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“Αλλοίμονό μου, εάν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο”. Κορ. 9-16

Αγαπητοί αδελφοί,  
Υπάρχουν γεγονότα στην ζωή μας που αποτελούν σταθμό,           
και στρέφουν την σκέψη μας στο παρελθόν για να μας θυμίζουν 
την διαδρομή μας στα χρόνια που πέρασαν. 
Την περασμένη Κυριακή 7 Ιουνίου, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια 
από τον διορισμό μου στον Άγιο Γεώργιο 7 Ιουνίου 1970.         
Την περασμένη Κυριακή ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας                
κ. Σιλουανός αναφέρθηκε με επαινετικά λόγια για την 
ταπεινότητά μου στην 50χρονη υπηρεσία μου, τον ευχαριστώ 
εγκάρδια και δηλώνω ότι η αγάπη και η προσφορά μου           
προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και Αρχιεπισκοπή μας          
είναι δεδομένη και παραμένει αμείωτη, χωρίς διακρίσεις           
προς τους εκάστοτε προϊσταμένους μου Αρχιεπισκόπους                                                        
και Επισκόπους. 
Σήμερα δεν προτίθεμαι να αναφερθώ αναλυτικά στο προοδευτικό και σημαντικό έργο               
που έχει επιτελεσθή, κατά το διάστημα της 50ετούς ταπεινής Διακονίας και προσφοράς 
μου, αλλά μιά περίληψη αυτής της διαδρομής μου. 
Ο διορισμός μου στον Άγιο Γεώργιο έγινε στις 7 Ιουνίου 1970 από τον αείμνηστο 
Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κυρό ΙΕΖΕΚΙΗΛ. 
Την τοποθέτησή μου την οφείλω κατά πρώτον στον τότε Ιερατικό Προϊστάμενο 
Αρχιμανδρίτη κ. Παντελεήμονα Σκλάβο, μετ’ έπειτα Επίσκοπο Θεουπόλεως                         
και τώρα Μητροπολίτη Βρυούλων, στον π. Κυριάκο Ψάλλιο Αρχιερατικό Επίτροπο  
της 3ης Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας στην Αδελαΐδα και φυσικά στον Αείμνηστο 
Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Ιεζεκιήλ, τους οποίους ευχαριστώ εγκάρδια  
και ευγνωμονώ. 
Οι διαβουλεύσεις για την ένταξή μου εις την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας  
είχαν αρχίσει μετά από την γνωριμία μου με τον π. Παντελεήμονα. 
Χειροτονήθηκα Διάκονος στις 10 Απριλίου 1965 και Πρεσβύτερος την επόμενη ημέρα  
11 Απριλίου από τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Φώτιο στο Σύδνεϋ. 
Έπειτα από δύο μήνες στο Σύδνεϋ και τρείς περίπου μήνες στον Άγιο Ανδρέα,          
Sunshine Μελβούρνης, επέστρεψα στην Κοινότητα Αδελαΐδας Ν.Α. 
Στις 21 Μαρτίου 1970 υπέβαλα αίτηση εντάξεώς μου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αυστραλίας. Συμπτωματικά την 21η Μαρτίου 1970 έρχεται από την Αμερική                               
για την Ομοσπονδία Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων ο Σπυρίδων Ερμογένους                     
για να αναλάβει την εκκλησιαστική Αρχή τους. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιεζεκιήλ, γράφοντας στον Πατριάρχη Αθηναγόρα 2231970  
για την ένταξή μου, μεταξύ των άλλων επισημαίνει και τα ακόλουθα,                               
έστω και εάν ορισμένοι θέλουν να υποτιμήσουν την προσφορά μου                                          
προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας συγκρίνοντας                        
την ένταξή μου με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.  

Ομιλία π. Διογένους Κυριακή 14-6-20 
για τα 50 Χρόνια υπηρεσίας του  
7 Ιουνίου 1970 – 7 Ιουνίου 2020

14-6-2020
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1970 - 2020 

Από την 1η Επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Στυλιανού στην Αδελαΐδα Ιούνιος 1975

Από αριστερά: π. Κυριάκος Ψάλλιος, Επίσκοπος Παντελεήμον, Καθολικός Επίσκοπος Kennedy,  
Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός, Επίσκοπος Αρίσταρχος, π. Διογένης.
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Γράφει ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Ιεζεκιήλ:  

«Ως αύτως όπως επικυρώση και την χειροτονίαν του ετέρου 
υπό του Φωτίου χειροτονηθέντος Διογένους Πατσούρη, 
υπηρετούντος μέχρι τούδε την αποσκιρτήσασαν Κοινότητα 
Αδελαΐδος και υποβαλόντος μοι, την 21ην Μαρτίου,             
αίτησιν μετανοίας και επιστροφής είς τους κόλπους              
της Αρχιεπισκοπής. Η εις τους κόλπους μεταπήδησις τούτου 
θα είναι καίριον πλήγμα κατά της αναρχικής Κοινότητος 
Αδελαΐδος, διότι ούτως είναι λαοφιλέστατος, σκεπτόμεθα δε 
διά τούτο, να τοποθετήσωμεν αυτόν είς την Αδελαΐδι 
Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον, ήτις θα κενωθή,  
δια της εκλογής εις Επίσκοπον του Αρχιμανδρίτου 
Παντελεήμονος Σκλάβου» (Δ’ παράγραφο επιστολής 22-3-1970). 

Η ένταξή μου καθυστέρησε λόγω ασθενείας του Πατριάρχου Αθηναγόρα, ο οποίος είχε μεταβεί 
για θεραπεία στη Βιέννη. Έπειτα από πολλαπλές ενέργειες του Αρχιεπισκόπου Ιεζεκιήλ, 
η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου υπό την Προεδρία           
του Πατριαρχικού Επιτρόπου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος (Χατζή)     
προέβη εις την αναγνώρισή μου την 26η Μαΐου 1970. 
Είναι γνωστό ότι εντάχθηκα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας προερχόμενος από αντίθετο 
στρατόπεδο. Παράλληλα προς τις ευχαριστίες που ανέφερα προηγουμένως, ευχαριστώ              
το τότε Δ. Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου της περιόδου 19681970, το οποίο 
αποτελούσαν: Μιχάλης Παπαγεωργίου Πρόεδρος, Παντελής Πάτσαλος Αντιπρόεδρος, 
Ανδρέας Κωνσταντινίδης Γραμματέας, Νίκος Διακομιχάλης Ταμίας και μέλη: Ιωάννης 
Κωνσταντίνου, Εμμανουήλ Πατνιώτης, Μιχαήλ Σαββής, Αντώνης Χρήστου, Μιχάλης 
Κακάς, Ιωάννης Αρχοντούλης, Αριστείδης Παπαεμμανουήλ και Ανδρέας Ξενίδης,              
οι οποίοι με αγκάλιασαν με αγάπη, με εδέχθησαν με εμπιστοσύνη και υπήρξαν πολύτιμοι 
συνεργάτες στο έργο και την Διακονία που ανελάμβανα. 
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι δύο από τα ως άνω μέλη, Μανώλης Πατνιώτης σήμερα 
Αντιπρόεδρος και Γιάννης Αρχοντούλης Αριστερός Ιεροψάλτης του Ιερού μας Ναού, 
προσφέρουν και σήμερα τις υπηρεσίες τους. 

Κατά την 50ετή Διακονία μου, έχοντας υπόψη μου ότι για κάθε έργο απαιτείται κόπος, 
πόνος, επιμονή, υπομονή και πολύ αγάπη, προσπάθησα να εργαστώ με ανιδιοτέλεια, 
αφοσίωση και υπευθυνότητα για την πρόοδο και προβολή του έργου και της αποστολής       
της ΚοινότηταςΕνορίας μας. Πιστεύω ότι έχει επιτευχθεί ένα μεγάλο και πλούσιο έργο,            
το οποίο τιμά τον Ελληνισμό και την παροικία μας. 
Το σημαντικό και αξιόλογο αυτό έργο δεν οφείλεται μόνο στις δικές μου 
πρωτοβουλίες και ενέργειες, αλλά και στη χάρη και ευλογία του Αγίου Θεού                
και βοήθεια  του Προστάτου μας Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, καθώς                       
και σε όλα τα κατά καιρούς, Διοικητικά Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου        
που με αγάπη και φιλοτιμία εργάσθηκαν, πρόσφεραν και προσφέρουν μέχρι σήμερα. 

7-6-2020
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1970 - 2020 

Από αριστερά: π. Θ. Σταματόπουλος, π. Διογένης, π. Κ. Ψάλλιος, π. Σ. Κοτσονόπουλος, π. Αναστάσιος 
Δραπανιώτης (πατέρας του π. Αγγέλου), π. Α. Δραπανιώτης, π. Γ. Καμπουράκης (25η Μαρτίου 1976)
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Ευχαριστώ: 
 Τους αείμνηστους Προέδρους: Μιχάλη Παπαγεωργίου, Νίκο Διακομιχάλη,  

Ιωάννη Πριβόπουλο και τους επιζώντας, Γεώργιο Πορτοκαλλά, Ευάγγελο Χρήστου, 
Κωνσταντίνο Μανουρά, σημερινό Βασίλειο Τερζή, καθώς και τα εκάστοτε  
Δ. Συμβούλια, που για δεκαετίες υπηρέτησαν προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες  
στο εποικοδομητικό έργο της ΚοινότηταςΕνορίας μας. 

 Τα εκάστοτε Δ. Συμβούλια της Φιλοπτώχου, που αποτελούν τους πνεύμονες  
του προοδευτικού έργου μας. 
Η συνεργασία μου με τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου 
υπήρξε άψογη και η προσφορά τους ανεκτίμητη. 
Μπορεί πολλές φορές να υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σε διάφορα θέματα,  
αλλά πάντοτε αποβλέπαμε για την καλύτερη πρόοδο και επιτυχία, για τους σκοπούς  
και επιδιώξεις μας. 

 Ευχαριστίες απευθύνω στον προ έτους εκλεγέντα Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπό μας 
κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ, καθώς και τους μέχρι σήμερα υπηρετήσαντες επτά (7) Βοηθούς 
Επισκόπους.  

Με ευλάβεια στρέφω την σκέψη μου προς τους κεκοιμημένους Προέδρους και μέλη                 
των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου, ιδιαίτερα προς τον αείμνηστο                      
και για πολλά χρόνια υπηρετήσαντα Νίκο Διακομιχάλη, επί Προεδρίας του οποίου 
επιτεύχθησαν δύο μεγάλα και σημαντικά έργα, η ίδρυση του Κολλεγίου μας (1984) 
και η αγορά των κτηριακών συγκροτημάτων Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου 
Θηλέων Θέμπαρτον (1994), όπου στεγάζονται σήμερα οι τάξεις του Κολλεγίου μας. 
Με ευγνωμοσύνη μνημονεύω τους αειμνήστους Αρχιεπισκόπους                                          
ΙΕΖΕΚΙΗΛ και ΣΤΥΛΙΑΝΟ για την αγάπη, πνευματική Τους καθοδήγηση,                                  
μέριμνα και φροντίδα κατά την 50ετή Διακονία μου.  
Σε όλους τους κεκοιμημένους αδελφούς μας και συντελεστές του έργου της Κοινότητας
Ενορίας μας, προσεύχομαι ο Κύριος χαρίζει στις ψυχές τους την Ουράνια Βασιλεία Του. 
Αιωνία αυτών η Μνήμη! 
 

Εγκάρδιες ευχαριστίες: 
· Στον Βοηθό μου Εφημέριο, από τον Αύγουστο 2012, π. Κωνσταντίνο 

Σκουμπουρδή για την προθυμία, αγάπη και προσφορά που πάντοτε  
τον διακρίνει, για το Ιερατικό του έργο και αποστολή.  
Εύχομαι ο Θεός να του χαρίζει υγεία και δύναμη προς συνέχιση του έργου Του. 

· Στην πρώην Γραμματέα μας Γεωργία Σαλαγάρα και από το 2013 στην νύν, 
Άννα Στρουμπή. Τις ευχαριστώ για την προσφορά και συνεργασία τους. 

· Σε όλους γενικά τους παράγοντες και συνεργάτες, Εκκλησίας, Ελληνικών μας 
Σχολείων, Κολλεγίου και Νεολαίας για το έργο που καθένας από την δική του θέση 
υπηρέτησε. 

· Στα μέλη, ενορίτες και συμπαροίκους, που πρόσφεραν και βοήθησαν                              
στο αξιοθαύμαστο έργο της ΚοινότηταςΕνορίας μας, για το οποίο θα πρέπει                         
όλοι να αισθανόμεθα ηθική ικανοποίηση και υπερηφάνεια.  
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1970 - 2020 
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Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες στον Βουλευτή της Περιφερείας μας               
και πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Τομ Κουτσαντώνη, για τις πολλαπλές 
οικονομικές επιχορηγήσεις εκ μέρους της Εργατικής Κυβέρνησης σε διάφορα 
προγράμματα της Κοινότητας και Κολλεγίου μας.  

 

Τέλος, ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου την Πρεσβυτέρα μου Άννα,     
τα παιδιά μου Κώνη, Χάρη και Σία, οι οποίοι υπήρξαν στυλοβάτες και Κυρηναίοι 
στο πενηντάχρονο έργο μου και συμπαραστάθηκαν, μοιραζόμενοι πάντοτε     
τις αγωνίες και τους προβληματισμούς μου. 

 

Την περασμένη Κυριακή, αγαπητοί μου, Κυριακή της Πεντηκοστής, σε μία από τις ευχές      
που διαβάσαμε λέει: «Ουδείς καθαρός από ρύπου, ενώπιόν σου ουδ’ αν μία ημέρα        
είναι η ζωή αυτού». Και εγώ, ούτε αναμάρτητος ούτε τέλειος, ούτε αλάνθαστος είμαι         
και ανθρώπινες αδυναμίες έχω. Εάν κατά την ενάσκηση της 50ετίας των καθηκόντων 
μου, εστενοχώρησα ή προξένησα πικρία σε κάποιους (ή έβαλα τις φωνές),               
ζητώ συγγνώμη. 
Προσωπικά δεν κρατάω κακία και μίσος για κανέναν. Συγχωρώ όλους                           
που με αδίκησαν, με συκοφάντησαν, με περιφρόνησαν και αυτούς που μέχρι              
και σήμερα συνεχίζουν να το κάνουν. Τους αφήνω στην κρίση του Θεού.  
 

Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι και συνεργάτες, 
Διανύω το Ογδοηκοστό δεύτερο έτος της ηλικίας μου. Φυσιολογικά ευρίσκομαι  
προς την δύση της παρούσης ζωής και Ιερατικής μου αποστολής. 
Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να φθάσω έως εδώ, προσφέροντας 
τις ταπεινές 50χρονες υπηρεσίες μου προς ωφέλεια του ευσεβούς Χριστεπωνύμου 
πληρώματος και προς δόξα του Αγίου Θεού. Όσο ο Θεός, ο Άγιος Γεώργιος, η υγεία μου             
και οι εκάστοτε συνθήκες της ζωής μου θα το επιτρέπουν, θα συνεχίσω να προσφέρω            
τις υπηρεσίες μου στον Άγιο Γεώργιο. 

Εύχομαι ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Προστάτου                            
και Πολιούχου της ΚοινότηταςΕνορίας μας, να χαρίζει σε όλους υγεία, χαρά, ευλογία                         
και πάντοτε να υπάρχουν συνεχιστές του έργου που με την βοήθεια και συμπαράστασή Σας, 
έχει επιτελεσθεί μέχρι σήμερα. 
Σας ευχαριστώ και σας είμαι ευγνώμων. Να έχετε την ευχή μου! 
 

Με θερμές και εγκάρδιες ευχές προς όλους.  
 

π. Διογένης Πατσούρης  
50 χρόνια Ιερατικώς Προϊστάμενος  
Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον 
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A blessed ministry of 50 years

By Fr Michael Psaromatis 
Father Diogenis Patsouris is a person who has 
inspired, encouraged and been an example for many 
people, including me. From a young age I was 
captivated by his exemplary demeanor and his ability 
to worthily uphold the very difficult vocation of being 
an Orthodox Priest in a vast community such as St 
George Thebarton.  
It is valid to say that many qualities contribute to the 
encouragement and inspiration that Fr Diogenis 
transfers to others. His aspiration for education and 
the fruition of one of his dreams that of the 
establishment and the successful 37year journey of St 
George College, alone serves as a worthy source of 
inspiration. In achieving this goal Fr Diogenis has 
provided many past and present students, including 
myself, the opportunity to receive a multilingual and 
Orthodox faithbased education in a highly complex, 
ever growing multicultural Australia. This opportunity 
has permitted me to choose from a number of life 
pathways, which may have otherwise been difficult or 
impossible for me to have considered. 
Most assuredly the sacred vocation of the priesthood 
which I have been blessed with has as a fundamental 
core my education at St George College and Fr 
Diogenis' direct encouragement, nurturing and 
support which he has provided to me from my 
childhood and continues to do so. His willingness to 
offer advice and support when requested, had assisted 
me greatly especially when I took up my new role as 
Parish Priest of St Andrew Noarlunga, 8 years ago. His 
ongoing support has made the weight of the cross that 
I bear lighter enabling me to continue my mininstry in 
a positive manner. As well as his advice and support 
Fr Diogenis had also been generous to me with the 
resources that a priest requires and for these I 
sincerely thank him. 
Fr Diogenis' inspiration and example does not stop 
there. In my 8 years of ministry as an ordained 
clergyman, I have encountered many parishioners and 
people in general who have been, in one way or 
another, assisted by Fr Diogenis. Countless times 
across Australia and in Greece when I have been 
identified as an Orthodox Priest, the question that has 
followed is "Do you know Fr Diogenis at the church at 
Thebarton?" This question has come from Greeks and 
nonGreeks alike. 
Fr Diogenis is memorable for people in so many ways 
 some of these are his generosity, his demeanor and 
his overall concern for the Orthodox faithful in 

Adelaide. These characteristics and many more, not 
only make Fr Diogenis a key leader in the Greek 
Australian Orthodox community, simultaneously 
rendering him an instrumental asset to the wider 
Australian society. For this reason it was not 
surprising that he was awarded the Order of Australia 
Medal (OAM) in 2013. 
Upon hearing the testimonials, and experiencing 
firsthand 30 years of the 50 years of positive 
contributions that Fr Diogenis Patsouris has made, 
one can only be inspired and encouraged.  
Above all, Fr Diogenis has been instrumental in 
promulgating the 
Gospel message to his Community for 50 whole years. 
Through the intercessions of St George the Great 
Martyr, Fr Diogenis has faithfully served our Lord and 
His people unceasingly. He has done so not only by his 
instruction, but most importantly through his positive 
and sacrificial example. It was by no suprise  that the 
Late Archbishop Stylianos of Australia, at the 
instruction of His AllHoliness the Ecumenical 
Patriarch Bartholomew, elevated Fr Diogenis to the 
rank of Protopresbyter of the Ecumenical Throne in 
1995.  
I take this opportunity to thank and congratulate him 
together with Presvytera Anna, their Children and 
their families for their incredibly blessed 50 years of 
service and contribution to the Greek Orthodox 
Community and Parish of St George Thebarton, to our 
Holy Archdiocese and to the wider community.  
I pray that our Lord grants Fr Diogenis and his family, 
many more blessed years of ministry in His Vineyard.
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας 
και Φιλοπτώχου Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον Ν. Α., 

απευθύνουν θερμά και εγκάρδια συγχαρητήρια στον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον 
και Ποιμενάρχη μας κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ για την συμπλήρωση ενός έτους (29 Ιουνίου 2019) 
στο πηδάλιον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας. 
Ευχόμεθα ο Θεός να του χαρίζει υγεία και το Άγιον Πνεύμα να κατευθύνει                      
την Αρχιερατική Ποιμαντορία Του, προς όφελος του χριστεπωνύμου πληρώματος       
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και δόξα του Αγίου Θεού. 
Έτη πολλά Σεβασμιώτατε! 

Μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί 

Ο Ναός της Αγίας Σοφίας που για 86 χρόνια ήταν Μουσείο το Ιερό αυτό σύμβολο                            
της Χριστιανοσύνης και Ορθοδοξίας, μετετράπη σε τζαμί από της 9 Ιουλίου 2020. 

Λύπη, θλίψη αλλά και ντροπή γεμίζουν τις καρδιές μας η άδικη αυτή απόφαση του Προέδρου        
της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το παγκόσμιο πολιτιστικό και ιστορικό αυτό μνημείο         
της χριστιανοσύνης και αν ακόμα, έχει μετατραπεί σε τζαμί θα συνεχίζει να εκπέμπει                        
το χριστιανικό μήνυμα της αγάπης, αλλελεγγύης, συμφιλίωσης και κοινωνικής προόδου. 

Το Ελληνοχριστιανικό πνεύμα και η θρησκευτική παράδοση της Πόλης θα συνεχίζει να ζεί                
και να φωτίζει τα σκοτάδια του φανατισμού του μίσους, της ντροπής και μισαλλοδοξίας. 

Στις δύσκολες αυτές περιστάσεις καλούμεθα να δείξουμε το Ορθόδοξο Φρόνημά μας                        
και το πνευματικό χριστιανικό μας θάρρος. Ας ενώσουμε όλοι τις προσευχές μας                             
για την ακεραιότητα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, ευχόμενοι, όπως ο Άγιος Θεός        
χαρίζει στον Παναγιώτατον Οικουμενικόν μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίον, τον άξιον 
πηδαλιούχον της Ορθοδοξίας μας, υγεία, δύναμη και στήριξη στις εκάστοτε δύσκολες περιόδους                        
της Πατριαρχείας Του. 
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Εορτολόγιο Ιερών Ακολουθιών στη περίοδο «Κορωνοϊού».

Το 2020 θα παραμείνει στην ιστορία               
ως το Έτος του Kορωνοϊού. 
Η θανατηφόρα εξάπλωση της επιδημίας 
αυτής, ανάγκασε σε παγκόσμια κλίμακα  
τις Κυβερνήσεις να πάρουν πρωτόγνωρα 
αυστηρά μέτρα για την προστασία                 
της υγείας των πολιτών τους.  
Τα μέτρα αυτά ήταν γενικά και επεβλήθηκαν 
και στις εκκλησίες μας, με αποτέλεσμα  
την στέρηση των Χριστιανών μας                   
από τις Ιερές Ακολουθίες και μάλιστα           
στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης 
εβδομάδας, Πάσχα και Αγίου Γεωργίου        
που εορτάζει ο Ιερός  μας Ναός. 
Από τα μέσα Μαρτίου όλες οι Ιερές 
Ακολουθίες ετελούντο, με κλειστές                
τις πόρτες  των εκκλησιών μας, μόνο           
από τον Ιερέα και τους ψάλτες. 
Οι χριστιανοί μας για πρώτη φορά 
διαβίωσαν μία λυπηρή και αγωνιώδη 
χριστιανική ζωή κλεισμένοι στα σπίτια τους, 
χωρίς να μπορούν να εκκλησιαστούν  
και να ανάψουν ένα κερί και να κάνουν  
το σταυρό τους, ιδιαίτερα την περίοδο  
της Αγίας και Μεγάλης εβδομάδας, Πάσχα 
και Αγίου Γεωργίου. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τελέστηκαν οι Ιερές 
Ακολουθίες, αλλά χωρίς συμμετοχή  
των πιστών μας «σαν να μην έγιναν».  
Τον ψυχικό πόνο, την λύπη και την αγωνία 
της ‘‘φυλάκισής’’ των, μετρίαζε και έδινε 
παρηγοριά στις ψυχές και τις καρδιές τους     
η απευθείας ζωντανή μετάδοση όλων            
των Ιερών Ακολουθιών από το ίντερνετ, 
μέσω Facebook, YouTube, Ράδιο Ένα              
και την Μεγάλη Πέμπτη, Μ. Παρασκευή,           
Μ. Σάββατο και Ανάστασηαπό τον τηλεοπτικό σταθμό 44 (Channel 44). 
Η τηλεοπτική μετάδοση από το Κανάλι 44, έγινε με την ευγενή και γενναιόδωρη χορήγηση                    
την Μ. Πέμπτη από τον κ. Νίκο Μαυράγγελο (Pavilion) και τον κ. Χάρη Πατσούρη, την Μ. Παρασκευή 
από τον κ. Γεράσιμο Καρύδη και Μ. Σάββατο και Ανάσταση από τον κ. Τομ Κουτσαντώνη. 

Τους ευχαριστούμε εγκάρδια για την ευγενή αυτή χορηγία τους, η οποία συνέβαλλε στην ψυχική ανακούφιση 
και πνευματική αγαλλίαση σε όλους τους κατ’ οίκον ‘‘φυλακισμένους’’ αδελφούς μας, τους οποίους                 
και συγχαίρουμε για την κατανόηση  και υπομονή που έδειξαν στην πρωτοφανή αυτή και δύσκολη περίοδο  
της χριστιανικής μας ζωής. 
Ευχόμεθα και προσευχόμεθα, ο Αναστάς Κύριος, δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου              
να μας προστατεύει από την θανατηφόρα αυτή επιδημία και σύντομα να μας απαλλάξει από την μάστιγα        
του κορωνοϊού, ώστε να καταργηθούν τα προστατευτικά μέτρα της Κυβέρνησης, για να επαναρχίσει                  
και πάλι η τελετή των Ιερών Ακολουθιών στις Εκκλησίες μας και όλοι μαζί να συμπροσευχόμεθα,          
τελούντες και συμμετέχοντες στα Ιερά Μυστήρια και στις Ιερές Ακολουθίες.
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Saint George College digital assembly to honor Very Rev. D. Patsouris 

Principal – Peter Karamoshos 

Good morning students and staff across our College – 
on our Junior and Senior Campus. 
Today we are holding a special assembly to recognise and 
celebrate an incredible milestone for one of the dearly 
loved and respected members of our community – in fact, 
many might say that in many ways, he is the glue within our 
community. The Very Reverend Father Patsouris.  
The Very Reverend Father Patsouris this month celebrates 
50 years as the Parish Priest of our church, the St George 
Greek Orthodox Church of Thebarton. 50 years of serving 
the local and wider community shows amazing 
commitment and is a reflection on Pater’s devotion in 
helping and serving others. 

Over the 50 years, he has made connections to almost 
everyone in the area and to almost everyone in the Greek 
community across the state. More than likely, he has 
married many of your grandparents, or your parents, your 
uncles or aunts, he has christened many of you and your 
family, he has provided guidance and support, and 
delivered the services at the church for many years to 
support the spiritual growth of so many in the Greek 
community. 
I am constantly amazed at how wonderful his memory is.    
I have been with him and introduced him to someone.          
I can see his mind ticking over and then he makes the 
connections  he will know the parents, brother, uncle, 
aunty, koumbaro, he knows what work they are in, whether 
he has christened or married members of the family.         
He has connected to so many people over the time and 
somehow can remember them all. I wish I had his fantastic 
memory. 
Father came to Australia in 1960 and was appointed to our 
Church in June of 1970. 50 years this month. 
Sadly, given the current COVID situation, we don’t get an 
opportunity to celebrate his terrific 50 year commitment in 
the way we should. In a different time, the church would 
have been overflowing on Sunday in a show of respect, 
there would have been functions and dinners, and we 
would have met as a big group here at school to show our 
appreciation. Hopefully, all these things can still happen in 
the not too distant future.  

Pater’s significant impact on the local community was 
officially recognised when he received the Medal of the 
Order of Australia, the OAM, for his service to society. 
And his commitment to the Church has also been 
recognised through firstly his title of Very Reverend Father 
and more importantly, his being awarded the title of 
Protopresbyter of the Ecumenical Throne. There are very 
few in the country who have been given this honor and it 
shows the high regard in which he is held by the Church. 
And for us, he has a very special place in our hearts. 
Because of his passion and determination to maintain the 
Greek language and culture and tradition, this school was 
born. He brought a number of likeminded individuals 
together to begin the process of starting a school.                            
Easy to say – hard to do.  
But he made brave decisions, took a calculated risk, bought 
houses near the Church to start running classes, bought the 
buildings here on the senior campus to expand as numbers 
grew, built the Junior Campus – all the while looking to 
create a learning environment for young people to develop 
and grow and get ready to take on the world, knowing they 
would always have an Orthodox Foundation to guide them. 
Our school exists because of Father Patsouris and we can’t 

underestimate the enormous work he did then and the 
challenges he faced to set up St George College. 
I am honoured to have built a close connection with Pater 
over the past few years. I continually draw on his wisdom, 
his guidance and his advice. I admire what he has done and 
what he continues to do and so I ask you to all stand and 
put your hands together to thanks and congratulate Father 
Diogenis for his 50 years of service. 
Before I ask Father to say a few words, we have some 
messages from some of our students: 
Year 1 Pares and Andreas 
Year 3 Tia and Luca 
Year 5 Grigori and Elena 
Year 7 Katarina and Timothy 
Year 10 Isabella and Ari 
Year 12 George and Sophia
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Saint George College digital assembly to honor Very Rev. D. Patsouris 

Response by  
Very Rev. Diogenis Patsouris 
 

My dear students, I thank our 
Principal, Mr Peter Karamoshos, 
who organised this electronic 
communication between us. 
His initiative has permitted 
faces and events to flood my 
memories of the last 50 years 
at Saint George Church, 
Community and College. 
Of these 50 years, Saint George 
College has been an important 
part of the Community for 35 
years.  During this period, the 
College and expanded from 
Reception to Year 7 and in 
1997 we moved into high 
school RY12.  
Today, I reflect on the many students who have 
graduated from this College.  I thank God and our 
patron saint, “St George”, for guiding our path and 
blessing the students to achieve their secondary 
academic goals and moving into further education for 
their chosen career paths. I pray that you too will 
become good citizens and contribute in a positive way 
to life in Australia, or overseas. 
I have been involved in the development and progress 
of the College during all these years!  Many of our 
graduates now work in the education field, medical 
disciplines, legal practices, arts, physical education 
and the trades – two have become priests and others 
are chanters.  
Parents and grandparents of those students have 
supported them to progress and achieve their goals – 
today, many of those graduates are married and bring 
their own children to the College. In fact, some of the 
graduates of St George College are now helping me by 
contributing as members of our committees! 
Your parents and grandparents have also assisted me 
and the Community in reaching this milestone of 50 
years’ service and mission in Thebarton and Western 
suburbs. You should respect them and be very proud 
of their contribution over these years.   
They often tell me, with pride, that they give credit to 
the College for the academic, religious, language and 
cultural achievements of their children. 

I would like to thank the Principal once again for this 
initiative; thank all the teachers and support staff for 
their contribution over the years. 
In closing, I pray that our Lord will grant all of you 
and your families good health and prosperity. Stay 
safe and well through the Covid19 pandemic phase 
and look after your grandparents! 
To achieve your future goals requires hard work, 
determination, patience and cooperation with your 
parents and the teachers. 
I note with pride that when students walk past the 
church, they do their cross.  Please, do not forget 
“Saint George Church”, with which you have been 
closely linked throughout all your schooling. Don’t 
forget the College after graduation. Visit the College, 
whenever you can. 
When you see me in the street, please do not hesitate 
to come and speak to me! 
I pray for the Lord to bless you always and for 
Saint George to guard you and guide your career 
and life pathway!   

You all have my blessings! 
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Συγχαρητήρια στον π. Διογένη από τα παιδιά του Κολλεγίου μας                                 
για τα 50 χρόνια 1970-2020 στην Κοινότητα-Ενορία μας.

ELC – Jana Livaditis 

Year 1 – Iliana Toumbas 

Year 1 – Iliana Toumbas 

Year 3- Maria Miltiadous  
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 

Επίσκοπος Αριάνζου Ιωσήφ με τους Ιερείς Αδελαΐδος 

Με τον Μακαριστό π. Νεκτάριο μετ’ έπειτα Επίσκοπο Μαδαγασκάρης
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 

Από αριστερά: Πρεσβ. Άννα Πατσούρη, Ντόρις Χρήστου, π. Διογένης, Επίσκοπος Σεραφείμ, Επσικοπος Μαραθώνος 
Μελίτων, Ευάγγελος Χρήστου, Μαρία Ταλιαντζής.
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 



Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 
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Φωτογραφίες περιόδου 1970 - 2020 

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με τον Θεοφιλέστατο Απολλωνιάδος Σεραφείμ.
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Ευχαριστήριo 

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου, απευθύνουν 
εγκάρδιες ευχαριστίες προς όλους που γενναιόδωρα ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή μας  
και πρόσφεραν οικονομική βοήθεια προς κάλυψη εξόδων της Εκκλησίας μας,              
λόγω ότι κατά την περίοδο αυτή του κορωνοϊού δεν υπήρχαν έσοδα. 
 

Αρχική μας απόφαση ήταν να δημοσιεύσουμε όλα τα ονόματα στο περιοδικό μας.  
Οι περισσότεροι προτίμησαν να παραμείνουν ανώνυμοι.  
Ως εκ τούτου δεν θα τα δημοσιεύσουμε και ζητούμε συγγνώμη.  
 

Ευχαριστούμε όλους ανωνύμους και επωνύμους, μας συγκινεί η οικονομική προσφορά 
όλων και είμεθα ευγνώμονες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυτή που ήταν για όλους 
οικονομικά δύσκολη.  
 

Ευχόμεθα σε όλους υγεία, χαρά και κάθε ευλογία παρά Κυρίου. 
 
Το συγκεντρωθέν ποσό μέχρι 30 - 6 - 2020 ανέρχεται: $ 22,280 

Αγαπητοί αδελφοί, 

Ευχαριστώ όλους γενικά, δια τις ευχές και συγχαρητήρια,    
που με διάφορους τρόπους απεύθυναν για την 50χρονη 
προσφορά και υπηρεσία μου  στην Κοινότητα-Ενορία       
Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον Ν.Α. 

Αισθάνομαι ηθική ικανοποίηση και με συγκινούν                          
οι ευχές όλων σας. 

Εύχομαι σε όλους κάθα χαρά και ευλογία δια Πρεσβειών       
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, που κάτω                     
από την προστασία Του υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια. 

Ευχαριστήρια π. Διογένους 

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθη ο γάμος των:    
 
κ. Νικόλαου Ζησόπουλου μετά της δίδος Σωτηρίας Long 25/04/20 
  

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



Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:    

Ο κ. Χαράλαμπος και Γεωργία Φούντα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Δήμητρα, 
με ανάδοχο την κα Ιωάννα Κούτσικα      7/03/20 
 

Ο κ. Δημήτριος και Ματούλα Αντώνη εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο, 
με ανάδοχο την Δις Στέλλα Μαλαβάζου     8/03/20 
 

Ο κ. Μιχαήλ και Andrea Μυρίτη εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο, 
με ανάδοχο τον κ. Φίλιππο Σαριδάκη     14/03/20 
 

Η κα Μάρθα Βασιλείου εβάπτισε το κοριτσάκι της Μιχαήλα, 
με ανάδοχο την κα Aleksia Vukcevic      14/03/20 
 

Ο κ. Φωτεινός και Μιχαηλία Καραγιάννη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ιουλία, 
με ανάδοχο την δις Δικαία Καραγιάννη  (εις Ceduna 17/06/20) 
 

Ο κ. Γεώργιος και Γεωργία Ελευθερίου εβάπτισαν το αγοράκι τους Κυπριανό, 
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Τσιμικλή      21/03/20 
 

 Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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Απεδήμησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό μας Ναό  οι αείμνηστοι αδελφοί μας: 

Συμπόνης Γεώργιος, ετών 77 από Αρτεμήσιο Αρκαδίας 19/03/20 
Μοσχοβάκης Γεώργιος, ετών 58 από Αδελαΐδα 07/04/20 
Αρετζής Κωνσταντίνος, ετών 82 από Πειραιά 15/04/20 
Σαββίδη Αικατερίνη, ετών 87 από Καβάλα 15/04/20 
Κοτσαμπουϊκίδη Ολυμπία, ετών 80 από Καστοριά 16/04/20 
Συμεωνάκης Κωνσταντίνος, ετών 83 από Κουφόβουνο Έβρου 24/04/20 
Φραζής Δημήτριος, ετών 57 από Αδελαΐδα 28/04/20 
Κακαβάς Απόστολος, ετών 85 από Κοζάνη 29/04/20 
Μανίκας Βλάσσης, ετών 87 από Λήμνο 30/04/20 
Μαλτέζος Ευστάθιος, ετών 68 από Βρονταμά Λακωνίας 08/05/20 
Δημογλίδη Κασσιανή, ετών 81 από Παναρέτη Κοζάνης 11/05/20 
Τομαράς Δημήτριος, ετών 76 από Κλεισούρα Μεσσηνίας 16/05/20 
Ντόγκας Γεώργιος, ετών 84 από Καλοχώρι Μεσσηνίας 20/05/20 
Ρέλλου Γεωργία, ετών 91 από Ξυλόκαστρο Κορινθίας 26/05/20 
Σκούμπρος Λουκάς, ετών 92 από Μαλώνα Ρόδου 27/05/20 
Αραβαντινός Αντώνιος, ετών 78 από Ληξούρι Κεφαλονιά 05/06/20 
Τσώνη Αναστασία, ετών 96 από Φοινικούντα Μεσσηνίας 15/06/20 
Κοτσιώνη Χρυχάνθη, ετών 85 από Πυρρί Γορτυνίας 15/06/20 
Σωτηροπούλου Χρυσούλα, ετών 81 από Μυτιλήνη 16/06/20 
Τσιώρης Κωνσταντίνος, ετών 86 από Βρύνα Ηλείας 17/06/20 
Παύλου Χριστοφόρα, ετών 93 από Λιβάδια Κύπρου 20/06/20 
Πετρίδη Αγγελική, ετών 76 από Άνω Υδρούσα Φλώρινας 22/06/20 
Παυλής Χρήστος, ετών 77 από Κασσάνδρα Χαλκιδικής 23/06/20 
Τσάκος Εμμανουήλ, ετών 87 από Κάμπο Λακωνίας 26/06/20 
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.

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ



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 
 
 
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 
 
 
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        
 

Distinctive Funerals 
414 Port Road 
WEST HINDMARSH SA 5007 
PH: 8241 5151 
 
 
Patsouris & Associates 
82 Halifax Street 
ADELAIDE  SA  5000 
Ph:  8232 1993 
 
 
Adelaide Pavilion 
Cnr South Terrace 
& Peacock Road 
ADELAIDE  SA  5000 
Ph: 8212 7444 
 
 
S.D. Tillett Memorials 
162 West Terrace 
ADELAIDE  SA  5000 
Ph: 8231 5286 
 
 
Europa Print Solutions 
7-9 Osman Place 
Thebarton  SA  5031 
Ph: 8351 7571 


