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At the invitation of the Hellenic Club of Sydney, the Hellenic Studies in South Australia; and thefinancial support of the South Australian Government and by permission of the President of the
Hellenic Republic of Greece, His Excellency Prokopios Pavlopoulos,  a unit of the Hellenic
Presidential Guards “Evzones” arrived in Adelaide for a three day cultural visit to be followed byparticipation in the Anzac Day march/celebrations in Sydney. 

A reception was hosted by the Treasurer, Hon Tom
Koutsantonis MP at the Adelaide Town Hall onThursday 20th April and included many dignitaries,with approximately 600 invited guests from all theGreek communities, parishes and organisations.  Theatmosphere was charged with apprehension; and atthe emergence of the Evzones, patriotism burst thefloodgates and guests erupted into applause andtears.  The Treasurer took pride in welcoming the guests,detailed the alliance of Greeks and Australiansduring WW1 and WW2; the migration linkages ofthe past and the expected benefits to be accrued forGreece and Australia in such exchanges. MrKoutsantonis outlined the program of events andpresented each Evzona with a pair of special RMWilliams boots, made in South Australia. The
Leader of the Evzones Mr Theo Kassimatisresponded with the history of the PresidentialGuards, their “φουστανέλα” with 400 pleatsrepresenting the 400 years of Ottoman rule; thehand-made red “τσαρούχια” with nail/studs on thesoles and black pompoms. He reciprocated bypresenting the Treasurer with a mini-replica of the
“τσαρούχη” and a plaque. 
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South Australian Chief Justice Chris Kourakis of Greek heritage; Consul-General of Greece
Mr Andreas Konstantinos Gouras and the Chairman of Hellenic Studies, Hon Greg Crafter alsoaddressed the audience, speaking on the importance of such exchanges   for both countries.Visits to St Basils Homes for the Aged and Ridleyton Greek Nursing Home, were realised where many of theelderly and their relatives appreciated seeing these special representatives of Greece.  Even though somemay not remember their names, the “τσολιάδες” rekindled memories past for the residents - and for theEvzones, they were emotionally charged as they thought of their own grandparents in Greece.
On Friday evening 21st April the Evzones paraded with contingents of the Australian armed forces,
at the Adelaide Oval, prior to the AFL Anzac football match Port Power Vs Carlton. On Saturday 22nd, the Evzones, escorted by the State Police, marched in their special way from theIntercontinental along North Terrace, past the State Parliament and Government House to attend thewreath laying ceremony at the War Memorial.  Huge crowds followed them along the route.  Dignitaries andrepresentatives laid wreaths for the fallen Anzacs with both national anthems played during the service.At the conclusion, the Evzones remained, honouring the fallen and guarding the War Memorial for threehours, with changes every hour on the hour.  People were able to take photographs with the Evzones,resulting in large numbers remaining until the end of the guard. In the evening, with the setting of the sun,the Evzones attended the Saint George vespers, parading from the Senior Campus of Saint George Collegeto the Church, where they were applauded by huge crowds.  The clergy of the Archdiocese took part in thevespers and in his speech, Bishop Nikandros of Doryleon welcomed the Evzones to Adelaide. He likenedthem to another young soldier of the fourth century, Saint George the Great Martyr. The atmosphere wasemotionally charged as for many elderly parishioners, it was the first time they had seen Evzones.
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Sunday 23rd April dawned with expectations of good weather.Large crowds filled the Church of Saint George at Thebarton. TheEvzones marched in precision from the College to the Church,along Rose Street, flanked by parishioners clapping andapplauding!Emotions ran high as they entered the packed Church, whichwere not felt only by the church crowd - tears overflowed on thefaces of the rigid-on-duty Evzones!  At the conclusion of thechurch service, the Evzones led the procession, followed by theicon of Saint George and the clergy, to the College quadrangle,where speeches of welcome, good wishes and many thanks weredelivered by the Rector of Saint George, Very Rev DiogenisPatsouris, OAM with presents given to leaders of the Evzones,followed by the President of Saint George, Mr George Peters-Portokallas, outlining the entertainment programme andacknowledging the many who contributed to the Paniyiri,including the Evzones, special individuals, the sponsors andhundreds of volunteers.A glorious afternoon, where the Evzones shed their
«φουστανέλες» and participated in discussions with all those present (young and old), tookphotographs, exchanged contact details and created friendships to be rekindled in future. Amazing howquickly people were able to socialize with the Evzones by asking «από πού είσαι λεβέντη μου;».Social media was filled with selfies, videos and photographs posted by individuals – triggering muchdiscussion and comment, here and abroad.  The warmth, humbleness and friendliness of thiscontingent of Evzones, the pride of Greece, made them many friends. 
Regrettably, all good things come to an end - the Evzones left at 5pm!  The Saint George
Community and Parish wished them a safe and enjoyable stay in Sydney, before returning to
their homes in Greece.Records indicate that more than 5,700 people attended the Paniyiri.  Musical entertainment wasprovided by the local Oneiro Band, students of Saint George College danced and fun was had withcomedian George Kapiniaris MC. The singing of Dimitris Kontolazos and his personal band keptpeople interested and entertained for hours.  Young and old danced to the music, enjoyed the food andatmosphere until very late.  As the night was gloriously balmy, people did not want the Paniyiri tofinish!For any event of this magnitude to be organised, many people give their time on a voluntary basis.  Wethank the hundreds of people, members of the Community and Philoptohos, Parents and Friends of theCollege, as well as members of our Youth Group and their parents!  One young man, an ex-student ofSaint George College said “It’s been a long day but feel humbled and grateful to be able to give back
to the community that helped raise me”.
We acknowledge the Government of South Australia, through the Member for West Torrens and
Treasurer, Hon Tom Koutsantonis MP for the financial support; to the Hellenic Club of Sydney
through Mr Arthur Balayannis and Mr George Katsaros for the initiative and overall strategic
planning; to the Hellenic Studies of South Australia through Mr Harry Patsouris for the full
operations of this portion of the trip; to the many financial sponsors and sponsors in kind; to the
hundreds of volunteers, we say “We will not forget. Thank you and may our Patron Saint, Saint
George, bless you all, with your loved ones”.By midnight, the weather had changed and it was raining. When cleaning up the next day, one volunteersaid “Even the skies are sad that the Evzones have left Adelaide”. Ευχόμαστε και του χρόνου!

HELLENIC PRESIDENTIAL GUARDS “EVZONES” IN ADELAIDE 
20-23 April 2017



4 5

Information about Evzones Evzones are part of the armed forces, devoted to the service of thePresident of the Hellenic Republic, guarding the Memorial of theUnknown Soldier located at Syntagma outside the Hellenic Parliamentand the Presidential Residence in Athens.  Applications are receivedfrom youngsters doing their national service, wishing to enter this armof the services.  Selection is based on certain attributes of height, health,commitment, personal demeanour and temperament to withstand longhours without movement of limb.  Communication with their leader is bycode through eye contact and each duty/stint is for one hour!The tenure of an Evzona is nine months, with six week extensive anddiligent training, before service of 7+ months.  The age range of thisgroup is from 19years to 27years. The leader is a career soldier. Theyhave a winter and summer outfit. When on duty, an Evzona cannot speakwhen marching and cannot move or speak when at the Tomb of theUnknown Soldier. People must not talk or touch an Evzona on duty.Women cannot enter this field of national service.Farewelling his mother before leaving Greece, one young Evzona was hugged and told «πάνε με την
ευχή μου παιδί μου και κάνε περήφανη την πατρίδα μας».Reporting through the print media was highly positive; the electronic news reports within Australia andoverseas was extensive; videos and comments through social media were exuberant with manyfriendships created.  For the youngsters of Adelaide, a number have been seen copying the specificEvzones marching style, with much pride!The Evzones are back in Greece and from reports, are carrying in their heart the many positive memoriesof their official visit to Australia.On a personal level, there is a special link for the Patsouris family as Rev Diogenis’ father was an Evzonain 1934. 
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“Ζήτω η Ελλάδα, πατρίδα των γονιών μου,
Ζήτω η Αυστραλία, πατρίδα των παιδιών μου”!

Presvytera Anna Patsouris
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 9.4.17

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στους κατωτέρω
για την προσφορά τους:

Μαργαρίτα Σουμελίδη: Ψάρια (Albany WA)

Jim Elias: Kαλαμάρι

Lina Thessalonikefs: Πιάτα, ποτήρια, χαρτοπετσέτες

Stelios Gaitatzis: Λαχανικά

SA Linen Jim Gatis & John Solomos: Tραπεζομάντηλα

Aubergines Nick & Amelia Kotsanis: Καρπούζια & πεπόνια 

Kefi Restaurant - Jim & Katerina Antonopoulos: Beer 

Continental Bakery: Ψωμί

Μεγάλη επιτυχία είχεκαι αυτή τη χρονιάτο Ετήσιο γέυματης ΦιλοπτώχουΑδελφότητάς μαςτην Κυριακή των Βαΐων.Περισσότερα από 350άτομα συμμετείχανστην εκδήλωσή μαςκαι πέρασαν ευχάριστεςμεσημεριανές ώρεςμε πλούσιο γεύμα.Ευχαριστούμε όλουςγια την συμμετοχή τουςκαι για τα δώρα πουπρόσφεραν για το λαχείοτης ημέρας.

Συγχαρητήριακαι ευχαριστίεςστα Δ. Σ. Κοινότηταςκαι Φιλοπτώχου γιατην οργάνωση, εργασίακαι επιτυχία του γεύματος. Ευχόμεθα ο Θεόςδια Πρσεβειώντου Αγίου ΜεγαλομάρτυροςΓεωργίου να χαρίζεισε όλους υγεία και κάθεχαρά και ευλογία. 
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ΓΕΥΜΑ ΒΑΪΩΝ 9.4.17

Ο π. Κωνσταντίνος και οι συμμετέχοντες στη φιλοτεχνία 
των Σταυρών για την Κυριακή των Βαΐων.
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Μεγάλη Παρασκευή 2017
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Με θρησκευτική κατάνυξηκαι ευλάβεια εκατοντάδεςΧριστιανών μαςπαρακολούθησαν τις ΙερέςΑκολουθίες της Αγίαςκαι Μεγάλης Εβδομάδαςκαι ιδιαίτερα την ακολουθίατης περιφοράς του Επιταφίουτην Μεγάλη Παρασκευή,Χοροστατούντος του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
μας κ. Νικάνδρουκαι την τελετή της Αναστάσεως.Τις Ιερές Ακολουθίεςπαρακολούθησαν, ο Βουλευτήςτης Περιφερείας μας WestTorrens και Υπουργός
Τομ Κουτσαντώνης,ο Κοινοπολιτιακός Βουλευτήςτου Εργατικού κόμματος
Στηβ Γεωργανάςτης Περιφερείας Hindmarshκαι ο Γερουσιαστής
Νίκος Ξενοφών.Οι καλές και ευνοϊκές καιρικέςσυνθήκες, καθώςκαι ο συνεορτασμόςτων Καθολικών, συνέβαλλανστην μεγάλη προσέλευσητων Χριστιανών μας.   
Ευχαριστούμε εγκάρδια
τον κ. Γιώργο Ψωράκη πουτοποθέτησε και αυτή τη χρονιάτην Μεγάλη Οθόνη έξω από τονΝαό μας για να παρακολουθούν,όλοι που ήσαν έξω, τις ΙερέςΑκολουθίες της Μ. Παρασκευήςκαι του Πάσχα.
Θερμές και εγκάρδιες
ευχαριστίες απευθύνουμε
στην Αστυνομία της Ν.Α. 

‘Τμήμα Τροχαίας’ για την
βοήθεια που πρόσφεραν
για την τήρηση της τάξεως
και της ασφάλειας
των προσκυνητών μας κατά
την περιφορά του Επιταφίου
το βράδυ της Μ. Παρασκευής.
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Μεγάλη Παρασκευή 2017
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Πάσχα 2017
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Πανήγυρις Αγίου Γεωργίου
Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Χιλιάδες Χριστιανών συμπαροίκωνμας κατέκλυσαντον πανηγυρίζοντα Ιερό μας Ναό,τόσο στον Εσπερινό του Σαββάτουόσο και στην ΠανηγυρικήΑρχιερατική Θεία Λειτουργίατην κυριώνυμο ημέρα της Εορτής.Οι χιλιάδες των προσκυνητώνπου συμμετείχαν στις ΙερέςΑκολουθίες έζησαν, πνευματικέςκαι συγκινητικές ώρες ψυχικήςανακούφισης.Η παρουσίαση και η συμμετοχήτου Προεδρικού Αγήματος τωνΕυζώνων, τόσο στον Εσπερινότου Σαββάτου όσο και στηνΠανηγυρική Αρχιερατική ΘείαΛειτουργία, συγκίνησε όλους και ήταν μία ιδιαίτερη και ανεπανάληπτη εκδήλωση όχι μόνο για την Κοινότητα-Ενορία μας αλλά και για ολόκληρο τον Ελληνσιμό της παροικίας μας. Μετά την Θεία Λειτουργία έγινε η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γεωργίου κατά μήκος της οδού RoseStreet συνοδεία του Ευζωνικού Αγήματος που κατέληξε στον αύλειο χώρο του Κολλεγίου μας (Senior Campus),όπου έγινε η Απόλυσις της Ακολουθίας.Στη συνέχεια ακολούθησε το Πανηγύρι με ορχήστρες, τον κ. Γιώργο Καπινιάρη MC  και τον  ΔημήτρηΚοντολάζο στο τραγούδι μέχρι τις 8.30μ.μ. Με 6.000 περίπου άτομα το Πανηγύρι σημείωσε μεγάλη επιτυχία.Όλοι που συμμετείχαν πέρασαν χαρούμενες και διασκεδαστικές ώρες με μουσική, χορό, νόστιμα φαγητά,γλυκά και ποικιλία ποτών. Ήταν πραγματικά μια μεγαλειώδηκαι ανεπανάληπτη Θρησκευτικήκαι Κοινωνική εκδήλωση.
Θερμές ευχαριστίες στην Κυβέρνηση
της Νοτίου Αυστραλίας και στον
Βουλευτή και Υπουργό της Περιφερείας
μας κ. Τομ Κουτσαντώνη, για τα έξοδα
της εδώ αποστολής του Ευζωνικού
Αγήματος. 

Εγκάρδιες ευχαριστίες στο Foundation
for Hellenic Studies και ιδιαίτερα στον
Δικηγόρο κ. Χάρη Πατσούρη για τις
πολλαπλές (και μετ’ εμποδίων) ενέργειές
του τόσο για τον ερχομό των Ευζώνων,
όσο και για τον συντονισμό της
διοργάνωσης του Πανηγυριού μας.Τέλος, ευχαριστούμε όλους που με τηνσυμμετοχή τους συνέβαλλαν στην μεγάληεπιτυχία των Πανηγυρικών μαςΕκδηλώσεων.  
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Πανήγυρις Αγίου Γεωργίου
Κυριακή 23 Απριλίου 2017



1312

Πανήγυρις Αγίου Γεωργίου
Κυριακή 23 Απριλίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΟι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου ευχαριστούν όλους που συμμετείχαν στην Πανήγυρι του Πολιούχου και Προστάτου μας Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.Τόσο οι Θρησκευτικές Ακολουθίες όσο και το Πανηγύρι που ακολούθησε μετά την Θεία Λειτουργία, είχαν μεγάλη προσέλευση κόσμου.Ευχαριστούμε εγκάρδια τους οικονομικούς υποστηριχτές (Sponsors) για τηνγενναιόδωρη προσφορά τους, καθώς και όλους τους εθελοντές που εργάσθηκανακούραστα και προσέφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στους Πανηγυρικούςεορτασμούς μας.Ευχόμεθα ο Θεός να χαρίζει σε όλους, υγεία και κάθε ατομική και οικογενειακή χαρά. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΕυχαριστούμε εγκάρδια τον κ. Ζήση Γκίνο από GINOS ENGINEERS PTY LTDγια την δωρεά της αντικατάστασης στις πόρτες του Κολλεγίου μας στο Junior Campus.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Θερμές ευχαριστίες στον κ. Ιωάννη Πέρδιο, για την εντελώς δωρεάν εργασίακαι αντικατάσταση του ηλεκτρικού κινητήρα (motor) στην ηλεκτρονική πόρτα(roller door) στο shed απέναντι της εκκλησίας.
Τους ευχαριστούμε, τόσο για την προσφορά τους αυτή,

καθώς και για τις πολλαπλές προηγούμενες και τους ευχόμεθα
ο Θεός να τους χαρίζει υγεία και κάθε οικογενειακή χαρά και ευλογία.

Κλήρωση Λαχείου Φιλοπτώχου 23.4.17Κατωτέρω παραθέτουμε τους αριθμούς και τα ονόματα των ατόμων που κέρδισαν τα δώρα του Λαχείου μας.Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές του λαχείου, καθώς και όλους που το υποστήριξαν.Τα δώρα κέρδισαν οι κατωτέρω:1st   Prize: No. 0110, Αntigone Kossiavelos2nd Prize: No. 2205, Elias Demo 3rd Prize: No. 1316, Chris Aslanidis 4th Prize: No. 1542, Dimitris Argiridis 5th Prize: No. 0044, Betty Livaditis6th Prize: No. 0945, Anna Kyriacou 7th Prize: No. 0724, Georgia Markesinis

ΠΕΡΙΦΟΡΑ   ΕΚΤΑΚΤΩΝ   ΔΙΣΚΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ   ΜΑΣΠρος ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαν από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μαςγια διάφορους σκοπούς.
Κυριακή των Βαΐων 09/04/17 $1,505
Πατριαρχείου - Πάσχα 16/04/17 $   939
Φιλοπτώχου 23/04/17 $2,010
Internet 30/04/17 $1,001
Special Tray (62 Rose St) 29/05/17 $1,890
Special Tray 11/06/17 $1,142Ευχαριστούμε 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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ΕΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ – MOTHER’S DAY  14.5.2017

Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος ,14 Μαΐου εορτάσθηκε η Εορτή της Μητέρας - Mother’s Day.Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σε όλες τις Μητέρες κατά την είσοδό τους στην Εκκλησία,κυρίες της Φιλοπτώχου μας πρόσφεραν ένα χρυσάνθεμο ευχόμενες Χρόνια Πολλά.Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο π. Διογένης μίλησε για το Ιερό και σημαντικό πρόσωπο  της Μητέραςτονίζοντας τις αρετές και την αφοσίωση στο καθήκον και την αποστολή της στην οικογένειακαι την Κοινωνία. 
Τιμήθηκαν δύο Μητέρες της Ενορίας μας, μία ηλικιωμένη η κα Τούλα Σκούμπρου και μία νέα,
η κα. Γεωργία Μιχαηλάρου, στις οποίες ο π. Διογένης εκ μέρους της Φιλοπτώχου, πρόσφερε από μία ανθοδέσμη. Στα πρόσωπα των δύο αυτών Μητέρων τιμήθηκαν και όλες οι Μητέρεςπρος τις οποίες ο π. Διογένης ευχήθηκε Xρόνια Πολλά και ευλογημένα. 

On Sunday of the Samaritan Woman 14th of May, Mother’s Day was celebrated.As every other year, this year too, our Philoptohos ladies offered, all Mothers who entered the Churcha Chrysanthemum flower and wished them a Happy Mother’s Day - Χρόνια Πολλά.At the end of the Divine Liturgy, Father Diogenis spoke of the Sacred and Significant role of the Motheremphasizing the virtues and dedication to her duty and her great mission towards family and society.Two Mothers of our Parish were honored, an older one Mrs Toula Skoumbros and a younger one,
Mrs Georgia Michailarou, in which Father Diogenis, on behalf of the Philoptohos, offered a bouquet toeach. In the honor of these two Mothers’ all Mothers were also honored and to all of them, FatherDiogenis wished many happy and blessed returns.
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Τιμητικές Διακρίσεις - Certificates of Appreciation  

16

Την Πέμπτη 4 Μαΐου στο Highway Hotel, επιδόθηκαν Τιμητικές Διακρίσεις (Certificate of Appreciation
for Volunteers 2017) σε τρία μέλη του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητας-Ενορίας μας, Μανώλη Πατνιώτη,
Φώτη Δρακόπουλο και Γιώργο Καράπαπα και σε τρία μέλη της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας,
Μαρία Παλτόγλου, Πόππη Πλέσσα και Μαρία Γκαϊτατζή.Eκ μέρους του Γερουσιαστού της Κοινοπολιτιακής Κυβέρνησης και Υπουργού Παιδείας κ. Simon Birmingham,τις Τιμητικές Διακρίσεις επέδωσε η Βουλευτής της Περιφερείας Boothby Ms Nicolle Flint MP.Τόσο τα μέλη της Κοινότητας, όσο και τα μέλη της Φιλοπτώχου έχουν υπηρετήσει πολλές δεκαετίεςστα Διοικητικά Συμβούλιακαι έχουν προσφέρει πολλαπλέςκαι πολύτιμες υπηρεσίεςστην Κοινότητα, Εκκλησίακαι Φιλόπτωχο.Τους απευθύνουμε θερμάσυγχαρητήρια και τουςευχαριστούμε εγκάρδια για τηνπολύτιμη εθελοντική προσφοράκαι εργασία τους.Ευχόμεθα ο Θεός δια Πρεσβειώντου Αγίου ΜεγαλομάρτυροςΓεωργίου να τους χαρίζει υγεία,κάθε ατομική και οικογενειακήχαρά και ευλογία.

Στις 28 Μαΐου 2017 Κυριακή των ΑγίωνΠατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου,είχαμε την χαρά και την ευλογία να έχουμεστην Εκκλησία μας τον Αγιορείτη Ιερομόναχο, π. Χριστόδουλο Καπέτα.Ο π. Χριστόδουλος ευρισκόμενος στηνΑδελαΐδα προς επίσκεψη των συγγενών του,συλλειτούργησε μετά του Ιερατικού μαςΠροϊσταμένου π. Διογένη, π. Κωνσταντίνου, π. Ιωάννου και π. Σπυρίδωνα και εκήρυξετον Θείο Λόγο στον κατάμεστο Ιερό μας Ναό.O π. Διογένης ευχαρίστησε τον πατέραΧριστόδουλο για την ευλογία και την χαράπου μας έδωσε με την συμμετοχή τουκαι συμπροσευχή του κατά την τέλεσητης Θείας Λειτουργίας και του ευχήθηκεο Θεός να του χαρίζει υγεία προς συνέχισητου πνευματικού του έργου.

O π. Χριστόδουλος Καπέτας στο Ναό μας
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εορτή Αγίου Παϊσίου Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Αγαπητοί αδελφοί,
Με την παρόυσα σας κάνουμε γνωστό ότι για δεύτερη
χρονιά εφέτος θα εορτάσουμε την μνήμη του Αγίου
Παϊσίου.

Πρόγραμμα Εορτασμού
• Τρίτη 11η Ιουλίου και ώρα 6.00μ.μ,  Πανηγυρικός

Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία υπό του
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου. 

• Τετάρτη 12η Ιουλίου κυριώνυμη ημέρα της εορτής
του Αγίου. Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
και Αρτοκλασία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
μας κ. Νικάνδρου 8.00 - 10.30 π.μ.

• Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας η Φιλόπτωχος
Αδελφότητά μας θα έχει τσάϊ.

Προσκαλούμε όλους τους Χριστιανούς μας, 
να προσέλθουν στις ως άνω Ιερές Ακολουθίες, 
για να τιμήσουμε την μνήμη του Αγίου, 
να προσευχηθούμε και να επικαλεσθούμε τις προς Θεόν
Πρεσβείες Του.

Από το γραφείο της εκκλησίας
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:   

• κ. Βασίλειος Μαυρογιώργης μετά της δίδος Γιαννούλας Αραμπατζή17/04/17
• κ. Κωνσταντίνου Γρίβα μετά της δίδος Πολυξένης Βαλασάκη 22/04/17
• κ. Scott Conier μετά της δίδος Καλλιόπης Τσουρούτη 22/04/17
• κ. Μενέλαος Μαυραγάννης μετά της δίδος Αθηνάς Batts 29/04/17
• κ. Jonathan Griffiths μετά της δίδος Ντιάνας Χάλτη 20/05/17
• κ. Ανδρέα Ζουμαρά μετά της δίδος Sarah Didone 20/05/17
• κ. Κωνσταντίνος Μανιάτης μετά της δίδος Αγγελικής Hurtado 03/06/17
• κ. Βασίλειος Κυριάκου μετά της δίδος Πολυξένης Λεβέντη 24/06/17

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:

Πελλού Δήμητρα, ετών 67 από Αδάμη Ναυπλίου 01/4/17
Γεωργακόπουλος Ναπολέων, ετών 83 από Νέα Κορώνη Μεσσηνίας 06/4/17
Βαλεοντή Σοφία, ετών 96 από Σάμο 07/4/17
Λεονάρδου Αικατερίνη, ετών 87 από Μεσοχώρια Ευβοίας 24/4/17
Σταθούλης Νικόλαος, ετών 79 από Αρτεμήσιον Αρκαδίας 21/4/17
Καλησημέρας Γεώργιος, ετών 77 από Λαχανιά Ρόδου 21/4/17
Αραμπατζής Νικόλαος, ετών 73 από Γιαννιτσά Πέλλας 27/4/17
Μεταξάς Ευάγγελος, ετών 81 από Κιάτο Κορινθίας 05/5/17
Μόρος Ιωάννης, ετών 72 από Αθήνα 05/5/17
Μπάκουλης Κωνσταντίνος, ετών 80 από Κάραβο Ευβοίας 06/5/17
Λόντος Δημήτριος, ετών 86 από Φαλάνθη Μεσσηνίας 08/5/17
Κουλίζου Μαρία, ετών 90 από Ελιά Λακωνίας 10/5/17
Βλάχος Ιωάννης, ετών 88 από Καλλιανού Ευβοίας 12/5/17
Μιχαηλίδης Γεώργιος, ετών 89 από Θεσσαλονίκη 17/5/17
Κωστοπούλου Αθανασία, ετών 92 από Φενεό Κορινθίας 17/5/17
Χαγιάς Διαμαντής, ετών 92 από Καρίτσα Λακωνίας 29/5/17
Αγαλιανός Φώτιος, ετών 91 από Κάσπακα Λήμνου 01/6/17
Κωνσταντίνου Ιωάννης, ετών 81 από Συριανοχώρι Κύπρου 02/6/17
Αλεξιάδη Σταυρούλα, ετών 86 από Μεσιανή Κοζάνης 05/6/17
Μπούρας Παναγιώτης, ετών 89 από Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας 07/6/17
Τσικνής Νικόλαος, ετών 82 από Χίο 08/6/17
Mάντικος Ιωάννης, ετών 94 από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 09/6/17 
Βλάχου Αναστασία, ετών  79 από Λήμνο 14/6/17
Κουζιώνης Δημήτριος, ετών 87 από Σιάτιστα 19/6/17

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: O κ. Κωνσταντίνος και Μαρία Νικολακάκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Ευστράτιο,με ανάδοχο τον κ. Σωτήριο Νικητόπουλο   01/04/17Ο κ. Daniel και Χριστίνα Scutella εβάπτισαν το αγοράκι τους Βασίλειο,με ανάδοχο την Δις Μαρία Λουκά    02/04/17Ο κ. Ματθαίος και Ζωή Hajnorouzi εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,με ανάδοχο την Νταϊάνα Χάλτη  08/04/17Ο κ. Αναστάσιος και Μιχαήλα Δημητροπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Θεοδώρα,με ανάδοχο την κα Νικολέτα Ταβέρνα      22/04/17Ο κ. Alexander και Κωνσταντίνα Bruce εβάπτισαν το αγοράκι τους Χαράλαμπο,με ανάδοχο την κα Θωμαΐ Συριανού    29/04/17Ο κ. Γεώργιος και Laura Μητροπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,με ανάδοχο τον κ. Χρήστο Κοκκότη    29/04/17Ο κ. Αθανάσιος και Ευγενία Κροτήρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,με ανάδοχο τον κ. Χρήστο Κροτήρη    29/04/17Ο κ. Περικλής και Σάρρα Καρκατσάλη εβάπτισαν το αγοράκι τους Χρήστο,με ανάδοχο την Δις Ευφροσύνη Καρνέση  30/04/17Ο κ. Stefano και Ευανθία Moro εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεσθημανή,με ανάδοχο τον κ. Αδαμάντιο Παπαζαχαρουδάκη  30/04/17Ο κ. Christopher και Χρυστάλλα Little εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γιασεμή,με ανάδοχο τον κ. Αλέξανδρο Thursby    6/05/17Ο κ. Ιωάννης και India Καραμάνη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ηλιάνα,με ανάδοχο τον κ. Σπυρίδων Αρκαδιανό   6/05/17Ο κ. Παναγιώτης και Γεωργία Μιχαηλάρου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αλεξάνδρα,με ανάδοχο την κα Αθανασία Σιταρά    7/05/17Ο κ. Ερμής και Διονυσία Κυπριανού εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ζωή,με ανάδοχο την κα Αμαλία Δάλκου   14/05/17Ο κ. Dustin και Αλεξία Teasdale εβάπτισαν το αγοράκι τους Γαβριήλ,με ανάδοχο την κα Μηλιά Liddell 20/05/17Ο κ. Παναγιώτης και Σάρρα Δαμιανού εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο,με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Γιατράκο  20/05/17Ο κ. Pavel και Δέσποινα Grecian εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Γκαρδιακό    21/05/17Ο κ. Δημήτριος και Ευφροσύνη Λιάπη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αθηνά,με ανάδοχο τον κ. Αλέξανδρο Σιτηρά  27/05/17Ο κ. Δημήτριος και Ευφροσύνη Λιάπη εβάπτισαν το αγοράκι τους Σωτήριο,με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Μάντη    27/05/17Ο κ. Θεόδωρος και Jade Τουλούμη εβάπτισαν το αγοράκι τους Ζαχαρία, με ανάδοχο τον κ Γεώργιο Τσούλο    28/05/17

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το Πανηγύρι μας 23.04.17
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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

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

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

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

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

AFFORDABLE
T I L E S


