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Χειροτονία Νέου Πρεσβυτέρου 12/8/18
Την Κυριακή 12η Αυγούστου 2018, ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ.
Νίκανδρος, με εντολή και ευλογία του
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ.
Στυλιανού, εχειροτόνησε εις Πρεσβύτερο
τον Ιεροδιάκονο π. Γκόραν Γρηγόριον ο
οποίος είναι απόφοιτος της Θεολογικής
Σχολής του Αγίου Ανδρέα στο Σύδνεϋ
και υιός του Ιερέα π. Μίλοραντ του
Πατριαρχείου Σερβίας.
Ο π. Γρηγόριος θα διακονίσει τις ανάγκες
της Γ΄ Αρχιεπισκοπικής μας περιφερείας.
Του ευχόμεθα κάθε επιτυχία στο Ιερατικό
του έργο προς πνευματικήν ωφέλεια
του Χριστεπώνυμου πληρώματος της
εκκλησίας μας και δόξα Θεού.
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ΓΕΥΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1-7-18
Με επιτυχία έγινε και αυτή την χρονιά το καθιερωμένο ετήσιο Γεύμα για την Θεολογική μας Σχολή
την Κυριακή 1η Ιουλίου 2018. Όλοι που παρεκάθισαν είχαν ένα ευχάριστο γεύμα και πέρασαν
χαρούμενες μεσημεριανές ώρες με πλούσια φαγητά.
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ΓΕΥΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1-7-18

Θερμές ευχαριστίες σε όλους που με την συμμετοχή τους συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης,
καθώς και σε όλους που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο.
Συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου μας για την οργάνωση της εκδήλωσης.
Το καθαρό ποσό ανήλθε στις $2,867.87 και εστάλη στην Θεολογική μας Σχολή στο Sydney.
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Περιφορά Δίσκων Αρχιεπισκοπής
για τους πυροπαθείς πληγέντες αδελφούς μας
στο Μάτι Ανατολικής Αττικής (23/7/18)

Η Κοινότητα - Ενορία μας, ανταποκρίθηκε πρόθυμα στο κάλεσμα του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για την περιφορά δίσκου στις εκκλησίες μας
τις Κυριακές 5 και 12 Αυγούστου για τους πυροπαθείς αδελφούς μας.
Οι χριστιανοί μας γενναιόδωρα πρόσφεραν για τους πληγέντες συνανθρώπους μας.
Το ποσόν που συγκεντρώθηκε από την Κοινότητα - Ενορία μας ανήλθε στις $12,100
τα οποία κατατέθησαν σε ειδικό λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής για να σταλούν
στον προορισμό τους.
Ευχαριστούμε εγκάρδια όλους για για την σημαντική και αξιέπαινη οικονομική τους
προσφορά και τους ευχόμεθα κάθε χαρά και ευλογία παρά Κυρίου.

Συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ειδικών
Iατρικών Eργαλείων για τους πυροπαθείς
εις Μάτι Αττικής (23/7/18)

Για τον ως άνω σκοπό οι ενορίτες μας πρόσφεραν $2,000 και η Φιλόπτωχός μας έδωσε
$1,000 σύνολο $3,000. Το ποσόν κατατέθη στον ειδικό λογαριασμό της Διακοινοτικής
επιτροπής για να προωθηθεί στους αρμόδιους για την αγορά των Ιατρικών Εργαλείων.
- Θερμές ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν για τον ως άνω σκοπό.
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Προέκταση χωλ
Συνεχίζονται οι εργασίες για την προέκταση του χώλ όπισθεν της Εκκλησίας μας. Ελπίζουμε
μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες και από το ερχόμενο έτος 2019
να είναι έτοιμο για τις διάφορες εκδηλώσεις μας, καθώς και για την εξυπηρέτηση των μελών
και ενοριτών μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος π. Διογένης, ο Πρόεδρος και το Δ. Συμβούλιο
Κοινότητας - Ενορίας μας, ευχαριστούν εγκάρδια την εταιρία Dulux AcraTex
για την δωρεά χρώματος για τον ελαιοχρωματισμό του εξωτερικού
του Κολλεγίου μας (Junior Campus), καθώς και για την προέκταση του χωλ
και άλλων βοηθητικών χώρων όπισθεν της εκκλησίας μας.
Η προσφορά από την εταιρία Dulux AcraTex έγινε με την φροντίδα
του αγαπητού μας Γιάννη Δημογλίδη, ο οποίος και στο παρελθόν μας έχει
προσφέρει δωρεάν μεγάλες ποσότητες χρώματος για τον ελαιοχρωματισμό
της Εκκλησίας και του Κολλεγίου.
Τον ευχαριστούμε εγκάρδια και του ευχόμεθα ο Άγιος Γεώργιος
να τον προστατεύει και να χαρίζει τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά
του, υγεία και κάθε χαρά και ευλογία
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Εορτή του Πατέρα 2/9/18
Εορτάσαμε την Κυριακή 2α Σεπτεμβρίου την Εορτή του Πατέρα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κυρίες της
Φιλοπτώχου πρόσφεραν στον κάθε εισερχόμενο Πατέρα στην Εκκλησία ένα γαρύφαλλο, ευχόμενες Χρόνια Πολλά.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο π. Κωσταντίνος αναφέρθηκε με λίγα λόγια στην εορτή του Πατέρα. Στη συνέχεια
ο π. Διογένης επεσήμανε την αποστολή και το έργο του Πατέρα στην οικογένεια και την Κοινωνία.
Τιμήθηκαν και εφέτος δύο πατέρες, ένας ηλικιωμένος ο κ. Αναστάσιος Κενακίδης και ένας νέος, ο κ. Χρήστος
Βόκολος, προς τους οποίους ο π. Διογένης, εκ μέρους της Φιλοπτώχου, πρόσφερε ένα μικρό δώρο, ευχόμενος τόσο
στους δύο τιμωμένους όσο και σε όλους τους Πατέρες, ο Θεός να τους χαρίζει υγεία για την συνέχιση του έργου
και της αποστολής τους.

Father’s Day 2/9/18
Father’s Day was celebrated on Sunday 2nd September. This year, as in past years, ladies of our Philoptohos offer
every father entering the Church a carnation, wishing them many happy returns.
At the end of the Divine Liturgy, Fr. Kostantinos referred to the celebration of Father’s Day. Then Fr Diogenis pointed
out the mission and the important role of a Father in the family and in society.
Two fathers were honored, an elderly Father, Mr. Anastasios Kenakidis and a younger one Mr. Christos Vokolos.
Father Diogenis on behalf of the Philoptohos offered them a small gift wishing them and all Fathers, God bless them
with health for the continuation of their work and mission.
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Από το περιοδικό ‘Μεταμόρφωσις’ της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου και Ικαρίας
(τεύχος 215 Μάϊος-Ιούνιος 2018), παραθέτουμε αυτούσιο το κατωτέρω άρθρο
του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα για το θέμα της Μακεδονίας γιατί νομίζουμε
ότι είναι επίκαιρο και αρκετά ενδιαφέρον για όλους μας.
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ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαν από
εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς.

Πυροπλήκτων Αττικής
Για ειδικά Ιατρικά εργαλεία
Άνθη Σταυρού
Προέκταση χώλ

5 & 13/08/18
09/09/18
14/09/18
16/09/18

$12,100
$ 2,110
$ 455
$ 1,392

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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St George College
Grandparents and Special Friends Day 6/9/18
On Thursday 6 September 2018, our St
George College held it’s annual grandparents
and special Friend’s Day. Over 160 family
members gathered to spend the morning
with their grandchildren participating in
various activities and creating priceless
memories for all.
This event has become a favourite tradition
among students, faculty, families, friends and
the grandparents themselves. It is a day
where we witness the beautiful connection
between the grandparents and their
grandchildren, which is indeed a very special
relationship.
Our College organises this event as a way to
bring families together and build stronger
Community bonds. The students have an
opportunity to show their appreciation and
love toward their grandparents (and other
special friends), and grandparents feel
valued as their role is validated.
Thank you to all involved in the planning and
implementation of this special day. Our
gratitude extends to the students in our
Junior School who performed in their mini
singing and dancing concert and who made
our classrooms so welcoming, to the Year 10
Students who welcomed and guided our
guests to the classrooms and the morning
tea.
Special thanks to our wonderful staff who
prepared the activities and guided the
children
in the songs and dances, and to the Parent &
Friends Committee who organised the
morning tea and lovely setting up of the hall.
Warm thanks to all our sponsors (IGA, Coles,
Brumby’s, PastaDeli, Subway, Woolworth’s,
SA Linen, Fresh Petals, Schinella’s Market).
Please support these local businesses that
always support our St George College family.
Janice Copeland
Acting Head of Junior Campus
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St George College
Grandparents and Special Friends Day 6/9/18
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 22/09/18

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 το διδακτικό προσωπικό του
Ελληνικού μας Σχολείου διοργάνωσε Αθλητικές εκδηλώσεις
(Sports Day).
Ήταν μία ηλιόλουστη ημέρα όπου με την ομαδική συνεργασία
και καλή διαγωγή των παιδιών, όλοι πέρασαν διασκεδαστικές
ώρες.
Οι οικογένειες των παιδιών πρόσφεραν ένα ελαφρύ γεύμα που
το μοιράστηκαν οι μαθητές μεταξύ τους και στη συνέχεια οι
μαθητές και μαθήτριες δέχθηκαν από ένα αναμνηστικό μετάλλιο
για την συμμετοχή τους στις αθλητικές εκδηλώσεις του Σχολείου
μας.
Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μας και θερμές ευχαριστίες στις
οικογένειες των παιδιών μας που με διάφορους τρόπους
συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Μαρία Μιλτιάδου
Διευθύντρια Ελληνικού Σχολείου
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GREEK SCHOOL SPORTS DAY 22/09/18

On Saturday, 22 September 2018 our Greek
School students took place in the ‘St George
Greek School Sports Day’. With beautiful
weather, lots of team work and good
sportsmanship our students, teachers,
parents and friends took part in a number of
events.
We all then enjoyed a shared lunch and all
our students were presented with a medal for
their great performances.
Our Sports Day was a fun day to bring our
Greek School community together and a great
way to finish off the term and the subject of
Sports and the Olympic Games which the
children have been learning about during this
term.
Well done to all our students who
participated in the 2018 Sports Day and
many thanks to all the staff and families who
helped make the day a fantastic success.
Maria Miltiadous
Greek School Principal
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:

• κ. Νικόλαου Μήτκα μετά της δίδος Χριστίνας Μπαλομένου
• κ. Vincent Santamaria μετά της δίδος Σταυρούλας Νίκα
• κ. Βασίλειου Λιάπη μετά της δίδος Vanessa Centofanti
• κ. Jonathan Arena μετά της δίδος Ασημίνας Καραφιλλούδη
• κ. Σάββα Ελευθερίου μετά της δίδος Grace Aquilar Jurado

18/08/18
25/08/18
15/09/18
22/09/18
29/09/18

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

ΚΗΔΕΙΕΣ

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

Γρίβα Δήμητρα, ετών 83 από Λάρνακα Κύπρου
Παρίσσου Αναστασία, ετών 39 από Ceduna Ν. Αυστραλίας
Ροζακλή Αικατερίνη, ετών 42 από Αδελαΐδα
Παντελής Αστέριος, ετών 84 από Συκιά Χαλκιδικής
Πλέσσας Διονύσιος, ετών 92 από Σκουλικάδο Ζακύνθου
Μιχαήλ Αλέξανδρος, ετών 90 από Κύπρο
Μαρκοπούλου Δέσποινα, ετών 93 από Μιλίτσα Μεσσηνίας
Νικητόπουλος Σωτήρης, ετών 88 από Αλώνια Μεσσηνίας
Σταθόρη Μαρία, ετών 89 από Σάμο
Ενγκομίτης Λουκία, ετών 85 από Κύπρο
Κούλτρας Κωνσταντίνος, ετών 97 από Λήμνο
Φωτοπούλου Κυριακή (Κούλα), ετών 72 από Θεσσαλονίκη
Γραμμένος Δημήτριος, ετών 70 Αγ. Ιωάννη Κατερίνης
Σκούνος Δημήτριος, ετών 81 από από Σιάτιστα Κοζάνης
Δρίβας Χρήστος, ετών 77 από Σπάρτη Λακωνίας
Ανδρονικίδης Γεώργιος, ετών 67 από Κοζάνη
Κομνηνού Νικολέττα, ετών 84 από Λυκούρεσι Αρκαδίας
Χάσκας Στυλιανός, ετών 83 από Ρόδο (κηδεία Mt Gambier)
Γαλάνης Κωνσταντίνος, ετών 83 Κοσταράζι Καστοριάς
Κοσμέτος Γεώργιος, ετών 92 από Κρανίδι Αργολίδας
Κολοβελόνης Θωμάς, ετών 97 από Ναύπακτο
Μπατζάβαλη Βασιλική, ετών 72 από Μοσχοχώρι Κοζάνης
Θεσσαλονικεύς Εμμανουήλ, ετών 83 από Βουρλιώτες Σάμου

03/07/18
05/07/18
06/07/18
09/07/18
10/07/18
11/07/18
13/07/18
13/07/18
17/07/18
17/07/18
18/07/18
19/07/18
31/07/18
01/08/18
08/08/18
13/08/18
24/08/18
28/08/18
29/08/18
04/09/18
11/09/18
14/09/18
28/09/18

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.

18

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:

Ο κ. Ιωάννης και Asha Βαϊλά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευαγγελία,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Κουφάλα 30/06/18
Ο κ. Αθηναγόρας και Μαρία Χρήστου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αρριανή,
με ανάδοχο τον κ. Δανιήλ Διαμαντή 07/07/18
Ο κ. Γεώργιος και Stephanie Βαλεοντή εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,
με ανάδοχο την κα Σοφία Δανιήλ 28/07/18
Ο κ. Ζαχαρίας και Καλλιρόη Ζαχαρία εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο την κα Αικατερίνη Citti 05/08/18
Ο κ. Ιωάννης και Μαγδαληνή Σαριδάκη εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,
με ανάδοχο την κα Μαρία Βόκολου 26/08/18
Ο κ. Jason Peter και Νικολέττα Houston εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιάσονα,
με ανάδοχο την δις Βελίκα Πετρίδη 01/09/18
Ο κ. Jason Peter και Νικολέττα Houston εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Κυριακή,
με ανάδοχο την δις Γεωργία Μεταξά 01/09/18
Ο κ. Χρήστος και Daniella Καρατσινίδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Λάζαρο,
με ανάδοχο τον κ. Δαβίδ Σιαδηρόπουλο 10/09/18
Ο κ. Δανιήλ και Ιωάννα Διαμαντή εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Παναγιώτα,
με ανάδοχο την κα Όλγα Shield 16/09/18
Ο κ. Γεώργιος και Βασιλική Μπάνου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μιχαλία,
με ανάδοχο την κα Κατερίνα Βασιλέλη 16/09/18
Ο κ. Michael και Ναταλία Gagliardi εβάπτισαν το αγοράκι τους Ραφαήλ,
με ανάδοχο την δις Χλόη Τσαφάρα 23/09/18
Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.

Θερμές ευχαριστίες στους κυρίους: (Πρόεδρο) Βασίλη Τερζή, Φώτη Δρακόπουλο
και Βαγγέλη Γκανιάρη για την εργασία του καθαρισμού που έγινε στον χώρο απέναντι της
Εκκλησίας μας. Επίσης εγκάρδιες ευχαριστίες στον κ. Στάθη Κονιδάρη από την εταιρία
Allied Waste Services (8240 1205) για την δωρεά μεταφοράς των σκουπιδιών.
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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

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

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

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

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

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

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

