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“Αλλοίμονό μου, εάν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο”. Κορ. 9-16
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
Ο ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

«Μέλλει γάρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον του απολέσαι αυτό»
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(Φ. Κ 1986)
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Οι τέσσερις Ευαγγελιστές συνοδεύονται από το συμβολικό «Τετράμορφον» δηλαδή: τον άνθρωπο, το λιοντάρι, το
μοσχάρι και τον αετό.

1) Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος συνοδεύεται από την εικόνα ενός ανθρώπου, επειδή το Ευαγγέλιο του αρχίζει μετο γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου. «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, υιού Δαυΐδ, υιού Αβραάμ».Η παράσταση αυτή τονίζει την Ενανθρώπηση του Κυρίου, την συγκατάβασή Του. «Και καλέσουσι το όνομα
αυτού Εμμανουήλ, ο έστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ημών ο Θεός». Ο ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί: «Ουδέν
γάρ όντως ανέπαυε τον Ιουδαίον, ως το μαθείν αυτού ότι του Αβραάμ και Δαυΐδ έκγονος ήν ο
Χριστός».2) Ο Ευαγγελιστής Μάρκος παρακολουθείται από το λιοντάρι, επειδή «τα του βασιλικού αξιώματος, του
Σκύμνου Ιούδα διαλαμβάνει».Αρχίζει το Ευαγγέλιό Του από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, «φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την
οδόν Κυρίου» τονίζοντας τη βασιλική ιδιότητα, το βασιλικό αξίωμα του Κυρίου και διακηρύττοντας, μέσα απότους λόγους και τα έργα του Κυρίου, τη θεία Του καταγωγή.3) Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εμφανίζεται με την παράσταση ενός «μόσχου», γιατί εξιστορεί το Αρχιερατικό τουΚυρίου υπούργημα, τη θυσία, το «Πάθος» Του.Η παραβολή του Ασώτου εικονίζει τον Κύριο «ώς μόσχον σιτευτόν, που θυσιάζεται, για τη σωτηρία του
κόσμου». Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας γράφει: «Μόσχος νοείται απειρόζυγος μεν του νόμου της
αμαρτίας, σιτευτός δέ καθ’ ο πρό καταβολής κόσμου προώριστο το κατά Χριστόν μυστήριον, η
φρικώδης και μεγάλη θυσία».Ο Λουκάς απευθύνει το Ευαγγέλιό του «τοίς από των εθνών» και επιδιώκει να αποδείξει, ότι ο Υιός του Θεούέγινεν άνθρωπος, για να σώσει τον κόσμο. Δικαίως το Ευαγγέλιό του χαρακτηρίζεται, ως Ευαγγέλιο «της
Ευσπλαχνίας και του ελέους».4) Τέλος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «πνευματικόν ποιήσαι Ευαγγέλιον», κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο,ζωγραφίζεται με την παράσταση ενός αετού, γιατί «δίκην αετού υψιπέτου προς τα ύψη της θείας φύσεως
αιθεροβατεί». Εμφανίζει έτσι τη θεία φύση του Κυρίου, «εν αρχή ήν ο Λόγος και ο Λόγος ήν πρός τον Θεόν
και Θεός ήν ο Λόγος» το ύψος της θεολογίας του Ευαγγελίου του, αλλά και του ιδίου, «έξ ού και Θεολόγος».Την επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος και τη θεία Ανάληψη του Κυρίου, «δηλοί ο αετός».Ο πανάρχαιος αυτός συμβολισμός των τεσσάρων Ευαγγελίων, που συναρτώνται προς τα τέσσερααποκαλυπτικά ζώα, κάνει πιο έντονη την έννοια της δια του Ευαγγελίου αποκαλύψεως και παρουσίας τουΘεού.

(Βιβλίο Τύπος και Συμβολισμός
π. Γ. Μεντιδάκη σελ. 233)

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ
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Γενική Συνέλευση της Φιλοπτώχου 11/10/15
Εκλογή Δ. Συμβουλίου 2015-2018Την Κυριακή 11η Οκτωβρίου 2015 έγινε η Γενική Συνέλευση των μελών της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας.Έγινε ανάλυση της Ταμιακής κατάστασης Εσόδων – Εξόδων τα οποία εγκρίθηκαν από όλα τα μέλη.Στη συνέχεια έγινε η εκλογή του Δ. Συμβουλίου για την 3ετία 2015-2018.Στο Δ. Συμβούλιο εδέχθησαν να συμμετάσχουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τα κάτωθι μέλη:

Καθήμενοι από αριστερά προς τα δεξιά:Βούλα Θεσσαλονικεύς, Γεωργία Σαλαγάρα (Ταμίας), π. Κωνσταντίνος, π. Διογένης (Πρόεδρος), Ζωή Παπαφιλοπούλου (Γραμματέας),Μαρία Παλτόγλου (Αντιπρόεδρος) και Πόπη Πλέσσα
Όρθιες από αριστερά: Μαρία Γκαϊτατζή, Βασιλεία Φαλίδη, Σάσα Μάλλιου (Βοηθός Ταμίας), Διονυσία Μάλλιου, Γεωργία Μαρκεσίνη,Σούζυ Καρτσώνη, Λίτσα Παπαντωνίου-Τούμπα, Αργυρούλα Σταυροπούλου (Βοηθός Ταμίας), Λίτσα Ζαγκότση και Ελένη Λαμπρινού.
Απουσιάζουν: Σούλα Ζαμπούνη (Βοηθός Γραμματέας), Ελευθερία Αποστόλου, Σούζυ Μεταξά, Ερασμία Μπάδιου, Στέλλα Σκάρουκαι Σωτηρία Μισαηλίδη.Στο νέο Δ. Συμβούλιο ευχόμεθα κάθε πρόοδο και επιτυχία στο έργο και τους σκοπούς της.

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣΠρος ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά πουσυγκετρώθηκαν από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορουςσκοπούς.
Φιλοπτώχου 4/10/15 $2,330
Φιλοπτώχου 1/11/15 $ 897
Πατριαρχείου 29/11/15 $1,302Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκωνκαι τους ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου ΜεγαλομάρτυροςΓεωργίου να χαρίζει σε όλους υγεία, χαρά και κάθε ευλογία.
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Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2015 εορτή των Αγίων Αναργύρων στον κατάμεστο Ιερό μας Ναόαπό ενορίτες και άλλους Χριστιανούς μας ετελέσθη το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνουπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Κτητόρων, Ευεργετών, Δωρητών και Ενοριτών μας.Ο π. Διογένης προ της τελέσεως του μνημοσύνου ανεφέρθη στο έργο και την προσφορά όλωντων κεκοιμημένων αδελφών μας τονίζοντας ότι έχουμε ιερόν καθήκον να προσευχόμεθακαι να ενθυμούμεθα όλους τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΓΕΥΜΑ 1/11/15



7

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΓΕΥΜΑ 1/11/15

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου ακολούθησε το Ετήσιο Γεύμα της ΦιλοπτώχουΑδελφότητάς μας το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία.Ευχαριστούμε όλους που με την συμμετοχή τους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσής μας αυτής.Εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο της ημέρας και ιδιαίτεραστους κατωτέρω:
• Δις Λίνα Θεσσαλονικεύς

(ποτήρια, πιάτα και χαρτοπρτσέτες)
• κ. Στέλιο Γκαϊτατζή

(ντομάτες, μαρούλια και αγγούρια)
• κ. Jim Gatis & John Solomos – SA Linen

(τραπεζομάνδυλα)
• κ. Νικ Κοτσάνη – Aubergine’s

(καρπούζια και πεπόνια)
• Δις Στέλλα Κοντοπούλου – Omega Foods

(τυρί)
• Specialty Foods (Voucher $50.00)Ευχαριστούμε όλους που με διάφορους τρόπους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσής μας αυτής.Θερμά συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια της Φιλοπτώχου και της Κοινότητας για την οργάνωσηκαι την εργασία τους στην εκδήλωση αυτή.
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Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τη θεμελίωση του Ιερού μας Ναού(28-11-1965).Για το Ιστορικό αυτό γεγονός τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου την Κυριακή29η Νοεμβρίου 2015 μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας στο χώλ της Κοινότητός μας παρέθεσανκαφέ, τσάϊ, γλυκά και διάφορα εδέσματα για το εκκλησίασμα.Ο π. Διογένης με λίγα λόγια ανεφέρθη στο Ιστορικό αυτό γεγονός τονίζοντας τις προσπάθειες και τηνπροσφορά όλων των ατόμων της εποχής εκείνης που πρωτοστάτισαν στην θεμελίωση του Ιερού μαςΝαού κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους κατωτέρω που έδωσαν εγγύηση το σπίτι τους στην τράπεζαγια το δάνειο της ανέγερσης του Ναού μας: Νικόλαος Πεγκλής, Μιχάλης Παπαγεωργίου, Ανδρέας
Ξενίδης, Παντελής Πάτσαλος, Ανδρέας Κυριάκου, Αντώνιος Χρήστου, Μιχαήλ Κακάς, Μαρία
Κακά, Σταύρος Χατζηβασίλης, Χρυσόστομος Νικίας, Ανδρέας Δημητρίου, Μιχαήλ Παλτόγλου,
Μιχάηλ Αποστολίδης, Σταύρος Κτίστης, Αργύριος Δρούσας και Ιωάννης Κωνσταντίνου.Από τους ανωτέρω σήμερα είναι εν ζωή, ο Δρ. Μιχάλης Κακάς και ο κ. Αργύριος Δρούσας.Ας προσευχόμεθα ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές των κεκοιμημένων πρωτοπόρων στην ουράνιαΒασιλεία Του και στους ζώντας να χαρίζει υγεία και κάθε χαρά και ευλογία.Ευχόμεθα πάντοτε να υπάρχουν συνεχιστές του έργου και των προσπαθειών όλων των προτεργατώνκαι των μέχρι σήμερα υπηρετούντων και προσφερόντων τις υπηρεσίες τους στο ιερό έργοκαι σκοπούς της Κοινότητας-Ενορίας μας.

Εκδήλωση για τη 50η Επέτειο
της Θεμελίωσης του Ιερού μας Ναού
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Εκλογές Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Τριετίας 2015-2018

Μετά τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2015 για την ανάδειξη νέου Δ. Συμβουλίου της Κοινότητας-Ενορίας μαςγια την τριετία 2015-2018, το νέο Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

Καθήμενοι από αριστερά προς δεξιά:Άννα Στρουμπή (Ειδική Γραμματέας), π. Κων Σκουμπουρδής, Κώστας Φωτόπουλος (Γραμματέας), π. Διογένης Πατσούρης,Γιώργος Πορτοκαλάς (Πρόεδρος), Κώστας Μανουράς (Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Κωνσταντινίδης και Παναγιώτης Δόσσης (Επιλαχών).
Όρθιοι από αριστερά προς τα δεξιά:Κώστας Μουρατίδης, Φώτης Δρακόπουλος (Ταμίας), Μανώλης Πατνιώτης, Γιώργος Καράπαπας, Βασίλης Καρνάρος, Βασίλης Τερζής
(Βοηθός Γραμματέας), Ευάγγελος Μέντης, Ιωάννης Παπαεμμανουήλ και Χρήστος Ασλανίδης (Βοηθός Ταμίας).
Απουσιάζουν: Δημήτρης Αργυρίδης και Ιωάννης Γιαννόπουλος.

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:Ο κ. Κωνσταντίνος και Αλεξάνδρα Μάρκου εβάπτισν το κοριτσάκι τους Ηλιάνα,με ανάδοχο την κα Αγάπη Αρετζή 4/10/15Ο κ. Ελευθέριος και Julia Αννίνου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αικατερίνη,με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Αννίνο 17/10/15Ο κ. Ιωάννης και India Καραμάνη εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,με ανάδοχο την δις Ελένη Khoury 25/10/15Ο κ. Σκεύος και Nadia Πατέρα εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,με ανάδοχο την δις Κωνσταντίνα Πατέρα 25/10/15Ο κ. Περικλής και Jie Καρακατσάλη εβάπτισαν το αγοράκι τους Σπυρίδων,με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Πολίτη 1/11/15Ο κ. Mosab και Αικατερίνη Osman εβάπτισαν το αγοράκι τους Ζαχαρία,με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Τσούπα 7/11/15Ο κ. Μιχαήλ και Μελανία Τσουβαλλά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αικατερίνη,με ανάδοχο την κα Άννα Τσουβαλλά 21/11/15Ο κ. Κωνσταντίνος και Δέσποινα Μπαρκούκη εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,με ανάδοχο την Δις Κωνσταντίνα Παππά 28/11/15Ο κ. Παναγιώτης και Romina Τούμπα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Βαλεντίνα,με ανάδοχο την κα Ζωή John 29/11/15Ο κ. Δημήτρης και Sylvia Πασπαλιάρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Απόστολο,με ανάδοχο τον κ. Αλέξανδρο Πασπαλιάρη 6/12/15
Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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We are born and our parents guide us through our infant and formative years. We go to school, 
learn skills for career and life, being carefree with minimal responsibilities. We work to earn  
money whilst making plans and creating wonderful dreams for family life, with all the bravado   
and confidence of a teenager! 

The next phase of life begins with the decision to marry and have a family. A balancing act takes 
place whilst we try to create a safe haven for our children, keeping them well-nourished, guiding 
their aspirations for study and career.  Keeping all the wheels greased for juggling home life,            
work and community commitments is indeed challenging, but highly rewarding.   

Life is a journey with many twists and turns – but very few signposts, therefore requiring                         
re-evaluation of the chosen road and modification of the dreams, aspirations and plans. Every                   
year has lows and highs.  We lose friends and family members – some young and others older.  
Concurrently, newcomers (babies or others) join and replenish our circle of life! 

From time to time, challenges to our health and work are sent to test us and remind us how fragile 
life is!  As a result of these, we re-evaluate our life, current lifestyle and hectic work patterns,                         
whilst remaining committed to the importance of family life! 

Moving house or change in circumstances, provides the opportunity to remember/review the past 
through photos and belongings – it is amazing how much baggage we accumulate over the decades! 
Memories are precious, but they mean little to the next generation. Physical and mental baggage 
hold us back; therefore, freeing oneself from them is indeed liberating – try it!  

Reflecting on life’s journey to date, leads us to “what now?”  Below is a list for consideration: 

• Value family and friends, telling them frequently how much we love them! 

• Be grateful for every pain-free day and look after ourselves, body and soul.  A wise doctor 
said “you are no good to anyone else if you are not good to yourself”. 

• Listen to our body language and when we hear “slow down and smell the roses” – do it! 

• Remember, we are not getting any younger and no-one needs stress in their life! 

• Don’t be reluctant to say “No” if in doubt of ability to undertake task! 

• Don’t go to sleep with anger - resolve problems of the day on the day! 

• Become involved in volunteer work within the Community.  Giving expertise, time             
and energy doesn’t cost much, but is very valuable and highly rewarding! 

Plan and work like life is forever BUT savour and value each moment like it is the last! Regular 
holidays will re-charge batteries, create new memories and re-connect with family and friends.    
No doubt you have heard many of the above statements and resolutions from elders - they were 
valid then and they are valid now! 

Take the opportunity to live well, laugh often, love much, value each other and be kind to 
yourself. During the festive season it is timely to reflect on the past, be grateful for the present                  
and plan for the future!   

May our Lord guide our steps in 2016 and beyond! 

Presvytera Anna Patsouris 

Life is a Journey – Past, Present and Future
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Μεγάλη επιτυχία είχε εφέτος η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Συνταξιούχων του Αγίου Γεωργίουπου εδόθη από το Δ. Συμβούλιό του Συλλόγου την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου. Διακόσια περίπου μέλη παρεκάθισανστο γεύμα. Επίσημοι καλεσμένοι ήσαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος, ο Γενικός μας Πρόξενος
κ. Ανδρέας Γούρας, ο Δήμαρχος του West Torrens κ. John Trainer, η Διευθύντρια του Κολλεγίου μας
κα Γεωργία Καδή, οι Ιερείς π. Διογένης, π. Κωνσταντίνος και π. Σπυρίδων Βουνάσσης.Ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων κ. Γιώργος Πορτοκαλάςκαλωσόρισε τους επισήμους και όλους τους συμμετέχοντεςκαι τους ευχαρίστησε για την παρουσία και συμμετοχή τους.Απεύθυνε ευχαριστίες στο Δ. Συμβούλιο και όλουςτους συνεργάτες του οι οποίοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τουςστις συγκεντρώσεις και στις διάφορες εκδηλώσεις στο χρόνοπου πέρασε.Ευχές και χαιρετισμούς απεύθυναν ο Θεοφιλέστατος,ο Γενικός μας Πρόξενος και ο Δήμαρχος.Παιδιά του Κολλεγίου μας τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικακάλαντα και χόρεψαν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.Μπράβο στα παιδιά μας και στους δασκάλους των για την παρουσίαση του προγράμματος.Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην κάνει την εμφάνισή του ο Αϊ Βασίλης μοιράζοντας δώρα στα παιδιά.Ο Θεοφιλέστατος έδωσε στα παιδιά Ευλογία, μία μικρή εικόνα της Παναγίας.Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Πορτοκαλά και στο Συμβούλιο για την οργάνωση της εκδήλωσης.Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι και έδωσαν ραντεβού για την ερχόμενη χρονιά την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Συνταξιούχων
Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον 1/12/15
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Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, το ελληνικό μας σχολείοπραγματοποίησε με επιτυχία τη Χριστουγεννιάτικη εορτή του,που σήμανε και το τέλος της σχολικής χρονιάς για το έτος 2015.Μαθητές και δάσκαλοι εργάστηκαν με πολύ μεράκι για ναοργανώσουν μικρά θεατρικά, αφηγήσεις, ποιήματακαι τραγούδια, ενώ το χορευτικό τμήμα του σχολείουεντυπωσίασε με τους παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασε.Την εκδήλωση του σχολείου τίμησαν, με την παρουσία τουςκαι το θερμό χειροκρότημά τους, οι συγγενείς και φίλοιτων μαθητών που έμειναν εντυπωσιασμένοι απότην προσπάθεια των μαθητών, μικρών και μεγάλων.Ιδιαίτερη τιμή για το ελληνικό σχολείο υπήρξε η παρουσία τουπ. Κωνσταντίνου Σκουμπουρδή και των Διοικητικών μελώντης Κοινότητάς μας, μεταξύ των οποίων παρευρέθηκεκαι ο Πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Γεώργιος Πορτοκαλάς.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κολλέγιο Αγίου Γεωργίου για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερεστην οργάνωση της εορτής. Τέλος, για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσουμε την Κοινότητά μαςπου κάθε χρόνο στηρίζει τις προσπάθειες των δασκάλων μας.Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας σας εύχεταιΚαλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο έτος 2016!Θεοχτή ΑντωνιάδουΔιευθύντρια

Ελληνικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 5/12/15
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16

ΚΗΔΕΙΕΣ

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

Παυλοπούλου Γεσθημανή, ετών 77 από Αθήνα 23/09/15

Ζαγκότσης Σωτήριος, ετών 85 από Άγιο Δημήτριο Ευρυτανίας 06/10/15

Λιανός Ιωάννης, ετών 84 από Παπαδιάνικα Λακωνίας 15/10/15

Παρασκευάς Ηρακλής, ετών 95 από Βρίνα Ολυμπίας 20/10/15

Διαμαντής Παύλος, ετών 79 από Μουζάκι Θεσσαλίας 22/10/15

Ζωγραφάκης Πανορμίτης, ετών 50 από Αδελαΐδα 27/10/15

Αντωνάς Αλέξανδρος, ετών 4 από Αδελαΐδα 27/10/15

Χασσιώτης Χαρίλαος, ετών 80 από Κρυονέρι Κοζάνης 29/10/15

Freedom (Μακρή) Δέσποινα, ετών 70 από Λήμνο 31/10/15

Γαρδούνη Αγγελική, ετών 82 από Βρίνα Ολυμπίας 02/11/15

Αθανασίου Άννα, ετών 80 από Πάτρα 06/11/15

Παπαδοπούλου Σωτηρία, ετών 56 από Κατσαρού Ηλείας 10/11/15

Τσιβουλίδης Ιωάννης, ετών 78 από Μολόχα Κοζάνης 18/11/15

Πετρόπουλος Χαράλαμπος, ετών 84 από Καρβέλι Μεσσηνίας 18/11/15

Αποστολόπουλος Διονύσιος, ετών 76 από Κεραμιδιά Αμαλιάδας 04/12/15

Κουκούρου Στυλιανός, ετών 28 από Αδελαΐδα 16/12/15

Καλαμποκάς Αναστάσιος, ετών 89 από Πάτρα 16/12/15

Μπατζάβαλης Αναστάσιος, ετών 78 από Τραχιά Ναυπλίου 17/12/15

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.

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:

• κ. Νικολάου Reid μετά της δίδος Στυλιανής Χαραλάμπου 03/10/15

• κ. Μάρκου Johnson μετά της δίδος Γιασιμίνας Webb 04/10/15

• κ. Leonardo Polvere μετά της δίδος Αικατερίνης Γιαννιά 10/10/15

• κ. Αντώνιου Φάκαλου μετά της δίδος Αναστασίας Hunter 10/10/15

• κ. Ευαγγέλου Γανιάρη μετά της δίδος Σταματούλας Τερζή 31/10/15

• κ. Δημητρίου Κόκκινου μετά της δίδος Lorraine Sacco 21/11/15

• κ. Γεωργίου Λαμπέτη μετά της δίδος Αθηνάς Σκαλτσά 22/11/15

• κ. Ιωάννου Γιαννόπουλου μετά της δίδος Στεφανίας Mercorella 28/11/15

• κ. Γεωργίου Γιαχγιά μετά της δίδος Ρεβέκκας Adele 05/12/15

Σε όλους τους νεονύμφους ευχόμεθα εγκάρδια, όπως ο Κύριος τους ευλογεί
πάντοτε, για μια χαρούμενη συζυγική και ευλογημένη οικογενειακή ζωή.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2015-2016

Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες στην Δις Στέλλα Κοντοπούλου από το Omega Foodsπου και αυτή τη χρονιά μας μετέφεραν δωρεάν τα Ημερολόγια από την Ελλάδα.Ευχαριστούμε και ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου ΜεγαλομάρτυροςΓεωργίου να χαρίζει σε όλους τους εργαζομένους στο Omega Foods,υγεία και κάθε εκπλήρωση των προσδοκιών τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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News from our College
St. George

College

Visit of Nikos Kourkoulis at our CollegeOn Friday 27th November, Nikos Kourkoulis by the encouragement of Dr. George Frazis paid an impromptu visitto Saint George College and entertained the students in a mini concert. His love and affinity towards thechildren was evident as he kept them involved in dialogue and songs, culminating in a personalisedautographed photo that Nikos signed for some 300+ students. Amongst the visitors was also the Consul-Generalof Greece, Mr. Andreas Gouras.Thank you Niko for a memorableafternoon at Saint George College.We invite you to come again,whenever you like!!
Nikos Kourkoulis
at the Greek GlendiGreek song, dance, food andculture was in full display onthe weekend of 28-29 Novemberwith the annual Glendi Festival,the highlight of which wasthe hugely successful Greek singerNikos Kourkoulis. The studentsof St George College displayedtheir dancing talents on both daysat the Glendi.
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Επίσκεψη του Νίκου Κουρκούλη
στο Κολλέγιό μαςΤην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο κ. Νίκος Κουρκούληςμε προτροπή του Δρ. Γιώργου Φραζή επισκέφτηκετο Κολλέγιό μας και έδωσε μία μικρή συναυλία γιατα παιδιά μας. Η αγάπη και ο ενθουσιασμός του Νίκουπρος τα παιδιά ήταν εμφανής. Τα παιδιά τραγούδησανκαι χόρεψαν μαζί του και γοήτευσε παιδιά, δασκάλους,γονείς και τον Γενικό μας Πρόξενο κ. Ανδρέα Γούρα.Αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν ότι ο Νίκος υπέγραψεαυτόγραφα για κάθε ένα από τους 300 περίπου μαθητές.Νίκο σε ευχαριστούμε εγκάρδια για το αξέχαστοαπόγευμα στο Κολλέγιό μας.Είσαι ευπρόσδεκτος να μας επισκεφθείς όποτε θέλεις!!
Ο Νίκος Κουρκούλης στο Ελληνικό ΓλέντιΜε Ελληνικό τραγούδι, χορό και φαγητό πέρασε το διήμερο 28-29 Νοεμβρίουστο ετήσιο Ελληνικό Γλέντι, το αποκορύφωμα του οποίου ήταν ο επιτυχημένος Έλληναςτραγουδιστής κ. Νίκος Κουρκούλης. Οι μαθητές του Κολλεγίου Αγίου Γεωργίου έδειξαντο χορευτικό τους ταλέντο σε Ελληνικούς Παραδοσιακούς χορούς και τις δυό ημέρεςόπου τα πήγαν περίφημα.



restaurant

and

function rooms

AFFORDABLE
T I L E S

149 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8159 8001

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

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

Active Watch
Gen. Manager - Ilias Lontos
M: 0404 888 912
Personal Medical Alarms
for Pensioners.
NO COST TO YOU
WITH GOVERNMENT REBATE

Distinctive Funerals
104-106 South Road
WEST HINDMARSH SA 5007
PH: 8241 5151

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

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

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

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

Europa Print Solutions
7-9 Osman Place
Thebarton SA 5031
0419 836 517

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

We wish everyone a Merry Christmas
with Health & Happiness in the New Year 2016

Ευχόµεθα σε όλους Καλά Χριστούγεννα και χαρούµενος ο Νέος Χρόνος 2016

We thank the following individuals and organisations for
continuing to advertise in our Newsletter.

Without their support this Newsletter would not be possible.




