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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

 ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019  

 

Παρακλήσεις: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 13 Αυγούστου 2019, από  4:30μ.μ. έως 5:30μ.μ.  

 
Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019 - 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 καφέ και λουκουμάδες. 

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019 - Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος 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 
 

Mε ελληνοαυστραλιανή συμμετοχή 
το 14ο Συνέδριο του Διεθνούς 
Συνδέσμου Γενοκτολόγων
Παρουσίαση του ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη µε θέµα την εισαγωγή της γενοκτονί-
ας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της ΝΝΟ

Σ το πολύπαθη Πνόµ Πεν της Καµπότζης έλα-
βε χώρα το 14ο Συνέδριο του ∆ιεθνούς 
Συνδέσµου Γενοκτολόγων (International 
Association of Genocide Scholars) από τις 

14 µέχρι της 19 Ιουλίου 2019. Μοναδική ελλη-
νική συµµετοχή ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης από 
το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μελετών Γενοκτονιών, 
ο οποίος συµµετείχε µε χορηγία της Οµοσπονδίας 
Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας.
Στο Συνέδριο έλαβαν µέρος σχεδόν 500 ακαδη-
µαϊκοί, ερευνητές και φοιτητές από κάθε ήπειρο 
(κυρίως Ασία, Βόρεια Αµερική κι Ευρώπη) µε 226 
εισηγήσεις και έγιναν προβολείς ταινιών, θεατρι-
κή παράσταση, έκθεση βιβλίων και εκδροµές σε 
περιοχές συνδεδεµένες µε την Γενοκτονία που 
διεπράχθη στην Καµπότζη από το 1975 µέχρι το 
1979.
Ο ∆ρ ∆ιαµάντης οποίος παρουσίασε εισήγηση για 
την Γενοκτονία των Ελλήνων στο εκπαιδευτικό σύ-
στηµα της Νέας Νοτίου Ουαλίας σαν παράδειγµα 
εισαγωγής του θέµατος σε άλλες χώρες και άλλα 
συστήµατα.
Όπως δήλωσε ο ∆ρ ∆ιαµάντης, «Το Συνέδριο µας 
δίνει την ευκαιρία κάθε δύο χρόνια να συζητήσου-
µε για το θέµα της Γενοκτονίας των Ελλήνων µε 
κορυφαίους επιστήµονες. 
«Είµαι ιδιαίτερα ευγνώµων στην Οµοσπονδία Πο-
ντιακών Σωµατείων Αυστραλίας που µε τίµησε µε 
την χορηγία αυτή και που υποστήριξε το Συνέδριο 
µε δωρεά η οποία - όπως µου ανέφεραν οι διορ-
γανωτές - συνέβαλε στην µεγαλύτερη συµµετοχή 
φοιτητών.»

«Περπατόντας σε τοπία φρίκης όπως το S-21 
(πρώην στρατόπεδο συγκεντρώσεως των Ερυθρών 
Χµερ) και στο Cheung Ek (χώρος µαζικών εκτελέ-
σεων), περνούσε από το µυαλό µου η σκέψη ότι 
τουλάχιστον οι Χµερ µπορούν να πάνε στους χώ-
ρους µαρτυρίου και στους τάφους των δικών τους 
και να θρηνήσουν. Αυτό δεν είναι δυνατόν για 
τους περισσότερους  Έλληνες.»
Ελπίδα µας είναι να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία 
των περιφερειακών Οµοσπονδιών Ποντιακών Σω-
µατείων και στο επόµενο Συνέδριο το 2021.

Ο ∆ρ ∆ιαµάντης µε την Αντιπρόεδρο του ∆ιεθνής Συνδέσµου ∆ρ 
Melanie O’Brien (University of Western Australia) δίπλα στην 
αφίσα των χορηγών του Συνεδρίου στο Αµερικανικό Πανεπι-
στήµιο Πνόµ Πεν. Στο κάτω µέρος του µπάνερ, το λογότυπο της 
Οµοσποδίας Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας.

ΦΩΤΟ: Η γαλανόλευκη στην προκυµαία του Πνοµ Πεν, δίπλα στον 
ποταµό Τόνλε Σαπ.




