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ST. ANDREWS THEOLOGICAL COLLEGE
SEMINAR AND LUNCHEON 6th & 7th July 2013

On Saturday 6th July 2013, St George Community and Parish hosted the first ever “Adult Faith Seminar in South
Australia” offered by St Andrews Greek Orthodox Theological College. The day comprised a series of catechetical
lectures on the topic “Introducing the Creed” presented by Rev Dr Doru Costache, a lecturer at the College
and three graduates Dr Philip Kariatlis, Mr Anastasios Kalogerakis and Mr Mario Baghos.
There were over 40 participants, many of whom indicated at the conclusion that the seminar was very interesting
and enlightening. A special thanks to the above presenters and those who organised this religious event including
Father Silouan Fotineas, Father Peter Photakis and Father Kon Skoumbourdis, all graduates of St Andrews College,
as well as Father Michael Psaromatis and John Saredakis. .
Regular events like this provide an opportunity for meeting new people in a friendly environment,
for camaraderie, for enlightenment and enjoyment.

The following day, Sunday 7th July 2013, Father Sotirios Drapaniotis together with Fr Kon Skoumbourdis,
Fr Haralambos Stratos and Fr Spyridonas Vounasis celebrated the Divine Liturgy. During the service a sermon
was given by Dr Philip Kariatlis. Father Sotirios grew up in Adelaide and graduated from St. Andrews in Sydney,
where he now lives.
After the Divine Liturgy a luncheon was organised by the Community and Parish of Saint George and Philoptohos
to support the Theological College. The luncheon was well attended and feedback from the participants is positive.
There was $2,303.52 raised from this event which was sent to the College.
We thank everyone for their participation and assistance at this function.
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Από την εκδρομή της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας
στις 22 και 23 Αυγούστου 2013 στο Berri.

Εορτή του Πατέρα - Father’s Day 1-9-13
Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, η πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στον πατέρα
γνωστή σε όλους μας ως «Εορτή του Πατέρα» (Father’s Day).
Την Κυριακή το πρωΐ 1η Σεπτεμβρίου 2013 όπως και τις προηγούμενες
χρονιές, κυρίες της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας κατά την είσοδο
των πατέρων στην Εκκλησία μας πρόσφεραν ένα γαρύφαλλο ευχόμενες
«Χρόνια Πολλά».
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π. Διογένης με λίγα λόγια αναφέρθηκε
στο Ιερό πρόσωπο του πατέρα, ο οποίος έχει παίξει σημαντικό ρόλο
στη ζωή μας, στην οικογένεια και στην κοινωνία.
Τιμήθηκαν και εφέτος δύο πατέρες ένας ηλικιωμένος
ο κ. Χρήστος Παχτσιβάνος και ένας νέος ο κ. Ιωάννης Πετινέρης.
Ο π. Διογένης ευχήθηκε σε όλους τους πατέρες χρόνια πολλά
και πρόσφερε εκ μέρους της Φιλοπτώχου στους δύο τιμωμένους πατέρες
ένα μικρό δώρο, τονίζοντας ότι στο πρόσωπο τους αγαπάμε, σεβόμεθα
και εκτιμούμε όλους τους πατέρες για τους κόπους, τις φροντίδες,
τις θυσίες και την προσφορά τους στην οικογένεια και την κοινωνία.
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Νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
της Κοινότητας- Ενορίας μας
Έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου της Κοινότητας- Ενορίας μας
κ. Ευαγγέλου Χρήστου το Δ.Σ. στην τακτική Συνεδρίασή του
στις 2-9-13 εξέλεξε τον κ. Κώστα Μανουρά Πρόεδρο
και τον κ. Γεώργιο Πορτοκαλλά Αντιπρόεδρο.
Θερμά συγχαρητήρια και στους δύο εκλεγέντες και τους ευχόμεθα
κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντά τους.
Ο κ. Ευάγγελος Χρήστου ο οποίος υπηρέτησε με αφοσίωση και ευσυνειδησία
για 12 χρόνια ως Πρόεδρος, θα συνεχίσει να είναι μέλος του Δ. Συμβουλίου.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:

Ο κ. Joel και Αλεξάνδρα Savy εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σταυρούλα,
με ανάδοχο την κα Όλγα Σαραντοπούλου. 30/06/13
Ο κ. Γεώργιος και Παναγιώτα Θέρριος εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,
με ανάδοχο την Δις Ευαγγελία Μπουρλότου. 06/07/13
Ο κ. Αγαπητός και Αικατερίνη Μίγκλης εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,
με ανάδοχο τον κ. Νεκτάριο Μίγκλη. 07/07/13
Ο κ. Αδάμ και Ιωάννα Βλάχος εβάπτισαν το αγοράκι τους Ζαχαρία,
με ανάδοχο τον κ. Τιμολέων Μάζη. 27/07/13
Ο κ. Παναγιώτης και Μαρία Πιέτρης εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Παρασκευή,
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Μανατάκη. 28/07/13
Ο κ. Δημήτριος και Gladys Κούτς εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,
με ανάδοχο τον κ. Φώτη Κούτς. 17/08/13
Ο κ.Νικόλαος και Ειρήνη Πάνος εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Πάνο. 25/08/13
Ο κ. Τριαντάφυλλος και Charmine Μπίρμπα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία
με ανάδοχο τον κ. Θεόδωρο Μπίρμπα. 07/09/13
Ο κ. Σταύρος και Μαρία Μπανέλης εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο,
με ανάδοχο την κα Χριστίνα Δεσύλλα. 08/09/13
Ο κ. Νικόλαος και Παναγιώτα Θεσσαλονικέος εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο τον κ. Στέλιο Μαρκομπότσαρη. 15/09/13
Ο κ. Χαράλαμπος και Θεοδούλη Ασλανίδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Θεόδωρο,
με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Κούτσικα. 22/09/13
Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
12 Σεπτεμβρίου 2013
Με επιτυχία έγινε την Πέμπτη 12η Σεπτεμβρίου στο Pavilion Function Centre
η παρουσίαση του βιβλίου της 50ετίας της Κοινότητας- Ενορίας μας.
Μέλη της Κοινότητας, Φιλοπτώχου και πολλών συμπαροίκων μας έδωσαν το παρόν
στο Ιστορικό αυτό γεγονός της παροικίας μας.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από τον Υπουργό και Βουλευτή του Εργατικού Κόματος
της περιφέρειάς μας, West Torrens, κ. Τομ Κουτσαντώνη.
Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο Γραμματέας μας κ. Κ. Μαλάτος.
Εκτός από τον κ. Κουτσαντώνη, ο οποίος έκανε την παρουσίαση του βιβλίου,
ομίλησαν και οι ακόλουθοι :
• Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος
• Πρόεδρος της Κοινότητας – Ενορίας μας κ. Κώστας Μανουράς.
• Συγγραφέας του βιβλίου Δρ. Γεώργιος Φραζής
• και ο Ιερατικώς μας Προϊστάμενος π. Διογένης.

Για την Ιστορία παραθέτομε κατωτέρω τις ομιλίες.
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος αφού ανέγνωσε συγχαρητήρια επιστολή
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ. κ. Στυλιανού στη συνέχεια αναφέρθηκε
στο έργο και την πρόοδο που έγινε από όλους που εργάστηκαν και πρόσφεραν
στην 50ετία που πέρασε, ιδιαίτερα τόνισε την προσφορά και το σημαντικό έργο
του επί 43 χρόνια υπερετούντος π. Διογένους.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Your Grace
Reverend Fathers
Mr Con Manouras, President of St George Community and Parish
Ladies and Gentlemen,
It is a great honour and indeed a humbling moment to stand
before the Saint George Community, presented with the
opportunity to launch the Book ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.
We are celebrating 50 years of achievement for the “Greek
Orthodox Community and Parish of Saint George, Thebarton and
Western Suburbs Inc.”. This is a community/parish that has
provided so much to so many, not only in a Theological sense but
also in a community sense – its contribution to the local
community and to South Australia is truly remarkable!
It would be remiss of me not to pay tribute to the many Greeks
who came to Australia in waves during the 1950’s and 1960’s
upon whose morals and beliefs this community was built. These
migrants brought with them their dreams and hopes for a better
future for themselves and families together with the core values of
family, custom, culture and most importantly their Greek
Orthodox faith.

Hon Tom Koutsantonis MP
Minister for Transport & Infrastructure
and Member for West Torrens

In 1959 a number of residents decided to collect signatures from those interested in the development of a new
church and community in the Thebarton and Mile End area.
On 14 December 1959, those signatures were sent to the Archbishop of Australia and New Zealand, with approval
being granted in a letter dated 4 January 1960 from the late Archbishop Ezekiel. Thus the Community of Saint
George sprung into life!
Within those first few months the search commenced to find suitable facilities to accommodate the religious
requirements of the community with the Methodist Church on the corner of South Road and Lurline Street Mile
End being chosen - the first service was held on 3rd of April 1960. Concurrently, efforts were made to purchase
suitable land for building a Church. Eventually a prefabricated corrugated iron church was erected on 60 Rose
Street, Thebarton, which provided the venue for the community’s religious requirements for a number of years.
In July 1966, the dream of the all those signatories in 1959 became a reality – the Church of Saint George was
completed. Archbishop Ezekiel conducted the official opening of the Church on 14 August 1966.
In June 1970, the Community of Saint George commenced a new period of progress with the appointment of the
now Very Reverend Father Diogenis Patsouris. Since then Father Patsouris has served the community and his
parishioners with zeal, vision, energy and an unwavering dedication and commitment.
It is under his dynamic leadership that the Community has thrived in the areas of pastoral care, philanthropy and
education, culminating in the creation of Saint George College, the first bilingual Greek Orthodox College in South
Australia over thirty years ago.
These efforts have been recognised by the Archdiocese and the Patriarchate which have awarded Father
Patsouris with ecclesiastical titles. On Monday April 15th 2013, the State Government also acknowledged the
huge contribution made by Father Patsouris by awarding him the OAM Medal.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ

Father Skoumbourdis who has been at Saint George since last year has shown the same vigour and I am sure he
will work hard so that the Community and Parish of Saint George will continue to prosper.
As I briefly touched upon earlier, Saint George was built upon a collective and it will be this collective that will
drive the prosperity of this Community and Parish for the next 50 years.
It is with great pleasure I launch this book and also present this cheque for $30.000 to the Community and Parish
of Saint George, so that it can continue on this journey of meeting the needs of its parishioners and the wider
community. These funds will assist with the installation of electronic equipment for the introduction of televised
church services, especially for the elderly and infirm who are no longer able to attend church.
Again, I thank you for the opportunity to launch this book, which records the history of Greek migration and the
Greek Orthodox Church in Australia with a focus on the fifty years of progress at Saint George Community and
Parish of Thebarton and Western Suburbs during the years 1960-2010.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Ομιλία συγγραφέως Δρ Γεωργίου Φραζή

Στην ομιλία του ο Δρ Γεώργιος Φραζής αναφέρθηκε
στη δομή του βιβλίου, στη μεθοδολογική προσέγγιση
και τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποίησε για
την περάτωση του έργου. Kύρια εργαλεία μεθοδολογικής
προσέγγισης αποτέλεσαν τα αρχεία της Κοινότητας,
οι κατά καιρόν εκδόσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
και οι συνεντεύξεις που πραγματοποίησε με πρωταγωνιστές
από το 1960 ως το 2010. Συγκεκριμένα :
…περιγράφεται ο αγώνας και η αγωνία
για δημιουργία των μεταναστών των δεκαετιών
του πενήντα του εξήντα και του εβδομήντα.
Αγώνας για οργάνωση και ίδρυση εκκλησίας
και σχολείου.

Περιγράφεται, μέσω των συνεντεύξεων,
του τύπου της εποχής και των πρακτικών
των συνεδριάσεων το κλίμα της εποχής των τριών πρώτων δεκαετιών που κύριο
άξονα αποτελεί η λέξη δημιουργία. Οι πρωταγωνιστές των ενεργειών αυτών
βρίσκονται μεταξύ μας απόψε. Η τιμή και ο έπαινος σε ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΖΕΙ,
ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΥΝΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ΘΕΟΦΙΛΗ ΕΡΓΑ ΣΑΣ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ…
Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους που τον συνέδραμαν στη συγγραφή του βιβλίου,
ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον π. Διογένη, την Πρεσβυτέρα Άννα, το Θωμά Μπόραβο,
τον Κομνηνό Μαλάτο και το Γεώργιο Παπαντωνάκη.
Κλείνοντας, επεσήμανε μια άλλη διάσταση συγγραφής του βιβλίου, που επιδιώκει να διατηρήσει
ζωντανό το χρόνο των γεγονότων που εξιστορούνται, την εγρήγορση αδιάκοπη, τον αγώνα
για δημιουργία ως κύριο μήνυμα στη νέα γενιά που κληρονομεί το θαυμαστό έργο
των προγόνων τους. Η ομιλία του τέλειωσε με την ανάγνωση δυο ποιημάτων του ποιητή
Κωνσταντίνου Καβάφη “Στην Εκκλησία” και “Ποσειδωνιάται”.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΟΥΡΑ
Θεοφιλέστατε,
Εντιμότατε κ. Υπουργέ Τομ,
Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,
Αισθάνομαι μεγάλη χαρά γιατί μου δίνεται η ευκαιρία
με την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου
της πεντηκονταετίας της Κοινότητας-Ενορίας,
να απευθύνω λίγα λόγια προς όλους εσάς.
Είμαστε υπερήφανοι για το έργο που έχει συντελεστεί,
αλλά και ταυτόχρονα αισθανόμαστε τιμή που αποτελούμε
μέλη της Κοινότητας και Ενορίας αυτής.
Είναι πολλοί που εργάστηκαν για να χαιρόμαστε εμείς
σήμερα όλα τα επιτεύγματα.
Λαϊκοί και κληρικοί από το 1960 μέχρι σήμερα εργάστηκαν
κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να επιτευχθούν
οι σκοποί και οι επιδιώξεις της Κοινότητας-Ενορίας μας.
Ως Πρόεδρος επιθυμώ να ευχαριστήσω:
1.
Τον Εντιμότατο Υπουργό κ. Τομ Κουτσαντώνη για την παρουσίαση του βιβλίου μας
καθώς και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
2.
Το συγγραφέα Δρ Γεώργιο Φραζή, τον π. Διογένη, την Πρεσβυτέρα Άννα Πατσούρη,
τον κ. Θωμά Μπόραβο, τον κ. Γεώργιο Παπαντωνάκη και τον κ. Κομνηνό Μαλάτο.
3.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Διογένη, ο οποίος ακούραστα καθοδηγεί
και πρωτοστατεί σε όλες τις δραστηριότητες της Κοινότητάς μας από το 1970 μέχρι σήμερα.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε πρόοδο και επιτυχία στη νέα πεντηκονταετία που έχει ήδη αρχίσει.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
Ομιλία π. Διογένους
Θεοφιλέστατε,
Αγαπητέ Τομ,
Αγαπητοί αδελφοί,
Έπειτα από 2 1/2, περίπου χρόνια επίμονης εντατικής
και κουραστικής εργασίας φθάσαμε στην ευχάριστη θέση
να σας παρουσιάσουμε απόψε τον Ιστορικό τόμο
της 50 ετούς δημιουργικής πορείας
της Κοινότητας – Ενορίας μας.
Αρκετοί ανυπομονούσαν και με αγωνία περίμεναν
την έκδοσή του.
Ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης Δρ. Φραζής, ο οποίος με χαρά και ευχαρίστηση ανέλαβε
αφιλοκερδώς την συγγραφή του βιβλίου, εργάσθηκε πολλούς μήνες και αφιέρωσε πολύ χρόνο
για συνεντεύξεις με διάφορους παράγοντες εντός και εκτός Αυστραλίας που εργάσθηκαν
στην 50 ετία και πρόσφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.
Πιστεύω ότι στο βιβλίο αυτό, ο Γιώργος όχι μόνο προσπάθησε να παρουσιάσει σε όλους γενικά
τους τομείς το δημιουργικό και θεάρεστο έργο της Κοινότητας - Ενορίας μας, με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, αλλά και γενικά την πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Αρχιεπισκοπής μας
στην Αυστραλία.
Αγαπητέ Γιώργο,
Σε ευχαριστώ εγκάρδια για την Ιστορική αυτή εργασία σου, η οποία θα υπενθυμίζει
στις επερχόμενες γενεές, όχι μόνο την σκληρή εργασία και τους συνεχείς αγώνες και πρόοδο
που έγινε στην 50 ετία που πέρασε, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση
για αυτούς που θα έχουν θέληση και διάθεση να συνεχίσουν το προοδευτικό και δημιουργικό έργο
της Κοινότητας – Ενορίας μας επάνω στα γερά θεμέλια των προκατόχων τους.
Ταυτόχρονα με τις ευχαριστίες μου προς τον αγαπητό Γιώργο Φραζή, ευχαριστώ το Θωμά Μπόραβο
και την Πρεσβυτέρα μου, που και αυτοί μαζί με το Γιώργο εργάστηκαν πολλαπλές ώρες
και ξενύχτησαν αρκετές φορές για το έργο αυτό.
Ευχαριστίες απευθύνω στον καθηγητή κ. Γιώργο Παπαντωνάκη από το Αιγαίο Πανεπιστήμιο
καθώς και στον Κομνηνό Μαλάτο για τις διορθώσεις του κειμένου.
Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνω στον αγαπητό Υπουργό και Βουλευτή της Περιφέρειάς
μας κύριο Τομ Κουτσαντώνη, ο οποίος πρόθυμα και με ευχαρίστηση ανταποκρίθηκε
στην πρόσκλησή μας για να παρουσιάσει το βιβλίο.
Ευχαριστώ επίσης την Εργατική Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας η οποία,
με την βοήθεια του κ. Κουτσαντώνη, μας έδωσε επιχορήγηση $10.000 για τα έξοδα του βιβλίου.
Τομ σε ευχαριστούμε εγκάρδια.
Ευχαριστώ επίσης, την Διεύθυνση του Παβίλιον και ιδιαίτερα τον Νίκο Μαυράγγελο για την πλούσια
σε εδέσματα και ποτά την βραδιά αυτή καθώς και την τέλεια εξυπηρέτηση.
Τέλος ευχαριστώ και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είσθε μαζί μας εδώ
απόψε για να μοιρασθούμε όλοι μαζί την χαρά και ικανοποίηση του δημιουργικού έργου
της Κοινότητας- Ενορίας μας, ενός έργου δικού σας που τιμά όλους εσάς και ολόκληρο
του Ελληνισμού της παροικίας μας.
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Ευχαριστούμε όλους για τα συγχαρητήρια γράμματα που λάβαμε για την έκδοση
του βιβλίου της Πεντηκονταετίας της Κοινότητας- Ενορίας μας και παραθέτουμε
κατωτέρω ορισμένα.
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Συγχαρητήριες Επιστολές
Dear Dr George Frazis
Please allow me to congratulate and thank you on behalf of “Greeks who were, and are yet to come” on the
wonderful and committed work you have done in bringing into life the recent publications on the Life and
“History” of the Greek Orthodox Community and Parish of St. George Thebarton and Western Suburbs SA
Inc.
Not only is the book one of excellence in presentation, editing, compilation etc. it is also a great tribute to
your obvious talents and labour of love which no doubt went into the research etc. The input by The Very
Rev. Patsouris, I have noted to him personally.
The wonderful result of your work, for those who trouble themselves to read, study, enjoy and embrace
your work is that it now forms, which more work & research can develop. All too frequently most of “us”
allow the trials, tribulations, experiences, fortunes and ever enjoyable journeys of our parents,
grandparents, siblings, relatives and friends disappear without any record, for the benefit of living history.
As I said above, those who were known or featured in the life of the Community, those yet to come can live
in any of your contributions to their future growth and love of our Greek Culture and heritage.
Thank you. Well Done. Kind Regards and best wishes.
21 June 2013
Michael Taliangis
Panorama SA

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά
που συγκετρώθησαν από τους εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας
για διάφορους σκοπούς.
Δίσκος Θεολογικής Σχολής
Δίσκος Φιλοπτώχου
Δίσκος Άνθη Σταυρού

15/8/13
01/9/13
14/9/13

$1,012
$1,627
$ 570

Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκων
και τους ευχόμεθα ο Θεός δια Πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
να χαρίζει σε όλους κάθε χαρά και ευλογία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Αξιότιμα μέλη,
Με την παρούσα σας κάνουμε γνωστό ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών
της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας θα γίνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 3: 00 μ.μ.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης:

1.
2.
3.

Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης 2012.
Έγκριση εσόδων και εξόδων 2012-2013.
Διάφορα θέματα.
Η Γραμματέας
Ξένη Γεράνιου
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ THEBARTON
Ανακοίνωση
Προς τους ενορίτες και ευσεβείς χριστιανούς μας.
Αγαπητοί,
Με την παρούσα σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2013 θα τελέσουμε
το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων αδελφών μας
Κτητόρων, Ευεργετών, Δωρητών, Ενοριτών και Μελών της Κοινότητας-Ενορίας μας,
που απεδήμησαν προς Κύριον αι από τον Ιερό μας Ναό τους συνοδεύσαμε στην τελευταία
επίγεια κατοικία των.

Εφέτος η Κυριακή 3η Νοεμβρίου συμπίπτει με την εορτή της Ανακομιδής
των Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία
και του εορτασμού της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου.
Το Σάββατο 2α Νοεμβρίου και ώρα 6μ.μ. θα τελεσθεί Πανηγυρικός Εσπερινός
και Αρτοκλασία.
Την Κυριακή 3η Νοεμβρίου Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου και το Μνημόσυνο
των Κεκοιμημένων Αδελφών μας.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε τόσο στους εορτασμούς της Ανακομιδής των Λειψάνων
του Πολιούχου και Προστάτου της Κοινότητας-Ενορίας μας, Αγίου Γεωργίου,
όσο και στην υπέρ αναπαύσεως επιμνημόσυνη δέηση των Κεκοιμημένων Αδελφών μας.

Γεύμα Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας την Κυριακή 3η Νοεμβρίου
2013, μετά την Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό της
Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και της Επιμνημόσυνης
Δέησης υπέρ αναπαύσεως των Κεκοιμημένων Αδελφών μας, διοργανώνει το ετήσιο γεύμα
στο χωλ της Κοινότητας μας 15 Dew Street για την οικονομική ενίσχυση
του Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού έργου της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας.
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωσή μας αυτή και σας παρακαλούμε να προμηθευθείτε
έγκαιρα τα εισητήριά σας.
Με την συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας θα βοηθήσετε το έργο της Φιλοπτώχου
Αδελφότητάς μας.
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:
• κ. Μιχαήλ Καπόρη μετά της δίδος Μαρία Borg
• κ. Παναγιώτη Θάνου μετά της δίδος Alison Wallfried

27/7/13
24/8/13

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:

Παπούλης Θεόδωρος, ετών 87 από Κουλέντια , Λακωνίας

20/06/13

Καρύδη Σταυρούλα, ετών 78 από Λευκάδα

02/07/13

Συριανός Φώτης, ετών 67 από Σάλακο, Ρόδου

19/07/13

Ευρενιάδη Κυριακή, ετών 82 από Διχείμαρο, Κοζάνης

24/07/13

Συμεωνάκη Μαρία, ετών 46 από Renmark, Αυστραλία
Σάρρος Ευάγγελος, ετών 67 από Φλάμπουρο, Φλώρινας

18/07/13

22/07/13

Μπασλής Νικόλαος, ετών 86 από Καρλόβασι, Σάμου

26/07/13

Κούβελας Κωνσταντίνος, ετών 87 από Ακριτοχώρι, Μεσσηνίας

01/08/13

Διονυσοπούλου Ασίμω, ετών 96 από Κουμουθέκρα, Ηλείας
Χαλάκα Διαμάντω, ετών 80 από Παλαιοχώριον, Λέσβου
Πράσινος Γεώργιος, ετών 72 από Αρφάρα, Μεσσηνίας
Καφετζής Νίκος, ετών 77 από Πύργο, Ηλείας

Γάλλος Σταύρος, ετών 85 από Κλεισούρα, Μεσσηνίας
Φιλιπιδάκης Γεώργιος, ετών 44 από Αδελαΐδα

Ανεμούρη Χρήστος, ετών 83 από Ριζοκάρπασο, Κύπρου
Μαγκαφά Μαρία, ετών 73 από Ρόδο

Αποστολόπουλος Απόστολος, ετών 54 από Αδελαΐδα

Παπαδόπουλος Ευστράτιος, ετών 85 από Αδελφίκο, Σερρών

31/07/13

02/08/13

05/08/13

08/08/13

09/08/13
10/08/13

16/08/13

26/08/13

27/08/13

02/09/13

Παπούλης Παναγιώτης, ετών 89 από Κουλέντια , Λακωνίας

05/09/13

Μπούρα Σωτηρία, ετών 83 από Κυπαρισσία, Μεσσηνίας

21/09/13

Λούλας Ευστράτιος, ετών 70 από Αρίσβη, Καλλονής Λέσβου
Νικολούλια Βασιλική, ετών 73 από Βαλτεσινίκο, Αρκαδίας

09/09/13

25/09/13

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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News from our College

St. GEORGE
COLLEGE

Saint George College will be celebrating 30 years
of operation during 2013.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας

Το 2013 μαθητές του Κολλεγίου μας έλαβαν μέρος στις Εξετάσεις Ελληνομάθειας που οργανώνονται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για τα άριστα αποτελέσματα:

ΕΠΙΠΕΔΟ A1

Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BAKOPANOS KOSTA
CANATSELIS IOANNIS
HALILAJ ARTEMIS
KALAITSIDIS SAIA
KASIDIS STRATOULA
KOUZIONIS IRINI
PAPANIKOLAOU VICTORIA
PERKAS KRISTINA
PETROPOULOS SOPHIA
PILIOURAS AMANDA
RADIMISSIS MARIAH
SIAPANTAS VASILIKI
STAMOULOS ATHENA
ROUMELIOTIS MARIA
TYRIKOS-FRAZIS YANNI
VLAHOS EVENA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α/Α

High Distinction
High Distinction
High Distinction
High Distinction
High Distinction
Distinction
High Distinction
High Distinction
High Distinction
High Distinction
Distinction
High Distinction
High Distinction
High Distinction
High Distinction
High Distinction

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ A2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1
2
3
4
5
6
7
8

BOURAS CONSTANCE PAMELA
CAFCAKIS ANASTASIA
CANATSELIS GERASIMOS
CANATSELIS KOΝ/NOS EVANGELOS
IKONOMOS STEFAN
POLYCHRONOPOULOS MICHAEL
SKOUMBOURDIS ELENI
SOUKOULIS KATE

1
2

CHRISTPOULOS SOPHIA
FRAZIS EVANGELIA

Distinction
High Distinction

1
2

GEORGIOU MARIA-ELENI
PAGONIS ANTONIOS

Distinction
Distinction

1
2
3

GEORGIOU DIMITRIS
KOUTELAS MANOLIS
ZISIADIS ALEXANDROS

Distinction
Distinction
Credit

ΕΠΙΠΕΔΟ B1
ΕΠΙΠΕΔΟ B2
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

High Distinction
High Distinction
High Distinction
High Distinction
CREDIT
High Distinction
Distinction
High Distinction

Μαθητές με τον Καθηγητή Δρ. Γεώργιο Φραζή που έλαβαν μέρος
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Από αριστερά: Δημήτρης Γεωργίου,Γεώργιος Ζαφειρακόπουλος, Δρ Γεώργιος Φρατζής,
Μαριαλένα Γεωργίου, Μάνος Κουτελάς και Αντώνης Παγώνης.
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΜΑΣ
Το Πανεπιστήμιο της Νέας
Νότιας Ουαλλίας απένειμε
τιμητική διάκριση στη
μαθήτρια
της 5ης τάξης του
Κολλεγίου μας Yeonwoo
(Annie) Baek, η οποία
πρώτευσε σε διαγωνισμό
Ορθογραφίας μεταξύ
σχολείων της Νότιας
Αυστραλίας και της
Βόρειας Επικράτειας.
Το μετάλλιο δόθηκε στη
Yeonwoo από τη Vicki
Clonan από το ανωτέρω
Πανεπιστήμιο.
Σημειωτέον ότι η ως ανω μαθήτρια είναι στο Κολλέγιό μας τα τρία τελευταία χρόνια.
Συγχαίρουμε τη μαθήτριά μας για την επιτυχία της και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

QUIZ NIGHT 23 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το quiz night που
διοργάνωσε ο Σύλλογος Μητέρων
του Κολλεγίου μας την Παρασκευή 23 Αυγούστου
2013 στο πλαίσιο της 30ετούς λειτουργίας του
Κολλεγίου μας.
Περισσότερα από 350 άτομα συμμετείχαν στην
εκδήλωση αυτή η οποία από όλες τις πλευρές είχε
επιτυχία.
Το ποσό που συγκεντρώθηκε την βραδιά αυτή
ανέρχεται στις $19.200 και θα διατεθεί
για την αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικών
μέσων που διευκολύνουν τη διαδραστική μάθηση
(Interactive Learning) των μαθητών του
Κολλεγίου μας.
Θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο των μητέρων
για την επιτυχημένη και εξαιρετική βραδιά.
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SAINT GEORGE COLLEGE
On Thursday 19th September 2013 all the students of
the College congregated at the SANTOS Stadium for a
few hours of sporting events, each student performing
for their team. The oval was ablaze in the team colours
of red (Sparta), blue (Pella), yellow (Olympia) and green
(Athens), with banners held high. The sporting events
were organised by Mr Rodas and his band of teachers,
supported by parents. The students were full of
excitement, ambitious to win their particular event for
the team.
With the sporting gods on our side, the weather was
kind and rain held off until after the end of the
ceremony and presentation of sporting awards.
As part of the 30th Anniversary of the College, this
year’s events were even more competitive, held in a
friendly atmosphere. However, the day shone especially
bright for the Sparta team which won, followed by Pella,
Olympia and Athens.
During the last 30 years the College records indicate
that Olympia won 15 times, Athens 7, Pella 5 and Sparta
3, including this year.
Congratulations to all participating students, especially
those who raised the bar even higher this year with
their personal best times at individual events!

22

SPORTS DAY
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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

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

restaurant
and
function rooms

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

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

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

