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Η Αγία παρθενομάρτυς Μαρίνα (17 Ιουλίου)
«Μαρίνα μάρτυς Κυρίου, και καλλιπάρθενε νύμφη, ρύσαι λαόν σου και πόλιν,
εκδυσωπούσα τον Θεόν, όπως ρυσθώμεν οι πάντες, φθοράς οργής και κινδύνων».
(Εξαποστειλάριον)

Στη σημερινή εποχή, που ο άνθρωπος τείνει συνεχώς να εκθρονίσει από την
καρδιά του το Θεό για να ενθρονίσει τον εγωϊσμό του, είναι ανάγκη να
προβάλλονται οι ηρωϊκές εκείνες μορφές, οι οποίες αφοσιωμένες στο Χριστό
έλαμψαν σ’ όλη τους τη ζωή «επί αρετή και αγιότητι» και μαρτύρησαν με την
ομολογία της πίστεως στα χείλη τους. Μια τέτοια αγνή και αφοσιωμένη μορφή
στο Χριστό είναι και η παρθενομάρτυς Μαρίνα. Το όνομά της είναι αρκετά
γνωστό και η δόξα που την περιβάλλει πολύ μεγάλη. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια
της Πισιδίας το 270 μ.Χ. από γονείς ειδωλολάτρες. Ο πατέρας της, που
ονομαζόταν Αιδέσιος ήταν πολύ πλούσιος και συνάμα ιερέας των ειδώλων. Έτσι
η Μαρίνα δεν ευτύχησε να γευθεί το γάλα της χριστιανικής ζωής στα πρώτα
βήματά της. Αντίθετα οι ειδωλολατρικές τελετές ήταν το πρώτο γνώριμο
περιβάλλον της. Ο Θεός όμως κατηύθυνε κατά τέτοιο τρόπο τις περιστάσεις,
ώστε η Μαρίνα να γνωρίσει τη χριστιανική αλήθεια πολύ νωρίς και να
αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον ουράνιο Νυμφίο Χριστό. Σε βρεφική σχεδόν,
ηλικία έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της Αιδέσιος ανέθεσε την
ανατροφή και φροντίδα της σε κάποια γυναίκα που έμενε σε μια αγροικία λίγο
έξω από την πόλη και ήταν κρυφή χριστιανή.

Από αυτή η Μαρίνα προσελκύσθηκε στο Χριστιανισμό και διδάχθηκε τη
χριστιανική αλήθεια, για να βαπτισθεί αργότερα και να γίνει επίσημο μέλος της
χριστιανικής οικογένειας. Αλλά ενώ η νεανική της καρδιά έπλεε σε ωκεανό
ευφροσύνης, κατάπληκτος ο ειδωλολάτρης πατέρας της πληροφορήθηκε, ότι η
μονάκριβη κόρη του είχε γίνει χριστιανή. Πόσα και πόσα μέσα δε χρησιμοποίησε
ο πατέρας της για να τη μεταπείσει! Παραινέσεις, υποσχέσεις, απειλές, τίποτε
όμως από όλα αυτά δεν έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα. Όλες του οι
προσπάθειες πήγαν χαμένες. Η Μαρίνα με κανένα τρόπο δεν μπορούσε ν’
ανταλλάξει την ωραία χριστιανική της ζωή με τα είδωλα. Βλέποντας ο πατέρας
της την αμετακίνητη πίστη της στο Χριστό, αναγκάσθηκε στο τέλος να την
αποκληρώσει, μήπως με το μέτρο αυτό την έκανε να υποχωρήσει. Αλλά μάταια,
γιατί την εγκατάλειψη και αποκλήρωση του πατέρα της αναπλήρωνε η αγάπη
και η συνεχής παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που όχι απλώς την
ενέπνεε και την ενθουσίαζε, αλλά και την όπλιζε με ακαταγώνιστη δύναμη, ώστε
να υπερνικά όλες τις δυσκολίες και τους πειρασμούς.
“Αλλοίμονό μου, εάν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο”. Κορ. 9-16

2

Σε ηλικία μόλις 15 χρονών απέρριψε με θάρρος τις δελεαστικές προτάσεις
του Επάρχου Ολυβρίου «ερασθέντος αυτήν και είς γυναίκα
σπουδάσαντος». Ούτε όμως οι υποσχέσεις ούτε και οι απειλές του Επάρχου
μπόρεσαν να την μεταπείσουν, ομολογώντας πίστη και αφοσίωση στον
ουράνιο Νυμφίο. Και τότε ο Έπαρχος με αφορμή την ομολογία της και θέλοντας
συνάμα να ικανοποιήσει και τον εγωισμό του που θίχτηκε από την άρνηση της
Παρθένου, έδωσε εντολή να τη συλλάβουν και να τη βασανίσουν σκληρά. Έτσι
αφού τη γύμνωσαν, άρχισαν να τη χτυπούν αλύπητα με αγκαθωτά μαστίγια, να
καίνε το σώμα της με λαμπάδες και να ξεσχίζουν τις σάρκες της με σιδερένια
νύχια, σε σημείο που αλλοίωσαν τη σωματική της ομορφιά.

Και, ενώ το αίμα της πότιζε το ξερό έδαφος, εκείνη υπέμεινε με θαυμαστή
καρτερία τα μαρτύρια και τους πόνους, προσευχόμενη στον Ουράνιο Πατέρα.
Αποτέλεσμα της ολόθερμης προσευχής της ήταν να θεραπευθούν
θαυματουργικά μέσα σε μια νύχτα όλες οι πληγές της και το πρωί να
εμφανισθεί πανέμορφη, όπως ήταν πριν. Στη συνέχεια, ρίχθηκε στη φυλακή. Ο
Έπαρχος, αφού διαπίστωσε πως δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να κάμψει το
φρόνημα της παρθένου, διέταξε να την αποκεφαλίσουν.Έτσι η Μαρίνα
«ασάλευτον την είς Χριστόν ομολογίαν φυλάττουσα» έγειρε την
παρθενική κεφαλή της κάτω από το ξίφος του δήμιου και αξιώθηκε του
μαρτυρικού στεφάνου, κατά το παράγγελμα της Αποκαλύψεως: « Γίνου
πιστός άχρι θανάτου και δώσω σοι τον στέφανον ζωής».

Τα τίμια λείψανα της Αγίας μετακομίσθηκαν, άγνωστο πότε, στην Κων/πολη,
απ’ όπου το 1230 μ.Χ. οι Σταυροφόροι τα μετέφεραν στη Βενετία. Η
Παρθενομάρτυς Μαρίνα θεωρείται προστάτιδα των αρρώστων και
καχεκτικών παιδιών. Η Εκκλησία μας τελεί την μνήμη της στις 17 Ιουλίου και
επικαλείται τις προς τον Θεόν πρεσβείαις της:
«Μάρτυς Μαρίνα πανένδοξε, τάς ουρανίους μονάς,
επαξίως οικήσασα συν παρθένων τάγμασι,
και μαρτύρων στρατεύμασι,
τους εκτελούντας πίστει την μνήμην σου,
και προσιόντας πιστώς τη σκέπη σου,
σώζε πρεσβείαις σου, και πταισμάτων άφεσιν
παρά Θεού, αίτησαι και λύτρωσιν, και μέγα έλεος».
(Στιχηρό Εσπερινού)
(Περιοδικό Μητροπόλεως Γρεβενών)
(Όσιος Νικάνωρ Ιούλιος 1987, Τεύχος 19)
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 2014
Πλήθος ενοριτών μας κατέκλεισαν τον Ιερό μας Ναό για να παρακολουθήσουν
την κατανυκτική Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων την οποία ετέλεσαν ο Ιερατικώς
Προϊστάμενός μας π. Διογένης, ο π. Ιωάννης Σέρστομπιτ, ο π. Σπυρίδων Βουνάσσης
και ο π. Κωνσταντίνος. Όλοι οι εκκλησιαζόμενοι στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πήραν ευλογία
έναν Σταυρό και Βάϊα. Τους Σταυρούς φιλοτέχνισαν και εφέτος ο π. Κωνσταντίνος με παιδιά
της Ενορίας μας, καθώς και η κα Γιαννούλα και ο κ. Ιωάννης Νίκολας.
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ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΩΝ 2014
Μεγάλη επιτυχία είχε και αυτή τη χρονιά το καθιερωμένο ετήσιο γεύμα της Κυριακής των Βαΐων
που διοργάνωσε η Φιλόπτωχο Αδελφότητά μας. Περισσότερα από τετρακόσια άτομα συμμετείχαν
στο γεύμα, είχαν πλούσιο φαγητό και πέρασαν ευχάριστες μεσημεριάτικες ώρες.
Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους στην εκδήλωσή μας αυτή.
Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνουμε στους κατωτέρω που μας
πρόσφεραν όλα τα απαιτούμενα για το γεύμα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μαρίνα και Κυριάκος Μπαλαλή, για τα ψάρια.
Jim Elias & Son, από το Seafood Processing, για το καλαμάρι.
Nick και Αμαλία Κοτσάνη, από Aubergine’s, για τα καρπούζια και πεπόνια.
SA Linen Service Jim Gatis & John Solomos, για τα τραπεζομάνδηλα.
Λίνα Θεσσαλονικεύς για τα ποτήρια, πιάτα και χαρτοπετσέτες.
Paul & Μαρία Gaganis, για το αλεύρι και τον ταραμά.
Βούλα Θεσσαλονικεύς, Σάσα Μάλλιου & Λίτσα Ζαγκότση για το λάδι.
Jim Roumeliotis για τις πατάτες.
Γιώργο Σταματελόπουλο για τα λαχανικά.
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ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΩΝ 2014
Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν διάφορα δώρα για το λαχείο της ημέρας, καθώς
και αυτούς που έψησαν τα ψάρια: Γ. Πορτοκαλλά, Ε. Δράκου, Γ. Καράπαπα, Ν. Ανδριανόπουλο,
Δ. Κουτσούμπο, Π. Πλέσσα, Μ. Πορτοκαλλά, Λ. Ζαγκότση, Σ. Μάλλιου, Π. Νίκολα και Σοφία.
Θερμά συγχαρητήρια στις ακούραστες κυρίες της Φιλοπτώχου και το Δ.Σ. της Κοινότητας
που εργάστηκαν ακούραστα για την επιτυχία της εκδήλωσής μας αυτής.
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ΕΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ – MOTHERS DAY 11/5/14
Την 11η Μαΐου Κυριακή του Παραλύτου εορτάστηκε
η εορτή της Μητέρας (Mother’s Day).
Κυρίες της Φιλοπτώχου αδελφότητάς μας
πρόσφεραν σε όλες τις μητέρες ένα χρυσάνθεμο
κατά την είσοδό τους στην Εκκλησία μας,
ευχόμενες Χρόνια Πολλά.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π. Διογένης
με λίγα λόγια μίλησε για τις πολλαπλές αρετές
και προσφορά της μητέρας στην οικογένεια
και την κοινωνία.
Τιμήθηκαν δύο μητέρες της Ενορίας μας,
μία ηλικιωμένη η κα Πελαγία Μουρατίδη
και μια νέα, η κα Ολυμπία Νικολέττου.
Εκ μέρους της Φιλοπτώχου προσφέρθηκαν
στις δύο αυτές μητέρες από μία ανθοδέσμη
και ένα χριστιανικό βιβλίο.

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Μην κάνετε το δάσκαλο στο σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να τον διδάξετε είναι
να τον κάνετε ευτυχισμένο.
Ο γάμος είναι μία διαρκής περιπέτεια, που μας βοηθεί εν τούτοις να ανακαλύψουμε
τον αληθινό μας εαυτό, τον ψυχικό κόσμο του άλλου φύλου και να γνωρίσουμε τον Θεό.
Η οικογένεια είναι «παλαίστρα» και «γυμναστήριο». Τον σύντροφό σας επομένως
θα τον αποδέχεστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του και όχι όπως
θα θέλατε να είναι.
Προσπαθείστε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άνδρας
σκέπτεται με τη στεγνή λογική και η γυναίκα με την καρδιά.
Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε την γνώμη σας και να διορθώσετε με τη βία
τον σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας.
«Η αγάπη ζεί με την αρμονία των αντιθέσεων».
Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζουμε νικηφόρα όλες
τις δυσκολίες της ζωής.
Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωϊσμός. Δεν μας σώζει επομένως
η επίθεση κατά του συντρόφου μας αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας.
Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει
ο πατέρας την μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους.
Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί.
Ο γάμος είναι «μυστήριον μέγα», που αρχίζει με την Θεία Λειτουργία
και τα μυστήρια της Εκκλησίας.
(Περιοδικό Μητροπόλεως Γρεβενών)
( Όσιος Νίκανωρ Ιούλιος 2010)
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GOOD FRIDAY 2014

Με θρησκευτική κατάνυξη
και ευλάβεια παρακολούθησαν
και εφέτος οι Χριστιανοί μας
τις Ιερές ακολουθίες της Αγίας
Μεγάλης Εβδομάδας
και του Πάσχα .
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EASTER 2014
Ο συνεορτασμός
του Ορθοδόξου Πάσχα
μετά της Καθολικής
Εκκλησίας έδωσε
την ευκαιρία
σε εκατοντάδες
πιστούς μας,
να συμμετάσχουν στις
Ιερές ακολουθίες
προσευχόμενοι
και επικαλούμενοι
την χάρι και ευλογία
του Χριστού μας.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23/4/14
Μεγαλοπρεπής ήταν και εφέτος ο Εορτασμός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Προστάτου
της Κοινότητας - Ενορίας μας. Την παραμονή ετελέσθει Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
Χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου με τη συμμετοχή Ιερέων της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής μας. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής ετελέσθει Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου συμμετεχόντων και Ιερέων
της πόλεώς μας. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε η περιφορά της Ιεράς Εικόνας
του Αγίου Γεωργίου.
Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους στους Πανηγυρικούς Εορτασμούς
της Εκκλησίας μας και τους ευχόμεθα κάθε χαρά και ευλογία δια πρεσβειών
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιφόρου.
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ΓΕΥΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23/4/14
Μετά την Θεία Λειτουργία στο χώλ της Κοινότητάς μας εδόθη το καθιερωμένο γεύμα που κάθε
χρόνο με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Αγίου Γεωργίου διοργανώνουν τα Δ. Σ. Κοινότητας
και Φιλοπτώχου.
Στο γεύμα παρεκάθισαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος, ο Υπουργός
και Βουλευτής της Περιφέρειάς μας West Torrens Τομ Κουτσαντώνης, Ιερείς και πολλοί
προσκυνητές. Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου και των Δ. Συμβουλίων ευχαρίστησε
όλους για την συμμετοχή τους στο Γεύμα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απεύθυνε στον κ. Γιώργο Αγγέλου από το Specialty Foods
για τα σουβλάκια και λουκάνικα που μας δώρισε για το γεύμα, καθώς
και στον κ. Γιώργο Σταματελόπουλο για τα σαλατικά.
Θερμά συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου
για την οργάνωση του γεύματος.
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*20/12/33 Δέσποινα Πατσάλου 10/5/14
Απεβίωσε ξαφνικά στις 10 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών η Δέσποινα
Πατσάλου σύζυγος του Παντελή και μητέρα του Αναστάση
και του Χρυσόστομου. Γεννήθηκε στην Αδελαΐδα στις 20 Δεκεμβρίου
του 1933 και ήταν θυγατέρα των αειμνήστων Χρυσόστομου
και Μαρίας Νικία. Μεγάλωσε μέσα σε χριστιανική οικογένεια
και ήταν προικισμένη με πολλαπλές αρετές που πήρε από
τους γονείς της. Καλοσυνάτη, ευγενική και πρόσχαρη, υπήρξε
αφοσιωμένη σύζυγος, σεβαστή μητέρα και αγαπημένη αδελφή.
Παράλληλα με τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις της,
πρόσφερε την βοήθειά της όταν της το ζητούσαν χωρίς διακρίσεις
με ανιδιοτέλεια και αγάπη.
Τόσο η οικογένεια των αειμνήστων γονέων της όσο και η οικογένειά
της ήταν από τους πρώτους συμπαραστάτες και βοηθούς
από την αρχή της ίδρυσης της Κοινότητας και Εκκλησίας μας.
Ευγενική, ακούραστη, πρόσχαρη και με προθυμία πρόσφερε
για πολλές δεκαετίες τις υπηρεσίες της σε διάφορες θέσεις του Δ.Σ της Φιλοπτώχου
αδελφότητάς μας, συνεργαζόμενη πάντοτε με κατανόηση και χριστιανική αγάπη.
Θερμά συλλυπητήρια στον σύζυγο Παντελή, στα παιδιά της, οικείους και συγγενείς.
Αιωνία αυτής η μνήμη

ΚΗΔΕΙΕΣ
Απεδήμησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό μας Ναό οι αείμνηστοι αδελφοί μας:

Βαϊλάς Ανδρέας, ετών 80 από Αστυπάλαια

03/04/14

Νικολάου Κωνσταντίνος, ετών 87 από Εύβοια

04/04/14

Χριστόπουλος Χρήστος, ετών 66 από Γιαννακοχώρι, Νάουσας

07/04/14

Κουρμούζης Γερμανός, ετών 79 από Πάτμο (Mt Gambier)

10/04/14

Πατσάλου Δέσποινα, ετών 80 από Αδελαΐδα

15/05/14

Λάμπρου Ανδριάνα, ετών 85 από Ριζοκάρπασο, Κύπρου

16/05/14

Πασχάλη Βασιλική, ετών 89 από Κορώνη, Μεσσηνίας

22/05/14

Γιάννια Αναστασία, ετών 93 από Μάσσαρη, Ρόδου

23/05/14

Λαμπαδάριου Πολυτίμη, ετών 82 από Μυστρά Λακωνίας

05/06/14

Κυπρίδης Σπύρος, ετών 82 από Βόλο

10/06/14

Μαυρόπουλος Αντώνης, 85 ετών από Νέα Τραπεζούντα, Πιερίας

12/06/14

Στους οικείους και συγγενείς των αειμνήστων αδελφών μας απευθύνουμε θερμά και εγκάρδια
συλλυπητήρια ευχομένοι όπως ο Κύριος αναπαύσει τις ψυχές των, στην ουράνια Βασιλεία του.
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:
• κ. Marwan Habib μετά της δίδος Jessica Ghanem

26/04/14

• κ. Παναγιώτη Δημητρόπουλου μετά της δίδος Τατιανής Κατιανού

03/05/14

• κ. Χρήστου Σταυρόπουλου μετά της δίδος Δήμητρας Πατρινού

08/06/14

• κ. Ricky Wilson μετά της δίδος Παναγιώτας Κοντοπούλου

21/06/14

• κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου μετά της δίδος Χριστίνας Τσορβά

28/06/14

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

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:
Ο κ. Αριστείδης και Αγγελική Φλωρίδη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,
με ανάδοχο την κα Συμέλα Κωνσταντινίδη 05/04/14

Ο κ. Andrew και Αμαλία Liddell εβάπτισαν το αγοράκι τους Βασίλειο,
με ανάδοχο την κα Αλεξία Teasdale 25/04/14

Ο κ. Παύλος και Ολυμπία Νικολέττου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευλαμπία,
με ανάδοχο την κα Ευγενία Ward 26/04/14

Ο κ. Παύλος και Ολυμπία Νικολέττου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αλεξάνδρα,
με ανάδοχο την κα Σωτηρία Παπαδοπούλου 26/04/14

Ο κ. Παύλος και Ολυμπία Νικολέττου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αναστασία,
με ανάδοχο την κα Πελαγία Βανετσάνου 26/04/14

Ο κ. Joseph και Θεοδώρα Grima εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,
με ανάδοχο την κα Ραχήλ Καπετανάκη 26/04/14

Ο κ. Simon και Ευαγγελία French εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σουσάννα,
με ανάδοχο την κα Γεωργία Διονυσοπούλου 27/04/14

Ο κ. Simon και Ευαγγελία French εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Σαμαρά 27/04/14

Ο κ. Παναγιώτης και Γεωργία Μιχαηλάρου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αικατερίνη,
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Μοιρασγκέντη 03/05/14
Ο κ. Κύπρος και Σαββούλα Λούκα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αλήθεια,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Μπουγάση 18/5/14

Ο κ. Κωνσταντίνος και Νίκη Καλογεράκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,
με ανάδοχο τον κ. Σταύρο Θεοδοσιάδη 24/05/14

Η Δις Ελένη Νικόλα εβάπτισε το αγοράκι του αειμνήστου Ανδρέα και Παντελίτσας
Λαμπροπούλου με το όνομα Ανδρέας 14/06/14
Ο κ. Trent και η Κωνσταντίνα Fisher εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρκία,
με ανάδοχο την κα Θεοδώρα Harford 14/06/14

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ 1/6/14
Με επιτυχία έγινε την Κυριακή 1η Ιουνίου 2014 στον Ιερό μας Ναό η παρουσίαση Βυζαντινών Ύμνων
της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής από τον σύλλογο Βυζαντινής μουσικής,
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ» με χοράρχη των Πρωτοψάλτη του Ναού μας Γιάννη Σαριδάκη.
Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια του Ελληνικού Πολιτιστικού Μήνα. Την χορωδία παρουσίασε
η Πρόεδρος Δις Σταματική Κρήτα. Η χορωδία έψαλλε με επιτυχία Βυζαντινούς Ύμνους της Αναστάσεως
και της Πεντηκοστής στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο π. Διογένης συνεχάρει τον Χοράρχη Γιάννη Σαριδάκη και τα μέλη της χορωδίας
ευχόμενος υγεία και κάθε επιτυχία σε παρόμοιες εκδηλώσεις του συλλόγου των.
Θερμές επίσης ευχαριστίες απεύθυνε και στον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας
κ. Ηλία Φραγκούλη, μαθητές του οποίου υπήρξαν όλα τα μέλη της χορωδίας.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ Ν.Α.
ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
01-07-14
06-07-14
07-07-14
11-07-14
13-07-14
17-07-14
20-07-14
26-07-14
27-07-14

Τρίτη,
Κυριακή,
Δευτέρα,
Παρασκευή,
Κυριακή,
Πέμπτη,
Κυριακή,
Σάββατο,
Κυριακή,

Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Δ’ Κυριακή Ματθαίου
Κυριακής Μεγαλομάρτυρος
Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος
Αγίων Πατέρων (Δ’ ΣΥΝΟΔΟΥ)
Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος
ΣΤ’ Ματθαίου, Προφήτου Ηλιού
Παρασκευής Οσιοπαρθενομάρτυρος
Ζ’ Ματθ. Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος

ΩΡΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 8.00 - 11.00 π.μ.
ΩΡΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ 8.00 - 9.30 π.μ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε εγκάρδια τον κ. Ιωάννη Δημογλίδη
για τις μπογιές που μας δώρισε για τον ελαιοχρωματισμό
του γραφείου της Διευθύντριας του Κολλεγίου μας
κυρίας Raffaela Del Vecchio καθώς και τον κ. Βασίλη Λάππα
για την δωρεά της εργασίας του ελαιοχρωματισμού.
Τους ευχαριστούμε και ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζει σε αυτούς
και τις οικογένειές τους υγεία και κάθε χαρά και ευλογία.
ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά
που συγκετρώθησαν από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας
για διάφορους σκοπούς.
Κυριακή Βαΐων
Πατριαρχείου - Πάσχα
Φιλοπτώχου - Αγίου Γεωργίου
Πατριαρχείου – Ιεραποστολή
Για Διαδικτυακή μετάδοση Λειτουργιών

13/4/14
20/4/14
23/4/14
18/5/14
15/6/14

$1,323
$1,126
$1,530
$ 964
$1,214

Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκων
και τους ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζει
σε όλους υγεία, χαρά και κάθε ευλογία.
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Νέα Διευθύντρια του Κολλεγίου μας
Μετά την παραίτηση του Δρ. Γεωργίου Παναγοπούλου από την θέση
του Διευθυντού του Κολλεγίου μας, Διευθύντρια ανέλαβε
η Υποδιευθύντρια κα Raffaela Del Vecchio.

Η κα Raffaela Del Vecchio υπηρετεί στο κολλέγιό μας από το 2001.
Από το 2007 ήταν η Υποδιευθύντρια του Κολλεγίου μας.

Της ευχόμεθα κάθε επιτυχία και πρόοδο στα νέα καθήκοντά της.

BIGGEST MORNING TEA
FOR THE CANCER COUNCIL FOUNDATION
On Friday 7th June St George College Food and
Hospitality students planned catered and hosted a
Biggest Morning Tea and raised over $300.00 for the
Cancer Council Foundation. Invited guests included Mr
Tom Koutsantonis MP, Mr David Pisoni MP, Mr John
Trainer, Mayor of the City of West Torrens, Detective
Senior Sergeant Sid Thomas, members from the Association of Independent Schools of South Australia
and many valued members of our school community.

Students researched, cooked and presented an array of delectable delights such as satay chicken pies,
lamb and pistachio sausage rolls, assorted mini quiches, banana and peanut pie, caramelised onion and
goat cheese tartlets, strawberry and cream scones, mini pancakes, banana and quinoa cake. Their work
and presentation formed part of their SACE Assessment and judging from the feedback from our guests
they should achieve excellent results.

This event gave students the opportunity to further enhance their self-management, communication,
team work and problem solving skills which will assist students to live and participate actively in work
and life beyond school.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΑΣ

Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Συμβούλιο των γονέων και φίλων
του Κολλεγίου μας την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014.
Γονείς, παιδιά και υποστηρικτές του Κολλεγίου μας παρακολούθησαν πρόγραμμα Magic, illusion,
comedy routines, dove magic and mentalism που παρουσίασε ο George Stas and his team
(o Γιώργος Στασινόπουλος και η ομάδα του).
Όλοι που παρακολούθησαν την εκδήλωση πέρασαν ώρες γέλιου, χαρούμενες και διασκεδαστικές.

18

St. George
College

News from our College
FUNCTION FROM PARENTS & FRIENDS

Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο κα Ευανθία Πουλάκη (Yvonne Poulakis) και στο Συμβούλιο
των Γονέων και φίλων του Κολλεγίου μας για την οργάνωση και επιτυχία της εκδήλωσης αυτής.
Ευχαριστούμε όλους που την παρακολούθησαν.
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We thank the following sponsors for their continued support.
Without their support this newsletter would not be possible.

Distinctive Funerals
104-106 South Road
WEST HINDMARSH SA 5007
PH: 8241 5151

149 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8159 8001

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

Guardian Insurance
Brokers Pty Ltd
53 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8238 0100
restaurant
and
function rooms

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

Don Karydis Group
69-79 Gilbert Street
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8231 0989

Floors Plus Carpet Court
280 Richmond Road
MARLESTON SA 5033
Ph: 8352 6388

Adelaide Pavillion
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
T I L E S

Affordable Tiles Pty Ltd
96 Grange Road
WELLAND SA 5007
Ph: 8346 9600
Europa Press
7-9 Osman Place
Thebarton SA 5031
Ph: 8351 7571

