«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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Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ
εὐλογημένα,
Μέσα εἰς τὴν ἀνὰ τὸν κόσμον ἐπικρατοῦσαν τελευταίως σκοτεινὴν ἀτμόσφαιραν τῆς σοβούσης ποικίλης
κρίσεως, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, ἠθικῆς καί, κυρίως,
πνευματικῆς, ἡ ὁποία πολὺν θυμόν, πολλὴν πικρίαν,
πολλὴν σύγχυσιν, πολλὴν ἀγωνίαν, πολὺ ἄγχος, πολλὴν
ἀπογοήτευσιν καὶ πολὺν φόβον διὰ τὴν αὔριον προξενεῖ
εἰς τοὺς ἀνθρώπους, γλυκεῖα ἀκούεται ἡ φωνὴ τῆς
Ἐκκλησίας:
«Δεῦτε, πιστοί, ἐπαρθῶμεν ἐνθέως καὶ κατίδωμεν
συγκατάβασιν θεϊκὴν ἄνωθεν ἐν Βηθλεὲμ πρὸς ἡμᾶς
ἐμφανῶς...»
(Ἰδιόμελον ΣΤ΄ Ὥρας Χριστουγέννων).

Πίστις ἀκλόνητος τῶν Χριστιανῶν εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς
δὲν παρακολουθεῖ ἀφ’ ὑψηλοῦ καὶ ἀδιαφόρως τὴν
πορείαν τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσίν Του ὑπὸ τοῦ
ἰδίου, αὐτοπροσώπως, πλασθέντος ἀνθρώπου. Τούτου
ἕνεκα καὶ ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ
Λόγου Του ἦτο ἀπ’ ἀρχῆς ἡ «εὐδοκία» Του, τὸ πρώτιστον
θέλημά Του, ἡ «προαιώνιος βουλή» Του. Νὰ ἀναλάβῃ ὁ
Ἴδιος, ἐξ ὑπερβολῆς ἀγάπης, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν
ποὺ ἔπλασε, καὶ νὰ τὴν καταστήσῃ «θείας φύσεως
κοινωνόν» (Β΄ Πέτρ. 1: 4). Καὶ τοῦτο, πρὸ τῆς πτώσεως τῶν
Πρωτοπλάστων, πρὸ καὶ αὐτῆς τῆς πλάσεώς των! Μετὰ
τὴν πτῶσιν τῶν Πρωτοπλάστων, ἡ «προαιώνιος βουλὴ»
τῆς Σαρκώσεως περιέλαβε τὸν Σταυρόν, τὸ Ἄχραντον
Πάθος, τὸν Ζωοποιὸν Θάνατον, τὴν εἰς Ἅιδου Κάθοδον,
τὴν Τριήμερον Ἔγερσιν, ὥστε ἡ παρείσακτος ἁμαρτία,
ποὺ ἐδηλητηρίασε τὰ πάντα, καὶ ὁ λαθρεπιβάτης τῆς
ζωῆς θάνατος νὰ τεθοῦν τελείως καὶ ὁριστικῶς ἐκποδών,
καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀπολαύσῃ ἀκεραίαν τὴν Πατρικὴν
κληρονομίαν τῆς αἰωνιότητος.
Ἀλλ’ ἡ θεϊκὴ συγκατάβασις τῶν Χριστουγέννων δὲν
περιορίζεται μόνον εἰς τὰ τῆς αἰωνιότητος. Ἀφορᾷ καὶ
εἰς τὰ τῆς ἐπὶ γῆς πορείας ἡμῶν. Ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν
κόσμον διὰ νὰ εὐαγγελισθῇ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν
καὶ νὰ μᾶς εἰσαγάγῃ εἰς αὐτήν, ἀλλ’ ἦλθεν ἐπίσης
εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν.
Ἐχόρτασε θαυματουργικῶς κατ’ ἐπανάληψιν τὰ πλήθη
τῶν ἀκροατῶν τοῦ λόγου Του, ἐκαθάρισε λεπρούς,

ἐστερέωσε παραλύτους, ἐχάρισε τὸ φῶς εἰς τυφλούς, τὴν
ἀκοὴν εἰς κωφοὺς καὶ τὴν ὁμιλίαν εἰς ἀλάλους, ἀπήλλαξε
δαιμονισμένους ἀπὸ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα, ἀνέστησε
νεκρούς, ὑπεστήριξε τὸ δίκαιον τῶν ἀδικουμένων καὶ
λησμονημένων, ἐστηλίτευσε τὸν ἀθέμιτον πλουτισμόν,
τὴν πρὸς τοὺς πτωχοὺς ἀσπλαγχνίαν, τὴν ὑποκρισίαν καὶ
τὴν «ὕβριν» εἰς τὰς ἀνθρωπίνας σχέσεις, ἔδωκεν ἑαυτὸν
ὑπόδειγμα ἐθελουσίου κενωτικῆς χάριν τῶν ἄλλων
θυσίας! Ἴσως ἡ διάστασις αὕτη τοῦ μηνύματος τῆς θείας
ἐνανθρωπήσεως πρέπει νὰ προσεχθῇ περισσότερον
κατὰ τὰ σημερινὰ Χριστούγεννα. Πολλοὶ συνάνθρωποι
καὶ συγ-χριστιανοὶ δοκιμάζουν φοβερὸν πειρασμὸν ἐκ
τῆς σοβούσης κρίσεως. Εἶναι ἀναρίθμητοι αἱ στρατιαὶ
τῶν ἀνέργων, τῶν νεοπτώχων, τῶν ἀστέγων, τῶν νέων
μὲ τὰ «ψαλιδισμένα ὄνειρα». Ἀλλά, Βηθλεὲμ ἑρμηνεύεται
«Οἶκος Ἄρτου»! Χρεωστοῦμεν, λοιπόν, οἱ πιστοὶ εἰς
πάντας τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφοὺς ὄχι μόνον τὸν
«Ἐπιούσιον Ἄρτον», δηλαδὴ τὸν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος
εὑρίσκεται ἐσπαργανωμένος εἰς τὴν πενιχρὰν φάτνην τῆς
Βηθλεέμ, ἀλλὰ καὶ τὸν καθημερινὸν ἐπιτραπέζιον ἄρτον
τῆς ἐπιβιώσεως, καὶ ὅλα τὰ «ἐπιτήδεια τοῦ σώματος»
(Ἰακ. 2: 16). Εἶναι ἡ ὥρα τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ
Εὐαγγελίου, ἐν ὑψηλῷ αἰσθήματι εὐθύνης! Ἡ ὥρα, κατὰ
τὴν ὁποίαν ἀκούεται ἐντονώτερος καὶ ἀπαιτητικώτερος
ὁ ἀποστολικὸς λόγος: «Δεῖξον μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν
ἔργων σου» (Ἰακ. 2: 18)! Ὁ καιρός, δηλ. ἡ εὐκαιρία, νὰ
«ἐπαρθῶμεν ἐνθέως» εἰς τὸ ὕψος τῆς οἰκειούσης ἡμᾶς μὲ
τὸν Θεὸν βασιλικῆς ἀρετῆς τῆς Ἀγάπης.
Ταῦτα ἀπὸ τῆς ἁγίας καὶ μαρτυρικῆς καθέδρας τῆς
Ἐκκλησίας τῶν τοῦ Χριστοῦ Πενήτων εὐαγγελιζόμενοι
πρὸς τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον τέκνα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν θεϊκὴν
συγκατάβασιν, τὸ ἄπειρον ἔλεος, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν
χάριν τοῦ δι’ ἡμᾶς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας
τῆς Παρθένου ἐνανθρωπήσαντος Μονογενοῦς Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, Ὧι ἡ δόξα, τὸ κράτος, ἡ τιμὴ καὶ ἡ
προσκύνησις, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Φανάριον, Χριστούγεννα ,βι’
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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†ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

†STYLIANOS

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας,
παντί τῷ Ἱερῷ Κλήρῳ καί τῷ εὐσεβεῖ Λαῷ
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

By the grace of God Archbishop of Australia
to all the Reverend Clergy and devout faithful
of our holy Archdiocese.

Ἀδελφοί Συλλειτουργοί καί τέκνα περιπόθητα τῆς
Ἐκκλησίας,

Brother concelebrants and beloved children of the
Church,
“Christ is Born – Glorify Him
Christ from the heavens – Meet Him
Christ on earth – Exalt Him
Sing to the Lord all the earth…”

«Χριστός γεννᾶται – Δοξάσατε·
Χριστός ἐξ οὐρανῶν - Ἀπαντήσατε·
Χριστός ἐπί γῆς - Ὑψώθητε·
ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ...»
Οἱ στίχοι αὐτοί, ἀγαπητοί Ἀδελφοί, προέρχονται
αὐτούσιοι ἀπό ποίημα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου (4ος αἰών), ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ἔγραψε
τίς θεμελιωδέστερες θέσεις τῆς Χριστιανικῆς
Ἐκκλησίας, Ἀνατολῆς καί Δύσεως, γιά τήν
θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τίς δογματικές αὐτές ἀλήθειες, πού οἱ
Ὀρθολογιστές δέν ἤθελαν νά τίς παραδεχθοῦν
(γιατί δῆθεν ἐμείωναν τήν περί Θεοῦ ἔννοια!),
τίς ἀνέπτυξε ἐκτενέστερα ὁ κορυφαῖος αὐτός
Διδάσκαλος τῆς Χριστολογίας σέ σειρά εἰδικῶν
ὁμιλιῶν («Λόγοι Θεολογικοί»), πού ἀναιροῦν
ὅλα τά σαθρά ἐπιχειρήματα τῶν Ἀρειανῶν καί
πάσης μορφῆς Ἀρειανιζόντων αἱρετικῶν ἀνά τούς
αἰώνας.
Ὅσοι, εἰς τά τραγικά ἀδιέξοδα τοῦ παρόντος
βίου, δέν αἰσθάνθηκαν τήν ἀνάγκη τῆς
ἀμέσου παρουσίας τοῦ Θεοῦ γιά βοήθεια καί
σωτηρία, δέν εἶναι ἴσως σέ θέση νά γνωρίσουν
μήτε νά ἐκτιμήσουν τό ἄρρητο μυστήριο τῆς
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Γι’ αὐτό ὅμως ἀκριβῶς «τό μέγα τῆς εὐσεβείας
μυστήριο» ἔγραψε ἐκτενῶς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
στίς Ἐπιστολές του, προκειμένου νά ἀποκαλύψει
στόν ἄνθρωπο πόσο πολύ τόν ἀγάπησε ὁ
Δημιουργός του Θεός.
Γιά τήν ἀγάπη ὅμως τοῦ Θεοῦ, μίλησε ἀκόμη
πιό συγκεκριμένα ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης,
γράφοντας:
«οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν
Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον».
Ἄν οἱ περίεργοι καί δύσπιστοι ἐρωτήσουν, γιατί
νά ἀγαπήσει τόσο πολύ ὁ Θεός τόν κόσμο, ἀφοῦ
δέν εἶχε ἀπό μέρους μας κανένα λόγο γιά μιά
τέτοια ἀγάπη, θά πρέπει νά θυμηθοῦν ὅτι ὁ ἴδιος
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶπε ἐπίσης, ὅτι «ὁ Θεός
ἀγάπη ἐστί».
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These verses, dear Sisters and Brothers, are a direct
quotation from a poem by St Gregory the Theologian
(4th century) who, as we know, expressed the most
foundational position of the Christian Church - of
East and West - concerning the divinity of our Lord
Jesus Christ.
These doctrinal truths, which the rationalists did
not wish to accept (because it supposedly diminished
the meaning of God!), were developed more
extensively by that great Teacher of Christology in
a series of special addresses (called the ‘Theological
Orations’), which overturned all the false arguments
of the Arians and all similarly-minded heretics
throughout the ages.
Whoever has not felt the need for the direct
presence of God for assistance and salvation amidst
the tragic impasses of this life, is perhaps not in a
position to know or appreciate the indescribable
mystery of the Incarnation of God the Word.
Yet it was precisely concerning this ‘great mystery
of piety’ that the Apostle Paul spoke in his Letters,
in order to reveal how greatly God the Creator loves
all.
However, even more specific concerning the love
of God was St John the Evangelist, when writing:
“For God so loved the world that He gave His onlybegotten Son, that whosoever believes in Him should not
perish, but have everlasting life.”
If the inquisitive or disbelieving ask why God
should love the world so greatly (since we gave Him
no reason to show such love), they might remember
that St John the Evangelist himself also said that “God
is love.”
The Beloved disciple and Theologian chose just
one word to describe the unfathomable essence of

Μιά μόνο λέξη πῆρε ὁ Θεολόγος καί Ἠγαπημένος, γιά νά χαρακτηρίσει τήν ἀπρόσιτη οὐσία τοῦ
Θεοῦ. Καί δέν εἶπε μήτε «σοφία», μήτε «ἁγιότητα»,
μήτε «δικαιοσύνη», μήτε «παντοδυναμία», μήτε
«ἀνοχή». Εἶπε «ΑΓΑΠΗ».
Ὁ Θεός, λοιπόν, δέν μπορεῖ νά μήν ἀγαπᾶ, γιατί
ἡ οὐσία Του εἶναι ἀγάπη. Ἐπειδή ὅμως δέν μπορεῖ
νά μήν ἀγαπᾶ, δέν σημαίνει πώς εἶναι ἀδύναμος
ὁ Θεός ἀπέναντί μας, ὅπως γινόμαστε ἐμεῖς ὅταν
ἀγαποῦμε κάποιον, καί λέμε χαρακτηριστικά πώς
«τοῦ ἔχομε ἀδυναμία».
Ἀντιθέτως, ὁ Θεός δέν μπορεῖ παρά μονάχα νά
ἀγαπᾶ, γι’ αὐτό εἶναι ἱκανός νά κάμει τά πάντα
ἀπό ἀγάπη. Ἔτσι, δέν εἶναι ἁπλῶς μεγαλοδύναμος,
ἀλλά παντοδύναμος!
Στήν ἀγάπη λοιπόν ὀφείλεται τό θαῦμα τῆς
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. Καί στήν ἴδια ἀγάπη
ὀφείλεται τό ὁμόλογο θαῦμα τῆς «θεώσεως» τοῦ
ἀνθρώπου.
Γιά νά ἀντιληφθοῦμε ὅμως τό μέγεθος καί τήν
παντοδυναμία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά
ξέρομε τά δυό βασικά χαρακτηριστικά της: Πρῶτον,
εἶναι καθολική, δηλαδή καλύπτει ὁλόκληρη τήν
ἐκ τοῦ μηδενός προελθοῦσα δημιουργία. Καί
δεύτερον, εἶναι ἀγάπη ἀνανταπόδοτη, δηλαδή δέν
μᾶς δίδεται ὡς ἀνταπόδοση γιά κάτι πού κάναμε,
ἀλλά τελείως δωρεάν. Γι’ αὐτό ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
ὀνομάζεται, στή γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
θεολογίας, χάρις. Γιατί παρέχεται ὡς χάρισμα τοῦ
Θεοῦ, κι’ ὄχι ὡς ἀντιμισθία γιά κάτι.
Ἀλλ’ αὐτά τά χαρακτηριστικά τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ δέν ἦταν τόσο σαφῆ πρό τῆς Ἐνανθρωπήσεως,
ἐπειδή παρά τίς ἄπειρες εὐεργεσίες ἀπ’ ἀρχῆς
πρός ὅλα τά δημιουργήματα, δέν εἶχε ἀκόμη λάβει
«δούλου μορφήν», γιά νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο
καί τόν κόσμο «ὁ Κύριος τῆς δόξης».
Μέ τήν Ἐνανθρώπηση ὅμως τοῦ Υἱοῦ καί
Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ θεία ἀγάπη ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο μέτρο, κι’ ἔκαμε ὅλα τά μέχρι τότε
γνωστά εὐεργετήματα νά φαίνονται σάν ἀμυδρές
σκιές καί ταπεινές «προ-εἰκονίσεις». Γι’ αὐτό μᾶς
λέγει πάλι ὁ Ἰωάννης τῆς ἀγάπης, «ὅτι ὁ νόμος διά
Μωυσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἐγένετο».
Καί μόνο τό ρῆμα «ἐγένετο», καί ὄχι «ἐφάνη» ἤ
«ἀπεκαλύφθη», εἶναι ἀρκετό νά μᾶς δηλώσει τό
πόσο δραστικά καί ἀπόλυτα ταυτίζεται ἡ ἀγάπη
καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ μέ τόν Ἐνανθρωπήσαντα
Θεόν Λόγον.
Αὐτῷ ἡ δόξα καί ἡ τιμή εἰς τούς αἰώνας. Ἀμήν!
Διάπυρος πρός Αὐτόν εὐχέτης
Ὁ Αὐστραλίας Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ
Χριστούγεννα 2010

God. He did not choose to say ‘wisdom’ or ‘holiness’
or ‘justice’ or ‘omnipotence’ or ‘tolerance’. He said
‘LOVE’.
It is impossible for God not to love, because His
essence is love. Yet because He loves, this does not
mean that God is weak in relation to us, as we are
when we love someone, and we say we have a ‘weak
spot’ for that person.
On the contrary, God can only love, which is why
He is able to do all things out of love. And so, He is
not only powerful, but all-powerful!
It is, then, to love that the Incarnation of God can be
attributed. And to the very same love we can attribute
the corresponding miracle of the ‘deification’ of the
human person.
However to realise the depth and power of God’s
love, we must know its two basic characteristics:
Firstly, that it is all-encompassing, covering the
entire creation from when it came out of nothing.
Secondly, it is a love that cannot be reciprocated. In
other words, it is not given in return for anything
that we have done, but totally free. For this reason, in
the language of the Church, the love of God is called
grace. Because it is given as the gift of God, not as
repayment for something else.
All these characteristics of the love of God were
not so clear before the Incarnation. In spite of the
infinite goodness shown towards all creation from
the beginning, the “Lord of Glory” had not yet taken
on “the form of a servant” in order to save the human
person and the world.
Yet with the Incarnation of the Son and Word of
God, divine love surpassed every previous measure.
It made all benefactions up to until that point look
like pale shadows and humble ‘pre-figurements’ by
comparison. This is why John, the disciple of love,
again tells us: “the law was given through Moses, but
grace and truth came through Jesus Christ.”
The words “came through” (rather than
“appeared” or “revealed”) are sufficient to show us
how drastically and absolutely the love and truth of
God are identified with the Incarnate Divine Logos.
To Him be honour and glory to all ages. Amen!
With fervent prayers to Him
Archbishop S T Y L I A N O S
Christmas 2010

[translated from the original Greek by DK]
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Dr Philip Kariatlis
The Study of Theology:
An Intellectual Inquiry or Existential Encounter?

“It is one thing to speak of God; it is quite another to know God”
Staretz Silouan of Mount Athos

Introductory Remarks
The word ‘theology’ - θεολογία - as it is used today,
is a very broad term understood as one among a myriad of academic disciplines studied within a university
context and covering a whole range of topics. A dictionary definition usually considers theology to be just like
any other academic field of study. And so, in precisely
the same way that every branch of knowledge, namely
all ‘academic disciplines’ such as those of
science, medicine, engineering or history
consist of a multitude of subjects - separate units of an entire program of studies
- that are specialized and thereby shed
more light on the general object of study,
so too, one would expect to find the same
in the study of theology. In this regard,
the term ‘theology’ today for many is
simply akin to words such as ‘medicine’,
‘economics’, ‘engineering’ or ‘architecture’.
More specifically, just as one would
expect to encounter a whole variety of
sub-disciplines within ‘medicine’ - such
as, anatomy, physiology, psychiatry etc
- so too, in the study of theology, it is
thought that one would be expected to
have to focus upon different theological
areas (Patristic or Systematic theology,
Church History, Old and New Testament
studies, Pastoral theology, Liturgics etc).
In other words, for many at first glance,
theology is all about the study of God, an intellectual
inquiry, in much the same way that geology or biology
is the study of the earth or life respectively. Right from
the outset, however, one needs to ask: is theology in
fact simply another area of knowledge just like biology,
anthropology, psychology, psephology, geology etc....?
How is theology similar to the other fields of study we
find in a university? How is it different? To what extent
must theology assimilate to the methodologies of these
tertiary studies? Or does it have its own? It is precisely
these questions upon which this article will seek briefly
to focus its attention.

Etymology

Now, etymologically, the word ‘theology’, derived from two Greek words ‘Θεός [God]’ and ‘λόγος
[word]’, means the study of God in much the same way
that cosmology is the study of the world or in much the
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same way that sociology is the study of societies and
communities. In other words, from its etymology, we
would expect theology basically to be concerned with
‘God-talk’ - discourse about God or the study/doctrine
of God - and as such would want to aim at leading the
one inquiring into some ‘understanding’ of who God is.
But we will see that theology is much more than a mere
detached or objective study about God. The aim of theology is not simply to give some
facts about God but is something
more than that. Broadly speaking, it aims at equipping a person with all the necessary ‘tools’
or means in order that they may
be in a position to be initiated
into the mysteries of God, namely, not only to formulate some
teaching about God, but also and
more importantly to approach
and experience God.
Before further reflection on
this vision of Orthodox theology as an existential encounter,
a point needs to be made regarding the content of theology.
Again from its etymology, we
would expect theology to be concerned only with God. However,
theology is a wide ranging term
and is not exclusively concerned
only with God, but also with the
world that God has created and the world’s relationship with God. Or put another way, theology, in this
sense, is a discipline that seeks to speak about: 1) God,
more particularly God’s revelation; 2) God’s relation to
the world and 3) the world’s relation to God. In other words, theology is concerned about ‘all things’ for
only such a focus will do justice not only to God whom
we believe is the source of all things, but also human
beings whom we believe are involved in ‘all things.’
Now, even though, at first sight one may question the
breadth of inquiry in theology, nevertheless insofar as
it is claimed that God is the ‘maker of heaven and earth’
[Nicene-Constantinopolitan Creed] then theology as
the study of God and his world and the world’s relationship with God must be considered in the study of
theology. In this way, theology must not be content in
simply studying God devoid from the world in which

God is experienced and in which God has left ‘indications’ - not proofs - of his existence.

The Difficulty of the Task at Hand
As you would imagine, the task of theology is considerably a difficult one: not only does the breadth of
such a study seem impossible to follow but we are at
the same time essentially trying to become familiar
with the Trinitarian God. How is God known? Can God
really be known? If so, how? In the New Testament, for
example, we read that “no one has ever seen God” (1Jn
4:12) since God alone “has immortality and dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see”
(1Tim 6:16). Many fathers of the Church expressed the
same idea: St Gregory the Theologian (4th century),
for example, noted: “to speak of God is impossible and to
know him even more impossible” and several centuries
later St John of Damascus (7th century) epigrammatically wrote: “the divine is beyond understanding and the
only thing that can be understood about the Godhead is the
fact that it is beyond understanding.” And yet, as we shall
see, since God has revealed himself, not only through
his Son, Jesus Christ, but also to the world generally,
we are able to know him, experience him and subsequently speak about him. Consequently, in studying
and becoming familiar with the world in general that
God created, with his Son whom He sent into the world
together with his abiding presence in the Holy Spirit
we can indeed come to know God in the hope of participating in his beatitude. And so, from the outset it
is important to remember that it is only through God’s
grace and providence that we are able, indeed have the
audacity, to speak about God, namely to theologize.

Theology - an ‘encounter [συνάντησις]’of another order
From all the above, we would expect theology to
be focused upon seeking answers to questions such
as: “what do we believe about God?” or “can God in
fact be known?”, “If so, how is God known?” And in
some sense this is correct; theology does indeed seek
to reflect upon the mysteries of God [τά περί Θεοῦ
μυστήρια]. Theology does in fact seek to present, as we
noted above, the most basic or fundamental principles
of faith in such a way that they can be approached, assimilated and accepted.

theology is essentially an encounter [συνάντησις]; indeed one of an
entirely different order
However, far more than simply coming to an understanding of some basic truths that make up the contents
of the Christian faith - namely far more than an intellectual pursuit or simply ‘faith seeking understanding [fides quaerens intellectum]’ according to the classic definition of Anselm of Canterbury (12th century) - theology
is essentially an ‘encounter’ [συνάντησις]; indeed one
of an entirely other order - namely, created humanity’s
encounter with the Uncreated God. Now, in order to ap-

preciate the significance of this simple statement as an
explanation of what theology is all about, one needs
to analyze briefly the etymology of the term ‘encounter’ in the Greek. The word ‘συνάντησις’ is made up
of the proposition ‘σύν’ meaning together and the noun
‘ἐναντίον’ for opposite. In other words, an encounter,
according to its Greek etymology is a coming together
of two parties which are entirely different or opposite
to one another [not necessarily against each other as the
English etymology of encounter might suggest - coming from Old French noun ‘l’ encontre’ which signifies
adversary or confrontation].
Approached from the perspective of an encounter, theology is essentially understood in terms of an
experience or meeting of created human beings - who
are perishable, circumscribable, limited etc - with the
Uncreated God who is eternal, uncircumscribable and
beyond any limits. The beauty of such a depiction - or
even definition - for theology is not only its broadness
including the experience of the entire created realm
with God, but more importantly its existential character highlighting that theology is ultimately a meeting in
which one comes to experience the indwelling presence
of God and subsequently comes to trust and believe in
God - something infinitely greater than mere intellectual understanding of certain propositional truths about
God.
Reflecting a little further, we would say that theology
is the study of the Church’s experience of communion
with God which subsequently leads the faithful within
the Church to attempt to give expression to and present their experience of communion with God. Before
proceeding any further, however, something must be
said of the word ‘experience’ as it is often used but little
understood. On a popular level, the word ‘experience’
has come to refer to a person’s inner feelings and emotions. Indeed, in the 19th century an entire philosophical movement emerged, known as existentialism and
exemplified in philosophers such as Soren Kierkegaard
(1813-1855) and Martin Heidegger (1888-1976) which
emphasised the importance of immediate, real-life human experiences. Those who principally object to an experiential aspect to theology do so on the grounds that
‘experience’ is something vague, almost impossible to
verify and difficult to identify its distinctive features [cf.
George Lindbeck, Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age].
However, according to the Eastern Orthodox tradition, theology devoid of experience properly understood is impoverished; yet this experience must be interpreted within the context of the Church otherwise it
may simply be a projection of our idealized conception
of what we think God must be like but not the real God.
And it is precisely the Church which holds the interpretative framework. A classic example highlighting the
need for experience to be interpreted within the context
of the Church since it alone is the proper interpretative
framework for our human experiences is the following:
if we were to take a journey back for a moment to the
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time of Christ’s crucifixion - this experience for some
could have been interpreted as a failure of Christ’s messianic mission whilst others may have remembered
Christ’s words regarding his resurrection and therefore experienced his crucifixion as the most definitive
sign of the world’s salvation. Clearly, for some the same
event could have been experienced either as a failure or
as the surest sign of God’s victory over death. This example shows that experience without interpretation is
unreliable. Theology undertaken within the context of
the Church is therefore the proper framework for making sense of experience.
The emphasis on experience - interpreted within the
context of the Church - for understanding the nature of
the task of theology has been to show that knowledge
of God must not be seen as a process of logical deductions or, if you want, human rationalisations [that is, by
reasoning], but most importantly an experience of communion with God within the context of the ecclesia. Outside of the context of koinonia, namely, this experience
of a relationship with God, our fellow human beings,
and indeed the entire created realm, the true meaning
of theology is lost. Consequently, in studying theology
we ought not isolate ourselves from this ecclesial company. On the contrary, being essentially communal, the
we must strive to enter into this relationship. Theology
simply cannot be studied in an alleged scholarly manner where the person remains unaffected, untouched.
And so, being an encounter of another order, we
must not seek simply to learn about the doctrines of

the Church in order to preserve them intact in their
original form, but more importantly seek communion
with God, within the context of his ekklesia [which

theology ought to form people’s lives
and not simply inform their minds
is nothing other than His miraculous presence here
on earth] and in so doing strive to provide the best
contemporary expressions of the church’s teachings
which are intelligible for today, which really speak to
a person’s heart. Consequently, theology is not about
the comprehension of dogmas, but the living comprehension; a living vision of the faith rather than an intellectual understanding of the faith articulated and
arranged as a series of logical propositions. We say
that theology forms and not simply informs a person.
For this reason, theology ought to form people’s lives
and not simply inform their minds. All this implies
that theology is a passionate discipline, an existential
study, namely something involving our whole existence on a very profound level. Think of it in this way.
If theology is concerned with the God of faith, and if
God really is as God is disclosed in the life, words and
deeds of Jesus, then we cannot think rightly of God
without recognising and accepting the radical importance of God for our own existence. To think ‘God’ and
then to think ‘this is of no relevance for me’ is to have
missed the whole point of theology as expressed in the
Eastern Orthodox tradition.

Στιγμιότυπον ἀπό τό πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Α΄Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ὠκεανίας,
εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Redfern (Σύδνεϋ 17-10-10).
From the Pan-Orthodox Divine Liturgy in the Cathedral of the Annunciation of the Theotokos, Redfern, with which the 1st Episcopal
Assembly of Oceania commenced (17-10-10).
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A’ Συνέλευσις Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας
Κατόπιν ἁρμοδίας εἰσηγήσεως τῆς ἐν Σαμπεζύ Γενεύης συνελθούσης Δ’ Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς
Διασκέψεως, καί ἐν συνεχείᾳ προτροπῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς περί
Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συνῆλθεν ἐν Σύδνεϋ
Νέας Νοτίου Οὐαλίας ἡ Α’ καί ἱδρυτική Συνέλευσις ὅλων
τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς Ὠκεανίας,
ὑπό τήν προεδρείαν ex officio τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου
Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ.
Μετά τό πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον ἐν τῷ Καθε-

δρικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Redfern,
ἐπηκολούθησε διά τό κοινόν ἑόρτιος δεξίωσις, καί ἐν
συνεχείᾳ ἐπίσημο γεῦμα διά τούς συλλειτουργήσαντας
Ἱεράρχας.
Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἤρξαντο αἱ τακτικαί
Συνεδριάσεις τῆς Συνελεύσεως εἰς τό Millennium Centre
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (Brighton-Le-Sands).
Μετά τήν περάτωσιν τῶν Συνεδριάσεων, ἐξεδόθη
ἀγγλιστί καί ἑλληνιστί, τό κάτωθι Ἀνακοινωθέν:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Τά Μέλη τῆς Α’ Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ὅλων
τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας,
ἐχαιρέτησαν τήν εὐκαιρίαν νά συναντηθοῦν ἐν Σύδνεϋ,
μεταξύ τῆς 16ης-18ης Ὀκτωβρίου 2010, ὑπό τήν ex
officio Προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Αὐστραλίας κ. κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.
Τελεσθείσης τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Καθεδρικῷ
Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς Redfern,
Sydney, τά Μέλη τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως
διετράνωσαν τήν μετ’ ἀλλήλων Εὐχαριστιακήν ἑνότητα.
Συμφώνως πρός τάς ἀποφάσεις τῆς Δ’ Προσυνοδικῆς
Πανορθοδόξου Διασκέψεως ἐν Σαμπεζύ Ἑλβετίας,
(6ην ἕως 13ην Ἰουνίου 2009), οἱ Κανονικοί Ὀρθόδοξοι
Ἐπίσκοποι συνεζήτησαν ἐν ἀδελφικῷ πνεύματι καί
ἐπί μακρόν, τά θέματα τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης, τῆς
κατηχήσεως, τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, ἐπανεβεβαίωσαν
δέ τήν ἑνότητα ὅλων τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν.
Ὡς ἐκ τούτου, καταδικάζομεν κατά τόν ἐντονώτερον
τρόπον ὅλους ὅσοι ἐπιχειροῦν νά διασπάσουν τήν
πολύτιμον ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου ᾽Εκκλησίας μας,
διά μέσου νέων ἤ ὑπαρχουσῶν σχισματικῶν ὀμάδων
καί παρασυναγωγῶν εἰς τόν χῶρον τῆς ποιμαντικῆς
μας εὐθύνης.
Πρός διασφάλισιν καί ἐνίσχυσιν τῆς ἑνότητος ἐν
τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ὠκεανίας, τά Μέλη τῆς
Συνελεύσεως ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως τήν σύστασιν
τριῶν Ἐπιτροπῶν, ἤτοι:
1. Διακονίας εἰς τά Πανεπιστήμια - ἀφορώσης εἰς τήν
καλλιέργειαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τῶν φοιτητῶν
μας καί προστατευούσης αὐτούς
ἀπό παντός
προσηλυτισμοῦ. Τῆς Ἐπιτροπῆς θά συμπροεδρεύουν
οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι κ. Εἰρηναῖος τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας καί Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.
2. Διορθοδόξων Λειτουργικῶν Ἀκολουθιῶν καί κοινῶν
Πανορθοδόξων Συνάξεων - διά τήν προώθησιν ἑνιαίας
προσεγγίσεως ποιμαντικῶν καί λειτουργικῶν θεμάτων.
Τῆς Ἐπιτροπῆς θά συμπροεδρεύουν οἱ Θεοφιλέστατοι
Ἐπίσκοποι κ. Μιχαήλ τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας καί

Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς.
3. Ἐπί Κανονικῶν Θεμάτων - θά συνταχθεῖ κατάλογος
ὅλων τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων καί
λοιπῶν Κληρικῶν Ὠκεανίας, καί ἕνας δεύτερος τῶν
σχισματικῶν ὀμάδων καί λοιπῶν παρασυναγωγῶν,
αὐτοπροσδιοριζομένων ὡς Κανονικῶν Κληρικῶν. Τῆς
Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, ἀποτελουμένης ἀπό Ἐκπροσώπους
κάθε Ὀρθοδόξου Δικαιοδοσίας ἐν Ὠκεανίᾳ, θά
προεδρεύει ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. κ. Στυλιανός.
Ἡ Συνέλευσις τῶν Κανονικῶν Ἐπισκόπων προσβλέπει
εἰς συνέχειαν καί ἐν τῷ μέλλοντι τῶν σχετικῶν
συναντήσεων, πρός ὠφέλειαν τῆς ὅλης Ὀρθοδοξίας ἐν
Ὠκεανίᾳ.
Σύδνεϋ τῇ 18ῃ Ὀκτωβρίου 2010
Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος
κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Οἰκουμενικόν
Αὐστραλία)

Αὐστραλίας
κ.
Πατριαρχεῖον –

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΠΑΥΛΟΣ (Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας)
Θεοφιλέστατος
Ἐκκλησία)

Ἐπίσκοπος

ΑΓΑΠΗΤΟΣ

(Ρωσσική

Θεοφιλέστατος
Ἐκκλησία)

Ἐπίσκοπος

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

(Σερβική

Θεοφιλέστατος
Ἐκκλησία)

Ἐπίσκοπος

ΜΙΧΑΗΛ

(Ρουμανική

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον – Νέα Ζηλανδία)
Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος)

Ἐπίσκοπος

ΙΕΖΕΚΙΗΛ

(Βοηθός

Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος)

Ἐπίσκοπος

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(Βοηθός

ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ

(Βοηθός

Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος).

Ἐπίσκοπος

59

Communiqué

of the 4th Pre-Conciliar Panorthodox Conference

(Orthodox Center of the Ecumenical Patriarchate, Chambésy-Geneva, June 6-12, 2009)
The 4th Pre-Conciliar Panorthodox Conference,
convened by His All Holiness Ecumenical Patriarch
Bartholomew, with the mutual consent of Their Beatitudes, the Primates of the local Orthodox Churches, as expressed during the Holy Synaxis held at the
Phanar from October 10th to 12th, 2008, gathered at
the Orthodox Center of the Ecumenical Patriarchate
in Chambésy-Geneva from June 6th to 12th, 2009.
The proceedings of the Conference, which began
with a Panorthodox Divine Liturgy on the Feast of
Pentecost, were chaired by His Eminence Metropolitan John of Pergamon, representative of the Ecumenical Patriarch, with the assistance of the Secretary for
the preparation of the Holy and Great Council, His
Eminence Metropolitan Jeremiah of Switzerland.
The proceedings were attended by representatives of
all Autocephalous Orthodox Churches, at the invitation of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew.
The Primates of the local Orthodox Churches
conveyed greetings to the participants of the Conference through messages or else through their representatives. The members of the Conference sent
telegrams to all the Primates of the local Churches,
requesting their prayers and blessings for their impending task.
The theme of the 4th Pre-Conciliar Panorthodox
Conference was, in accordance with the will of the
Primates and the representatives of the local Orthodox Churches, as expressed in the Message of their
Holy Synaxis at the Phanar (October, 2008), the discussion of the subject of the canonical organization
of the Orthodox Diaspora. The relevant decision regarding the agenda was agreed upon by the Conference at the opening of its proceedings.
The Conference examined the texts prepared
by the Inter-Orthodox Preparatory Committee
in its conferences at Chambésy, namely: a) from
November 10-17, 1990; and b) from November
7-13, 1993; as well as the document of the Conference of Canon Lawyers held in Chambésy
from April 9th to 14th, 1995. These texts, together with the relevant clarifications, supplements,
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corrections and additions, were unanimously
agreed upon.
The Conference expressed the common desire of
all Orthodox Churches for a solution to the problem
of the canonical organization of the Orthodox Diaspora, in accordance with the ecclesiology, canonical
tradition and practice of the Orthodox Church. The
Conference decided to establish new Bishops Assemblies in certain regions throughout the world in
order to resolve the problem of the Diaspora, namely
for the Orthodox faithful that have settled outside
the traditional boundaries of the local Orthodox
Churches. The Presidents of these Assemblies are the
primate hierarchs of the Ecumenical Patriarchate in
that region or, in their absence, the next in order of
the Church Diptychs.
The members of these Assemblies include all those
recognized by all Orthodox Churches as canonical
bishops, who shepherd the existing communities in
each region. The mission of the Bishops Assemblies
is the proclamation and promotion of the unity of
the Orthodox Church, the common pastoral ministry to the Orthodox faithful of the region, as well as
their common witness to the world. The decisions of
the Bishops Assemblies are made on the basis of the
principle of unanimity of the Churches, which are
represented therein by bishops.
The Conference also approved – by means of
clarifications, corrections and additions – the draft
Regulation of how the Bishops Assemblies would
function, whereby the fundamental principles of organization and operation.
The remaining issues of the Holy and Great Council, namely the manner of proclamation of Autocephaly and Autonomy, as well as the order of the Diptychs, will be examined in the following Conferences
of Inter-Orthodox Preparatory Committees and will
be submitted to the next Pre-Conciliar Panorthodox
Conference for approval.
In Chambésy-Geneva, June 12, 2009
The President of the Conference
Metropolitan John of Pergamon

T

Communique

he members of the First Episcopal Assembly
of all canonical Orthodox Bishops of Oceania
welcomed the opportunity to meet in Sydney
from 16-18 October, 2010 under the chairmanship
ex officio of His Eminence Archbishop Stylianos of
Australia.
The Assembly commenced with a Divine Liturgy
manifesting our essential eucharistic unity at the Cathedral of the Annunciation of the Theotokos, Redfern, Sydney.
In accordance with the decisions of the pre-conciliar Pan-Orthodox Conference convened in Chambesy, Switzerland from 6 - 12 June, 2009, the canonical
Orthodox Bishops met in a brotherly spirit, and after
lengthy and edifying discussion centered on issues
of mutual concern, such as pastoral care, catechesis
and liturgical life, reaffirmed the unity of all canonical Orthodox Churches.
Consequently, we strongly condemn all of those
who attempt to destroy the precious unity of our
Church through adherence to new or existing schismatic groups and sects in our region.
In order to safeguard and contribute to the unity
of the Orthodox Church in Oceania, the members of
the Assembly unanimously agreed upon the formation of the following three Committees relating to:
1) Campus Ministry: cultivating the Orthodox
faith amongst our University students and shielding
them from the effects of proselytism, co-chaired by
Their Graces Bishop Irinej of the Serbian Church and
Bishop Ezekiel of the Greek Archdiocese.
2) Inter-Orthodox Liturgical Services: embracing common Pan-Orthodox services and adopting
a unified approach to pastoral and liturgical issues,
co-chaired by Their Graces Bishop Mihail of the Romanian Church and Bishop Seraphim of the Greek
Archdiocese.
3) Canonical Issues: compiling a list of all canonical bishops and other clergy of Oceania and a secondary list of schismatic groups and sects which attempt
to promote themselves as being canonical Orthodox.
This Committee is chaired by His Eminence Archbishop Stylianos and consists of representatives from
each Orthodox Church.
The Assembly looks forward to meeting in years

to come to continue working for the good of Orthodoxy in our region.
Sydney, 18th October 2010

His Eminence Archbishop Stylianos (Ecumenical Patriarchate Australia)

His Eminence Metropolitan Paul (Antiochian Patriarchate)

His Grace Bishop Agapit (Russian Church)

His Grace Bishop Irinej (Serbian Church)

His Grace Bishop Mihall (Romanian Church)

His Eminence Metropolitan Amphilochios (Ecumenical Patriarchate - New Zealand)

His Grace Bishop Ezekiel (Assistant Bishop)

His Grace Bishop Seraphim (Assistant Bishop)

His Grace Bishop Nikandros (Assistant Bishop)
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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 Καθηγητήν Νευρολογίας καί πρώην
Πρόεδρον τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως κ. Μιχ. Ἀντωνιάδη
μετά τῶν τέκνων του (2-9-10).
-Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. Π. Νικόλαον Σταυρόπουλον,
Διευθυντήν τῶν Γηροκομείων «Βασιλειάς» Ν.Ν.Ο., καί
ἐνημερώθη διά τήν πορείαν τῶν ἱδρυμάτων (3-9-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν κατά τήν θ. Λειτουργίαν
εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ταξιάρχου Μιχαήλ Crows Nest (5-9-10).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Θεοφ. Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ,
ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τήν
πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονήν Παναγίας Καμαριανῆς Red Hill
εἰς Βικτωρίαν (7-9-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱ. Μονήν,
ἔχων συλλειτουργούς τόν Θεοφ. Δέρβης Ἰεζεκιήλ καί
πλειάδα Ἱερέων τῆς Μελβούρνης. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν
παρεκάθησεν μετά τοῦ πλήθους τῶν προσκυνητῶν εἰς
ἑόρτιον τράπεζαν (8-9-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν εἰς τήν πανηγυρίζουσαν
Ἱ. Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Mangrove. Μετά τήν θ.
Λειτουργίαν παρεκάθησεν μετά τῆς Καθηγουμένης
Μοναχῆς Φιλοθέης καί τῶν Ἀδελφῶν εἰς νηστήσιμον
τράπεζαν (14-9-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εὐφημίας Bankstown, καί παρεκάθησεν
εἰς ἑόρτιον δεῖπνον μεθ’ ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος (15-910).
-Ὑπεδέχθη τόν Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιον
Μαντζαρίδην μετά τῆς Συζύγου του Αἰκατερίνης, τόν
ὁποῖον ὁ Σεβασμιώτατος προσεκάλεσε διά νά λάβει
μέρος ὡς ὁμιλητής εἰς τό Πατερικόν Συμπόσιον μέ
θέμα «Γρηγόριος ὁ Θεολόγος», τό ὁποῖο διοργανώνει ἡ
Θεολογική μας Σχολή τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σοφίας καί τῶν Τριῶν Θυγατέρων αὐτῆς
Darlinghurst. Μετά τόν Ἑσπερινόν παρεκάθησεν εἰς
δεῖπνον μεθ’ ὅλων τῶν πιστῶν (16-9-10).
-Μετά τοῦ Καθηγητοῦ κ. Γ. Μαντζαρίδη καί τῆς
Συζύγου του, ἐπεσκέφθησαν τήν Γυναικείαν Ἱ. Μονήν τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ Mangrove, καί ἐν συνεχείᾳ τήν Ἀνδρώαν
Ἱ. Μονήν Παναγίας Παντανάσσης Mangrove, ὅπου ὁ
Καθηγούμενος Ἀρχιμ. π. Στέφανος καί οἱ Ἀδελφοί τούς
ὑπεδέχθησαν μέ ἐνθουσιασμό, τούς ἐξενάγησαν εἰς
τούς χώρους τῆς Μονῆς καί τούς παρέθεσαν φιλόξενον
Μοναστηριακήν τράπεζα (18-9-10).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ.
Ν. τῶν Ἁγ. Πάντων Belmore, ὅπου παρουσίασε καί ἐν
συνεχείᾳ ἐκάλεσε τόν Καθηγητήν κ. Γεωργ. Μαντζαρίδην
νά ὁμιλήσει εἰς τό ἐκκλησίασμα.
Μετά ταῦτα, ἐξεναγήθησαν ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ
Κολλεγίου τῶν Ἁγ. Πάντων κ. Ἀντ. Τσούτσα καί τοῦ
Προέδρου κ. Πολυκ. Κουρούση, εἰς τό νεόδμητον Δημοτικόν
Σχολεῖον καί τούς λοιπούς χώρους τοῦ Κολλεγίου τῆς
ὁμωνύμου Ἐνορίας-Κοινότητος, καί παρεκάθησαν εἰς
γεῦμα μεθ’ ὅλων τῶν συνεργατῶν αὐτῆς.
Τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Καθηγητής Γ.
Μαντζαρίδης μετά τῆς Συζύγου του, ἐπεσκέφθησαν
τίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος,
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ἐξεναγήθησαν δέ ὑπό τοῦ π. Στ. Σκούτα, τοῦ Προέδρου
τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος καί τῆς Γενικῆς Διευθύντριας τοῦ
Κολλεγίου κ. Εὐφρ. Στεφάνου.
Τό ἑσπέρας, εἰς τήν Αἴθουσαν κάτωθεν τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford, ὁ Καθηγητής κ. Γ.
Μαντζαρίδης ἔδωκε δημόσια διάλεξη, μέ θέμα «Οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τά Κοινωνικά Προβλήματα».
Τόν Καθηγητήν προλόγισε καί ἐπελόγισε μέ θερμούς
λόγους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας. Μετά ταῦτα,
παρεκάθησαν εἰς Δεῖπνον μεθ’ ὅλων τῶν συνεργατῶν τῆς
Ἐνορίας-Κοινότητος καί τοῦ Κολλεγίου (19-9-10).
-Ὁ Σεβασμιώτατος, σέ εἰδική σύναξη τῶν φοιτητῶν
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, παρουσίασε
τόν Καθηγητήν κ. Μαντζαρίδην, ἐν συνεχείᾳ δέ
παρηκολούθησε τήν πρός τούς φοιτητάς μας ὁμιλία του
(20-9-10).
-Ἐδέχθη τόν Ὁμογενῆ Ὑπουργόν Νεότητος Νοτ.
Αὐστραλίας κ. Τ. Κουτσαντώνην, καί εἶχεν ἐποικοδομητική
συζήτηση ἐπί διαφόρων θεμάτων (21-9-10).
-Παρηκολούθησε τήν διάλεξη τοῦ Καθηγητοῦ κ.
Μαντζαρίδη εἰς τό πλαίσιο τῶν ὁμιλιῶν τοῦ ὑπό τῆς
Θεολογικῆς μας Σχολῆς διοργανουμένου κατ’ ἔτος
Πατερικοῦ Συμποσίου, τό ὁποῖον ἐφέτος ἦτο ἀφιερωμένον
εἰς τόν Ἅγ. Γρηγόριον τόν Θεολόγον. Ὁ Σεβασμιώτατος
παρουσίασε μέ θερμούς λόγους τόν Καθηγητήν Γ.
Μαντζαρίδην, καί ἐπελόγησε καταλλήλως (22-9-10).
-Ἐτέλεσεν εἰδικήν Δέησιν ἐπί τῇ λήξει τοῦ Σχολικοῦ
ἔτους καί ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου τῶν
μαθητῶν τῆς Γ’ Λυκείου τοῦ Διγλώσσου Ἡμερησίου
Κολλεγίου τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος, καί ἀπηύθυνε πατρικάς
νουθεσίας εἰς τούς τελειοφοίτους, καί ἐπέδωκεν εἰς ἕνα
ἕκαστον ἀντίτυπον τῆς Καινῆς Διαθήκης.
-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ.
Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Παναγίας
Μυρτιδιωτίσσης καί Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Kogarah (239-10).
-Ἐδέχθη εἰς ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τήν νεοεκλεγεῖσαν, ὡς μέλος τοῦ Κοινοβουλίου Ν.Ν.Ο., κ. Σοφίαν
Κότση (24-9-10).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱδιαίτερο Γραμματέα του
Ἀρχιμ. Κύριλλον καί τόν ἐπισκέπτη Καθηγητήν κ.
Γ. Μαντζαρίδη μετά τῆς Συζύγου του Αἰκατερίνης,
ἐπεσκέφθησαν τίς ἐγκαταστάσεις τῆς Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, ὅπου καί πάλιν ὁ Σεβασμιώτατος
παρουσίασε τόν κ. Καθηγητήν, ὁ ὁποῖος ὡμίλησεν πρός
τά συγκεντρωθέντα μέλη τῆς Ἑνώσεως, ἐν συνεχείᾳ δέ
παρετέθη δεξίωσις εἰς τούς χώρους τοῦ βιβλιοπωλείου
(25-9-10).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. Κύριλλον, παρεκάθησεν εἰς τό Ἐπίσημο Δεῖπνο, ἐπί τῇ συμπληρώσει 35 ἐτῶν
ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κέντρου Προνοίας τῆς Ἱερᾶς μας
Ἀρχιεπισκοπῆς, καί ὡμίλησεν ἐκτενῶς διά τό πολυσχιδές
ἔργον πού προσφέρει εἰς τήν Ὁμογένειαν τό Κέντρο
Προνοίας ὅλα αὐτά τά ἔτη (28-9-10).
-Ἐδέχθη ἀπό τό Gold Coast τό ζεῦγος τῶν φίλων καί
συνεργατῶν κ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Παντελάκη,
τούς ὁποίους καί ἐκράτησεν εἰς μεσημβρινήν τράπεζα (299-10).
-Ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τούς ἐκ τῶν τελειοφοίτων τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου κ. Ἀντ. Picardi καί κ.
Λεων. Ἰωάννου (30-10-10).

Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Προήδρευσε συνεδριάσεως μέ τό Συμβούλιο τῆς
παλαιᾶς Κοινότητος Σύδνεϋ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν
Πρόεδρον αὐτῆς κ. Χ. Δανάλην, καί συνεζήτησαν περί τῆς
ἐπιλύσεως τοῦ χρονίζοντος ἀπό πολλῶν ἐτῶν σχίσματος.
Τόν Σεβασμιώτατον ἐπλαισίωσαν εἰς τήν ἐν λόγῳ
συνεδρίαση ὁ Θεοφ. Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ὁ ἐκ τῶν
Ἀντιπροέδρων τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Μιχ.
Διαμαντῆς καί ὁ Γραμματεύς αὐτοῦ κ. Νικ. Πάππας (6-1010).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ σώματος
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου (7-10-10).
-Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Α’ Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως
Ὠκεανίας, ὁ Σεβασμιώτατος παρέθεσε Δεῖπνον εἰς τό
Ὁμογενειακόν Ἑστιατόριον Brighton Le Sands, πρός τιμήν
τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Συνέδρων (1610-10).
-Ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν Ἐργασιῶν τῆς Α’ Ἐπισκοπικῆς
Συνελεύσεως Ὠκεανίας, προεξῆρχε τῆς πολυαρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Redfern, ἔχων συλλειτουργούς
τούς Σεβ. Μητροπολίτην κ. Παῦλον (Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας), Θεοφ. κ. Ἀγαπητόν (Πατριαρχεῖον Ρωσσίας),
Θεοφ. κ. Εἰρηναῖον (Πατριαρχεῖον Σερβίας), Θεοφ. κ.
Μιχαήλ ( Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), Σεβ. Μητροπολίτην κ.
Ἀμφιλόχιον (Νέα Ζηλανδία – Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον)
καί τούς Θεοφ. βοηθούς του Ἐπισκόπους Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ,
Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ καί Δορυλαίου κ. Νίκανδρον.
Μετά τήν θ. Λειτουργίαν, παρετέθη δεξίωσις εἰς τήν
Μεγάλην Αἴθουσαν Τελετῶν τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς,
καί ἐν συνεχείᾳ γεῦμα ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου, πρός
τιμήν τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Συνέδρων.
Τό ἀπόγευμα εἰς τό Millennium Centre τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς, ἤρχισαν οἱ ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ ἐργασίες τῆς
Συνελεύσεως, συμφώνως πρός τό κάτωθι πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Α΄ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ
Σύδνεϋ 16-18 Ὀκτωβρίου 2010
ΚΥΡΙΑΚΗ 17-10-2010
18.00 μ.μ. Ἔναρξις – Προσευχή
Καλωσόρισμα καί Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ.
Μετά τήν σύντομον εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου,
οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Σύνεδροι, θά
λάβουν τόν λόγον διά 5-7 λεπτά ὁ καθείς, κατά τήν
τάξιν τῶν Διπτύχων.
Σημειωτέον, ὅτι θά ὑπάρχει καί συζήτησις ἐπί τῶν
λεγομένων.
20.00 μ.μ. Δεῖπνον
ΔΕΥΤΕΡΑ 18-10-2010
9.30 π.μ. Προσευχή
Συνέχεια τῆς Συνεδριάσεως, κατά τόν αὐτόν
τρόπον.
Ἤτοι, οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι
Σύνεδροι, θά δύνανται νά λαμβάνουν τόν λόγον
διά 5-10 λεπτά κατ’ ἀρχάς, κατά τήν τάξιν τῶν
Διπτύχων, καί βεβαίως θά δύνανται νά κάνουν
παρεμβάσεις ὅπου χρειάζεται.
11.00 π.μ. Πρωϊνός Καφές-Τέϊον
11.30 π.μ. Συνέχεια τῆς Συνεδριάσεως
13.00 μ.μ. Γεῦμα
14.30 μ.μ.
Συνέχεια τῆς Συνεδριάσεως καί ἐκλογή Γραμματέως καί Ταμίου τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.
16.00 μ.μ. Ἀπογευματινός καφές-τέϊον
16.30 μ.μ. Συμπεράσματα-ἀνακοινωθέν
17.00 μ.μ.

Κήρυξις τοῦ τέλους τῶν Ἐργασιῶν τῆς Συνελεύσεως,
ὑπό τοῦ Προέδρου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ.
Εἰς τό τέλος τῆς Συνελεύσεως, ἐξεδόθη κοινόν ἀνακοι-

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν Ἱεραρχῶν εἰς τό Millennium Centre τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπου διεξήχθησαν οἱ ἐργασίες τῆς Α’
Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ὠκεανίας (17-10-10).
Commemorative photo with the leaders of the Greek, Antiochian, Russian, Serbian and Romanian Orthodox Churches who met for the
1st Episcopal Assembly of Oceania at the Millennium Centre of our Archdiocese (17-10-10).
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νωθέν, τό ὁποῖον καί δημοσιεύεται είς τήν σελ. 61 (18-1010).

-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γερασίμου Leichhardt, καί
ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον δεῖπνο μεθ’ ὅλου
τοῦ ἐκκλησιάσματος (19-10-10).
-Ὑπεδέχθη εἰς τό Γραφεῖον του τόν Προηγούμενον τῆς
Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους π. Βασίλειον Γοντικάκην
μετά τοῦ Ἱερομ. π. Ἰερεμίου Ἰβηρίτου, αὐταδέλφου τοῦ ἐκ
τῶν Κληρικῶν μας π. Κων/νου Βαρυπάτη (21-10-10).
-Ὑπεδέχθη, ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος «ESTIA Foundation» τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, τήν Πρωθυπουργόν
τῆς Πολιτείας Ν.Ν.Ο. κ. Kristina Keneally, συνοδευομένη
ἀπό τόν Ὑπουργόν Δικαιοσύνης κ. Ἰω. Χατζηστέργον,
εἰς τούς χώρους τοῦ ἐν λόγῳ Ἱδρύματος, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ
τῆς ἐγκαταστάσεως νέων συστημάτων ἐξυπηρετήσεως
ἀτόμων μέ εἰδικές ἀνάγκες. Ὁ Σεβασμιώτατος καλωσώρισε μέ θερμούς λόγους τήν Πρωθυπουργόν καί τούς
Ὑπουργούς της, εὐχαριστήσας ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου καί τῶν ἐργαζομένων τῆς Ἑστίας διά τήν
γενομένην δωρεάν (22-10-10).
-Ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τούς ἐκ τῶν τελειοφοίτων τῆς
Θεολογικῆς μας Σχολῆς κ. Βασ. Γιούτλου καί κ. Αἰμ. Κᾶον.
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Παν/τατον Προηγούμενον
π. Βασίλειο, μετέβη ὁδικῶς εἰς Queanbeyan, ὅπου
καί ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Δημητρίου. Εἰς τό τέλος
τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος
παρουσίασε τόν π. Βασίλειον, ὁ ὁποῖος καί ὡμίλησεν εἰς
τό ἐκκλησίασμα (25-10-10).
-Ἐχοροστάτησε κατά τήν θ. Λειτουργία εἰς τήν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν, ὅπου ὡμίλησε καί πάλιν ὁ Παν/
τατος π. Βασίλειος. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας
παρεκάθησεν εἰς τήν παραπλεύρως Αἴθουσαν τῆς
Ἐνορίας εἰς κοινόν γεῦμα μέ τό πλῆθος τῶν προσκυνητῶν
ἐκ Σύδνεϋ καί Καμπέρρας (27-10-10).
-Ἐδέχθη τόν Ἐξοχώτατον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν
Καμπέρρᾳ κ. Ἀλ. Χριστόπουλον (28-10-10).
-Προήδρευσε Συνάξεως τοῦ ἱ. Κλήρου Ν.Ν.Ο. εἰς
τήν ὁποίαν παρουσίασε τόν Προηγούμενον Ἰβήρων π.
Βασίλειον, ὁ ὁποῖος καί ἀπηύθυνε λόγους πνευματικῆς
οἰκοδομῆς πρός τούς Κληρικούς. Ἐν συνεχείᾳ, ἐγένοντο
ἐρωτήσεις ἀπό τούς Ἱερεῖς γιά διάφορα ποιμαντικά
θέματα.
-Τό ἀπόγευμα ἐδέχθη τόν ἐκ Darwin κ. Ἰω. Χαλῖκον,
συνοδευόμενον ἀπό τόν Διευθυντήν τῶν Ἱδρυμάτων
Βασιλειάδος Ν.Ν.Ο. π. Νικ. Σταυρόπουλον, καί συνεζήτησαν τήν ἐπιθυμίαν τοῦ κ. Χαλίκου νά ἱδρυθεῖ Γηροκομεῖον εἰς Darwin.
-Τό ἑσπέρας, εἰς τήν Αἴθουσαν κάτωθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ. Σπυρίδωνος Kingsford, παρηκολούθησε τήν ὁμιλία
τοῦ Προηγουμένου π. Βασιλείου Γοντικάκη, μέ θέμα «Ὁ
Ὀρθόδοξος Ἄνθρωπος εἰς τόν Σύγχρονον Κόσμον». Ὁ
Σεβασμιώτατος προλόγισε μέ θερμότατους λόγους τόν
π. Βασίλειον, εἰς τό τέλος δέ ἐπελόγισε εὐχαριστήσας
ἰδιαιτέρως τό πολυπληθέστατον ἀκροατήριον διά
τήν παρουσίαν του. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Ἐνορία-Κοινότης
παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῶν
φιλοξενουμένων Ἁγιορειτῶν (29-10-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς
τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης Mascot.
-Τό ἀπόγευμα ἔλαβε μέρος εἰς το 34ο Walk-a-thon, τό
ὁποῖο ὀργανώνει κατ’ ἔτος τό Ἑλληνικό Κέντρο Προνοίας
μετά τοῦ συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου,
πρός ἐνίσχυσιν τοῦ Κέντρου. Ἐφέτος, τό Walk-a-thon
ἐφιλοξένησε ἡ Ἐνορία-Κοινότης Ἁγ. Εὐφημίας Bankstown.
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-Τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν
Ἑσπερινόν τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Marrickville (31-10-10).
Κατά τόν μῆνα Νοέμβριον ὁ Σεβασμιώτατος:
-Ἐδέχθη τόν ἐξ Ἁγ. Ὄρους Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλον μετά
τοῦ αὐταδέλφου του π. Ἰω. Καπέτα, καί ἐκράτησεν αὐτούς
εἰς μεσημβρινήν τράπεζαν (3-11-10).
-Παρέστη εἰς τήν συνάντηση τοῦ π. Βασιλείου Γοντικάκη
μετά τῶν ἐν Σύδνεϋ Πρεσβυτερῶν, ὅπου ὑπῆρξεν
ἐποικοδομητική συζήτησις ἐπί πνευματικῶν θεμάτων (511-10).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Προηγούμενον π. Βασίλειον, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ
Springwood, ὅπου ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμ. π. Κυριακός
τούς ὑπεδέχθη καί ἐξενάγησεν αὐτούς εἰς τούς διαφόρους
χώρους τῆς Μονῆς, καί δή τό νεόδμητον Ἀρχονταρίκι, τό
ὁποῖον ὁ Καθηγούμενος μέ ἐξαιρετική παραδοσιακή τέχνη
καί ἰδίοις κόποις ἐπεράτωσεν. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθησαν
τήν περιοχήν τῶν Blue Mountains καί ἐγευμάτισαν (6-1110).
-Ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ταξιάρχου Μιχαήλ Crows Nest,
καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς τό δεῖπνον τῆς ἘνορίαςΚοινότητος μεθ’ ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος (7-11-10).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν Προηγούμενον π. Βασίλειον
μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Μελβούρνην, ὅπου τό ἑσπέρας ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νεκταρίου Fawkner. Εἰς τό
τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐχειροθέτησεν εἰς Πνευματικόν
τόν π. Σπ. Μπόνιαν καί εἰς Οἰκονόμον τόν π. Κων/
νον Ἀποστολλέλην, ἐν συνεχείᾳ δέ παρουσίασε τόν
Προηγούμενον π. Βασίλειον, ὁ ὁποῖος καί ὡμίλησεν (8-1110).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Καθηγητικοῦ σώματος
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου.
-Τό ἑσπέρας, μετ’ ἄλλων Κληρικῶν, προέπεμψεν εἰς
τόν ἀερολιμένα τοῦ Σύδνεϋ τόν ἀναχωροῦντα διά τήν
Γενέτειραν ἐπισκέπτην π. Βασίλειον Γοντικάκην μετά τοῦ
Ἱερομ. Ἰερεμία Ἰβηρίτου (11-11-10).
-Ἀνεχώρησεν διά Gold Coast δι’ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν,
φιλοξενηθείς εἰς τήν οἰκογένειαν κ. Κ. Παντελάκη (13-1110).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε καταλλήλως κατά τήν θ.
Λειτουργίαν εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης
Newtown (21-11-10).
-Ἐδέχθη τόν Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας
Παντανάσσης Ἀρχιμ. Στέφανον μετά τοῦ ἐπισκέπτου
ἐξ Ἑλλάδος Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας
Μολυβδοσκεπάστου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κονίτσης Ἀρχιμ.
Θεοδώρου, τούς ὁποίους καί ἐκράτησεν εἰς μεσημβρινήν
τράπεζαν (22-11-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Αἰκατερίνης Malvern (2411-10).
-Ἐδέχθη εἰς τά ἐν Μελβούρνῃ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς, παρόντων τοῦ Θεοφ. Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ
καί τοῦ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ
Συμβουλίου κ. Κων/νου Κόντη, τόν Πρόεδρον τῆς
Κοινότητος Μελβούρνης κ. Βασ. Παπαστεργιάδην, καί
εἶχε μετ’ αὐτοῦ ἐποικοδομητική συζήτηση διά τά θέματα
σχέσεων τῆς Κοινότητος μετά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.
-Τό ἑσπέρας, 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. Κ.
Παϊβανᾶς, χρέη δέ Τελετάρχου ἐξετέλεσε ὁ κ. Βάϊος
Ἀναστασόπουλος. Τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα ἐκάλυψαν
τά χορευτικά συγκροτήματα τοῦ Κολλεγίου μας «Ἅγ.
Ἰωάννης», τοῦ Ποντιακοῦ Συλλόγου καί τῆς Κυπριακῆς
Κοινότητος Μελβούρνης. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Δείπνου,
ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωκε Διπλώματα Εὐαρεσκείας εἰς
διάφορα Μέλη-Συνεργάτας Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων, εἰς
ἐπιβράβευση τῆς ἐπί σειράν ἐτῶν γονίμου συμμετοχῆς καί
προσφορᾶς των εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας ἐν Μελβούρνῃ
(25-11-10).
-Μέ συμπροσευχομένους ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τούς Θεοφ.
βοηθούς Ἐπισκόπους Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί Δορυλαίου
κ. Νίκανδρον, καθώς καί τούς ἐν Μελβούρνῃ λοιπούς
Κληρικούς μας, ἐλειτούργησε κατά τήν καθιερωθεῖσαν
ὑπ’ αὐτοῦ ἄνευ Μίτρας καί Ράβδου (μετά Φαιλονίου καί
μικροῦ Ὡμοφορίου) θ. Λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ
Προστάτου αὐτοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος,
καθώς καί Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ.
Εὐσταθίου καί ἐκήρυξε καταλλήλως. Συνελειτούργησαν
οἱ Ἀρχιμανδρῖται πατέρες Ἰάκωβος Τσιγγούνης, Εὐμένιος Βασιλόπουλος, καθώς καί οἱ Πρεσβύτεροι Δημοσθένης Νικολάου καί Κωνσταντῖνος Ἀποστολλέλης.
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 συνεργάτες (26-11-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Στυλιανοῦ Sutherland, καί ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν
Αἴθουσαν κάτωθεν τοῦ Ναοῦ, παρεκάθησεν εἰς κοινόν
γεῦμα καί παρηκολούθησεν ἑορταστικόν πρόγραμμα,
ὁμιλήσας καταλλήλως.
-Τό ἑσπέρας παρεκάθησεν εἰς τό ἀνάλογον Ἐπίσημο
Δεῖπνο τῶν Ἐνοριῶν-Κοινοτήτων Ν.Ν.Ο., τό ὁποῖο
ἐδόθη εἰς τό γνωστό Palais Reception. Ἐπικεφαλῆς τῶν
ὑπέρ τούς 450 συνδαιτημόνας παρεκάθησαν ὁ Θεοφ.
Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ὁ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Μιχ. Διαμαντῆς, ὁ
Πρόεδρος τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Παν. Θεοφίλου
καί ὁ Πρωτοπρ. Π. Στυλιανός Σκούτας (Συμποσιάρχης)
μετά τῆς Πρεσβυτέρας του Παναγιώτας. Κύριος ὁμιλητής
τῆς βραδιᾶς ἦτο ὁ Prof. Δημ. Ἀθανασοῦ, ὁ ὁποῖος μέ
γλαφυρότητα περιέγραψε τήν πορείαν 35 ἐτῶν εὐόρκου
διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας εἰς
Αὐστραλίαν. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπήντησεν ἀναλόγως,

Ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων
π. Βασιλείου Γοντικάκη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Εὐσταθίου
Μελβούρνης (9-11-10).

εὐχαριστήσας ἰδιαιτέρως τόν κ. Καθηγητήν, ἀλλά καί
ὅλους τούς παρευρισκομένους, οἱ ὁποῖοι μέ τήν παρουσία
τους ἐκδηλώνουν τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τους πρός
τόν Ποιμενάρχη τους (28-11-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἀπ. Ἀνδρέου Gladesville, καί
ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς ἑόρτιον δεῖπνον μεθ’ ὅλων
τῶν προσκυνητῶν (29-11-10).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Βρισβάνης νέον Ἐφημέριον τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Παρασκευῆς π. Λαυρέντιον Πεσκάρ, καί εἶχε
μετ’ αὐτοῦ συνομιλία διά τά θέματα τῆς Ἐνορίας καί
γενικώτερον τῆς περιοχῆς (30-11-10).

Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ
Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριο 2010 ὁ Θεοφιλέστατος:
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος (5-10-10).
-Παρηκολούθησε τήν τελευταία Διάλεξη τοῦ Πατερικοῦ
Συμποσίου, τό ὁποῖον διοργάνωσεν ἡ Θεολογική μας
Σχολή καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου.
Ὁμιλητές τῆς βραδιᾶς ἦσαν ὁ Dr Φίλιππος Καριατλῆς καί
ὁ Καθηγητής κ. Παν. Μαυρομάτης (6-10-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σοφίας
Darlinghurst (10-10-10).
-Ἐπεσκέφθη, εἰς τό Prince of Wales Hospital, τόν
ἀσθενοῦντα κ. Χρῆστον Ζαννετίδην, ἐκ τῶν συνεργατῶν
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.
-Ἐδέχθη τόν κ. Ἀγαπ. Πασσαρῆ, ἐκ τῆς Διακοινοτικῆς
Ἐπιτροπῆς, καί συνεζήτησαν τά τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου.
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Βρισβάνης Αἰδεσ. Οἰκονόμον π. Δημήτριον Τσάκα, Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Κουηνσλάνδης (1110-10).
-Εἶχε συνεργασίαν μετά τοῦ Αἰδεσ. Π. Στυλ. Σκούτα, εἰς
τό ἐν Brighton Le Sands κτίριον τοῦ Sports Hall of Fame τῆς
Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς (14-10-10).
-Ὑπεδέχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον, ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου, τόν Μητροπολίτην Ν. Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον (15-10-10).
-Παρεκάθησεν εἰς Δεῖπνον εἰς τό Ὁμογενειακόν Ἑστιατόριον Le Sands, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Σεβασμιώτατος,
πρός τιμήν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς Ὠκεανίας
ὅλων τῶν Δικαιοδοσιῶν, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον μέρος εἰς τήν Α΄
Ἐπισκοπικήν Συνέλευσιν Ὠκεανίας (16-10-10).
-Συνελειτούργησεν εἰς τήν πολυαρχιερατικήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Redfern, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ, ἐπί τῇ Ἐνάρξει τῆς Α΄ Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (17-10-10).
-Ἔλαβεν μέρος εἰς τό ὅλον πρόγραμμα τῶν Συνεδριάσεων καί εἰς ὅλας τά ἄλλας ἐκδηλώσεις τῆς Α΄
Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ὠκεανίας (16-18/10/10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γερασίμου Leichhardt, καί ἐν συνεχείᾳ
παρεκάθησεν μεθ’ ὅλων τῶν συνεργατῶν τῆς Ἐνορίας εἰς
ἑόρτιον γεῦμα (20-10-10).
-Ἐδέχθη ἐθιμοτυπικῶς εἰς τό Γραφεῖον του τόν Σεβ.
Μητροπολίτην Ν. Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον.
Προήδρευσεν τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου Ν.Ν.Ο.
-Ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως τόν π. Σωτήριον Δραπα65

νιώτην, Κληρικό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς μας καί τόν ἐκ
Κύπρου ἐπισκέπτην Κληρικόν π. Κων/νον Κακουρίδην, ἐκ
τῆς Μητροπόλεως Μόρφου.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς Ἐνορίας Entrance καί συνεζήτησαν διά τήν πορείαν
τοῦ ὅλου ἔργου καί τίς οἰκονομικές δυνατότητες διά τήν
συνέχισή του (21-10-10).
-Παρηκολούθησεν ὁμιλία τοῦ Πανοσ. Προηγουμένου
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους π. Βασιλείου, πρός τούς
Φοιτητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (22-10-10).
-Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, εἰς
τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νικολάου Marrickville, ἐτέλεσε τήν ἐπ’
ὀνόματί του φερομένην Ἀρχαίαν θ. Λειτουργίαν καί
ὡμίλησεν καταλλήλως (23-10-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Κων/
νου καί Ἑλένης Newtown (24-10-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Δημητρίου St. Mary’s (25-10-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν, καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς
ἑόρτιον τράπεζαν, μεθ’ ὅλων τῶν πιστῶν (26-10-10).
-Ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον, ἐτέλεσε τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τῆς ἀειμνήστου Lady’s Irene George καί
ὡμίλησεν καταλλήλως, διαβιβάσας τά συλλυπητήρια
τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τόν Sir
Arthur George, μεγάλο Εὐεργέτη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς,
καί τήν οἰκογένειάν του (28-10-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Εἰς τό τέλος τῆς
θ. Λειτουργίας, ἐτέλεσε τήν Δοξολογίαν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ
Ἑορτῇ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 καί ὡμίλησεν καταλλήλως,
παρουσίᾳ τοῦ ἐν Σύδνεϋ Γενικοῦ Προξένου κ. Β. Τόλιου,
τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Προξενείου,
τοῦ Προξενικοῦ Λιμενάρχου, τῶν Παλαιῶν Πολεμιστῶν,
τοῦ Προέδρου τῆς Διακοινοτικῆς, τῶν ἀντιπροσωπειῶν
τῶν μαθητῶν Διγλώσσων Κολλεγίων, τῶν Συλλόγων καί
ἄλλων φορέων.
Ἐν συνεχείᾳ κατατέθησαν στέφανοι εἰς τό Μνημεῖον τοῦ
Ἀγνώστου Στρατιώτου, εἰς τό προαύλιον τοῦ Καθεδρικοῦ
Ἱ. Ναοῦ, ἀπηγγέλθησαν ποιήματα ἀπό μαθητάς τῶν
Διγλώσσων Κολλεγίων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, καί ὁ
Γενικός Πρόξενος ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας.
Ἀκολούθησε Δεξίωσις εἰς τήν Αἴθουσα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τό ἀπόγευμα, συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον, ἔλαβε
μέρος εἰς τό 34ον Walk-A-Thon τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου
Προνοίας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, τό ὁποῖον ἐφέτος διεξήχθη
εἰς τήν Ἐνορία-Κοινότητα Ἁγ. Εὐφημίας Bankstown (31-1010).
Κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2010 ὁ Θεοφιλέστατος:
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Διακοινοτικῆς Ἐπιτροπῆς Ν.Ν.Ο., γιά τήν διοργάνωση τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν
Θεοφανείων (1-11-10).
-Ἐδέχθη τήν Μοναχή Σεβαστιανή, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σπετσῶν καί Αἰγίνης (2-11-10).
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος Τιμίου
Σταυροῦ Wollongong.
Ἐδέχθη τόν ἐξ Ἑλλάδος Ἀρχιμ. Π. Χριστόδουλον Καπέτα,
συνοδευόμενον ἀπό τόν αὐταδελφόν του Κληρικόν μας
Αἰδεσ. π. Ἰωάννη Καπέτα (3-11-10).
-Ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Σοφίας κ. Νικ. Μαλτέζον μετά μελῶν τοῦ
Συμβουλίου καί συνεζήτησαν θέματα τῆς Ἐνορίας (4-11-10).
-Παρέστη εἰς τήν σύναξιν τῶν Πρεσβυτερῶν, εἰς τάς
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ὁποίας ὡμίλησεν ὁ π. Βασίλειος Γοντικάκης, Προηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους (5-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Earlwood (7-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν Ταξιάρχου Μιχαήλ North Sydney καί ἐν συνεχείᾳ
παρεκάθησεν εἰς γεῦμα μετά τῶν συνεργατῶν τῆς Ἐνορίας
Τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Νεκταρίου Burwood (8-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν, παρεκάθησεν
εἰς ἑόρτιον γεῦμα μετά τῶν Ἱερέων, τῶν Ἱεροψαλτῶν καί
τῶν λοιπῶν συνεργατῶν τῆς Ἐνορίας (9-11-10).
-Παρεκάθησεν εἰς τήν συνεδρίασιν τῶν Καθηγητῶν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς (11-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίσαντα
Ἱ. Ναόν Ταξιαρχῶν Μιχαήλ, εἰς τό τέλος δέ τῆς θ. Λειτουργίας, προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος.
Μετά ταῦτα, παρεκάθησεν εἰς τό ἐτήσιον Γεῦμα τῆς
Ἐνορίας μέ πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι, κατά παράδοσιν,
συμμετέχουν οἰκογενειακῶς εἰς ὅλας τάς ἑορταστικάς
ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ (14-11-10).
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Κεντρικῆς Νεολαίας καί συνεζήτησαν διά τήν ὀργάνωσιν τῆς
Ἐκδηλώσεως τῶν Χριστουγεννιάτικων Καλάντων (15-1110).
-Προήδρευσε τοῦ Πρωτοβαθμίου Πνευματικοῦ Δικαστηρίου Ν.Ν.Ο. (17-11-10).
-Ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν ἐκ τῶν Καθηγητῶν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Prof. Δημήτριον Ἀθανασοῦ (18-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ραφαήλ,
Νικολάου καί Εἰρήνης Liverpool.
Ἐκπροσωπῶν τόν Σεβασμιώτατον, παρέστη εἰς τήν
Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μελῶν τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Kogarah (21-11-10).
-Ἐδέχθη τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ
Mangrove Γερόντισσα Φιλοθέη (23-11-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν,
εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Αἰκατερίνης Mascot
(24-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ μέ πλῆθος πιστῶν
παρεκάθησεν εἰς τό ἐτήσιον ἑόρτιον Γεῦμα τῆς Ἐνορίας.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγ. Στυλιανοῦ Sutherland καί
ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς κοινόν Δεῖπνον μετ’ ὅλων
τῶν πιστῶν (25-11-10).
-Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Στυλιανοῦ, κατά τήν ὁποίαν
ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ.κ. Στυλιανός, ἐλειτούργησεν εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱ. Ναόν, ὡμίλησε καταλλήλως καί ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν
Μεγάλην Αἴθουσα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἐδέχθη ἐκ
προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου, τάς εὐχάς τοῦ Κλήρου καί
τῶν πιστῶν (26-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Parramatta.
Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς τό Ἐπίσημο Δεῖπνον, τό
ὁποῖο παραθέτουν οἱ Ἐνορίες-Κοινότητες Ν.Ν.Ο., πρός
τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανοῦ
(28-11-10).
-Ἐδέχθη τόν ἐκ Newcastle Κληρικόν μας π. Νικ. Σκορδίλη
μετά τῆς κας Μηλίτσας Καρδάμη.
Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα

Ἱ. Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Gladesville. Μετά τήν θ.
Λειτουργίαν, εἰς τήν Αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ, παρεκάθησεν
εἰς γεῦμα μέ πλῆθος πιστῶν τῆς Ἐνορίας (30-11-10).

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

Κατά τόν μῆνα Σεπτέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Pαρέστη εἰς τήν χοροεσπερίδα τοῦ Κολλεγίου τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς τό Grand Star Reception North Altona
(4-9-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Yarraville. Ἀκολούθησε γεῦμα (5-9-10).
-Ὑπεδέχθη εἰς τὀ ἀεροδρόμιον τόν Σεβασμιώτατο
Ἀρχιεπίσκοπόν μας κ.κ. Στυλιανόν προερχόμενον ἐκ
Σύδνεϋ. Τό ἑσπέρας κατά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό
τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τόν ὁποῖον ἐτέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος κ.κ. Στυλιανός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Καμαριανῆς Red Hill, ὁ Θεοφιλέστατος παρέστη συμπροσευχόμενος στό Ἱερό Βῆμα. Ἀκολούθησε
δεῖπνον (7-9-10).
-Συνελειτούργησε μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κατά τήν πανηγυρική θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἱερά
Μονή Παναγίας Καμαριανῆς. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας
ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου εἰς
τόν αἰδεσιμ. π. Δούκα Γεωργαλᾶ, καθώς καί τό ὀφφίκιον
τοῦ Πνευματικοῦ. Ἀκολούθησε γεῦμα εἰς τήν αἴθουσαν
ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἐπιστρέφοντας στήν Ἀρχιεπισκοπή
ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίᾳ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου
ἐδέχθη τόν κ. Ματθαῖον Παπαδόπουλον ὑποψήφιον διά
τήν ἱερωσύνην (8-9-10).
-Προέπεμψεν εἰς τό ἀεροδρόμιον τόν Σεβασμιώτατον
ἐπιστρέφοντα εἰς Σύδνεϋ.
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν π. Χρῆστο Δημολιάνη μετέβη
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὅπου ἐψάλη Δοξολογία
γιά τούς τελειοφοίτους τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησε εἰς δεῖπνον μεθ’ ὅλων τῶν
τελειοφοίτων καί τῶν γονέων αὐτῶν (9-9-10).
-Ἐδέχθη τόν αἰδεσιμ. Ἀντ. Καρανάτσιον, κληρικόν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας τόν ὁποῖον ἐσυνόδευε ὁ π.
Μηνᾶς Δημητρόπουλος (10-9-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
Παναγίας Καμαριανῆς Red Hill. Μετά τήν θ. Λειτουργία
παρεκάθησεν εἰς γεῦμα (12-9-10).
-Εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων νεοφανέντων
μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης παρεκάθησεν εἰς
τό γεῦμα τοῦ Κέντρου Προνοίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ μηνός
τῶν ἡλικιωμένων, εὐλόγησε τήν τράπεζαν καί διεβίβασε
πρός ὅλους τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Box Hill.
Ἀκολούθησε δεῖπνο (13-9-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Box Hill παρουσίᾳ πλήθους
πιστῶν, προέστη τῆς τελετῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ καί ἐμοίρασε τά ἄνθη εἰς τούς πιστούς.
Ἀκολούθησε γεῦμα.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς κεντρικῆς Φιλοπτώχου
εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (14-9-10).
-Μετέβη εἰς τήν ἐνορίαν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Thomastown καί προέστη συνεδριάσεως μετά

τοῦ ἱερ. προϊσταμένου πανοσιολ. Εὐμενίου Βασιλοπούλου,
τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τῶν μελῶν
τῆς Φιλιοπτώχου διά θέματα ἀφορῶντα τήν ἐν λόγῳ
ἐνορίαν (16-9-10).
-Ἐδέχθη τόν αἰδεσιμ. Ἰωάννην Δέδε καί τήν πρεσβυτέρα
ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Τριφυλλίας καί Ὀλυμπίας καί
Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς περιοχῆς Ζαχάρως (17-9-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Fawkner καί τήν μεσημβρία παρεκάθησεν εἰς
γεῦμα εἰς τήν οἰκίαν τοῦ αἰδεσιμ. Σπυρίδωνος Βανδώρου.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου South
Melbourne. Ἀκολούθησε δεῖπνο (19-9-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου τῇ συμμετοχῇ ἀρκετῶν
κληρικῶν μας καί παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Ἀκολούθησε
γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου εἰς τήν αἴθουσα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
(20-9-10).
-Συνοδευόμενος ἀπό τόν πανοσιολ. Ἰάκωβο Τσιγκούνη
μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιον καί παρέλαβε τόν ὁμότιμον
καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιον Μαντζαρίδην μέ τήν σύζυγόν του προερχομένους
ἀπό τό Σύδνεϋ.
Εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου ὁ καθηγητής κ.
Μαντζαρίδης ὡμίλησεν ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου
μέ θέμα «Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τά κοινωνικά
προβλήματα» (21-9-10).
-Μετά τοῦ πανοσιολ. Ἰακώβου Τσιγκούνη καί τῶν
ἐπισκεπτῶν μας Γεώργιον καί Αἰκατερίνην Μαντζαρίδη
ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Γοργοϋπηκόου
Geelong καί τήν μεσημβρίαν προέπεμψαν αὐτούς εἰς τό
ἀεροδρόμιον ἐπιστρέφοντας εἰς Σύδνεϋ (22-9-10).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ πανοσιολ. Ἰακώβου Τσιγκούνη
μετέβη εἰς τήν κωμόπολιν Wangarratta καί ἐλειτούργησε
καί ἐκήρυξε κατά τήν πανήγυριν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας
Μυρτιδιωτίσσης. Μετ’ αὐτοῦ συνελειτούργησαν πολλοί
τῶν κληρικῶν μας ἐκ Μελβούρνης καί παρέστη ὡσαύτως
πλῆθος πιστῶν ἐκ Μελβούρνης καί τῶν πέριξ περιοχῶν.
Μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν αὔλιον χῶρον τοῦ
Ναοῦ ἀκολούθησε πανήγυρις εἰς τήν ὁποίαν παρέστη ὁ
Θεοφιλέστατος καί πολλοί τῶν κληρικῶν καί πιστῶν μας
(24-9-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Σουμελᾶ Keilor ἐπί τῇ
μεταστάσει αὐτοῦ. Ἀκολούθησε δεῖπνον (25-9-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας
Σουμελᾶ Keilor. Ἀκολούθησε γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου.
Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ πανοσιολ. Ἰακώβου Τσιγκούνη
παρέστη εἰς τό δεῖπνο τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου εἰς τό
χώλλ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Templestowe. Εὐλόγησε
τήν τράπεζαν καί διεβίβασε τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου μας (27-9-10).
Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Κατά τήν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας
Γοργοϋπηκόου ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν ὑπό σκηνήν ἡ ὁποία τοποθετεῖται εἰς τόν αὔλιον χῶρον τῆς
Μονῆς προκειμένου νά ἐξυπηρετηθεῖ τό πλῆθος τῶν
προσκυνητῶν πού καταφθάνουν τήν ἡμέρα αὐτή ἐκ
Μελβούρνης καί ἄλλων πόλεων. Συνελειτούργησαν
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μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου πολλοί ἐκ τῶν κληρικῶν μας.
Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς τήν Μοναστηριακήν
τράπεζαν μετά τῆς Καθηγουμένης καί τῶν κληρικῶν πού
συνελειτούργησαν μετ’ αὐτοῦ.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί
Ἰουστίνης εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Thomastown (1-10-10).
-Ἐδέχθη τόν διάκονον Κοσμᾶν Δαμιανίδην ἐκ Πέρθης
τόν ὁποῖον καί ἐφιλοξένησε εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν
(5-10-10).
-Ἐδέχθη τόν αἰδεσιμ. Δημήτριον Τσίγκαν ἐκ Μελβούρνης τῆς Florida τῶν Η.Π.Α μέ τήν πρεσβυτέρα καί τούς
δύο μικρούς υἱούς του Ἰορδάνην καί Ἰουστινιανόν. Τήν
μεσημβρίαν προέστη συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Λαζάρου Bunurong (6-10-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Χαραλάμπους Templestowe. Ἀκολούθησε γεῦμα εἰς τήν
αἴθουσαν ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ (10-10-10).
-Ἐδέχθη τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χριστόδουλον Καπέταν
ἐξ Ἁγίου Ὄρους (11-10-10).
-Προέστη Ἱερατικῆς Συνάξεως. Πρό τῆς συνάξεως
ἐδέχθη τόν π. Συνέσιον Φράγκον καί π. Δημοσθένην
Νικολάου οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν ἕνα ἀρχικό σχέδιο τοῦ
Ἐνοριακοῦ Κέντρου πού πρόκειται νά ἀνεγείρομε εἰς τήν
Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans.
Προέστη συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου (1310-10).
-Παρουσίᾳ τοῦ Πανοσιολ. Ἰακώβου Τσιγκούνη ἐδέχθη
εἰς τό γραφεῖον του τούς ἐκπροσώπους τῆς παλαιᾶς
Κοινότητος Μελβούρνης, Βασίλειον Παπαστεργιάδην
Πρόεδρον, Γεώργιον Καλλιάνην, Δημήτριον Ἰακωβάκην
καί Νικόλαον Κουκουβιτάκην, μέλη τοῦ Συμβουλίου
καί συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν τά διάφορα προβλήματα
πού ἀπασχολοῦν τήν Κοινότητα σέ σχέση μέ τήν Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπή (14-10-10).
-Μετέβη εἰς Σύδνεϋ ὅπου καί ἔλαβε μέρος εἰς τήν
Ἐπισκοπικήν Συνέλευσιν τῶν ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς
Ὠκεανίας εἰς τήν ὁποίαν προήδρευσε ὁ Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Στυλιανός ἀπό τό Σάββατο τό ἑσπέρας
μέχρι τῆς Δευτέρας 18ης Ὀκτωβρίου τό ἑσπέρας, ὁπότε καί
ἐπέστρεψεν εἰς Μελβούρνη (16-10-10).
-Εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων προέστη
Δοξολογίας διά τούς τελειοφοίτους τοῦ Κολλεγίου καί
παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον μετά τῶν τελειοφοίτων καί τῶν
γονέων των (19-10-10).
-Παρέστη εἰς συνεδρίασιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευής St Albans, τῶν
κληρικῶν αὐτῆς Συνεσίου Φράγκου καί Δημοσθένους
Νικολάου καί τοῦ ἀρχιτέκτονος Ἰωάννου Λάσκαρη, κατά
τήν ὁποίαν συνεζητήθησαν τά σχέδια τοῦ ὑπό ἀνέγερσιν
Ἐνοριακοῦ Κέντρου (20-10-10).
-Ὑπεδέχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Ν. Ζηλανδίας κ.κ. Ἀμφιλόχιον καί τόν συνοδόν αὐτοῦ αἰδεσιμ. π. Κων/νον Τσουράπα προερχομένους
ἐκ Σύδνεϋ (21-10-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε κατά τήν θ. Λειτουργία
Ἁγίου Ἰακώβου τήν ὁποία τελοῦμε ἅπαξ τοῦ ἔτους κατά
τήν μνήμην του εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου.
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Μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου συνελειτούργησαν οἱ π.
Ἰάκωβος Τσιγκούνης, π. Κωνσταντῖνος Ἀποστολέλλης, π.
Παναγιώτης Ζουμπούλης, π. Δημοσθένης Νικολάου, π.
Δούκας Γεωργαλᾶς καί π. Ἐμμανουήλ Ἰωαννίδης. Παρέστη πλῆθος πιστῶν οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων ἐκοινώνησαν
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Κατά τήν θ. Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος καί
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας, τόν ὁποῖον κάλεσε
ὁ Θεοφιλέστατος καί ὡμίλησε καί ὁ π. Κων/νος Τσουράπας.
Τήν μεσημβρίαν εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
παρεκάθησαν εἰς γεῦμα ὁ Θεοφιλέστατος, ὁ Μητροπολίτης
Ν. Ζηλανδίας μετά τοῦ συνοδοῦ αὐτοῦ π. Κων/νου
Τσουράπα καί πολλοί τῶν κληρικῶν μας (23-10-10).
-Παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερόν εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι» κατά τήν θ. Λειτουργία τήν
ὁποία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας
κ. Ἀμφιλόχιος ὁ ὁποῖος μετά τό Κοινωνικό ἐκήρυξε. Τήν
μεσημβρία ἡ Φιλόπτωχος τῆς Ἱ. Μονῆς παρέθεσε γεῦμα
πρός τιμήν τῶν ἐπισκεπτῶν μας.
Τό ἀπόγευμα ὁ Θεοφιλέστατος μετέβη εἰς τὀν Ἱ.
Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί ἔλαβε μέρος εἰς τό
Walkathon. Μετά τήν πορεία τῶν περίπου ἕξ χιλιομέτρων
οἱ μετασχόντες εἰς αὐτό ἐπέστρεψαν εἰς τόν αὔλιον
χῶρον τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἀκολούθησε τό καθιερωμένο
πανηγύρι κατά τό ὁποῖον ἐδόθησαν τά βραβεῖα τῶν
νικητῶν. Τό συλλεγέν ποσόν κατά τό ἐφετινό Walkathon
ἀνῆλθε εἰς $35,000.00 καί θά διατεθεῖ γιά τήν ἀνέγερσιν
τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου
Bunurong (24-10-10).
-Κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινό ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου εἰς τόν φερώνυμον Ἱ. Ναόν τοῦ Ascot Vale
ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε ὁ Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας κ.κ.
Ἀμφιλόχιος καί ὁ Θεοφιλέστατος παρέστη συμπροσευχόμενος
εἰς τό Ἱερόν. Ἀκολούθησε δεῖπνο (25-10-10).
Παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερόν Βῆμα κατά
τήν θ. Λειτουργίαν τήν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος
Ν. Ζηλανδίας εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Ascot Vale. Τήν μεσημβρίαν ἡ Ἐνορία παρέθεσε γεῦμα
εἰς τήν ἑλληνική ταβέρνα Philhellene Moonee Ponds.
Ἀργά τό ἀπόγευμα προέπεμψεν τούς ἐπισκέπτας εἰς τό
ἀεροδρόμιον ἀναχωροῦντας διά Ἀδελαΐδα (26-10-10).
-Ἐδέχθη τόν αἰδεσιμ. Ἐλευθέριον Δεμερτζίδην, συνταξιοῦχον κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καί
Κοζάνης καί τό ἀπόγευμα ἐδέχθη εἰς τό γραφεῖον του τόν
κ. Κων/νον Κόντη καί κ. Ἰωάννη Ρεκουνιώτη, διευθυντήν
Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καί συνεζήτησε μετ’ αὐτῶν
θέματα ἀπασχολοῦντα τό Κολλέγιον (27-10-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν
«Ἄξιόν Ἐστι» Northcote καί προέστη Δοξολογίας διά τον
ἑορτασμόν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ ΟΧΙ παρουσίᾳ πολλῶν
ἐπισήμων καί πλήθους πιστῶν. Μεταξύ τῶν ἐπισήμων
ἦσαν ἡ κ. Τζένη Μικάκου, ὑπουργός τῆς Βικτωριανῆς
Κυβέρνησης καί ἡ κ. Μαρία Βαμβακινοῦ, βουλευτής τῆς
Κοινοπολιτειακῆς Κυβέρνήσης καί πλῆθος ἐκπρόσωποι
τῶν Ἐνοριῶν & Κοινοτήτων μας, Σωματείων καί Ἀδελφοτήτων. Ἀκολούθησε δεξίωσις μετά τήν κατάθεσιν
στεφάνου εἰς τό μνημεῖον καθώς καί γεῦμα δι’ ὅλους τούς
ἐπισήμους. Μετά ταῦτα ἀκολούθησε πανήγυρις εἰς τάς
αἰθούσας τῆς Μονῆς λόγῳ κακοκαιρίας.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικό

Ἑσπερινό εἰς τόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh.
Ἀκολούθησε δεῖπνο εἰς τήν αἴθουσαν ἀπέναντι τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ (31-10-10).
Κατά τόν μῆνα Νοέμβριον ὁ Θεοφιλέστατος:
-Ἐλειτούργησε καί ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν
τοῦ κ. Ματθαίου Παπαδοπούλου, ἐντολῇ καί ἀδείᾳ τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh. Ἀκολούθησε
γεῦμα (1-11-10).
-Τό πρωΐ, ἀργία εἰς τήν Victoria, Melbourne Cup Day,
κατά τήν ὁποίαν τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων
τῆς πόλεως τῆς Μελβούρνης μετέχουν εἰς κοινήν ἐκδρομήν
εἰς τήν Ἰ. Μονήν τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου Geelong,
ὁ Θεοφιλέστατος συνοδευόμενος ἀπό τόν π. Ἰάκωβο
Τσιγκούνη μετέβη ἐκεῖ, παρακολούθησε τήν θ. Λειτουργία
καθώς καί ὅλο τό πρόγραμμα κατά τήν διάρκεια τῆς
ἡμέρας εἰς τό ὁποῖο μετεῖχαν τά παιδιά καί διασκεδάσαν
μέ ἐνθουσιασμόν (2-11-10).
-Παρέστη εἰς κοινήν συνεδρίασιν τῶν μελῶν τῆς
Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου Bunurong καί τῶν ἐκπροσώπων
τοῦ Κοιμητηρίου (4-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων Oakleigh καί ἐν συνεχείᾳ παρέστη
εἰς τό πανηγύρι πού ὀργάνωσε ἡ Ἐνορία & Κοινότητα
διά δεύτερον ἔτος ἐφέτος εἰς τούς χώρους τοῦ Κολλεγίου
μέ τούς πατέρες Ἰάκωβον Τσιγκούνην καί Γεώργιον
Ἀδαμάκην.
Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Mentone. Μετά τόν ἑσπερινό ἡ Φιλόπτωχος παρέθεσε
δεῖπνο (7-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Mentone. Ἀκολούθησε
γεῦμα.

Ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ κ. Ματθαίου Παπαδοπούλου, ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ,
ἐντολῇ τοῦ Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανοῦ (1-1-10).

Μετά τοῦ π. Ἰακώβου Τσιγκούνη μετέβη εἰς τό ἀεροδρόμιο Μελβούρνης καί ὑπεδέχθη τόν Σεβασμιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ. Στυλιανόν καί τόν πανοσιολ.
Προηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Γέροντα Βασίλειον.
Τό ἑσπέρας κατά τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ.
Ναόν τοῦ «Ἁγίου Νεκταρίου Fawkner κατά τόν ὁποῖον
ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καί
ἐκήρυξε ὁ πανοσιολ. Προηγούμενος π. Βασίλειος ὁ Θεοφιλέστατος παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱ. Βῆμα.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπέδωσε τό ὀφφίκιον τοῦ
πνευματικοῦ εἰς τόν αἰδεσιμ. π. Σπυρίδωνα Μπόνιαν καί
τοῦ Οἰκονόμου εἰς τόν αἰδεσιμ. π. Κων/νον Ἀποστολέλλην.
Ἀκολούθησε δεῖπνον (8-11-10).
-Ἐλειτούργησε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου καί ἐκήρυξεν ὁ πανοσιολ. Προηγούμενος
π. Βασίλειος Γοντικάκης ὁ ὁποῖος καί συνελειτούργησε
μετ’ αὐτοῦ, καθώς καί οἱ πατέρες Εὐμένιος Βασιλόπουλος,
Σπυρίδων Βανδῶρος, ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ ναοῦ,
Εὐστάθιος Παπαδόπουλος, Χρῆστος Τσορακλίδης ἐξ
Ἀδελαΐδος, Κωνσταντῖνος Ἀποστολέλλης, Ἀνάργυρος
Μοραγιάννης καί ὁ διάκονος Δημήτριος Παπαοικονόμου.
Ὁ ναός εἶχε κατακλυσθεῖ ἀπό πιστούς καθώς καί ὁ αὔλιος
χῶρος αὐτοῦ. Ἀκολούθησε γεῦμα.
Τό ἑσπέρας εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου ἐδόθη
ὁμιλία ὑπό τοῦ πανοσιολ. Προηγουμένου π. Βασιλείου μέ
θέμα «Ὁ Ὀρθόδοξος Ἄνθρωπος εἰς τόν σύγχρονο κόσμον».
Ὁ ναός ἦτο κατάμεστος ἀπό πιστούς καί μάλιστα πολλούς
νέους καί νέες (9-11-10).
-Κατά τήν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τήν αἴθουσαν
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας κατά τήν ὁποίαν προέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Στυλιανός, ὡμίλησε ὁ π. Βασίλειος πρός τούς ἱερεῖς. Μετά τήν ὁμιλία ὁ
Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τόν κλῆρο διά τήν Συνέλευσιν
τῶν Ἐπισκόπων τοῦ περασμένου μηνός εἰς τό Σύδνεϋ,
εὐχαρίστησε τόν π. Βασίλειο καί τοῦ ηὐχήθη καλήν
ἐπάνοδον εἰς τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐνωρίς τό ἀπόγευμα
ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν π. Βασίλειον ἀνεχώρησαν
ἐπιστρέφοντες εἰς Σύδνεϋ (10-11-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος
εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς St. Albans.

Στιγμιότυπον ἀπό τήν θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου εἰς
τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐσταθίου. Διακρίνονται ὁ Θεοφ. Ἐπίσκ. Δέρβης
κ. Ἰεζεκιήλ καί ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας κ.
Ἀμφιλόχιος (Μελβούρνη 23-10-10).
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Ἀκολούθησε δεῖπνον (11-11-10).
-Μετέβη μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνεγέρσεως
τοῦ κοιμητηριακοῦ ναοῦ Bunurong εἰς τό Κοιμητήριον
ὅπου καί εἶχον κοινήν συνεδρίασιν μέ τό Board τοῦ
Κοιμητηρίου καί συνεζήτησαν θέματα ἔχοντα σχέσιν
μέ τόν ἤδη ἀνεγειρόμενον Ἱ. Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Λαζάρου (12-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Fawkner καί ἐν συνεχείᾳ παρέστη εἰς τό ἐτήσιον γεῦμα τῆς Φιλοπτώχου εἰς τό χώλλ τοῦ Ναοῦ, εὐλόγησε
τήν τράπεζα καί συνέφαγε μεθ’ ὅλων τῶν παρευρεθέντων
(14-11-10).
-Ἀργά τό ἀπόγευμα μετέβη εἰς τό Dandenong καί ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τοῦ νέου καταστήματος τῆς Τράπεζας
Κύπρου εἰς τήν ἐν λόγω περιοχήν (15-11-10).
-Τό πρωΐ ἐδέχθη εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τήν ὁμάδα τῶν Βρακοφόρων Κρητῶν ἐκ Ρεθύμνου
Κρήτης οἱ ὁποῖοι ἐπεσκέφθησαν τήν Μελβούρνη καί
ἔλαβαν μέρος στούς ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου τοῦ
Ἀρκαδίου. Ὀ Θεοφιλέστατος τούς καλωσόρισε ἐκ μέρους
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί ἐν συνεχείᾳ στήν
αἴθουσα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐχόρεψαν καί τραγούδησαν
παραδοσιακά τραγούδια πρός τιμήν τοῦ συμπατριώτου
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Στυλιανοῦ καί τοῦ
Θεοφιλεστάτου.
-Προέστη συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου εἰς
τήν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς (16-11-10).
-Τό ἑσπέρας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Ἀνδρέου
Γεωργίου μετέβη εἰς τήν χοροεσπερίδα τῶν τελειοφοίτων
τοῦ Κολλεγίου Ἁγίου Ἰωάννου Preston εἰς τό Luxor
Hotel, Taylors Lakes, εὐλόγησε τήν τράπεζα, ἀπηύθυνε
χαιρετισμό εἰς τούς τελειοφοίτους καί διεβίβασε πρός
αὐτούς τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου διά καλήν ἐπιτυχίαν
καί πρόοδου εἰς τάς περαιτέρω σπουδάς των (18-11-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρηξε κατά τόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου North Balwyn.
Μετά τόν ἐσπερινό ἀκολούθησε δεῖπνο (20-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγηρίζοντα
Ἱ. Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου North Balwyn.
Συνελειτούργησαν οἱ πατέρες Ἰάκωβος Τσιγκούνης καί
Νικόλαος Βρεττᾶκος, ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ
καί ὁ διάκονος Μανασσῆς. Μετά τήν θ. Λειτουργίαν παρεκάθησαν εἰς γεῦμα εἰς τήν ταβέρνα «Γιάννης».
-Παρηκολούθησε τήν συναυλία ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τῆς Χορωδίας τῶν Νέων Ἱεροψαλτῶν μας ὑπό
τήν διεύθυνσιν τοῦ π. Δημητρίου Παπακυριακοπούλου
μέ τίτλο «Χαῖρε Κεχαριτωμένη». Μετά τό πέρας τῆς

συναυλίας ὁ Θεοφιλέστατος συνεχάρη τούς μετέχοντας
εἰς αὐτήν καί διεβίβασε τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια
τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἀκολούθησε καφές καί τσάϊ στήν
μεγάλη αἴθουσα τῆς Μονῆς (21-11-10).
-Μετά τοῦ Πανοσιολ. π. Ἰακώβου Τσιγκούνη, μετέβη
εἰς τό ἀεροδρόμιον καί ὑπεδέχθησαν τόν Σεβασμιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον προερχόμενον ἐκ Σύδνεϋ (23-11-10).
-Παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης
Malvern κατά τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησε καί ἐκήρηξεν ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Στυλιανός (24-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Malvern καί τό ἑσπέρας
συνοδεύων τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον παρέστη
εἰς τήν ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν ὀνομαστηρίων του εἰς
τό Ultima Reception Keilor εἰς τήν ὁποίαν παρέστη καί
ὁ ἐξ Ἀδελαΐδος Ἑπίσκοπος Θεοφιλέστατος Δορυλαίου
Νίκανδρος. Ὁμιλητής τῆς βραδυάς ἦταν ὁ κ. Κώστας
Παϊβανᾶς, δημοσιογράφος καί τελετάρχης ὁ κ. Βάϊος
Ἀναστασόπουλος (25-11-10).
-Παρέστη εἰς τό Ἱερόν συμπροσευχόμενος κατά τήν θ.
Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τήν ὁποίαν
ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος ὡς ἁπλοῦς Ἱερεύς, εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου παρουσία πολλῶν πιστῶν.
Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ
Οἰκονόμου εἰς τόν π. Χρῆστον Δημολιάνην. Ἀκολούθησε
κέρασμα εἰς τήν αἴθουσα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπου οἱ
πιστοί εὐχήθηκαν στόν Σεβασμιώτατο Χρόνια Πολλά
καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Κυρίες τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου
παρέθεσαν γεῦμα (26-11-10).
-Προέπεμψεν εἰς τό ἀεροδρόμιον τόν Σεβασμιώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον ἐπιστρέφοντα εἰς Σύδνεϋ (27-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς
Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Coburg καί τήν μεσημβρίαν
παρεκάθησε εἰς γεῦμα εἰς τήν οἰκίαν τοῦ αἰδεσιμ. Εὐσταθίου Παπαδοπούλου (28-11-10).
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν πανηγυρικό
Ἐσπερινό εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
Ἀνδρέου Sunshine. Μετά τόν Ἑσπερινόν ἀκολούθησε
δεῖπνον (29-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Nunawading
παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν. Μετά τήν θ. Λειτουργία ἀκολούθησε γεῦμα εἰς τό νεόδμητον Ἐνοριακόν Κέντρον.
Τό ἑσπέρας ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάζοντα π.
Ἀνδρέα Παπαδημητρόπουλον καί τοῦ ηὐχήθη Χρόνια
Πολλά διαβιβάζοντας καί τάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ. Στυλιανοῦ (30-11-10).

Ἀπό τήν συναυλία τῶν Ἱεροψαλτῶν Μελβούρνης εἰς τήν Ἱ.
Μονήν “Ἄξιον Εστι” (21-11-10).

Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τῶν Βρακοφόρων Κρητῶν εἰς τά Γραφεῖα
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς (Μελβούρνη 16-11-10).
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Ἀπό τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Αἰκατερίνης Malvern χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ (24-11-10).

Γ΄- Ε΄ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κίνηση τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου
Κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Ἐπέστρεψεν εἰς Ἀδελαΐδα ἐκ τῆς Γενετείρας (12-10-10).
-Προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου
Νικολάου Λουκᾶ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου
Thebarton (14-10-10).
-Μετέβη εἰς Σύδνεϋ καί ἔλαβε μέρος εἰς τάς ἐργασίας
τῆς Α΄ καί ἱδρυτικῆς συνελεύσεως ὅλων τῶν Κανονικῶν
Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας ὑπό τήν προεδρείαν
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου
Αὐστραλίας κ. κ. Στυλιανοῦ, συλλειτουργήσας κατά τό
Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Καθεδρικόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί
μετασχών ἐνεργῶς εἰς τάς συνεδριάσεις (16 ἕως 18-10-10).
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν κ. Ἐμμανουήλ Δαμιανάκην,
Πολιτικόν Διευθυντήν τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
-Προήδρευσε κοινῆς συνεδριάσεως τῶν Ἱερέων, Μελῶν
τῶν Συμβουλίων, τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων καί τῆς
Κεντρικῆς Νεολαίας διά τήν διοργάνωσιν τῶν ἑορτασμῶν
τῶν Θεοφανείων (19-10-10).
-Προέστη τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου
Θεμιστοκλέους Τσόγκα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ Port Adelaide (21-10-10).
-Συλλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως
τοῦ Χριστοῦ Port Adelaide κατά τό Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον μετά τοῦ ἐπισκεπτομένου τήν πόλιν μας
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκταρίου
καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου
Τσίλη (24-10-10).
-Προήδρευσεν ἱερατικῆς συνάξεως, κατά τήν ὁποίαν
προέβη εἰς ἐνημέρωσιν διά τήν προσφάτως διεξαχθεῖσαν
ἐν Σύδνεϋ Α΄ καί ἱδρυτικήν Συνέλευσιν ὅλων τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας ὑπό τήν
προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί συνεζητήθησαν
τρόποι πνευματικῆς προστασίας τῶν πιστῶν ἀπό τούς
κινδύνους ἐκ τῆς παρουσίας ἐνταῦθα ἀτόμων φερομένων
ὡς ὀρθοδόξων κληρικῶν.
-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».
-Ἀμέσως μετά ἀνεχώρησε μεταβάς εἰς τήν κωμόπολιν

Berri διά τήν Πανήγυριν τοῦ ἐκεῖσε Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Δημητρίου (25-10-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Berri, καί, ἐντολῇ καί εὐλογίᾳ
τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐχειροθέτησεν εἰς Οἰκονόμον τόν
Αἰδεσ. π. Δημήτριον Μωραΐτην, ὁ ὁποῖος συνεπλήρωσε
τριάκοντα ἔτη καρποφόρου ἱερατικῆς διακονίας. Ἐν
συνεχείᾳ εὐλόγησεν ἑόρτιον τράπεζαν, μεταφέρων εἰς
τούς πιστούς τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου,
καί ἐπέστρεψεν εἰς Ἀδελαΐδα.
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν ἐξ Ἁγίου Ὄρους Πανοσ.
Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλον Καπέταν (26-10-10).
-Ἐδέχθη τόν ἐπισκεπτόμενον τήν πόλιν μας Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον, ὅστις
συμμετεῖχεν εἰς τήν προσφάτως ἐν Σύδνεϋ συγκληθεῖσαν
Α΄ καί ἱδρυτικήν Συνέλευσιν ὅλων τῶν Κανονικῶν
Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας, συνοδευόμενον ὑπό
τοῦ Αἰδεσ. Πρωτ. Κων/νου Τσουράπα. Ὁ Σεβασμιώτατος
κατά τήν ὀλιγοήμερον ἐπίσκεψίν του συνηντήθη μέ
πολλούς συμπατριῶτας του Ροδίους (27-10-10).
-Παρεκάθησεν εἰς τήν χοροεσπερίδα τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Νοτίου Αὐστραλίας εἰς τά πλαίσια τῶν
«Δημητρίων 2010» (30-10-10).
-Ἐλειτούργησε κατά τά μεθέορτα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Salisbury, ὅπου τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ
Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, Πανοσ. Ἀρχιμ. π.
Βασίλειος Γοντικάκης. 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. Χρήστου Μανιάκη-Γρίβα, 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.
-Συμπροσευχήθηκε κατά τόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱερόν
Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood, ὅπου ἐν συνεχείᾳ
παρηκολούθησε τήν ὁμιλίαν τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π.
Βασιλείου Γοντικάκη, Προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἰβήρων (31-10-10).
Κατά τόν μῆνα Νοέμβριον ὁ Θεοφιλέστατoς:
-Προέπεμψεν εἰς τό ἀεροδρόμιον τόν ἀναχωροῦντα
Γέροντα Προηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, Πανοσ.
Ἀρχιμ. π. Βασίλειον Γοντικάκην.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τῆς Κεντρικῆς Φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος καί προέβη εἰς ἐνημέρωσιν διά τήν προσφάτως
διεξαχθεῖσαν ἐν Σύδνεϋ Α΄ καί ἱδρυτικήν Συνέλευσιν ὅλων
τῶν Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Ὠκεανίας ὑπό τήν
προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου (2-11-10).
-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
εὐχαριστήσας αὐτούς (4-11-10).
-Ἐδέχθη τόν Οἰκον. π. Χαραλάμπην Στράτον, συντα71

ξιοῦχον κληρικόν ἐπανακάμψαντα ἐκ Κύπρου (5-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Γεωργίου Thebarton καί ἐτέλεσε τό Μνημόσυνον τῶν
ἀποβιωσάντων κτητόρων καί μελῶν τῆς Ἐνορίας.
-Ἐδέχθη εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ Norwood τόν Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Αὐστραλίᾳ,
Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Χριστόπουλον, παρουσίᾳ τοῦ Μέλους
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἰωάννου Κιοσόγλου.
-Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood εὐλόγησε
τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ κ. Μιχαήλ Ψαρομμάτη,
υἱοῦ τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς κ.
Ἰωάννου Ψαρομμάτη ἐκ Σύδνεϋ, μετά τῆς δεσποινίδος
Ἑλένης Δαλιανᾶ, θυγατρός τοῦ Γραμματέως τῆς Τρίτης
Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας κ. Θεοδώρου Δαλιανᾶ, καί
ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησε τό παρατεθέν εἰς τήν ἐνοριακήν
αἴθουσαν δεξιώσεων γαμήλιον δεῖπνον (7-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Προφήτου Ἠλιοῦ Norwood ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
-Παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα, τό ὁποῖον
παρέθεσεν εἰς τό Κοινοβούλιον ἡ Κυβέρνησις τῆς
Νοτίου Αὐστραλίας εἰς τόν Ἕλληνα Πρέσβυν κ. Ἀλέξιον
Χριστόπουλον.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Νεκταρίου Croydon Park (8-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν ὡς ἄνω
πανηγυρίζουσαν Ἱεράν Μονήν καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν
ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου (9-11-10).
-Παρεκάθησεν εἰς γεῦμα μετά τοῦ Μέλους τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἰωάννου Κιοσόγλου καί τοῦ
Κοινοπολιτειακοῦ Βουλευτοῦ τῆς τοπικῆς ἐνταῦθα
περιφερείας κ. Σ. Γεωργανᾶ (10-11-10).
-Προήδρευσεν ἱερατικῆς συνάξεως (11-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Παντελεήμονος Glenelg.
-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 (14-11-10).
-Συνωμίλησε μετά τοῦ κ. Θεοφάνους Μάρα εἰς τά
Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Thebarton
παρουσίᾳ τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου Πρωτ. π. Διογένους Πατσούρη (15-11-10).
-Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου Prospect,
προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου
Θεοφάνους Μπίρμπα, πλεῖστα καί ταπεινῶς καί ἀθορύβως συνεισφέραντος εἰς τήν Ἐκκλησίαν (17-11-10).
-Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρεσβ. π. Ἰωάννου Ψάλιου,
ἐπεσκέφθη εἰς τήν οἰκίαν του τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν
Νοτίῳ Αὐστραλίᾳ Καθολικῶν Philip Wilson.
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τό ζεῦγος Ματθαίου καί Δήμητρας Ρολογᾶ ἐκ Πέρθης.
-Ἐδέχθη εἰς ἐπίσκεψιν τόν Οἰκον. π. Νικόλαον Μποζίκην ἐκ Σύδνεϋ (18-11-10).
-Ἀνεχώρησε διά ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς Πέρθην
(19-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ καί, ἐντολῇ καί εὐλογίᾳ τοῦ
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Σεβασμιωτάτου, ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν
ἀδελφόν τῆς Ἱ. Μονῆς Κοσμᾶν Δαμιανίδην (20-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πέρθης.
-Προήδρευσε συνεδριάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βουνοῦ (21-11-10).
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Πέρθης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα (2211-10).
-Συνειργάσθη μετά τῶν Ἀρχιμ. π. Σιλουανοῦ Φωτεινέα
καί Πρεσβ. π. Ἰωάννου Ψάλιου διά θέματα ἀφορῶντα εἰς
τό Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (23-11-10).
-Ἀνεχώρησεν εἰς Μελβούρνην διά νά συμμετάσχῃ εἰς
τούς ἑορτασμούς διά τά Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ποιμενάρχου μας, Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ.
Στυλιανοῦ.
-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 (25-11-10).
-Συμπροσευχήθηκε ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος εἰς τόν
Καθεδρικόν Ἱερόν 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, ὅστις ἐλειτούργησεν ὡς
ἁπλοῦς Ἱερεύς. 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.
-Ἀνεχώρησεν ἐκ Μελβούρνης ἐπιστρέφων εἰς Ἀδελαΐδα
(26-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου
Παντελεήμονος Glenelg καί, ἐντολῇ καί εὐλογίᾳ τοῦ
Σεβασμιωτάτου, ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν εἰς Διάκονον
τοῦ κ. Θεοδώρου Γρεβέλη (27-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Νεκταρίου Croydon Park καί, ἐντολῇ καί εὐλογίᾳ τοῦ
Σεβασμωτάτου, ἐτέλεσε τήν χειροτονίαν εἰς Πρεσβύτερον
τοῦ Διακόνου Θεοδώρου Γρεβέλη (28-11-10).
-Ἐδέχθη τόν Πρεσβ. π. Τιμόθεον Εὐαγγελινίδην ἐκ
Τασμανίας.
-Ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Πανηγυρικόν
Ἑσπερινόν εἰς τόν ἑορτάζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου
Noarlunga (29-11-10).
-Ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ὡς ἄνω
πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν καί ἐν συνεχείᾳ εὐλόγησεν
ἑόρτιον τράπεζαν μεταφέρων τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ
Σεβασμιωτάτου (30-11-10).
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