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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  

 

Παρακλήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 12 Αυγούστου 2017, από  4:30μ.μ. έως 5:30μ.μ.  

 

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 - Παραμονή της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία από 8:00π.μ. – 11:00π.μ. 

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 

Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ,, από τις 6:30μ.μ. –  9:00μ.μ. Θα ακολουθήσει η τέλεση του μυστηρίου του 

Ευχελαίου και μετά το πέρας αυτού θα ψαλθεί η παράκληση της Θεοτόκου.  

Καλούνται όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Πόλης μας να λάβουν μέρος στον εσπερινό, στον Άγιο και 

Ιστορικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο Ιερός Ναός θα μείνει 

ανοικτός και θα διατίθεται καφές και λουκουμάδες. 

Τρίτη 15 Αυγούστου 2017 - Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, ιερουργούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου 

Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ,  από 8:00π.μ. – 11:00π.μ.  

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η περιφορά της ιεράς εικόνος της Θεοτόκου.  

                        Εκ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
 

Εξελίξεις στην παλαιά 
υπόθεση δολοφονίας 
της Gail King
Η υπόθεση της εξαφάνισης της Gail King, µητέρας δύο παι-
διών, στην Αδελαΐδα πριν από 20 χρόνια είναι πιθανόν 
να βρίσκεται στα πρόθυρα της εξιχνίασης, λένε οι αστυνο-
µικοί.
Η κ. King δηλώθηκε ως αγνοούµενη τον Ιούλιο του 1997, 
αφού ο σύντροφός της, ο οποίος είναι ύποπτος, κατέθεσε 
στην αστυνοµία ότι η γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι τους 
στη χερσόνησο Yorke, το οποίο ανακαίνιζαν, για να πάει 
στη δουλειά της στην Αδελαΐδα.
Όταν ο σύντροφός της επέστρεψε στο σπίτι τους στο Brahma 
Lodge µαζί µε τα παιδιά την επόµενη µέρα, το αυτοκίνητο 
της γυναίκας ήταν παρκαρισµένο στον δρόµο, αλλά η ίδια 
δεν βρέθηκε πουθενά.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της αστυνοµίας τη ∆ευτέρα, πρό-
σφατα κάποιος ήρθε σε επαφή µαζί τους παρουσιάζοντας 
µια «διαφορετική εκδοχή» για την υπόθεση και δίνοντας 
στην έρευνα νέα κατεύθυνση, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης 
επανεξέτασης περιπτώσεων που έχουν µείνει ανοιχτές και 
ανεξιχνίαστες για χρόνια.
«Ενώ δεν µπορώ να σχολιάσω αναλυτικά τα στοιχεία µας, 
µπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι πληροφορίες είναι αξιόπι-
στες και πρέπει να ερευνηθούν» δήλωσε ο επιθεωρητής 
Greg Hutchins.
«Είναι µια διαφορετική κατεύθυνση, που πρέπει να την 
εξετάσουµε».
«Το πνεύµα µε το οποίο διεξάγεται η έρευνα είναι ανοιχτό 
– οι ανεξήγητες πτυχές αυτής της υπόθεσης είναι πολλές, 
και συνεχίζουµε να εργαζόµαστε για τη διαλεύκανσή τους».
Μια αµοιβή $200.000 προσφέρεται σε όσους τυχόν πα-
ρέχουν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και 
την καταδίκη του ατόµου που είναι υπεύθυνο για τον θάνα-
το της κυρίας King ή στην ανάκτηση της σορού της.
«Θα ήθελα να παροτρύνω οποιονδήποτε έχει πληροφορίες, 
να σηκώσει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει µαζί µας. 
Τα παιδιά και η οικογένειά της το δικαιούνται» ανέφερε ο 
επιθεωρητής Hutchins.

Ο Turnbull μιλάει με μαθητές του Περθ
ΟMalcolm Turnbull έφτασε στο Περθ µετά 

από µια δηµοσκόπηση που διαπίστωσε 
ότι δεν είναι αρεστός στους ντόπιους ή 
δεν του έχουν εµπιστοσύνη. Ωστόσο, ο 

πρωθυπουργός προσπέρασε αυτό το δηµοσκοπικό 
αποτέλεσµα για να δώσει ένα εµπνευσµένο µήνυ-
µα σε µαθητές γυµνασίου.
Ανακοίνωσε ένα πακέτο χρηµατοδότησης ύψους 
46,7 εκατοµµυρίων δολαρίων για τη στήριξη των 
αυτόχθονων σπουδαστών, στο πλαίσιο των εκπαι-
δευτικών µεταρρυθµίσεων του Gonski.
Άδραξε την ευκαιρία για να ξεφύγει από τη συζήτη-
ση περί τροµοκρατίας και πολιτικής και να µιλήσει 
στους µαθητές µε ειλικρίνεια για την ιστορία του, 
την ηγεσία και τη ζωή του.
Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε από έναν µαθητή από 
το Swan View Senior High School ποιες ιδιότητες 
πρέπει να έχει ένας καλός ηγέτης.
«Το πιο σηµαντικό πράγµα που χρειάζεστε είναι να 
πιστεύετε στον εαυτό σας, είναι θέµα χαρακτήρα 
και αυτοπεποίθησης» είπε.
«Πιστέψτε και καταλάβετε ποιοι είστε, τι πιστεύετε, 
να είστε θαρραλέοι και διατεθειµένοι να υποστηρί-
ξετε αυτό που πιστεύετε, και να είστε σε θέση αυτό 
να το επικοινωνείτε µε ειλικρίνεια σε άλλους».
«Αναγνωρίστε ότι µπορείτε να κάνετε οτιδήποτε. 
Βάλτε το µυαλό σας να εργαστεί για να το πετύχετε, 

και δουλέψτε σκληρά, επίµονα».
Μίλησε µπροστά σε ένα θεατρικό σκηνικό όπου το 
σχολείο είχε παρουσιάσει τον «Άρχοντα των Μυ-
γών», έργο που ο κ. Turnbull περιέγραψε ως κλα-
σικό και µε βασικά µηνύµατα σχετικά µε τη σταθε-
ρότητα του χαρακτήρα σε συνθήκες πίεσης.
Είπε ότι το θέατρο και η πρακτική των δηµόσιων 
οµιλιών συνέβαλαν, όταν ήταν µαθητής, στην ανά-
πτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του.
Ο κ. Turnbull δήλωσε ότι η κυβέρνησή του προ-
σπαθεί να εξασφαλίσει για τους νέους Αυστραλούς 
πολύ περισσότερες ευκαιρίες να πραγµατοποιή-
σουν τις φιλοδοξίες τους από ό,τι είχαν οι προη-
γούµενες γενιές.
Το καλύτερο δυναµικό της ∆υτικής Αυστραλίας 
«είστε εσείς», είπε, όχι το σιδηροµετάλλευµα, το 
φυσικό αέριο και άλλοι πόροι.
«Πρόκειται για ένα κράτος που αγαπά πολύ την 
καινοτοµία, µε ανθρώπους που πιστεύουν στον 
εαυτό τους και είναι διατεθειµένοι να προχωρή-
σουν µπροστά» είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει 
ντροπή στο να αποτυγχάνει κανείς κάποιες φορές.
Το κρίσιµο είναι «να µη σταµατήσει ποτέ η µάθη-
ση», και τα παιδιά να είναι εφοδιασµένα µε δεξιό-
τητες που θα εξασφαλίζουν ευελιξία απέναντι στις 
ευκαιρίες για σταδιοδροµία, πρόσθεσε.
Ο κ. Turnbull αναζήτησε έναν µαθητή για να τον 

χαιρετήσει διά χειραψίας, επειδή είχε συναντήσει 
νωρίτερα τον πατέρα του, και του είπε ότι ο πατέ-
ρας του ήταν πολύ περήφανος γι’ αυτόν.
Το αγόρι φάνηκε αµήχανο, και ο φίλος του τον 
πείραξε λέγοντας «τώρα θα σταµατήσεις να πλένεις 
τα χέρια σου».
Ό,τι κι αν συµβεί στις επόµενες εκλογές, σίγουρα 
µε αυτή την επίσκεψη ο πρωθυπουργός κέρδισε 
µερικούς νέους υποστηρικτές.




