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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018  

 

Παρακλήσεις: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13 Αυγούστου 2018, από  4:30μ.μ. έως 5:30μ.μ.  

 
Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 - 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. 

Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018 - 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 
 

«Ανθίζουν» οι start-up εκκλησίες
Ό λο και περισσότερες «start-

up» εκκλησίες εµφανίζονται 
τα τελευταία χρόνια, µε χώ-
ρους συνεύρεσης τα καφέ, τις 

κοινοτικές αίθουσες και τα living rooms 
της περιφερειακής Αυστραλίας. Η πε-
ρίπτωση του Bill Kirkland είναι ενδει-
κτική: Αυτός, η σύζυγός του και τα τρία 
µικρά παιδιά τους µετακόµισαν υπό δύ-
σκολες οικονοµικές συνθήκες στη ∆Α 
από την Καµπέρα για να ξεκινήσουν 
µια νέα ευαγγελική εκκλησία. «Θυµάµαι 
ότι οδηγούσα και σκεφτόµουν, “Πώς 
θα καλύψουµε τις ανάγκες της οικογέ-
νειας;”» είπε ο κ. Kirkland. «Όµως αι-
σθανθήκαµε µια δυνατή κλήση». Ήταν 
τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και ο κ. 
Kirkland και η σύζυγός του Helen δεν 
είχαν τρόπο να χρηµατοδοτήσουν τη 
νέα τους εκκλησία. Ξεκίνησαν µε την 

ενοικίαση ενός δωµατίου σε ένα τοπι-
κό γυµνάσιο, κι έπειτα µετακόµισαν σε 
ένα κοντινό περιβαλλοντικό κέντρο. 
Τελικά αγόρασαν ένα µόνιµο κτίριο στο 
Kalgoorlie, όπου το εκκλησίασµα συνα-
ντιέται µέχρι σήµερα.
«Είχαµε εµπιστοσύνη ότι µε κάποιον 
τρόπο ο Θεός θα µας βοηθήσει, κάτι 
που έχει κάνει σίγουρα» δήλωσε ο κ. 
Kirkland.
Στην πόλη Kalgoorlie, µια πόλη εξόρυ-
ξης που έχει αφήσει κατά πολύ πίσω 
της την περίοδο της ακµής της, υπάρ-
χουν και αρκετές ακόµη, παρόµοιες 
«start-up» εκκλησίες – αυτοσχέδιες 
οργανώσεις που βασίζονται µόνο στην 
πίστη.
Τώρα πια ο πάστορας Kirkland κάνει 
εβδοµαδιαίες λειτουργίες, οι οποίες 
συχνά προσελκύουν πάνω από 100 

πιστούς. Είναι ένας από τους πολλούς 
πάστορες-επιχειρηµατίες στην περιφέ-
ρεια της Αυστραλίας που αλλάζουν τον 
τρόπο µε τον οποίο βλέπουν πολλοί 
την εκκλησία.
Στο Kalgoorlie, πολλές από αυτές τις 
εκκλησίες συνδέονται µε ευαγγελικά 
κινήµατα, µε κέντρο τους χαρισµατι-
κούς ηγέτες όπως ο πάστορας Kirkland. 
Παραβλέποντας την παράδοση, αγκα-
λιάζουν ένα λιγότερο επίσηµο ύφος 
κηρύγµατος και πιο σύγχρονα στοιχεία 
όπως η ποπ µουσική. Στο Kalgoorlie, 
όπου ξεπερνούν τους µεγάλους θρη-
σκευτικούς οµολόγους τους, αντιπρο-
σωπεύουν επίσης ένα νεότερο και πιο 
πολυπολιτισµικό πρόσωπο της θρη-
σκείας.
Όπως και κάθε start-up επιχείρηση, 
υπάρχουν οικονοµικοί και προσωπικοί 

κίνδυνοι που προκύπτουν, σύµφωνα 
µε τον Dave McDonald, τον διευθυντή 
της Κοινότητας των Ανεξάρτητων Ευαγ-
γελικών Εκκλησιών. Είναι µια πρακτι-
κή που µοιάζει να επιστρέφει στις ρίζες 
του Χριστιανισµού, αλλά από πολλές 
απόψεις θυµίζει την ίδρυση µιας νεο-
σύστατης, start-up εταιρείας.
Οι µεταβαλλόµενες λατρευτικές συνή-
θειες των Αυστραλών έθεσαν µια κρί-
σιµη πρόκληση για την αγγλικανική 
εκκλησία, λέει η ιερέας του Goldfields 
Elizabeth Smith. Όπως επισηµαίνει, 
ενώ η θεσµική θρησκεία έχει προσφέ-
ρει πολλά στους τοµείς της εκπαίδευ-
σης και της υγειονοµικής περίθαλψης 
παγκοσµίως, από τη στιγµή που δεν 
εκσυγχρονίζεται κινδυνεύει να χάσει τη 
σχέση της µε τους πιστούς. «Ο κόσµος 
αλλάζει» είπε.

Παραδόθηκε στις φλόγες 
το Rock Roadhouse
Το στούντιο Rock Roadhouse, έµβληµα της µεσοβόρειας ακτής της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, παραδόθηκε την Τρίτη στις φλόγες προκαλώντας θλί-
ψη σε όλη την Αυστραλία, καθώς ο κόσµος πενθεί για την απώλεια του 
δηµοφιλούς τουριστικού αξιοθέατου.
Καταρρακωµένοι, ντόπιοι και τουρίστες µοιράζονται online αφιερώµατα 
στο δηµοφιλές στούντιο, υπενθυµίζοντας νοσταλγικές στιγµές και οικο-
γενειακές µνήµες στο πρώην Leyland Brothers World.
∆εκάδες πυροσβέστες κλήθηκαν στο βενζινάδικο στο North Arm Cove 
στην Pacific Highway την Τρίτη το βράδυ µετά τo ξέσπασµα της πυρκα-
γιάς.
Αξιωµατικοί από το αστυνοµικό σώµα του Port Stephens-Hunter ήταν 
επίσης παρόντες και άρχισαν άµεσα έρευνες για την αιτία της καταστρο-
φικής πυρκαγιάς, που παραµένει άγνωστη. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί 
σκηνή εγκλήµατος και η αστυνοµία προτρέπει οποιονδήποτε µε πληρο-
φορίες να παρουσιαστεί και να καταθέσει. 
Σύµφωνα µε την Περιφερειακή Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΝΝΟ, 18 
πυροσβεστικά οχήµατα χρησιµοποιήθηκαν για την καταπολέµηση της 
φωτιάς. «Το κτίσµα έχει πλήρως παραδοθεί στις φλόγες και τα πλη-
ρώµατα προστατεύουν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων που 
υπάρχουν στον χώρο» δήλωσε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας λίγο 
µετά τις 8 µ.µ. την Τρίτη. «∆εν έχουν αναφερθεί τραυµατισµοί».
Τα βίντεο από τη σκηνή δείχνουν µεγάλες µάζες καπνού να βγαίνουν 
σε κύµατα από την οροφή του κτίσµατος. Πολλά οχήµατα είναι σταθµευ-
µένα στο µπροστινό µέρος και οι φλόγες είναι ορατές σε ολόκληρο το 
κτίριο.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 15.15 µ.µ. και χρειάστηκε αρκετός 
χρόνος για να τεθεί υπό έλεγχο.
Το site άνοιξε το 1990 ως Leyland Brothers World. Περιλάµβανε ένα 
αντίγραφο του Uluru, ένα φοιτητικό καµπ και ένα µουσείο, µεταξύ άλ-
λων. Οι αδελφοί Mike και Mal Leyland φέρεται να χρεοκόπησαν αφού 
επένδυσαν πάνω από 1 εκατοµµύριο δολάρια σε αυτό. Πωλήθηκε σε 
δηµοπρασία το 1992.
Ο χώρος του πρώην κινηµατογραφικού στούντιο συνέχισε ως υπαίθριο 
κέντρο αναψυχής, σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα του. Αγοράστη-
κε το 2009 και εξελίχτηκε στο The Great Aussie Bush Camp, µια επιχεί-
ρηση που δέχεται περισσότερα από 45.000 παιδιά κάθε χρόνο.




