συστατικά. Καί σᾶς λέω ἕνα
παράδειγμα γιά νά τό καταλάβετε καλύτερα. Ὁ χοῖρος
ἔχει σῶμα γερό. Ἡ δέ τροφή του εἶναι τά ξυλοκέρατα,
τά κοκούτσια ἀπό τά φοινίκια καί ἡ λάσπη. Καί ὅμως
ἐπειδή ἔχει γερό σῶμα καί αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν τροφή
τή μεταβάλλει σέ θρεπτικά συστατικά. Ἔτσι καί ἐμεῖς,
ἄν ἔχουμε καλές ἀρχές καί καλή πνευματική κατάσταση, μποροῦμε, ὅπως εἶπα πρίν, ἀπό τό καθετί, καί ἄν
ἀκόμα δέν εἶναι ὠφέλιμο, νά ὠφελούμαστε. Καί πολύ
ὡραῖα λέει ὁ σοφός Σολομών στίς Παροίμιες: «Αὐτός
πού βλέπει ἤρεμα καί γλυκά προκαλεῖ τή συμπάθεια
τῶν ἄλλων» (Παροιμ. 12, 13). Καί ἀλλοῦ λέει: «Σ’ ὅποιον
λείπει ἡ φρόνηση ὅλα ἔρχονται ἀντίθετα καί ἀνάποδα»
(Παροιμ. 14, 7).

However, all those who are spiritually healthy are like
the person who has a robust body. Even if he eats something harmful, he transforms it into nourishing food according to his own condition and even this bad food
does not harm him because, as I have said, his body is
vigorous and transforms the food according to its condition. As we have said about the previous person that according to his bad health, he changes the good food into
sickness, likewise, he transforms the bad food into health,
in accordance with his healthy body. I shall give you an
example so that you understand this better. The pig has
a very strong body. His food is the husks and the kernels
of the fruits of palm trees and also mud. In spite of this,
because it has a strong body, it changes this food into nutrition. Thus, we too, if we have a good spiritual state and
condition we can, as I have said earlier, take profit from
everything, even if, in itself, it is not profitable. It is very
well said in the Proverbs: Whoever confesses and forsakes
his sins will have mercy (Prov. 25:13). Elsewhere it says, "All
things are adverse to a foolish man" (Prov. 14:7 Sept).

Ἄκουσα γιά ἕναν ἀδελφό ὅτι, ὅταν ἐπισκεπτόταν
κάποιον ἄλλον ἀδελφό καί ἔβλεπε τό κελλί του
ἀσυγύριστο, ἀπεριποίητο, σκεπτόταν: «Εἶναι μακάριος αὐτός ὁ ἀδελφός, γιατί κατάφερε καί ξεπέρασε τή
μέριμνα ὅλων τῶν γήινων πραγμάτων καί ἀνύψωσε
ἔτσι ὅλο τό νοῦ του στό Θεό, ὥστε δέν διακόπτει τήν
πνευματική του ἐργασία οὔτε γιά νά τακτοποιήσει καί
αὐτό ἀκόμα τό κελλί του». Πάλι, ἄν πήγαινε σέ ἄλλον
καί ἔβλεπε τό κελλί του συγυρισμένο, καθαρό, περιποιημένο, σκεπτόταν: «Ὅπως ἀκριβῶς εἶναι ἡ ψυχή τοῦ
ἀδελφοῦ καθαρή, τό ἴδιο καθαρό εἶναι καί τό κελλί του.
Ἀνάλογα μέ τήν κατάσταση τῆς ψυχῆς του εἶναι καί ἡ
κατάσταση τοῦ κελλιοῦ του». Καί ποτέ δέν ἔλεγε γιά
κανέναν: «Εἶναι ἀνοικοκύρευτος ἤ εἶναι ματαιόδοξος».
Ἀλλά ἐπειδή ὁ ἴδιος βρισκόταν σέ καλή πνευματική
κατάσταση, τόν ὠφελοῦσαν καί οἱ δυό.

I have heard about a certain brother that when he
was visiting one brother if he saw his cell untidy and neglected, he would say to himself, "This brother is blessed
because he has achieved freedom from care about all
these earthly things. So, he has lifted up his entire nous to
God so that he does not interrupt his spiritual work to put
his cell in order". If he afterwards went to another brother
and saw his cell tidy, clean and in good order, he would
say to himself, "As this brother's soul is clean, so also is
his cell. The state of his cell corresponds with the state of
his soul". He never said about anybody that he is slovenly
or vainglorious. Since he himself was in a good spiritual
state, he drew profit from each case.
May God grant us a good spiritual state so that we
also can be profited and never think anything evil about
our neighbour. Even if sometimes it happens that we think
or suspect something bad about our brother, let us immediately transform our thought into a good one. The
not seeing the evil of the neighbour, produces, with God's
help, goodness.

Ὁ φιλάγαθος Θεός νά μᾶς χαρίσει καλή πνευματική
κατάσταση, γιά νά μποροῦμε καί ἐμεῖς νά ὠφελούμαστε
ἀπ’ τόν καθέναν καί ποτέ νά μήν βάζουμε κακό στό νοῦ
μας γιά τόν πλησίον μας. Καί ἄν καμμιά φορά βάλουμε
τό κακό στό νοῦ μας ἤ σκεφτοῦμε καχύποπτα ἐξαιτίας

τῆς δικῆς μας κακίας, ἀμέσως ἄς στρέψουμε ἀλλοῦ τόν
λογισμό μας, ὥστε νά σκεφθεῖ τό καλό. Γιατί, μέ τό νά
μήν βάζουμε στή συνείδησή μας κακό γιά τόν πλησίον,
ἀποκτοῦμε, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγαθότητα.

* Ἐκ τοῦ βιβλίου «Ἀββᾶ Δωροθέου Ἔργα Ἀσκητικά»

* Abba Dorotheos, Practical Teaching on the Christian Life. Translation, Introduction and glossary by Constantine Scouteris. Athens, 2000.
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το χρονικον τησ αρχιεπισκοπησ μασ
A' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας
κ.κ. Στυλιανοῦ
Κατά τόν μῆνα Δεκέμβριο ὁ Σεβασμιώτατος:
-Συνῆλθε εἰς Τακτικήν Συνεδρίαν ἐν Σύδνεϋ τό Ἀρχιεπισκοπικό
Συμβούλιο ἐξ ὅλων τῶν Πολιτειῶν τῆς Αὐστραλίας, ὑπό τήν
Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου. Μετά τήν εἰθισμένην προσευχήν,
ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε σύντομη, ἀλλά συγχρόνως καί κατατοπιστική εἰσαγωγή, ὥστε ἐν συνεχείᾳ νά προβοῦν σέ ὑπεύθυνες
σύντομες εἰσηγήσεις οἱ Προεδρεύοντες σέ κατά τόπους Ἱδρύματα
καί Προγράμματα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Καθήκοντα Γραμματέως
ἐξετέλεσεν ὁ ἐκ τῶν Νομικῶν Συμβούλων τοῦ Συμβουλίου, Δικηγόρος
κ. Νικ. Πάπας (Δρ Νομικῆς). Κατόπιν τῆς πλήρους ἐνημερώσεως τήν
ὁποίαν ἔκαμε σχετικῶς καί ἡ Οἰκονομική Ὑπηρεσία τῶν Κεντρικῶν
Γραφείων, ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε πρός ἕνα ἕκαστον καί πρός τάς
μετ’ αὐτῶν συνεργαζομένας Ἐπιτροπάς, τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας
(1-12-06).
-Παρέστη καί ὡμίλησε καταλλήλως εἰς τήν εἰδική Ἑσπερίδα πού
ὠργανώθηκε ἀπό τήν ὑπό συγκρότηση Ἐνορία Ἁγ. Θεράποντος Hornsby
μέ τόν ἀκάματο Ἱερατικῶς Προϊστάμενο π. Σταῦρο Καρβελᾶ καί τήν
Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ κ. Ἰω. Μανωλέλη.
Ὑπενθύμισεν ὅτι πρίν ἀπό ἕνα περίπου ἔτος, εἶχε παραστεῖ ἐπίσης
εἰς τήν 1η Ἑσπερίδα γιά τόν ἴδιο ἱερό σκοπό, καί ἐνεθάρρυνε ὅλους

Στιγμιότυπα ἀπό τάς προσλαλιάς καθώς καί ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό
τό Ἐπίσημο Δεῖπνο τό ὁποῖο παρέθεσεν ἡ Πολιτειακή Ὑπουργός Παιδείας κα
Carmel Tebbutt εἰς τό Ὁμογενειακό Ἑστιατόριο Le Sands, διά νά τιμήσει τό
ἔργον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς. Διακρίνονται: Ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Στυλιανός, ὁ Πρωθυπουργός ΝΝΟ
κ. Morris Iemma, ἡ Ὑπουργός Παιδείας καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἀπολλωνιάδος
κ. Σεραφείμ (4-12-06).

τούς πιστούς τῆς περιοχῆς, μέ τήν θερμουργό συμπαράσταση τῆς
Φιλοπτώχου καί τῆς Νεολαίας νά συνεχίσουν τήν προσπάθεια μέχρι
νά ἀποκτήσουν μόνιμη καί ἰδιόκτητη στέγη (2-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Στυλιανοῦ Sutherland.
Εἰς τό παρατεθέν ἐν συνεχείᾳ κοινό Γεῦμα διά τούς συνεργάτας τῆς
Ἐνορίας, ὡμίλησε καταλλήλως ἐπί τῇ συμπληρώσει 10ετοῦς εὐόρκου
Ἱερατείας τοῦ π. Βαρυπάτη καί τῆς Πρεσβυτέρας του μετά τῶν πολυτίμων συνεργατῶν του, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, ἐκ μέρους τῶν ὁποίων
ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐνορίας κ. Χάρης Ἐξικάνας προσέφερε ἀναμνηστικό
δῶρο εἰς τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον, ἐκεῖνος δέ ἀπήντησε καταλλήλως καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ πρός πάντας (3-12-06).
-Συμπροσευχήθηκε ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ
ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἀπολλωνιάδος –ὁ ὁποῖος
ἐλειτούργησε ὡς συνήθως κατά τήν ἡμέραν αὐτήν μέ Ἐγκόλπιο καί
μικρό Ὠμοφόριο- εἰς δέ τήν συγχαρητήριον ὁμιλία τοῦ Ποιμενάρχου
ἀπήντησε μέ τήν ἴδια πάντοτε σεμνότητα. Ἐπηκολούθησε Δεξίωση εἰς
τήν Αἴθουσα Τελετῶν.
-Παρεκάθησε μετά τοῦ Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος καί πλήθους Κληρικῶν
καί λαϊκῶν συνεργατῶν, εἰς τό Ἐπίσημο Δεῖπνο τό ὁποῖο παρέθεσεν ἡ
Πολιτειακή Ὑπουργός Παιδείας κα Carmel Tebbutt εἰς τό Ὁμογενειακό
Ἑστιατόριο Le Sands, διά νά τιμήσει τό ἔργον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί
τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς. Εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἐπίσημη Ἐκδήλωση παρεκάθησαν ὄχι μόνο ὁ Πολιτειακός Πρωθυπουργός κ. Morris Iemma μετά
τῶν Ὑπουργῶν Frank Sartor, Ἰω. Χατζηστέργου, Δημάρχου Ροκντέϊλ Cr
Bill Saravinovski κ.ἄ., ἀλλά καί προσωπικότητες τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ
κόσμου ἑλληνικῆς καί μή καταγωγῆς. Ἀναλόγως ὡμίλησεν ἀπαντητικῶς
εἰς τό τέλος τῆς Ἐκδηλώσεως ὁ τιμώμενος Ποιμενάρχης, εὐχαριστήσας
τόσον τήν κα Ὑπουργό καί τόν κ. Iemma, ὅσον καί τούς λοιπούς παρόντας, καθώς καί τόν ἰδιαιτέρως κοπιάσαντα ἐν προκειμένῳ Βουλευτή
κ. Tony Stewart, πού ἐξετέλεσε καί τήν φοράν αὐτήν, μέ τά γνωστά
φιλικά του αἰσθήματα, χρέη Τελετάρχου (4-12-06).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Marrickville, ἐπέδωκε δέ εἰς τό τέλος
Ποιμαντορικάς Εὐαρεσκείας εἰς τάς ὑπό τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου
Ἱερομ. π. Σωφρονίου Κονιδάρη καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
ὑποδειχθεῖσας Κυρίας Εἰρήνη Διακαναστάση, Εἰρήνη Χατζηστέργου,
Ἐλπίδα Πετρίδη καί Ἐλευθερία Κωστακοπούλου, οἱ ὁποῖες ἐπί μακρόν
ἐργάσθηκαν ὑποδειγματικά καί εἰς τά μαθήματα Θρησκευτικῶν εἰς τά
Δημόσια Σχολεῖα.
Ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν, ὡς συνήθως, μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἀπολλωνιάδος καί τῶν λοιπῶν συνεργατῶν τῆς Ἐνορίας, εἰς τό κοινό
ἑόρτιον Δεῖπνον (5-12-06).
-Ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενο π. Ἰω. Γρύλλη καί τόν Πρόεδρο
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγίου Νεκταρίου Burwood, Δικηγόρο κ.
Παναγιώτη Κουντούρη καί συνεζήτησε μαζί των, παρουσίᾳ καί τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἀπολλωνιάδος, θέματα σχετικῶς μέ ἐπικείμενες
ἀνακατατάξεις εἰς τά περί τόν Ἱ. Ναόν οἰκήματα.
-Προήδρευσε Συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν ἐπιλογήν τῶν
νέων Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, κατά τήν ὁποίαν ἐνεκρίθη
ἡ πρόσληψις ὀκτώ ὑποψηφίων, ἀπό διάφορα Διαμερίσματα τῆς
Αὐστραλίας.
-Προήδρευσε Συνάξεως τοῦ ἱεροῦ Κλήρου Ν.Ν.Ο. καί ἐνημέρωσε
περί τῶν ἐπικειμένων μειζόνων ἐκκλησιαστικῶν Ἐκδηλώσεων, πρωτίστως τοῦ Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου Νεολαίας, ἀργότερον δέ περί
τῆς 10ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως (6-12-06).
-Ἐλειτούργησε εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Blacktown καί
ἐχειροτόνησε εἰς Διάκονον τόν ἐκ τῶν Ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς Σταῦρον Ἀγουρούδην, πρός τόν ὁποῖον ἀπηύθυνε καταλλήλους παραινέσεις. Ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς κοινόν ἑόρτιον Γεῦμα
(10-12-06).
-Ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν.
Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford, μέ παριστάμενον ἀπό τοῦ Παραθρονίου τόν
νέον Σέρβον Ἐπίσκοπον Αὐστραλίας καί Νέας Ζηλανδίας κ. Εἰρηναῖον,
τόν ὁποῖον καί παρουσίασε κατά τήν εἰς τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας
ὁμιλίαν, παρακαλέσας τοῦτον νά ἀπευθύνει ἀνάλογον χαιρετισμόν,
πρᾶγμα πού ἔπραξεν εὐχαρίστως.
Εἰς τό ἐν συνεχείᾳ Δεῖπνον, ἐδόθησαν κατά τήν ἐπικρατήσασα
ὡραία συνήθεια, πλακέτες εὐαρεσκείας εἰς εὐόρκως ἐργασθέντας
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Ἐνορίτας, βραβεῖα εἰς διαπρέψαντας Μαθητάς τοῦ Κολλεγίου, καθώς
καί οἰκονομική ἐνίσχυση πρός Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα τῆς Παροικίας,
μεταξύ τῶν ὁποίων ἐδόθη καί ὑπέρ τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς
ἐπιταγή ἐκ $15,000, ἀπό εἰδικήν Ἐκδήλωσιν. Εἰς τάς ὁμιλίας τοῦ Ἱερατ.
Προϊσταμένου π. Στυλιανοῦ, τοῦ νέου Προέδρου κ. Ἠλία Οἰκονόμου
καί τοῦ ἐκτελέσαντος χρέη Τελετάρχου Ἰατροῦ κ. Θωμᾶ Σαββούλη,
ἀπήντησε καταλλήλως ὁ Σεβασμιώτατος (11-12-06).
-Ἐδέχθη συνεργεῖο Τεχνικῶν Τηλεοράσεως, διά τό καθιερωμένο ἐπί
τοῖς Χριστουγέννοις τηλεοπτικό Μήνυμα, τό ὁποῖο καί προβάλλεται
ἀπό τόν Σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ.
-Ἐδέχθη τούς Δημήτρη καί Κωνσταντίνα Δρίβα, πού ἔφεραν νά
εὐλογήσει τό νεογέννητο κοριτσάκι των (12-12-06).
-Ἐδέχθη τόν π. Στυλιανό Σκούτα μετά τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ καί
συνεζήτησε μαζί των ἐπί διαφόρων θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος
(13-12-06).
-Ἐδέχθη τό ζεῦγος τῶν ἐκ Κύπρου φίλων Χριστάκη καί Σούλας
Ἐλευθερίου, συνοδευομένους ἀπό τόν συμπέθερό των κ. Σπῦρο
Ἀρβανιτάκη καί τήν βαπτιστική των Βικτώρια, ἡ ὁποία φοιτᾶ εἰς τό ἐν
Μελβούρνῃ Κολλέγιό μας ὁ «Ἅγιος Ἰωάννης».
-Προήδρευσε Συνεδριάσεως τῆς Ἐφορίας τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς (14-12-06).
-Ἐδέχθη τήν Δημοσιογράφο τοῦ Ἑλληνικοῦ Προγράμματος SBS κα
Χρυσούλα Τζαμπάζη, ἡ ὁποία καί ἐμαγνητοφώνησε, ὡς συνήθως, τό
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα (15-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford.
Ἀργότερα παρεκάθησε σέ κοινό ἑόρτιο Γεῦμα μέ τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο καί τόν Ἱερατ. Προϊστάμενο π. Στυλ. Σκούτα.
Τό βράδυ, συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος, παρηκολούθησε τήν καθιερωμένη Τελετή μέ Κάλαντα ἀπό διάφορες ἐποχές
καί χώρους τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τά ὁποῖα παρουσιάζουν, ὑπό τήν εὐθύνη
τῆς Κεντρικῆς Νεολαίας, διάφορα συγκροτήματα τῆς Παροικίας. Χρέη
Τελετάρχου ἐξετέλεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως, Ἰατρός κ.
Ἰω. Ψαρομμάτης. Στό τέλος τῆς Τελετῆς, ὡμίλησε σύντομα καί εὐχήθηκε
πρός ὅλους ὁ Σεβασμιώτατος (17-12-06).
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρο τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Σοφίας κ. Νῖκο Μαλτέζο, ὁ
ὁποῖος ἐκόμισε καλά νέα ὡς πρός τήν ἀντιμετώπιση τοῦ τεραστίου
χρέους τῆς Ἐνορίας, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ δέ προσέφερε προσωπικῶς καί
ἐπιταγή $1,000 ὑπέρ τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς (18-12-06).
-Ἐδέχθη εἰς ἀποχαιρετιστήρια ἐπίσκεψη, τόν ἐπανακάπτοντα εἰς
τήν Γενέτειρα Ἐκπαιδευτικόν κ. Γ. Φίγκο μετά τῆς συζύγου του Σοφίας
καί τῶν δύο τέκνων των (20-12-06).
-Ἐδέχθη ἑόρτιον ἐπίσκεψιν ἀπό τήν κα Μαίρη Οἰκονόμου, Πρόεδρο
τῆς Ἐπιτροπῆς Κυριῶν τῶν ἐν Σύδνεϋ Ἱδρυμάτων «Ἡ Βασιλειάς», συνοδευόμενη ἀπό τόν αὐτάδελφόν της κ. Γεώργιο Κασσιανό (21-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
Newtown (24-12-06).
-Ἐλειτούργησε εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν καί εἰς τό τέλος τῆς θ.
Λειτουργίας ἀπηύθυνε εὐχάς πρός τό ἐκκλησίασμα, ἐν συνεχείᾳ δέ
ἐδέχθη δι’ ἀναψυκτικά καί βουτήγματα εἰς τήν Αἴθουσα Τελετῶν (2512-06).
-Ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν.
Ἁγ. Στεφάνου Hurlstone Park, ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς τό κοινό
ἑόρτιο Δεῖπνο (26-12-06).
-Ἐδέχθη τόν Ἱερατ. Προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ.
Ἀποστόλων Newcastle π. Νικ. Σκορδίλην καί συνεζήτησε μετ’ αὐτοῦ
θέματα γενικωτέρας σημασίας, διά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς ἐν
λόγῳ Παροικίας (27-12-06).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Γ.
Δρίβαν μετά τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν γαμβροῦ του Νικολάου Βροχίδη καί τοῦ
ἐγγονοῦ του.
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Μελβούρνης κ. Ἀθανάσιον Ζήσην μετά τῆς συζύγου
του Ἑλένης καί τῶν τέκνων των, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν εἰς ἐπίσκεψιν τοῦ
αὐταδέλφου των Ἀρχιμ. π. Κυρίλλου Ζήση, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτ.
Γραφείου τοῦ Σεβασμιωτάτου (29-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς Ἱ. Ν. Ταξιάρχου Crows Nest.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Βασιλείου Brunswick. Ἐν συνεχείᾳ δέ, συνοδευόμενος
ἀπό τόν Θεοφ. Δέρβης, παρεκάθησεν εἰς τήν οἰκογενειακήν Ἑσπερίδα
πού διοργανώνεται κατ’ ἔτος εἰς τήν Ἐνορία Ἁγ. Νεκταρίου Fawkner καί
ἀντήλλαξε μετά τῶν πιστῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν, τάς ἐπί τῆς εἰσόδου
εἰς τό Νέον Ἔτος εὐχάς (31-12-06).
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Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκοψε τήν Βασιλόπιττα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς βοηθούμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος καί ὡμίλησεν, εὐχηθείς τά βέλτιστα εἰς
τούς παρισταμένους Ἐπιτελικούς συνεργάτας καί Προϊσταμένους ἘνοριῶνΚοινοτήτων ἤ ἄλλων Ὀργανισμῶν τῆς Παροικίας (Σύδνεϋ 3-1-07).

Κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο ὁ Σεβασμιώτατος:
-Προεξῆρχε τῆς θ. Λειτουργίας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Μ. Βασιλείου,
εἰς τήν ὁμώνυμον Ἐνορίαν (Βικτώρια), ἔχων συλλειτουργούς τόν
Θεοφ. Δέρβης καί τό Ἱερατικῶς Προϊστάμενον π. Ἀθανάσιον μετά
τοῦ Διακόνου Μανασῆ. Μετά τήν Δοξολογία ἐπί τῇ 1ῃ τοῦ ἔτους,
ἔκοψε τήν Βασιλόπιττα καί ὡμίλησε καταλλήλως πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. Ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησε μέ Κληρικούς καί λαϊκούς
συνεργάτας, εἰς ἑόρτιο Γεῦμα εἰς τήν οἰκία τοῦ π. Ἀθανασίου (1-1-07).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγ.
Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, ἐντός τοῦ χώρου τῆς Ἱ. Μονῆς Γοργοεπηκόου καί
ὡμίλησε περί τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου τῆς Ρωσικῆς στέππας.
Τό ἀπόγευμα, βοηθούμενος ἀπό τόν Θεοφ. Δέρβης καί τόν Ἱερατικῶς
Προϊστάμενο Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐσταθίου π. Χρ. Δημολιάνη, ἔκοψε ἐπισήμως τήν
Βασιλόπιττα καί ὡμίλησε καταλλήλως, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπηκολούθησε ἡ
εἰθισμένη Δεξίωση. Ἡ χρυσή λίρα τῆς Λαϊκῆς Τραπέζης ἔλαχεν εἰς τήν
Πρεσβυτέρα τοῦ π. Ἀλεξ. Κορλοῦ (2-1-07).
-Εἰς τήν Αἴθουσα Τελετῶν παραπλεύρως τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἔκοψε τήν Βασιλόπιττα βοηθούμενος
ἀπό τόν Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος καί ὡμίλησεν, εὐχηθείς τά βέλτιστα
εἰς τούς παρισταμένους Ἐπιτελικούς συνεργάτας καί Προϊσταμένους
Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων ἤ ἄλλων Ὀργανισμῶν τῆς Παροικίας. Ἡ χρυσή
λίρα τῆς Λαϊκῆς Τραπέζης ἔλαχεν εἰς τήν κα Ἔλσα Τσαγκάρη (3-1-07).
-Ἐπί τῇ μεγάλη Ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων, ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε
κατά τήν θ. Λειτουργία καί τήν Τελετή τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ, εἰς Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Εὐφημίας Bankstown, ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησε σέ πρόχειρο
Γεῦμα (6-1-07).
-Βοηθούμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος, προεξῆρχε τῆς
Τελετῆς Καταδύσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ εἰς Yarra Bay, ὅπου μαζί
μέ χιλιάδες πιστῶν ὅπως κάθε χρόνο, ἔλαβαν μέρος καί οἱ Κληρικοί
τῆς Ν.Ν.Ο., παρέστησαν δέ καί ἐκπρόσωποι τόσον τῆς Πολιτειακῆς
Κυβερνήσεως (ὁ Ἀναπληρωτής τοῦ Premier κ. Iemma Ὑπουργός
Ἀστυνομίας καί Συγκοινωνιῶν κ. John Watkins καί ὁ Ὑπουργός Ὑγείας
κ. Ἰω. Χατζηστέργος), ὁ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς καί ὁ ἐν Σύδνεϋ

Ἡ Τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ εἰς Yarra Bay, καί οἱ χιλιάδες
τῶν πιστῶν πού συμμετεῖχαν στό ἐν συνεχείᾳ ὁλοήμερο πανηγύρι (Σύδνεϋ
7-1-07).

Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰω. Ραπτάκης, καθώς καί ὁ Ἀρχηγός
τῆς Πολιτειακῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Peter Debnam. Τόν Σταυρόν
ἀνέσυρεν ἀπό τήν θάλασσα ὁ κ. Ἰωάννης Βενέρης ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγ.
Σπυρίδωνος Kingsford. Ἐπηκολούθησε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ ἐθνικούς χορούς, σύντομες ὁμιλίες τῶν Ἐπισήμων, τήν σχετική
Δεξίωση δέ ἐφέτος, εἶχεν ἀναλάβει ὁ Ὅμιλος Γυναικῶν τοῦ Ἱδρύματος
«ΕΣΤΙΑ» (7-1-07).
-Ἐδέχθη τήν κα Κατερίνα Μπιζάνη-Ray γιά ὑπηρεσιακό θέμα (101-07).
-Ἐδέχθη τόν Διάκονο Σταῦρον Ἀγουρούδη, μέλλοντα νά χειροτονηθεῖ
τήν ἑπομένη Κυριακή εἰς Πρεσβύτερον (11-1-07).
-Προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Β΄θμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου,
πρός ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἐν ἀργίᾳ διατελοῦντος Πρεσβ.
π. Τσίγκα, περί τῆς ὁποίας διεβιβάσθη ὁ πλήρης Φάκελλος εἰς τό ἐν
Φαναρίῳ σεπτόν Κέντρον, διά τά περαιτέρω (12-1-07).
-Ἐτέλεσεν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως
τοῦ β΄ θήλεως τέκνου τῶν ἀνεψιῶν του Ἰατρῶν Σπυρίδωνος καί
Φρίντας Μυγιάκη, Ἀναδόχου γενομένου τοῦ κ. Ἀντωνίου Κριλλῆ,
παρέστη δέ ἐν συνεχείᾳ μετά τοῦ Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ,
Κληρικῶν καί λαϊκῶν φίλων τῆς οἰκογενείας εἰς τό ἑόρτιο Δεῖπνο, εἰς τό
Ὁμογενειακό Κέντρο «Palais» τῆς οἰκογενείας Ὀνουφριάδη.
Ἀργότερα παρεκάθησε μετά τοῦ π. Ἰω. Καπέτα, τοῦ Διακόνου
του Σταύρου καί τῆς συζύγου του Ἰωάννας καί πλήθους ὁμογενῶν,
εἰς ἐπίσημο Δεῖπνο τό ὁποῖο παρέθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐνορίας Ἁγ.
Ἰωάννου Jervis Bay κ. Σπ. Καπετᾶνος (15-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου,
ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησε μετά τῶν συλλειτουργῶν καί τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου στό κοινόν ἑόρτιον Γεῦμα (16-1-07).
-Ἐδέχθη τόν κ. Σπ. Φραγκούλη μέ εὐλαβῆ πρόσκληση εἰς τά βαφτίσια τοῦ ἐγγονοῦ του.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Κοιμητηριακό Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Rookwood, εἰς τό τέλος
δέ ἐτέλεσε Τρισάγιο συλλογικόν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν τῷ
Κοιμητηρίῳ τούτῳ ἀναπαυομένων ὁμοδόξων ἀδελφῶν Κληρικῶν καί
λαϊκῶν (17-1-07).
-Ἀπέστειλε θερμό συλλυπητήριο τηλεγράφημα πρός τό Γραφεῖο τοῦ
Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Τάσου Παπαδόπουλου, δια

τήν ἐκδημία εἰς Κύριον τοῦ κοινοῦ φίλου καί θαυμασίου ἀνθρώπου,
Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Πολιτισμοῦ, ἀειμνήστου Πεύκιου Γεωργιάδη,
ὁ ὁποῖος κατά τήν πρόσφατον εἰς Αὐστραλίαν ἐπίσκεψίν του εἶχε
γοητεύσει τούς πάντας. (18-1-07).
-Ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό πρός τούς μετέχοντας εἰς τά
Ταχύρυθμα Μαθήματα Θεολογίας (Intensive Courses) τοῦ Ἰανουαρίου,
καί ὑπεγράμμισε τήν σπουδαιότητα τῶν ὑπό ἀνάπτυξη θεμάτων, τά
ὁποῖα ἦσαν ἀφ’ ἑνός μέν Λειτουργικά ὑπό τόν Dr Freeland, ἀφ’ ἑτέρου
δέ Πατρολογικά ὑπό τόν π. Dr Doru Costache.
Ἐπεσκέφθη τόν νοσηλευόμενον εἰς St. George Hospital Σύμβουλον τῆς
ἐν Καμπέρρᾳ Ἑλληνικῆς Πρεσβείας κ. Κυριακόν Μανιάτην, εὐχηθείς τά
δέοντα εἰς τόν λαμπρόν αὐτόν ἄνθρωπος καί Διπλωμάτην (19-1-07).
-Καλωσώρισε εἰς τό ξενοδοχεῖο NOVOTEL τόν Καθηγητή Γλωσσολογίας στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν κ. Χριστοφόρον Χαραλαμπάκην καί
τήν σύζυγό του Ἰωάννα Παπαβασιλείου Δρ. Φ. καί Σχολική Σύμβουλο,
οἱ ὁποῖοι ἐκλήθησαν ὡς Ὁμιληταί ὑπό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς γιά τό
Θ΄ Παναυστραλιανό Συνέδριο Νεολαίας (Brisbane 25-28/1/07), καθώς
καί γιά δύο Διαλέξεις τοῦ ἐν λόγῳ Καθηγητοῦ ἐν Σύδνεϋ καί ἐν
Μελβούρνῃ.
Ὑπεδέχθη ἐπισήμως τό ζεῦγος Χαραλαμπάκη εἰς τά Κεντρικά
Γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί συνωμίλησε ἐκτενῶς μαζί των, μέ τήν
συμμετοχή καί τοῦ Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος, γιά τό ὅλο πρόγραμμα καί
τίς συναφεῖς λατρευτικές καί κοινωνικές Ἐκδηλώσεις τοῦ ἐπικειμένου
Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου Νεολαίας, ὑπό τό γενικό θέμα: «Η
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (22-1-07).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος, ἐγκατεστάθη μετά
τῶν Θεοφιλεστάτων Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ καί
Δορυλαίου κ. Νικάνδρου, καθώς καί μέ τό ζεῦγος Χαραλαμπάκη καί
τούς ἐκ τῶν ἄλλων Πολιτειῶν τῆς Αὐστραλίας ἀφιχθέντες Συνέδρους
εἰς τό SAVILLE HOTEL, ὅπου ἐπίσης εἶχον καταλύσει καί ὁ Πρέσβης τῆς
Ἑλλάδος κ. Γ. Ζώης μετά τοῦ Ὑπάτου Ἁρμοστοῦ τῆς Κύπρου κ. Ἀχ.
Ἀντωνιάδη.
Τό ἀπόγευμα προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας εἰς τόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Γεωργίου ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Συνεδρίου, παρουσίᾳ τῶν μνημονευθέντων Ἐπισήμων μέ ἐπικεφαλῆς τήν Κυβερνήτρια Κουηνσλάνδης κα
Quentin Bryce, AC. Μετά ἀπό τήν ἀνάλογη σύντομη εἰσαγωγική ὁμιλία,
ἐκλήθη ἡ Ἐξοχοτάτη Κυβερνήτρια, παρουσίᾳ καί τῆς ἐκπροσωπούσης
τόν Πολιτειακόν Πρωθυπουργόν κας Anna Bligah νά κηρύξει ἐπισήμως
τήν ἔναρξη τῶν Ἐργασιῶν, πρᾶγμα πού ἔκαμε, μετά ἀπό ἐμπνευσμένη
προσλαλιά γιά τήν σπουδαιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας ὄχι μόνο ἐν
Κουηνσλάνδη, ἀλλά εἰς ὁλόκληρον τήν σύγχρονη Αὐστραλία καί τόν
κόσμο.
Ἐπηκολούθησε ἐπίσημη Δεξίωση εἰς τό Greek Club & Convension
Ctr, μετά ἀπό τήν ὁποία ἀπεχώρησε ἡ κα Κυβερνήτρια μετά τοῦ
συζύγου της καί παρετέθη τό Ἐπίσημο Δεῖπνο τοῦ Συνεδρίου, παρόντων ὅλων τῶν λοιπῶν Ἐπισήμων καί τῶν περί τούς 500 Συνέδρους.
Ὡμίλησεν πάλιν ὁ Σεβασμιώτατος, μετά τό σύντομο καλωσώρισμα
τοῦ Προέδρου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Γεωργίου κ. Δημ. Γεωργίου.
Ἐπίσης ὡμίλησεν ὁ Πρέσβης κ Ζώης, ἡ Ἀναπληρωτής τοῦ Πολιτειακοῦ
Πρωθυπουργοῦ κα Anna Bligh καί ὁ Ὕπατος Ἁρμοστής κ. Γεωργιάδης
(25-1-07).
ÔÞí ἑðïìÝíç ἄñ÷éóáí ìÝ Ἁãéáóìü ïἱ ἐñãáóßåò ôïῦ Óõíåäñßïõ
êáôÜ ôü ἑîῆò ἐðßóçìï ðñüãñáììá:
ÐáñáóêåõÞ 26ç Ἰáíïõáñßïõ 2007
8.45 ð.ì. Ἁãéáóìüò
9.00-9.15 ð.ì. ÅἰóáãùãéêÜ ó÷üëéá
9.30-10.30 ð.ì. Á´ ÅἰóÞãçóéò ὑðü ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ Ἀñ÷éåðéóêüðïõ
	Áὐóôñáëßáò ê.ê. Óôõëéáíïῦ
10.30-10.50 ð.ì. Ðñùúíü äéÜëåéììá
11.00-12.00 ð.ì. Â´ ÅἰóÞãçóéò ὑðü ôïῦ Êáèçãçôïῦ Ðáíåðéóôçìßïõ ê. 		
	×ñéóôïöüñïõ ×áñáëáìðÜêç
12.00-1.00 ì.ì. ὉìáäéêÝò ÓõæçôÞóåéò
1.00-2.00 ì.ì. Ãåῦìá
2.00-3.30 ì.ì. ×ñüíïò ἘñùôÞóåùí, Ἀíáöïñῶí êáß ÔïðïèåôÞóåùí.
	Äçìüóéïò ÄéÜëïãïò
3.30-4.00 ì.ì. Ἀðïãåõìáôéíü äéÜëåéììá
4.00 ì.ì. ËÞîéò ÓõíåäñéÜóåùò
7.00 ì.ì. Ἀíá÷þñçóéò ëåùöïñåßùí ἀðü îåíïäï÷åῖá ðñüò Mt Gravatt.
Ἑóðåñéíüò åἰò Ἱ. Í. ÊïéìÞóåùò ôῆò Èåïôüêïõ Mt Gravatt, 		
	÷ïñïóôáôïῦíôïò ôïῦ Óåâ. Ἀñ÷éåðéóêüðïõ Áὐóôñáëßáò ê.ê.
	Óôõëéáíïῦ
8.30 ì.ì. Äåῖðíï åἰò ôü ×þë ôῆò áὐôῆò Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò (Äéïñ-		
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	ãÜíùóéò ὑðü ôῆò Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò Mt Gravatt)
11.00 ì.ì. Ἀíá÷þñçóéò ëåùöïñåßùí äéÜ ôÜ îåíïäï÷åῖá
ÓÜââáôïí 27ç Ἰáíïõáñßïõ 2007
7.00 ð.ì. Ὄñèñïò & è. Ëåéôïõñãßá åἰò Ἱ.Í. Ἁã. Ãåùñãßïõ, ÂñéóâÜíç
9.30 ð.ì. Ἀíá÷þñçóéò ëåùöïñåßùí ðñüò Gold Coast
10.45 ð.ì.	Ðñùúíü ñüöçìá åἰò ôü ×þë Ἱ.Í. Ἁã. Ἄííçò, Gold Coast
11.15 ð.ì. ÊáôÜèåóéò ðñïôÜóåùí, óõìðåñáóìÜôùí êáß øçöéóìÜôùí
12.45 ì.ì.	Ãåῦìá êáß ÊñïõáæéÝñá åἰò ×ñõóÞí ἈêôÞí
4.00 ì.ì. Ἀíá÷þñçóéò ëåùöïñåßùí ðñüò ÂñéóâÜíçí
6.30 ì.ì.	È. Ëåéôïõñãßá ἀããëéóôß åἰò Ἱ.Í. Ἁã. Ãåùñãßïõ, ÂñéóâÜíç
9.00 ì.ì. «ἙëëçíéêÞ ÂñáäéÜ» åἰò ôÞí ἙëëçíéêÞ ËÝó÷ç (ÄéïñãÜíùóéò 		
ὑðü ôῆò Íåïëáßáò ÂñéóâÜíçò)
ÊõñéáêÞ 28ç Ἰáíïõáñßïõ 2007
7.30 ð.ì. Ὄñèñïò êáß Ἀñ÷éåñáôéêÞ è. Ëåéôïõñãßá åἰò Ἱ.Í. Ἁã. Ãåùñãßïõ,
Ἱåñïõñãïῦíôïò ôïῦ Èåïö. Ἐðéóêüðïõ ἈðïëëùíéÜäïò ê. 		
	Óåñáöåßì
11.00 ð.ì.	Ðñùúíü ñüöçìá äé’ ὅëïõò ôïýò ÓõíÝäñïõò (ÄéïñãÜíùóéò 		
ὑðü ôῆò Öéëïðô. Ἀäåëöüôçôïò ôῆò Ἐíïñßáò)
-Λόγῳ ἀνειλημμένων Λειτουργικῶν καί Διοικητικῶν ὑποχρεώσεων
εἰς Πέρθην, ἀνεχώρησεν ἀμέσως μετά τήν λῆξιν τῶν κυρίων Ἐργασιῶν
τοῦ Συνεδρίου, συνοδευόμενος ἀπό τόν Διάκονο Σταῦρο, ἐνῷ οἱ λοιποί
Σύνεδροι παρέμειναν διά τάς κοινωνικάς Ἐκδηλώσεις τοῦ Σαββάτου
εἰς Gold Coast κ.ἄ. καί τήν καταληκτήριο Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, κατά
τήν ὁποίαν ὁ Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον
τόν ἐκ τῶν Πτυχιούχων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς Διάκονον π. Νικ.
Brown, ἐπί θυγατρί γαμβρόν τοῦ π. Κων/νου Λεντάκη, προκειμένου νά
τοποθετηθεῖ εἰς τόν αὐτόν Ἱ. Ν. τῆς Παναγίας Mt Gravatt, εἰς βοήθειαν
καί ἐν συνεχείᾳ διαδοχήν αὐτοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός καί ἡ
Κυβερνήτρια Κουηνσλάνδης κα Quentin Bryce, AC. ἐξερχόμενοι τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετά τή λῆξιν τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ
ἐνάρξει τοῦ Θ΄ Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου Νεολαίας (25-1-07).

Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ἄρχισαν μέ τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό (26-1-07).
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Στιγμιότυπα ἀπό τήν Αἴθουσα, ὅπου διεξήχθησαν οἱ ἐργασίες τοῦ Θ΄
Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου Νεολαίας στήν Βρισβάνη Κουηνσλάνδης.
Τό Προεδρεῖον, οΙ Σύνεδροι κατά τήν ὥρα τῶν ὁμιλιῶν καί οἱ ὁμαδικές
συζητήσεις ὅπου κατετέθησαν οἱ προτάσεις καί οἱ ἀνησυχίες τῶν νέων μας
οἱ σχετιζόμενες μέ τό θέμα τοῦ Συνεδρίου

-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Δορυλαίου κ. Νίκανδρο καί
τόν Διάκονο Σταῦρο, μετέβη εἰς Perth ὅπου καί εὐλόγησε τούς
Γάμους τοῦ Μιχαήλ Παλάση, υἱοῦ τοῦ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Εὐστ. Παλάση, μετά τῆς Εὐδοκίας
Ἀναστασᾶ. Τόσον ἐν τῷ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης ὅπου ἐτελέσθη
τό Μυστήριον, ὅσον καί εἰς τό ἐπίσημο Γαμήλιον Δεῖπνο, ὅπου
ἐπίσης παρεκάθησε καί ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Σεβασμιώτατος μετά
τῶν συνοδῶν του, παρευρέθησαν μεταξύ τῶν 650 συνδαιτημόνων
ὁ Ὁμογενής Κυβερνήτης Δυτ. Αὐστραλίας κ. Ken Michael μετά τῆς
συζύγου του, ἡ Ὑπουργός Παιδείας κα Julie Bishop μετά τοῦ συζύγου
της καί πλεῖστοι ἄλλοι συγγενεῖς καί φίλοι τῶν ἐν προκειμένῳ δύο
οἰκογενειῶν (27-1-07).
-Προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ Μοναστηριακῷ Ναῷ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ
Βουνοῦ θ. Λειτουργίας, μέ συλλειτουργόν τόν Θεοφ. Δορυλαίου
καί τόν Καθηγούμενον Ἱερομ. Εὐάγριον, χειροτονήσας εἰς Διάκονον
τόν ἐκ τῶν Πτυχιούχων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς κ. Παναγιώτην
Καραλῆν, μετωνομάσας τοῦτον εἰς Ἐλπίδιον. Καί κατά τήν ἐν λόγῳ
θ. Λειτουργίαν ὅπως καί τά ἐν συνεχείᾳ ἐπίσημα ἐγκαίνια τῆς νέας
πτέρυγος τῶν κελλίων τῆς Ἀδελφότητος, παρίστατο συμμετέχων
εὐλαβέστατα τό ζεῦγος τοῦ Κυβερνήτου κ. Ken Michael, καθώς
καί πλεῖστοι ἄλλοι Ὁμογενεῖς ὄχι μόνο τῆς οἰκογενείας Κακούλα (οἱ
πρῶτοι καί κύριοι Δωρηταί τοῦ ἀγροκτήματος διά τήν δημιουργίαν
τῆς Ἱ. Μονῆς), ἀλλά καί γενικώτερον. Παρετέθη ἑόρτιο Γεῦμα ἀπό τήν
οἰκογένεια τοῦ χειροτονηθέντος εἰς τήν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς ἘνορίαςΚοινότητος Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (28-1-07).
-Ἀφιχθείς ἀπό τήν Πέρθη εἰς Μελβούρνην, καί βοηθούμενος ἀπό
τόν Θεοφ. Δέρβης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton καί ἐκήρυξε, παρουσίασε
δέ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ καί τόν ἀπό τοῦ Παραθρονίου παριστάμενον νέον
Ἐπίσκοπον κ. Εἰρηναῖον τῆς Σερβικῆς Δικαιοδοσίας δι’ Αὐστραλίαν καί
Νέαν Ζηλανδίαν, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἀπηύθυνε θερμόν χαιρετισμόν πρός
τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, παρεκάθησε καί εἰς τό κοινό ἑόρτιο Δεῖπνον
μετά τοῦ Κλήρου καί τῶν συνεργατῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
καί τῆς Φιλοπτώχου (29-1-07).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Δέρβης, τό ζεῦγος τοῦ Καθηγητοῦ
κ. Χαραλαμπάκη καί τοῦ κ. Κόντη, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ
ἐνάρξει τῶν μαθημάτων εἰς τό Κολλέγιόν μας «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης»
καί ἐν συνεχείᾳ, μετά ἀπό σύντομους χαιρετισμούς, περιῆλθαν οἱ
Ἐπίσημοι ὅλους τούς χώρους τοῦ Σχολείου, παρεκάθησαν δέ σέ πρόχειρο πρόγευμα μετά τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Κολλεγίου κ. Champion καί τῶν
συνεργατῶν του.
Τό βράδυ παρηκολούθησαν ὅλοι, μαζί μέ πλῆθος Ὁμογενῶν, τήν
Διάλεξη τοῦ Καθηγητοῦ κ. Χαραλαμπάκη, εἰς τήν Αἴθουσα Τελετῶν
Ἐνορίας Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης South Yarra, μέ γενικό θέμα:
«Γλῶσσα καί Λογοτεχνία» (31-1-07).

Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ
Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριο ὁ Θεοφιλέστατος:
-Παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίασιν τῆς ὁλομελείας το[πυ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου καί εἰς τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν ὑπό
τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Στυλιανοῦ Γεῦμα
(1-12-06).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. π. Κύριλλο Ζήση, παρέστη εἰς τήν
Ἑσπερίδα τῆς Νεολαίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Ν.Ν.Ο. (2-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Wollongong (3-12-06).
-Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Προστάτου του Ἁγ. Σεραφείμ, ἐλειτούργησε
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν. Εἰς τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας, ὁ ἀπό
τοῦ Ἱ. Βήματος συμπροσευχόμενος Ποιμανάρχης μας κ.κ. Στυλιανός,
προσεφώνησε διά συντόμου προσλαλιᾶς τόν Θεοφιλέστατον, εὐχηθείς
εἰς αὐτόν τά δέοντα. Ὁ Θεοφιλέστατος εὐχαρίστησεν εὐγνωμόνως.
Μετά ταῦτα, εἰς τήν Αἴθουσα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς προσεφέρθησαν
κεράσματα (4-12-06).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Συντονιστή τῶν Γραφείων κ. Χ. Ἰορδανίδη,
τόν ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Γ. Δρίβα καί
τόν συνεργάτη τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Γρηγ. Γαβριηλίδη, μετέβησαν εἰς
Hornsby, ὅπου ἐπιθεώρησαν δύο διαφορετικούς Ναούς μέ τά γύρω

κτίσματά των ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, οἱ ὁποῖοι πωλοῦνται,
προκειμένου, ἐάν βεβαίως ἐξυπηρετοῦν, νά ἀγορασθοῦν διά τήν νέαν
Ἐνορίαν τοῦ Ἁγ. Θεράποντος.
Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος, κατά τόν Μ.
Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Marrickville (512-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν
(6-12-06).
-Παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίασιν τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς
Θεολογικῆς μας Σχολῆς.
Παρεκάθησεν εἰς Δεῖπνον πρός τιμήν του, τό ὁποῖον ὀργάνωσαν οἱ
Ἱερεῖς μετά τῶν πρεσβυτερῶν των, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. Πρός
τό τέλος τῆς συνεστιάσεως προσῆλθεν, χωρίς οὐδείς νά τό γνωρίζει,
καί ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος καί ὡμίλησεν μέ κολακευτικούς λόγους
διά τόν ἑορτάζοντα Ἐπίσκοπόν του (7-12-06).
-Παρέστη εἰς τήν Σύναξιν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου Ν.Ν.Ο.
Προήδρευσε τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου Ν.Ν.Ο.
Ἐδέχθη τήν Καθηγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Mangrove, Μοναχή Φιλοθέη (8-12-06).
-Εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν, κατά τό τέλος τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ, ἐτέλεσε
τήν Ἀκολουθίαν εἰς ρασοφοροῦντα εἰς τόν ἐκ τῶν Ἀποφοίτων τῆς
Θεολογικῆς μας Σχολῆς κ. Σταῦρον Ἀγορούδην, ὁ ὁποῖος τήν ἐπαύριον
ἐχειροτονήθη Διάκονος (9-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Earlwood (10-12-06).
-Εἶχε συνεργασίαν μέ τόν ἐκ τῶν Δικηγόρων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς κ.
Νικόλ. Παπαναστασίου.
Προήδρευσε Συνεδριάσεως τῶν Καθηγητῶν τῶν Θρησκευτικῶν
εἰς τά τρία Ἡμερήσια Δίγλωσσα Κολλέγιά μας καί συνεζήτησεν
θέματα πού ἀπασχολοῦν τόν κλάδον καί τήν ὀργάνωσιν τοῦ
μαθήματος.
Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος, κατά τόν Μ.
Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford
(11-12-06).
-Συνελειτούργησε μετά τοῦ Σέρβου Ἐπισκόπου τῆς Αὐστραλίας
κ. Εἰρηναίου, εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ
παρεκάθησεν εἰς πανηγυρικήν τράπεζαν μετά τῶν μελῶν τῶν
Διοικητικῶν Σωμάτων τῆς Ἐνορίας (12-12-06).
-Ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς νέας Ἐνορίας Ἁγ.
Θεράποντος Hornsby μετά τοῦ Προέδρου τῆς Ἐνορίας κ. Ἰω. Μανωλέλη
(13-12-06).
-Παρεκάθησεν εἰς τήν Συνεδρίαν τῆς Ἐφορίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
(14-12-06).
-Ἐπεσκέφθη τόν Ἱερόν Ναόν
Ταξιάρχου Μιχαήλ North Sydney καί ἐπιθεώρησε τίς ἐργασίες
ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Προήδρευσε Συνεδριάσεως τῆς
Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Θεοφανείων (15-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς
τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Εὐφημίας Bankstown.
Παρηκολούθησε, συνοδεύων τόν
Σεβασμιώτατον, τήν Ἐκδήλωσιν τῶν
Χριστουγεννιάτικων Καλάντων (1712-06).
-Παρεκάθησε εἰς τήν Συνεδρίασιν
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν
Ἱδρυμάτων τῆς Βασιλειάδος (1912-06).
-Ἐδέχθη
εἰς
συνεργασίαν
τόν ἐκ τῶν Δικηγόρων τῆς Ἱ. Εἰς τό Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἀρχιεπισκοπῆς καί μέλος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὁ Θεοἐπίσκοπος ἈπολλωἈρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. φιλέστατος
νιάδος κ. Σεραφείμ ἐχειροτόνησε
Νικ. Παπαναστασίου (20-12-06).
εἰς Πρεσβύτερον τόν Διάκονον π.
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῆς Μητροπόλεως Σταῦρον Ἀγορούδη, ἐκ τῶν ἈποΚυθήρων ἐπισκέπτην Κληρικόν π. φοίτων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς
(14-1-07).
Θεόδωρον Ποτήρην (22-12-06).
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-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Parramatta.
Ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων, εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν (24-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἀνέγνωσε τό ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Μήνυμα
τοῦ Σεβασμιωτάτου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Πάντων Belmore (25-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Στεφάνου Hurlstone Park (27-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σοφίας καί τῶν τριῶν
Θυγατέρων αὐτῆς εἰς Darlinghurst.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τό Ναΐδριον
τοῦ Ἁγ. Βασιλείου τοῦ Ἱδρύματος τῶν Γηροκομείων τῆς Βασιλειάδος.
Μετά ταῦτα, εἰς τήν Μεγάλην Αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος, εὐλόγησε καί
ἔκοψε τήν Βασιλόπιττα καί διεβίβασε πρός τούς τροφίμους, τούς
ἐργαζομένους καί τούς ἐπισκέπτας, τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας ἐπί τῷ νέῳ ἔτει (31-12-06).
Κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο 2007 ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου Kogarah. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν
Βασιλόπιττα, ὁμιλήσας καταλλήλως καί διαβιβάσας τάς εὐχάς τοῦ
Σεβασμιωτάτου ἐπί τῷ νέῳ ἔτει (1-1-07).
-Παρέστη εἰς τήν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Στυλιανοῦ εὐλογία καί κοπή τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
(3-1-07).
-Προήδρευσε τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου Ν.Ν.Ο.
Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Κων/νο Βαρυπάτη καί τήν κα Ἑλένη Βλάχου
καί συνεζήτησαν διά τήν καλύτερη ὀργάνωση τῆς βοηθείας τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς πρός τήν Ἱεραποστολή τῆς Κένυας στήν Ἀφρική (4-107).
-Ἐλειτούργησε, ἐκήρυξε καί ἐτέλεσε τόν Μ. Ἁγιασμόν στόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Νεκταρίου Burwood (6-1-07).
-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον ἔλαβε μέρος στήν Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων εἰς τό Yarra Bay, καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησε
στό παρατεθέν πανηγυρικό Γεῦμα (7-1-07).
-Ἐδέχθη τόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Κουηνσλάνδης π. Δημήτριο
Τσάκα καί συνεζήτησαν γιά τήν ὀργάνωση τοῦ Θ΄ Παναυστραλιανοῦ
Συνεδρίου Νεολαίας, τό ὁποῖο θά λάβει χώρα στήν Βρισβάνη (9-1-07).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Μελβούρνης Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Ναοῦ Ἁγ. Εὐσταθίου κ. Θωμᾶ Μπουλαμάτσην μετά τοῦ υἱοῦ του
Χρήστου (10-1-07).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Γεράσιμον
Κούτσουρα. Ἐπίσης ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ. Γεωργίου Rose Bay π. Μιλτιάδη Χρυσαυγῆ (12-1-07).
-Ἐλειτούργησε εἰς τό Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου καί ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τόν Διάκονον π. Σταῦρον
Ἀγορούδη, ἐκ τῶν Ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, ὁμιλήσας

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ ἐλειτούργησε εἰς τόν Ἱ. Ναόν
Ἁγ. Γεωργίου Βρισβάνης καί ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερον τόν Διάκονον π.
Νικόλαον Brown παρουσίᾳ τῶν Συνέδρων τοῦ Θ΄Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου
καί πλήθους κόσμου (31-1-07).
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καταλλήλως (14-1-07).
-Ἐδέχθη τόν κ. Εὐάγ. Παπαγεωργίου, Μουσικόν καί ἐν συνεχείᾳ τήν
κα Τζένη Πάπας.
Προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς
Φιλοπτώχου (16-1-07).
-Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς
τόν ἑορτάζοντα Ἱ. Κοιμητηριακόν Ναόν. Εἰς τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας
ἐτέλεσε πάνδημο μνημόσυνο ὑπέρ πάντων τῶν ἀναπαυομένων ἐν τῷ
Κοιμητηρίῳ (18-1-07).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Ἀθανάσιο Γιάτσιο, Ἐφημέριον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.
Αἰκατερίνης Mascot καί συνεζήτησαν θέματα τῆς Ἐνορίας (19-1-07).
-Ἐδέχθη τούς ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς κ.κ. Τζάκ Πασσαρῆ καί Ἠλία Οἰκονόμου καί συνεζήτησαν διά
τόν ἑορτασμό τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821.
Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς π. Ἰω. Βαρβαρῆ.
Ἐπίσης ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου
Burwood π. Ἰω. Γρύλλη καί τούς ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικ. Συμβουλίου κ.
Ἰω. Τομαρᾶ καί Τιμολέοντα Σταυράκη (23-1-07).
-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον ἀνεχώρησε διά τήν Βρισβάνην,
ὅπου ἀπό 25 ἕως 28 Ἰανουαρίου συγκαλεῖται τό Θ΄ Παναυστραλιανό
Συνέδριο Νεολαίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, στίς ἐργασίες καί ἐκδηλώσεις
τοῦ ὁποίου ἔλαβε μέρος.
-Ἐλειτούργησε εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Βρισβάνης καί
ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν Διάκονον π. Νικόλαον Brown καί
ὡμίλησε καταλλήλως, παρουσίᾳ τῶν Συνέδρων τοῦ συγκληθέντος Θ΄
Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου Νεολαίας, καί πλήθους κόσμου.
Μετά ταῦτα, παρεκάθησε μετά τοῦ νεοχειροτονηθέντος, τῶν ἄλλων
Κληρικῶν, τοῦ Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας κ. Χριστοφ. Χαραλαμπάκη
καί τῆς συζύγου του Ἰωάννας, τοῦ Ἐπιτίμου Γενικοῦ Προξένου κ. Δημ.
Ράπτη, τοῦ Προέδρου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Γεωργίου Βρισβάνης
κ. Δημ. Γεωργίου, εἰς Γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσεν εἰς τό Κοινοτικό Κέντρο
ἡ Ἐνορία-Κοινότης.
Τό ἑσπέρας ἐπέστρεψε μετά τοῦ Καθηγητοῦ κ. Χριστ. Χαραλαμπάκη
καί τῆς συζύγου του εἰς τό Σύδνεϋ (28-1-07).
-Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἐνορίας Ἁγίας Αἰκατερίνης Mascot (31-1-07).

B' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ
Κατά τόν μῆνα Δεκέμβριον, ὁ Θεοφιλέστατος:
-Μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σύδνεϋ καί παρέστη εἰς τήν συνεδρίασιν
τῶν μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς. Τό ἑσπέρας ἐπέστρεψεν εἰς Μελβούρνην (1-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ν. τoῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Nunawading. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἀκολούθησε γεῦμα.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί
τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τόν Ἱ.Ν. τῆς Ἁγ.
Παρασκευῆς St. Albans (3-12-06).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ αἰδ. π. Χρήστου Δημολιάνη παρέστη καί
παρηκολούθησε τήν σχολικήν ἑορτήν τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
ἐπί τῇ λήξει τῶν μαθημάτων εἰς τήν αἴθουσα τοῦ Δημαρχείου Ivanhoe,
ἀπηύθυνε σύντομον χαιρετισμόν πρός ὅλους καί διεβίβασε τάς εὐχάς
καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (4-12-06).
-Προσκληθείς παρεκάθησε μετά τοῦ Διακόνου Μανασσῆ εἰς τό
χριστoυγεννιάτικο γεῦμα τοῦ Συλλόγου τῶν ἡλικιωμένων τῆς Ἐνορίας
τῶν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Bentleigh.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς
τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Νικολάου Yarraville. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ
ἡ Φιλόπτωχος παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλεστάτου καί
τῶν κληρικῶν πού ἔλαβαν μέρος εἰς τόν Ἑσπερινόν (5-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ.
Νικολάου Yarraville (6-12-06).
-Ἐπεσκέφθη τό νεό κοιμητήριον Bunurong καί συνηντήθη μετά τῆς
διευθυντρίας κ. Vicky Pridmore καί μελῶν τοῦ Trust καί συνεζήτησε
θέματα ἀφορῶντα τό ἑλληνορθόδοξον τμῆμα αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ μετά

τῶν κληρικῶν μας μετέβη εἰς τήν οἰκίαν τοῦ αἰδ. π. Δοῦκα Γεωργαλᾶ,
ὅπου ἡ πρεσβυτέρα παρέθεσε γεῦμα.
-Εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς παρέστη εἰς συνεδρίασιν τῆς
Κεντρικῆς Φιλοπτώχου (7-12-06).
-Παρουσίᾳ τοῦ αἰδ. π. Χρήστου Δημολιάνη ἐδέχθη τόν διευθυντήν
τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου κ. Neil Champion καί ἐνημέρωσε
αὐτόν περί τοῦ Κολλεγίου καί τῶν καθηκόντων αὐτοῦ (8-12-06).
-Ἐλ.ειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Νικολάου Yarraville.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον
γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος.
Ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον καί συνοδευόμενος ὑπό τοῦ
Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσιγκούνη, παρηκολούθησε τήν σχολικήν ἑορτήν
τοῦ Κολλεγίου τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Oakleigh ἐπί τῇ λήξει τῶν μαθημάτων,
ἀπηύθυνε σύντομον χαιρετισμόν πρός ὅλους καί διεβίβασε τάς εὐχάς

πανηγυρίζον Ναΐδριον τῆς Παναγίας Ἐλεούσης καί ἐν συνεχείᾳ
παρεκάθησε μεθ’ ὅλων τῶν πιστῶν εἰς τράπεζαν εἰς τόν περίβολον
αὐτοῦ (26-12-06).
-Ἐδέχθη τόν Πανοσ. π. Σωφρόνιον Κονιδάρην ἐκ Σύδνεϋ (27-12-06).
-Μετά τῶν μελῶν τοῦ Board καί τῶν τροφίμων τῆς Βασιλειάδος
παρεκάθησεν εἰς τό χριστουγεννιάτικον γεῦμα (28-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας
Σουμελᾶ Keilor.
Μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσιγκούνη ὑπεδέχθη εἰς τό
ἀεροδρόμον τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἡμῶν κ.κ. Στυλιανόν
προερχόμενον ἐκ Σύδνεϋ.
Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, κατά τήν
ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ.
Βασιλείου Brunswick, κατά τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος.
Ἐν συνεχείᾳ συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον παρέστη εἰς τήν ἐκδήλωσιν
τῆς παραμονῆς τῆς Πρωτοχρονιᾶς τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου
Fawkner (31-12-06).
Κατά τόν μῆνα 'Ἰανουάριον, ὁ Θεοφιλέστατος:
-Συνελειτούργησε μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. κ. Στυλιανοῦ
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Brunswick καί ἐν
συνεχείᾳ παρέστη εἰς τήν δοξολογία ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει καί τήν κοπήν τῆς
Βασιλόπιττας, τήν ὁποιαν διένειμεν μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τό
πολυπληθές ἐκκλησίασμα.
Παρεκάθησεν εἰς γεῦμα μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
αἰδεσ. π. Ἀθανασίου Τριανταφύλλου (1-1-07).
-Παρέστη εἰς τήν κοπήν τῆς Βασιλόπιττας ὑπό τοῦ Σεβ.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν 23ην ἐκδήλωσιν τῶν Καλάντων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
στήν Μελβούρνη (17-12-06).

καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (10-12-06).
-Ἐδέχθη τούς κ.κ. Στέλιον Τσιόλαν, καθηγητήν καί Γεώργιον Χριστοδούλου καί Σπῦρον Καραγιαννίδην, τελειοφοίτους τοῦ Κολλεγίου
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, εἰς τούς ὁποίους ἀνέθεσε τήν παρουσίαση τοῦ
προγράμματος τῶν ἐφετεινῶν Καλάντων.
Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη τόν ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Κουβαριτάκην, Γενικόν
Πρόξενον, ὁ ὁποῖος καί τόν ἀποχαιρέτισεν ἐπιστρέφων εἰς τήν
Γενέτειραν.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, ἐπί τῇ
μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος
τοῦ θαυματουργοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ν. τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg
(11-12-06).
-Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton. Μετά τό πέρας τοῦ
Ἑσπερινοῦ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἐπιτροπῆς καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος.
-Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν κ. Κων/νον Κόντην, ἐπί θεμάτων
ἀφορώντων τό Κολλέγιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καί τήν Βασιλειάδα. (1212-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Thomastown καί ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον
τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Χατζιάν, εὐεργέτιδος τοῦ ἐν λόγῳ Ἱ. Ναοῦ καί
ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς τράπεζαν τοῦ μνημοσύνου..
Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσιγκούνη παρέστη
καί παρηκολούθησε διά 23ην φοράν τήν ἐκδήλωσιν τῶν Καλάντων
πού ὀργανώνει ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή εἰς τό Festival Hall, τά ὁποῖα
παρηκολούθησαν καί ἐφέτος ἄνω τῶν 5,000 πιστῶν (17-12-06).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Northcote (24-12-06).
-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Ἐλειτούργησε καί ἀνέγνωσε τό ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν
Χριστουγέννων Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.
κ. Στυλιανοῦ εἰς τόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Eὐσταθίου South Melbourne (2512-06).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ φοιτητοῦ κ. Σεραφείμ Βασιλοπούλου,
μετέβη εἰς Bacchus Marsh καί ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τό

Ἀρχιεπισκόπου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου South Melbourne.
Παρεκάθησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς δεῖπνον εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
ζεύγους Ἀλεξάνδρου καί Εὐτυχίας Παντελιοῦ (2-1-07).
-Μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσιγκούνη προέπεμψεν εἰς τό
ἀεροδρόμιον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον ἡμῶν κ. κ. Στυλιανόν καί τόν
Διάκονο Σταῦρον Ἰβανόν ἐπιστρέφοντας εἰς Σύδνεϋ (3-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τῶν
Θεοφανείων Frankston καί ἐτέλεσε τόν Μέγα Ἁγιασμόν τῶν Φώτων.
Ἐν συνεχείᾳ μετά τοῦ αἰδ. π. Δοῦκα Γεωργαλᾶ καί τοῦ Διακόνου
Μανασσῆ καί ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος μετέβη εἰς τήν προκυμαίαν καί
ἐτέλεσε τόν καθιερωμένον Ἁγιασμόν καί ἔρριψε τόν σταυρόν εἰς τήν
θάλασσαν, τόν ὁποῖον ἀνέσυρε ὁ νεαρός Ἀνδρέας Μπουζίκας, εἰς τόν
ὁποῖον ἐπέδωσε ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Frankston χρυσοῦν
ἐπιστήθιον σταυρόν.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν
Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Carlton (6-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Carlton καί ἐν συνεχείᾳ μεθ’ ὅλου τοῦ ἱεροῦ
Κλήρου κατῆλθεν εἰς τήν προκυμαία Station Pier τοῦ Port Melbourne
καί ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν ἔρριψε τόν σταυρόν εἰς τήν θάλασσα
παρουσίᾳ πολλῶν ἐπισήμων μεταξύ τῶν ὁποίων Πέτρου Γεωργίου
ΜΡ, ἐκπροσώπου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Αὐστραλίας, Daniel Andrews MP, ἐκπροσώπου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Βικτωρίας, Νικολάου
Κότσιρα ΜΡ, ἐκπροσώπου τῆς Πολιτειακῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί τοῦ
κ. Παύλου Πιακῆ, ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου. Μετά τήν
κατάδυση παρεκάθησε μεθ’ ὅλων τῶν ἐπισήμων εἰς γεῦμα εἰς τόν
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Ἀπό τήν τελετήν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν προκυμαία
Station Pier τοῦ Port Melbourne (7-1-07).

τόπον τῆς καταδύσεως, ὅπου ἐπακολούθησε πανήγυρις μέχρι ἀργά
τό ἀπόγευμα (7-1-07).
-Παρέστη καί εὐλόγησε τό χριστουγεννιάτικο γεῦμα εἰς τήν
Βασιλειάδα, συνέφαγε μετά τῶν γερόντων καί τῶν μελῶν τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ἔκοψε καί διένειμε τήν Βασιλόπιττα εἰς
ὅλους (9-1-07).
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τοῦ νέου Ἐπισκόπου τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας Αὐστραλίας κ. κ. Εἰρηναίου, τόν ὁποῖον ἐσυνώδευαν ὁ
διάκονος Myroslav Popovich καί ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Λάζαρος Tzaran.
Ἐδέχθη τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Παντελεήμονα Βόλον ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Χίου, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται τούς ἐν Μελβούρνῃ
συγγενεῖς του (10-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Fawkner (14-1-07).
-Προέστη συνεδριάσεως τῶν ἱερέων καί τῶν διδασκάλων τῶν
Θρησκευτικῶν (Scripture) στά Δημόσια Σχολεῖα (15-1-07).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν
Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Sunshine. Μετά τόν Ἑσπερινόν παρεκάθησεν
εἰς δεῖπνον τῆς Φιλοπτώχου εἰς τήν αἴθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ.
Ναοῦ (16-1-2007).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἀντωνίου Sunshine. Ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον τῆς
Φιλοπτώχου εἰς τήν αἴθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Springvale. Μετά τό πέρας τοῦ
Ἑσπερινοῦ εἰς τήν αἴθουσαν ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ παρεκάθησεν εἰς
δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τῆς Φιλοπτώχου (17-1-2007).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου Springvale. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ἀκολούθησε γεῦμα εἰς τήν αἴθουσαν ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (18-1-2007).
-Ἐδέχθη τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Shepparton καί συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν τήν
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ἀντικατάστασιν τοῦ αἰδ. π. Στέργιου Καπακουλάκη, ὁ ὁποῖος, λόγῳ
προβλημάτων ὑγείας πού άντιμετωπίζει, συνταξιοδοτεῖται μετά τό
Πάσχα.
Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη τόν κ. Π. Μπαλτᾶν μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Σύρμως καί συνεχάρη αὐτούς διαβιβάζων ταυτοχρόνως πρός αὐτούς καί
τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου διά τόν ἀρραβῶνα αὐτῶν (19-1-07)
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Springvale. Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
αἰδεσ. π. Εὐσταθίου Λαδᾶ (21-1-07).
-Ἐδέχθη τόν αἰδ. π. Διογένην Πατσούρην ἐξ Ἀδελαΐδος μετά τῆς
πρεσβυτέρας αὐτοῦ (23-1-2007).
-Ἀνεχώρησε διά Βρισβάνην προκειμένου νά παραστεῖ καί συμμετάσχει εἰς τάς ἐργασίας τοῦ 9ου Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου
Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Ἀρχιεπισκοπῆς (25-1-07).
-Καθ’ ὅλην τήν ἡμέρα συμμετεῖχε εἰς τάς ἐργασίας τοῦ Συνεδρίου
(26-1-07).
-Μετέβη μεθ’ ὅλων τῶν Συνέδρων τῆς Νεολαίας εἰς Gold Coast,
ὅπου καί ἐγένετο ἡ λήξις τοῦ Συνεδρίου εἰς τό χώλλ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς
Ἁγίας Ἄννης.
Παρεκάθησεν εἰς γεῦμα μεθ’ ὅλων τῶν συνέδρων εἰς τό Ashmore
Steak and Seafood Restaurant.
Ἐπέστρεψεν εἰς Βρισβάνην μετά τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κόντη καί
ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐπιστρέφων εἰς Μελβούρνην (27-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς St
Albans. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρεκάθησεν εἰς γεῦμα
εἰς τήν αἴθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσιγκούνη
ἐπεσκέφθη εἰς τήν οἰκίαν αὐτῶν τόν κ. Γρηγόριον καί τήν σύζυγόν
του Μαρία Λάσκαρη ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ καί τῆς
συμπληρώσεως 40ετίας ἐγγάμου ζωῆς (28-1-2007).
-Μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσιγκούνη καί τοῦ κ. Κωνσταντίνου
Κόντη ὑπεδέχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον τό ζεῦγος Χριστοφόρου καί
Ἰωάννας Χαραλαμπάκη προερχομένους ἐκ Σύδνεϋ καί ἐν συνεχείᾳ τόν
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον ἡμῶν κ.κ. Στυλιανόν καί τόν Διάκονον Σταῦρον
Ἰβανόν μετά τῆς συζύγου του προερχομένους ἐκ Πέρθης.
Κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν Clayton, εἰς τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
Θεοφιλέστατος μετά τοῦ Σέρβου Ἐπισκόπου κ. κ. Εἰρηναίου παρέστησαν
συμπροσευχόμενοι ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι (29-1-07).
-Συνελειτούργησε μετά τοῦ Σέρβου Ἐπισκόπου κ. κ. Εἰρηναίου εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Clayton. Μετά τό πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας καλωσόρισε τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο κ. κ.
Εἰρηναῖον καί εὐχαρίστησε αὐτόν διά τήν παρουσία καί συμμετοχή του
εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.
Ἀκολούθως, οἱ Ἐπίσκοποι, μετά τῶν μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου καί τῆς Φιλοπτώχου, παρεκάθησαν εἰς γεῦμα εἰς τήν
αἴθουσαν παραπλεύρως του Ἱ. Ναοῦ (30-1-2007).
-Παρέστη εἰς τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων εἰς τό
Κολλέγιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Preston, τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπός μας εἰς τό νέο μεγαλοπρεπές γυμναστήριον.
Ἐν συνεχείᾳ μετά τοῦ ζεύγους Χ. καί Ἰ. Χαραλαμπάκη ἐπεσκέφθησαν
τήν Βασιλειάδα καί τήν Ἱ. Μονήν τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Northcote.
Παρέστη μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τήν ὁμιλίαν τοῦ κ. Χριστοφόρου Χαραλαμπάκη μέ θέμα «Γλῶσσα καί Λογοτεχνία», ἡ ὁποία ἐδόθη
εἰς τήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης South Yarra.
Τήν ὁμιλίαν παρηκολούθησαν περί τά 150 πρόσωπα, τά ὁποία ἔδειξαν
μεγάλο ἐνδιαφέρον καί ὑπέβαλαν σχετικάς ἐρωτήσεις (31-1-07).

Γ΄- Ε΄ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου
Κατά τόν μῆνα Δεκέμβριον, ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἀíå÷þñçóå ôÞí ðñùßáí åἰò Óýäíåû, ὅðïõ, åἰò ôÜ Ãñáöåῖá ôῆò Ἱåñᾶò
Ἀñ÷éåðéóêïðῆò, ìåôÝó÷åí åἰò ôÞí óõíåäñßáóéí ôïῦ Ἀñ÷éåðéóêïðéêïῦ
Óõìâïõëßïõ, ἐíçìåñþóáò ôüí Óåâáóìéþôáôïí Ðñüåäñïí êáß ôÜ
ÌÝëç áὐôïῦ äéÜ ôüí ÷ῶñïí åὐèýíçò ôïõ, ἐðéóôñÝøáò áὐèçìåñüí åἰò
Ἀäåëáΐäá (1-12-06).

-Ἐëåéôïýñãçóå êáß ἐêÞñõîåí åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí Ἁãßïõ Ἀíôùíßïõ
Prospect.
-ÐáñÝóôç åἰò ôïýò ἑïñôáóìïýò, åἰò Thebarton Oval, ôῶí ὑðü
ôῆò Ðáììáêåäïíéêῆò Ἑíþóåùò Íïôßïõ Áὐóôñáëßáò êáô’ ἔôïò
äéïñãáíïõìÝíùí «Äçìçôñßùí», ἀðåõèýíáò ÷áéñåôéóìüí êáß ìåôáöÝñùí
ôÜò åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ êáß ôÜò åὐ÷Üò ôïõ äé’ ἀíÜññùóéí
ôïῦ ἀðüíôïò ëüãῳ ἀóèåíåßáò ÐñïÝäñïõ ôῆò Ðáììáêåäïíéêῆò Ἑíþóåùò,
Ἀîéïô. ê. Êõñéáêïῦ Ðáëáéïëüãïõ (3-12-06).
-ÐáñÝóôç åἰò ôÞí ×ñéóôïõãåííéÜôéêç ἐêäÞëùóéí ôῶí ìáèçôῶí êáß
ìáèçôñéῶí ôïῦ íçðéáãùãåßïõ êáß ôῶí ôÜîåùí ἀðü 1çò ìÝ÷ñé 5çò ôïῦ
Äçìïôéêïῦ Ó÷ïëåßïõ ôïῦ Ἑëëçíïñèïäüîïõ Êïëëåãßïõ «ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ»
ôῆò ὁìùíýìïõ Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò Thebarton, åἰò ôïýò ὁðïßïõò
ìåôÝöåñå ôÜò åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ (4-12-06).
-Óõíïäåõüìåíïò ὑðü ôïῦ Ðáíïó. Ἀñ÷éì. ð. Óéëïõáíïῦ ÖùôåéíÝá,
ἀíå÷þñçóå äéÜ ðïéìáíôéêÞí ἐðßóêåøéí åἰò Coober Pedy.
-Ἐ÷ïñïóôÜôçóå êáß ἐêÞñõîå êáôÜ ôüí Ðáíçãõñéêüí Ἑóðåñéíüí åἰò ôüí
ἑïñôÜæïíôá Ἱåñüí Íáüí Ἁãßïõ ÍéêïëÜïõ Coober Pedy êáß ἐí óõíå÷åßᾳ
åὐëüãçóåí ἑüñôéïí ôñÜðåæáí ìåôáöÝñùí åἰò ôïýò ἐêåῖ ðéóôïýò êáß
ôïýò ἐê Ìåëâïýñíçò åὐëáâåῖò ðñïóêõíçôÜò ôÜò åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò
ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ (5-12-06).
-Ἐëåéôïýñãçóå êáß ἐêÞñõîåí åἰò ôüí ὡò ἄíù ðáíçãõñßæïíôá Ἱåñüí
Íáüí, óõìðáñáóôáôïýìåíïò, ὅðùò êáß êáôÜ ôüí Ἑóðåñéíüí, ὑðü ôïῦ
ð. Óéëïõáíïῦ êáß ôïῦ Áἰäåó. ð. Radomir Alexic, Ἱåñáôéêῶò ÐñïúóôáìÝíïõ
ôῆò ἐêåῖóå Óåñâéêῆò Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò ÐñïöÞôïõ Ἠëéïῦ.
-Óõíïäåõüìåíïò ὑðü ôïῦ ð. Radomir, ἐðåóêÝöèç ìåôÜ ôïῦ ð.
Óéëïõáíïῦ êáß ðñïóåêýíçóåí åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí ÐñïöÞôïõ Ἠëéïῦ ôῆò
Óåñâéêῆò Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò, ἐðéóôñÝøáò ôü ἑóðÝñáò åἰò Ἀäåëáΐäá
(6-12-06).
-ÐáñÝóôç åἰò ôÞí ×ñéóôïõãåííéÜôéêç ἐêäÞëùóéí ôïῦ Ἑëëçíéêïῦ
Ó÷ïëåßïõ ôῆò Ἐíïñßáò Ἁãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò Glenelg åἰò ôü Immanuel
College, ìåôáöÝñùí åἰò ôïýò ìáèçôÜò êáß ìáèçôñßáò ôÜò åὐ÷Üò êáß
åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ (8-12-06).
-ÐáñåõñÝèç åἰò ôÞí ôåëåôÞí ëÞîåùò ôῶí ìáèçìÜôùí åἰò ôü Ἑëëçíéêüí
Ó÷ïëåῖïí ôῆò Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò ÃåííÞóåùò ôïῦ ×ñéóôïῦ Port Adelaide
êáß ìåôÝöåñåí åἰò ôïýò ìáèçôÜò êáß ìáèçôñßáò ôÜò åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò
ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ.
-ÐáñÝóôç åἰò ôü ×ñéóôïõãåííéÜôéêï ãåῦìá ôïῦ Óõëëüãïõ
Óõíôáîéïý÷ùí Thebarton, ðáñáôåèÝí åἰò ôÞí áἴèïõóáí ôῆò ἘíïñßáòÊïéíüôçôïò Ἁãßïõ Ãåùñãßïõ Thebarton, êáß ìåôÝöåñåí åἰò áὐôïýò ôÜò
åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ.
-ἘôÝëåóå ôü ÌõóôÞñéïí ôïῦ ÃÜìïõ ôïῦ ê. ×ñÞóôïõ Óéïýôç ìåôÜ ôῆò
äßäïò ÅἰñÞíçò Óïöéáíïῦ åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí Ἁãßïõ Äçìçôñßïõ Salisbury
(9-12-06).
-Ἐëåéôïýñãçóå êáß ἐêÞñõîåí åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí Ἁãßïõ Ãåùñãßïõ
Thebarton.
-ÐáñåõñÝèç åἰò ôÞí ôåëåôÞí ëÞîåùò ôῶí ìáèçìÜôùí åἰò ôü ἩìåñÞóéïí Ἑëëçíïñèüäïîïí Äßãëùóóïí Äçìïôéêüí Ó÷ïëåῖïí «Ï ÁÃÉÏÓ
ÓÐÕÑÉÄÙÍ» ôῆò ὁìùíýìïõ Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò Unley, êáôÜ ôÞí
ὁðïßáí ἀðåöïßôçóáí ïἱ ôñåῖò ðñῶôïé ìáèçôáß ἀðü ôῆò ἱäñýóåþò ôïõ
ôü ἔôïò 2004, êáß ìåôÝöåñåí åἰò ôïýò ìáèçôÜò êáß ìáèçôñßáò ôÜò åὐ÷Üò
êáß åὐëïãßáò, ἰäéáéôÝñùò äÝ åἰò ôïýò ἀðïöïéôïῦíôáò ôÜò ðáôñéêÜò
ðñïôñïðÜò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ (10-12-06).
-Ἐ÷ïñïóôÜôçóå êáß ἐêÞñõîå êáôÜ ôüí Ðáíçãõñéêüí Ἑóðåñéíüí åἰò
ôüí ἑïñôÜæïíôá Ἱåñüí Íáüí Ἁãßïõ Óðõñßäùíïò Unley (11-12-05).
-Ἐëåéôïýñãçóå êáß ἐêÞñõîåí åἰò ôüí ὡò ἄíù ðáíçãõñßæïíôá Ἱåñüí
Íáüí êáß ἐí óõíå÷åßᾳ åὐëüãçóåí ἑüñôéïí ôñÜðåæáí ìåôáöÝñùí ôÜò
åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ.
-ÐáñåõñÝèç åἰò ôÞí ôåëåôÞí ëÞîåùò ôῶí ìáèçìÜôùí ôïῦ Ἑëëçíéêïῦ
Ó÷ïëåßïõ ôῆò Ἐíïñßáò Ἁãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò Glenelg åἰò ôü Immanuel
College, ìåôáöÝñùí åἰò ôïýò ìáèçôÜò êáß ìáèçôñßáò ôÜò åὐ÷Üò êáß
åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ.
-ÐáñåêÜèçóåí åἰò ἐðßóçìïí äåῖðíïí, ôü ὁðïῖïí ðáñåôÝèç åἰò
ἑóôéáôüñéïí ôῆò ðüëåùò, ðñüò ôéìÞí ôῶí ἀðïöïéôïýíôùí ìáèçôῶí
ôïῦ Ἑëëçíïñèïäüîïõ Êïëëåãßïõ «ÁÃÉÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ» ôῆò ὁìùíýìïõ
Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò Thebarton, ìåôáöÝñùí åἰò áὐôïýò ôÜò ðáôñéêÜò
åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ (12-10-06.
-ÐñïÞäñåõóå óõíåäñéÜóåùò ôῆò Ὀñãáíùôéêῆò Ἐðéôñïðῆò äéÜ ôïýò
ἑïñôáóìïýò ôῶí Èåïöáíßùí (13-12-06).
-Ἐëåéôïýñãçóå êáß ἐêÞñõîåí åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí Ἁãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò
Glenelg êáß ἐôÝëåóå ôü ἑîÜìçíïí Ìíçìüóõíïí ôïῦ ἀåéìíÞóôïõ Åὐáãüñá
Ðçëéþôïõ.
-ἘäÝ÷èç äéáäï÷éêῶò íÝïõò êáß íÝåò ôῶí Ἐíïñéῶí Ἁãßïõ ἈíäñÝïõ

Noarlunga êáß Ἁãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò Glenelg, óõíïäåõïìÝíïõò ὑðü
ôῶí Ἱåñáôéêῶò ÐñïúóôáìÝíùí, Áἰäåó. ðáôÝñùí Êùíóôáíôßíïõ
Óêïõìðïõñäῆ êáß Ðáíáãéþôïõ ÖùôÜêç, ἀíôéóôïß÷ùò, ïἱ ὁðïῖïé
ἔøáëáí ôÜ ×ñéóôïõãåííéÜôéêá ÊÜëáíôá
-Ðáñçêïëïýèçóå ôÞí ×ñéóôïõãåííéÜôéêç ἐêäÞëùóéí ôῆò Íåïëáßáò ôῆò
Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò ÐñïöÞôïõ Ἠëéïῦ Norwood, ὁìéëÞóáò ἐðéêáßñùò êáß
ìåôáöÝñùí ôÜò åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ (17-12-06).
-ÐñïÞäñåõóå óõíåäñéÜóåùò ôïῦ Ðñùôïâáèìßïõ Ðíåõìáôéêïῦ
Äéêáóôçñßïõ.
-Ðñïóêëçèåßò, ἐðåóêÝöèç ôüí ïἶêïí ôïῦ Áἰäåó. ð. Milorad Jovcic,
Ἱåñáôéêῶò ÐñïúóôáìÝíïõ ôῆò Óåñâéêῆò Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò Ἁãßïõ
ÓÜââá Woodville, êáß ἐôÝëåóå ôÞí ðáñáäïóéáêÞí äéÜ ôïýò ÓÝñâïõò
ἀäåëöïýò ìáò Ἀñôïêëáóßáí Slava ἐðß ôῇ ἱåñᾷ ìíÞìῃ ôïῦ Ἁãßïõ
ÍéêïëÜïõ, ðñïóôÜôïõ ôῆò ïἰêïãåíåßáò áὐôïῦ (19-12-06).
-ἘäÝ÷èç åἰò óõíåñãáóßáí ôÜ ÌÝëç ôïῦ Ἀñ÷éåðéóêïðéêïῦ Óõìâïõëßïõ,
ê. Âáó. Ôáëéáíôæῆí êáß ê. ἸùÜííçí Êéïóüãëïõ, êáß ôüí Ðñüåäñïí ôῆò
Ἐíïñßáò Ἁãßùí ÑáöáÞë, ÍéêïëÜïõ êáß ÅἰñÞíçò Athelstone, ê. Äéáìáíôῆí
ÃñáöéáäÝëçí.
-ἘäÝ÷èç åἰò ἐðßóêåøéí ôüí ἘöçìÝñéïí ôῆò ἐíôáῦèá Ïὐêñáíéêῆò
ðáñïéêßáò, Áἰäåó. Ðñåóâ. ð. ÅὐãÝíéïí Kvasniuk, ìåôÜ ôῆò ïἰêïãåíåßáò
áὐôïῦ (20-12-06).
-ἘäÝ÷èç íÝïõò êáß íÝåò ôῆò Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò ÐñïöÞôïõ Ἠëéïῦ
Norwood, ïἱ ὁðïῖïé ἔøáëáí ôÜ ×ñéóôïõãåííéÜôéêá ÊÜëáíôá (21-12-06).
Óõìðñïóåõ÷Þèçêå ἀðü ôïῦ Ἱåñïῦ ÂÞìáôïò ôïῦ Ἱåñïῦ Íáïῦ Ἁãßïõ
ÐáíôåëåÞìïíïò Glenelg êáôÜ ôÞí ἹåñÜí Ἀêïëïõèßáí ôῶí ÌåãÜëùí
Ὡñῶí ôῶí ×ñéóôïõãÝííùí (22-12-06).
-Ἐëåéôïýñãçóå êáß ἐêÞñõîåí åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí Ἁãßùí ÑáöáÞë,
ÍéêïëÜïõ êáß ÅἰñÞíçò Athelstone, ὅðïõ ἀðå÷áéñÝôéóå, åὐ÷áñéóôῶí êáß
ἐê ðñïóþðïõ ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ, ôüí ἀíá÷ùñïῦíôá, ìåôÜ ἑîÜìçíïí
ἐêêëçóéáóôéêÞí äéáêïíßáí ἐí Áὐóôñáëßᾳ, Áἰäåó. Ðñùô. ð. ἈèáíÜóéïí
Äáëéáíᾶí ἐê Èåóóáëïíßêçò.
-Ἐ÷ïñïóôÜôçóå êáß ἐêÞñõîå êáôÜ ôüí Ðáíçãõñéêüí Ἑóðåñéíüí åἰò
ôüí ἑïñôÜæïíôá Ἱåñüí Íáüí ÃåííÞóåùò ôïῦ ×ñéóôïῦ Port Adelaide,
ìåôáöÝñùí ôÜò åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò ôïῦ ÓåâáóìéùôÜôïõ (24-12-06).
-Ἐëåéôïýñãçóå êáß ἐêÞñõîåí, êáôÜ ôÞí Èåßáí Ëåéôïõñãßáí ôῶí
×ñéóôïõãÝííùí, åἰò ôüí ὡò ἄíù ðáíçãõñßæïíôá Ἱåñüí Íáüí êáß ἐí
óõíå÷åßᾳ ἐðåóêÝöèç åἰò ôÞí ïἰêßáí ôïõ ôüí ἄãïíôá ôÜ ὀíïìáóôÞñéÜ ôïõ
Ἱåñáôéêῶò ÐñïúóôÜìåíïí ôῆò Ἐíïñßáò-Êïéíüôçôïò, Áἰäåó. ÓáêåëëÜñéïí
ð. ×ñῆóôïí Êåëßäçí, êáß åὐëüãçóå ôÞí ðáñáôåèåῖóáí ôñÜðåæáí (2512-06).
-Ἐðß ôῇ ἑïñôῇ ôῆò ÓõíÜîåùò ôῆò Ὑðåñáãßáò Èåïôüêïõ, ἐ÷ïñïóôÜôçóå
êáß ἐêÞñõîå êáôÜ ôÞí Èåßáí Ëåéôïõñãßáí åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí Ἁãßïõ
ÐáíôåëåÞìïíïò Glenelg (26-12-06).
-Åἰò ôÜ ðëáßóéá ôῶí ἑïñôáóìῶí ôῆò Êåíôñéêῆò Íåïëáßáò «Ï
ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ» ἐðß ôῇ ἱåñᾷ ìíÞìῃ ôïῦ ðñïóôÜôïõ áὐôῆò, Ἁãßïõ
ÐñùôïìÜñôõñïò êáß Ἀñ÷éäéáêüíïõ ÓôåöÜíïõ, ἐ÷ïñïóôÜôçóå êáôÜ
ôüí Ἑóðåñéíüí åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí ÃåííÞóåùò ôïῦ ×ñéóôïῦ Port
Adelaide, ìåôáöÝñùí åἰò ôïýò íÝïõò ôÜò åὐ÷Üò êáß åὐëïãßáò ôïῦ
ÓåâáóìéùôÜôïõ. Ôüí èåῖïí ëüãïí ἐêÞñõîåí ἀããëéóôß ὁ ðíåõìáôéêüò
ὑðåýèõíïò ôῆò Íåïëáßáò, Ðáíïó. Ἀñ÷éìανδρίτης ð. Óéëïõáíüò
ÖùôåéíÝáò. Ἐí óõíå÷åßᾳ, åἰò ôÞí áἴèïõóáí ἐêäçëþóåùí ôῆò ἘíïñßáòÊïéíüôçôïò, ðáñåôÝèç äåῖðíïí ὑðü ôῆò Êåíôñéêῆò Íåïëáßáò êáß
ôïῦ Ä. Óõìâïõëßïõ êáß ôῆò Öéëïðôþ÷ïõ Ἀäåëöüôçôïò ôῆò ἘíïñßáòÊïéíüôçôïò (27-12-06).
-ἘäÝ÷èç åἰò ἀðï÷áéñåôéóôÞñéïí ἐðßóêåøéí ôüí ἀíá÷ùñïῦíôá ìåôÜ
ἑîÜìçíïí ἐêêëçóéáóôéêÞí äéáêïíßáí ἐí Áὐóôñáëßᾳ, Áἰäåó. Ðñùô. ð.
ἈèáíÜóéïí Äáëéáíᾶí ἐê Èåóóáëïíßêçò, ìåôÜ ôῆò èõãáôñüò áὐôïῦ
Ìáñßáò (28-12-06).
-ἘäÝ÷èç åἰò óõíåñãáóßáí ôÜ ÌÝëç ôïῦ Ἀñ÷éåðéóêïðéêïῦ Óõìâïõëßïõ,
ê. Âáó. Ôáëéáíôæῆí êáß ê. ἸùÜííçí Êéïóüãëïõ, êáß ôüí Ἱåñáôéêῶò
ÐñïúóôÜìåíïí ôῆò Ἐíïñßáò Ἁãßùí ÑáöáÞë, ÍéêïëÜïõ êáß ÅἰñÞíçò
Athelstone, Áἰäåó. Ðñåóâ. ð. Íéêüëáïí Ðáýëïõ.
-ἘäÝ÷èç åἰò ἐðßóêåøéí ôüí Äñ. ἸùÜííçí ØáñïììÜôçí ἐê Óýäíåû
(29-12-06).
-ἘäÝ÷èç ὁìÜäá ἙëëÞíùí ôῆò ðáñïéêßáò, ïἱ ὁðïῖïé ἔøáëáí ôÜ
Ðñùôï÷ñïíéÜôéêá ÊÜëáíôá, ôÜ ἔóïäá ôῶí ὁðïßùí èÜ äéáèÝóïõí åἰò
ïἰêïíïìéêÞí ἐíßó÷õóéí ôïῦ íïóïêïìåßïõ Queen Elizabeth (30-12-06).
-Ἐëåéôïýñãçóå êáß ἐêÞñõîåí åἰò ôÞí ἹåñÜí ÌïíÞí Ἁãßïõ Íåêôáñßïõ
Croydon Park.
-Óõìðñïóåõ÷Þèçêå ἀðü ôïῦ Ἱåñïῦ ÂÞìáôïò êáôÜ ôüí Ἑóðåñéíüí
ôῆò ἑïñôῆò ôïῦ Ì. Âáóéëåßïõ åἰò ôüí Ἱåñüí Íáüí Ἁãßïõ ÐáíôåëåÞìïíïò
Glenelg (31-12-06).
15

Κατά τόν μῆνα Ἰανουάριον, ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Glenelg, μετά δέ τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε τήν δοξολογίαν ἐπί τῷ νέῳ ἔτει (1-1-07).
-Εὐλόγησεν, ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, τήν Ἁγιοβασιλόπιτα, εἰς τό προαύλιον
τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, Κληρικῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν Ὀρθοδόξων
δικαιοδοσιῶν, τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης τῆς Πολιτειακῆς Κυβερνήσεως τῆς Ν. Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Michael Atkinson, τῶν Προέδρων καί
μελῶν τῶν Δ.Σ. τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων, τῶν Κυριῶν τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τῶν Διευθυντῶν καί στελεχῶν τῶν Ὀργανισμῶν
Προνοίας καί τῶν Κολλεγίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί πλήθους κόσμου. Ὡμίλησε μέ θέμα τήν ὑπό τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀντιμετώπισιν
τῶν προβλημάτων καί δυσκολιῶν τῆς ζωῆς καί μετέφερε τάς εὐχάς καί
εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ὡμίλησεν, ἐπίσης, ὁ ἐκ Σύδνεϋ λαϊκός
ἱεροκῆρυξ Δρ Ἰωάννης Ψαρομμάτης περί τῆς ἀξιοποιήσεως τοῦ χρόνου
μας μέ στόχο τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς (2-1-07).
-Τήν παραμονήν τῶν Φώτων ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg καί
ἐτέλεσε τόν Μέγαν Ἁγιασμόν (5-1-07).
-Τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανίων ἐλειτούργησεν, ἐκήρυξε καί ἐτέλεσε τόν
Μέγαν Ἁγιασμόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Thebarton
-Ἐτέλεσε τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τῆς νεοφωτίστου Χαρικλείας, θυγατρός τοῦ ζεύγους Ἰωάννου καί Εἰρήνης Δρούσια, εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Prospect (6-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Glenelg. Ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου (Ἑλλήνων καί λοιπῶν Ὀρθοδὀξων), εἰς τήν τελετήν καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν προβλῆτα τοῦ Glenelg, εἰς ἥν παρέστησαν ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Πολυπολιτιστικῶν Ὑποθέσεων,
Ἐντιμ. κ. Michael Atkinson, ἐκ προσώπου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ν.
Αὐστραλίας Ἐξοχ. κ. Mike Rann, ὁ σκιώδης Ὑπουργός Πολυπολιτιστικῶν
Ὑποθέσεων, Ἐντιμ. κ. Martin Hamilton-Smith, ἐκ προσώπου τοῦ
Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἐξοχ. κ. Iain Evans, Βουλευταί καί Γερουσιασταί, Δήμαρχοι διαφόρων περιοχῶν καί πλῆθος κόσμου, ὁμιλήσας
ἐπικαίρως καί μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Ἐν συνεχείᾳ, προσῆλθεν εἰς τήν πρός τιμήν του παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ
Δημάρχου τῆς πόλεως Holdfast Bay, Ἐντιμ. κ. Ken Rollond, δεξίωσιν, καί
ἀκολούθως ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς
κατ’ ἔτος διοργανουμένου Πανηγυριοῦ (7-1-07).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
(9-1-07).
-Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Κυριακοῦ Παλαιολόγου, Προέδρου τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Νοτίου Αὐστραλίας,
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood.
-Ἐκήρυξε τήν ἐπίσημον ἔναρξιν τῆς ἐτησίας πανηγυρικῆς ἐκδηλώσεως
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Port Adelaide «Ἑλληνική
Μέρα» (13-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου
Noarlunga (14-1-07).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν
ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Prospect (16-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς
εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (17-1-07).
-Συμπροσευχήθηκε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ
τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg.
-Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν Ἐντιμ. κ. Βασ. Ταλιαντζῆν, Μέλος τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Σιλουανόν Φωτεινέαν, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου
Croydon Park καί τόν Αἰδεσ. π. Νικόλαον Παύλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone.
-Προήδρευσεν εἰς κοινήν συνεδρίασιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων
τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone, λαβοῦσαν
χώραν εἰς τό Ἐνοριακόν Κέντρον, συμμετασχόντων καί τῶν Μελῶν τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, Ἐντιμ. κυρίων Βασ. Ταλιαντζῆ καί Ἰωάν.
Κιοσόγλου (18-1-07).
-Ἐτέλεσεν εἰς τό κοιμητήριον Τρισάγιον διά τόν ἀείμνηστον Χρῆστον
Παλαιολόγον.
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Παναγιώτου Φωτάκη, πα16

ρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Καθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀδελαΐδος εἰς τά Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς “Heads of Churches Committee”
(20-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
Thebarton καί ἐτέλεσε τό ἐτήσιο Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου
Παλαιολόγου.
-Ἐτέλεσε τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ κ. Χριστοδούλου Μιλτιάδους
μετά τῆς δίδος Μαρίας Παπαχαραλάμπους, στελέχους τῆς Κεντρικῆς
Νεολαίας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
Athelstone.
-Ἀνεχώρησεν εἰς Βρισβάνην διά νά συμμετάσχῃ εἰς τάς ἐργασίας τοῦ
9ου Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
τό ὁποῖον συνῆλθεν ἀπό 25-28 Ἰανουαρίου 2007.
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Βρισβάνης συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον εἰς Πέρθην.
-Συμμετέσχε, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, εἰς τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ κ. Μιχαήλ Παλάση, υἱοῦ τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, Ἐντιμ. κ. Εὐσταθίου Παλάση, μετά τῆς
δίδος Εὐδοκίας Ἀναστασᾶ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης Northbridge.
-Μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ Forrestfield,
ὅπου, κατ’ ἐντολήν τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἔκειρεν εἰς Μοναχόν τόν θεολόγον Παναγιώτην Καραλῆν, ἀπόφοιτον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
-Παρεκάθησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τήν γαμήλιον δεξίωσιν
τοῦ ζεύγους Μιχαήλ καί Εὐδοκίας Παλάση (27-1-07).
-Συλλειτούργησε προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν καρέντα Μοναχόν Παναγιώτην
Καραλῆν, εἰς τόν ὁποῖον ἔδωσε τό ὄνομα Ἐλπίδιος.
-Συμμετέσχε, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, εἰς τόν Ἁγιασμόν
τῶν νεοανεγερθέντων κελλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
-Παρεκάθησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς γεῦμα παρατεθέν εἰς
τούς πιστούς ὑπό τοῦ νεοχειροτονηθέντος Διακόνου π. Ἐλπιδίου εἰς
τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Δυτικῆς Πέρθης.
-Παρεκάθησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς δεῖπνον παρατεθέν εἰς
αὐτούς καί ἄλλους προσκεκλημένους εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, Ἐντιμ. κ. Εὐσταθίου Παλάση (28-107).
-Προέπεμψεν εἰς τό ἀεροδρόμιον Πέρθης τόν Σεβασμιώτατον
ἀναχωροῦντα εἰς Μελβούρνην.
-Προήδρευσεν Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν Κληρικῶν τῆς Πέμπτης
Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐδέχθη
εἰς περαιτέρω συνεργασίαν τούς Μοναχούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ, μεταφἐρων εἰς ἅπαντας τίς ἐντολές τοῦ Σεβασμιωτάτου διά τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων καί
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς (29-1-07).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου
Dianella, παρουσίᾳ ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου
Ἡμερησίου Διγλώσσου Κολλεγίου «Ἅγιος Ἀνδρέας». Σύντομον ὁμιλίαν
εἰς τήν ἀγγλικήν ἀπηύθυνε καί ὁ νεοχειροτονηθείς Διάκονος π. Ἐλπίδιος,
ἐκπαιδευτικός τοῦ ὡς ἄνω σχολείου.
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Πέρθης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (30-1-07).
-Ἐδέχθη τόν Ἁγιορείτην Πνευματικόν, Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην π. Δαμασκηνόν, ἀφιχθέντα μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τήν πόλιν
μας διά νά δεχθῆ τίς ἐξομολογήσεις τῶν πιστῶν ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί παρεκάθησε μετ’ αὐτοῦ εἰς γεῦμα
(31-1-07).
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