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ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ

Πάνε δέκα χρόνια που με πόνο ψυχής μείναμεεμβρόντητοι όταν πληροφορηθήκαμε τον αδόκητοθάνατο του μακαριστού Θεοφιλεστάτου ΕπισκόπουΜαδαγασκάρης κυρού Νεκταρίου, κατά την ημέραπου μετέβαινε με τον επίσης μακαριστό ΠατριάρχηΑλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κυρόν Πέτρον και μεάλλους Ιεράρχες εις το Άγιον Όρος(11 Σεπτεμβρίου 2004).Όλη του η ορθόδοξη βιοτή και ο ένθεος ζήλος είχε ωςπηγή τα διδάγματα των ορθοδόξων γονέων του,Στέργιου και Παναγιώτας, των πνευματικών πατέρωνστην Αυστραλία πατρός Γερβασίου Καμπουράκη καιπατρός Κυριακού Ψάλλιου, του πρώην ΑρχιεπισκόπουΑυστραλίας κυρού Ιεζεκιήλ, του νυν Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού και των αγιορειτών πατέρωνπου ιδιαίτερα σεβόταν και αγαπούσε. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά το διάστημα των διακοπών του,επισκεπτόταν το Άγιον Όρος και έμενε κοντά στον πνευματικό του, τον Παντελεήμονα Ξένο στη Μικρά ΑγίαΆννα και τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.Η διακονία του στην Αυστραλία ήταν μια πορεία συνεχούς κενώσεως και ταπεινώσεως με κύριαχαρακτηριστικά την αυτοθυσία του για το ποίμνιό του, την αγάπη του προς τους νέους, τη μακροθυμία τουπρος τους ηλικιωμένους. Αξιώματα και τιμές ποτέ δεν επεδίωξε, αντιθέτως κυκλοφορούσε με τρυπημέναπαπούτσια και παλιά ράσα, αγνοώντας παντελώς την εξωτερική τουεμφάνιση. Από πολύ νωρίς το πρωί βρισκόταν στην εκκλησία του και τηνυπόλοιπη μέρα έτρεχε να φτάσει να επισκεφθεί όλους τους ενορίτες του,ιδιαίτερα τους πάσχοντες, τους ασθενείς, τους αδύνατους. Οι κύκλοιΑγίας Γραφής και η Συντροφιά Νέων που δημιούργησε σε όλα τα πόσταπου υπηρέτησε θα μείνουν αξέχαστοι μεταξύ των νέων.Όλη του η βιοτή και όλο του το έργο στην Αυστραλία αποτελεί τηνπροετοιμασία για εκείνο που ο Θεός είχε τάξει για τον εκλεκτό τουδούλο. Πράγματι το κάλεσμα δεν άργησε να έρθει και ο ΑρχιμανδρίτηςΝεκτάριος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κηρύξει το λόγο τουαγαπημένου του Ιησού σε έθνη που δεν Τον γνώρισαν ποτέ.Το 1994 ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος αποφασίζει να ξεκινήσειΙεραποστολή στη Μαδαγασκάρη.Έχοντας μέσα του τη φλόγα τηςΙεραποστολής και την πίστη στοΘεό ξεκινά στην αρχή χωρίς καμιά βοήθεια. Μόνη του ελπίδα και αρωγόςο Θεός. Ο Θεός που οδηγεί τον ταπεινό Του υπηρέτη επιτελεί και τοθαύμα. Μέσα σε λίγα χρόνια όλοι μας μιλάμε για τη Μαδαγασκάρη και τοέργο του Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου και μετέπειτα Ιδρυτή και πρώτουΕπισκόπου της Εκκλησίας της Μαδαγασκάρης.Ο Θεός τον ανέδειξε πρώτο Επίσκοπο Μαδαγασκάρης, τιμή που ταπεινάδέχτηκε χωρίς να το επιδιώξει, χωρίς να το ζητήσει. Συνέχισε τηνΙεραποστολική πορεία δίνοντας έμφαση στόν Ευαγγελισμό, αρχικά στηδιάδοση του Ευαγγελίου στους ιθαγενείς, στη συνέχεια στα έργαευποιίας, τα οποία αναδεικνύουν την κοινωνική πλευρά τηςΙεραποστολής και την εξάπλωση όλων των δραστηριοτήτων και σταάλλα νησιά της Επισκοπής.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥΤην Κυριακή 7η Σεπτεμβρίου 2014 ετελέσθει στην εκκλησία μας 10ετές μνημόσυνο του αειμνήστου ΕπισκόπουΝεκταρίου. Οι γονείς του, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί συμπροσευχήθηκαν υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Του.

Δέκα χρόνια μετά, έχουμε την πεποίθηση ότι οΚύριος της ζωής και του θανάτου έχει κατατάξει τηνψυχή του μάρτυρα Ιεραποστόλου μετά των Αγίων. Ηψυχή τώρα, απηλλαγμένη από το πολύπαθο σώματου, ευφραίνεται στην ουράνια Δόξα του Θεού μας,μαζί με τις ψυχές των μαρτύρων και Αγίων μας, μαζίμε τον πατέρα Κοσμά, στα χνάρια του οποίου βάδιζεκαι με όλους εκείνους τους Ιεραποστόλους πουθυσιάστηκαν για την Αφρική.Για μας που τον ξέραμε στην Αδελαΐδα από μικρόπαιδί, είτε στον Άγιο Γεώργιο, είτε στην Αγία Άνναστο Gold Coast, είτε στον Άγιο Παντελεήμονα, είτεστον Άγιο Νεκτάριο, είναι το δικό μας παιδί, ο δικόςμας Επίσκοπος που πρεσβεύει για όλους μας, είναι οΕπίσκοπος της καρδιάς μας και έτσι θα μείνει γιαπάντα.Ας έχουμε την ευχή Του και η ταπείνωσή Του νααποτελεί παράδειγμα σε όλους μας.
Νεκταρίου του Μακαριστού Επισκόπου
Μαδαγασκάρης ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

Σεπτέμβριος 2014 Γεώργιος Φραζής
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Από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Προύσης κ.κ. Ελπιδοφόρο Ηγούμενον της Ιεράς
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, ελάβαμε την κατωτέρω

επιστολή για το λεύκωμα της Κοινότητας - Ενορίας μας που του επιδώσαμε κατά την εκεί
επίσκεψή μας Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014.
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ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ - FATHER’S DAY 7/09/14

FATHER

Εορτάστηκε και φέτοςη «Εορτή του πατέρα» (Father’s Day).Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, κυρίεςτης Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας κατάτην είσοδο των πατέρων στην Εκκλησίαπρόσφεραν ένα γαρύφαλλο ευχόμενεςχρόνια πολλά.Στο τέλος της Θείας Λειτουργίαςο π. Κωνσταντίνος με λίγα λόγιααναφέρθηκε στο Ιερό πρόσωποτου πατέρα και τον σημαντικό ρόλοπου έχει στην οικογένειακαι την Κοινωνία μας.Τιμήθηκαν και φέτος δύο πατέρες έναςηλικιωμένος ο κ. Νικόλαος Σταμέλοςκαι ένας νέος ο κ. Τομ Κουτσαντώνης.Ο π. Διογένης εκ μέρους της Φιλοπτώχουαδελφότητας τους πρόσφερε ένα μικρόδώρο και ευχήθηκε σε όλουςτους πατέρες Χρόνια Πολλά και ο Θεός να τους χαρίζει υγεία, για να συνεχίζουν το ιερό έργοκαι την αποστολή που έχουν στην οικογένεια και την Κοινωνία.

Progressive reflections from the perspective of a child!

3 year My father is so tall he can touch the sky.
6 year My father knows sooo much about everything – he can do anything!
9 year My father doesn’t know that much, after all!
Age 12 My father has no clue about what’s going on around him!
Age 14 My father? Let’s forget it – he is so old fashioned!
Age 18 I can drive and I am earning some money – I really don’t need him.
Age 21 Oh no, not him in front of me again – he embarrasses me all the time!
Age 30 Hard decision, I must find out what my father knows about this matter!
Age 35 Before we go further about buying a house; let’s ask what my father thinks!
Age 50 I am old enough and should know, but wonder what dad would do in these circumstances.
Age 60 In hindsight, my father did have a wealth of experience and wisdom!
Age 65 Oh father! I wish you were alive so that we could talk and laugh together!Through all these phases, the link is intact, albeit stretched sometimes to a breaking point.Talking on the phone is good, but personal contact coupled with touching and feeling is better.Respect his knowledge and wisdom gained over many years, as paramount in his thoughts and actions hasalways been his undying love and protection of you, his child.If your father is alive please make the effort to visit, keep him involved and discuss issues with him on aregular basis. Make him feel important!If your father is no longer alive, light a candle and pray for his soul!
Presvytera Anna Patsouris
Sept 2014
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:• Ο κ. Παναγιώτης και Romina Τούμπα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Άννα,με ανάδοχο την Δις Δέσποινα Τούμπα 22/06/14• Ο κ. Μανώλης και Βούλα Γκαγκάνη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αγγελική,με ανάδοχο τον Δρ. Ευάγγελο Παπαγεωργίου 29/06/14• Ο κ. Γεώργιος και Alicia Σταματελοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αντώνη,με ανάδοχο την κα Αθανασία Γκαρδιακού 5/07/14• Ο κ. Ευάγγελος και Thao Νέρρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Θεόδωρο,με ανάδοχο την κα Καθολική Νέρρη 13/07/14• Ο κ. Χρήστος και Κασσάνδρα Καλογεράκη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μηλιά,με ανάδοχο την δις Μαλβίνα Κωστάκου 21/07/14• Ο κ. Αναστάσιος και Ανθή Κουτσαντώνη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,με ανάδοχο την κα Τούλα Καραδημητρίου 27/07/14• Ο κ. Θεοφάνης και Αγγελική Λέκκα εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτρη,με ανάδοχο την κα Ιωάννα Αραμπατζή 02/08/14• Ο κ. Θεοφάνης και Αγγελική Λέκκα εβάπτισαν το αγοράκι τους Χρήστο,με ανάδοχο την κα Ευθυμία Χρυσαφοπούλου 02/08/14• Ο κ. Γεώργιος και Stephanie Βαλεοντή εβάπτισαν το αγοράκι τους Εμμανουήλ,με ανάδοχο τον κ. Μιχάλη Βαλεοντή 16/08/14• Ο κ. Νεκτάριος και Melinda Πατεράκη εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,με ανάδοχο τον κ. Αναστάσιο Στασινόπουλο 30/08/14• Ο κ. Jeff και Μαρία Potter εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,με ανάδοχο την κα Παναγιώτα Ιωσηφίδη 06/09/14• Ο κ. Σπύρος και Χριστίνα Λάππα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Βασιλική,με ανάδοχο την κα Άννα Ψάλτη 06/09/14• Ο κ. Jonah και Ευαγγελία Pitman εβάπτισαν το αγοράκι τους Βασίλειο,με ανάδοχο την Δις Μαρία Παλτόγλου 06/09/14• Ο κ. Δημήτριος και Άννα Κριθάρα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Δωροθέα,με ανάδοχο την κα Άννα Μαργαρίτη 13/09/14• Ο κ. Χρήστος και Χριστίνα Παναγοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Διονύσιο,με ανάδοχο την Δις Μαρία Παπαζή 20/09/14• Ο κ. Θέμελης και Ελισάβετ Μαγκούλια εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αικατερίνη,με ανάδοχο την Δις Θεοδώρα Πασχαλίδη 20/09/14• Ο κ. Θεοφύλακτος και Elda Γκάλιου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ανδριάνα,με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Γκάλιο 20/09/14• Ο κ. Χρήστος και Κωνσταντίνα Μουγγού εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία,με ανάδοχο την κα Αθανασία Παλτόγλου 21/09/14• Ο κ. Μιχαήλ και Καλλιόπη Γεωργιάδη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Γεωργιάδη 21/09/14• Ο κ. Ilario και Αγγελική Arcadi εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία,με ανάδοχο την κα Γεωργία Πλατάνα 21/09/14• Ο κ. Γεώργιος και Άννα Πετροπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αγγελική,με ανάδοχο την κα Κωνσταντίνα Κληρονόμου 28/09/14

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:

• κ. Benjamin Copeland Wannan μετά της δίδος Δανάης Γεωργιάδη 05/07/14

• κ. Ιωάννη Ιακωβίδη μετά της δίδος Ιορδανίας Gilpin 23/08/14

• κ. Αγαπητού Μίκγλη μετά της δίδος Αγγελικής Αντωνίου 13/09/14

• κ. Βασίλειου Γρομιτσάρη μετά της δίδος Ελισάβετ Gaskin 16/09/14

• κ. Νικόλαου Τσολάκη μετά της δίδος Λυγερής Ροζακλή 27/09/14

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

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

Παντελιός Ιωάννης, ετών 84 από Βαρθολομιό, Ηλείας 25/06/14
Παπαδημητρούλης Ιωακείμ, ετών 80 από Νικήτη, Χαλκιδικής 09/07/14
Κατσικίδη Φωτεινή, ετών 86 από 89 από Κάρπαθο 21/07/14
Καραλής Γεώργιος, ετών 86, από Μαρκόπουλο, Αττικής 23/07/14
Μαύρος Γεώργιος, ετών 79, από Ίμβρο 28/07/14
Μπακοπάνος Γεώργιος, ετών 79 από Στερνά Άργους, Αργολίδος 30/07/14
Ευαγγελιστής Λεωνίδας, ετών 82 από Πύργο, Ηλείας 30/07/14
Κωνσταντίνου Απόστολος, ετών 59 από Αδελαΐδα 11/08/14
Kovaliski Άννα, ετών 84 από Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 12/08/14
Ρέτσα Ευαγγελία, ετών 93 από Εύβοια 18/08/14
Κουφού Ελένη, ετών 81 από Βασσαρά Σπάρτης, Λακωνίας 19/08/14
Βουλγαράκη Φωτεινή, ετών 85 από Τσιμάνδρια, Λήμνου 28/08/14
Αντωνίου Αναστασία, ετών 49 από Αδελαΐδα 04/09/14
Άμπαδος Ιωάννης, ετών 81 από Καλλιθέα, Λήμνου 17/09/14
Ζαχαρία Παναγιώτης, ετών 92 από Κύπρο 25/09/14

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.

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣΠρος ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαναπό εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς.Δίσκος Θεολογικής Σχολής 15/8/14 $1,025Δίσκος Φιλοπτώχου 01/9/14 $2,037Άνθη Σταυρού (Νεολαία) 14/9/14 $ 952
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.



ΓΕΥΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 6 /07/ 2014
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Την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου διοργάνωσαντο ετήσιο Γεύμα για την ενίσχυση της Θεολογικής μας Σχολής στο Sydney.Τα καθαρά έσοδα $3,210 εστάλησαν στην Θεολογική Σχολή στο Sydney.Ευχαριστούμε εγκάρδια όλους για την συμμετοχή τους στην εκδήλωσή μας αυτή,καθώς και όλους που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο.Θερμά συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την επιτυχία της εκδήλωσης.
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A young man of 22 left his native war-torn Vietnam where he had lostrelatives and friends, in a small leaky boat with his girlfriend Lan by his sideand 40 other refugees, with hopes of reaching Australia to make a new lifefor himself, arriving in November 1977. His name is Hieu Van Le, born inSouth Vietnam in 1954.In the intervening years he studied and gained degrees in economics andaccountancy, with masters in business administration through theUniversity of Adelaide. Hieu and Lan have two sons Kim and Don. Theyboth studied at university, work in Adelaide and according to press reports,will continue to live with their parents.Hieu was SA Lieutenant-Governor for seven years and Chairman of theSouth Australian Multicultural and Ethnic Affairs Commission (SAMEAC) aswell as being a leader in community activities, before being chosen as thefirst Asian migrant to the position of 35th Governor of South Australia andsworn in on 1st September 2014.His Excellency the Honourable Hieu Van Le, AM takes over the role of Governor of South Australia from RearAdmiral Honourable Kevin Scarce, AC the youngest South Australian-born Governor, who at the age of 55 wassworn in as the 34th Governor of South Australia, serving seven years 2007-2014.The Community and Parish of Saint George congratulate The Honourable Hieu Van Le on his appointment tothe vice regal position of Governor.The hardships that he has endured, the sacrifices made and compassion and resilience developed and displayedin his community service, are qualities that people from all walks of life appreciate and admire in their leaders!Their decision to maintain an intact family life with their sons living at Government House, is also admirable.The Community and Parish of Saint George, Thebarton and Western Suburbs wishes our new Governor, Hon,Hieu Van Le and Mrs Le, good health and prosperity in their chosen home in South Australia. They are trulyinspirational!
Presv Anna Patsouris

The Honourable Hieu Van Le - 35th Governor of South Australia

Θερμές ευχαριστίες στον π. Κωνσταντίνο και τα μέλη του Δ. Συμβουλίου
για τον καθαρισμό που έκαναν στους εξωτερικούς χώρους του
Κολλεγίου μας (Senior Campus) το Σάββατου 12 Ιουλίου 2014.



12

The Australian terrorist Alert Level has been raised toHIGH. This means that a terrorist attack is likely, but notimminent. While there is a heightened terrorist risk toAustralia, it is important to note that there is no specificthreat to Australia and no single trigger point for raisingthe terrorist alert level.This raising of the Alert Level is based on an increasingnumber of Australians who adhere to an extremistideology and have a desire to carry out violence inAustralia. This includes those connected with, orinspired by, terrorist groups such as Islamic State, Jabhatal-Nusrah, and al-Qa‘ida. The Australian Government isalso deeply concerned about Australians involved in theSyria and Iraq conflict.We understand this news may cause a level of anxietyand concern. However, please be assured that your safetyis our absolute highest priority. You should be confidentthat if there is a threat you need to be aware of, we willinform you so that you can take action to protect yourselfand your family.While it is important that the public is aware of theincreased threat, people should continue to go abouttheir lives as normal.It is important that you know that SA Police acknowledgethat the vast majority of Muslims are community mindedcitizens positively contributing to a safe and peacefulAustralia.It is possible that some people in our community mayunfairly blame particular ethnic communities or religionsfor the increased terrorist threat. SA Police want you toknow, we are here to ensure community safety and willnot tolerate race or hate crimes.

If you become aware of, or are the victim of such a crime,we encourage you to report it to police who will takeappropriate action.In helping to keep South Australia safe, we also ask, thatif you: become aware of any person planning terroristactivity or planning to travel to foreign countries to takepart in fighting, or ·if you know of anyone who hasfirearms or explosives illegally, ·excess amounts ofchemicals that you report it immediately to:
· any police officer,

· Crime Stoppers on 1800 333 000,

· The National Security Hotline on 1800 123 400If your information is life threatening please call 000 or ifit needs an urgent police response to you then call 131444. All of the above options are available 24 hours aday.SA Police would appreciate you spreading thisinformation across your networks. South Australiapolice proudly supports a multicultural society and thankyou for your efforts in continuing to contribute to safeand diverse community.
Bryan Fahy
Assistant Commissioner of PoliceSecurity and Emergency Management ServiceSouth Australia Police

Πρόσκληση Μνημοσύνου και Γεύμα
Κυριακή 2α Νοεμβρίου 2014Συνεχίζοντας την από πολλών ετών τέλεση του μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως

των Κτητόρων, Ευεργετών, Δωρητών, Ενοριτών και Μελών της Κοινότητάς μας,σας προσκαλούμε να έλθετε την Κυριακή 2α Νοεμβρίου 2014 να συμπροσευχηθούμεγια όλα τα αγαπημένα και προσφιλή μας πρόσωπα που απεδήμησαν προς Κύριονκαι από τον Ιερόν μας Ναό, προσευχηθήκαμε για την ανάπαυση των ψυχών τουςκαι τα συνοδεύσαμε στην τελευταία επίγεια κατοικία.
Την Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο θα τελέσει

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος.Την ίδια μέρα μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας το Δ. Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας,διοργανώνει το ετήσιο γεύμα στο χώλ της Κοινότητάς μας 15 Dew Street,για την οικονομική ενίσχυση του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου της Φιλοπτώχου.Σας παρακαλούμε να προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας.Με την συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας αυτή θα βοηθήσετε το έργο της Φιλοπτώχου.
Εκ μέρους της Αστυνομίας της Νοτίου Αυστραλίας, ελάβαμε το κατωτέρω μήνυματο οποίο και καταχωρούμε στο περιοδικό μας.

AN IMPORTANT MESSAGE TO YOU FROM SOUTH AUSTRALIA POLICE
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News from our College
St. George

College

SAINT GEORGE COLLEGE STUDENTS
BUILDING BRIDGES WITH OTHER NATIONS AND CULTURES!On 15th August 2014, 14 excited senior students from years 9-12, and three teachers departed Australiafor a ten day trip, on what turned out to be an awesome and unforgettable experience visiting three ofthe highly populated cities of China!

Upon their return, students Mariah Kosmidis, Vicki Siapantas, Dimitri Lyrtzis, Dion Rhigas and
teacher Miss Ivana Bosnjak wrote the following:“ In Shanghai we walked along the Huangpu River and viewed the modern architecture of the Bund area.We visited two markets (Yuyuan and Tianzifang) where we bought souvenirs, witnessed Chinese artsand crafts firsthand and appreciated how overly populated Shanghai really is! We were accompanied byChinese students who happily informed us about their city and Chinese culture and helped us to buygifts at cheaper prices.Our journey to Jinan was by bullet train, where we met a new group of Chinese students. Here we learntand experienced many new things about Chinese culture and shared with them aspects of ourAustralian and Greek cultures. We participated in calligraphy lessons, attempted Fan Dancing, madeMoon cakes, toured Qufu (the hometown of Confucius) and the Dai-maio Temple, the place of worshipfor many Emperors throughout history.Having said goodbye to our Chinese friends at Jinan, we boarded the 300+km/hr bullet train to Beijing.We visited historical Tiananmen Square, its monuments as well as the Forbidden City and OlympicPark's Bird Nest Stadium. On our final day in Beijing we hiked to the Great Wall from where the scenerywas breathtaking and something we will always remember! “
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News from our College
St. George

College

For the participants of
this trip, it was
undoubtedly an amazing,
once in a lifetime
experience where cultural
understandings were
gained and shared; new
friendships were formed
amongst the group
members as well as their
hosts, and above all for
most, a love for travel was
born!
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