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«Εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου
ημών ΜΑΚΑΡΙΟΥ όν χάρισαι ταις Αγίαις Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, 

σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα 
τον λόγον της σης αληθείας».
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“Αλλοίμονό μου, εάν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο”. Κορ. 9-16

Προσφώνηση π. Διογένους Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019

Σεβασμιώτατε και σεπτέ μας Ποιμενάρχα κ.κ. Μακάριε, Αισθήματα χαράς και συγκινήσεως πλημμυρίζουν σήμερα τις καρδιέςμας, με την παρουσία Σας ανάμεσά μας και την τέλεση της πρώτηςαπό της εκλογής Σας, Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίαςστον Ιερό μας Ναό, συνώνυμο του πανσέπτου Ναού του Οικουμενικούμας Πατριαρχείου Αγίου Γεωργίου, Κυριακή σήμερα, Αρχή της Ινδίκτου -Αρχή του Νέου Εκκλησιαστικού μας Έτους.Η Εκλογή Σας στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, σηματοδοτείτην αφετηρία μιας νέας περιόδου για την Αρχιεπισκοπή και την μελλοντική γενική πορείακαι ζωή στο Πνευματικό Αγώνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας στην Αυστραλία.Εκφράζουμε θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες προς τον Παναγιώτατον Οικουμενικό μαςΠατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την Αγία και Ιερά Σύνοδο δια την επάξια εκλογή Σαςκαι όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του «τοιούτος
γαρ ημίν έπρεπεν Αρχιερεύς Όσιος, άκακος, αμίαντος και υψηλότερος των Ουρανών
γενόμενος» κεφ. 7-6.Είμεθα βέβαιοι Σεβασμιώτατε, ότι η άρτια και πλούσια Θεολογική Σας κατάρτηση,τα πολλαπλά και πλούσια προσόντα που ο Άγιος Θεός Σάς έχει προικίσει, εγγυώνταιτην συνέχιση του πλούσιου Αρχιεπισκοπικού και Πνευματικού έργου των αειμνήστωνπροκατόχων Σας.
Σεβασμιώτατε,Λογίζομαι ευτυχής και δοξάζω το Θεό που με αξίωσε κατά το διάστημα της ταπεινής50 ετούς υπηρεσίας μου στην Κοινότητα και Ενορία του Αγίου Γεωργίου να διακονίσωδύο (2) Αρχιεπισκόπους και έξι (6) Επισκόπους.Σήμερα, είχα την χαρά και ευλογία να συμπροσευχηθώ μαζί Σας, τον νέο Πνευματικό μας
Πατέρα και σεπτό Ποιμενάρχη, υποσχόμενος ότι θα συνεχίσω την Διακονία μουπροσφέροντας τις ταπεινές υπηρεσίες μου προς την Εκκλησία και την Σεβασμιότητά Σας,όσο ο Άγιος Θεός, οι δυνάμεις μου και οι διάφορες καταστάσεις θα το επιτρέπουν.
Σεβασμιώτατε,Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στο Ιερό πρόσωπο του Πατέρα (Father’s Day).Εκ μέρους του Προέδρου των Δ. Συμβουλίων της Κοινότητας, Φιλοπτώχου, Νεολαίας Μελών και Ενοριτών μας, καλοσωρίζουμε Εσάς τον Πνευματικό μας Πατέρα και με τιςπροσευχές μας για τον φυσικό μας Πατέρα, προσευχόμεθα προς τον Άγιο Θεό δια τηνΣεβασμιότητά Σας με το: «Εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου
ημών ΜΑΚΑΡΙΟΥ όν χάρισαι ταις Αγίαις Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώον, έντιμον,
υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας».
Σεβασμιώτατε,Επιτρέψατέ μου εκ μέρους του Προέδρου, των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας, Φιλοπτώχουκαι Νεολαίας να σας προσφέρω ένα Σταυρό Ευλογίας ενθύμιον της πρώτης ΑρχιερατικήςΘείας Λειτουργίας στον Ιερό μας ναό, να μας ευλογείτε και να Σας χαρίζει υγεία, δύναμη,προστασία και υπομονή στο δύσκολο και Ιερό Αρχιερατικό Σας έργο. Επίσης, δύοεπετειακούς τόμους της 40ετίας και 50ετίας της Κοινότητας και Ενορίας μας μέσαστους οποίους διαγράφεται η πορεία της.
Σας ευχαριστούμε, Καλώς ήλθατε, ΑΞΙΟΣ!
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Πρώτη Ποιμαντική Επίσκεψη εις Αδελαΐδαν του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας και Ποιμενάρχου μας  κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ

31 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου 2019

Την πρώτη Ποιμαντική Επίσκεψη από της εκλογής Τουστον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μαςπραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Μακάριοςαπό της 31ης Αυγούστου έως και της 4ης Σεπτεμβρίου 2019.Το Σάββατο 31 Αυγούστου και ώρα 2.00 μ.μ. έφθασε με πτήσητης Qantas στο Αεροδρόμιο της Αδελαΐδος.Στο Αεροδρόμιο Τον υποδέχθησαν, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός
μας κ. Νίκανδρος μεθ’ ολοκλήρου του Ιερού Κλήρου
της 3ης Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας, ο Πρωθυπουργός
της Ν. Α. κ. Steven Marshall,  ο Αρχηγός Αντιπολίτευσης
κ. Peter Malinauskas, ο Υποπρόξενος κ. Αθανάσιος Μουρούσιας, ο Βουλευτής της Περιφερείας μας
West Torrens κ. Τομ Κουτσαντώνης, ο Πρόεδρος της Διακοινοτικής Επιτροπής κ. Con Dalas,
αντιπρόσωποι Συλλόγων Ν. Α., παιδιά των Κολλεγίων και Απογευματινών σχολείων μας
και εκατοντάδες συμπάροικοί μας οι οποίοι κατέκλησαν το Αεροδρόμιο, καλωσορίζονταςτον Νέο Ποιμενάρχη μας αναφωνούντες το «ΑΞΙΟΣ!».
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Μετά τις σχετικές ομιλίες στο Αεροδρόμιο ο Σεβασμιώτατος μετέβη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίουστο Croydon, όπου του επεφυλάχθη άρτια οργανωμένη υποδοχή από τους εκατοντάδες χριστιανούς μαςμε την ιαχή «ΑΞΙΟΣ». Μετά την καθιερωμένη Δοξολογία και τις σχετικές προσφωνήσεις, ο Σεβασμιώτατος εδέχθη τις ευχές και συγχαρητήρια όλων.

Δοξολογία στον Αγ. Νεκτάριο Croydon
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Tο βράδυ του Σαββάτου 31 Αυγούστου, με συμμετοχή 500 ατόμων, ο Σεβασμιώτατοςετίμησε με την παρουσία Tου την εκδήλωση της 35ετίας της ιδρύσεως του Κολλεγίου.Oμιλίες έγιναν από τον Διευθυντή του Κολλεγίου κ. Πήτερ Καραμόσχο, τον π. Διογένη,την Πρόεδρο του Board κα Στέλλα Βοσνιάδου και τον Σεβασμιώτατον.Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο κ. Γιώργος Διακομιχάλης γιός του, επί πολλών ετώνυπηρετήσαντος ως Πρόεδρος της Κοινότητάς μας, κ. Νίκου Διακομιχάλη.

Εκδήλωση 35 ετίας Κολλεγίου 31-8-19

Από την ομιλία του Διευθυντή κ. Peter KaramoshosOn behalf of Professor Stella Vosniadou, Chair of our Board and the members ofthe Board, a really warm welcome to everyone.Can I thank you all for your wonderful support of this event and for your supportof our College? It is terrific to have the venue full which says a lot about your lovefor the school and its community, our strong connection with each other and Iknow we are always looking for a chance to share good food, good music,dancing and good company. I might be wrong but my guess is that tickets to this event sold out really quicklybecause we knew that we would have a very special guest this evening.  We arevery pleased and blessed to have His Eminence, Archbishop Makarios join ustoday. Your Eminence. Welcome to Adelaide and welcome to St George College.We are really pleased you have been able to time your trip to South Australia tomatch the celebration of our 35th year and I trust you will gain an appreciationof how tight and united our community is. I would also like to acknowledge ourinvited guests - people who have a variety of links to our College and community.Thanks George for sharing the names of these individuals and for describing their connection to us.Importantly, I would also like to offer a warm welcome to our students, staff, parents, grandparents, old scholarsand members of our community who are here tonight. They are the heart and soul of our school and we love theirongoing support.We are celebrating 35 years of providing a Christian Orthodox education. As we all know, we were founded onour Greek Orthodox faith but over the years, we have developed a very broad base. At a recent assembly, I asked students to put their hands up if they come from a Greek background. No surprisethat over half the students put their hands up. Hands up if you come from Serbian background – quite a few…Ethiopian, Italian, Albanian, Eritrean, Chinese, Indian, Malaysian, Korean, New Zealand. We have families from allover the world. We are now a very multi-cultural school. But the thing that really hit me was when I askedstudents to put their hands up if they speak a second language. Almost every student put their hand up.  Whilealmost all our students are born here, nearly all of them speak a language other than English so they cancommunicate with their parents or their grandparents or with members of their family. And I see this is one ofthe most positive aspects of our College and why we are so united. We are all proud of our background and our traditions but we also have an appreciation and respect of othercultures. And that is why our students and our families get on so well. 
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It’s a credit to the people who have come before us, the teachers, the school leaders, Board members, our Church,who have set this school up and put it into the positive place it is right now. And the future is really bright. Our hard-working Board are finalizing a Strategic Plan which will guide for our short and long term future. Theyare making sure that our students are at the centre of our thinking, their personal development and wellbeing,and their academic outcomes. The strategic plan also looks at providing our staff with the professional supportand resources so they can reach their potential. There continues to be a focus on connecting even better to all ourcommunity and finally, we are looking at ways to build on our financial base to ensure a long and prosperousfuture. And connected, our Strategic Plan is a masterplan which is looking at the physical footprint of the school – whatwe need to do with our spaces around the College to improve the learning environment for our students and forour teachers.Our first major infrastructure improvement is work in the bottom part of the Ledra building where will becreating a Senior Centre for our Year 11 and 12 students. The redevelopment of this space will see open plan,flexible learning spaces which will lend itself to the more independent learning that our students need in theirfinal years at school so they become world ready. This project will cost around $550,000. We have been able toaccess a significant government grant and a few smaller ones but we need to chip in around  $50,000 as a College.So we are using this event as an opportunity to make a dent in this amount.Have you ever sat around with friends or family bouncing around ideas of how you might start up a new businessventure, or a grand plan on how you might help others, or doing a PhD or start buying houses, fixing them up andselling them? I’m sure that most of us have thought about doing something new or big but it stays as an idea. In the early 80’s, our Very Reverend Father Patsouris thought that there should be a school in Adelaide that, inaddition to giving students a fantastic education, should maintain and reinforce the Greek traditions and languageand culture. A big idea. But he didn’t just think it, he made it happen.  Through his vision, his passion, and drive,the school got off the ground and his determination has seen it grow and prosper. No doubt there were others hetook along on his journey but he was and continues to be the driving force. I have had the pleasure of getting toknow him quite well over the past few years while working at the College. I am lucky to be able to seek his adviceand his wise counsel and I know many of you out there do the same. He is highly respected and loved. So it’s mypleasure to invite Father Diogenis to come to the microphone and give us a snapshot of how the College started.
Peter Karamoshos
St George College Principal 
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Εκδήλωση 35 ετίας Κολλεγίου 31/8/19

Σεβασμιώτατε,
Επίσημοι προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Αδελφοί και αγαπητά μας παιδιά,Δοξάζουμε τον τριαδικό μας Θεό που μας αξιώσε να διανύσουμε35 χρόνια  και σήμερα είμεθα εδώ, εορτάζοντας τα 35 χρόνιατης λειτουργίας του Κολλεγίου μας.Στρέφοντας την σκέψη μου στα χρόνια που πέρασαν αναλογίζομαιτην πρώτη ημέρα, Δευτέρα 7η Φεβρουαρίου 1984, όταν το Κολλέγιό μας άνοιξε τις πόρτες του για να δεχθείστην αγκαλιά του τους πρώτους 37 μαθητές: 1η τάξη με δεκαεπτά (17), 2α τάξη με επτά (7) και 3η τάξη
με δεκατρείς (13). Η απόφαση της ανέγερσης του Κολλεγίου, έγινε έπειτα από προσωπική μου πρότασηκαι επιμονή προς το τότε Δ. Συμβούλιο με Πρόεδρο τον αείμνηστο Νίκο Διακομιχάλη.  Η Γενική Συνέλευσητων μελών της Κοινότητας την 8η Αυγούστου 1982, ενέκρινε την εισήγηση του τότε Δ. Συμβουλίουκαι ομόφωνα πήρε την ιστορική απόφαση της ίδρυσης του Πρώτου Ελληνορθόδοξου Κολλεγίου
στην Αδελαΐδα, με ονομασία Κολλέγιο Αγίου Γεωργίου (St George College) υπό την πνευματική σκέπητης Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. Είχε βέβαια προηγηθεί αρκετή προεργασία και είχε διαπιστωθεί η ανάγκηενός Ελληνορθόδοξου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Σε περίπτωση που αποτύγχανε η προσπάθειά μας αυτή,οι αίθουσες που θα εχτίζοντο θα εχρησιμοποιούντο για τα Απογευματινά και Σαββατιανά Ελληνικά μαςΣχολεία που την εποχή εκείνη (1982) η Κοινότητά μας είχε 8 σχολεία με 530 παιδιά,
380 στο Δημοτικό και 150 στο Γυμνάσιο.Με την ευχή και ευλογία του Αειμνήστου Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου μας κυρού ΣΤΥΛΙΑΝΟΥπροχωρήσαμε στην εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας την ηθική και οικονομικήυποστήριξη του Ελληνισμού της παροικίας μας θέτοντας τον Θεμέλιο Λίθο των πρώτων αιθουσώνκαι του χωλ στις 13/03/1983. Στις 7 Ιουνίου του 1983 έπειτα από πρόσκληση του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητάς μας, γίνεται η πρώτησυνάντηση αποτελουμένη από τα μέλη του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητας: Νίκο Διακομιχάλη, Ευάγγελο
Χρήστου, Γιώργο Κατσιμπρή και τον ομιλούντα και τα κάτωθι άτομα Effie Gaganis, Stella Pagonis,
Presvytera Anna Patsouris, Dr Jim Asimakopoulos, George Genimahaliotis, Stan Gerovasilis, Bryan Hill,
Captain Nick Kambitsis, John Kiosoglous, Peter Photakis and Basil Taliangis, τα οποία με μεγάλη χαράάκουσαν την απόφαση του Δ. Συμβουλίου και με ευχαρίστηση εδέχθησαν να αρχίσουν τις απαιτούμενεςδιαδικασίες για την εκ μέρους της Κυβέρνησης Ν. Αυστραλίας άδεια λειτουργίας του Κολλεγίου.
Μεγάλη και ιστορική απόφαση, όχι μόνο για την Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, αλλά και γενικά
για τον Ελληνισμό της παροικίας μας.Στα 35 χρόνια πορείας και λειτουργίας του Κολλεγίου μας αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και προβλήματα.Με την βοήθεια όμως του προστάτου μας Αγίου Γεωργίου, την συνετή και συντονισμένη προσπάθειακαι την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων, κατορθώναμε να ξεπερνάμε τα προσκόμματακαι τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν και να βαδίζουμε για υψηλότερους εκπαιδευτικούς στόχουςκαι οραματισμούς, ανταποκρινόμενοι κατά το μέτρο των δυνάμεών μας, στις προσδοκίες των γονέων,αλλά και των απαιτήσεων της αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Σεβασμιώτατε, Αγαπητοί αδελφοί,Στην ιστορική αυτή εκδήλωση της 35ετίας του Κολλεγίου μας επιτρέψατέ μου να στρέψω την σκέψη μουμε ευλάβεια, σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση προς όλους που έως σήμερα πρόσφεραν και συνεχίζουννα προσφέρουν πολύτιμες και ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Εκπαιδευτικό και Ιερό έργο της λειτουργίαςτου Κολλεγίου μας. 

Oμιλία του π. Διογένη
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Είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ:- Τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπό μας κ.κ. Στυλιανό και τους έωςσήμερα υπηρετήσαντες βοηθούς Επισκόπους με μακροβιότεροτον Θεοφιλέστατο Επίσκοπό μας κ. Νίκανδρο, για την πνευματικήΕπιστασία και καθοδήγησή Τους.- Τον αείμνηστο Πρόεδρο και για περισσότερα από 30 χρόνια
έντιμο φίλο και ακούραστο συνεργάτη κ. Νίκο Διακομιχάλη,καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους και Διοικητικά Συμβούλιατης Κοινότητάς μας (και από το 1987 Κοινότητας - Ενορίας)για την αρμονική συνεργασία και πολλαπλές υπηρεσίες τους.- Την Φιλόπτωχο Αδελφότητά μας για την οικονομική βοήθειααλλά και την έως σήμερα ποικιλότροπη προσφορά.- Τους υπηρετήσαντες Προέδρους της Διοικούσας Επιτροπής
του Κολλεγίου (College Board), με 1ον τον αγαπητό κ. Ιωάννη
Κιοσόγλου, τον αείμνηστο και μακροβιότερο κ. Βασίλη
Ταλιαντζή, Ευάγγελο Χρήστου, Παναγιώτη Πήλιουρα, Βασίλη
Γκόνη και επί του παρόντος την Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Στέλλα Βοσνιάδου. Όλοι με τα εκάστοτε Δ. Συμβούλια
πρόσφεραν πολλαπλές και ανιδιοτελείς υπηρεσίες
και τους είμαι ευγνώμων.

Στο σημείο αυτό επιτρέψατέ μου, χωρίς να θέλω να υποτιμήσωτην προσφορά και εργασία όλων - να ευχαριστήσω τα παιδιά μου Κόνι,  Χάρη, Σία και ιδιαίτερατην επί 33 χρόνια (1983-2016) Γραμματέα του Board, Πρεσβυτέρα μου Άννα, για την βοήθειακαι συμπαράστασή τους στις αγωνίες και προβληματισμούς μου όλα αυτά τα χρόνια.
Τους Διευθυντές με 1ον τον κ. Κώστα Φωτιάδη, Στέλλα Παγώνη, Γιώργο Γεννημαχαλιώτη,
Barbara Wing, Ευφροσύνη Στεφάνου, Γιώργο Παναγόπουλο, Rafaella Del Vecchio, Gina Καδήκαι τον νύν Peter Καραμόσχο, με το εκάστοτε Διδακτικό Προσωπικό και τους κατά καιρούς διδάσκοντεςΙερείς, για την αφοσίωση και υποδειγματική προσφορά και εργασία στο Εκπαιδευτικό τους έργο.- Τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Γονέων (Parents & Friends Committee) για την αμέριστηοικονομική βοήθεια και ηθική συμπαράστασή τους.
Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλουςτους γονείς που εμπιστεύθηκαν και συνεχίζουννα εμπιστεύονται την διαπαιδαγώγηση των παιδιώντους στο Κολλέγιό μας και ιδιαίτερα στους γονείςτων 37 πρώτων παιδιών στην έναρξη του Κολλεγίουμας το 1984.
Ευχαριστώ επίσης τον αγαπητό φίλο, Ενορίτη,
Βουλευτή και πρώην Υπουργό Οικονομικών
της Εργατικής Κυβέρνησης, Τομ Κουτσαντώνη
για την υποστήριξή του, καθώς και για τις πολλαπλές
και μεγάλες εκ μέρους της Εργατικής Κυβέρνησης
χρηματικές Επιχορηγήσεις προς το Κολλέγιο
και την Κοινότητα-Ενορία μας. 

Τομ σε ευχαριστώ θερμά!



Αγαπητοί αδελφοί,Το πόσο το Κολλέγιό μας έχει επιτύχει έως σήμερα την αποστολή και Εκπαιδευτικό του έργο,το αφήνω στην κρίση των γονέων. Το Κολλέγιό μας θα συνεχίσει την αποστολή και το έργο του με τις Ευχές και Ευλογίες Του ΣεβασμιωτάτουΑρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου μας κ.κ. Μακαρίου και βέβαια με την συμπαράσταση και υποστήριξητων Γονέων της παροικίας μας. Η Κοινότητα-Ενορία μας κάτω από την σκέπη της οποίας λειτουργείτο Κολλέγιό μας, θα συνεχίσει να το υποστηρίζει όπως έχει πράξει έως σήμερα.
Θα ήταν παράληψη εάν δεν απεύθυνα θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες στον Διευθυντή
του Κολλεγίου μας κ. Πήτερ Καραμόσχο και σε όλους που εργάσθηκαν για την άρτια οργάνωσηκαι επιτυχία  της εκδήλωσης αυτής. 
Σεβασμιώτατε, Σας ευχαριστούμε εγκάρδια για την τιμητική παρουσία και συμμετοχή Σας στην εκδήλωσή μας αυτή,που συμπίπτει με την πρώτη επίσημη Ποιμαντική Σας επίσκεψη στην Αδελαΐδα, την 3η ΑρχιεπισκοπικήΠεριφέρεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.Η λαμπρή παρουσία και συμμετοχή Σας είναι για το Κολλέγιο και όλους μας τιμή, χαρά, ευλογία και
συγχρόνως αφετηρία μιας νέας περιόδου υπό την πεφωτισμένη και άξια Πνευματική Σας ηγεσία.  
Σας παρακαλούμε να προσεύχεσθε για τους σκοπούς, επιδιώξεις και μελλοντική πρόοδο του Κολλεγίου μας.
Σας ευχόμεθα εγκάρδια έτη πολλά και καρποφόρα στο Αρχιερατικό Σας έργο και πνευματικό αγώνα,που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και η Πρόνοια του Αγίου Θεού Σάς ανέθεσε προς δόξα Θεούκαι ψυχική ωφέλεια του Χριστεπωνύμου πληρώματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.
Σας ευχαριστούμε, Σας φιλούμε το χέρι επικαλούμενοι τις Πατρικές ευχές και ευλογίες Σας. ΑΞΙΟΣ.
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Εκδήλωση 35 ετίας Κολλεγίου 31/8/19
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Τρισαρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 1/9/19

Την Κυριακή της Ινδίκτου 1η Σεπτεμβρίου (αρχή του νέου εκκλησιαστικού μας έτους) στον κατάμεστοΙερό μας Ναό, ετελέσθη Πανηγυρική Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του ΣεβασμιωτάτουΑρχιεπισκόπου μας κ.κ Μακαρίου, και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Παύλουκαι Δορυλαίον κ. Νικάνδρου και Ιερέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας.Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού μας, π. Διογένης Πρωτοπρεσβύτεροςτου Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, προσεφώνησε τον Σεπτόν Ποιμενάρχη μας και εκ μέρους του Προέδρουκαι των Δ. Συμβουλίων πρόσφερε στον Σεβασμιώτατον ένα Σταυρό Ευλογίας.
Ο Σεβασμιώτατος αφού απήντησε καταλλήλως, προσέφερε στον π. Διογένη, στον Βουλευτή
West Torrens κ. Τομ Κουτσαντώνη, στον Βουλευτή Αδελαΐδος κ. Στηβ Γεωργανά και στον Πρόεδρο
της Βασιλειάδας κ. Χάρη Πατσούρη από μία εικόνα του Αγίου Ανδρέου Προστάτου του Οικουμενικού
μας Πατριαρχείου.Εν συνεχεία παρουσίασε στο εκκλησίασμα τον αποκατασθέντα από το Οικουμενικό μας ΠατριαρχείοΘεοφιλέστατον Επίσκοπον Χριστιανουπόλεως κ. Παύλον. 
Προσφωνήσεις έγιναν και από τους Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Δορυλαίου κ. Νίκανδρον
και Χριστιανουπόλεως κ. Παύλον.
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Δεξίωση στο χωλ του Κολλεγίου μας 1/9/19

Μετά την διανομή του Αντιδώρου, στο χωλ του Κολλεγίου μας εκ μέρους της Κοινότητας και Φιλοπτώχου,προσεφέρθη σε όλους καφές, τσάϊ, ποτά και πλούσια εδέσματα. Ο Σεβασμιώτατος κατά την πρώτη ΠοιμαντικήΤου επίσκεψη στην Αδελαΐδα είχε συνοδούς τον π. Σωτήριο Παπαφιλόπουλο από το Σύδνεϋ, τον Ιεροδιάκονοπ. Αθηναγόρα Καρακωνσταντάκη και τον Μοναχό π. Χριστοφόρο.
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Από τις εκδηλώσεις και επισκέψεις Του Σεβασμιωτάτου 
31/8/19 - 4/9/19

Ο Σεβασμιώτατος κατά την πενταήμερη Ποιμαντική Του παραμονή στην Αδελαΐδα, επισκέφθη τους Ιερούς
Ναούς της Αρχιεπισκοπής μας, την «Βασιλειάδα», τα Κολλέγια Αγίου Σπυρίδωνος Unley και Αγίου
Γεωργίου Θέμπαρτον όπου και του επιφυλάχθη θερμή και ενθουσιώδης υποδοχή.
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Την Δευτέρα βράδυ 2/9/19 μετά από ομιλία στην Νεολαία στον Ιερό Ναό Γέννησης του Χριστού PortAdelaide παρεκάθισε στο επίσημο Δείπνο που εδώθη προς τιμή Του από την Διακοινοτική Επιτροπή,την «Βασιλειάδα» και το Κέντρο Προνοίας στο Κrystal Function Centre Port Adelaide.

Από τις εκδηλώσεις και επισκέψεις Του Σεβασμιωτάτου 
31/8/19 - 4/9/19
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Την Τρίτη 3/9/19 ο Κυβερνήτης Ν. Α. Hieu Van Le στο Government House έδωσε δεξίωσηπρος τιμήν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας.

Την Τρίτη το βράδυ με συμμετοχή 500 ατόμων στο Adelaide Oval, εδώθη επίσημο Δείπνοπρος τιμήν του Σεβασμιωτάτου, από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Βασιλειάδας».

Από τις εκδηλώσεις και επισκέψεις Του Σεβασμιωτάτου 
31/8/19 - 4/9/19
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Από τις εκδηλώσεις και επισκέψεις Του Σεβασμιωτάτου 
31/8/19 - 4/9/19
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Από τις εκδηλώσεις και επισκέψεις Του Σεβασμιωτάτου 
31/8/19 - 4/9/19

Την Τετάρτη 4/9/19 το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος παρεκάθισε σε γεύμα με Έλληνες Βουλευτές και άλλουςπροσκεκλημένους στο Parliament House που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής Hon Vincent Tarzia MPκαι ο Πρόεδρος του Legislative Council Hon Andrew McLachlan CSC MLC.

Ο Σεβασμιώτατος συγκινημένος, ενθουσιασμένος και ευχαριστημένος από την ενθουσιώδη υποδοχή
και τις διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν προς τιμήν Του ανεχώρησε την Τετάρτη το βράδυ για το Σύδνεϋ.

Στο Αεροδρόμιο τον κατευόδωσαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος, ο Πρόεδρος της
«Βασιλειάδας» κ. Χάρης Πατσούρης, Ιερείς και Λαϊκοί.
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INAUGURAL VISIT TO ADELAIDE
HIS EMINENCE ARCHBISHOP MAKARIOS

PRIMATE, GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

On 9th May 2019, the Holy and Great Synod of the EcumenicalPatriarchate unanimously elected Bishop Makarios ofChristopoulis, to the position of Archbishop of Australia.His Eminence Archbishop Makarios is 46 years old, born inCrete and has degrees in theology and the sciences, havinggraduated from universities in Greece and the USA.  He isacknowledged as a capable leader, through his theological andsecular education, his literary contribution, his administrativecharisma, his ecclesiastical ethos as well as his past andcurrent appointments to international forums to address thetheological and social issues facing the Church, the youth andhumanity.Archbishop Makarios arrived in Australia on 18th June and was enthroned on 29th June in Sydney.  In theintervening six weeks he visited Perth, Melbourne, Brisbane and Adelaide to meet His flock, thecommunity and political leaders and to familiarise himself with the vastness of this country and hearfirst-hand of the struggles endured, successes achieved and the aspirations for the future of the Greeksand the Church in the Antipodes.Similar to every other city, Adelaide eagerly awaited the arrival of His Eminence, on 31st August.The Adelaide Airport was swamped by many hundreds of young and old, for the arrival – the PremierHon. Steven Marshall welcomed him to South Australia and said it felt like the crowd was greeting a
“rock star”.  This was a new experience for many of the parishioners who grew up knowing onlyArchbishop Stylianos who led and served the Greek Orthodox Church for 44 years, as its spiritual leader,a leading theologian, a scholar and a poet.  He slept in the Lord on 25th March 2019 and has been laid torest in his beloved Australia (Rookwood Cemetery NSW). In Adelaide, Archbishop Makarios was keen to visit as many of the parishes as possible, the educationalfacilities, nursing homes and the welfare centre, which were achieved within the five day visit 31 Augustto 4 September 2019.  The chanting of «Άξιος» reverberated at every event!
After the Airport, His Eminence conducted a Doxology at Saint Nektarios Croydon, with Bishops,Clergy and hundreds of parishioners inside and outside the church. His Eminence met the residents andgreeted their relatives at St. Basil’s Croydon Park.
On the night of 31st August, the 35th Anniversary Celebration of Saint George College gave HisEminence the opportunity to meet many students, teachers and parents who sought His blessing.  
On Sunday 1st September the Divine Liturgy at Saint George Church took place along with thecelebration of the start of the ecclesiastical calendar, coincided with Father’s Day.  It was followed by aCocktail - lunch for all who attended the Divine Liturgy. 
On Sunday afternoon His Eminence visited St Basil’s Home at St Peters, and was impressed with thequality of the facilities and the care given to our precious elderly, whilst greeting each residentindividually. 
Monday evening a meeting was held with the State youth at Port Adelaide Church which gave theopportunity for young adults to ask questions on religious and secular issues affecting them. 
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INAUGURAL VISIT TO ADELAIDE
HIS EMINENCE ARCHBISHOP MAKARIOS

PRIMATE, GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA

A special dinner in His Honour was followed with representatives from all the Community – Parishes(approx. 350 people) along with many political and community leaders. 
Tuesday afternoon the Governor of South Australia, Hon Hieu Van Le and Mrs Le hosted a receptionfor His Eminence and distinguished guests at Government House.  
In the evening there was a Reception held by St Basil’s at Adelaide Oval where nearly 500 communityleaders attended. The Chairman of the Board Mr Harry Patsouris welcomed the Archbishop.Everyone heard His Eminence speak about His mission and had the opportunity to meet him. 
On Wednesday morning an Assembly was hosted at St George College to welcome the Archbishop. 
On Wednesday noon the Speaker of the House of Assembly Hon Vincent Tarzia MP and the Presidentof the Legislative Council Hon Andrew McLachlan CSC MLC hosted a Lunch where His Eminence metthe Greek parliamentarians.His Eminence left us with many positive impressions – it ishoped that He took with Him similar impressions ofbeautiful Adelaide and its people.  The Archbishop’s focus on the spiritual growth of theindividual is central to His mission here. As a student,resident and later as leader in the diaspora, no doubt hasequipped Archbishop Makarios with experience and skillsto steer this “ship with many thousands of souls” throughany rough seas that may face the fifth island/continentlocated in the southern hemisphere.On this short trip, like a bee, Archbishop Makarios was able to pluck from the best spring flowers tomake honey.  Absorbing and analysing the abundance of information gathered during His two monthsin Australia, will be central to His Eminence paving the way for the administration and future of ourOrthodox church, and its precious people, his flock, us!On this first pastoral visit to Adelaide, His Eminence was accompanied by Father SotiriosPapafilopoulos, Deacon Father Athinagoras Karakonstantakis and Monk Father Christophoros Krikelis.
We congratulate Archbishop Makarios for His election and wish Him every success with His
mission.

May the sun shine on your face,
May the wind blow behind your sails,

May He grant you good health,
May your warmth and humility be contagious,

May your gentleness not falter,
May He grant you the wisdom of Solomon and 
May our Lord guide every step of your mission.

Presvytera Anna Patsouris 
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Αγιασμός προέκτασης χωλ Κυριακή 16/6/19

Την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ετελέσθη ο Αγιασμός για την προέκταση του χωλκαι κουζίνας όπισθεν της εκκλησίας μας. Τον Αγιασμό ετέλεσε ο π. Διογένης, ο π. Κωνσταντίνος και ο π. ΙωάννηςΣέρστομπιτ.Μετά την τέλεση του Αγιασμού, ο π. Διογένης ευχαρίστησε όλους για την προσέλευσή τους, τονίζοντας ότι η προέκτασητου χωλ, η νέα κουζίνα, η αποθήκη και η διαμόρφωση των λοιπών χώρων ήταν μια προσωπική του πολυχρόνια σκέψη,η οποία πραγματοποιήθηκε χάρι στη γενναία επιδότηση $450.000 της Εργατικής Κυβέρνησης, με Υπουργό Οικονομικώντον αγαπητό κ. Τομ Κουτσαντώνη, Τομ σε ευχαριστούμε!

Εγκάρδιες ευχαριστίες στον κ. Ζήση Γκίνο, ο οποίος με χαρά και χωρίς καμία απολύτως αμοιβή, προσεφέρθηνα εκπονίσει τα σχέδια, ανέλαβε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση των σχεδίων από την Δημαρχία,φρόντισε να βρεί εργολάβους και να επιβλέψει την όλη κατασκευή του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του.Σήμερα εκπροσωπείται από τον Γιό του Γιώργο. Γιώργο σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστίες σε όλους που είτε με προτροπή του κ. Ζήση Γκίνου, είτε άλλων ατόμων πρόσφεραν
διάφορα οικοδομικά υλικά. Ευχαριστώ τους Ενορίτες μας που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκων στην εκκλησία μας καθώςκαι τα μεμονομένα άτομα που πρόσφεραν την βοήθειά τους.Στον κ. Κουτσαντώνη και σε όλους που πρόσφεραν διάφορα υλικά για την ανοικοδόμηση επεδόθησαν αναμνηστικέςπλακέτες. Στο τέλος προσφέρθηκαν πλούσια εδέσματα και ποτά σε όλους τους παρευρισκομένους.
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Αγιασμός προέκτασης χωλ Κυριακή 16/6/19

Εκ μέρους του Προέδρου, κ. Βασίλη Τερζή και του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητας, ο π. Κωνσταντίνος ανέφερεστα Αγγλικά τα ακόλουθα:
On behalf of the President Mr Vasilis Terzis and the Executive Committee, Father Kon said the following:Honourable Mr Tom Koutsantonis MP, distinguished guests, beloved brothers and sisters in Christ.Welcome to the blessing of our newly extended hall, kitchen, storeroom and facilities. This major project wouldnot be possible without the cooperation, determination, hard work and support from various members,associates, suppliers and contractors from our own community. We kindly thank Mr Zisis Ginos for supporting our Community by offering his tireless services free of charge,beginning with the plans and many council approvals and generally overseeing the entire project along with allhis associates, suppliers and contractors for their generosity, and everyone who assisted in the completion of thehall, kitchen and storeroom.It all began with our good friend and parishioner the Honourable Mr Tom Koutsantonis MP and the support ofthe Labor Government with offering a grant of $450,000.
A very special and warm thank you to our Very Reverend Father Diogenis Patsouris OAM for his vision,
tireless efforts, dedication and drive. Not only for this project but for the past 49 years of his service to
the church and the Community of Saint George Thebarton. May God grant him and all of us, health and commitment to continue the work towards the Glory of God andbenefit of our Community.My blessings to you all and thank you.
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Γεύμα Κυριακή 7/7/19

Ευχάριστες μεσημεριανές ώρες σε φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον είχαν όλοι που παρεκάθισαν στο Γεύματην Κυριακή 7 Ιουλίου 2019. Θερμές ευχαριστίες σε όλους για την συμμετοχή τους, καθώς και σε αυτούςπου πρόσφεραν δώρα για το λαχείο ή βοήθησαν με διάφορους τρόπους για το Γεύμα.Συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την επιτυχή οργάνωση της εκδήλωσηςαυτής.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΕκ μέρους του Προέδρου κ. Βασίλη Τερζή, του Δ. Συμβουλίου και προσωπικάαπευθύνω θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν χρηματικάποσά ατομικά και στην περιφορά των δίσκων στην εκκλησία μας,
για την εγκατάσταση των Solar Panels στον Ναό μας.Η προσφορά όλων βοήθησε σημαντικά το έργο της εγκατάστασης, την εκτιμούμεκαι σας είμεθα ευγνώμονες.
Επίσης θερμές ευχαριστίες στον κ. Σπύρο Περδικογιάννη από την εταιρία
Zambo Groupγια την εργασία της εγκατάστασης.
Χρηματικά ποσά πρόσφεραν οι κάτωθι:

$ $ 
Σταύρου Φώτης 50 Αδελφοί Θεοδωρακάκου 500
Βαρκάνη Πότα 100 Μαυράγγελος Νίκος & Αντωνία 500
π. Διογένης 200 Καρύδης Διονύσιος 200
Τοπάλσαβας Κώστας 500 Μεταξά Αικατερίνη 100
Κουρτίδη Μαρία 100 Καραπέτσα Ελένη 100
Radio ENA 100 Ροβολόπουλος Παναγιώτης 50
Peter Elberg Funerals 1000 Κουτσογιώργου Αναστασία 100
Anonymous 530 Κούσβου Αναστασία 100
Λαμπέτης Βασίλης 100 Γκαϊτατζή Μαρία 150
Μητρόπουλος Κώστας 200 Guardian Insurance 500
Κουτσούκος Γιώργος 50 Ασλανίδης Χρήστος 200
Διάφορες Δωρεές 200 Δόσσης Παναγιώτης 100
Ανώνυμος Ε. Π. 300 Μάλλιου Αναστασία 70
Δίσκος 14/09/19 670 Χατζής Ν. 30
Δίσκος 13/10/19 1330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑγαπητοί αδελφοί,Όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά θα τελέσουμε το καθιερωμένο Ετήσιο Μνημόσυνουπέρ αναπαύσεως των ψυχών Κτητόρων, Ευεργετών, Δωρητών, Ενοριτών και Μελώντης Κοινότητας – Ενορίας μας, την Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2019, η οποία συμπίπτει με την ανακομιδήτων Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Προστάτου της Κοινότητας-Ενορίας μας.
• Σάββατο 2α Νοεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ θα τελεσθεί Πανηγυρικός Εσπερινός

με αρτοκλασία.
• Κυριακή 3η Νοεμβρίου Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο

των κεκοιμημένων αδελφών μας 8.00 - 11.00 π.μ
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και του Μνημόσυνου, τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας
και Φιλοπτώχου, θα έχουν το ετήσιο γεύμα στο χώλ του Κολλεγίου μας 15 Dew Street. Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις ως άνω Ιερές ακολουθίες να συμπροσευχηθούμεγια την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών μας και να επικαλεσθούμετις προς Κύριον Πρεσβείαις του Πολιούχου μας Αγίου Γεωργίου.Επίσης, με την συμμετοχή σας στο γεύμα θα βοηθήσετε το Φιλανθρωπικό, Ιεραποστολικόκαι Κοινωνικό έργο της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας. Σας ευχαριστούμε.
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Αθλητικές εκδηλώσεις Ελληνικού μας Σχολείου 21/9/19

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν και αυτή τη χρονιά οι Αθλητικές Εκδηλώσεις (Sports Day) που διοργάνωσετο Διδακτικό προσωπικό του Ελληνικού μας σχολείου, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019.Λόγω των καιρικών συνθηκών, οι εκδηλώσεις έγιναν στο Γυμναστήριο του Κολλεγίου και τις παρακολούθησανγονείς, παππούδες και γιαγιάδες. Όλοι είχαν ευχάριστες ώρες και χάρηκαν παρακολουθώντας τα παιδιάκαι εγγόνια τους. Στο τέλος οι μαθητές και μαθήτριες πήραν αναμνηστικό μετάλλιο για την συμμετοχή τους.Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά μας και τους δασκάλους για την οργάνωση της εκδήλωσης. Εγκάρδιεςευχαριστίες στις οικογένειες των παιδιών μας, που με διάφορους τρόπους βοήθησαν στις αθλητικές μαςεκδηλώσεις και υποστήριξαν το λαχείο μας. 
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Greek School “Sports Day” 21/9/19

The “Sports Day” at our Greek School has been the highlight for the past few years for all the students, teachers, parentsand grandparents who attend. This year the St George Greek School Sports Day was held on Saturday 21 September, withstudents taking part in a number of events with their class friends. After all the events our students were presented withtheir medal and then we enjoyed a shared lunch together. Once again it was a successful and fun event with lots of smiles,friendship’s and laughter shared by all! Congratulations to all our students and to our teachers for organizing thisenjoyable event.Many thanks to the families who in various ways helped and for supporting our raffle ticket. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ημερομηνίες 4ης Σχολικής περιόδου 19/10/19 - 30/11/19

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΌΧΙ – 28η ΟκτωβρίουΗ Δοξολογία για την 28η Οκτωβρίου Επέτειος του ΟΧΙ, θα εορτασθεί την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 στον Ιερό μας Ναό. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες του έπους του 1940 - 1941.Η συνάντηση των παιδιών θα γίνει στις 10:30 π.μ. στην αίθουσα όπισθεν της εκκλησίας.Παρακαλούμε τα παιδιά να φορούν ρούχα με μπλε και άσπρο χρώμα ή όποια ελληνική παραδοσιακήενδυμασία έχουν.Eνημερώσετε με εάν μπορούν να συμμετάσχουν τα παιδιά σας μέσω e-mail ή το Σάββατο στα μαθήματα του Ελληνικού μας Σχολείου.
ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (Christmas Pageant)Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 το Ελληνικό μας Σχολείο δεν θα λειτουργήσει,για να δοθεί η ευκαιρία σε όσες οικογένειες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουνμε τα παιδιά τους την Χριστουγεννιάτικη παρέλαση (Christmas Pageant).
ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ - 30/11/19Παρακαλούμε κρατήστε το πρωϊνό του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου ελεύθερο, γιατί αυτή την ημέρα το Ελληνικό μας Σχολείο θα έχει την εορτή για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Όλα τα παιδιά του Σχολείου μας θα πρέπει να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή και προσκαλούμε και όλους τους γονείς.Τα ενδεικτικά θα δοθούν στους μαθητές μας την ημέρα αυτή.Περισσότερες πληροφορίες για την ημέρα της λήξης των μαθημάτων, θα δοθούν αργότερα.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙΣτο διάστημα της 4ης Σχολικής περιόδου, οι μαθητές και μαθήτριες θα λάβουν εργασίες στο σπίτι, που θα παρουσιάσουν στην εκδήλωση 30/11/19 για την λήξη της σχολικής χρονιάς. Σας παρακαλούμε να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε τα παιδιά σας στο θέμα αυτό.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας!
Μαρία Μιλτιάδους - Διευθύντρια 0421 064 441
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:   

• κ. Jack Norman Walker μετά της δίδος Νικολέτα Βαρβούνη 24/08/19

• κ. Παναγιώτης Ανδρινόπουλος μετά της δίδος Nour Hana (Mt Gambier) 29/06/19

• κ. Ιωσίας Σαλαγάρας μετά της δίδος Θάλειας Σκουμπουρδή 01/09/19

• κ. Γεώργιος Τσαουσίδης μετά της δίδος Φαίδρας Ορφανίδη 07/09/19

Σε όλους τους νεονύμφους ευχόμεθα εγκάρδια, όπως ο Κύριος τους ευλογεί πάντοτε,
για μια χαρούμενη συζυγική και ευλογημένη οικογενειακή ζωή.

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣΠρος ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαναπό εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μαςγια διάφορους σκοπούς.
Θεολογική Σχολή $1,020 15/08/19
Άνθη Σταυρού (Solar panels) $   670 15/09/19Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκων και τους ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ναχαρίζει σε όλους υγεία, χαρά και κάθε ευλογία.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις: Ο κ. Βασίλειος και Γιαννούλα Μαυρογεώργη εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο,με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Αντωνίου   14/07/19Ο κ. Απόστολος και Ελένη Κατράνη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Θεοδώρα,με ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Κατράνη   21/07/19Ο κ. Διαμαντής και Μαρία Τσαγκούρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Στυλιανή,με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Μαλαβάζο   17/08/19Ο κ. Αθανάσιος και Ευγενία Κροτήρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χλόη,με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Καλογερίνη   14/09/19Ο κ. Adrian και Παναγιώτα Aufiero εβάπτισαν το αγοράκι τους Χρυσοβαλάντη,με ανάδοχο την κα Ευανθία Iasiello   22/09/19

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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ΚΗΔΕΙΕΣ
Απεδήμησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό μας Ναό  οι αείμνηστοι αδελφοί μας:

Καρλή Ευθυμία, ετών 74 από Σιάτιστα Κοζάνης 13/06/19
Χρήστου Ηλίας, ετών 82 από Κάτω Υδρούσα Φλώρινας 19/06/19
Βογιατζή Αικατερίνη, ετών 78 από Φλώρινα  (Mt Gambier) 20/06/19
Μπερούκα Χριστίνα, ετών 48 από Barmera, South Australia 25/06/19
Σκούμπρου Μαρία, ετών 78 από Μαλώνα Ρόδου 26/06/19
Ζέλκας Ιωάννης, ετών 83 από Καστοριά 27/06/19
Μαρκόπουλος Παναγιώτης, ετών 92 από Μηλίτσα Μεσσηνίας 01/07/19
Παλατιανός Αριστοτέλης, ετών 85 από Θεσσαλονίκη 02/07/19
Νικολούλιας Κωνσταντίνος, ετών 89 από Βαλτεσινίκο Αρκαδίας 03/07/19
Μπόρας Δημήτριος, ετών 89 από Λειβαδάκι Τριπόλεως 24/07/19
Πιτρακκού Ελένη, ετών 92 από Ριζοκάρπασσο Κύπρου 14/08/19
Γεωργανά Βασιλική, ετών 81 από Πλάκα Μεγαλόπολης 22/08/19
Ντάγκας Κωνσταντίνος, ετών 81 από Τέρεβο Ιωαννίνων 23/08/19
Παπαχαρισσίου Διαμάντη, ετών 59 από Αδελαΐδα 05/09/19
Διάνος Χριστίνα, ετών 87 από Κύμινα Νέα Μάλγαρα, Θεσσαλονίκης 10/09/19
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος, ετών 89 από Καρίτσα Λακωνίας 11/09/19
Δεβετζίδης Βασίλειος, ετών 84 από Σέρρες 12/09/19
Μάλλιου Διονυσία, ετών 85 από Ρώμεσι Ηλείας 16/09/19
Παπαδοπούλου Στέλλα, ετών 83 από Αγ. Γεώργιο Γρεβενών 17/09/19
Ευθυμίου Συμεών, ετών 85 από Γεννάδι Ρόδου 18/09/19
Πάνος Ευάγγελος, ετών 61 από Βροντερό Τρικάλων 20/09/19

Στους οικείους και συγγενείς των αειμνήστων αδελφών μας απευθύνουμε θερμά και εγκάρδια
συλλυπητήρια ευχόμενοι όπως ο Κύριος αναπαύσει τις ψυχές των, στην ουράνια Βασιλεία Του.

Διονυσία Μάλλιου *18/10/1933 –    9/9/2019

Απεβίωσε την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 σε ηλικία 85 ετώνη κα Διονυσία Μάλλιου σύζυγος του αειμνήστου Γεωργίουκαι μητέρα της Αλεξάνδρας και Αναστασίας.Η Νεκρώσιμη ακολουθία ετελέσθη στον Ιερό μας Ναό την Δευτέρα16 Σεπτεμβρίου από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπό μας κ. Νίκανδροκαι τους Ιερείς π. Διογένη, π. Κωνσταντίνο, π. Ιωάννη Χωραΐτηκαι π. Ιωάννη Σέρστομπιτ.Η αείμνηστη για πολλά χρόνια υπηρέτησε στο Δ. Συμβούλιοτης Φιλοπτώχου, προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες,τόσο στο Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό έργο της Φιλοπτώχουόσο και στην Ιεραποστολή, ιδιαίτερα της Μαδαγασκάρης.Ο Θεοφιλέστατος στην ομιλία Του, ανεφέρθη και επαίνεσε το έργοκαι την συμβολή της αειμνήστου.Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους της Φιλοπτώχου και της Κοινότηταςη κα Σούλα Ζαμπούνη και εκ μέρους του Συλλόγου Συνταξιούχωνκαι Ηλικιωμένων Mile End η κα Βούλα Θεσσαλονικεύς.Απευθύνουμε θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στα παιδιάτης και λοιπούς οικείους και συγγενείς. Αιωνία η μνήμη αυτής!



We thank the following individuals and organisations for 
continuing to advertise in our Newsletter.

Without their support this Newsletter would not be possible. 

Guardian Insurance 
Brokers Pty Ltd
57 Henley Beach Road
MILE END  SA  5031
Ph: 8238 0100

Peter Elberg Funerals
280 Grange Road
FLINDERS PARK  SA  5025
Ph: 8234 1266

P&R Electrical
603 North East Road
GILLES PLAINS  SA  5086
Ph: 8369 9000

Gaganis
9-13 Bacon St, 
Hindmarsh SA 5007
Ph: (08) 8346 5766

Olympic Industries
1233 Main North Rd
PARA HILLS WEST SA 5096
Ph: (08) 8349 5744       

Distinctive Funerals
414 Port Road
WEST HINDMARSH SA 5007
PH: 8241 5151

Patsouris & Associates
82 Halifax Street
ADELAIDE  SA  5000
Ph:  8232 1993

Adelaide Pavilion
Cnr South Terrace
& Peacock Road
ADELAIDE  SA  5000
Ph: 8212 7444

S.D. Tillett Memorials
162 West Terrace
ADELAIDE  SA  5000
Ph: 8231 5286

Affordable Tiles Pty Ltd
96 Grange Road
WELLAND  SA  5007
Ph: 8346 9600

Europa Print Solutions
7-9 Osman Place
Thebarton  SA  5031
Ph: 8351 7571

AFFORDABLE
T I L E S


