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Με αρκετή καθυστέρηση ετελέσθηκαν την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου 
για την συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 (1821-2021). 

Το Δ. Συμβούλιο της Κοινότητάς μας στη Συνεδρίαση 2 Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε την ανέγερση 
Μνημείου για την συμπλήρωση 200 Ετών από την Επανάσταση του ’21, καθώς και για όλους τους 
αγωνιζόμενους υπέρ ελευθερίας, ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της πατρίδας τους. Διάφορα εμπόδια και 
προβλήματα δεν μας επέτρεψαν να γίνουν τα αποκαλυπτήρια εντός του 2021 
Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Πρωθυπουργό της Εργατικής Κυβέρνησης Ν.Α. κ. Peter Malinauskas 
και τον Βουλευτή της Περιφερείας μας West Torrens κ. Τομ Κουτσαντώνη που με δικές του 
προσπάθειες μας επιχορηγήθηκε το ποσό των $100.000 δολαρίων για την ανέγερση του Μνημείου. 

Όταν μας έγινε γνωστό από το Foundation for Hellenic Studies, ότι με έξοδα της Εργατικής Κυβέρνησης 
Ν.Α., θα έλθει στην Αδελαΐδα Άγημα Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδας για τους εορτασμούς 
της 28ης Οκτωβρίου, ήταν και ευκαιρία, με την συμμετοχή των Ευζώνων να γίνουν και τα αποκαλυπτήρια 
την Παρασκευή 28η Οκτωβρίου. 
Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους: π. Κωνσταντίνο, Χάρη Τσεκουρά, Αντώνη Πριβόπουλο, Θωμά 
Μπόραβο, Χρήστο Ασλανίδη, Λίτσα Ζαγκώτση, Φραντζέσκα Βλασσοπούλου, Ζωή Παπαφιλοπούλου, 
Ιωάννα Νικολούλια, Κώστα Μάρκου, Νίκο Παπανικολάου, Γιάννη Γιωργατζή και Άννα Στρουμπή, 
εργάσθηκε με επιμέλεια και ακούραστα για την οργάνωση και διεξαγωγή των αποκαλυπτηρίων, παρ’ ότι 
ήταν περιορισμένος ο χρόνος. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Σιλουανού, βοηθουμένου υπό των Ιερέων μας π. Διογένη        
και π. Κωνσταντίνο. Συμπροσευχήθηκαν, ο Ναύαρχος Ευθύμιος Μικρός ως Αντιπρόσωπος της Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας 
κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς με την ακολουθία του, ο κ. Τομ Κουτσαντώνης, Πολιτικοί, παροικιακοί παράγοντες 
και μεγάλος αριθμός συμπαροίκων μας.  
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ετελέσθη έμπροσθεν του Μνημείου η Δοξολογία για την Εθνική μας 
Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των αγωνισαμένων και ενδόξως, υπέρ 
Ελευθερίας και ανεξαρτησίας πεσόντων αγωνιστών. 
Εκφωνήθηκαν λόγοι, από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπό μας κ. Σιλουανό, κ. Τομ Κουτσαντώνη Αντιπρόσωπο 
του Πρωθυπουργού κ. Peter Malinauskas, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά,         
και εκ μέρους της Κοινότητάς μας ο Γραμματέας κ. Χάρης Τσεκουράς. Ο κ. Τομ Κουτσαντώνης έκανε 
τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου. 

Εν συνεχεία κατέθεσαν στεφάνι: Εκ μέρους της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Ναύαρχος            
κ. Ευθύμιος Μικρός, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και εκ μέρους της Κοινότητάς μας 
ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Τερζής.

Αποκαλυπτήρια Μνημείου 28/10/22
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Μετά το τέλος της τελετής των αποκαλυπτηρίων εκ μέρους της Κοινότητας-Ενορίας μας προσφέρθηκαν 
στους επίσημους προσκεκλημένους πλούσια εδέσματα και ποτά και έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.  

Πρίν την ανταλλαγή των αναμνηστικών δώρων ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου και του            
Δ. Συμβουλίου ανέφερε τα ακόλουθα: 

Θεοφιλέστατε, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, 

Εκ μέρους του Προέδρου και του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητας-Ενορίας μας, Σας καλωσορίζω στην 
σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ για την παρουσία και συμμετοχή σας. 

Η ανέγερση του Μνημείου είναι ένα Ιστορικό γεγονός που τιμά όχι μόνο την Κοινότητα-Ενορία μας, αλλά 
και ολόκληρο τον Ελληνισμό της Ν. Αυστραλίας. 

Η ανέγερση του Μνημείου θα υπενθυμίζει πάντοτε, όχι μόνο τους αγώνες και θυσίες των Ηρώων του ’21, 
αλλά και τους κοινούς αγώνες Ελλήνων και Αυστραλών, καθώς και όλων που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται 
και σήμερα για την ελευθερία και ανεξαρτησία τους. 

Η φλόγα του Μνημείου που θα είναι πάντα αναμμένη για να φωτίζει τον δρόμο της Ελληνικής μας 
καταγωγής και θα μας υπενθυμίζει τα Ελληνοχριστιανικά μας ιδανικά και το χρέος προς όλους εκείνους που 
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στο πέρασμα των χρόνων, έστω και εάν τα Ιστορικά αυτά γεγονότα μας 
χωρίζουν χρονικά. 

Στο σημείο αυτό, επιτρέψατέ μου να 
ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
για την άδεια που έδωσε στο Ευζωνικό σώμα 
να έλθει στην Αυστραλία και να συμμετάσχει 
στις σημερινές μας Εκδηλώσεις. 

Ευχαριστίες απευθύνω, στο Δ. Συμβούλιο 
του Foundation for Hellenic Studies για τις 
ενέργειες να έλθει το Ευζωνικό Άγημα στην 
Αδελαΐδα, και με την παρουσία τους να 
τιμήσουν και να  λαμπρύνουν το Ιστορικό 
αυτό γεγονός της Κοινότητας-Ενορίας μας  
Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον και Δυτικών 
Προαστίων. 

Αποκαλυπτήρια Μνημείου 28/10/22
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Αποκαλυπτήρια Μνημείου 28/10/22

Μετά την Δοξολογία ο Τελετάρχης  
 κ. Θωμάς Μπόραβος ανέφερε τα ακόλουθα: 

 
Kaurna Miona.   Kaurna Yiata.   Yiato Tambonti 

“We would like to acknowledge this land that we meet on today is the traditional lands for Kaurna 
people and that we respect their spiritual relationship with their country. We also acknowledge the 
Kaurna people as the custodians of the Adelaide region and that their cultural and heritage beliefs are 
still as important to the living Kaurna people today.” 
 

On behalf of the Greek Orthodox Community and Parish of St George Thebarton and Western 
Suburbs it gives me great pleasure in welcoming today: 
His Grace Bishop Silouan of Sinope, Archiepiscopal Vicar of Adelaide of the Holy Archdiocese of 
Australia, The Hon Tom Koutsantonis, Minister for Infrastructure and Transport, Minister for Energy 
and Mining representing the Premier of South Australia the Hon Peter Malinauskas, Vice Admiral 
Efthymios Mikros, representing the Presidency of the Hellenic Republic. I also wish to thank Her 
Excellency for permitting a contingent of the Presidential Guard to be present today. 
Deputy Minister of National Defence the Hon Nikolaos Chardalias, Hon Connie Bonaros Member of 
the Legislative Council, Hon Zoe Bettison MP, Minister for Tourism and Multicultural Affairs,          
Mr Steve Georganas MP, Member for Adelaide, Mr George Psiachas, Counsul-General of Greece in 
Adelaide, Colonel Ioannis Fasianos, Defence Attaché in Canberra, Mr Michael Coxon Mayor of West 
Torrens, Hon Greg Crafter AO, Chair of The Hellenic Studies Foundation, Members of the 
Presidential Guard of the Hellenic Republic including officers and representatives of the Hellenic 
Republic, Ladies, Gentlemen, Distinguished guests. 
 

Regardless of where this day finds you, the 28th October, if you are of Greek heritage chances are you 
have been exposed to a lot of information surrounding ‘OXI’ Day. 
Recently an Italian friend of mine informed me that the Il Duce Benito Mussolini had chosen the           
28th October to enter Greece as it was the anniversary date of his ascent to power.  In my search to 
verify this I came across a poem written in 1941 by Mr John Dennis Mahoney as a tribute to the 
heroism of the Greek Nation after their defeat by the Germans. I will only read the first two verses 
 

Il Duce with his mighty legions 
Knocked at Greece’s ancient gate 

He had forty million people 
And the Greeks had only eight 

With his Fascist banners gleaming 
From the high Albanian Peak, 
“I am coming,” cried Il Duce. 

“Come ahead” replied the Greek. 

“Forward!” shouted the commanders 
With a good old Roman curse; 

And the legions started rolling, 
Rolling swiftly – in reverse, 

And throughout the startled nation 
The news began to leak 

That the Duce had been walloped 
By the sturdy little Greek. 
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Θα ήθελα να καλέσω τον εντιμότατο Αναστάσιο Κουτσαντώνη αντιπροσωπεύοντας τον Premier        
της Νοτίου Αυστραλίας να μας απευθύνει μερικά λόγια. 
I would like to invite the Hon Tom Koutsantonis representing the Premier of South Australia to 
address us. 
Ευχαριστώ εντιμότατε.  
Thank you Minister. 
Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Υφυπουργός της Εθνικής Αμύνης ο εντιμότατος κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς 
να μας απευθύνει τον λόγο του. 
Our next speaker is the Deputy Minister of National Defence, Hon Nikolaos Chardalias of whom    
I call upon to address us. 
Ευχαριστώ εντιμότατε.  
Thank you Deputy Minister. 
Η τελευταία ομιλία είναι ο Γραμματέας της Κοινότητας-Ενορίας του Αγίου Γεωργίου κ. Χαράλαμπος 
Τσεκουράς.  
Our final speaker is the Secretary of St George Community and Parish of St George and ask that  
Mr Harry Tsekouras say a few words. 
Ευχαριστώ κ. Τσεκουρά.  
Thank you Mr Tsekouras. 
 

Before we proceed to the official unveiling of the new monument dedicated to the Fallen Freedom 
Fighters it would be remiss of me not to mention that this monument is not only dedicated to the 
commemoration of 1940-41 but inclusive of the many struggles, battles, of civilian men, women 
and children who fought valiantly, sacrificed their lives for freedom in the Greek Revolution of 1821.  
This is so well encapsulated in the 8th Verse of the Hymn to Freedom by Dionysios Solomos. 

Τότε εσήκωνες το βλέμμα 
μες στα κλάματα θολό, 

και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα, 
πλήθος αίμα Ελληνικό  

Minister Koutsantonis, the St George Community and Parish would be honoured if you could make 
your way to the monument and officially unveil the memorial. 
Thank you Minister. 
Now that the Memorial has been officially unveiled, I would like to call upon Mr Efthymios 
Mikros, Vice Admiral representing the Presidency of the Hellenic Republic Her Excellency  
Mrs Katerina Sakellaropoulou to lay the first wreath. 
The second wreath will be laid by the Hon Tom Koutsantonis representing the Premier of South 
Australia Mr Peter Malinauskas. 
The third wreath will be laid by the Deputy Minister of National Defence Hon Nikolaos Chardalias. 
The fourth wreath will be laid by the President of the Community and Parish of St George,  
Mr Vasilios Terzis. 
Our final wreath will be laid by representatives of Unley High School representing the students of 
the State of South Australia. 

Please be upstanding for the National Anthems of Greece and Australia. 
 

This concludes the formal part of the official ceremony.  I ask that you all remain in your positions 
to allow the Presidential Guards to depart. After their departure I ask the invited guests make their 
way to St George College Junior Campus Hall for Canapes and Refreshments. 
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GREEK WAR OF INDEPENDENCE 1821 

FREEDOM after 400 years under Ottoman Empire rule 

SAINT GEORGE COMMUNITY AND PARISH – “Heroes of 1950-2022” 

Unveiling the monument on 28th October 
2022 by Hon Tom Koutsantonis, MP, 
honoured the fallen heroes of the Greek 
War of Independence 1821 celebrating the 
200 years of FREEDOM since the 400 
years of persecution under the Ottoman 
Empire. 

It is also appropriate to acknowledge and 
honour the many recent heroes who made 
lasting history in the western suburbs, 
Thebarton, during 1950-2022. 

Many Greeks chose to migrate to South 
Australia during the 1950s.  Most of them 
were single men seeking employment 
opportunities and a better way of life, after 
WWII left most countries decimated in 
Europe, including Greece.  They wanted to 
be free to charter their own lives. They 
found labour jobs in rural areas and in 
urban factories. These young migrants brought with them the core values of family life, traditions, culture, language and their Greek 
Orthodox faith. 

In late 1959 a group of residents decided to collect signatures from those 
interested in the development of a new community and church in the 
Thebarton/Mile End area and sent these, together with their request on 14th 
December to the Archbishop of Australia and New Zealand, Archbishop Ezekiel, 
who on 4th January 1960 approved their proposal.   

On 3rd April 1960, the first Greek Orthodox service was held in the Methodist 
Church, corner of South Road and Lurline Street, Mile End when the approved 
proposal was announced to those present, seeking their financial support for the 
building of a church.  Concurrently, efforts were made to find suitable land for 
building the church, whilst promoting the idea to the wider Greek community of 
South Australia. 

The group invited the initial members and interested parties to a special meeting 
on 1st November 1960, with the primary focus being the discussion for the 
purchase of land and then building a church.  Such land was identified in Rose 
Street, Thebarton and as a result of that meeting, a temporary prefabricated 
corrugated iron church was erected there-upon, which provided the venue for the 
community’s temporary religious requirements.   

During 1963, plans were discussed to build a new Byzantine Church and in early 
1965 the architectural drafts were developed and sent to Archbishop Ezekiel for 
approval.  The plans had to be modified with the removal of the dome because the 
church was not a Byzantine model but of basilica design.  Archimandrite Rev Panteleimon Sklavos was the priest at that time who, 
after school also conducted Greek language lessons.  Archbishop Ezekiel laid the foundation stone for Saint George Church on 28th 
November 1965 and by July 1966, the dream of the migrant heroes became a reality – the Church of Saint George Thebarton was 
completed.   

Archbishop Ezekiel officiated at the opening service of Saint George Church on 14th August 1966 in the presence of State and local 
government dignitaries as well as many parishioners.  Over the next few years, many efforts were made to raise funds for the 
operations of the new Church. 

In June 1970, the Community of Saint George commenced a new period of progress with the appointment of Reverend Father 
Diogenis Patsouris, who started his new role with zeal, vision and energy in order to generate sufficient funds to furnish the church 
with the required fixtures; to improve the outside of the Church and to expand the Community’s programs. 
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GREEK WAR OF INDEPENDENCE 1821 

The development of a bilingual Greek Orthodox 
College was the dream and vision of Father Diogenis 
who believed higher education for our youth needed to 
be the focus of Saint George Community.   He initiated 
discussions with relevant people in the Greek and 
Australian community from 1980.  As a result of the 
Annual General Meeting in 1982, a committee 
comprising of Father Diogenis Patsouris, Mr John 
Kiosoglous and two representatives from the 
Community visited the Premier of South Australia, 
Hon David Tonkin MP to discuss the creation of a 
bilingual Greek Orthodox College.   

Saint George Greek Orthodox College opened its 
doors in February 1984 with 27 students in Years 1, 2 
and 3.  By the end of 1984, there were 34 students.                  
The College logo was “Forever Excelling”. 

During the 39 years of operation and progression of the College, many people contributed to the development of the first bilingual 
Greek Orthodox College in South Australia.  The leadership, the tireless efforts, personal commitment and financial assistance 
provided by Mr Basil Taliangis for over 20+ years is very much appreciated and applauded.  The continued encouragement, 
blessing, spiritual guidance and support of our Primate, Archbishop Stylianos and the successive Bishops in South Australia, has 
contributed to the ethos of the College and enabled it to proceed successfully. Successive State Governments have also assisted 
financially, from time to time. 

The Saint George Community and Parish is a strong and dynamic organisation, with plans for expansion in the range of activities 
and services it can provide to its parishioners and the Greek community in the western suburbs, as well as the wider community, 
through its youth programs.  One such program was the teaching of Byzantine music and the creation of a choir by Mr Elias 
Frangoulis, which continues to benefit all the communities in South Australia.    

Appropriate gatherings were initiated and continue for the elderly – “the local heroes of 1950-2022”. Unfortunately, many of the 
earlier heroes are no longer with us!  May they rest in peace, alongside the heroes of 1821.  

For all the above achievements, we thank those who contributed voluntarily their valuable time, their expertise and financial aid 
for the operations of the Saint George Church and its many programs.  Many thanks also to the parents of Saint George College 
students who supported the vision of Rev Father Diogenis Patsouris.  It is evident that volunteerism is still alive and well within 
this Community. 

We now encourage the Old Scholars of the College and the young couples of our Church to honour those who have made sacrifices 
in the past so that we may be free to enjoy the fruits of their labour. 

Saint George the dragon slayer, 
nor the fallen heroes of the 
Greek War of Independence, 
seek sacrifices.  
They ask that the core values of 
a Hellene continue, through 
respecting and honouring our 
parents and family, the 
retention of our language, 
customs, culture, traditions and 
practising the Greek Orthodox 
faith in this free, hospitable 
country Australia, which we 
call home.  
May our Patron Saint, Saint 
George, bless us all and grant 
Memory Eternal to the fallen 
heroes.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Από την εκδήλωση του Ελληνικού μας Σχολείου το Σάββατο 29 Οκτωβρίου,  
για την Επέτειο της Εθνικής μας εορτής 28ης Οκτωβρίου 1940-1941. 

Ανακοίνωση 
Προς τους Γονείς των παιδιών του Ελληνικού μας Σχολείου 

Αγαπητοί Γονείς, 
Άλλη μιά σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος,  
Αναλογιζόμενοι την χρονιά που πέρασε, έρχονται στις σκέψεις μας όλες οι προσπάθειες που έγιναν 
για να μπορέσει το σχολείο μας να επιτύχει την αποστολή του στην διδασκαλία της Ελληνικής μας 
γλώσσας. 
Απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια στην Διευθύντρια του σχολείου μας κα Μαρία Μιλτιάδου         
και τους Δασκάλους μας για την επιμελή φροντίδα και αφοσίωσή τους στο διδακτικό τους έργο       
και αποστολή. 
Είμαστε βέβαιοι ότι και οι γονείς αναγνωρίζουν το έργο τους και εκτιμούν την προσφορά τους. 
Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους γονείς, που εμπιστευθήκατε την διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας 
στο σχολείο μας και εκτιμούμε την προτίμησή σας προς το Ελληνικό μας Σχολείο. 
Απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας, που με επιμέλεια 
παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτής της σχολικής μας χρονιάς και τα συγχαίρουμε 
για την πρόοδο και επιτυχίες τους που αντανακλούν στις προσπάθειες και φροντίδες όλων των 
γονέων. 
Ευχόμεθα κάθε μελλοντική πρόοδο και επιτυχία στις προσπάθειες των παιδιών σας. 
Καλά Χριστούγεννα, ευλογημένος ο Νέος Χρόνος 2023 και καλή επιστροφή στο Ελληνικό 
μας Σχολείο το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023. 

Με εκτίμηση 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας  
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Αγιασμός 12ης Τάξης Κολλεγίου 4/11/22 

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στον Ναό μας ετελέσθη                         
ο καθιερωμένος Αγιασμός για τα παιδιά της 12ης τάξης του Κολλεγίου 
μας πριν αρχίσουν οι διαγωνισμοί. 
Τον Αγιασμό ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Σιλουανός, 
βοηθούμενος από τον π. Διογένη και π. Κωνσταντίνο και 
συμπροσευχήθηκαν όλα τα παιδιά του Κολλεγίου μας. 
Ο Θεοφιλέστατος αφού αγίασε με την σειρά όλα τα παιδιά της          
12ης τάξης, τους απεύθυνε πατρικές συμβουλές, παραινέσεις και ευχές. 

Εκ μέρους των παιδιών της 12ης τάξης μίλησαν ο μαθητής 
Yoell Woldegzi και η μαθήτρια Αριάνα Αποστόλου. 

Τέλος, ο Διευθυντής κ. Peter Καραμόσχος ευχαρίστησε τον 
Θεοφιλέστατο και τους Ιερείς για την τελετή του Αγιασμού, καθώς 
και τους παρόντες γονείς ευχόμενος κάθε επιτυχία στους 
διαγωνισμούς της 12ης τάξης του Κολλεγίου μας. 
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Μνημόσυνο Κεκοιμημένων 6/11/22

Με επιτυχία έγινε το Ετήσιο Γεύμα που 
διοργανώνεται από τα Δ. Συμβούλια 
Κοινότητας και Φιλοπτώχου, την πρώτη 
Κυριακή μετά από την 1η Νοεμβρίου, εορτή 
των Αγίων Αναργύρων.  

Περισσότερα από 300 άτομα παρευρέθηκαν 
στο πλούσιο από φαγητά Γεύμα που 
ετοίμασαν τα Μέλη του Δ. Συμβουλίου 
Κοινότητας και Φιλοπτώχου μας. 

Ευχαριστούμε όλους που με την συμμετοχή 
τους συνέβαλλαν στην επιτυχία της 
εκδήλωσής μας αυτής. 

Θερμές ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο, καθώς και στους κατωτέρω δωρητές 
διαφόρων ειδών για το Γεύμα: 

 
Κατάστημα Gaganis 20 σάκους κάρβουνα 
Μαργαρίτης Γιάννης Fat Chicken Πατάτες  
Παπανικολάου Νίκος Κρασί  
Μάρκου Κώστας Κρασί & Σαμπάνια 
Τομαράς Νίκος Ψωμί 
Στρουμπή Άννα Ψωμί 
Ζαχαροπλαστείο Κάλυμνος Γλυκά 
Φ. Δρακόπουλος και Χ. Ασλανίδης Μπύρα και Ποτά 
Ανώνυμος Λαχανικά 
Ασλανίδη Μαρία 4 ταψιά κριθαράκι 
Omega Foods Στέλλα Κοντοπούλου Ρύζι και Φέτα 
Σαλαγάρα Πόπη Παστέλι 
Adelaide Pavilion Τραπεζομάντηλα 

 

Θερμά ευχαριστήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου, καθώς και σε όλους που 
εργάστηκαν για την προετοιμασία και άρτια οργάνωση. 

Ετελέσθη και αυτή τη χρονιά Κυριακή 
6η Νοεμβρίου, το καθιερωμένο Ετήσιο 
Μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως πάντων 
των κεκοιμημένων, Ευεργετών, Μελών 
και Ενοριτών της Κοινότητας και 
Εκκλησίας μας. 

Ο π. Διογένης προ της τελέσεως του 
Μνημόσυνου μίλησε για την ωφέλεια 
των Μνημοσύνων τόσο για τους 
κεκοιμημένους αδελφούς μας, όσο και 
για τους επιζώντας και ευχαρίστησε 
ολους για την πολυάριθμη συμμετοχή 
και συμπροσευχή τους.    

Από το Ετήσιο Γεύμα 6/11/22
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Από το Ετήσιο Γεύμα 6/11/22
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Από το Ετήσιο Γεύμα 6/11/22
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Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες  

Δημοτικούς Συμβούλους WEST TORRENS 

Οι Ιερείς και τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου απευθύνουν θερμά και εγκάρδια 
συγχαρητήρια για την επανεκλογή της Ελισάβετ Παπανικολάου και την εκλογή για πρώτη φόρα  
της Ζωής Παπαφιλοπούλου στις Δημαρχιακές εκλογές του West Torrens. 
Η Ζωή Παπαφιλοπούλου είναι 
Γραμματέας της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητάς μας και για πολλά 
χρόνια διδάσκει στο Ελληνικό 
Σαββατιανό μας σχολείο. 
Είμαστε βέβαιοι ότι από τη νέα 
θέση της θα προσφέρει θετικά τις 
υπηρεσίες της στην εκλογική 
περιφέρεια Θέμπαρτον και γενικά 
στην Δημαρχία του West Torrens. 
Θερμά Συγχαρητήρια! 
Η Ζωή με συνεργάτες της. 

Από την επίσκεψη του Δημάρχου Καλαμάτας στην Αδελαΐδα,  
κ. Θανάση Βασιλόπουλου 24/10/22 
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Ετήσια εκδήλωση 12ης Τάξης του Κολλεγίου μας 17/11/22

Με επιτυχία έγινε την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου στο Pavilion η ετήσια εκδήλωση για τα παιδιά της 12ης τάξης      
που αποφοίτησαν από το Κολλέγιό μας.  
Σε οικογενειακή ατμόσφαιρα παιδιά, γονείς, παππούδες και Δάσκαλοι είχαν μια ευχάριστη και χαρούμενη βραδιά,        
με ποικιλία φαγητών και ένα πλούσιο και ευχάριστο πρόγραμμα. 
Μίλησαν τρία παιδιά της 12ης τάξης, Isabella Aronis (College Captain), Alex Kambanou Nikolic (College Vice 
Captain), Sarah Bayew (College  Prefect) και αναφέρθηκαν στις προσωπικές τους εμπειρίες και μαθητική τους ζωή, 
κατά την διάρκεια της φοιτήσεώς τους στο Κολλέγιο. Επίσης, μίλησαν ο Διευθυντής του Κολλεγίου μας     
κ. Peter Καραμόσχος και ο π. Διογένης. 
Ο π. Διογένης συνεχάρη τα παιδιά για τις επιδόσεις τους, ευχόμενος κάθε πρόοδο και επιτυχία στους μελλοντικούς 
οραματισμούς και επιδιώξεις τους. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Board κ. Εμμανουήλ Κατσιδώνη και τα μέλη για την 
εργασία και εύρυθμη Διοίκηση του Κολλεγίου μας, τον Διευθυντή και τους Δασκάλους για το διδακτικό τους έργο, 
καθώς και τους γονείς για την υποστήριξη και εμπιστοσύνη που έδειξαν όλα τα χρόνια για την διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών τους στο Κολλέγιό μας. 
Απεύθυνε συγχαρητήρια στην Καθηγήτρια Αγγελική Δρακοπούλου για την προεργασία και παρουσίαση του προγράμματος. 
Τέλος, μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ, 
καθώς και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Σιλουανού.  
Ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευλογημένος παρά Κυρίου ο Νέος Χρόνος 2023. 



ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ  
Κ.Κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 25/11/22 – 30/11/22
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Ποιμαντική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
και Ποιμενάρχης μας κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ από την Παρασκευή                    
25 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου εις την πόλιν μας. 
Ο Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος από τον Αρχιδιάκονό του                      
π. Αθηνάγορα, αφίχθη εις το Αεροδρόμιο της Αδελαΐδας την 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και τον υποδέχθηκαν, ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπός μας κ. Σιλουανός, οι Ιερείς και λαϊκοί παράγοντες. 
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα ετέλεσε            
τον Αγιασμό, κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου της Νεολαίας Ν.Α.    
και ήταν ο κύριος  ομιλητής του Συνεδρίου. 
Το Σάββατο το απόγευμα είχε συνάντηση με τους Ιεροψάλτες της 
πόλης μας και φοιτητές της Βυζαντινής Μουσικής.  
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου προεξήρχε Αρχιερατικού Συλλείτουργου 
μετά των Θεοφιλέστατων Επισκόπων Μελόης Αιμιλιανού και Σινώπης Σιλουανού, ετέλεσε Θυρανοίξια στο νέο 
Αρχιεπισκοπικό Ναό στο προάστειο Bowden Ν.Α. και την εις Διάκονον χειροτονία του π. Πέτρου Γεωργιάδη. 
Την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου είχε Ιερατική Συνάντηση με τους Ιερείς της Αδελαΐδας προς τους οποίους μεταξύ άλλων 
πνευματικών συμβουλών, τόνισε το θέμα της ενότητας στην Εκκλησία και Αρχιεπισκοπή μας. 
Την Κυριακή το βράδυ εις την αίθουσα της Κοινότητας-Ενορίας Προφήτου Ηλιού Norwood παρεκάθισε στο προς τιμή 
του διοργανωθέν Δείπνο. 
Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Ανδρέου στο Noarlunga και εχειροθέτησε 
σε Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου τον π. Χριστόδουλο Βασιλάρη Ιερατικό Προϊστάμενο του Ναού. 
Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου κυριώνυμη ημέρα της εορτής του Αγίου Ανδρέου, προεξήρχε Αρχιερατικού Συλλείτουργου 
μετά των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων, Μελόης Αιμιλιανού και Σινώπης Σιλουανού, και ετέλεσε την εις Πρεσβύτερον 
χειροτονία του Διακόνου π. Πέτρου Γεωργιάδη και την εις Διάκονον Χειροτονία και κ. Ιωάννου Σαριδάκη. 
Απευθύνουμε θερμά και εγκάρδια συγχαρητήρια τόσο στον π. Χριστόδουλο, όσο και στον π. Πέτρο Γεωργιάδη και 
Ιεροδιάκονο Ιωάννη Σαριδάκη και ευχόμεθα «Η Θεία χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα 
αναπληρούσα» να φωτίζει τον δρόμο της Ιερατικής τους αποστολής, ώστε να αναδειχθούν «ΆΞΙΟΙ» στον Πνευματικό 
αμπελώνα της Εκκλησίας μας προς δόξα Θεού και ψυχική ωφέλεια του Χριστεπωνύμου πληρώματος της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής μας. 



ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ  
Κ.Κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 25/11/22 – 30/11/22
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Εκδήλωση για τα Ονομαστήρια του π. Διογένη

17

Από την Εκδήλωση που εδώθη στο Μεζέ-Μαζί από τα Διοικητικά Συμβούλια Κοινότητας         
και Φιλοπτώχου για τα oνομαστήρια του π. Διογένη (Δευτέρα 5/12) την Κυριακή το βράδυ 4 Δεκεμβρίου. 

Επίσης, την Δευτέρα 5/12 είχε τα γενέθλια η Γραμματέας της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας,                        
Ζωή Παπαφιλοπούλου στην οποία ευχήθηκαν όλοι «Χρόνια Πολλά».
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 10/12/22

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 έγινε η καθιερωμένη εκδήλωση για την λήξη των Ελληνικών μαθημάτων      
της σχολικής μας χρονιάς. 
Στο κατάμεστο χωλ του Κολλεγίου μας από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και συγγενείς των παιδιών του σχολείου μας, 
μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν με επιτυχία ένα ευχάριστο και χαρούμενο πρόγραμμα, με διάφορες απαγγελίες, 
τραγούδια και χορούς. 
Η Διευθύντρια του σχολείου μας κα Μαρία Μιλτιάδου ευχαρίστησε τους γονείς για την παρουσία τους στην εκδήλωση 
και την φροντίδα που δείχνουν για να μάθουν τα παιδιά τους Ελληνικά. 
Απεύθυνε ευχαριστίες, στους συναδέλφους της για τις προσπάθειές τους στο χρόνο που πέρασε. 
Ο π. Διογένης ευχαρίστησε την Διευθύντρια και τους Δασκάλους για το αξιέπαινο έργο που επιτελούν και τους γονείς 
για την φροντίδα και τους κόπους που καταβάλλουν για να μάθουν τα παιδιά τους την Ελληνική γλώσσα.   
Ευχαρίστησε το διδακτικό προσωπικό για την οργάνωση της εκδήλωσης και απεύθυνε συγχαρητήρια στα παιδιά για την 
παρουσίαση του προγράμματος και για τις επιδόσεις τους στο χρόνο που πέρασε. 
Μετέφερε σε όλους, τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ     
και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Σιλουανού, ευχόμενος σε όλους  

Καλά Χριστούγεννα και Ευλογημένος ο Νέος Χρόνος 2023. 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 10/12/22ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 10/12/22
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 10/12/22
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We had the pleasure of celebrating our Early 
Learning Centre (ELC) Graduating students.  
The ceremony was held at our Junior School campus, 
in front of their families, the students performed 
Christmas carols, with the Principal and Assistant 
Principal joining in.  
We celebrated the growth and achievements of our 
young learners, as well as their preparation for the 
next stage of their schooling. 
We wish all our ELC students the best as they enter 
"big school." We are excited to see their development 
in our reception class.  
A special thanks to Ms Copeland, Ms Nikolakopoulos, 
Ms Kanakaris and Mr Alves from our ELC, as well as 
Mr Apostolou, our Assistant Principal, for preparing 
our children for their futures. 
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 GRADUATING CLASS OF 2022
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:    
 

Ο κ. Μιχαήλ και Katrina Μαργαρίτη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία, 
με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Μαργαρίτη 1/10/22 
 
Ο κ. Χρήστος και Marija Ανεμούρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Εύα, 
με ανάδοχο τον κ. Filip Stefanovski 1/10/22 
 
Ο κ. Julian και Γεωργία Pagnozzi εβάπτισαν το αγοράκι τους Λουκά, 
με ανάδοχο την κ. Μαρία - Μαγδαληνή Di Palma 2/10/22 
 
Ο κ. Χαράλαμπος και Charnie Καντάρια εβάπτισαν το αγοράκι τους Παλαιολόγο, 
με ανάδοχο τον κ. Ματθαίο Καντάρια 2/10/22 
  
Ο κ. Νικόλαος και Βελίκα Φέρλα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αγγελική, 
με ανάδοχο τον κ. Σωτήριο Φέρλα 8/10/22 
 
Ο κ. Domenic και Αικατερίνα Marino εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωσταντίνο, 
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Αρχαρίδη 9/10/22 
 
Ο κ. Αλέξανδρος και Αγαθή Σταματοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωσταντίνο, 
με ανάδοχο τον κ. Φίλιππα Σπύρου 23/10/22 
 
Ο κ. Ηλίας και Αναστασία Goulding εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Άννα, 
με ανάδοχο την δις Έλλη Χόνδρου 29/10/22 
 
Ο κ. Αναστάσιος και Natalia Ευδοκίου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αναστασία, 
με ανάδοχο τον κ. Σταύρο Παπαγιάννη 29/10/22 
 
Ο κ. Παύλος και Ραχήλ Murphy εβάπτισαν το αγοράκι τους Θεόδωρο, 
με ανάδοχο τον κ. Συμεών Τσιαπάρη 30/10/22 
 
Ο κ. Ιωάννης και Dragana Μησσίκου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Λυδία, 
με ανάδοχο την δις Milica Stojanovic 30/10/22 
 
Ο κ. Δημήτριος και Ελένη Santin εβάπτισαν το αγοράκι τους Χρήστο, 
με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Μπούρα 5/11/22 
 
Ο κ. Χαράλαμπος και Στυλιανή Παπαχαρησίου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σελήνη, 
με ανάδοχο την δις Ζωή Ανεμούρη 5/11/22 
 
Ο κ. Luca και Στυλιανή Lussu εβάπτισαν το αγοράκι τους Λεονάρδο, 
με ανάδοχο τον κ. Συνέσιο Γιαννίκου  5/11/22 
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

 
Ο κ. Christian και Ελένη Schina εβάπτισαν το αγοράκι τους Λέων, 
με ανάδοχο την δις Ανδριάνα Κοντάκου 12/11/22 
 
Ο κ. Σπήλιος και Αικατερίνη Μιχαλοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωσταντίνο, 
με ανάδοχο την δις Αικατερίνη Testa 13/11/22 
 
Ο κ. Jonathon και Ασημίνα Arena εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αλεξία, 
με ανάδοχο την κα Ιωάννα Τρικαλιώτη 19/11/22 
 
Ο κ. Christopher και Rebecca Wagner εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Βασιλεία, 
με ανάδοχο την κα Ραχήλ Murphy 19/11/22 
 
Ο κ. Αβραάμ και Σταματία Γρηγορίου εβάπτισαν το αγοράκι τους Παράσχο, 
με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Νικολάου 19/11/22 
 
Ο κ. Ιάκωβος και Νικολίτσα McGregor εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Παναγιώτα, 
με ανάδοχο τον κ. Χριστιάνο Μπλιά 20/11/22 
 
Ο κ. Δημήτριος και Αικατερίνη Ραφτοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο, 
με ανάδοχο τον κ. Μιχαήλ Κόντο  3/12/22 
 
Ο κ. Κωνσταντίνος και Πολυξένη Γρίβα εβάπτισαν το αγοράκι τους Τσαμπίκο, 
με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Τσουμπαράκη  10/12/22 
 
Ο κ. Νικόλαος και Μαρία Δεσύλλα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Πηνελόπη, 
με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Σκλάβο 11/12/22 
 
Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται. 
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ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ Ν.Α. 

60 ROSE STREET THEBARTON SA 5031 TEL. 843 7666 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤJΝ 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝJΝ, ΠΡJΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙJΝ 2022-2023 
 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   2022 
 

11 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤJΝ  ΑΓΙJΝ  ΠΡΟΠΑΤΟΡJΝ. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-11.00 b.μ. 
12 ΔΕΥΤΕΡΑ Αγίου Σbυρίδωνος, Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-9.30 b.μ. 
15 ΠΕΜΠΤΗ Ελευθερίου Ιερομάρτυρος και μητρός αυτού Ανθίας.  

  ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-9.30 b.μ. 
17 ΣΑΒΒΑΤΟ Αγ. Διονυσίου, Δανιήλ του Προφήτου. Όρθρος και Θ. Λειτουργία 8.00-9.30 b.μ. 
18 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕJΣ. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-11.00 b.μ. 
22 ΠΕΜΠΤΗ Αγ. Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας. ΄Ορθρος και Θ. Λειτουργία 8.00-9.30 b.μ. 
23 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ακολουθία των Μεγάλων Jρών, 8.00-9.30 b.μ.  Δεν τελείται Θεία Λειτουργία. 
24 ΣΑΒΒΑΤΟ Ευγενίας Οσιοbαρθενομάρτυρος. Θεία Λειτουργία 8.00-9.30 b.μ. 
                            Θεία Κοινωνία μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. 
 ΣΑΒΒΑΤΟ  Ο Μέγας Εσbερινός των Χριστουγέννων  5.00-6.00 μ.μ. 
25      ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΄Ορθρος & Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου 6.00-9.00 b.μ. 
26  ΔΕΥΤΕΡΑ  Σύναξη της Υbεραγίας Θεοτόκου. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-9.30 b.μ. 
27  ΤΡΙΤΗ  Του Αγίου Στεφάνου. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-9.30 b.μ. 
31 ΣΑΒΒΑΤΟ  Ο Μέγας Εσbερινός Περιτομής & Αγίου Βασιλείου 5.00-6.00 μ.μ 
 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   2023                                                                                                                          
 

1 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜCΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ   
 Μνήμη του Αγίου Βασιλείου. ΄Ορθρος και Θεία Λειτουργία, Δοξολογία                                                                 
 εbί τη ενάρξει του Νέου Έτους και τελετή της Βασιλόbιττας 8.00-11.00 b.μ.   
5 ΠΕΜΠΤΗ Παραμονή των Φώτων. Ακολουθία των Μεγ. <ρών και ο Μέγας ΕσPερινός  

  των Θεοφανείων μετά της Θ. Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου και συνέχεια  

  Μέγας Αγιασμός, 8.00-11.00 b.μ. 
6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. Όρθρος, Θ. Λειτουργία και ο Μέγας Αγιασμός 8.00-11.00 b.μ. 
7  ΣΑΒΒΑΤΟ Η Σύναξις του τιμίου, ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου                                                                    
  και Βαbτιστού Ιωάννου. Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-10.00 b.μ. 
8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦJΤΑ. ΄Ορθρος, Θεία Λειτουργία, 8.00-11.00 b.μ.  

και μετάβαση στο GLENELG για τον καθιερωμένο Αγιασμό των Υδάτων  

συνέχεια το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. 
   

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας, Φιλοbτώχου  
και Νεολαίας εύχονται σε όλους τους Χριστιανούς μας, 

 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ   
ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ  

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ Ο  ΝΕΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ  2023 
 

 

 
Όσοι αbό τους ενορίτες μας εbιθυμούν να bεράσει ο bάτερ για Αγιασμό 

αbό το σbίτι τους, bαρακαλούνται να αφήσουν όνομα και διεύθυνση στην Εκκλησία. 
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ΠΕΡΙΦΟΡΑ   ΕΚΤΑΚΤΩΝ   ΔΙΣΚΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ   ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαν  
από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς. 

Φιλοπτώχου $  1,505    6/11/22 
Ιεραποστολή – New Zealand $  1,250  20/11/22 
Πατριαρχείου $     810  27/11/22 

Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν και τους ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών  
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζει σε όλους υγεία, χαρά και κάθε ευλογία.

ΓΑΜΟΙ

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

ΒΛιάπτσης Χρήστος, ετών 86 από Γιαννιτσά   7/10/22 
Σκλαβούνος Σπύρος, ετών 85 από Άργος 10/10/22 
Μιχαλόπουλος Διονύσιος, ετών 88 από Μεσσηνία 11/10/22 
Κουλίζου Ελένη, ετών 91 από Ελιά Λακωνίας  13/10/22 
Κάκας Μιχάλης, ετών 82 από Αδελαίδα 19/10/22 
Σκουρουμούνης Γεώργιος, ετών 86 από Κύπρο 31/10/22 
Τσαρουχά Φωτεινή, ετών 68 από Αρκαδία   2/11/22 
Ρουμελιώτη Αικατερίνη, ετών 86 από Μυτιλήνη 14/11/22 
Τρίμης Νικόλαος, ετών 95 από Προσιδάκι Ολυμπίας 18/11/22 
Κότσιρας Παναγιώτης, ετών 83 από Λατζοϊ Ηλείας   1/12/22 
Κυριαζάκος Δημήτριος, ετών 80 από Βελιές Λακωνίας   2/12/22 
Αβραάμ Δήμητρα, ετών 89 από Κύπρο   9/12/22 
Μισαηλίδης Θεόδωρος, ετών 79 από Χαλκιδική 15/12/22 
Σιαχάμη Βασιλική, ετών 88 από Αρκαδία 21/12/22 
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

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των κατωτέρω:   

• κ. Κυριάκου Dean μετά της δίδος Σταματίας Αρχοντούλη 2/10/22 
• κ. Γεωργίου Κωστομοίρη μετα της διδος Μαρίας Γεωργοπούλου 15/10/22 
• κ. Αλεξάνδρου Πασπαλιάρη μετά της δίδος Σταυρούλας Αντωνίου 15/10/22 
• κ. Ιωάννου Τόκα μετά της δίδος Βασιλείας Μπέλου 5/11/22 
• κ. Samuel Gava μετά της δίδος Γεωργίας Κατιανού  12/11/22  
• κ. Παναγιώτη Καλκανά μετά της δίδος Matilda Winter 12/11/22 
• κ. Στυλιανού Δεσύλλα μετά της δίδος Γραμματίας Κριαρή 18/11/22    
• κ. Διονυσίου Maloney μετά της δίδος Σοφίας Χριστοπούλου 19/11/22 
• κ. Αλεξάνδρου Najar μετά της δίδος Ειρήνης Σαντοριναίου 20/11/22 
• κ. Ιωάννη Γκάρμπα μετά της δίδος Ελένης Ζορμπά  26/11/22 
Σε όλους τους νεονύμφους ευχόμεθα εγκάρδια, όπως ο Κύριος τους ευλογεί πάντοτε,  
για μια χαρούμενη και ευλογημένη συζυγική οικογενειακή ζωή.
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Από την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  
των Συνταξιούχων MILE END SA 6/12/22 

Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Πορτοκαλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο για την όμορφη και μεγάλη 
επιτυχία της Χριστουγεννιάτικης αυτής εκδήλωσης του Συλλόγου τους. 

Οι συγκεντρώσεις του Συλλόγου επαναρχίζουν στις 24 Ιανουαρίου 2023. 



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 

Tom Pilla Creative 
0419 836 517 
pilla@internode.on.net

Here to help
Parliament House, North Terrace, Adelaide, 

South Australia 5000. Telephone (08) 8237 9355
connie.bonaros@parliament.sa.gov.au

CONNIE BONAROS MLC  
Γερουσιαστής Ν.Α. 

TOM 
PILLA

C R E A T I V E  I T

Ευχόμεθα σε όλους Καλά Χριστούγεννα  
και χαρούμενος ο Νέος Χρόνος 2023 

We wish you all a very Merry Christmas  
with Health & Happiness in the New Year 2023


