«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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Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ.
Σήμερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε, καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε»!
(Ἰδιόμελον Λιτῆς Χριστουγέννων)

Ἡ ἀπόστασις καὶ πόλωσις ἀνάμεσα εἰς τὸν Θεὸν καὶ
τὸν ἄνθρωπον, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἐπιφέρει ἡ ἁμαρτία
τοῦ ἀνθρώπου, κατηργήθη μὲ τὴν πρόσληψιν ἀκεραίας
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπὸ τὸν Μονογενῆ Υἱὸν καὶ
Προαιώνιον Λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἡ κατὰ τὴν «εὐδοκίαν» τοῦ
Θεοῦ, κατὰ τὸ πρῶτον δηλαδὴ καὶ ὁλόθυμον θέλημά Του,
Σάρκωσις τοῦ Υἱοῦ Του, καταργεῖ κάθε ἀπόστασιν, ἑνώνει
τὸν οὐρανὸν μὲ τὴν γῆν καὶ συνάπτει τὸ δημιούργημα μὲ
τὸν Δημιουργόν!
«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον καὶ τῆς τῶν
ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις», ἔψαλεν ἡ Ἐκκλησία
κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία,
διὰ τῆς ἀφιερώσεως τῆς μακαρίας Μαρίας εἰς τὸν Ναὸν
καὶ τῆς ἐκεῖ προετοιμασίας της διὰ νὰ γίνῃ χωρίον τοῦ
Ἀχωρήτου Θεοῦ, ἤνοιγε τὸν δρόμον τῆς Ἐνσάρκου
Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ καὶ προεκήρυττε τὴν σωτηρίαν μας.
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον καὶ τοῦ
ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις˙ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς
τῆς Παρθένου γίνεται», ἔψαλε πάλιν ἡ Ἐκκλησία κατὰ
τὴν ἑορτὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τότε ποὺ συνετελέσθη ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου ἡ ἄσπορος σύλληψις τοῦ Ἀσυλλήπτου
εἰς τὴν ἁγίαν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου καὶ ἤρχισε νὰ
«συνυφαίνεται», ἡ θεία μὲ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ
ὁ Θεὸς ἄνθρωπος γέγονεν, «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»,
κατὰ τὴν ἔκφρασιν τοῦ Μ. Ἀθανασίου. Ἡ «εὐδοκία»,
λοιπόν, ἡ ὁποία ἐχαιρετίσθη κατὰ τὰ Εἰσόδια, καὶ ἡ
σωτηρία, ἡ ὁποία «ἐκεφαλαιώθη» καὶ ἐφανερώθη κατὰ
τὸν Εὐαγγελισμόν, σήμερον, κατὰ τὴν μεγάλην καὶ
ἁγίαν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων, καθίσταται ἁπτὴ
πραγματικότης! Σήμερον «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», καὶ οἱ Ἄγγελοι ἐπανηγύρισαν τὸ
γεγονὸς ψάλλοντες: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»!
Μὲ τὴν Σάρκωσιν, τὴν Ἐνανθρώπησιν τοῦ Λόγου,
ἤδη ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἔχει δυνάμει
συντελεσθῆ. Διότι, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ πιστεύσουν
εἰς τὸν Ἰησοῦν, ζήσουν ζωὴν σύμφωνον μὲ τὴν πίστιν
αὐτήν, σύμφωνον μὲ τὰς ἐντολὰς καὶ τὴν ὅλην
διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ, ὑψώνονται μὲ τὴν τοιαύτην
θεάρεστον βιοτὴν καὶ καθίστανται φίλοι καὶ κοινωνοὶ

τοῦ Θεοῦ! Γίνονται «θείας κοινωνοὶ φύσεως», θεοὶ κατὰ
χάριν! Τοῦτο συντελεῖται ἀποκλειστικῶς μέσα εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν, ὅπου ὁ ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται ἐν Χριστῷ καὶ
υἱοθετεῖται ὑπὸ τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος,
καί, ἐν συνεχείᾳ, διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων καὶ τῆς
καλλιεργείας τῆς ἀρετῆς, πληροῦται θείας χάριτος καὶ
Πνεύματος Ἁγίου καὶ αὐξάνει «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς
μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», μέχρις
ὅτου φθάσει νὰ λέγῃ μετὰ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός». Τοὺς οὕτω
τελειουμένους ὁ Χριστὸς δὲν τοὺς θεωρεῖ ἁπλῶς φίλους
Του ἤ ἀδελφούς Του, ἀλλὰ τοὺς ἀναγνωρίζει ὡς μέλη
τοῦ Σώματός Του. Διὰ τοῦτο καὶ ἔλεγεν ἀπὸ τοῦ ὕψους
τοῦ Σταυροῦ πρὸς τὴν Παναγίαν Μητέρα Του περὶ τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου» καὶ εἰς
τὸν Ἰωάννην «ἰδοὺ ἡ Μήτηρ σου». Τὰ Χριστούγεννα,
λοιπόν, ἀνοίγουν διάπλατα τὴν θύραν τῆς κατὰ χάριν
χριστοποιήσεως καὶ θεοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου, καὶ
ἕνεκα τούτου ἀκριβῶς «ἄγει ἑορτὴν, ἐν χαρᾷ πᾶσα ἡ
κτίσις, καὶ οἱ οὐρανοὶ σὺν ἡμῖν ἀγαλλιῶνται» κατὰ τὴν
εὔσημον καὶ σωτήριον αὐτὴν ἡμέραν!
Μὲ αὐτὰ τὰ χαρμόσυνα καὶ ἐλπιδοφόρα δεδομένα
εἰς χεῖρας, ἀπευθύνομεν, ἀπὸ τῆς ἐν Φαναρίῳ καθηγιασμένης καθέδρας τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, θερμὰ ἑόρτια συγχαρητήρια καὶ ἐγκαρδίους Πατριαρχικὰς εὐχὰς ἐπὶ τῇ «μητροπόλει τῶν
ἑορτῶν» πρὸς ἅπαντα τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον προσφιλῆ καὶ
ἐπιπόθητα τέκνα τῆς ἁγιωτάτης Μητρὸς Ἐκκλησίας,
κληρικοὺς παντὸς βαθμοῦ, μονάζοντας καὶ λαϊκούς,
ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, μικροὺς καὶ μεγάλους,
μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς ἐμπεριστάτους, τοὺς ἐν θλίψει,
ἀνάγκῃ καὶ δοκιμασίᾳ εὑρισκομένους. Εἴθε, ὁ ἐν σπηλαίῳ
γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς προαιώνιος Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ καὶ χάριν ἡμῶν Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου, νὰ καταστήσῃ
πάντας ἡμᾶς ἀξίους τῆς κενωτικῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἁγίας
καὶ προσκυνητῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας Του!
Φανάριον, Χριστούγεννα ,βθ’
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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+ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας,
παντί τῷ Ἱερῷ Κλήρῳ καί τῷ εὐσεβεῖ Λαῷ
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

+STYLIANOS

							
By the grace of God Archbishop of Australia
To all the Clergy and devout faithful
of our Greek Orthodox Archdiocese

Ἀδελφοί Συλλειτουργοί καί τέκνα προσφιλέστατα ἐν
Χριστῷ τεχθέντι,

Brother concelebrants and beloved children in Christ
who is born,

T

he ‘great and paradoxical mystery’ of the divine
Incarnation, which we are called upon to celebrate
each year in Church and at our homes with gratitude
and compunction, for all humankind, finds us curiously
and completely ‘perplexed’ each year.
If we were not overly concerned about established
public opinion, we could almost say that it astonishes us!
And it astonishes us to the point of leaving us
speechless, and sometimes even in a state of panic.
Although all Christians know from the outset, more or
less, the central message that will formally be conveyed
to us once again in order to console our largely stressful
daily life, each of us nonetheless struggles to overcome
a host of inner obstacles which may spoil the joy and
optimism of Christmas.
However, the obstacles being mentioned here are
not the ‘personal sins’ which one could express, with
contrition, to a spiritual father in confession.
They are rather the scandalous socio-political
situations which increasingly ‘reduce’ the horizon of
the thinking person. And sometimes they make the
contradictions (between the ‘divine promises’ and daily
practice) unbearable, at least for those who, in spite of this,
still dare to declare that ‘the Lord God lives’.
So in seeing the ‘impasse’ that our lives face in the
present world, we are in danger of losing our ‘orientation’.
Yet this means that perhaps we have not taken seriously
enough the assurances of Christ Himself concerning the
temporary and fleeting nature of this world.
Both of these characteristics of our life in the world
require great caution and spiritual ‘discernment’, so that
we do not interpret them erroneously.
This danger is unfortunately a ‘given’ for all of us,
whether we are clergy or lay people, educated or less
educated.
Indeed, the danger becomes even greater based on the
fact that Christ spoke intensely about the affliction which
all of us will unavoidably taste during our life on earth:

ό «μέγα καί παράδοξο μυστήριο» τῆς θείας
Ἐνανθρωπήσεως, τό ὁποῖο καλούμαστε κάθε
χρόνο νά ἑορτάσουμε στόν Ναό καί στά σπίτια
μας μέ εὐγνωμοσύνη καί κατάνυξη, γιά λογαριασμό
ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μᾶς βρίσκει
περιέργως κάθε φορά σέ πλήρη «ἀμηχανία».
Ἄν δέν ντρεπόμασταν τήν δημόσια καί καθιερωμένη
κοινή γνώμη, σχεδόν θά λέγαμε ὅτι μᾶς αἰφνιδιάζει!
Καί μᾶς αἰφνιδιάζει ἀφίνοντάς μας ἄφωνους,
κάποτε μάλιστα μέχρι τόν βαθμό τοῦ πανικοῦ.
Ἐνῷ ἐκ τῶν προτέρων, ὅλοι περίπου οἱ πιστοί
γνωρίζουμε λίγο ἤ πολύ, ποιό εἶναι τό κεντρικό
μήνυμα πού θά μᾶς μεταδοθεῖ πάλι ἐπίσημα, γιά νά
παρηγορήσει τήν ἐν πολλοῖς ὀδυνηρή καθημερινότητά
μας, ἐν τούτοις καθένας ἀγωνίζεται νά ξεπεράσει μέσα
του πλῆθος ἐμποδίων, πού πᾶνε νά «ματαιώσουν» τήν
χαρά καί τήν αἰσιοδοξία τῶν Χριστουγέννων.
Τά ἐμπόδια ὅμως γιά τά ὁποῖα ὁ λόγος, δέν εἶναι τά
«προσωπικά ἁμαρτήματα», πού θά μποροῦσε κανείς
νά τά ἐκφράσει, ἔστω μέ συντριβή, εἰς τόν Πνευματικό
ἐν ἐξομολογήσει.
Πρόκειται μᾶλλον γιά σκανδαλώδεις κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις, πού συνεχῶς «στενεύουν» τόν
ὁρίζοντα τοῦ σκεπτόμενου ἀνθρώπου καί καθιστοῦν
κάποτε ἀνυπόφορες τίς ἀντιφάσεις (ἀνάμεσα στίς
«θεῖες ἐπαγγελίες» καί στά καθημερινά βιώματα)
ἐκείνων τοὐλάχιστον, πού παρά ταῦτα τολμοῦν ἀκόμη
νά δηλώνουν ὅτι «ζῆ Κύριος ὁ Θεός».
Σ’ αὐτό λοιπόν τό «ἀδιέξοδο» πού βλέπομε νά ἔχει
ὁδηγηθεῖ ἡ ζωή μας στόν παρόντα κόσμο, κινδυνεύει
νά χάσουμε τόν «προσανατολισμό» μας.
Αὐτό ὅμως σημαίνει, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὅτι ἴσως
«δέν πήραμε ὅσο θά ‘πρεπε σοβαρά» τίς διαβεβαιώσεις
τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ γιά τήν «προσωρινότητα» καί
τήν «παροδικότητα» τοῦ παρόντος κόσμου.
Καί τά δύο αὐτά χαρακτηριστικά τῆς ἐν τῷ κόσμῳ
ζωῆς μας, ἀπαιτοῦν μεγάλη προσοχή καί πνευματική
«διάκριση», ὥστε νά μήν τά ἑρμηνεύσουμε λανθασμένα.
Ὁ κίνδυνος αὐτός δυστυχῶς εἶναι «δεδομένος»
γιά ὅλους μας, κληρικούς ἤ λαϊκούς, μορφωμένους ἤ
λιγότερο μορφωμένους.
Καί γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερος αὐτός ὁ κίνδυνος
ἀπό τό γεγονός, ὅτι ὁ Χριστός μίλησε ἔντονα γιά τήν
«θλίψη» πού ἀναπόφευκτα θά γευθοῦμε ὅλοι στόν
ἐπίγειο βίο μας:
«Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε,
ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον»
(Ἰωάν. 16, 33).
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“In the world you will have affliction; but be of good
cheer.
I have overcome the world”
(John 16:33)
In a past Christmas Message, we had commented with
compassionate understanding on the ‘complaint’ of a
monk of Mt Athos who came from Asia Minor. He had
been ‘tormented’ from a very young age, and so he would
say with tears to the pilgrims who came to his Monastery:

Σέ παλαιότερο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά μας, εἴχαμε
σχολιάσει μέ φιλάνθρωπη κατανόηση, τό «παράπονο»
ἑνός «παιδιόθεν» βασανισμένου Μικρασιάτη Ἁγιορείτη, πού μέ δάκρυα ἔλεγε στούς προσκυνητές τοῦ
Μοναστηριοῦ του ὅτι, «Ἡ θλίψη δέν ἀντέχεται, μήτε
ἀκόμη καί ἀπό τόν συνεχῶς ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο».
Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί συμπλήρωνε ὅτι, «Μόνο ὁ
Θεάνθρωπος μποροῦσε νά νικήσει τόν κόσμο»!
Ἄν ὅμως ἀναλύσουμε προσεκτικά τό τόσο ἀνθρώπινο
αὐτό «παράπονο» τοῦ Ἁγιορείτη Μοναχοῦ, θά δοῦμε
ὅτι κατά βάθος δέν μαρτυροῦσε μήτε «ἀπαισιοδοξία»,
μήτε «μοιρολατρική» στάση ζωῆς.
Ἀντιθέτως, ἦταν μιά τίμια καί γενναία ὁμολογία.
Μάλιστα δέ διπλῆ.
Ἀπό τό ἕνα μέρος, ἀναγνωρίζοντας τόν ἀδιάκοπο
ἀγῶνα πού ὀφείλει νά κάνει ὁ ἄνθρωπος ὅσο ζεῖ.
Κι’ ἀπό τό ἄλλο μέρος, ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ κόσμος
ὄντως «μπορεῖ νά νικηθεῖ», ἀλλά μόνο ἐν ὀνόματι τοῦ
Θεανθρώπου.
Ἔτσι ὅμως βλέπομε ὅτι, ἀπό τήν ἀπόλυτη ἀρχικά
ἀμηχανία μας, βρεθήκαμε σχεδόν ἀπροσδόκητα στήν
πιό συγκλονιστική ὁμολογία τοῦ Ἀποστόλου τῶν
Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀξιωθεῖ νά δηλώνει μέχρι
τέλους «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ»
(Φιλιπ. 4, 13)!
Μ’ αὐτό λοιπόν τό συνεχῶς δοκιμαζόμενο «ἀνεξάντλητο» θάρρος τοῦ «πιστοῦ δούλου», θά παραμερίσουμε κι ἐφέτος καθένας μας, καί ὅλοι μαζί,τίς
πίκρες καί τά «συντρίμια»πού σωρεύτηκαν γύρω καί
μέσα μας, γιά νά ἀπολαύσωμε τήν εἰρήνη καί τήν
εὐδοκία τῶν Χριστουγέννων.
Ἀλλά πρό πάντων δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνοῦμε τήν
βαθύτατη σχέση πού ἔχει ἡ «εἰρήνη» μέ τήν «εὐδοκία»,
δηλ. τήν «ἀγαθή διάθεση».
Χωρίς εἰρήνη δέν προκύπτουν «ἀγαθές διαθέσεις».
Καί χωρίς εὐδοκία μεταξύ μας, μάταια θά περιμέναμε
νά γευθοῦμε τά ἀγαθά τῆς εἰρήνης.
Εἰς τόν ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων Ἐνανθρωπήσαντα
Θεόν Λόγον, ἀνήκει ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς
αἰώνας. Ἀμήν!
Διάπυρος πρός Αὐτόν εὐχέτης
Ὁ Αὐστραλίας Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ
Χριστούγεννα 2009

“Affliction cannot be endured, not even by a man who struggles
continually.” Which is why he would add: “Only the GodMan could overcome the world”!
Yet if we carefully analyze this very human ‘complaint’
of the Athonite monk, we can see that, deep down, he was
showing neither a pessimistic nor a fatalistic approach to
life.
On the contrary, it was an honest and brave confession.
A dual confession, in fact.
On the one hand, it acknowledged the ceaseless
struggle that everyone must undergo for as long as they
live.
And on the other hand, it expressed the conviction that
the world can truly be “overcome”, but only in the name
of Christ.
So after our absolute helplessness initially, we
see ourselves almost unexpectedly making the most
astonishing confession with Paul, the Apostle to the
Nations, who was able to state until the end: “I can
do all things through Christ who strengthens me” (Philip.
4:13)!
Therefore with this continually tried and tested and
‘inexhaustible’ courage of the ‘faithful servant’, each of
us - and all of us together - will once again put aside this
year the sorrows and ‘debris’ which has piled up around
and within us, so as to enjoy the peace and good will of
Christmas.
Yet above all, we must never forget the deep relationship
between ‘peace’ and ‘good will’, ie. ‘good disposition’.
Without peace there cannot be good will. And without
good will between us, we would be waiting for the fruits
of peace in vain.
To God the Word, who became Incarnate for all people,
be honour and worship to all ages. Amen!
Christmas 2009
With fervent prayers to God
Archbishop S T Y L I A N O S
Primate of the Greek Orthodox Church in
Australia
[Translation from the original Greek - DK]

Ἀπό τόν Ἁγιασμό τῆς θεμελιώσεως τοῦ κτηρίου “The performing Arts and sports centre” τοῦ Διγλώσσου Ἡμερησίου Κολλεγίου “Ἁγιος Σπυρίδων”
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (Σύδνεϋ 25-8-09)
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St Ignatius the Theophoros of Antioch:

Vision of the Christian Life as seen in His Letters to the Ephesians and Magnesians
by Philip Kariatlis

O

n the 20 December, the Orthodox Church
celebrates the memory of St Ignatius the Godbearer.1 Known as one of the apostolic fathers,
St Ignatius was a disciple of St John the Evangelist
and also St Polycarp, bishop of Smyrna. Whilst on his
way to Rome, under guard to be martyred because
of his refusal to offer sacrifices to the pagan gods
at the command of the emperor Trajan (98-117AD),
he wrote a series of seven letters, which have been
preserved to this day. Indeed, it is precisely through
these letters that we are able to discern what little
we know about his life and theology. He travelled
through Philadelphia and stayed in Smyrna for a
short time where he wrote his letters to the Ephesians,
Magnesians, Trallians and the Romans; he was then
taken to Troas where he made contact with the
Philadelphians, Smyrneans and Polycarp. The seven
letters are significant in that they reveal an example
of very early Christian theology. In this brief article,
we will examine one area of his thought, namely his
vision of the Christian life.
In closely reading the writings of St Ignatius
(specifically his letters to the Ephesians and the
Magnesians),2 one is struck at first to see that the
Christian life for the early Church was not focused
on any form of individual piety, nor in one’s personal
progress in the virtues or any private contemplation
on Christ. What is all-important for St Ignatius
is the ecclesial dimension of what today we call
‘spirituality’. Accordingly, whilst it is true that St
Ignatius’ fundamental teaching on the Christian life
was one centred around the historical person of Jesus
Christ, it is also equally true that this could only take
place by being a member of Christ’s body, namely, the
Church. In fact, not concerned with formulating any
theoretical or ideological constructs of the spiritual
life, St Ignatius saw the life of a faithful person
fundamentally connected to a concrete community
headed by a bishop. Today, faithful to St Ignatius’
teaching, the Orthodox Church would teach that

1. There are many legends related to his life, one of which suggests that as a little boy he was embraced by Jesus Christ who
said to Him: “Truly I tell you, unless you change and become
like children, you will never enter the kingdom of heaven” (Mt
18:3). He is known as God-bearer because of his intense desire to
remain in communion with God through prayer and because of
the fact that the Lord had embraced him as a little boy.
2. Only the contents of two letters are examined in this brief
article since the predefined word length would not allow us to
do justice to all seven letters.
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Christ continues to be present to the faithful within
the context of the Church, and it is in this ecclesial
context that He can continue to be encountered.
Indeed, only if one appreciates the importance that
St Ignatius attributed to one’s life and communion
with Christ taking place within a specific community
of believers, will one then be able to discern the
many references to the importance of the person of
the bishop – since the bishop was the tangible head
of the concrete assembly. St Ignatius for example,
wrote:
Where the bishop appears, there let the
people be, just as where Jesus Christ is, there
is the catholic Church.3
Clearly, we see that it was within the ecclesial
community, headed by the bishop and in communion
with him, that the faithful could be assured that
the truth about Christ was being proclaimed in a
genuine manner, and, at the same time, was being
safeguarded against error and heresy.
Now, what also becomes clear is that, grafted onto
God within a specific community, the person had
to express this solidarity with others in charitable
deeds. Not only was the ecclesial dimension of the
spiritual life stressed, but also all working together
to build up the body of Christ, each with their own
unique charisms. Consequently, based on St Ignatius’
vision of the spiritual life, it can easily be said that
the early Christians saw their life basically centred
around a community in which a person’s life was
fulfilled by seeking to live not in isolation or an
alleged existential self-sufficiency, but rather a life
in service for the other – “may my soul be given
for yours”4 he would say – since immortality was
founded in this communal mode of existence.
Undeniably, for St Ignatius there can be no life in
Christ without service and love towards the other.
For this reason, faith in Jesus Christ and love towards
neighbour are always brought together in this
thought: “faith towards Jesus Christ, and love…
are the beginning and end of our life”.5 Now, with
respect to faith in Jesus Christ, whilst the starting
point may be different – either out of fear in God’s
future judgement or love – what is all important is
that one be found in Christ:
3.Smyrn. 8,2.
4. To the Ephesians, 21,1.
5. To the Ephesians, 14.1.

“For let us either fear the wrath to come,
or love the grace which is present – one of
the two – only let us be found in Christ Jesus
unto true life.”6
It is the historical revelation of God in the person
of Jesus Christ7 who “was conceived by Mary by
the dispensation of God as well as of the seed of
David”8 “at the time of procuratorship of Pontius
Pilate”9 in which a person finds the “newness of
eternal life”10 However, whilst seeing the ultimate
destiny of the human person in Christ, he also
affirmed that this could only be achieved through
love: “love is the road which leads up to God”.11
For this reason, true discipleship, for St Ignatius,
insofar as it was to reflect Christ’s life, necessarily
implied a life of suffering – for the other – since this
was the very example given by Christ, after which
our life too was to be modelled. He wrote:
“For when you heard that I had been
sent a prisoner from Syria, for the sake of
our common name and hope, in the hope
of obtaining by your prayers the privilege
of fighting with beasts at Rome, that by
doing so I might be enabled to be a true
disciple.”12
Whilst some may see in this passage a misguided
zeal to be put to death, for St Ignatius, it was his
concern to be a true example for others, that did not
deter him from martyrdom. Since seeking Christ was
everything, true human life would be achieved after
he died. It is for this reason that, despite his impending
death, he could speak of only just beginning to be a
disciple “for now I do but begin to be a disciple”13
since true life began after death.
Bringing together and in harmony the glorification
of Christ and service towards the other as fundamental
presuppositions for the Christian life, St Ignatius also
set out to delineate, in a concrete way, how this was
to be lived out. In one excerpt, he listed in a very
succinct manner, seven points of how the Christian
life as service towards the other could be actualised.
6. To the Ephesians, 11.1.
7. Cf. To the Magnesians 8.2: “For there is one God, who manifested himself through Jesus Christ his son, who is his Word
proceeding from silence.” Interestingly, Ignatius anticipates
a later Christology as is seen in the following: “There is one
Physician, who is both flesh and spirit, born and yet not born,
who is God in man, true life in death, both of Mary and of God,
first passible and then impassible, Jesus Christ our Lord.” (To
the Ephesians 7.2).
8. To the Ephesians, 18.2
9. To the Magnesians 11.1.

Whilst not an exhaustive list, it was, nevertheless,
indicative of his vision of the spiritual life. After
exhorting the Ephesians to ‘pray unceasingly’ for all
people, he outlined seven attributes of the Christian
life:
“Be yourselves gentle in answer to their
wrath; be humble minded in answer to
their proud speaking; offer prayer for their
blasphemy; be steadfast in faith for their
error; be calm for their cruelty and do not seek
to retaliate. Let us be proved their brothers
by our forbearing, and let us be imitators of
the Lord”.14
That all the virtues are those of Christ Himself is
evident in his last exhortation which sums up all
those preceding – namely to be imitators of Christ.
Furthermore, far from being mystically esoteric, his
advice was encouraging and profoundly simple – a
language, which can still speak to today’s society and
indeed will continue to do so for all eternity.
Ultimately his spirituality was one which could
be captured by the word, ‘communion’ and it was
this communion of love which was the foundation
of eternity: “let there be nothing in you which
can divide you, but be united… as a lesson of
immortality”.15 And so, it would therefore be no
exaggeration to state that the essence of the Christian
life could be summarised by the notion of communion
– the solution par excellence to the impasse of
isolationism. More particularly, for Ignatius, that
ecclesial communion was that existential reality which
represented the unique potential of salvation from
alienation and people’s struggle from mere survival
in their loneliness.
Accordingly, the perennial importance of Ignatius’
vision with respect to the Christian life for us today
lies in its vision of the person radically transformed
from an ‘individually-centred’ mode of thinking,
which worldly success might wish to impose to one
defined principally in terms of this existential event of
communion. And today, it is precisely in the Church,
that the entire world can share in God’s communal
mode of existence, which includes freedom – that is
being free from the bounds of death; love - that is
ceasing to draw our existence from our individuality
which is corrupt and mortal; but instead seeking
the freedom of personal relationships - a life as a
communion of love. And so, in summary, any notions
of solitude or isolation are ultimately incompatible
with Ignatius vision of human persons since this
would deprive them of being essentially what God
is – the communion of love between Father, Son and
Holy Spirit.

10. To the Ephesians, 19.3
11. To the Ephesians, 9.1.
12. To the Ephesians, 2.2
13. To the Ephesians, 3.1.

14. To the Ephesians, 10:2-3.
15. To the Ephesians, 6.2.
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St Andrew's
Greek Orthodox Theological College
INAUGURAL PATRISTIC SYMPOSIUM
The inaugural St Andrew’s Patristic Symposium was
dedicated to the personality and perennial significance of St
Basil the Great. The event, conceived as a series of evening
lectures – two presentations every Wednesday night –
delivered throughout the month of September and the first
week of October, proved a heartening success.
The Symposium was officially opened by His Eminence
on Wednesday 2 September. He made a series of personal and
introductory remarks with reference to the perennial significance
of St Basil’s various contributions. On the same first night Dr
John Lee presented a paper dedicated to the exploration of the
Basilian universe from a linguistic point of view entitled ‘Why
Didn’t St Basil Write in New Testament Greek?’
The second night hosted the papers presented by Rev.
Dr Doru Costache and Dr James Athanasou. Fr Costache’s
contribution, ‘Elements of the Christian Worldview in
Works by, and Attributed to, St Basil the Great’, attempted
to highlight, in a critical manner, the relevance of St Basil’s
approach to Christian cosmology. In turn, Dr Athanasou
depicted the contours of a fascinating new understanding, with
regards to St Basil’s character, as a deeply humble person, a
true challenge to the established perception.
The third night occasioned the presentation of Dr Ken
Parry’s paper, ‘The Iconography of St Basil’, in absentia
by Mr Dimitri Kepreotes, and that of a recent graduate of
the College, Mr Mario Baghos, ‘St Basil’s View of the End
Times’. Dr Parry’s presentation addressed the consistency of
St Basil’s iconographical representations beginning with the
earliest preserved (dating from the sixth century) until the turn
of the millennia. Mr Baghos’ paper thoroughly explored the
fabulous domain of St Basil’s eschatology, challenging current
approaches to the field.
The fourth set of lectures took place on 23 September. Rev.
Gerasimos Koutsouras presented ‘The Value of Psalmody in
Church Worship according to St Basil’. He shared a number

of excerpts from the writings of St Basil which highlighted the
importance of music for the soul in its communion with God.
This paper was followed by Rev. Alan Galt’s presentation,
‘Pastoral Care in St Basil’, which concentrated on St Basil’s
pastoral approach to the faithful of the time, and how this
could serve as a model in pastoral care today.
On the fifth night of the Symposium Mr Dimitri Kepreotes
offered a paper on ‘St Basil the Great as Educator: Implications
of the Address to Youth’, highlighting the large – yet critical
– appreciation of the great Cappadocian for classical Greek
paideia. His paper was followed by the presentation by Mr
Anthony Papantoniou on ‘The Christology of St Basil the
Great’. Placing the Christological elaborations of St Basil
within a historical context, Mr Papantoniou pointed out the
main parameters of ecclesial Christology, the divinity of the
Son of God and the kenotic dimension of his dwelling on earth
for our salvation.
The sixth and final night witnessed the presentation by
Mr Philip Kariatlis, ‘St Basil’s Contribution to the Trinitarian
Doctrine: A Harmonious Synthesis of Greek Culture and the
Biblical Worldview’. In his talk, Dr Kariatlis addressed, among
other things, aspects referring to the challenges posed to the
ecclesial conscience by the misuse and imprecise application of
a series of philosophical terms. Also, he espoused the perennial
significance of St Basil’s terminological contributions to the
clarification of Trinitarian doctrine. The Symposium reached
its close through a panel discussion participated by the
convenors along with Rev. Koutsouras, Drs Athanasou and
Parry, and Messrs Kepreotes, Papantoniou and Baghos.
His Grace Bishop Seraphim conveyed the blessings and
gratitude of His Eminence to the speakers, organisers and the
audience, emphasising once more the spiritual goal of the
event.
Audio recordings are available at http://www.sagotc.edu.
au/downloads.html.

Panel discussion by presenters during the final evening.

Presentation by Dr John Lee during the opening night.
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Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ν Τ ΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΑΣ
A’ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας
κ.κ. Στυλιανοῦ
Κατά τόν μῆνα Σεπτέμβριον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Ἐδέχθη τόν Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος εἰς Ν. Ζηλανδίαν
κ. Εὐάγγελον Δαμιανάκην μετά τῆς Συζύγου αὐτοῦ
Γλυκερίας, οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν μονίμως εἰς
Γενέτειραν (2-09-09).
-Παρέστη εἰς τό ὑπό τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς τοῦ
Ἀπ. Ἀνδρέου διοργανωθέν εἰδικό Πατερικό Συμπόσιο
εἰς τήν Αἴθουσαν Τελετῶν αὐτῆς, μέ θέμα «Ὁ Μέγας
Βασίλειος: Ἡ προσωπικότης καί διδασκαλία αὐτοῦ
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Προλογίσας ὁ Σεβασμιώτατος,
ἐσχολίασε τόν ἀνυπέρβλητο ρόλο τοῦ Ἁγ. Βασιλείου,
ὄχι μόνον ὡς Ποιμένος καί Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας
τῆς Καππαδοκίας, ἀλλά καί ὡς ἡγετικοῦ Θεολόγου,
καθώς καί κοινωνικοῦ ἀναμορφωτοῦ (Μνημειῶδες
τό φιλανθρωπικό Ἱδρυμα «Βασιλειάς»). Τό Συμπόσιο
διήρκεσε, κατά διαλείμματα, ἀπό 2/9 ἕως 7/10/09. Κύριοι
ὁμιληταί ἦσαν: ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Dr John Lee, ὁ Dr π.
Doru Costache, ὁ Prof. Δημ. Ἀθανασοῦ, ὁ Dr Ken Parry,
ὁ Μάριος Μπάγος, ὁ π. Γεράσιμος Κούτσουρας, ὁ Rev
Alan Galt, ὁ Δημ. Κυπριώτης, ὁ Ἀντ. Παπαντωνίου καί ὁ
Dr Φίλιππος Καριατλῆς.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς (3-9-09).
-Ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Πέρθην, πρός
ἐκπλήρωση σειρᾶς προγραμματισμένων ὑποχρεώσεων
τετραημέρου (ἀπό 4/9 ἕως 7/9), καταλύσας εἰς τό
Ξενοδοχεῖον Hilton Parmelia.
(α) Ἐπεσκέφθη τό Ἡμερήσιο Δίγλωσσο Κολλέγιο
τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου, ὅπου ὡμίλησε καταλλήλως εἰς τούς
μαθητάς καί Διδασκάλους. Ἤκουσε ἀπό τόν Διευθυντήν
καί ἄλλα μέλη τοῦ Προσωπικοῦ περί τῆς προόδου τῶν
ἐν γένει προγραμμάτων τοῦ ἐν λόγῳ Ἐκπαιδευτηρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Στυλιανός μετά τοῦ Ὑπουργοῦ
Δικαιοσύνης τῆς ΝΝΟ κ. Ἰωάννου Χατζηστέργου κατά τήν τελετήν
θεμελιώσεως τοῦ Κέντρου Τεχνῶν καί Άθλητισμοῦ τοῦ Κολλεγίου
“Ἁγ. Σπυρίδων” τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (Σύδνεϋ 25-8-09).

(β) Ἐπεσκέφθη τό Hellenic Aged Care Centre καί
τούς ἐν αὐτῷ τροφίμους, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν
παλαίμαχον συνεργάτην τῆς Ἐκκλησίας κ. Ἠλίαν
Μπατάλην. Ἐπίσης ἐπεσκέφθη τόν οἰκουροῦντα κ.
Πασχ. Λιτόπουλον (ἀδελφόν τοῦ Πρωτοπρ. π. Γεωργ.
Λίτα).
(γ) Προήδρευσε Ἱερᾶς Συνάξεως τῆς Ε’ Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας.
(δ) Εὐλόγησε τόν Γάμον τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παλάσση
(υἱοῦ τοῦ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Συμβουλίου κ. Εὐστ. Παλάσση), μετά τῆς Δίδος Ἑλένης
Ρομποτῆ, εὐχηθείς εἰς αὐτούς τά δέοντα σέ σχετική
προσλαλιά, ἐνώπιον πλήθους προσκεκλημένων, μεταξύ
τῶν ὁποίων παρίστατο καί ὁ Ὁμογενής Κυβερνήτης Δυτ.
Αὐστραλίας Ἐξοχ. Κομνηνός Μιχαήλ μετά τῆς Συζύγου
του Ἰουλίας (5-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ.
Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ, προχειρίσας εἰς Ἀρχιμανδρίτην
τόν Καθηγούμενον αὐτῆς π. Εὐάγριον Κουτούζην,
ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς τήν μοναστηριακήν
τράπεζα μετά τοῦ ἐκκλησιάσματος.
-Τό ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον Δεῖπνον παρατεθέν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κ. Εὐστ. Παλάσση (6-9-09).
-Ἀφίχθη εἰς Μελβούρνην καί ἐχοροστάτησεν εἰς τόν
Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ ἱεροῦ Προσκυνήματος
Παναγίας Καμαριανῆς Red Hill, συνοδευόμενος ἀπό
ἐπιτελικούς συνεργάτας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Θεοφ.
Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ (7-9-09).
-Τήν κυριώνυμον ἡμέρα, συνελειτούργησε μετά τοῦ
Ἐπισκόπου Δέρβης, τοῦ Ἱερατ. Προϊσταμένου π. Ἐλευθ.
Τάτση καί ἄλλων Κληρικῶν, κηρύξας καταλλήλως.
-Ἐπηκολούθησε πανηγυρική τράπεζα διά τούς
Λειτουργούς καί τό ἐκκλησίασμα.
Εἰς τά ἐν Μελβούρνῃ Γραφεῖα, ἐδέχθη τούς ὑποψηφίους Κληρικούς κ. Γ. Ἀδαμάκην καί Ἀ. Μωρογιάννην
(8-9-09).
-Ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς Σὐδνεϋ (9-9-09).
-Ἐδέχθη τόν Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος «ΕΣΤΙΑ» π.
Ἄγγελον Ἀλιφιεράκην καί εἶχε μετ’ αὐτοῦ συνεργασίαν
διά θέματα λειτουργίας τοῦ ὡς ἄνω Ὀργανισμοῦ (11-9-09).
-Ἱερούργησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως εἰς τόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Liverpool,
ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν Ἑορτασμῶν 40 ἐτῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπό τό ἐπίσημο γεῦμα τό ὁποῖον διοργάνωσε, μετά τήν θ. λειτουργία εἰς τήν ὁποία χοροστάτησε καί ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Στυλιανός, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀπό
τῆς ἱδρύσεως της, ἡ Ἐνορία-Κοινότης Ἁγίων Ραφαήλ Νικολάου καί
Εἰρήνης Liverpool (Σύδνεϋ 13-9-09)
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Παρεκάθησεν εἰς τό πανηγυρικόν γεῦμα καί ἐπέδωκε
Διπλώματα Εὐαρεσκείας εἰς ἐξέχοντα μέλη τοῦ Διοικ.
Συμβουλίου καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος διά τήν
ἐπί μακρόν προσφοράν των, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ
μετά τοῦ Ἱ. Προϊσταμένου π. Χρ. Βέργου. Μετά τήν
ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου κ. Ἀργυροῦ, ὡμίλησεν ἐκτενῶς
ὁ π. Βέργος, τήν ὅλη δέ ἐκδήλωση κατέκλεισεν ὁ
Σεβασμιώτατος διά θερμῶν συγχαρητηρίων εὐχῶν,
πρός ὅλους τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἵδρυση καί
ἀνάπτυξη τοῦ ἐν προκειμένῳ ἱεροῦ ἔργου.
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱδιαίτερο Γραμματέα του
Ἀρχιμ. π. Κύριλλον Ζήσην, μετέβη εἰς Wollongong,
ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ, παρεκάθησε δέ μέ τούς
Κληρικούς καί τό ἐκκλησιάσμα εἰς τήν νηστήσιμον
ἑόρτιον τράπεζα (13-9-09).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος, ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐφημίας Bankstown, ἐν
συνεχείᾳ δέ παρεκάθησε εἰς κοινήν τράπεζα (15-9-09).
-Ἐδέχθη ἐπίσκεψη Ἀντιπροσωπείας τῶν Greek
Young Matrons’ Association, τῆς ὁποίας ἡ Πρόεδρος κα
Σοφία Βούσγα παρέδωκε εἰς τόν Σεβασμιώτατον καί
Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, ἐπιταγή ὔψους
$10,000, πρός ἐνίσχυσιν τῶν προγραμμάτων αὐτῆς.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σοφίας καί τῶν
Τριῶν Θυγατέρων Αὐτῆς (Taylor Square), ἀκολούθως
δέ παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον δεῖπνον μεθ’ ὅλων
τῶν συνεργατῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας καί τοῦ
ἐκκλησιάσματος τῶν προσκυνητῶν (16-9-09).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἰδιαίτερο Γραμματέα
του Ἀρχιμ. π. Κύριλλον Ζήσην καί τόν Διευθυντήν
τῶν Κεντρικῶν Γραφείων κ. Χ. Ἰορδανίδην, μετέβη
ἀεροπορικῶς εἰς Cairns (QLD), διά τούς ἑορτασμούς
15ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου
τοῦ Βαπτιστοῦ, καί τοῦ συναφοῦς δικτύου κοινωνικῶν
ὑπηρεσιῶν τοῦ γνωστοῦ ὡς St John’s Community Care.
Εἰς τούς ἀφιχθέντας, καθώς καί εἰς τόν Ἀρχιερατικόν
Ἐπίτροπον Κουηνσλάνδης Οἰκ. π. Δημ. Τσάκαν,

Στιγμιότυπον ἀπό τό 33ο Walk-a-thon πρός ἐνίσχυσιν τοῦ Κέντρου
Προνοίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (Σύδνεϋ 1-11-09)
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παρετέθη ἐπίσημο Δεῖπνο, παρουσίᾳ τῶν Συμβουλίων
τῆς Ἐνορίας καί τῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς St John’s Care.
Ὡμίλησε ἐν συντομίᾳ ὁ Προεδρεύων κ. Theo Bakalakis
ἐκ μέρους καί τοῦ Ἱερατ. Προϊσταμένου π. Κων.
Τσακάλου, ὁ δέ Σεβασμιώτατος συνεχάρει ὅλους τούς
συνδαιτημόνας, καί εὐχαρίστησε διά τό ἐπιτελούμενον
ὑποδειγματικόν ἔργον.
-Τήν ἑπομένην, ὁ Σεβασμιώτατος συνελειτούργησε
μέ τόν Ἀρχιμ. π. Κύριλλον, τόν Οἰκον. π. Δημ. Τσάκα
καί τόν Πρεσβ. π. Κων. Τσάκαλον, καί ἐκήρυξε
καταλλήλως. Μεταξύ ἄλλων παρέστησαν ὁ κ. Steve
Wettenhall, Γραμματεύς τῆς τοπικῆς Βουλῆς, ἡ κα
Margaret Cochrane, Ἀντιδήμαρχος τῆς πόλεως Cairns,
καθώς καί οἱ Βουλευταί κ.κ. Curtis καί Warren Pitt.
Εἰς τό τέλος ἐτελέσθη Ἁγιασμός καί τά Ἐγκαίνια τῆς
Νέας Πτέρυγος, καί ἐπηκολούθησε ἐπίσημο Γεῦμα
μέ τίς συνήθεις προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις. Μέ
τήν εὐκαιρία αὐτή, ἀπένειμεν ὁ Σεβασμιώτατος εἰς
τόν Ἀντιπρόεδρον κ. Κάρολον Γιανναράκην Δίπλωμα
Εὐαρεσκείας, διά τήν ἀδιάλειπτον συνεργασίαν του εἰς
τό ἐν προκειμένῳ πολύπλευρον ἔργον (20-9-09)
-Πρό τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τό Σύδνεϋ, ἐπηκολούθησε
τριήμερον ἀναπαύσεως μέ τήν θερμή φιλοξενία τοῦ
ζεύγους Θ. & Ε. Μπακαλάκη καί τοῦ π. Κωνσταντίνου
μετά τῆς πρεσβυτέρας του.

Ἀπό τόν ἁγιασμόν τῶν ἐπισήμων ἐγκαινίων τοῦ νέου κτηριακοῦ
Συγκροτήματος τοῦ Διγλώσσου Δημοτικοῦ Σχολείου “οἱ Ἅγιοι
Πάντες” τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Διακρίνονται ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
Δήμαρχος Belmore, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος (Σύδνεϋ
25-10-09).

Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Προέστη Δοξολογίας ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει τῶν
Μαθητῶν Γ’ Λυκείου τοῦ Ἡμερησίου Κολλεγίου Ἁγ.
Σπυρίδωνος Kingsford, εἰς τούς ὁποίους παρέδωκε
τήν Καινή Διαθήκη, ἀπηύθηνε δέ εἰς αὐτούς λόγους
νουθεσίας καί παραινέσεως διά τήν μελλοντικήν των
σταδιοδρομία.
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψη τοῦ νέου Πρέσβεως
τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμπέρρᾳ κ. Ἀλεξίου Χριστοπούλου,
μετά τῆς εὐγενεστάτης Συζύγου αὐτοῦ Τένιας,
ἐκράτησε δέ αὐτούς εἰς τήν μεσημβρινήν τράπεζα.
-Ἐδεξιώθη εἰς τήν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μετά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κέντρου Προνοίας, τούς ἐθελοντάς εἰς
τίς διάφορες ὑπηρεσίες τοῦ Κέντρου, καί προσέφερε
Διπλώματα Εὐαρεσκείας, ὡς ἐπίσης καί Διπλώματα
σέ παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας. Εἰς τήν ὁμιλία του
ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη ὅλων μας δι’ ὅσα ἐπιτελεῖ
ἀόκνως τό Κέντρο Προνοίας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ.
Στυλ. Μαγδαλοπούλου μετά τῶν συνεργατῶν του καί
τήν συνεχῆ στήριξη ἐκ μέρους τοῦ Προεδρεύοντος τοῦ
Διοικ. Συμβουλίου, κ. Ἄγγ. Χατσατούρη. Αἱ κυρίαι τῆς

Φιλοπτώχου εἶχαν ἑτοιμάσει, ὅπως πάντοτε, πλούσια
ἐδέσματα (1-10-09).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος, προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας εἰς
τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Redfern, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Συνεδρίου Νεολαίας Ν.Ν.Ο.
(μέ θέμα «Ἡ εὐθύνη τῆς Νεολαίας στήν σύγχρονη
κοινωνία»), παρουσίᾳ διαφόρων Ἐπισήμων καί ἄλλων
παροικιακῶν παραγόντων (9-10-09).
-Ἐδέχθη τόν Δρα Δημήτριον Ἀθανασοῦ, ἐκ τῶν
Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστ.
Ἀνδρέου, καί συνεζήτησαν θέματα ἀφορῶντα τήν
Σχολήν (22-10-09).
-Βοηθούμενος ἀπό τόν Οἰκ. π. Χρῆστον Τριανταφύλλου καί τόν Διάκονον Γεώργιον Λιάγκα, ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγ.
Πάντων Βelmore, ἀκολούθως δέ ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν
Ἐγκαινίων εἰς τόν αὔλιον χῶρον τοῦ ὁμωνύμου
Δημοτικοῦ Σχολείου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος, παρουσίᾳ
τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως,
Βουλευτοῦ κ. Jason Clare, τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης τῆς
Ν.Ν.Ο. κ. Ἰω. Χατζηστέργου, τοῦ Δημάρχου Canterbury κ.
Robert Furolo καί ἄλλων ἐκπροσώπων τῆς Πολιτειακῆς
Κυβερνήσεως, τοῦ Προέδρου καί Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου, καθώς καί διαφόρων ἄλλων παραγόντων
καί μαθητῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἐκπαιδευτηρίου (25-10-09).
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Πρέσβην τῆς Αὐστραλίας
ἐν Ἑλλάδι κ. Jeremy Newman, καί συνεζήτησαν θέματα
ἀφορῶντα τίς δύο Χῶρες (27-10-09).
-Ἐδέχθη τόν ἀπόφοιτον τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς
κ. Παν. Μπουρμποῦ, παρουσίᾳ τοῦ ἐκ τοῦ Καθηγητικοῦ
Σώματος καί Διευθυντοῦ τῶν Ἐκδόσεων St Andrew’s
Press, κ. Δημ. Κυπριώτη, διά προσωπικόν του θέμα (3010-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως, κατά τόν
Μ. Ἑσπερινόν τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ,
εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Μarrickville (31-10-09).
Κατά τόν μῆνα Νοέμβριον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος, ἐκήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ 33ου Walk-A-

Ἀπό τήν ἐκδήλωσιν εἰς τήν Αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός
τιμήν τῶν Ἐθελοντῶν τοῦ Κέντρου Προνοίας καί τήν ἀπονομή
Διπλωμάτων Εὐαρεσκείας (Σύδνεϋ 1-10-09).

Τό τραπέζι τῶν ἐπισήμων κατά τό Δεῖπνον τό ὠργανωθέν ὑπό
τῶν Ἐνοριῶν - Κοινοτήτων ΝΝΟ, ἐπί τοῖς Ὀνομαστηρίοις τοῦ
Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανοῦ (Σύδνεϋ 27-11-09).
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Thon, πού ἐφέτος ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν Ἐνορίαν
Ἁγ. Νικολάου Marrickville. Μεταξύ τῶν ἐπισήμων
προσῆλθε καί ἡ ἀναπληρώτρια Premier Carmel Tebbutt.
Τό συλλεγέν ποσόν, τό ὁποῖο πάντοτε διατίθεται διά τό
Κέντρον Προνοίας, ἀνῆλθε εἰς $40,000 (1-11-09).
-Ἐδέχθη τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Εἰρηναῖον
τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἐν Αὐστραλίᾳ καί Ν. Ζηλανδίᾳ,
μετά τοῦ Διακόνου του π. Sasha, ὅπου, παρόντος καί
τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος, συνεζήτησαν
θέματα κανονικῆς καί ἐκκλησιολογικῆς φύσεως.
Ἀκολούθως, ἐκράτησεν αὐτούς εἰς κοινήν μεσημβρινήν
τράπεζαν (3-11-09).
-Ἐδέχθη τόν Καθηγητήν τοῦ Macquarie University
καί ὡσαύτως Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς
Δρα Ken Parry, εἶχε δέ μετ’ αὐτοῦ συζήτηση περί τῆς
μελλοντικῆς πορείας καί καλυτέρας ἀξιοποιήσεως
διαφόρων φοιτητῶν μεταπτυχιακοῦ ἐπιπέδου (4-11-09).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν Ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς κ. Δημ. Παπαοικονόμου, μετά τῆς Συζύγου
του Ἰφιγενείας, καί συνεζήτησαν διά τήν ἐπικείμενη
χειροτονίαν αὐτοῦ εἰς Διάκονον (6-11-09).
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως,
κατά τόν Μ. Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς Ἱ. Ναόν
Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Crows Nest, ἀκολούθως
δέ παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιο δεῖπνο μεθ’ ὅλων τῶν
παραγόντων τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος καί πλήθους
πιστῶν (7-11-09).
-Ἐδέχθη τόν Διευθυντήν τῶν Ἱδρυμάτων Βασιλειάδος Ν.Ν.Ο., Πρεσβ. π. Νικ. Σταυρόπουλον, διά
θέματα ἀφορῶντα τά ὡς ἄνω Ἱδρύματα.
-Ἐδέχθη φιλικήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπιχειρηματία τῆς
Παροικίας μας κ. Γεωργ. Χατζηπλῆ (10-11-09).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ τῶν Νομικῶν Συμβούλων τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Ἰορδ. Ἰορδανίδην, διά
ἐκκρεμοῦσες νομικές ὑποθέσεις τῆς Β’ Ἀρχιεπισκοπικῆς
Περιφερείας (11-11-09).
-Ἐδέχθη τούς ἐκ τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος τῆς
Θεολογικῆς μας Σχολῆς, Οἰκ. π. Doru Costache, κ.
Δημ. Κυπριώτην, κ. Φιλ. Καριατλῆν καί κ. Ἀναστ.
Καλογεράκην, διά θέματα ἀφορῶντα τήν Σχολήν (1211-09).
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Πολιτειακόν Βουλευτήν
καί Ὑπουργόν Νεολαίας κ. Graham West, παρουσίᾳ τοῦ
Διευθυντοῦ Κέντρου Προνοίας κ. Στυλ. Μαγδαλοπούλου
καί τοῦ Διευθ. Ἐκδόσεων τοῦ St Andrew’s Press κ. Δημ.
Κυπριώτη (13-11-09).
-Ἐδέχθη τήν Ρωμαιοκαθολική Μοναχή καί τέως
Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀποστ.
Ἀνδρέου Vivienne Keely, ἐκράτησε δέ αὐτήν εἰς
μεσημβρινή τράπεζα (17-11-09).
-Προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ Σώματος τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς (19-11-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκύρηξε καταλλήλως εἰς Ἱ. Ναόν
τῆς Μεταμορφώσεως Εarlwood (22-11-09).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Διευθ. τοῦ Ἰδιαιτέρου του
Γραφείου Ἀρχιμ. π. Κύριλλον Ζήσην, μετέβη ἀεροπορικῶς
εἰς Μελβούρνην, ὅπου τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί
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ἐκήρυξε, κατά τόν Μ. Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Αἰκατερίνης Μalvern (24-11-08).
-Παρεκάθησεν μετά τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Δορυλαίου κ. Νικάνδρου,
τοῦ Προέδρου τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς κ.
Κ. Κόντη καί ἄλλων συνεργατῶν εἰς ἐπιτελικάς
θέσεις τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, εἰς τό ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν
Ὀνομαστηρίων του Ἐπίσημο Ἐτήσιο Δεῖπνο τῶν
Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων Μελβούρνης. Κύριος ὁμιλητής
τῆς βραδιᾶς ἦτο ὁ κ. Πρόδρομος Δεμερτζίδης, χρέη δέ
Τελετάρχου ἐξετέλεσε ὁ κ. Βάϊος Ἀναστασόπουλος.
Τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἐκάλυψαν τά χορευτικά
συγκροτήματα τοῦ Κολλεγίου μας «Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης»
καί τοῦ Παλλακωνικοῦ Συλλόγου. Κατά τήν διάρκεια
τοῦ Δείπνου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωκε Διπλώματα
Εὐαρεσκείας εἰς διάφορα Μέλη-Συνεργάτας ἘνοριῶνΚοινοτήτων, εἰς ἐπιβράβευση τῆς ἐπί σειράν ἐτῶν
γονίμου συμμετοχῆς καί προσφορᾶς των εἰς τό ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας ἐν Μελβούρνῃ (25-11-08).
-Μέ συμπροσευχομένους ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τούς
Θεοφ. Ἐπισκόπους Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί Δορυλαίου
κ. Νίκανδρον, καθώς καί τούς ἐν Μελβούρνῃ λοιπούς
Κληρικούς μας, ἐλειτούργησε κατά τήν καθιερωθεῖσαν
ὑπ’ αὐτοῦ ἄνευ Μήτρας καί Ράβδου (μετά Φαιλονίου
καί μικροῦ Ὠμοφορίου) θ. Λειτουργίαν, ἐπί τῇ
μνήμῃ τοῦ Προστάτου αὐτοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ
Παφλαγόνος, καθώς καί Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε,
εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐσταθίου καί ἐκήρυξε καταλλήλως.
Συνελειτούργησαν οἱ Ἀρχιμανδρῖται πατέρες Ἰάκωβος Τσιγγούνης, Κύριλλος Ζήσης, Εὐμένιος Βασιλόπουλος, καθώς καί ὁ Πρεσβ. π. Δημοσθένης
Νικολάου, ἅπαντες Ἀπόφοιτοι τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς. Ἐπηκολούθησε εἰς τήν Αἴθουσα Τελετῶν ἡ
καθιερωμένη Δεξίωσις τοῦ ἐκκλησιάσματος, ὀλίγον
δέ ἀργότερον καί Ἐπίσημο Γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον
παρεκάθησαν οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί Ἐπιτελικοί
συνεργᾶτες.
-Τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς Σύδνεϋ
(26-11-08).
-Παρεκάθησεν εἰς τό ἀνάλογον Ἐπίσημο Ἐτή-σιο
Δεῖπνο τῶν Ἐνοριῶν-Κοινότητων Ν.Ν.Ο., τό ὁποῖο
ἐδόθη εἰς τό γνωστό Palais Reception. Ἐπικεφαλῆς
τῶν συνδαιτημόνων παρεκάθησαν ὁ Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ὁ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Διαμαντῆς,
ὁ Πρόεδρος τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Παναγιώτης Θεοφίλου καί ὁ Πρωτοπρ. π. Στυλιανός
Σκούτας (Συμποσιάρχης) μετά τῆς Πρεσβυτέρας
του Παναγιώτας. Κύριος ὁμιλητής τῆς βραδιᾶς ἦτο
ὁ κ. Μάριος Μπάγος, φοιτητής τῆς Θεολογικῆς μας
Σχολῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαριστήσας κατέκλεισε
καταλλήλως τήν ὅλη βραδιά (27-11-08).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν,
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἀπ. Ανδρέου Gladesville, ἐν
συνεχείᾳ δέ παρεκάθησε μετά τοῦ ἱ. Κλήρου καί
λοιπῶν συνεργατῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας, εἰς κοινό
ἑόρτιο Δεῖπνο. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, ἐδόθη ὑπέρ ἐνισχύσεως
τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς ἐπιταγή τῆς Ἐνορίας ἐκ
$10,000 (29-11-08).

Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ
Κατά τόν μῆνα Σεπτέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς τήν Γενέτειρα ταξιδείου (159-09).
-Ἐλειτούργησεν, ἐκήρυξε καί προέστη τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱ. Εἰκόνος εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Εὐφημίας Bankstown. Μετά ταῦτα, παρηκολούθησεν ἑορταστικόν πρόγραμμα εἰς τό προαύλιον
τοῦ ὁμωνύμου Ἡμερησίου Κολλεγίου, εἰς τά πλαίσια
τῆς ἐτησίας Ἐκδηλώσεως «open day» καί συνέφαγε
μετά τῶν Ἱερέων, τῶν Καθηγητῶν καί τοῦ Προέδρου
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος (20-9-09).
-Εἶχε συνεργασία μετά τοῦ κ. Ἀγαπητοῦ Πασσαρῆ, ἐκ
τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς, διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ
Ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθν. Ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου (22-9-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν,
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
καί Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Kogarah (23-9-09).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως μετά τοῦ Ἱερατικῶς
Προϊσταμένου καί τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγ. Γεωργίου Rose Bay καί
συνεζήτησαν θέματα ἀφορῶντα τήν ὡς ἄνω ἘνορίαΚοινότητα (25-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίσαντα
Ἱ. Ναόν Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, καί προέστη τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱ. Εἰκόνος.
Μετά ταῦτα εἰς τήν Πλατείαν ἔναντι τοῦ Ἱ. Ναοῦ,
παρηκολούθησεν ἑορταστικόν πρόγραμμα (27-9-09).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς
Κεντρικῆς Νεολαίας καί τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς
τοῦ Θ΄ Πολιτειακοῦ Συνεδρίου, καί συνεζήτησαν
διάφορα ὀργανωτικά θέματα (29-9-09).
-Παρηκολούθησε τήν, εἰς τά πλαίσια τοῦ Θεολογικοῦ Συμποσίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀποστ. Ἀνδρέου, ὁμιλία τοῦ ἐκ τῶν Καθηγητῶν τῆς
Σχολῆς κ. Δημητρίου Κυπριώτη, μέ θέμα: «St. Basil the
Great as Educator: Implications of the Address to Youth»
(30-9-09).
Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ὑπεδέχθη εἰς τά Κεντρικά Γραφεῖα τόν νέον
Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος εἰς Αὐστραλίαν, Ἐξοχ. κ.
Ἀλέξιον Χριστόπουλον μετά τῆς συζύγου του, ὁ
ὁποῖος ἦλθεν πρός ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἐν
συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, τό ὁποῖο παρέθεσεν
ὁ Σεβασμιώτατος πρός τιμήν των.
-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον, παρέστη εἰς τήν
Ἐκδήλωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Προνοίας τῆς
Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, πρός τιμήν τῶν Ἐθελοντῶν καί
ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἀρχομένων Προγραμμάτων τοῦ
Ὀκτωβρίου (1-10-09).
-Ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον, παρέστη εἰς τήν
ἐτησίαν Ἑσπερίδα τοῦ Ἡμερησίου Κολλεγίου τῶν Ἁγ.
Πάντων Belmore καί ὡμίλησε καταλλήλως, διαβιβάσας
τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου (3-10-09).

-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Αἰκατερίνης Mascot (4-10-09).
-Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας εἰς τόν Ἱ.
Καθεδρικόν Ναόν, τοῦ ἐπί πολλάς 10ετίας μέλους
τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἀειμνήστου
Ἑλένης Τοπάρη καί ὡμίλησε καταλλήλως, διαβιβάσας
τά συλλυπητήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου (6-10-09).
-Ἐδέχθη τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἘνορίαςΚοινότητος Τιμίου Σταυροῦ Wollongong π. Σωτήριο
μετά τοῦ Προέδρου κ. Γ. Γατανᾶ καί τοῦ Συμβούλου κ.
Ἀνδρέα Καλαμπόκα καί συνεζήτησαν διά μακρόν τά
ἀναφυέντα προβλήματα εἰς τήν Ἐνορία-Κοινότητα.
Παρηκολούθησε τήν τελευταία Διάλεξη τοῦ ἐκ τῶν
Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Φιλ. Καριατλῆ
μέ θέμα: «St. Basil’s Contribution to the Trinitarian Doctrine»,
εἰς τά πλαίσια τοῦ Θεολογικοῦ Συμποσίου, τό ὁποῖον
ὠργάνωσε ἡ Θεολογική Σχολή καί μετά τάς γενομένας
ἐρωτήσεις καί τήν ἐπακολουθήσασα συζήτηση,
ἐπελόγισε καί ἔκλεισε τάς ἐργασίας τοῦ Συμποσίου,
διαβιβάσας τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός ὅλους,
ἰδιαιτέρως δέ τάς εὐχαριστίας του πρός τούς ὁμιλητάς
(7-10-09).
-Παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Δοξολογίαν
ἐπί τῇ Ἐνάρξει τοῦ Θ΄ Πολιτειακοῦ Συνεδρίου, κατά τήν
ὁποίαν ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας κ.κ. Στυλιανός, παρουσίᾳ τῶν ὑπέρ
230 Νέων καί Νεανίδων, Μελῶν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Συμβουλίου, Προέδρων τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων καί
ἄλλων προσκεκλημένων. Μετά ταῦτα, παρέστη εἰς τήν
δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Δεξίωσιν
εἰς τήν Αἴθουσα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς (9-10-09).
-Προήδρευσε τῶν Ἐργασιῶν τοῦ Θ΄ Πολιτειακοῦ
Συνεδρίου, τό ὁποῖο συνῆλθε εἰς τούς χώρους τῆς
Ἐνορίας-Κοινότητος Ταξιάρχου Μιχαήλ North Sydney,
καί παρηκολούθησε τό ὅλο πρόγραμμα, ὡς ἔχει
κατωτέρω:
Saturday 10th October 2009
9.00 π.μ. Introduction by His Grace Bishop Seraphim.
9.30 π.μ. First Speaker: Rev. Dr Doru Costache: Church,
Youth and Society in Light of the Letter to Diognetos.

Ἀπό τό τρισάγιον εἰς τό Κενοτάφιον πρό τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καί
τήν κατάθεσιν στεφάνων ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.
Διακρίνεται ὁ Γενικός Πρόξενος ἐν Σύδνεϋ μετά τῆς συζύγου του
(Σύδνεϋ 1-11-09).
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10.00 π.μ. Question Time
10.30 π.μ. Morning Tea
11.00 π.μ. Group Discussion
12.00 μ.μ. Second Speaker: Mr Peter Kariatlis: When do
you fit in? Youth in the Church!
12.30 μ.μ. Question Time
1.00 μ.μ. Lunch
2.00 μ.μ. Group Discussion
3.00 μ.μ. Afternoon Tea
4.00 μ.μ. Final Comments and Conclusion of Conference
7.30 μ.μ. Youth Dinner Dance-At the Parish Hall of the
Greek Orthodox Parish and Community of All Saints.
Sunday 11th October 2009
8.00 π.μ. Hierarchical Divine Liturgy at the Greek
Orthodox Parish and Community of St. Michael, by His
Grace Bishop Seraphim.
11.00 π.μ. Coffee and light refreshments in the Church
Hall
12.00 π.μ. Conclusion of the 9th State Youth Conference.
-Μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Gold Coast, ὅπου, ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ.κ.
Στυλιανόν, προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας εἰς τόν Ἱ.Ν.
Ἁγ. Ἄννης τοῦ ἐκ τῶν συνεργατῶν καί ὑποστηρικτῶν
τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀειμνήστου
Peter Vagela. Εἰς τό τέλος τῆς νεκρωσίμου Ἀκολουθίας, ὁ
Θεοφιλέστατος ἀνέγνωσε εἰς τήν Ἀγγλικήν προσωπικό
Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου, διά τήν προσφοράν τοῦ
ἀειμνήστου καί ὡμίλησεν ἐπίσης, ἀναφερθείς διά τήν
εἰς τήν συγκεκριμένην Ἐνορία-Κοινότητα Ἁγ. Ἄννης
δημιουργική προσφορά του (16-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Σοφίας καί τῶν Τριῶν Θυγατέρων αὐτῆς εἰς Darlinghurst
(18-10-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Γερασίμου Leichhardt (19-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν. Μετά ταῦτα παρεκάθησεν εἰς
γεῦμα μετά τῶν συνεργατῶν τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος
(20-10-09).
-Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου,
ἐτέλεσε τήν ἐπ’ ὀνόματί του φερομένη θ. Λειτουργία,
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Marrickville καί ὡμίλησεν
καταλλήλως, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν ἀπ’ ὅλο τό
Σύδνεϋ (23-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Σπυρίδωνος Kingsford. Εἰς τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας,
παρουσίᾳ τῶν μαθητῶν καί Καθηγητῶν τοῦ ὁμωνύμου
Ἡμερησίου Κολλεγίου, ἐτέλεσε τήν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ
Ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 Δοξολογίαν, ὡμίλησε
καταλλήλως καί οἱ μαθηταί τοῦ Κολλεγίου ἀπήγγειλαν
ποιήματα.
Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν
Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Δημητρίου St. Mary’s (25-10-09).
-Μετέβη ὁδικῶς εἰς Queanbeyan, ὅπου ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Δημητρίου. Τήν θ. Λειτουργία παρηκολούθησαν
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ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιος
Χριστόπουλος μετά τῆς συζύγου του, ὁ Ἐξοχώτατος
Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἰωάννης Ἰακώβου
μετά τῆς συζύγου του, ἡ Πρόξενος τῆς Κύπρου, ὁ
Στρατιωτικός Ἀκόλουθος τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας,
ἄλλοι ἐπίσημοι ἀπό τούς Ἑλληνικούς Ὀργανισμούς
καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ Σύδνεϋ, τούς ὁποίους
προσεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος καί διεβίβασε τάς
εὐχάς τοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανοῦ. Μετά
ταῦτα, μεθ’ ὅλων τῶν ἐπισήμων καί τῶν προσκυνητῶν,
παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τήν Αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ,
ὅπου ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἀπηύθυνε χαιρετισμόν
πρός ὅλους, ἀφοῦ μόλις πρό μηνός ἀνέλαβε τά
καθήκοντά του (26-10-09).
-Ἐδέχθη τούς Αἰδεσ. π. Νικ. Μποζίκην καί π. Σωτήριο
Δραπανιώτη (29-10-09).
Κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2009 ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν
Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Εἰς τό τέλος
τῆς θ. Λειτουργίας, παρουσίᾳ τοῦ Γεν. Προξένου τῆς
Ἑλλάδος κ. Βασ. Τόλιου, τῶν ἐπικεφαλῆς ὅλων τῶν
Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γεν. Προξενίου, τοῦ Προέδρου τῆς
Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Παν. Θεοφίλου, τῶν
Παλαιῶν Πολεμιστῶν, μαθητῶν τῶν Διγλώσσων
Κολλεγίων Ν.Ν.Ο. κ.ἄ., ἐτέλεσε τήν καθιερωμένην
Δοξολογίαν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
καί ὡμίλησε καταλλήλως. Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τό
Κενοτάφιον πρό τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, κατετέθησαν
στέφανοι, οἱ μαθηταί ἀπήγγειλαν ποιήματα, καί
τέλος ὁ Γεν. Πρόξενος ἐκφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς
ἡμέρας. Μετά ταῦτα, ἠκολούθησεν Δεξίωσις εἰς τήν
Αἴθουσα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.
-Τήν μεσημβρίαν, συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον,
ἔλαβε μέρος εἰς τό ἐτήσιο Walk-A-Thon τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κέντρου Προνοίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς (1-11-09).
-Ἐδέχθη τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ἘνορίαςΚοινότητος Wollongong, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρον
κ. Γεώργ. Γατανᾶ καί συνεζήτησαν θέματα πού
ἀφοροῦν τήν Ἐνορία-Κοινότητα (2-11-09).
-Ἐδέχθη τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας
Ἁγ. Ἰωάννου Jervis Bay, μέ ἐπικεφαλῆς τόν ὑπεύθυνο
Ἱερέα π. Ἰω. Καπέτα καί τόν Πρόεδρο κ. Σπῦρο
Καπετάνο (4-11-09).
-Ἐδέχθη τόν ἐξ Ἁγ. Ὄρους Μοναχό π. Σεραφείμ,
ὁ ὁποῖος ἦλθε πρός ἐπίσκεψιν τῶν οἰκείων του,
συνοδευόμενον ἀπό τόν π. Ἰω. Καπέτα (6-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ταξιάρχου Μιχαήλ Nth Sydney. Μετά ταῦτα΄,
παρεκάθησεν εἰς τό ἐτήσιον γεῦμα τῆς ἘνορίαςΚοινότητος μέ ὑπέρ 300 συνδαιτημόνας καί ὡμίλησε
καταλλήλως, διαβιβάσας τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου
(8-11-09).
-Εἶχε συνεργασία μετά τοῦ ἐκ τῶν Καθηγητῶν
τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς Dr John Lee, γιά θέματα
λειτουργικά.
-Ἐδέχθη τόν Διάκονον π. Παγκάτιον Καλλέγια (10-11-09).
-Μετέβη εἰς Wollongong μετά τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ
Κέντρου Προνοίας κ. Στυλ. Μαγδαλόπουλον καί τῶν
ὑπευθύνων Κυριῶν, ὅπου ἐπιθεώρησαν ἀκίνητον

τό ὁποῖον προορίζεται διά τά Γραφεῖα τοῦ Κέντρου
ἐνταῦθα (11-11-09).
-Ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον, ἐτέλεσε τήν
βάπτισιν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἐκ τῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς καί Ἀκαδημαϊκοῦ Γραμματέως αὐτῆς κ. Φιλίππου
Καριατλῆ, εἰς τόν ὁποῖον ἐδόθη τό ὄνομα Γρηγόριος,
διαβιβάσας τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου (14-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κων/
νου καί Ἑλένης Newtown (15-11-09).
-Προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς
Κεντρικῆς Φιλοπτώχου.
-Ἐπίσης προήδρευσε Συνεδριάσεως τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς, διά τήν διοργάνωσιν τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν
Θεοφανείων καί τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
εἰς τό Yarra Bay.
-Τέλος, προήδρευσε Συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου
τῆς Κεντρ. Νεολαίας, διά τήν ὀργάνωσιν τῆς Ἐκδηλώσεως τῶν Χριστουγεννιάτικων Καλάντων (17-11-09).
-Παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος
κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Nth Balwyn στήν Μελβούρνη
(20-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Ἰωάννου Nth Carlton Μελβούρνης.
-Μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δέρβης παρεκάθησεν
εἰς Δεῖπνον, τό ὁποῖον ὀργάνωσεν ἡ Ἐνορία Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου Coburg, σέ συνεργασία μέ ἄλλες Ἐνορίες,
πρός ἐνίσχυσιν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου Πέρθης.
Εἰς τήν Ἐκδήλωσιν παρέστη καί ὁ Ἡγούμενος
τῆς Μονῆς π. Εὐάγριος, ὁ ὁποῖος καί ὡμίλησε μετά
τήν ἀνάλογον προσλαλιάν τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἀπολλωνιάδος (22-11-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Αἰκατερίνης Mascot
(24-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱ. Ναόν.
Μετά ταῦτα, παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημο γεῦμα τῆς
Ἐνορίας καί ὡμίλησε καταλλήλως, διαβιβάσας τάς
εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν,
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Στυλιανοῦ
Sutherland (25-11-09).
-Ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ὡμίλησε καταλλήλως, διά
τόν Ἅγιο Στυλιανό καί τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχην
μας. Μετά ταῦτα, εἰς τήν Αἴθουσα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
ἐδέχθη, ἐξ ὀνόματος τοῦ Σεβασμιωτάτου, τάς εὐχάς
τοῦ κλήρου καί τῶν πιστῶν (26-11-09).
-Συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον, παρεκάθησεν εἰς
τό ἐπί τοῖς Ὀνομαστηρίοις Αὐτοῦ ἐπίσημο Δεῖπνον, εἰς
τό Palais Reception Centre (27-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Στυλιανοῦ Sutherland, καί προέστη
τῆς Λιτανείας τῆς Ἱ. Εἰκόνος. Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν
Αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα καί
παρηκολούθησε πανηγυρικό πρόγραμμα (29-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν Ἀπ. Ἀνδρέου Gladesville. Μετά τήν θ. Λειτουργία
παρεκάθησε, μέ πλῆθος πιστῶν, εἰς πανηγυρικόν
γεῦμα, εἰς τήν Αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ (30-11-09).

B’ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ
Κατά τόν μῆνα Σεπτέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐδέχθη τόν αἰδεσ. π. Διογένη Πατσούρη ἐξ Ἀδελαΐδος μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ (1-9-09).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσιγκούνη
παρέστη εἰς τήν ἐπίσημον χοροεσπερίδα τοῦ Κολλεγίου
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, εὐλόγησε τήν τράπεζα καί
ὡμίλησε καταλλήλως διαβιβάσας ταυτοχρόνως καί τάς
εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (5-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Χαραλάμπους Templestowe καί ἐπαρουσίασε τόν νέον
ἐφημέριον τοῦ Ἱ. Ναοῦ αἰδεσ. π. Antonio Cagnioni εἰς τόν
ὁποῖον ηὐχήθη εὐλογημένη διακονία διαβιβάζων πρός
αὐτόν καί τάς εὐχάς τοῦ ΣεβασμιωτάτουἈρχιεπισκόπου
μας. Μετά τήν θ. Λειτουργία ὁ Θεοφιλέστατος οἱ ἱερεῖς
τοῦ Ναοῦ αἰδεσ. π. Ἠλίας Κεντρωτῆς καί Antonio
Cagnioni, τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί
τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου παρεκάθησαν εἰς γεῦμα εἰς
τήν αἴθουσαν ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (6-9-09).
-Τήν μεσημβρίαν μετέβη μετά τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰακώβου
Τσιγκούνη εἰς τό ἀεροδρόμιον καί ὑπεδέχθη τόν
Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας προερχόμενον
ἐκ Σύδνεϋ καί τό ἑσπέρας μετέβησαν εἰς τήν Ἱ. Μονή
Παναγίας Καμαριανῆς Red Hill ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος
ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν. Ἀκολούθησε δεῖπνον εἰς τήν αἴθουσαν
ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (7-9-09).
-Ὁ Θεοφιλέστατος συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπόν μας μετέβη εἰς τήν πανηγυρίζουσα
Ἱ. Μονή Παναγίας Καμαριανῆς Red Hill ὅπου
συνελειτούργησαν καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησαν εἰς
γεῦμα εἰς τήν αἴθουσαν ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
-Τό ἀπόγευμα ἐπιστρέψαντες ἐκ Red Hill ἐδέχθησαν
τούς κ.κ. Γεώργιον Καρδαμάκην καί Ἀργύριον Μοραγιάννην, ὑποψηφίους διά τήν ἱερωσύνη καί ὥρισαν τάς
ἡμερομηνίας διά τήν χειροτονίαν αὐτῶν (8-9-09).
-Μετά τοῦ Ἀρχιμ.π. Ἰακώβου Τσιγκούνη προέπεμψε
τόν Σεβασμιώτατον εἰς τό ἀεροδρόμιον ἐπιστρέφοντα
εἰς Σύδνεϋ. Τό ἑσπέρας προέστη συνεδριάσεως τῆς
ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Τοπικοῦ Συνεδρίου τῆς
Νεολαίας (9-9-09).
-Μεταβάς εἰς Red Hill ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν
εἰς τήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Καμαριανῆς. Μετά τήν θ.
Λειτουργία παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τήν αἴθουσαν
ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί
ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ.
Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Box Hill. Μετά τόν ἑσπερινό
παρετέθη δεῖπνο εἰς τήν αἴθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ.
Ναοῦ, πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλεστάτου καί τῶν κληρικῶν
πού ἔλαβαν μέρος εἰς τόν ἑσπερινόν (13-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Box Hill καί προέστη τῆς
τελετῆς τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἀκολούθησε
λιτόν νηστήσιμο γεῦμα εἰς τήν αἴθουσαν τῆς ἐν λόγῳ
Ἐνορίας-Κοινότητος (14-9-09).
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-Προέστη συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου
εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς (15-9-09).
-Μετά τοῦ Ἀρχιμ. π. Εὐμενίου Βασιλοπούλου μετέβη
εἰς Καμπέρραν ὅπου παρέστη ἐκπροσωπῶν τόν
Σεβασμιώτατον εἰς τήν δεξίωσιν ἡ ὁποία ἐδόθη μετά
τήν τελετή τῶν διαπιστευτηρίων τοῦ νέου πρέσβεως
τῆς Ἑλλάδος ἐντιμοτάτου κ. Ἀλεξίου Χριστοπούλου
ὑπό τῆς Αὐτῆς Ἐξοχότητος τῆς Γενικῆς Κυβερνήτου Mrs
Quentin Bryce. Τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψε εἰς Μελβούρνη
(17-9-09).
-Παρέστη μετά τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἰς
τήν μεγάλην αἴθουσαν αὐτοῦ ὅπου οἱ μαθηταί καί
μαθήτριες μετά τῶν διδασκάλων καί καθηγητῶν
ὠργάνωσαν ἐκδήλωσιν ἀποχαιρετιστήριον τῆς Διευθυντρίας κ. Ἑλένης Συμεωνάκη, ἡ ὁποία παρητήθη
τῶν καθηκόντων της λόγῳ ὑγείας. Μετά τήν ἐν
λόγῳ ἐκδήλωσι προέστη συνεδριάσεως τοῦ Board τοῦ
Κολλεγίου εἰς τό Κολλέγιον (18-9-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου South
Melbourne. Ἀκολούθησε δεῖπνο τῆς Φιλοπτώχου εἰς
τήν αἰθουσαν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς (19-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου South Melbourne παρουσίᾳ
πλήθους πιστῶν. Μετά τήν θ. Λειτουργία εἰς τήν
αἴθουσαν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς ἡ Φιλόπτωχος τοῦ Ἱ.
Ναοῦ παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλεστάτου
(20-9-09).
-Προέστη συνεδριάσεως τῆς ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς
τοῦ 9ου Τοπικοῦ Συνεδρίου τῆς Νεολαίας μας (21-9-09).
-Τήν μεσημβρίαν ἐδέχθη τόν αἰδεσ. Ζαχαρίαν
Καλιακάκην ἐπισκέπτην ἱερέα ἀπό τό Ἠράκλειον
Κρήτης (23-9-09).
-Μετέβη μετά τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰακώβου Τσιγκούνη
καί ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν πανηγυρική
θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης Wangaratta, παρουσίᾳ ἑκατοντάδων πιστῶν
οἱ ὁποῖοι ἦλθον ἐκ Μελβούρνης καί δεκάδος καί πλέον
ἱερέων οἱ ὁποῑοι συνελειτούργησαν μετ’ αὐτοῦ. Μετά
τήν θ. Λειτουργία ἅπαντες παρεκάθησαν εἰς γεῦμα
εἰς τόν αὔλιον χῶρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἀργά τό ἀπόγευμα
ἐπέστρεψεν εἰς Μελβούρνη (24-9-09).
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου
ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ
ἠγαπημένου εἰς τό ὁμώνυμον παρεκκλήσιον τοῦ Ἱ.
Ναοῦ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ East Keilor. Ἀκολούθησε
τράπεζα εἰς τήν αἴθουσα παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ
(25-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς St Albans ὅπου συνελειτούργησε διά
πρώτη φορά μετά τοῦ αἰδεσ. π. Δημοσθένη Νικολάου
ἀπό τήν τοποθέτησε ὡς ἐφημερίου εἰς τόν ἐν λόγῳ Ἱ.
Ναόν. Τό ἑσπέρας ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ. Στυλιανό, παρέστη καί ἐτέλεσεν
τήν ἐναρκτήριον Δοξολογία τοῦ 9ου Τοπικοῦ Συνεδρίου
Νεολαίας εἰς τήν Ἱ. Μονή ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ παρουσίᾳ τῶν
70

ἐπισήμων, τῶν διακοσίων πεντήκοντα ἐκπροσώπων τῆς
Νεολαίας καί τῶν λοιπῶν προσκεκλημένων, ἀνέγνωσε
τό μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς Συνέδρους
καί ηὐχήθη καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τάς ἐργασίας τοῦ
διεξαγωμένου Συνεδρίου. Ἀκολούθησε δεξίωσις εἰς
τήν αἴθουσαν τῆς Μονῆς, κατά τήν διάρκεια τῆς
ὁποίας ὁ νεαρός Χρῆστος Ράσπας σύνεδρος, ἀπηύθυνε
χαιρετισμόν εἰς ὅλους καί ηὐχήθη ἐπιτυχίαν εἰς τό
Συνέδριο (27-9-09).
-Βοηθούμενος ἀπό τούς π. Ἰάκωβον Τσιγκούνη καί
Εὐμένιον Βασιλόπουλον ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν διά τήν
ἔναρξι τοῦ Συνεδρίου εἰς τήν μεγάλη αἴθουσαν τοῦ
Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Preston καί διαβιβάσας
καί πάλι τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκήρυξε τήν
ἔναρξι τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ. Καθ’ ὅλην τήν διάρκεια
τῆς ἡμέρας αἱ ἐργασίαι διεξήχθησαν ἄριστα. Οἱ
δύο ὁμιληταί Dr. Φίλιππος Καριατλῆς καί κ. Βάϊος
Ἀναστασόπουλος ἦσαν θαυμάσιοι. Οἱ παρουσιαστές
ἄριστοι. Αἱ ἐργασίαι ἔληξαν εἰς τάς 5.00 μ.μ. καί
τό ἑσπέρας ἔλαβε χώραν τό ἐπίσημον δεῖπνο τοῦ
Συνεδρίου εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου
Coburg (28-9-09).
-Ὁ Θεοφιλέστατος μετά τῶν κληρικῶν μας καί τῶν
συνέδρων μετέβησαν εἰς τήν Ἱ. Μονή τῆς Παναγίας
Καμαριανῆς Red Hill ὅπου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία
ἀπό τούς ἱερεῖς Δούκα Γεωργαλᾶ καί Παναγιώτη
Ζουμπούλη, ἐν συνεχείᾳ προσεφέρθη πρωϊνό καί
τήν μεσημβρία γεῦμα, δωρεά τῆς Ἱ. Μονῆς. Ὅλη
τήν ὑπόλοιπη ἡμέρα οἱ σύνεδροι εἶχαν τήν εὐκαιρία
νά συμμετάσχουν εἰς ἀθλοπαιδειάς καί διαφόρους
ἐκδηλώσεις. Στίς 5.00 τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψαν εἰς
Μελβούρνη καί ἐδέχθη εἰς τό Γραφεῖον αὐτοῦ τόν
Ἀρχιμ. π. Ἐλπίδιον Καραλῆ ἐκ Πέρθης (29-9-09).
-Τό ἑσπέρας μετά τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰακώβου Τσιγκούνη
καί τοῦ ἐπισκέπτου π. Ἐλπιδίου Καραλῆ μετέβησαν εἰς
τήν ταβέρνα «ΛΗΜΝΟΣ» διά δεῖπνον (30-9-09)
Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν πανηγυρίζουσα
Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Γοργοϋπυκόου εἰς τό Geelong
καί διεβίβασε πρός τήν Καθηγουμένην, τάς ἀδελφάς
τῆς Μονῆς καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού κατέκλεισε
τήν σκηνήν καί τούς πέριξ χώρους αὐτῆς, τάς εὐχάς
καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
μας. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν μέ τούς κληρικούς πού
μετεῖχον εἰς τήν θ. Λειτουργία καί τούς Ἱεροψάλτας
παρεκάθησαν εἰς τήν μοναστηριακή τράπεζα καί τό
ἀπόγευμα ἐπέστρεψεν εἰς Μελβούρνη.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκύρηξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Thomastown. Ἀκολούθησε δεῖπνον εἰς τήν αἴθουσαν
ἔναντι τοῦ Ἱ. Ναοῦ (1-10-09).
-Ἐδέχθη τόν Νομικό Σύμβουλο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς
κ. Tony Rose καί εἰς τήν συνέχεια προέστη Ἱερατικῆς
Συνάξεως εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς (2-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Thomastown. Μετά
τήν θ. Λειτουργία παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα τῆς

Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος εἰς τήν αἴθουσαν ἔναντι τοῦ
Ἱ. Ναοῦ (4-10-09).
-Παρέστη εἰς συνεδρίασιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Λαζάρου Bunurong εἰς τόν τόπον τοῦ Κοιμητηρίου
μετά τῶν ὑπευθύνων αὐτοῦ Mr. Peter Green καί
Trevor Thompson ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς τοποθετήσεως τῶν
θεμελίων (6-10-09).
-Παρουσίᾳ τοῦ κ. Κ. Κόντη ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π.
Ἀνδρέα Παπαδημητρόπουλο καί συνεζήτησαν τό θέμα
τῶν σχεδίων τοῦ νέου Χώλλ τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης μετά τήν ὁλοκληρωτικήν καταστροφήν
πού ὑπέστη κατόπιν ἐμπρησμοῦ καί τήν σχετικήν
ἀποζημίωσιν ἐκ τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἐταιρίας καί ἐν
συνεχείᾳ ἐδέχθη τόν κ. Χρῆστον Δημητρίου, Πρόεδρο
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος North Altona μετά τοῦ ὁποίου
συνεζήτησαν τήν σχετική προετοιμασίαν διά τήν
ἀνέγερσιν τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ (7-10-09).
-Μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Gold Coast καί τό ἀπόγευμα εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Ἄννης εὐλόγησε τόν
γάμον τῶν Ἀντωνίου Ἐμμανουήλ, υἱοῦ τοῦ Γεωργίου
Ἐμμανουήλ, καί τῆς Ὀλιβίας Ἀλυσσανδράτου ἀμφοτέρων ἐκ Μελβούρνης. Τό ἑσπέρας παρέστη εἰς τήν
γαμήλιο δεξίωσιν συνοδευόμενος ὑπό τοῦ π. Ρωμανοῦ
Στεργίου (10-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας
Ἄννης Gold Coast καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν
εἰς γεῦμα εἰς τήν οἰκία τοῦ Ἐπιτίμου Προξένου τῆς
Ἑλλάδος κ. Δημητρίου Ράπτη. Τό ἑσπέρας ἐπέστρεψεν
εἰς Μελβούρνη (11-10-09).
-Ἔλαβε μέρος εἰς τήν ἐπιτροπήν ἡ ὁποία ἐξέτασε
τούς «ὑποψηφίους διά τήν θέσιν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ
Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Preston, ἡ ὁποία καί
κατέληξεν εἰς τόν διορισμόν τοῦ κ. Ἰωάννου Ρεκουνιώτη
ἐκ Σύδνεϋ ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησεν ἐπί σειράν ἐτῶν εἰς τό
Κολλέγιο τῶν Ἁγίων Πάντων Belmore (11-10-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν θ. Λειτουργίαν
ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπό Σκηνῆς εἰς τόν τόπον ἀνεγέρσεως
τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ εἰς Bunurong ὅπου ἤδη ἔχει
τοποθετηθεῖ ἡ πλάκα τοῦ Ναοῦ. Τήν θ. Λειτουργία
παρηκολούθησε πλῆθος πιστῶν (17-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ρωσσόφωνον
Ἐνορίαν τῆς Ἁγίας Σκέπης South Yarra ἐπί τῇ ἑορτῇ
καί πανηγύρει αὐτῆς καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν αἴθουσαν
παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ παρεκάθησεν εἰς πανηγυρικό
γεῦμα μετά τοῦ ἱερατικ. Προϊσταμένου τοῦ ἐν λόγῳ Ἱ.
Ναοῦ Ἀρχιμ. Τύχωνος Romanov, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἐπιτροπῆς καί ὅλων τῶν ἐνοριτῶν.
-Μετεῖχε εἰς τό ἐτήσιον Walk-a-thon τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν
Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἡ ἐκκίνησις ἔγινε ἀπό τόν Ἱ. Ναόν τῆς
Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg καί ἡ κατάληξις εἰς
τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner. Μετεῖχον
περισσότερα τῶν 200 προσώπων καί συνελέγη τό ποσόν
τῶν $15,000.00 διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Κοιμητηριακοῦ
Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου Bunurong (18-1009).
-Παρέστη εἰς τήν χοροεσπερίδα τῶν τελειόφοιτων
τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἡ ὁποία ἐδόθη εἰς
τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.

Ὡμίλησε πρός τούς μαθητάς καί μαθητρίας, διεβίβασε
τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τούς ηὐχήθη καλήν
ἐπιτυχίαν εἰς τάς ἐξετάσεις των (20-10-09).
-Παρέστη εἰς τό ἐπίσημον δεῖπνο τῶν τελειόφοιτων
τοῦ Κολλεγίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh,
ὡμίλησε πρός τά παιδιά καί διεβίβασε πρός αὐτά τάς
εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου (21-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν κατά τήν Θ. Λειτουργία
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου
ὅπου τελεῖται κατ’ ἔτος. Ὁ ναός ἦτο κατάμεστος ἀπό
πιστούς ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι ἐκοινώνησαν
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων (23-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱ. Μονή Ἄξιον
Ἐστίν Northcote καί ἐτέλεσε τήν δοξολογία ἐπί τῇ
Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου παρουσίᾳ τῶν μελῶν
τῆς Ἑνώσεως Ἐνοριῶν καί Κοινοτήτων καί πλήθους
πιστῶν.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικό
Ἑσπερινό εἰς τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ascot
Vale. Ἀκολούθησε δεῖπνον εἰς τήν αἴθουσαν ἔναντι τοῦ
Ἱ. Ναοῦ (25-10-09).
-Συνελειτούργησε μετά τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας κ. Εἰρηναίου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ascot Vale. Μετά τήν θ. Λειτουργία
ἐψάλη δοξολογία διά τήν Ἐθνικήν Ἑορτήν τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου. Τήν μεσημβρίαν ἡ ἐνορία παρέθεσε γεῦμα
εἰς τήν ἑλληνική ταβέρνα τῆς περιοχῆς «Φιλελλάδα».
Ἀργά τό ἀπόγευμα ἐδέχθη τόν κ. Ἀνδρέα Χρυσαυγῆ ἐκ
Σύδνεϋ (26-10-09).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. π. Γεώργιο Λίτα ἐκ Πέρθης μετά
τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ (27-10-09).
-Προσκληθείς παρέστη εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα
τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Συλλόγων ἡλικιωμένων ὅλων
τῶν Ἐνοριῶν εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Ἁγίων Ραφαήλ,
Νικολάου & Εἰρήνης Bentleigh. Εὐλόγησε τήν τράπεζα
καί εὐχήθη εἰς ὅλους ὑγείαν καί πᾶν ἀγαθόν ἀπό
Κυρίου (29-10-09).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Εὐάγγελον Γεωργίου καί τούς
κ.κ. Κώστα Κυριάκου, Πρόεδρο καί Γεώργιον Φιλίππου
τῆς Κυπριακῆς Κοινότητος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Sunshine καί ἀνεκοίνωσε τόν διορισμό τοῦ π. Εὐαγγέλου
ὡς ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ (30-10-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικό
Ἑσπερινό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh παρουσίᾳ
πλήθους πιστῶν. Μετά τόν ἑσπερινό παρετέθη δεῖπνον
εἰς τήν αἴθουσαν ἔναντι τοῦ Ἱ. Ναοῦ (31-10-09).
Κατά τόν μῆνα Νοέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh
καί ἐν συνεχείᾳ συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου Τσιγκούνη ἱερατικῶς
Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μετέβη εἰς τούς χώρους
τοῦ Κολλεγίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ὅπου
εἶχε ὁργανωθεῖ πανήγυρις ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος καί παρεκάθησαν εἰς γεῦμα μεθ’ ὅλων τῶν ἐπισήμων.
Τό ἀπόγευμα εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου North Balwyn εὐλόγησε τόν γάμον
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τοῦ Γεωργίου Βρεττάκου, υἱοῦ τοῦ π. Νικολάου
Βρεττάκο, Προϊσταμένου τοῦ ἐν λόγῳ Ἱ. Ναοῦ μέ
τήν Δήμητρα Σελεμίδου καί διεβίβασε πρός αὐτούς
τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου μας, ὁ
ὁποῖος λόγῳ φόρτου ἐργασίας δέν ἠδυνήθη νά
παραστῆ καί τούς εὐλογήσει. Τό ἑσπέρας παρέστη
εἰς τό γαμήλιον δεῖπνο συνοδευόμενος ὑπό τοῦ
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰακώβου Τσιγκούνη
(1-11-09).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
π. Ἰακώβου Τσιγκούνη μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν τῆς
Παναγίας Γοργοεπηκόου Geelong ὅπου κατ’ ἔτος
τήν ἡμέραν αὐτήν (δημόσια ἀργία) λαμβάνει χώρα ἡ
ἐκδρομή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῶν Ἐνοριῶν καί
Κοινοτήτων τῆς Μελβούρνης, παρηκολούθησε τήν θ.
Λειτουργία ἐκ τοῦ Ἱεροῦ καί εἰς τό τέλος ὡμίλησε πρός
τά παιδιά καί τούς διδασκάλους αὐτῶν. Τήν μεσημβρία
παρέμεινε διά τό γεῦμα καί τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψεν
εἰς Μελβούρνη (3-11-09).
-Προέστη συνεδριάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἰς τήν ὁποίαν
συνεδρίασιν παρέστη διά πρώτην φοράν ὁ νέος
Διευθυντής κ. Ἰωάννης Ρεκουνιώτης (6-11-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Mentone. Ἀκολούθησε τράπεζα τῆς Φιλοπτώχου εἰς τήν
αἴθουσαν κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (7-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Mentone. Τήν
μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου
εἰς τήν αἴθουσαν κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Τό ἑσπέρας
ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner
καί παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον τῆς Φιλοπτώχου εἰς τήν
αἴθουσα παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ (8-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner παρουσίᾳ
πλήθους πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας
προέστη λιτανεύσεως τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τοῦ

Ὁ Ἀντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Εὐάγγελος Δημητρίου καί ἡ
συνοδεία του σέ ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ (Μελβούρνη 20-11-09).
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Ἱεροῦ Εἰκονίσματος τοῦ Ἁγίου μετά τῶν κληρικῶν καί
τῶν πιστῶν πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἀκολούθησε γεῦμα εἰς
τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (9-11-09).
-Προέστη συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου
εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (10-11-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος εἰς τόν Ἱ.
Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans. Ἀκολούθησε
δεῖπνον εἰς τήν αἴθουσαν παραπλεύρως τοῦ Ἱ. Ναοῦ
(11-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Fawkner . Ἀκολούθησε τό ἐτήσιον γεῦμα τῆς
Φιλοπτώχου εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ ἐν λόγῳ Ναοῦ. Μετά
τό γεῦμα προσκληθείς παρέστη εἰς τό ἀπογευματινό
Τσάϊ πού έδόθη εἰς τήν αἴθουσαν τῆς ἘνορίαςΚοινότητος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh διά τήν
οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
τοῦ Βουνοῦ Sydney παρουσίᾳ καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς
ἐν λόγῳ Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Κυριακοῦ
Σταυρονικητιανοῦ. Τήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσι ὀργάνωσε ὁ
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Τσιγκούνης μετά
τῶν ἀδελφῶν τοῦ π. Κυριακοῦ οἱ ὁποῖες κατοικοῦν εἰς
Μελβούρνη (15-11-09).
-Προέστη Ἱερατικῆς Συνάξεως εἰς τήν αἴθουσαν τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (18-11-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Εὐάγγελον Δημητρίου, ἀντιδήμαρχον
Θεσσαλονίκης μέ τήν σύζυγό του, τόν Ἀνδρέαν
Κουράκην, Δημαρχιακό Σύμβουλο μέ τήν σύζυγό
του, Σταῦρον Ἀνθόπουλον, Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου
Ἑλληνοαυστραλῶν Θεσσαλονίκης καί Παῦλον Μαυρουδῆν Πρόεδρον Θεσσαλονικέων Μελβούρνη.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
North Balwyn. Εἰς τό Ἱερό παρέστη συμπροσευχόμενος
ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ.
Μετά τόν ἑσπερινόν οἱ ἱερεῖς μετά τῶν Ἐπισκόπων
παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον εἰς τήν ταβέρνα «Γιάννης»
(20-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν τῶν Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου North Balwyn. Μετά
τοῦ Θεοφιλεστάτου συνελειτούργησαν ὁ Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. Εὐάγριος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ
Ἁγιου Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ Πέρθης μέ τόν Ἱερομόναχο
Θαλάσσιον ἀδελφόν τῆς Μονῆς, ὁ Αἰδεσιμολ. π. Ἠλίας
Κεντρωτῆς καί οἱ Διάκ. Μανασσῆς Γαλουζῆς καί
Ἰωάννης Δεμερτζίδης (21-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν
Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου North Balwyn. Μετ’ αὐτοῦ
συνελειτούργησαν οἱ π. Εὐάγριος Καθηγούμενος
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ Πέρθης,
Ἠλίας Κεντρωτῆς καί Κων/νος Ἀποστολέλλης καί
οἱ δύο Διάκονοι Μανασσῆς Γαλουζῆς καί Ἰωάννης
Δεμερτζίδης. Κατά τήν διάρκεια τῆς θ. Λειτουργίας
ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
ἐχειροτόνησε εἰς διάκονο τόν κ. Ἀργύριο Μοραγιάννη
καί μετωνόμασε αὐτόν Ἀνάργυρον. Τήν μεσημβρίαν
ἡ Ἐνορία παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλεστάτου καί τῶν λοιπῶν κληρικῶν εἰς τήν ταβέρνα
«Γιάννης».

-Τό ἑσπέρας μετέβη μετά τοῦ π. Ἰακώβου Τσιγκούνη
καί τοῦ κ. Κ. Κόντη εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου καί παρέστη εἰς τό δεῖπνον τό ὁποῖον
ὀργάνωσε ἡ ἐν λόγῳ Ἐνορία τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ
Κυρίου πρός ἐνίσχυσιν τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Βουνοῦ Πέρθης. Παρόντες εἰς τήν ἐκδήλωσιν ἦσαν
καί ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς π. Εὐάγριος καθώς καί
ὁ Ἱερομόναχος Θαλάσσιος ἀδελφός αὐτῆς καθώς καί
ὁ Θεοφιλ. Ἅγιος Ἀπολλωνιάδος (22-11-09).
-Ἐδέχθη εἰς τό Γραφεῖον του τούς κ.κ. Κ. Κόντη,
Ἰωάννη Ρεκουνιώτη, διευθυντή τοῦ Κολλεγίου τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου καί Σταῦρον Βαζούραν μετά τῶν
ὁποίων συνεζήτησε θέματα ἀφορῶντα τό Κολλέγιο
(23-11-09).
-Ὑπεδέχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον τόν Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπον ἡμῶν κ.κ. Στυλιανό. Τό ἑσπέρας κατά τόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης παρέστη
συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερόν καί διένειμε τόν ἄρτον
μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου (24-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Malvern καί τό
ἑσπέρας συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον παρεκάθησεν
εἰς τό ἐπίσημον δεῖπνον τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ
Σεβασμιωτάτου ὀργανωθέν ὑπό τῶν ἘνοριῶνΚοινοτήτων τῆς Μελβούρνης εἰς τό Ultima Receptions
(25-11-09).
-Τό πρωΐ μετά τήν θ. Λειτουργίαν τήν ὁποίαν
ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Βῆμα
καί τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα τῆς
Κεντρικῆς Φιλοπτώχου εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς. Τό ἀπόγευμα προέπεμψεν εἰς τό
ἀεροδρόμιον τόν Σεβασμιώτατον ἐπιστρέφοντα εἰς
Σύδνεϋ (26-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου Brunswick καί εὐλόγησεν ἀρτοκλασίαν τῆς
Παλλακωνικῆς Ἀδελφότητος παρουσίᾳ τοῦ Νομάρχου
τῆς Σπάρτης κ. Κ. Φούρκα καί τοῦ ἀντιδημάρχου
κ. Π. Καλομοίρη καί τοῦ Λάκωνος ἱστορικοῦ καί
συγγραφέως κ. Σαράντου Καργάκου, οἱ ὁποῖοι ἦλθον
εἰς Μελβούρνη προσκεκλημένοι τῆς Παλλακωνικῆς
διά τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ΛΕΩΝΙΔΑ
εἰς τήν πλατεῖα Sparta Place εἰς Brunswick. Μετά τήν θ.
Λειτουργία παρεκάθησεν εἰς γεῦμα εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
Αἰδεσιμ. π. Ἀθανασίου Τριανταφύλλου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Sunshine. Μετά τόν ἑσπερινό παρεκάθησε μεθ’ ὅλων
τῶν Ἱερέων καί τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
εἰς δεῖπνον εἰς τήν αἴθουσαν ὅπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (2911-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Nunawading
καί ἀδείᾳ καί εὐλογίᾳ τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου μας
ἐχειροτόνησε εἰς Πρεσβύτερο τόν διάκονο Ἰωάννην
Δεμερτζίδην. Ὁ. Ἱ. Ναός ἦτο κατάμεστος ἀπό πιστούς.
Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας καί χειροτονίας
παρετέθη γεῦμα εἰς τήν αἴθουσαν ὅπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ
(30-11-09).

Γ΄- Ε΄ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου
Κατά τόν μῆνα Σεπτέμβριον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Ἐπέστρεψεν εἰς Ἀδελαΐδα ἐκ τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς
τήν Γενέτειραν (15-9-09).
-Ἐπέστρεψεν εἰς Ἀδελαΐδα ἐκ τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς
τήν Γενέτειραν (15-9-09).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Εὐγένιον Kvasniuk,
Κληρικόν τῆς Οὐκρανικῆς Ἐνορίας Ἀδελαΐδος,
ἀνηκούσης ἐκκλησιαστικῶς εἰς τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως (18-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου
Νεκταρίου Croydon Park (20-9-09).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου
Πνευματικοῦ Δικαστηρίου.
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρον καί τό Μέλος τοῦ Πανελληνίου
Συνδέσμου Ν. Αὐστραλίας, κ. Θεόδωρον Συμεωνάκην
καί κ. Ἑλένην Χατζηιωσηφίδου, ἀντιστοίχως.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 9ου Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Τρίτης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας (22-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Παντελεήμονος Glenelg ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς
Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου (23-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου
Νεκταρίου Croydon Park ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου
Σιλουανοῦ καί εὐχήθηκε εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερατικῶς
Προϊστάμενον τῆς Ἱ. Μονῆς, Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Σιλουανόν Φωτεινέα (24-9-09).
-Ἐδέχθη τήν δίδα Ματίναν Κουβούση, Ἱεραπόστολον
διακονοῦσαν εἰς Μαδαγασκάρην, ὁρμωμένην ἐξ
Ἀδελαΐδος (25-9-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood (27-9-09).
-Παρέστη εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς Κεντρικῆς Νεολαίας (28-9-09).
-Συμπροσευχήθηκε ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος εἰς τόν
Ἱ. Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Unley κατά τήν Θείαν
Λειτουργίαν ἐπί τῇ Ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Κυριακοῦ
τοῦ Ἀναχωρητοῦ, καί εὐχήθηκε εἰς τόν ἑορτάζοντα
Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ναοῦ, Πανοσ. Ἀρχιμ. π.
Κυριακόν Ψάλιον.
-Ἐπεσκέφθη εἰς τό νοσοκομεῖον Ashford τήν ἀσθενοῦσα κ. Ἀγγελικήν Σωτηρίου, Μέλος τῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος
Glenelg (29-9-09).
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τό ζεῦγος Robert καί Μαρίνης
Blair μετά τοῦ υἱοῦ των Γεωργίου ἐξ Alice Springs.
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τό ζεῦγος Ματθαίου καί
Δήμητρας Ρολογᾶ ἐκ Πέρθης (30-9-09).
Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἐμμανουήλ Σταματίου
ἐκ Πέρθης, προσκληθέντα ὑπό τῆς Ὀργανωτικῆς
Ἐπιτροπῆς διά νά ὁμιλήσῃ εἰς τό 9ο Συνέδριο Νεολαίας
τῆς Τρίτης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας.
-Πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱ. Κλήρου τῆς πόλεως,
ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Unley τήν
Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ 9ου Συνεδρίου Νεολαίας
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τῆς Τρίτης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, τῇ παρουσίᾳ,
μεταξύ ἄλλων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν
Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Χατζοπούλου,
τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Κουτσαντώνη, Ὑπουργοῦ
Νεολαίας τῆς Κυβερνήσεως Νοτίου Αὐστραλίας,
ἐκπροσωποῦντος τόν Πρωθυπουργόν τῆς Πολιτείας,
Ἐντιμ. κ. Mike Rann. Ἀνεγνώσθη τό μήνυμα τοῦ
Σεβασμιωτάτου καί ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλέστατος.
-Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας, παρετέθη
δεξίωσις εἰς τούς συνέδρους καί πάντας τούς συμπροσευχηθέντας εἰς τήν αἴθουσαν δεξιώσεων τοῦ
Δήμου Unley (2-10-09).
Ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν
ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου Νεολαίας εἰς τήν αἴθουσαν
ἐκδηλώσεων τοῦ Junior Campus τοῦ Κολλεγίου
«Ἅγιος Γεώργιος» τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας-Κοινότητος
Thebarton καί παρηκολούθησε τήν εἰσήγησιν τοῦ
π. Ἐμμανουήλ Σταματίου καί τίς παρεμβάσεις τῶν
συνέδρων, μετά τῶν ὁποίων παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα,
παρατεθέν εἰς αὐτούς εἰς τούς χώρους τοῦ Συνεδρίου
ὑπό τοῦ Δ. Συμβουλίου καί τῶν Κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος.
-Τό ἀπόγευμα παρέστη εἰς τήν ἐπίσημον ἔναρξιν τοῦ
φεστιβάλ «Γλέντι».
-Τό ἑσπέρας παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Προφήτου
Ἠλιοῦ Norwood, παρατεθεῖσαν εἰς τούς Συνέδρους τοῦ
Συνεδρίου Νεολαίας ὑπό τοῦ Δ. Συμβουλίου καί τῶν
Κυριῶν τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (3-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν
Ἁγίου Ἀνδρέου Noarlunga, ὅπου ἐλειτουργήθησαν οἱ
Σύνεδροι τοῦ Συνεδρίου Νεολαίας, καί ἐν συνεχείᾳ
εὐλόγησε τό παρατεθέν εἰς τούς Συνέδρους γεῦμα
ὑπό τοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου καί τῶν Κυριῶν τῆς
Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἐνορίας (4-10-09).
-Μετέσχεν εἰς τήν ἐτησίως διοργανουμένην ὑπό
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Ἁγίου Σπυρίδωνος Unley
ἡμερησίαν ἐκδρομήν, περιλαμβάνουσαν καί ὑπαίθριον
Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον καί
οἱ Σύνεδροι τοῦ 9ου Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Τρίτης
Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας (5-10-09).
Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (6-10-09).
-Ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος
Glenelg τό τρίμηνο Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Κ.
Θεοδώρου, ἐπί πολλάς δεκαετίας πολυτίμου συνεργάτου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀναλωθέντος εἰς
τήν διακονίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἔμπρακτον
δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ (10-10-09).
Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων
Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Athelstone.
-Παρευρέθη εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς 50ετηρίδος
τῆς ἱδρύσεως τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Φλαμπουριωτῶν Νοτίου Αὐστραλίας καί ἀπηύθυνε
σύντομον προσλαλιάν μεταφέρων καί τάς εὐχάς καί
εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (11-10-09).
-Παρέστη εἰς τήν ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης
καί Πολυπολιτισμικῶν Ὑποθέσων τῆς Κυβερνήσεως
Νοτίου Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Michael Atkinson,
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ἐπίσημον ἔναρξιν τῆς φωτογραφικῆς ἐκθέσεως
«Ἀρχαία Ἑλλάδα καί Κωνσταντινούπολη», διοργανουμένην ἀπό κοινοῦ ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτῶν Αὐστραλίας καί τοῦ Κολλεγίου
«Ἅγιος Σπυρίδων» τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας-Κοινότητος
Unley εἰς τούς χώρους τοῦ Education Development
Centre, εὐγενῶς παραχωρηθέντος ὑπό τῆς Ὑπουργοῦ
Παιδείας τῆς Κυβερνήσεως Νοτίου Αὐστραλίας, Ἐντιμ.
κ. Jane Lomax-Smith (12-10-09).
-Ἐδέχθη τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον π. Παντελεήμονα
Βῶλον ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου (13-10-09).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Πρεσβύτερον π. Radomir Aleksic,
ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐν Αὐστραλίᾳ, ὁ ὁποῖος
πάντοτε ἀνταποκρίθηκε μέ ἀγάπην εἰς τά αἰτήματα
τοῦ Θεοφιλεστάτου διά τήν κάλυψιν ποιμαντικῶν
ἀναγκῶν τῶν Ἑλλήνων εἰς Coober Pedy καί ἀλλαχοῦ,
αἰτούμενον τάς εὐχάς του ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς
τήν Σερβίαν, ὅπου θά διακονῇ ἀπό τοῦδε.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Πρωτοβαθμίου
Πνευματικοῦ Δικαστηρίου (14-10-09).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐπισκεπτομένου τήν πόλη
μας Ὁσιολ. Ἱερομονάχου π. Παντελεήμονος Βώλου, ἐκ
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον
εὐγενῶς παρατεθέν αὐτοῖς εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κ.
Ἰωάννου Σιταρᾶ, Προέδρου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀνδρέου
Noarlunga (16-10-09).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Παναγιώτου Μακρῆ,
Προέδρου τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς, καί τῆς κ.
Μακρῆ, παρευρέθη εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῆς ἐπισήμου
ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ νέου οἰκήματος τῆς
Κυπριακῆς Κοινότητος Νοτίου Αὐστραλίας (17-1009).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, εἰς τόν Ἱ.
Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Port Adelaide, ἀνέγνωσε
τήν προβλεπομένην εὐχήν διά τούς νεοεκλεγέντας
εἰς τό Δ. Συμβούλιον τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος καί
ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν εἰς τήν
αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος ἑόρτιον τράπεζα.
-Εὐλόγησε τό δεῖπνον τῆς ἐπισήμου ἐνάρξεως
τοῦ 7ου Συνεδρίου τῶν καθ’ ὅλην τήν αὐστραλιανήν
ἐπικράτειαν Ἑλληνικῶν Κέντρων Προνοίας τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, διοργανούμενον ὑπό τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κέντρου Προνοίας «Ἡ Ἁγία Φιλοθέη» τῆς
Τρίτης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας, προσφωνήσας
καταλλήλως τούς συνέδρους καί τούς προσκεκλημένους
καί μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου εἰς τούς παρευρισκομένους, μεταξύ
τῶν ὁποίων καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν
Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ. Δημήτριος Χατζόπουλος,
ὁ Ὁμοσπονδιακός Βουλευτής κ. Εὐστάθιος Γεωργανᾶς,
ἐκ προσώπου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Αὐστραλίας,
Ἐντιμ. κ. Kevin Rudd, ὁ Ὑπουργός Νεολαίας τῆς
Κυβερνήσεως Νοτίου Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιος Κουτσαντώνης, ἐκ προσώπου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Πολιτείας Ν. Αὐστραλίας, Ἐντιμ.
κ. Mike Rann, ὁ Αἰδεσ. κ. David Cappo, Καθολικός
ἱερωμένος καί ἀνώτατος ἀνεξάρτητος Σύμβουλος τῆς

Ἐκτελεστικῆς Κυβερνητικῆς Ἐπιτροπῆς Ν. Αὐστραλίας
ἐπί θεμάτων Κοινωνικῆς Πολιτικῆς (Commissioner for
Social Inclusion), ὁ Γεν. Διευθυντής τῆς Ἀγγλικανικῆς
Ὑπηρεσίας Προνοίας Anglicare, Ἐντιμ. Dr Lynn
Arnold, πρώην Πρωθυπουργός τῆς Πολιτείας Νοτίου
Αὐστραλίας (18-10-09).
-Ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν διημέρων συνεδριῶν τοῦ 7ου Παναυστραλιανοῦ Συνεδρίου
τῶν Κέντρων Προνοίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Μελβούρνης κ. Νικόλαον Κρικέλην,
Πρόεδρον τοῦ Κεντρικοῦ Ποντιακοῦ Συνδέσμου Μελβούρνης καί Βικτωρίας «Ποντιακή Ἑστία» (19-10-09).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ
ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Γερασίμου Κεφαλληνίας, εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg.
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Σπυρίδωνα Βουνάσην,
συνταξιοῦχον Κληρικόν, ἐπανακάμψαντα ἐκ τῆς
Γενετείρας.
-Ἐδέχθη τήν Ἱεραπόστολον Ματίνα Κουβούση, ἐπιστρέφουσαν εἰς τήν ἐν Μαδαγασκάρῃ διακονίαν της
(20-10-09).
-Ἐδέχθη τόν κ. Εὐάγγελον Μπατάλην, Ὑπεύθυνον
τοῦ Κέντρου Προνοίας τῆς Πέμπτης Ἀρχιεπισκοπικῆς
Περιφερείας εἰς Πέρθην, συμμετέχοντα εἰς τό 7ον
Παναυστραλιανόν Συνέδριον τῶν Κέντρων Προνοίας
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας (22-10-09).
-Προσκληθείς ὑπό τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Νοτίου
Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Mike Rann, παρέστη εἰς τήν ὑπ’
αὐτοῦ εἰς τούς χώρους τοῦ Κοινοβουλίου κήρυξιν τῆς
ἐνάρξεως τῶν ὑπό τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως
Νοτίου Αὐστραλίας κατ’ ἔτος διοργανουμένων «Δημητρίων» (23-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀντωνίου Prospect καί ἀνέγνωσε τήν προβλεπομένην
εὐχήν διά τούς νεοεκλεγέντας εἰς τό Δ. Συμβούλιον τῆς
Ἐνορίας-Κοινότητος.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Δημητρίου Salisbury καί μετέφερε τάς εὐχάς καί
εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, μετά δέ τό πέρας τοῦ
Ἑσπερινοῦ ἀνεχώρησε διά τήν κωμόπολιν Berri διά τήν
Πανήγυριν τοῦ ἐκεῖσε Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου
(25-10-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Berri, καί ἐν συνεχείᾳ
εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων εἰς τούς
πιστούς τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου
(26-10-09).
-Παρέστη εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς (27-10-09).
-Κατά τήν ἑορτήν τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου
Noarlunga (28-10-09).
-Εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Thebarton ἐτέλεσε τήν
Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ διά τούς τελειοφοίτους
τοῦ Ἡμερησίου Διγλώσσου Ἑλληνορθοδόξου Κολλεγίου «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος» τῆς ὁμωνύμου ἘνορίαςΚοινότητος, ἐν ὄψει τῶν ἐπικειμένων εἰσαγωγικῶν

ἐξετάσεων διά τίς πανεπιστημιακές σχολές, καί
ἀπηύ-θυνεν εἰς αὐτούς σύντομον παραινετικήν
προσλαλιάν.
-Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν ἐκ τῶν Μελῶν τοῦ
Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην
Κιοσόγλου (29-10-09).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν Θείαν
Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν
Εὐβοίᾳ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood.
-Παρεκάθησεν εἰς τήν χοροσπερίδα τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Νοτίου Αὐστραλίας εἰς τά πλαίσια
τῶν «Δημητρίων 2009» (31-10-09).
Κατά τόν μῆνα Νοέμβριον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τά μεθέορτα τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Salisbury καί ἐν συνεχείᾳ
ἐτέλεσε Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου, παρουσίᾳ τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ
Ἐνοριακοῦ Σχολείου καί τῶν πολιτικῶν καί δημοτικῶν
ἀρχόντων, καί Ἀρτοκλασίαν τῆς Παμμακεδονικῆς
Ἑνώσεως Ν. Αὐστραλίας, εἰς τά πλαίσια τῶν ὑπό τῆς
τελευταίας διοργανουμένων κατ’ ἔτος Δημητρίων,
ὁμιλήσας ἐπικαίρως. Ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τήν
ἑόρτιον τράπεζα, παρακαθημένων, μεταξύ τῶν ἄλλων,
τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Νοτίου Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ.
Mike Rann, καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν
Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ, Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Χατζοπούλου,
κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας τά χορευτικά τμήματα
τῆς Ἐνορίας παρουσίασαν πλούσιο ἑορταστικό πρόγραμμα δημοτικῶν χορῶν, καί μετέφερεν εἰς τούς
συμμετέχοντας εἰς τήν Πανήγυριν τάς εὐχάς καί
εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (1-11-09).
-Ἐπεσκέφθη εἰς τό νοσοκομεῖον τόν ἀσθενοῦντα κ.
Παναγιώτην Καντούνια.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (3-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ
τοῦ προστάτου του Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος
Νικάνδρου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, καί ἐδέχθη
τάς εὐχάς τῶν προσελθόντων κληρικῶν καί εὐσεβῶν
χριστιανῶν.
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τούς Αἰδεσ. Ἐφημερίους
π. Νικόλαον Μποζίκην ἐκ Σύδνεϋ καί π. Σωτήριον
Δραπανιώτην ἐκ Wollongong (4-11-09).
-Προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ὑπεραιωνοβίου (104 ἑτῶν) εὐσεβεστάτου καί ταπεινοῦ Γερβασίου Κοσμίδου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ Port Adelaide καί ἀπηύθυνε τόν προσήκοντα
ἐπικήδειον λόγον (5-11-09).
-Εὐλόγησε τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ κ. Ἠλιοῦ
Χριστολένη μετά τῆς δίδος Ἑλένης Κοστεριάδου εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Salisbury.
-Εὐλόγησε τό δεῖπνον τῆς χοροεσπερίδος ἐπί τῇ
50ετηρίδι τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος
Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood, παρακαθημένων, μεταξύ τῶν ἄλλων, τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης καί
Πολυπολιτιστικῶν Ὑποθέσεων τῆς Κυβερνήσεως
τῆς Νοτίου Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Michael Atkinson,
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ἐκπροσωποῦντος τόν Πρωθυπουργόν τῆς Πολιτείας,
καί τῆς Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως,
Ἐντιμ. κ. Isobel Redmond, καί ἀπηύθυνε χαιρετισμόν
μεταφέρων καί τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου (7-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood καί προεξῆρχε τῆς λιτανείας, παρισταμένου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Πολιτείας,
Ἐντιμ. κ. Mike Rann, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἐπί
τῇ 50ετηρίδι τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος. Ἐν
συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλέστατος εὐλόγησε τό παρατεθέν εἰς
τήν ἐνοριακήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων ἑόρτιον γεῦμα.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Νεκταρίου Croydon Park (8-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν ὡς ἄνω πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν
ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας
τοῦ Σεβασμιωτάτου.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς (9-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Salisbury καί ἐτέλεσε τό
ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Αἰμιλίου
Δημοσθένους.
-Παρέστη εἰς τήν ἐπίσημον ἔναρξιν, παρουσίᾳ τοῦ
Πρωθυπουργοῦ τῆς Νοτίου Αὐστραλίας, Ἐντιμ. κ. Mike
Rann, τῶν ὑπό τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Νοτίου
Αὐστραλίας κατ’ ἔτος διοργανουμένων «Δημητρίων»,
ἀπευθύνας χαιρετισμόν καί μεταφέρων τάς εὐχάς καί
εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου (15-11-09).
-Ἐδέχθη τούς νεοεκλεγέντας Πρόεδρον καί Μέλη
τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Γεννήσεως
τοῦ Χριστοῦ Port Adelaide, ὑποβαλόντας τά σέβη των
καί ἐκζητησαμένων τήν εὐχήν του διά τήν ἐν Κυρίῳ
εὐόδωσιν τοῦ ἔργου των.
-Παρέστη εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς (17-11-09).
-Συμμετέσχεν, μετά τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Σερβίας ἐν Αὐστραλίᾳ, Θεοφιλεστάτου κ. Εἰρηναίου,
εἰς τήν Ἐπιμνημόσυνον Δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Σερβίας κυροῦ Παύλου εἰς τόν Ἐνοριακόν Σερβικόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Σάββα (19-11-09).
-Ἐπεσκέφθη εἰς τήν οἰκίαν του τόν ἀσθενοῦντα
συνταξιοῦχον Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, Αἰδεσ. π. Χαραλάμπην Στράτον (20-11-09).
-Κατά τήν ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood (21-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Γεωργίου Thebarton (22-11-09).
-Παρέστη εἰς τήν Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Ἡμερησίου Ἑλληνορθοδόξου
Κολλεγίου «Ἅγιος Γεώργιος» τῆς φερωνύμου Ἐνορίας
-Κοινότητος Thebarton καί ἀπηύθυνε χαιρετισμόν
μεταφέρων εἰς τούς μαθητάς καί τό Διδακτικό
Προσωπικό τάς ἑορτίους εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου (23-11-09).
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-Ἀνεχώρησεν εἰς Μελβούρνην διά νά συμμετάσχῃ
εἰς τούς ἑορτασμούς διά τά Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ.
-Συμπροσευχήθηκε ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά
τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν
Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης East Malvern, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου (24-11-09).
-Συμπροσευχήθηκε ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱερόν
Ναόν, ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ.
-Παρεκάθησεν εἰς τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἑνώσεως
Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων Μελβούρνης ἐπίσημον Δεῖπνον
ἐπί τοῖς Ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβασμιωτάτου, παρουσίᾳ
παντός τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως καί πλήθους
κόσμου, ἐκπροσώπων τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων, τῶν
Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων καί τῆς Νεολαίας (25-1109).
-Συμπροσευχήθηκε ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Εὐσταθίου South Melbourne
κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου
πατρός ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, προστάτου
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου
Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἐλειτούργησεν
ὡς ἁπλοῦς Ἱερεύς, συλλειτουργούντων μετ’ Αὐτοῦ
τῶν Ἱερέων Ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν
εἰς τό ὑπό τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος
Μελβούρνης καί Βικτωρίας παρατεθέν εἰς τήν Αἴθουσαν
Τελετῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἑόρτιον γεῦμα,
μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν τοῦ ἔργου τῆς
Ἐκκλησίας (26-11-09).
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Μελβούρνης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (27-11-09).
-Συνώδευσε τούς ἐκδρομεῖς τῆς διοργανωθείσης
ὑπό τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Νοτίου
Αὐστραλίας ἡμερησίας ἐκδρομῆς εἰς τό γερμανικό χωριό
Handorf εἰς τούς λόφους τῆς Ἀδελαΐδος (28-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίου Παντελεήμονος Glenelg.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Ἀνδρέου Noarlunga (29-11-09).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν
ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας
τοῦ Σεβασμιωτάτου (30-11-09).
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