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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

Φέρομεν εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών ότι την Κυριακή Ιουνίου
Εορτή της Πεντηκοστής εορτάζει και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της του Θεού
Σοφίας Τηλ σύμφωνα με το
ακόλουθο πρόγραμμα

 Σάββατο Ιουνίου Ψυχοσάββατο και ώρα πρωινή Όρθρος και
Θεία Λειτουργία
Παραμονή της εορτής και ώρα μ μ Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄
Αρτοκλασίας

 Κυριακή Ιουνίου Κυριώνυμος ημέρα της εορτής και ώρα π μ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα
λάβει χώρα τελετή όπου θα δοθεί πιστοποιητικό καταχώρισης ως
Διατηρητέου Κτιρίου του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας
στον κ Δανάλη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Διατηρητέων κ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Την Δευτέρα Ιουνίου Εορτή του Αγίου Πνεύματος εορτάζει και
πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος

Τηλ σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα
 Κυριακή Ιουνίου Πεντηκοστής και ώρα πρωινή Όρθρος και

Θεία Λειτουργία
Παραμονή της εορτής και ώρα μ μ Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄
Αρτοκλασίας

 Δευτέρα Ιουνίου Κυριώνυμος ημέρα της εορτής και ώρα π μ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία

Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής

∆έµα µε δώρα της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ για τους µαθητές του 
∆ηµοτικού Σχολείου της 
Καλλίπολης του Ν. Πέλλης
∆έµα µε δώρα από την Αυστραλία έλαβαν οι µαθη-
τές του ∆ηµοτικού Σχολείου της Καλλίπολης Νοµού 
Πέλλης από την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ. Τόσο ο δάσκαλος 
Γεώργιος Αποστολίδης όσο και οι µικροί µαθητές 
ευχαρίστησαν τη Πολιτειακή ∆ιοίκηση της Νέας 
Νοτίου Ουαλίας για την Αυστραλιανή σηµαία, τα 
µπισκότα Άνζακ, τα αναµνηστικά µολύβια, τα µπα-
λόνια και την ποδοσφαιρική µπάλλα µε τα χρώµα-
τα της Αυστραλίας, κάποια από τα οποία φαίνονται 
και στις φωτό που µας έστειλαν. Η Καλλίπολη εί-
ναι πεδινός οικισµός 24 χιλιόµετρα ανατολικά της 
Έδεσσας στο νοµό Πέλλης. Στις 2 Μαρτίου 1926 
ονοµάστηκε Καλλίπολη προς τιµή της πατρίδας των 
κατοίκων, τα χωριά Καλλίπολη και Εξαµίλι στα 
∆αρδανέλια (στη βόρεια-ευρωπαϊκή ακτή του Ελ-
λησπόντου), το Αρναούτκιοϊ (18 χιλιόµετρα δυτικά 
της Κωνσταντινούπολης), και το Νεοχώριo (Γενίκι-
οϊ) της Καλλίπολης. Σε συνεργασία µε την ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ και τον Σύλλογο Ελληνοαυστραλών Εκπαιδευ-
τικών αναπτύσεται η σχέση του χωριού µε το Σίδνεϊ, 
καθώς η Καλλίπολη έχει µεγάλη σηµασία για την 
αυστραλιανή ταυτότητα.

Η SBS ενθαρρύνει τα παιδιά να γιορτάσουν 
τη γλωσσομάθεια με εθνικό διαγωνισμό
Η SBS, ένωσε τις δυνάµεις της µε τον Οργανισµό 

Κοινοτικών Γλωσσών, Community Languages 
Australia (CLA), για τη διοργάνωση του 
Πρώτου ∆ιαγωνισµού Εθνικών Γλωσσών της 

SBS από τις 20 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου. Η συναρ-
παστική νέα πρωτοβουλία στοχεύει στο να ενθαρρύνει 
και να τιµήσει την αγάπη για τη γλωσσοµάθεια στην 
Αυστραλία.
Σχεδόν ένας στους πέντε Αυστραλούς, µιλά στο σπίτι 
µια άλλη γλώσσα πλην των αγγλικών, εν τούτοις τα 
ποσοστά γλωσσοµάθειας βρίσκονται σε φθίνουσα πο-
ρεία. Με περισσότερες από 300 διαφορετικές γλώσσες, 
ο ∆ιαγωνισµός Εθνικών Γλωσσών της SBS επιδιώκει 
να εµπνεύσει τους νεαρούς Αυστραλούς ώστε να ανα-
καλύψουν και να αγκαλιάσουν το τι σηµαίνει να είσαι 
Αυστραλός, µε όλη την ποικιλοµορφία που αυτό συνε-
πάγεται και να συνεισφέρουν στη διατήρηση και συ-
νέχιση της εξέλιξης στη γλωσσοµάθεια.
Η θεµατική του ∆ιαγωνισµού Εθνικών Γλωσσών SBS 
2016 είναι «Τι σηµαίνει για εσάς η γλωσσοµάθεια;» 
Οι µαθητές του CLA, ηλικίας τεσσάρων έως επτά ετών, 
ενθαρρύνονται να κάνουν µια ζωγραφιά που καταδει-
κνύει τι σηµαίνει η εκµάθηση µια άλλης γλώσσας για 
εκείνους, ενώ η δεύτερη κατηγορία µαθητών του δηµο-
τικού και οι κατηγορίες senior θα πρέπει να γράψουν 
τις απαντήσεις τους σε αυτήν τη γλώσσα.
Οι καλύτερες 72 συµµετοχές από όλη τη χώρα, θα πα-
ρουσιαστούν στην ιστοσελίδα του ∆ιαγωνισµού Εθνι-

κών Γλωσσών SBS, και 24 από αυτές θα διεκδικήσουν 
τα Βραβεία Κοινού, People’s Choice Award, για τα οποία 
ψηφίζει ο κόσµος από τις 30 Αυγούστου µέχρι τις 9 Σε-
πτεµβρίου. Έξι τυχεροί νικητές θα εξασφαλίσουν τη µε-
τάβασή τους στο Σύδνεϋ, στην Εκδήλωση Παρουσίασης 
των Νικητών του ∆ιαγωνισµού Εθνικών Γλωσσών SBS, 
στις 8 Οκτωβρίου, όπου θα λάβουν το έπαθλό τους.
Ο ∆ιαγωνισµός είναι ανοικτός για όλους τους µαθητές 
του CLA στην Αυστραλία, ηλικίας 4 έως 18 ετών. Υπό 
τη σκέπη του οργανισµού CLA συγκαταλέγονται πάνω 
από 1.000 κοινοτικά σχολεία, τα οποία παρέχουν δι-
ατήρηση της γλώσσας σε 69 γλώσσες σε περισσότερα 
από 100.000 παιδιά σχολικής ηλικίας.
Η ∆ιευθύντρια της Ραδιοφωνίας SBS, Mandi Wicks, 
δήλωσε:

«Ως το µεγαλύτερο πολυπολιτισµικό και πολυγλωσσικό 
µέσο επικοινωνίας στον κόσµο, η Ραδιοφωνία SBS, έχει 
την τιµή να ξεκινήσει αυτή την φανταστική πρωτοβου-
λία, για να συνεισφέρει στην ενίσχυση του κοινωνικού 
ιστού και στην διαπολιτισµική κατανόηση των νεαρών 
Αυστραλών γλωσσολογικά, κοινωνιολογικά και πολι-
τισµικά. Έρχεται µέσα από την καρδιά του οργανισµού 
SBS και συνάδει τα µέγιστα µε έναν από τους βασικούς 
λόγους λειτουργίας µας, που είναι να εµπνέουµε τους 
Αυστραλούς ώστε να ανακαλύψουν και να γιορτάσουν 
τη διαφορετικότητα.»
Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του CLA, Stefan Romaniew, 
OAM, δήλωσε: «Το CLA µε ιδιαίτερη χαρά συνεργάζεται 
µε την SBS, για την ενίσχυση της σηµασίας εκµάθησης 
γλωσσών, της πολιτισµικής διατήρησης και της κοινω-
νικής αρµονίας. Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει µαθητές, 
γονείς και τοπικές κοινωνίες να εστιάσουν στην σηµα-
σία εκµάθησης µιας γλώσσας. Τα σχολεία Κοινοτικών 
γλωσσών, είναι από τα πολλά εργαλεία που χρησιµο-
ποιούνται στην παγίωση της Αυστραλιανής ταυτότητας, 
ως µιας πραγµατικά πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Μια 
κοινωνία, η οποία φροντίζει να αγκαλιάσει και να πα-
νηγυρίσει το άπειρο φάσµα της ποικιλοµορφίας, στην 
καταγωγή, στην ιστορία και στην κληρονοµιά των πο-
λιτών µας, επιτρέποντας στις δυνατότητες που κοµίζουν 
δια µήκους των ωκεανών, να ευδοκιµήσουν και να αν-
θίσουν σε µια ατµόσφαιρα που εκτιµά την ανεκτικότητα 
και την αποδοχή». 




