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ΓΕΥΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2-7-17
Με επιτυχία έγινε και εφέτος την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017
το Ετήσιο καθιερωμένο Γεύμα για την Θεολογική μας Σχολή.
Όλοι που συμμετείχαν στο γεύμα πέρασαν ευχάριστες
μεσημεριανές ώρες με πλούσια φαγητά. Το καθαρό ποσό
ανήλθε στις $3.187 και εστάλη στην Θεολογική μας Σχολή
στο Sydney.
Θερμές ευχαριστίες σε όλους που βοήθησαν στην διοργάνωση
της εκδήλωσης και πρόσφεραν δώρα, καθώς και σε όλους
που παρεκάθισαν στο γεύμα και με την συμμετοχή τους
συνέβαλλαν στο Ιερό έργο της Θεολογικής μας Σχολής.
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Αναγνώριση Υπηρεσιών - Mrs Effie Cossey
Την Δευτέρα 3η Ιουλίου 2017 ο Πρόεδρος
της Κοινότητάς μας, κ. Πορτοκαλάς,
εκ μέρους του Δ. Συμβουλίου επέδωσε
στην κα Έφη Cossey Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης των πολλαπλών υπηρεσιών
της ως μέλος και Ταμίας στο Board
του Κολλεγίου μας.
Της ευχόμεθα κάθε ατομική
και οικογενειακή χαρά και εκπλήρωση
των προσδοκιών της.

Αξιότιμα μέλη,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

Με την παρούσα σας κάνουμε γνωστό ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση
των μελών της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας θα γίνει
την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 3.00 μ.μ.
στην όπισθεν αίθουσα της Εκκλησίας μας.
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.
2.
3.

Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γ. Συνέλευσης 2016.
Έγκριση εσόδων και εξόδων 2016-2017.
Διάφορα θέματα.

Παρακαλείσθε να τακτοποιήσετε όλες τις καθυστερημένες συνδρομές σας πριν τη
Γενική Συνέλευση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ζωή Παπαφιλοπούλου
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Εκδήλωση Νεολαίας 23-7-17

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το γεύμα της Νεολαίας μας την Κυριακή 23η Ιουλίου 2017.

Εορτή του Πατέρα 3-9-17
Εορτάσθηκε και εφέτος η Εορτή του Πατέρα (Father’s Day) την Κυριακή 3η Σεπτεμβρίου.
Στην Εκκλησία μας, όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, κυρίες της Φιλοπτώχου πρόσφεραν ένα
Γαρύφαλλο στους εισερχομένους στην Εκκλησία μας Πατέρες.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π. Κωνσταντίνος ανεφέρθη στον εορτασμό της εορτής του Πατέρα
και εκ μέρους της Φιλοπτώχου πρόσφερε ένα μικρό δώρο σε έναν ηλικιωμένο, τον κ. Θωμά
Κολοβελόνη και σε έναν νέο, τον κ. Ανδρέα Παρασκευόπουλο, ευχόμενος Χρόνια Πολλά σε όλους
τους Πατέρες.
This year Father's Day was celebrated on Sunday
3rd September.
As every other year, this year also our
Philoptohos ladies offered a carnation to the
incoming Fathers of our Church.
At the end of the Divine Liturgy, Fr Kon referred
to the celebration of Father's Day and on behalf of
the Philoptohos offered a small gift to one elderly
Father Mr. Thomas Kolovelonis and to a
younger one Mr. Andreas Paraskevopoulos,
wishing them and all Father’s many happy
returns.
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Εκκλησιασμός Κολλεγίου 10-8-17
Με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου μας την Πέμπτη 10 Αυγούστου
2017 ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος ετέλεσε την καθιερωμένη τρίμηνη Θεία
Λειτουργία για τα παιδιά του Κολλεγίου μας.
Με απόλυτο σεβασμό και ευλάβεια τα παιδιά μας παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία
και κοινώνησαν.
Στο τέλος ο Θεοφιλέστατος μίλησε στα παιδιά για το Ιερό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου
και για την Εορτή της Κοιμήσεώς Της.
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Grandparent’s Day 7-9-17

The students and teachers of the Junior Campus hosted a very successful
Grandparent’s Day on Thursday 7th September 2017 under the leadership
of Mrs Kylie Greenfield, with the support of the Parents and Friends of
St George College. Our wonderful Year 7 student leaders, Evin
Theodorakakos, Vassiliki Kontopoulos and Zoe Cossey greeted all guests
at the school gate with a smile and directed them to their grandchildren’s
classrooms. The Year 3 and 4 student leaders, Kate Andritsakis and Savva
Miltiadous were clear and fluent in their delivery of their opening speech
and as the masters of ceremony. Congratulations to all student leaders!
Grandparents and friends visited classrooms and students were given the
opportunity to share their work and explain what they have been learning
in class. Following the class visits, all grandparents and friends enjoyed an
amazing morning tea organised by the Parents and Friends in the hall.
The real fun started when the children performed their songs and Greek
dances. All children performed a song in English and a song in Modern
Greek, followed by beautiful Greek dancing. All grandparents, friends and
teachers joined in the dancing and had a wonderful time! We warmly thank
all grandparents and friends for their attendance. The bond between
grandparents and their grandchildren is a very strong one. We encourage
the grandparents to spread their wisdom, read to their grandchildren, and
impart the importance of faith, family and forever excelling.
Angela Drakopoulos

Ημέρα των Παππούδων και Γιαγιάδων

Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Κολλέγιό μας
για την ημέρα των Παππούδων και Γιαγιάδων (Grandparents Day)
την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.
Στην κατάμεστη αίθουσα του Κολλεγίου
στο Junior Campus, παππούδες, γιαγιάδες
και γονείς παρακολούθησαν με
ενθουσιασμό την εκδήλωση των μαθητών
μας.
Θερμά συγχαρητήρια στους Δασκάλους
του Κολλεγίου μας, στον Σύλλογο Γονέων
για την άρτια διοργάνωση, καθώς
και στα παιδιά μας για την πολύ όμορφη
παρουσίαση της εκδήλωσης.
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Sports Day 23-9-17
Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 το διδακτικό προσωπικό του Ελληνικού μας Σχολείου διοργάνωσε
Αθλητικές εκδηλώσεις (Sports Day). Ήταν μία ηλιόλουστη ημέρα όπου παιδιά, γονείς παππούδες
και γιαγιάδες είχαν ευχάριστες ώρες και καμάρωσαν τα παιδιά και εγγόνια τους. Στη συνέχεια
παρεκάθισαν όλοι σε πρωϊνό φαγητό που πρόσφεραν οι οικογένειες των παιδιών του Σχολείου μας.
Στο τέλος της ημέρας επεδώθησαν σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες αναμνηστικά μετάλλια
για την συμμετοχή τους στις αθλητικές εκδηλώσεις του Σχολείου μας. Θερμά συγχαρητήρια στα
παιδιά μας και θερμές ευχαριστίες στις οικογένειες των παιδιών μας που με διάφορους
τρόπους συμμετείχαν στην εκδήλωση.
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Sports Day 23-9-17
On Saturday 23rd September 2017 our Greek School students had the pleasure to participate in a fun
day of Sports. The shining sun and overall weather contributed to the joyful play of our students,
parents and grandparents which brought our Greek School Community together. After our sports we
all shared a morning tea which was offered by all the families. Before the end, the students were
presented with a medal for their great efforts and participation which brought a great smile to their
face. Congratulations to our students and a warm thanks to everyone who contributed in
various ways to this event.
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Ο π. Νικόλαος Μποζίκης και ο π. Σωτήριος Παπαφιλόπουλος
στον Ιερό μας Ναό - Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2017
Επισκεπτόμενοι την Αδελαΐδα, οι ως άνω Ιερείς
δια οικογενειακούς λόγους, συλλειτούργησαν
στον Ιερό μας Ναό την Κυριακή 1η Οκτωβρίου
2017 μετά του Ιερατικού μας Προϊσταμένου
π. Διογένη Πατσούρη και π. Σπυρίδωνος
Βουνάσση. Ο π. Σωτήριος ομίλησε στα Ελληνικά
και Αγγλικά επίκαιρα στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα
της Β΄ Κυριακής του Λουκά. Στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας ο π. Διογένης ευχαρίστησε τους δυό
επισκέπτες Ιερείς και τους ευχήθηκε ο Θεός
να τους χαρίζει υγεία και δύναμη προς συνέχιση
του Πνευματικού και Ιερατικού των Έργου.
Ο π. Νικόλαος Μποζίκης ευχαρίστησε
τον π. Διογένη για την φιλοξενία και
συμπροσευχή των στην Θεία Λειτουργία,
ενθυμούμενος την πρό πολλών ετών βοήθεια
και συμπαράσταση του π. Διογένη, καθ’ ότι
ο π. Νικόλαος ξεκίνησε την Ιερατική του
αποστολή από την Αδελαΐδα. Το Ιερατικό
συλλείτουργο ήταν πραγματικά μία πνευματική
αγαλλίαση που ανακούφισε και εμψύχωσε
πνευματικά το πολυπληθές εκκλησίασμά μας.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ
Πρόσκληση Μνημοσύνου και Γεύμα
Κυριακή 5η Νοεμβρίου 2017

Συνεχίζοντας 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 5η Νοεμβρίου 2017 να συμπροσευχηθούμε
για όλα τα αγαπημένα και προσφιλή μας πρόσωπα που απεδήμησαν προς Κύριον
και στον Ιερόν μας Ναό προσευχηθήκαμε για την ανάπαυση των ψυχών τους.
Την Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο θα τελέσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας
κ. Νίκανδρος.
Την ίδια μέρα μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας
και Φιλοπτώχου, διοργανώνουν το ετήσιο γεύμα στο χώλ της Κοινότητάς μας
15 Dew Street.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις ως άνω εκδηλώσεις μας
για να συμπροσευχηθούμε για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας
και ταυτόχρονα να βοηθήσετε το Φιλανθρωπικό
και Κοινωνικό έργο της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας.
Παρακαλούμε προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας.

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.
Σεισμοπαθείς Μυτιλήνης
03/7/17
Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου του Βουνού (Πέρθη) 09/7/17
Εξοπλισμός Εκκλησίας
30/7/17
Θεολογική Σχολή Sydney
15/8/17
Σταυρού (Άνθη)
14/9/17

$2,720
$1,052
$ 757
$ 660
$ 467

Ευχαριστούμε όλους για την προσφορά τους και τους ευχόμεθα ο Θεός
δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζει σε όλους υγεία,
χαρά και κάθε ευλογία.
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:
• κ. Αλεξίου Καλογερόπουλου μετά της δίδος Αικατερίνης Swan

26/08/17

Στους 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:

Μανιώτης Γεώργιος, ετών 84 από Ίμβρο
Καμπάσης Πολυχρόνης, ετών 93 από Πάτρα
Δράκος Βασίλειος, ετών 87 από Κύπρο
Ροβολοπούλου Ευθαλία, ετών 83 από Κρέστενα Ολυμπίας
Φούντα Χριστίνα, ετών 83 από Αδελαΐδα
Τσίρου Ιασίμη, ετών 91 από Χίο
Βελής Βαρθολομαίος, ετών 80 από Ρόδο
Λαμπρόπουλος Σωτήρης, ετών 79 από Βασιλίτσι Μεσσηνίας
Βαγενάς Δημοσθένης, ετών 84 από Λευκάδα
Γεωργίτση Άννα, ετών 89 από Καλαμάτα
Μαλαβάζος Αδαμάντιος, ετών 92 από Καρίτσα Λακωνίας
Μυρίτη Χρυσούλα, ετών 74 από Αδελαΐδα
Δαβίδ Παναγιώτης, ετών 72 από Κάλαμο Αττικής
Πέρκα Ανθούλα, ετών 77 από Δροσοπηγή Φλωρίνης
Τρυγόνης Αθανάσιος, ετών 82 από Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
Σαλαγάρας Ιωάννης, ετών 92 από Χίο
Τζέκας Αναστάσιος, ετών 85 από Φλάμπουρο Φλωρίνης
Αθανασιάδη Ευγενία, ετών 90 από Φλάμπουρο Φλωρίνης

27/6/17
30/6/17
30/6/17
12/7/17
21/8/17
23/8/17
26/8/17
29/8/17
2/9/17
4/9/17
13/9/17
14/9/17
21/9/17
25/9/17
27/9/17
28/9/17
28/9/17
30/9/17

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.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:

Ο κ. Matthew και Μαγδαληνή Στούππου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ιασίμη,
με ανάδοχο τον κ. Χριστόφορο Ρολογά 10/06/17
Ο κ. Δημήτριος και Αδαμαντία Κυριακοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ολίβια,
με ανάδοχο την Δις Στεργούλα Σεννή 11/06/17
Ο κ. Matthew και Αικατερίνη Pathrikav εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μυριάνθη,
με ανάδοχο την κα Σμαραγδή Ζερβού
18/06/17
Ο κ. Νικόλαος και Ακεξία Ζάρπα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Κωνσταντίνα,
με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Μεγρένη 24/06/17
Ο κ. Παναγιώτης και Ευγενία Κοσμαδοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Εμέλια,
με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Κοσδαλή 25/06/17
Ο κ. Μιχαήλ και Μαρία Καπόρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χλόη,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Καπόρη 8/07/17
Ο κ. Michael Peter και Γαρυφαλλιά Gagliardi εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,
με ανάδοχο την Δις Μαρία Τότσικα 9/07/17
Ο κ. Χρήστος και Ελένη Βασιλοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,
με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Κούτσικα 16/07/17
Ο κ. Sean και Στεφανία Elder εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αγγελική,
με ανάδοχο την κα Άννα - Μαρία Trebilcock 30/07/17
Ο κ. Ilias και Μαρία Uzunashvili εβάπτισαν το αγοράκι τους Λουκά,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο-Georgi Bzikadze 5/08/17
Ο κ. Αναστάσιος και Natalie Ευδοκίου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευτυχία,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Μπάνο 6/08/17
Ο κ. Νικόλαος και Νικολέττα Ζουμή εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Παρασκευή,
με ανάδοχο την κα Ζαχαρούλα Χαραλάμπου 16/09/17
Ο κ. Κωνσταντίνος και Αικατερίνη Παρασκευοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Βαλεντίνα,
με ανάδοχο τον κ. Μιχάλη Μαργαρίτη 17/09/17
Ο κ. Jake και Άννα Cook εβάπτισαν τα αγοράκια τους Δημήτριο και Μιχαήλ,
με ανάδοχο τον κ. Λεωνίδα Ταβλαρίου 17/09/17
Ο κ. Ανδρέας και Ελισάβετ Καουνά εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,
με ανάδοχο την κα Ιωάννα Duke 23/9/17
Ο κ. Angelo και Ελένη Zerella εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελισάβετ,
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Καραγιάννη 23/9/17
Ο κ. Χαράλαμπος και Γεωργία Φούντας εβάπτισαν το αγοράκι τους Σπυρίδων,
με ανάδοχο τον κ. Σωτήριο Φέρλα 23/9/17
Ο κ. Ιωάννης και Cristy Βλασσοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Βλάσσιο,
με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Κατσίδη 24/9/17
Ο κ. Δημήτρης και Άννα Ταλεπόρου εβάπτισαν το αγοράκι τους Ευάγγελο,
με ανάδοχο την κα Ευδοκία Παπαφωτίου 30/9/17

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

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

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

S.D. Tillett Memorials
162 West Terrace
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8231 5286
Don Karydis Group
69-79 Gilbert Street
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8231 0989

AFFORDABLE

T I L E S

Aretzis Group
9 Aster Street
Adelaide SA 5000
Ph: 8410 3519

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

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

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

