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Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Με την ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων, παραθέτουμε
από το βιβλίο «Τα Χριστούγεννα» του Γεωργίου Β. Μαυρομάτη
την ερμηνεία της εικόνας των Χριστουγέννων και πιστεύουμε
ότι οι αναγνώστες του περιοδικού μας θα μάθουν αρκετά
για την σημασία της Εικόνας της Γεννήσεως του Χριστού μας.
O λαός μας πολύ σοφά, λέει την φράση: «Μία εικόνα χίλιες λέξεις». Ο δε άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός,
λέει ότι· «οι Εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων». Σε μια εποχή που ο Άμβωνας των Ναών
σιωπούσε και η έλλειψη των ιεροκηρύκων ήταν μεγάλη, οι αγιογράφοι, πέρασαν, τον λόγο του Ευαγγελίου
και την ζωή των Αγίων στις καρδιές των πιστών, με τις τοιχογραφίες και τις φορητές Εικόνες.
Η εικονογραφία της Γεννήσεως του Χριστού, ξεκινά από εκείνα που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς γι’ αυτήν
(β΄ 1-20) και έχει και άλλα στοιχεία της παραδόσεως της Εκκλησίας μας.
Η φάτνη βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας μέσα σε ένα μαύρο και σκοτεινό τριγωνικό σπήλαιο.
Το Ευαγγέλιο, όπως είναι γνωστό, δεν λέει τίποτα για σπήλαιο, μας πληροφορεί όμως γι' αυτό η αρχαία
Παράδοση.
Ο άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας λέει: «Μην έχοντας ο Ιωσήφ πού να κατοικήσει
σ᾽ εκείνη την πόλη, εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά όχι πολύ μακριά από την Βηθλεέμ». Το σκοτεινό
χρώμα του σπηλαίου δεν μπαίνει τυχαία εκεί. Δείχνει την σκοτεινιά του προχριστιανικού κόσμου, μέσα στον
οποίο λάμπει το κατάλευκο σπαργανωμένο Βρέφος, που τον φωτίζει.
Μέσα στην φάτνη είναι ξαπλωμένο το «Γεννηθέν Παιδίον», τυλιγμένο σε λευκά σπάργανα. Αυτό είναι
και το κέντρο της Εικόνας προς το Οποίο γονατίζουν τά πάντα. Το Παιδί που είναι ξαπλωμένο στην Φάτνη,
είναι ο «Αναπεσών» της προφητείας (Γεν. μθ' 9). Είναι ο ίδιος ο Θεός που φανερώθηκε σ᾽ εκείνους που
κάθονταν «στο σκοτάδι και στην σκιά του θανάτου», της αμαρτίας (Λουκ. α´, 79).
Η γέννηση του Χριστού μέσα στο σπήλαιο, μας λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης, μοιάζει με το πνευματικό
φως που έλαμψε μέσα στα σκοτάδια του θανάτου, που τύλιγαν το ανθρώπινο γένος.
Στη ζωγραφική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο μικρός Χριστός εικονίζεται γυμνός, το Ευαγγέλιο όμως,
το λέει καθαρά: «και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη» (Λουκ. β΄ 6).
Πίσω από την φάτνη βρίσκονται δύο ζώα, ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Η θέση τους στο κέντρο
της Εικόνας δείχνει την σπουδαιότητα που δίνει η Εκκλησία μας σ᾽ αυτήν την λεπτομέρεια. Χωρίς
αμφιβολία, το να υπάρχουν εκεί τα δύο αυτά ζώα εξηγείται από μια πρακτική ανάγκη: η Παναγία ταξίδεψε
καθισμένη πάνω σ᾽ ένα γαϊδουράκι, και το βόδι το πήρε ο Ιωσήφ να το πουλήσει για να βγάλει τα έξοδα του
ταξιδιού. Αυτή όμως η πρακτική ανάγκη δεν είναι αρκετή να εξηγήσει την παρουσία των ζώων τόσο κοντά
στον Λυτρωτή. Την εξηγεί όμως η προφητεία του προφήτη Ησαΐα: «Γνωρίζει το βόδι τον ιδιοκτήτη του
και ο όνος την φάτνη του κυρίου του. Ο Ισραηλιτικός λαός όμως δεν τον γνωρίζει, και ο λαός δεν τον
καταλαβαίνει» (Ησ. α´, 3).
Ο Θεός κατεβαίνοντας στη γη και έχοντας γίνει άνθρωπος, δεν βρήκε θέση ανάμεσα στους ανθρώπους,
γιατί αυτοί δεν τον δέχτηκαν. Τον φιλοξένησε το Σπήλαιο και η Φάτνη, που ανήκουν στα ζώα. Επίσης,
η παράσταση των ζώων κοντά στην Φάτνη του Χριστού, θυμίζει και την προφητεία του προφήτη
Αββακούμ: «Θα γνωριστείς ανάμεσα σε δύο ζώα» (Αββακ. γ´, 2). Στο κέντρο της εικόνας, μαζί
με τον Χριστό βρίσκεται και η Μητέρα Του η Παναγία, ξαπλωμένη κοντά στο Παιδί της πάνω σ᾽ ένα
στρωσίδι, όπως συνηθίζεται στην Ανατολή. Η παρουσία της εκεί δείχνει πως στο σχέδιο του Θεού
για την σωτηρία του ανθρώπου, συμμετέχει και το ανθρώπινο γένος.
Η Θεοτόκος Μαρία είναι η καινούργια Εύα. Όπως η πρώτη Εύα έγινε μητέρα των προχριστιανικών
ανθρώπων, έτσι η νέα Εύα, η Παναγία, έγινε μητέρα της νέας ανθρωπότητας, με την διαφορά ότι, η πρώτη
μέσα στον Παράδεισο παρασύρθηκε από τα λόγια του φιδιού, ενώ η δεύτερη υπάκουσε στον χαιρετισμό
του Αρχαγγέλου.

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

2

Για να τονισθεί η συμμετοχή της Παναγίας στην σωτηρία μας, η Εικόνα την παρουσιάζει με μεγάλες
διαστάσεις. Σε πολλές Εικόνες είναι η πιο μεγάλη από όλα τα άλλα πρόσωπα.
Στο επάνω μέρος της Εικόνας, από τα δεξιά, είναι ο χορός των Αγγέλων. Οι Άγγελοι έχουν μια διπλή
υπηρεσία: δοξολογούν τον Θεό και φέρνουν καλές αγγελίες («ευαγγέλια») στους ανθρώπους. Στην Εικόνα
εκφράζεται αυτή η διπλή υπηρεσία τους, παριστάνοντας ένα τμήμα των Αγγέλων προς τα πάνω, προς τον
Θεό, και ένα άλλο προς τα κάτω, προς τους ανθρώπους.
Οι άνθρωποι αυτοί, είναι οι ποιμένες, οι οποίοι επειδή έχουν καθαρή καρδιά μπορούν να επικοινωνούν
με τον κόσμο του ουρανού, και γίνονται οι πρώτοι μάρτυρες του θαύματος. Παριστάνονται στην Εικόνα
ακούγοντας τον ύμνο των Αγγέλων, καθώς ένας Άγγελος τους μιλά και τους εξηγεί για το γεγονός της
Γεννήσεως. Συχνά ένας από τους ποιμένες παίζει με την φλογέρα του, ανακατεύοντας την ανθρώπινη
μουσική τέχνη, με τον αγγελικό ύμνο. Ένας άλλος ποιμένας αρμέγει.
Από την άλλη μεριά της Εικόνας εικονίζονται οι Μάγοι, άλλοτε πεζοί και άλλοτε επάνω σε άλογα
ή καμήλες, κρατώντας τα δώρα τους: χρυσό, λίβανο και σμύρνα. Το χρυσάφι το πρόσφεραν, γιατί ο Χριστός
είναι ο βασιλιάς των αιώνων, το λιβάνι το πρόσφεραν γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός όλων, και την σμύρνα,
στον Αθάνατο Χριστό που θα έμπαινε στον Τάφο για τρεις μέρες. Σημαίνουν, λοιπόν, τα δώρα αυτά
τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού.
Μπροστά από τους Μάγους βαδίζει ο Αστέρας που τους οδηγεί και τους δείχνει την Φάτνη. Η ακτίνα
του Αστέρα, που δείχνει τη φάτνη, ξεκινά από κάποιο σημείο που βρίσκεται έξω από την Εικόνα,
επάνω στον ουρανό. Αυτό σημαίνει πως το Άστρο δεν είναι μόνο ένα κοσμικό φαινόμενο, αλλά και ένας
αγγελιοφόρος από τον ουρανό, που φέρνει μήνυμα στην γη ότι γεννήθηκε σ᾽ αυτήν Εκείνος, που ανήκει
στον ουρανό.
Επειδή οι Μάγοι είναι αστρολόγοι, από ένα Αστέρι, μαθαίνουν για την γέννηση του Χριστού, όπως λέει
και το Απολυτίκιο της γιορτής: «εν αυτοί γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο...».
Στο κάτω αριστερό μέρος της Εικόνας ζωγραφίζεται ο Ιωσήφ σκεφτικός για όλα όσα συμβαίνουν,
και μπροστά του, με την μορφή ενός γέροντα ή ενός τσομπάνου,που είναι ντυμένος με μια προβιά,
ζωγραφίζεται ο Σατανάς, που προσπαθεί να σπείρει αμφιβολία στην ψυχή του δικαίου Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ
ζωγραφίζεται στην άκρη της Εικόνας και όχι μαζί με το Παιδί και την Μητέρα Του, γιατί δεν είναι
ο πατέρας, αλλά ο προστάτης του Ιησού και της Μαρίας.
Μένει ακόμη μια τρυφερή λεπτομέρεια,
στην Εικόνα της Γεννήσεως.
Η λεπτομέρεια του πρώτου λουτρού
του Βρέφους, που ζωγραφίζεται
στα δεξιά και κάτω από την Εικόνα.
Το γεγονός αυτό είναι παρμένο
από την Παράδοση της Εκκλησίας μας.
Στα αριστερά είναι καθισμένη μια γριά,
η Σαλώμη, που κρατάει στην αγκαλιά
της το νεογέννητο γυμνό, και δοκιμάζει
με το χέρι της το ζεστό νερό, μέσα
σε μια κολυμβήθρα, ενώ μια μικρή
χωρική με το τσεμπέρι, ρίχνει νερό
για να κάνουν το λουτρό του Βρέφους.
Η σκηνή, αν και είναι της καθημερινής
ζωής, δείχνει για μια ακόμη φορά,
καθαρά, ότι αυτός που γεννήθηκε,
δηλαδή, το δεύτερο πρόσωπο
της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός,
εκτός από Θεός ήταν πραγματικά
και άνθρωπος και είχε και τις απαιτήσεις
της ανθρώπινης φύσεως.
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Ελληνικό Σχολείο
Μήνυμα π. Διογένους
Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Η πανδημία του κορωνοϊού που μαστίζει
όλη την ανθρωπότητα αυτή τη χρονιά είχε και στο σχολείο μας επιπτώσεις.
Οι κυβερνητικές αποφάσεις και υγειονομικές συστάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή
παρακολούθησης των μαθημάτων στις τάξεις του σχολείου μας.
Με τις προσπάθειες του διδακτικού μας προσωπικού εκαλύφθησαν τα μαθήματα μέσω
του διαδικτύου (Internet).
Θερμά συγχαρητήρια στην Διευθύντρια του σχολείου μας κα Μαρία Μιλτιάδους
και στους δασκάλους για την προσπάθεια που έκαναν ώστε τα παιδιά μας
να μην χάσουν τα μαθήματά τους.
Ευχαριστίες και στους γονείς οι οποίοι συμεριζόμενοι την κατάσταση της επιδημίας
του κορωνοϊού βοήθησαν τα παιδιά τους στην δύσκολη αυτή περίοδο.
Εύχομαι όπως, ο Πανάγαθος Θεός και η Παναγία μας να βοηθήσουν και σύντομα να απαλλαγούμε
από την θανατηφόρο αυτή επιδημία.
Τέλος, εύχομαι σε όλους τους γονείς κάθε πρόοδο στα παιδιά τους, καλές διακοπές,
Καλά Χριστούγεννα και καλή επιστροφή στη νέα σχολική χρονιά 2021.

Aπό τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
του Ελληνικού μας Σχολείου
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Αρχιερατική Θεία Λειτουργία - Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ετέλεσε στο Ναό μας την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας
κ. Σιλουανός, με τον επιτρεπόμενο αριθμό ενοριτών μας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κυβέρνησης Ν.Α.,
λόγω του κορωνοϊού.
Στο κήρυγμά του μίλησε καταλλήλως προς το εκκλησίασμα, προτρέποντας τους χριστιανούς μας για προσευχή
και πνευματική κατάνυξη με την έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων.
Ο π. Διογένης και ο π. Κωνσταντίνος ευχαρίστησαν τον Θεοφιλέστατο για την ευλογία που είχαμε
με την τέλεση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ευχόμενοι όπως ο Πανάγαθος Θεός Του χαρίζει υγεία
να συνεχίζει τον Πνευματικό Του αγώνα, προς δόξα Θεού και ψυχική ωφέλεια των χριστιανών μας.
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Αγιασμός προ των διαγωνισμών 12ης Τάξης του Κολλεγίου μας
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ετελέσθη ο καθιερωμένος
Αγιασμός για τα παιδιά της 12ης Τάξης του Κολλεγίου μας,
πρίν αρχίσουν τους διαγωνισμούς.
Τον Αγιασμό ετέλεσε ο Θεοφιλέσατος Επίσκοπός μας
κ. Σιλουανός, βοηθούμενος από τους π. Διογένη,
π. Κωνσταντίνο και π. Μιχαήλ .
Ο Θεοφιλέστατος στο τέλος του αγιασμού απεύθυνε
Πατρικούς λόγους και συμβουλές στα παιδιά, ευχόμενος
κάθε επιτυχία στους διαγωνισμούς των.
Εκ μέρους των παιδιών της 12ης Τάξης μίλησε η μαθήτρια
Eυαγγελία Χάρου.
Τέλος, ο Διευθυντής κ. Πήτερ Καραμόσχος ευχαρίστησε
τον Θεοφιλέστατο και τους Ιερείς ευχόμενος και στα
παιδιά κάθε επιτυχία.
Στα παιδιά της 12ης Τάξης εδώθησαν αναμνηστικά δώρα
εκ μέρους του Κολλεγίου και του Θεοφιλεστάτου.
Στον αγιασμό συμμετείχαν συμπροσευχόμενα και τα
παιδιά της 9ης, 10ης και 11ης Τάξης του Κολλεγίου μας.
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Εορτή Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φιλουμένου
Εορτάσθη και εφέτος την Κυριακή 29 Νοεμβρίου η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου.
Το Σάββατο ετελέσθη Εσπερινός και Αρτοκλασία από τον π. Μιχαήλ Ψαρομμάτη και τον π. Κωνσταντίνο.
Ο π. Μιχάλης με λίγα λόγια μίλησε για την ζωή και το μαρτύριο του Αγίου.
Την Κυριακή ημέρα της μνήμης Του, ετελέσθη πανηγυρική Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία
από τον π. Διογένη και τον π. Κωνσταντίνο.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο π. Διογένης μίλησε για την ζωή και τον μαρτυρικό θάνατο
του Αγίου την 29η Νοεμβρίου 1979.
Εφέτος οι χριστιανοί μας είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν Ιερά Λείψανα του Αγίου επικαλούμενοι
τις προς τον Θεόν πρεσβείες Του.
Θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια του κ. Σωτήρη Τερτίπη για την αφιέρωση της Ιεράς εικόνας
του Αγίου στον Ναό μας.
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Εορτή Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου 2-12-2020
Την 2α Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Οσίου Πατρός Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
Στο Ναό μας έχει αφιερωθεί με ευγενή δαπάνη της οικογενείας της κας Μαρίας Παλαιολόγου Προσκυνητάρι
με την Ιερά εικόνα του Αγίου. Την Τρίτη 1/12, ετελέσθη ο Εσπερινός και την Τετάρτη ημέρα της κοιμήσεως
του Αγίου Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία.
Και στις δύο ακολουθίες προσήλθαν και προσευχήθηκαν οι χριστιανοί μας επικαλούμενοι τις Πρεσβείες
του Αγίου προς τον Πανάγαθον Θεόν.

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
Δίσκος Πατριαρχείου

$788
$452

01/11/20
13/12/20

Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν και τους ευχόμεθα
ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
να χαρίζει σε όλους υγεία, χαρά και κάθε ευλογία.
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Ανέγερση Μνημείου για την συμπλήρωση
200 ετών από την Επανάσταση του 1821
Τον ερχόμενο χρόνο 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
για την απελευθέρωση του Έθνους μας, έπειτα από 400 χρόνια κάτω από τον Τουρκικό
ζυγό. Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους διοργανώνται διάφορες εκδηλώσεις για την
σημαντική αυτή επέτειο.
Το Δ. Συμβούλιο της Κοινότητάς μας θέλοντας να συμμετάσχει στις Ιστορικές
αυτές εκδηλώσεις και να αποτίσει φόρο τιμής στον αγώνα του ’21, έπειτα από
αρκετές ενέργειες, στη συνεδρίαση της 2ας Νοεμβρίου 2020 αποφάσισε
την ανέγερση Μνημείου στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας μας.
Η εκδήλωσή μας αυτή θα συμπεριληφθεί στους γενικούς εορτασμούς της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής που προγραμματίζονται το 2021, για την Ιστορική αυτή Επέτειο.
Είμεθα βέβαιοι ότι η ενέργεια και η απόφαση του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητάς μας,
τιμά τον Ελληνισμό της παροικίας μας και είναι φόρος τιμής στους αγωνιστές του 1821.

Erection of a Monument for the celebration
of 200 years since the Hellenic Revolution of 1821
2021 marks the 200th anniversary of the Hellenic Revolution of 1821 for the liberation of
our Nation, after 400 years under the yoke of the Ottoman Empire.
As a result a number of various events are planned for this important anniversary.
The Executive Committee, wanting to participate in these Historical celebrations and
pay tribute to the revolution of 1821, after many discussions at it’s meeting of 2nd
November 2020, took the initiative to erect a monument in the courtyard of our
Church.
The permanent monument of Saint George Thebarton will be part of the 2021 program
planned by the Holy Archdiocese of Australia. We are confident that this initiative of the
Executive Committee will honour the Hellenes of West Torrens and will pay tribute to the
Hellenic fighters of 1821.
“May their memory be eternal
Lest we forget”

10

Αλλαγή ονομασίας Δρόμου Rose Street > Hellenic Avenue
Όπως έχουμε ανακοινώσει τον ερχόμενο χρόνο 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
του 1821.
Σε φιλική συνάντηση που είχε ο π. Διογένης με τον Δήμαρχο West Torrens κ. Michael Coxon του έκανε γνωστή
την απόφαση του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητάς μας για την ανέγερση Μνημείου.
Στη συζήτηση αυτή τον ερώτησε επίσης αν θα ήταν δυνατόν για την Ιστορική αυτή Επέτειο να δοθεί ένα Ελληνικό
όνομα σε έναν από τους δρόμους της Δημαρχίας.
Ο κ. Δήμαρχος έδειξε ενθουσιασμένος από την σκέψη και πρόταση του π. Διογένη και του υποσχέθη
ότι θα εξετάσει το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρίαση της Δημαρχίας.
Στη Συνεδρίαση της Δημαρχίας την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, έπειτα από συζήτηση για το θέμα αυτό
αποφάσισε τον δρόμο Rose Street να τον μετ΄ονομάσει σε Hellenic Avenue τιμώντας την Ελληνική
Επανάσταση του 1821.
Απευθύνουμε θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες στον κ. Δήμαρχο Michael Coxon και το Δ. Συμβούλιο
για την Ιστορική αυτή απόφαση, η οποία δεν τιμά μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους Αυστραλούς, οι οποίοι
κατά καιρούς συμπολέμησαν για την ελευθερία και τα Εθνικά Ιδανικά.
Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1821, έθεσε φραγμό στις
επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και απέτρεψε την εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς την Ευρώπη.
Πολύ σύντομα όσοι κατοικούν στο Rose Street και σε ακτίνα 300 μέτρων, θα λάβουν εκ μέρους της Δημαρχίας
γράμμα για να συμπληρώσουν ότι συμφωνούν με την απόφαση της αλλαγής του ονόματος Rose St σε Hellenic Ave.
Σας παρακαλώ να υποστηρίξετε με κάθε τρόπο την απόφαση του Δ. Συμβουλίου της Δημαρχίας για την αλλαγή
της ονομασίας του δρόμου.
Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην προσπάθεια αυτή,
Σας ευχαριστώ εγκάρδια
π. Διογένης Ιερατικώς Προϊστάμενος

Re-naming Rose Street to Hellenic Avenue
As we previously announced, next year 2021 marks the 200th anniversary
of the Greek Revolution of 1821.
In a friendly meeting Fr. Diogenis had with the Mayor of West Torrens
Mr. Michael Coxon, Father informed the Mayor of the Executive Committee
decision to erect a Monument. Following this discussion Father Diogenis
introduced another matter and asked the Mayor to consider re-naming a
West Torrens street in honour of this significant historical anniversary.
The Mayor showed enthusiasm for this proposal and undertook to look into
the matter and propose a name for one of the streets.
At the Meeting of West Torrens Council on Tuesday, December 8,
after discussions on this matter the Council supported the idea
to re-name Rose Street to Hellenic Avenue to honour the Greek
Independence Day of 1821.
We extend our warm and heartfelt thanks to Mayor Michael Coxon
and the West Torrens Council for this historic decision, which honours
not only the Greeks but also the Australians who fought side by side
in the past, for freedom and National Ideals.
We take this opportunity to also point out the fact that the Greek Revolution of 1821, created a barrier in the
expansionist aspirations of Turkey and prevented the spread of the Ottoman Empire into Europe.
This is a known historical fact which is celebrated by Greeks worldwide on 25th March.
A letter from the West Torrens Council will be deliver those living on Rose Street and within a radius of 300 meters,
to inform them of the above mentioned decision.
We understand that it is not a light decision but a significant change to re-name Rose Street to Hellenic Avenue.
I warmly ask of you to support this Council decision and pray you will respond positively,
Thank you very much
Very Rev. Diogenis Patsouris Rector
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των κατωτέρω:

κ. Χαράλαμπου Καντάρια μετά της δίδος Charmie Reeves

03/10/20

κ. Michael Gallo μετά της δίδος Αγγέλας Μουτζούρη

04/10/20

κ. Θεοφύλακτου Μαουτσίδη μετά της δίδος Γιασεμούλας Στοϊκούδη

04/10/20

κ. Νικόλαου Μιχαλουδάκη μετά της δίδος Ευαγγελίας Khoshain

10/10/20

κ. Αλέξανδρου Σταματόπουλου μετά της δίδος Αγαθής Μάγκα

10/10/20

κ. Nathan Acitino μετά της δίδος Κωνσταντίνας Κοντοπριά

18/10/20

κ. Χρήστου Νέρρη μετά της δίδοςΣταυρούλας Βασιλειάδου

24/10/20

κ. Ευάγγελου Σταμούλου μετά της δίδος Emma Signorello

01/11/20

κ. Ιωάννου Τσιάνου μετά της δίδος Ευανθίας Βλάσση

07/11/20

κ. Βασίλειου Γεωργίου μετά της δίδος Jennifer Proudfoot

08/11/20

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

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

Tζιάβας Αθανάσιος, ετών 88 από Μεσσηνία
Κοντοπούλου Ανθούλα, ετών 88 από Μεσσηνία
Θαλλασσέλης (Thallas) Γεώργιος, ετών 79 από Λέσβο
Πυρλή Φωτεινή, ετών 90 από Πύργο Ηλείας
Λαμπρινού Σοφία, ετών 82 από Μεσσηνία
Δουτσάκης Νικόλαος, ετών 63 από Αδελαΐδα
Στεργιόπουλος Δημήτριος, ετών 91 από Κόρινθο
Οδοντιάδη Μαρία, ετών 81 από Ρόδο
Σταύρου Ελένη, ετών 67 από Αδελαΐδα
Καραγεώργη Άννα, ετών 44 από Αδελαΐδα
Καραπέτης Στυλιανός, ετών 82 από Ικαρία
Γιατρά Πηγή, ετών 88 από Ζάκυνθο
Καρζής Αναστάσιος, ετών 88 από Αρκαδία
Βολογιάννης Δημήτριος, ετών 101 από Καστοριά
Αναγνωστοπούλου Αριστέα, ετών 89 από Μεσσηνία
Ραφτόπουλος Κωνσταντίνος, ετών 54 από Αδελαΐδα

06/10/20
08/10/20
15/10/20
16/10/20
16/10/20
26/10/20
30/10/20
04/11/20
13/11/20
23/11/20
26/11/20
01/12/20
02/12/20
08/12/20
15/12/20
23/12/20

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.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:
Ο κ. Ηλίας και Λαύρα Γκρέτσα εβάπτισαν το αγοράκι τους Δανιήλ,
με ανάδοχο τον κ. Σταύρο Στασινόπουλο
3/10/20
Ο κ. Θεοφύλακτος και Γιασεμούλα Μαουτσίδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο τoν κ. Δημήτριο Γκάλιο
4/10/20
Ο κ. Σταύρος και Ελευθερία Κατσιχτή εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αριστέα,
με ανάδοχο την δις Αναστασία Khem
11/10/20
Ο κ. Ανδρέας και Αλεξία Γερασίμου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αντώνιο,
με ανάδοχο τον κ. Ελευθέριο Ελευθεριάδη
18/10/20
Ο κ. Αθανάσιος και Kristal Τσιτσινάρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Κλεοπάτρα,
με ανάδοχο την κα Λουΐζα Τσιτσινάρη
24/10/20
Ο κ. Ευάγγελος και Ολιβία Ανεμούρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,
με ανάδοχο τον κ. Χρήστο Κυριάκου
31/10/20
Ο κ. Δημήτριος και Luisa Σιάννη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Βαλεντίνα,
με ανάδοχο τον κ. Αθανάσιο Σαριδάκη
7/11/20
Ο κ. Daniel και Κατίνα Cundy εβάπτισαν το αγοράκι τους Κυριάκο,
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Στεφανόπουλο 7/11/20
Ο κ. Γεώργιος και Βασιλική Μπάνου εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,
με ανάδοχο την δις Μαρία Μάρκου 8/11/20
Ο κ. Carl και Σταματούλα Umber εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Εύα,
με ανάδοχο τον κ. Ισίδωρο Καντάλη 8/11/20
Ο κ. Χρήστος και Prudence Χαλικιά εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο τον κ. Χριστόφορο Scharfbillig 14/11/20
Ο κ. Ιάσων και Chiara Wiwatowksi εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μέλια,
με ανάδοχο την κα Χριστίνα Δεμουρτζίδη
28/11/20
Ο κ. Δημήτριος και Καλλιόπη Δεσσύλα εβάπτισαν το αγοράκι τους Ανδρέα,
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Φούντα 28/11/20
Ο κ. Daniel και Θεόνη Finocchio εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χριστιάννα,
με ανάδοχο την κα Ασήμω Κάλλα
6/12/20
Ο κ. Γεώργιος και Rebecca Τσώνη εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο,
με ανάδοχο τον κ. Αναστάσιο Τσώνη 6/12/20
Ο κ. Νικόλαος και Chantal Μαυρατζά εβάπτισαν το αγοράκι τους Άρη,
με ανάδοχο την δις Ευτυχία Μαυρατζά 12/12/20
Ο κ. Παναγιώτης και Tenille Δόσση εβάπτισαν το αγοράκι τους Λευΐ,
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Μαντζώρο 12/12/20
Ο κ. Νικόλαος και Χριστίνα Κανατσέλη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,
με ανάδοχο τον κ. Σταύρο Ζαχαρία 12/12/20

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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We thank the following individuals and organisations for
continuing
to advertise
in our
We thank
the following
individuals
andNewsletter.
organisations for
Without their
supporttothis
Newsletter
not be possible.
continuing
advertise
in ourwould
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

Distinctive Funerals
414 Port Road
WEST HINDMARSH SA 5007
PH: 8241 5151

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

P&R Electrical
603 North East Road
GILLES PLAINS SA 5086
Ph: 8369 9000

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

Gaganis
9-13 Bacon St,
Hindmarsh SA 5007
Ph: (08) 8346 5766

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

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

Ευχόμεθα σε όλους Καλά Χριστούγεννα
και χαρούμενος ο Νέος Χρόνος 2021
We wish you all a very Merry Christmas
with Health & Happiness in the New Year 2021

