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

Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι και συνεργάτες. 

Κατά πρώτον ευχαριστώ τον Πρόεδρό μας κ. Βασίλειο 
Τερζή, για όλα όσα ανέφερε για την 50ετή υπηρεσία         
και προσφορά μου στην Κοινότητα  Ενορία μας.  
Πιστεύω ότι δεν έκαμα τίποτα περισσότερο από το 
καθήκον και την αποστολή μου.  
Προσπάθησα να επιτελέσω με ευσυνειδησία τα 
καθήκοντά μου και να ανταποκριθώ στις προσδοκίες  
των μελών και ενοριτών μας, καθώς και στο Ιερό έργο  
της αποστολής μου. 
Είναι ένα δημιουργικό και αξιέπαινο έργο 50 χρόνων,   
που τιμά την Ελληνική παροικία και όλους, που τίμια    
και με ανιδιοτέλεια αγωνίστηκαν και πρόσφεραν                 
για την επιτυχία του. 
Την Κυριακή 14 Ιουνίου, αναφέρθηκα στη 50ετή πορεία 
μου και απεύθυνα ευχαριστίες στον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπό μας κ. Σιλουανό, προς τους συνεργάτες μου, 
καθώς και σε όλους που με καθ’ οιoνδήποτε τρόπο 
πρόσφεραν στο προοδευτικό έργο της 50ετίας.  

Απόψε επιτρέψατέ μου να κάνω μια σύντομη αναδρομή στα πιό σημαντικά έργα, γιατί αποτελούν 
φωτεινό ορόσημο και θα παραμείνουν Ιστορικά στη ζωή της Κοινότητάς μας. 
Όταν ανέλαβα καθήκοντα τον Ιούνιο του 1970 ήταν η εκκλησία και το σπίτι 15 Dew Street               
που είχε αγορασθεί πρίν 2 περίπου μήνες Μάρτιο του ’70 και υπήρχε μεγάλο χρέος και για τα δύο. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 προστίθεται στην εκκλησία μας ο Προναός και σταδιακά 
εξοπλίζεται το εσωτερικό του Ναού. Τέλος της 10ετίας του ΄90 αντικαθίσταται το δάπεδο                
με γρανίτη.  
Στις 13/3/83 θεμελιώνεται από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπό μας κυρό Στυλιανό, το Κολλέγιο    
επί της Dew Street και αρχίζει την λειτουργία του το 1984.   
Παράλληλα με την έναρξη της λειτουργίας του Κολλεγίου μας συνεχίζεται και η λειτουργία                
των Ελληνικών μας Σχολείων, με αριθμό μαθητών περισσοτέρων των 520. 
Σε διάφορες χρονικές περιόδους αγοράζονται τα σπίτια επί της Rose Street 54, 56, 58, 58Α, 62Α 
και το 2016 το 62 Rose Street δίπλα στην εκκλησία.  
Το 1994 αγοράζεται το Δημοτικό Σχολείο του Θέμπαρτον, το Γυμνάσιο Θηλεών Θέμπαρτον                  
και τα 3 οικόπεδα απέναντι της εκκλησίας. Σήμερα η περιουσία της Κοινότητάς μας υπολογίζεται 
γύρω στα $26 εκατομμύρια. 
Το 2002 έπειτα από πολλαπλές ενέργειες και προσπάθειες αγοράστηκαν στο νεκροταφείο 
Centennial Park περισσότερα από 1000 μνήματα, σε ειδικό τμήμα (St George Section)                         
για την ταφή των ενοριτών μας. 
Το 2010 τοποθετείται Βυζαντινό σκαλιστό νέο Τέμπλο που προσδίδει νέα εμφάνιση                              
και πλουτίζει το εσωτερικό του Ναού μας. 
To 2011 με το πρόγραμμα της Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης γίνεται προστασία ηχορύπανσης  
και γενική κτηριακή συντήρηση και αναμόρφωση στο εσωτερικό και εξωτερικό του Ναού μας. 

Oμιλία π. Διογένους 25-7-2020 
στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια υπηρεσίας του 



Στις 16 Ιουνίου 2019, έπειτα από οικονομική χορήγηση της Εργατικής Κυβέρνησης και με την 
βοήθεια του τότε Υπουργού Οικονομικών και Βουλευτή της Περιφερείας μας Τομ Κουτσαντώνη, 
γίνονται τα εγκαίνια της προέκτασης του χωλ όπισθεν της εκκλησίας, νέα κουζίνα, αποθήκη       
και εξωραϊσμός των γύρωθεν χώρων. 
Πρόσφατα έγινε εγκατάσταση Solar Panels στην Εκκλησία και ευχαριστώ τον κ. Σπύρο 
Περδικογιάννη για την βοήθειά του.                                                           
Aνέφερα κατά την γνώμη μου, τα πιό σημαντικά έργα τα οποία έγιναν και τιμούν όλους,                        
που με διάφορους τρόπους βοήθησαν στη δημιουργία και αποπεράτωσή τους. Προσωπικά 
αισθάνομαι ηθική ικανοποίηση και υπερηφάνεια για την συνεργασία και προσφορά όλων σας.                    
Ευχαριστώ όλους γενικά για την αγάπη, συνεργασία, κατανόηση και συμπαράστασή σας                   
όλα αυτά τα χρόνια.  
Πολλές φορές μπορεί να ύψωνα την φωνή μου και ορισμένοι λένε ότι είχα δικτατορικό ύφος.     
Δεν αντιλέγω, αλλά εάν δεν επέμενα δεν θα είχαμε δημιουργήσει το αξιέπαινο και προοδευτικό 
αυτό έργο. 
Θα πρέπει να τονίσω ότι ουδέποτέ απέβλεπα στο προσωπικό και ατομικό συμφέρον,                     
αλλά πάντοτε στην επιτυχία των δημιουργικών και προοδευτικών έργων της Κοινότητας                               
και Εκκλησίας μας. 
Με ευγνωμοσύνη στρέφω την σκέψη μου και ευχαριστώ για μία ακόμη φορά: 

· Τον π. Παντελεήμονα Σκλάβο πρώην Επίσκοπο Θεουπόλεως και νύν Μητροπολίτην Βρυούλων, 
τον οποίο αντικατέστησα και στον οποίο οφείλω των διορισμό μου στην Κοινότητα              
Αγίου Γεωργίου. 

· Τους αείμνηστους Αρχιεπισκόπους ΙΕΖΕΚΙΗΛ και ΣΤΥΛΙΑΝΟ.  
· Τον νυν Αρχιεπίσκοπο και Ποιμενάρχη μας κ.κ. ΜΑΚΑΡΙΟΝ και τους εκάστοτε Βοηθούς 

Επισκόπους, για την ανάλογη προσφορά και πνευματική καθοδήγηση του καθενός χωριστά. 
 

Ευχαριστώ τους μέχρι σήμερα υπηρετήσαντες Προέδρους και μέλη των Δ. Συμβουλίων 
Κοινότητας και Φιλοπτώχου, ζώντας και κεκοιμημένους, για την προσφορά και συνεργασία 
τους, με ιδιαίτερη μνεία στον αείμνηστο Νίκο Διακομιχάλη επί Προεδρείας του οποίου 
επιτεύχθησαν τα πιο σημαντικά έργα.  
 

Εύχομαι να υπάρξουν άξιοι συνεχισταί του έργου, το οποίο με την βοήθεια του Θεού και Ευλογία 
του Αγίου Γεωργίου όλοι μας επιτελέσαμε και αφήνουμε στους μετά από εμάς συνεχιστές. 
 

Ευχαριστώ τον Πρόεδρό μας Βασίλη Τερζή και τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας  
και Φιλοπτώχου της περιόδου που διανύουμε για την αμέριστη συμπαράσταση                  
και αρμονική συνεργασία τους. 
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Στο σημείο αυτό επιτρέψατέ μου να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου  
την Πρεσβυτέρα μου Άννα, τα παιδιά μου Κώνη, Χάρη και Σία που υπήρξαν στυλοβάτες          
και βοηθοί του έργου μου, μου έδιναν πάντοτε θάρρος και δύναμη στα εκάστοτε προβλήματα 
και αγωνίες μου και συμμετείχαν ενεργά στη ζωή και λειτουργίας της Κοινότητας-Ενορίας 
μας. 
 
Ευχαριστίες στην Αγγελική Δρακοπούλου, Γιάννη Σαριδάκη που ετοίμασαν και παρουσίασαν 
το Βίντεο, τον Τελετάρχη της βραδιάς Θωμά Μπόραβο, καθώς και σε όλους που εργάστηκαν 
για την οργάνωση της εκδήλωσης αυτής. 
 

Eυχαριστώ εγκάρδια όλους για τις ευχές, την αγάπη και την συμμετοχή σας στην ιστορική αυτή 
εκδήλωση της 50χρονης πορείας μου. 
 

Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι και συνεργάτες, 

Έχω συμπληρώσει το ογδοηκοστό πρώτο έτος της ηλικίας μου. Φυσιολογικά ευρίσκομαι                  
προς την δύση της παρούσης ζωής και Ιερατικής μου αποστολής. Στα 50 χρόνια της Ιερατείας μου     
έχω βαφτίσει περισσότερα από 5.000 παιδιά, ευλόγησα περισσότερους από 2.000 γάμους                   
και προσευχήθηκα για περισσότερους από 1.500 κεκοιμημένους αδελφούς μας. 
Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να φθάσω έως εδώ, προσφέροντας τις ταπεινές 
50χρονες υπηρεσίες μου προς ωφέλεια του ευσεβούς Χριστεπωνύμου πληρώματος και προς δόξα     
του Αγίου Θεού.    
Όσο ο Θεός, ο Άγιος Γεώργιος, η υγεία μου και οι εκάστοτε συνθήκες της ζωής μου θα το επιτρέπουν, 
θα συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και να προσεύχομαι για όλους σας. Σας παρακαλώ        
να με ενθυμείστε και εσείς στις προσευχές σας. 
Εύχομαι ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Προστάτου και Πολιούχου            
της ΚοινότηταςΕνορίας μας, να μας φυλάει από την πανδημία του κορωνοϊού και να χαρίζει σε όλους 
υγεία, χαρά και κάθε ευλογία. 
Τέλος, θερμές ευχαριστίες στον Διευθυντή του Pavilion Νίκο Μαυράγγελο για την άριστη 
οργάνωση και την πλούσια προσφορά φαγητών και ποτών. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας είμαι ευγνώμων. Να έχετε όλοι την ευχή μου! 
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Εκδήλωση για την συμπλήρωση 50 χρόνων του π. Διογένη 25/7/20 

Μέσα σε οικογενειακή ατμόσφαιρα έλαβε χώρα η εκδήλωση που διοργάνωσαν τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας 
και Φιλοπτώχου, το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 στο Pavilion, για την συμπλήρωση  50 χρόνων (19702020)    
του π. Διογένη Ιερατικώς Προϊσταμένου της ΚοινότηταςΕνορίας μας. 
Λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, η προγραμματισμένη επίσημη εκδήλωση της Κυριακής 14 Ιουνίου 2020 
ακυρώθηκε, όπως και όλες οι εκδηλώσεις της χρονιάς αυτής. 
Τα Δ. Συμβούλια παρά την θέληση του π. Διογένους, αποφάσισαν την διοργάνωση μιάς ανεπίσημης εκδήλωσης 
με περιορισμένο αριθμό ατόμων. 
Μέλη των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου, καθώς και της οικογενείας και φίλων του π. Διογένη, 
πέρασαν ευχάριστες ώρες με πλούσια φαγητά και ποτά και του απεύθυναν τις ευχές τους. 
Ο π. Κωνσταντίνος μετά την προσευχή με λίγα λόγια μίλησε για το έργο του π. Διογένη και του ευχήθηκε      
έτη πολλά προς συνέχιση του έργου του. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Βασίλης Τερζής, εκ μέρους των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας  και Φιλοπτώχου μίλησε 
γενικά για το 50ετές έργο του π. Διογένη και του επέδωσε αναμνηστική πλακέτα.                                                    
(Σε άλλη σελίδα η ομιλία του Προέδρου) 
Στο τέλος της ομιλίας του ο Πρόεδρος εκ μέρους της Κοινότητας και Φιλοπτώχου επέδωσε αναμνηστική 
πλακέτα στην Πρεσβυτέρα Άννα, και στα παιδιά του πάτερ, Κώνη και Χάρη εκφράζοντας ευχαριστίες             
για την προσφορά, εργασία και συμμετοχή τους στους διάφορους τομείς Κοινότητας, Εκκλησίας                     
και Φιλοπτώχου στην 50ετία που πέρασε. 
Ο π. Διογένης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Βασίλη Τερζή για τα επαινετικά λόγια της ομιλίας του                             
και με συγκίνηση αναφέρθηκε εν συντομία για το έργο της 50 ετίας. (Ομιλία π. Διογένους βλ. σελ. 1) 
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής, και έπειτα από εισήγηση του π. Διογένη, το Δ. Συμβούλιο ανακήρυξε 
Επίτιμα Μέλη για τις πολλαπλές και πολύχρονες υπηρεσίες τους, τους κάτωθι: 

Εμαννουήλ Πατνιώτη, Φώτιο Δρακόπουλο, Γεώργιο Καράπαπα, Ιωάννη Αρχοντούλη               
και Επίτιμο Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Κιοσόγλου.

Από αριστερά: Επίτιμος Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κιοσόγλου και Επίτιμα Μέλη:  
Φώτης Δρακόπουλος, Γιάννης Αρχοντούλης, Μανώλης Πατνιώτης  

(απουσιάζει ο κ. Γιώργος Καράπαπας).  
Πρόεδρος κ. Βασίλης Τερζής και ο π. Διογένης. 
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Εκδήλωση για την συμπλήρωση 50 χρόνων του π. Διογένη 25/7/20 

Ο π. Διογένης ανεφέρθη χωριστά για τον κάθε ένα στην συμμετοχή και προσφορά του στο αξιόλογο και 
προοδευτικό έργο της ΚοινότηταςΕνορίας μας. Στον κάθε ένα επεδώθη αναμνηστική πλακέτα. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση εδώθη από τον π. Διογένη αναμνηστική πλακέτα.
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Ομιλία του Προέδρου κ. Βασιλείου Τερζή στην Εκδήλωση 
της 50ετίας του π. Διογένους 25 /7/ 2020

Σεβαστέ π. Διογένη, π. Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι,  
Εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων Κοινότητας                    
και Φιλοπτώχου σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση         
για να τιμήσουμε τον π. Διογένη Πατσούρη Ιερατικό μας 
Προϊστάμενο, που φέτος 7 Ιουνίου, συμπλήρωσε πενήντα χρόνια 
υπηρεσίας και προσφοράς στην ΚοινότηταΕνορία μας.  
Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Ιεζεκιήλ                  
την Κυριακή 7 Ιουνίου 1970, στον Ιερό μας Ναό παρουσίασε      
τον νεαρό τότε πατέρα Διογένη, τον οποίο διόρισε Ιερατικό 
Προϊστάμενο. 
Ο π. Διογένης γνωρίζοντας το έργο που ανελάμβανε, μετά          
από έναν αξιόλογο και αγαπητό Ιερέα τον πάτερ Παντελεήμονα  
νύν Μητροπολίτη Βρυούλων , εργάστηκε σκληρά με αφοσίωση 
και αγάπη μαζί με τα εκάστοτε Διοικητικά Συμβούλια                  
για την πρόοδο και ευημερία της Κοινότητας και μετ' έπειτα 
ΚοινότηταςΕνορίας.    

Είμαστε υπερήφανοι, γιατί κατά την διάρκεια των πενήντα 
χρόνων έχουν δημιουργηθεί μεγάλα επιτεύγματα, συγκαταλέγοντας 
βεβαίως το Κολλέγιο και τα Ελληνικά μας σχολεία. 

Στα άξια χέρια Του,  όπως ανέφερε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Σιλουανός την Κυριακή 7 Ιουνίου, 
η ΚοινότηταΕνορία μας έχει αναδειχθεί μία από τις καλύτερες οργανωμένες Κοινότητες όχι μόνο                       
της Νοτίου Αυστραλίας αλλά και της Αυστραλίας. 
Σεβαστέ π. Διογένη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου, την αφοσίωση και την αγάπη  
στην Ιερατική σου αποστολή.  
Εδώ επιτρέψατέ μου να κάνω μία παρένθεση για την πρώτη μου γνωριμία με τον π. Διογένη.  
(Τέλη Αυγούστου του 1984 έφθασα από την Ελλάδα και την πρώτη Κυριακή που εκκλησιάστικα στον Άγιο 
Γεώργιο, καθώς ο π. Διογένης μοίραζε το αντίδωρο, ρώτησε τον αείμνηστο  
ΜπαρμπαΓιάννη (Λαμπρόγιαννη), δείχνοντας προς εμένα, «ποιός είναι αυτός ο Γερμανός;»).  

Είμαι σίγουρος πως όλοι θα έχετε από μιά μικρή ιστορία που θα θυμάστε από τον π. Διογένη,  
με το καλοδιάθετο χιούμορ και έτοιμος να συνάψει συζήτηση, όταν του βρίσκεται ευκαιρία.  
Έχει μπεί στα σπίτια μας και παράλληλα στις καρδιές μας, στις πιό σημαντικές οικογενειακές μας 
θρησκευτικές εορτές, Βαφτίσια, Γάμους, αλλά βρίσκεται και στις στενοχώριες και πίκρες που φέρνει η ζωή. 
Κάνει εντύπωση πόσο καλά συγκρατεί ονόματα και πρόσωπα από οικογένειες και πως πάντα βρίσκει κάποια 
κοινή σύνδεση με τα πρόσωπα που συζητάει. 
Ο π. Διογένης έχει εμπνεύσει για αυτόν τον λόγο πολλά μέλη και Ενορίτες, οι οποίοι δέχθηκαν να λάβουν 
μέρος στα Διοικητικά Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου όλα αυτά τα χρόνια. Με την ακούραστη 
ανθεκτικότητα και τη δέσμευσή του, ανταποκρίνεται πάντα στις νέες απαιτήσεις και αλλαγές που φέρνουν    
οι καιροί. Έχει μοναδικές δεξιότητες οργάνωσης και επικοινωνίας και όσοι συναναστρέφονται και συνεργάζονται 
μαζί του το αναγνωρίζουν. 
Η ιστοσελίδα μας στο Φέϊς Μπουκ κατακλείστηκε από ευχές που έστειλαν από διάφορες περιοχές              
της Αυστραλίας και Ελλάδας, για την 50χρονη υπηρεσία του και αυτό δείχνει την αναγνώρισή του                     
για το έργο που έχει επιτελέσει. 
Αγαπητέ πάτερ,  
Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την προσφορά σου που συμπεριλαμβάνει προβληματισμούς 
και σκέψεις για αποφάσεις, με στόχο μόνο και μόνο την άνοδο και πρόοδο της Κοινότητας Ενορίας μας.  
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Ομιλία του Προέδρου κ. Βασιλείου Τερζή στην Εκδήλωση 
της 50ετίας του π. Διογένους 25 /7/ 2020

Βέβαια, στα πενήντα αυτά χρόνια, η Πρεσβυτέρα 
Άννα, ήταν πάντα στο πλευρό του π. Διογένη, 
προσφέροντας όχι μόνο υπηρεσίες στην Κοινότητα
Ενορία, αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς,  
στηρίζοντας το έργο του π. Διογένη.                
Πρεσβυτέρα σε ευχαριστούμε θερμά!  
Ακολουθώντας φυσικά, τα βήματα των γονιών τους, 
τα παιδιά τους Κώνη και Χάρης, πρόσφεραν           
και προσφέρουν με αγάπη και αφοσίωση πολύτιμες 
υπηρεσίες, τους είμαστε ευγνώμονες και τους 
ευχαριστούμε! 
Θα παρακαλέσω την Πρεσβυτέρα, την Κώνη                  
και τον Χάρη να έλθουν εδώ. 

Σεβαστή μας Πρεσβυτέρα Άννα, αγαπητοί μας Κώνη και Χάρη. 
Εκτιμώντας την προσφορά και τις πολλαπλές υπηρεσίες σας προς την ΚοινότηταΕνορία μας,  
εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου σας προσφέρουμε  
από μία αναμνηστική πλακέτα και σας ευχαριστούμε εγκάρδια. 
Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλα τα μέλη, συνεργάτες και οικονομικούς υποστηρικτές                  
που πρόσφεραν στο πολύπλευρο έργο που έχει επιτελεσθεί μέχρι σήμερα, γιατί χωρίς την εθελοντική 
υποστήριξη και βοήθεια όλων σας δεν θα ήταν δυνατό το σημερινό έργο και η πρόοδος                                      
της ΚοινότηταςΕνορίας μας. 
 

(Εν συνεχεία ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Φιλοπτώχου κα Λίτσα Ζαγκότση επέδωσαν αναμνηστική 
πλακέτα στον π. Διογένη.) 
 

Απευθύνω ευχαριστίες στα άτομα: Ευαγγελία Ζαγκώτση, Γεωργία Σαλαγάρα, Ζωή Παπαφιλοπούλου, 
Φώτη Δρακόπουλο, Θωμά Μπόραβο και Άννα Στρουμπή που εργάστηκαν και διοργάνωσαν την εκδήλωση 
αυτή. Τον κ. Γιάννη Σαριδάκη και δις Αγγελική Δρακοπούλου για το υπέροχο βίντεο που μας παρουσίασαν. 
Επίσης, θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες στους δωρητές: Κώνη Ρήγα από το Adelaide Flower House 
που δώρισε τα λουλούδια για την διακόσμηση των τραπεζιών, Ευγενία Καρνάρου για τα γλυκά, Γιώργο 
Διακομιχάλη από το Kalymnos Pastries για την όμορφη τούρτα και Φωτογράφο της βραδιάς Γεράσιμο 
Φ. Κανατσέλη. 
 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες στον Διευθυντή του Pavilion κ. Νίκο Μαυράγγελο  
για την άριστη οργάνωση και προσφορά φαγητών και ποτών. Σας ευχαριστώ. 
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Ομιλία κ. Θωμά Μπόραβου 25/7/20 MC Speech by Mr Thomas Boravos

Good evening Ladies and Gentlemen, 
On behalf of the Executive Committee’s of the St George Community and 
Philoptohos, I welcome you to tonight's evening of gratitude to honour the 50 
years milestone of the Very Reverend Father Diogenis Patsouris OAM as Parish 
Priest of St George.  I will continue with a few words on how everything began. 
It was Sunday 7th June 1970 when the late Archbishop of Australia Ezekiel 
installed the then young Priest Father Diogenis as Rector of St. George. 
During the fifties in Adelaide, many Greek immigrants settled in the suburbs 
around the city center and especially in the suburbs of Thebarton, Mile End and 
Torrensville. This created the need to establish a Church and afternoon schools. 
Under the auspices of the Holy Archdiocese of Australia from 1960 our Church 

has undertaken the Religious, Educational, Charitable and Social requirements which have culminated over the 
last 60 years and of which 50 have been under the stewardship of Father Diogenis.  
As this is a bilingual event I shall proceed with some Greek.  
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του πενήντα στην Αδελαΐδα, εγκαταστάθηκαν πολλοί Έλληνες μετανάστες 
στα προάστια γύρω από το κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα στα προάστια Thebarton, Mile End και Torrensville. 
Για την εξυπηρέτηση των νέων μεταναστών, η ανάγκη για την ίδρυση Ναού και Ελληνικών σχολείων               
ήταν αναγκαία. 
Από το 1960, o Άγιος Γεώργιος υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ανέλαβε το Θρησκευτικό, 
Εκπαιδευτικό, Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό έργο και στα 60 αυτά χρόνια πορείας δημιουργήθηκαν σημαντικά 
έργα, 50 από τα οποία είναι υπό την άξια επιμέλεια και φροντίδα του π.  Διογένη. 
Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ με λίγα λόγια στο Βιογραφικό και την πορεία του π. Δογένη. 
Ο π. Διογένης Πατσούρης, γεννήθηκε στη Σμίλα Ηλείας στις 12 Απριλίου 1939. 
Μετά το θάνατο του πατέρα του το 1940 και λόγω των δυσάρεστων συνθηκών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και της κατοχής, ο μικρός Διογένης ζεί με τη γιαγιά του στη Βρύνα. Εκεί τελειώνει το Δημοτικό σχολείο          
και στην Κρέσταινα ολοκληρώνει το Γυμνάσιο. 
Στις 14 Δεκεμβρίου 1959, με το πρώτο ταξίδι του «Πατρίς» ξεκινάει από τον Πειραιά και φτάνει                         
στη Μελβούρνη στις 7 Ιανουαρίου 1960 και μία μέρα αργότερα φτάνει στην Αδελαΐδα, 8 Ιανουαρίου. 
Στις 6 Απριλίου 1965 στέφεται την Αναστασία Ευρενιάδη. Χειροτονείται Διάκονος στις 10 Απριλίου 1965        
και Πρεσβύτερος στις 11 Απριλίου 1965 από τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Φώτιον στο Sydney.                   
Το 1966 γεννιέται η κόρη τους Κωνσταντίνα και το 1968 ο γιός τους Χαράλαμπος.
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Ομιλία κ. Θωμά Μπόραβου 25/7/20 MC Speech by Mr Thomas Boravos

Κατά το διάστημα της πεντηκονταετούς Διακονίας και υπηρεσίας, Τού επεδώθησαν διάφορες τιμητικές 
αναγνωρίσεις και διακρίσεις. 
• Απρίλιο του 1971:  Χειροθετήριον εις Πνευματικόν και Οικονόμον από τον Αρχ. Αυστραλίας ΙΕΖΕΚΙΗΛ  
• Το 1973: Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας ΙΕΖΕΚΙΗΛ  
• Το 1992: Πατριαρχική Ευαρέσκεια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο  
• Το 1994: Χειροθετήται εις Πρωτοπρεσβύτερος από τον Αρχιεπίσκοπο ΣΤΥΛΙΑΝΟ  
• Το 1995: Οφφίκιον Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου  
• Το 1998: Απονομή Σταυρού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας Ευσέβιον  
• Certificate of Appointment as Justice of the Peace for State of South Australia 1969 & 2012 
• Centenary Medal for Service to the Community  
• Commonwealth Recognition Award for Senior Australians in 1999 
• 2013  Medal of the Order of Australia (OAM) from the Governor of South Australia  
• Certificate of Gratitude from Charles Darwin University Foundation for generously supporting the Greek 

Language & Culture program 
• Πιστοποιητικό αναγνώρισης Υπηρεσιών από την ΚοινότηταΕνορία Mount Gambier  
• Το 2015: Από τον Πρέσβη της Ελλάδος έλαβε Αναγνώριση για την προσφορά του στον Ελληνισμό της 

Αυστραλίας. (Recognition of Contribution to Hellenism in Australia).                                                            
Εδώ θα παρακαλέσω τον π. Διογένη να μας απευθύνει λόγο. (Βλέπε σελ.1)
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Εκδήλωση 25/07/20
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Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Σιλουανός  
στην μηνιαία Συνεδρίαση του Δ. Συμβουλίου της Φιλοπτώχου 2/9/20 

Στην μηνιαία Συνεδρίαση του Δ. Συμβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας στις 2 Σεπτεμβρίου παρευρέθη 
και παρακολούθησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Σιλουανός.  
Η παρουσία του οφείλεται στο Ποιμαντικό Του έργο ως Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής 
Περιφερείας Αδελαΐδας. 
Τον Θεοφιλέστατο καλωσόρισε ο Ιερατικώς μας Προϊστάμενος π. Διογένης Πρωτοπρεσβύτερος                          
του Οικουμενικού Θρόνου και Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου της Φιλοπτώχου, τονίζοντας ότι είναι μεγάλη χαρά 
και ευλογία η παρουσία Του ανάμεσά τους. 
Στη συνέχεια ο π. Διογένης παρουσίασε στον Θεοφιλέστατο τα μέλη του Δ. Συμβουλίου, επισημαίνοντας        
την αρμονική συνεργασία, την πολύτιμη προσφορά και εργασία τους, στο Φιλανθρωπικό, Κοινωνικό              
και σημαντικό έργο που επιτελείται. 
Διερμηνεύοντας τα αισθήματα σεβασμού και συμπαράστασης του Δ. Συμβουλίου προς την Θεοφιλίαν Του, 
ευχήθηκε όπως ο Άγιος Θεός του χαρίζει υγεία, δύναμη και πλούσια πνευματική καρποφορία στο Ιερό              
και πολύπονο Αρχιερατικό Του Έργο και Αποστολή. 
Ο Θεοφιλέστατος απαντώντας, εχάρη για την συνάντηση, ευχαρίστησε για την υποδοχή και απεύθυνε 
πνευματικές παραινέσεις, τονίζοντας ότι πάντοτε πρέπει να μας διακατέχει η Χριστιανική αγάπη, 
συμπαράσταση και βοήθεια προς όλους γενικά τους αδελφούς μας. 
Τέλος, ο π. Διογένης ευχαρίστησε τον Θεοφιλέστατο για την επίσκεψή Του, δηλώνοντας ότι είναι πάντοτε 
ευπρόσδεκτη η παρουσία Του.

Καθήμενοι από αριστερά: Αντιπρόεδρος Λίτσα Ζαγκότση, π. Διογένης, Επίσκοπος Αδελαΐδας κ. Σιλουανός,                         
π. Κωνσταντίνος και Βούλα Θεσσαλονικεύς. 
Όρθιες από αριστερά: Άννα Στρουμπή, Γεωργία Σαλαγάρα, Σούλα Ζαμπούνη, Πόπη Σαλαγάρα, Γεωργία Μαρκεσίνη, 
Φρανζέσκα Βλασσοπούλου, Ζωή Παπαφιλοπούλου, Βασιλεία Φαλίδη, Αναστασία Μάλλιου, Αργυρώ Σταυροπούλου,      
Ελένη Λαμπρινού και Ερασμία Μπάδιου.
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Επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντας Κυπρίους αγωνιστές 
 κατά την Τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο Κύπρο Ιούλιος 1974 

Συμπληρώθηκαν φέτος 46 χρόνια από την αποφράδα ημέρα της Τούρκικης εισβολής                             
στην Μεγαλόνησο Κύπρο μας (20/7/1974). 
Την Κυριακή 19η Ιουλίου, μετά την την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό μας Ναό,  
οι Ιερείς μας π. Διογένης, π. Κωνσταντίνος και π. Ιωάννης Σέρστομπιτ ετέλεσαν Επιμνημόσυνη 
Δέηση υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της Τουρκικής θηριωδίας. 
Ο π. Διογένης με λίγα λόγια ανεφέρθη στο ιστορικό γεγονός της εισβολής, τονίζοντας                            
ότι και εάν ακόμη απομακρυνόμεθα από την ημέρα αυτή, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε  
τους ηρωϊκώς αγωνισαμένους και ενδόξως πεσόντας, υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα  
της Μεγαλονήσου.  
Ευχή όλων μας είναι να δοθεί από τους υπεύθυνους οργανισμούς και μεγάλες δυνάμεις  
μία δίκαιη και ικανοποιητική λύση για την ειρηνική διαβίωση του Κυπριακού λαού. 

Εορτή του Πατέρα - Father’s Day Κυριακή 6/9/2020 
Η πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη παγκοσμίως στο Ιερό πρόσωπο             
του πατέρα. 
Ευχές και δώρα δίδονται την ημέρα αυτή και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποδίδεται ο σεβασμός 
και η αγάπη των παιδιών προς τον πατέρα. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, 
μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας 
ο π. Κωνσταντίνος με λίγα λόγια 
Ελληνικά και Αγγλικά μίλησε για 
την αποστολή και την προσφορά 
του Πατέρα στην οικογένεια           
και την κοινωνία. 
Στη συνέχεια ο π. Διογένης αφού 
ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους 
τους πατέρες, επέδωσε εκ μέρους 
της Φιλοπτώχου ένα μικρό δώρο   
σε έναν ηλικιωμένο και έναν νέο 
πατέρα. Ετιμήθηκαν ο κ. Σαράντος 
Μακρής και ο νέος κ. Ευάγγελος 
Γκανιάρης. 
Ο π. Διογένης τους ευχήθηκε ο Θεός 
να τους χαρίζει υγεία για να 
συνεχίζουν το έργο και την 
αποστολή τους στην οικογένειά 
τους και στην Κοινωνία. 
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Με την ευκαιρία της εορτής του Πατέρα «Father’s Day» την Κυριακή 6η Σεπτεμβρίου 2020, 
παραθέτομεν κατωτέρω από το αρχείο μας τα ονόματα των μέχρι σήμερα τιμηθέντων εκ 
μέρους της Εκκλησίας μας. 

 

MOTHER’S DAY 

HΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ 
1997 Λάππα Κωνσταντίνα Κούσβου Χριστίνα 
2001 Ζαχαρία Χριστίνα  Πατσούρη Σία 
2002 Κυριάκου Α. Μαρία  Θεοδωράκου Μαρία  
2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2004 Γιάννια Αναστασία  Τούμπα Δέσποινα 
2005 Διαμαντοπούλου Γεωργία  Πουλάκη Ευανθία 
2006 Βώβου Μαρία  Παπαγεωργίου Ελένη 
2007 Παναγιωτοπούλου Γεωργία  Χαραλαμπάκη Κωνσταντίνα 
2008 Ζερβού Ειρήνη  Αρχοντούλη Σοφία 
2009 Σινάνη Ζωή  Virgara Μερόπη 
2010 Λόντου Αλεξάνδρα Βαλεοντή Ειρήνη  
2011 Πρεσβυτέρα Στράτου  Δημητρίου Μαρία 
2012 Οικονόμου Ευαγγελία  Κυπρέου Ευαγγελία 
2013 Κολέτση Δήμητρα  Κουφάλα Ελευθερία 
2014 Μουρατίδη Πελαγία  Νικολέττου Ολυμπία 
2015 Παπαδοπούλου Μαρίνα Βρουλή Τούλα  
2016 Παλαιολόγου Μαρία Παρασκευοπούλου Αμαλία 
2017 Σκούμπρου Τούλα Μιχαηλάρου Γεωργία 
2018 Σολωμού Βαρβάρα Σαριδάκη Μαγδαληνή 
2019 Πουλάκη Μαρία Aufiero Παναγιώτα 
2020 Δεν εδώθησαν (περίοδος επιδημίας κορωνοϊού) 

FATHER’S DAY 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ 
2006 Παπαγιάννης Χαράλαμπος Γάλλος Θωμάς 
2007    Κελλής Στέργιος             Σταματελόπουλος Παναγιώτης 
2008 Ασημακόπουλος Τάσης  Συλαϊδής Παναγιώτης 
2009 Τούτσης Γεώργιος  Λάππας Σπύρος 
2010 Βολογιάννης Δημήτριος  Bogdan Dabik 
2011 Παπαεμμανουήλ Σπύρος  Κακάς Αντώνης 
2012 Καλαμπόκας Αναστάσιος Άμπαδος Φώτης 
2013 Παχτσιβάνος Χρήστος  Πετινέρης Ιωάννης 
2014 Σταμέλος Νίκος  Κουτσαντώνης Τομ 
2015 Ευρενιάδης Νικόλαος Χατζής Σταύρος 
2016 Μπακοπάνος Σταύρος Μουρατίδης Γεώργιος 
2017 Κολοβελόνης Θωμάς Παρασκευόπουλος Ανδρέας 
2018 Κενακίδης Αναστάσιος Βόκολος Χρήστος 
2019 Δεν εδώθησαν (Α’ Αρχιερατική Λειτουργία Αρχιεπισκόπου)  
2020 Μακρής Σαράντος Γκανιάρης Ευάγγελος 
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Αθλητικές εκδηλώσεις Ελληνικού Σχολείου 19/9/2020

Tο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020, το διδακτικό προσωπκό διοργάνωσε για 5η συνεχόμενη χρονιά           
«Ημέρα Αθλητικών Εκδηλώσεων» (Sports Day) του Ελληνικού μας Σχολείου.  
Φέτος, λόγω των περιορισμών της επιδημίας του κορωνοϊού, δυστυχώς δεν επετράπει στους γονείς                 
να βρίσκονται στο σχολείο την ημέρα εκείνη.  
Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές και επέτρεψαν τις υπαίθριες δραστηριότητες.  
Τα παιδιά μας έλαβαν μέρος σε διάφορα αθλήματα, με ομαδική συνεργασία και καλή διαγωγή που συντέλεσε 
στην χαρούμενη και διασκεδαστική ημέρα όλων.  
Ευχαριστίες στις οικογένειες που αγόρασαν εισιτήρια και υποστήριξαν το λαχείο το οποίο κληρώθηκε              
την ημέρα αυτή. 
Στη συνέχεια οι μαθητές και μαθήτριες δέχθηκαν από ένα αναμνηστικό μετάλλιο για την συμμετοχή τους. 
Στο τέλος, οι δάσκαλοι πρόσφεραν στα παιδιά γεύμα με ποικιλία εδεσμάτων. 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και θερμές ευχαριστίες                
στο Διδακτικό προσωπικό και την Διευθύντριά μας κα Μαρία Μιλτιάδους για την επιτυχή οργάνωση                
των Αθλητικών Εκδηλώσεων.
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Greek School “Sports Day” 19/9/2020

On Saturday, 19 September 2020 the Greek School Teaching staff organised the ‘St George Greek School Sports 
Day’ for the 5th consecutive year. This year due to the limitations of the Covid19 epidemic, unfortunately 
parents were not permitted to participate this time. The weather conditions were favourable and allowed for 
outdoor activities. The students took part in various sports with good team work and sportsmanship which 
contributed to the fun day for everyone. The students then received a commemorative medal for their 
participation. Many thanks to all the families for purchasing tickets to support the raffle which was drawn. 
The children were offered a variety of snacks for lunch organised by the Teachers. Congratulations to all our 
children who participated in the 2020 Sports Day and many thanks  to the Teaching staff and the Principal      
Mrs Maria Miltiadous for the successful organisation. 
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Greek School “Sports Day” 19/9/2020
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Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 
 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ Ν. Α. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Αγαπητοί αδελφοί, 
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά θα τελέσουμε το καθιερωμένο Ετήσιο 
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών Κτητόρων, Ευεργετών, Δωρητών, 
Ενοριτών και Μελών της Κοινότητας  Ενορίας μας, την Κυριακή                            
1η Νοεμβρίου 2020 (8.00 - 11.00 π.μ). 

Επίσης την ημέρα αυτή, θα τελεστεί και η καθιερωμένη από πολλών ετών 
αρτοκλασία υπέρ υγείας του Δ. Συμβουλίου και των Μελών της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητάς μας. 

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και του Μνημόσυνου, το Δ. Συμβούλιο 
της Φιλοπτώχου, θα προσφέρει τσάϊ και καφέ στο όπισθεν χώλ                        
της Εκκλησίας μας. 
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις ως άνω Ιερές ακολουθίες να συμπροσευχηθούμε 
για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών μας και να επικαλεσθούμε 
τις προς Κύριον Πρεσβείαις του Πολιούχου μας Αγίου Γεωργίου. 
  
Σας ευχαριστούμε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και το Δ. Συμβούλιό μας, ευχαριστούν εγκάρδια  
τον κ. Ιωάννη Πέρδιο από την εταιρία του Metro Gate  

& Door Automation - 0413 338 395  
για την εντελώς δωρεάν τοποθέτηση ηλεκτρικού μηχανισμού στη συρόμενη πόρτα 
δυτικά της εκκλησίας μας, συνολικό κόστος $1500. 
Είμεθα ευγνώμονες για την προσφορά και εργασία του, ο οποίος και πάντοτε είναι 
πρόθυμος να προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν. 
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Προς τους ενορίτες και εκκλησιαζομένους στον Ιερό μας Ναό. 
Αγαπητοί Αδελφοί, 
Η περίοδος της επιδημίας του κορωνοϊού συνεχίζεται, με αποτέλεσμα ο αριθμός                  
των εκκλησιαζομένων χριστιανών μας να είναι περιορισμένος με τις Κυβερνητικές   
αποφάσεις και συστάσεις των υγειονομικών αρχών. 
Ευχαριστούμε όλους που μέχρι σήμερα έχετε σεβαστεί τους κανονισμούς και συμβουλές    
των αρμοδίων αρχών. 
Είμεθα βέβαιοι ότι αντιμετωπίζετε την όλη κατάσταση με ατομική και κοινωνική ευθύνη, 
σεβόμενοι όχι μόνο τον εαυτό σας αλλά και τους συνανθρώπους μας. 
Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσετε να τηρείτε τους κανονισμούς για την προφύλαξη της υγείας 
όλων μας. 

Σας παρακαλούμε να τηλεφωνείτε στο γραφείο της Εκκλησίας μας  
8443 7666 ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή 8.30 π.μ - 4.30 μ.μ.  

Να έχετε υπόψη σας ότι είναι και άλλοι αδελφοί μας που θέλουν να εκκλησιαστούν, οπότε, 
σας παρακαλούμε να μην τηλεφωνείτε για τον εκκλησιασμό σας κάθε Κυριακή.  
Επίσης παρακαλούμε, όσοι πρόκειται να τελέσετε μνημόσυνα κεκοιμημένων συγγενών σας 
να μας τηλεφωνείτε 2 εβδομάδες νωρίτερα με τα ονόματα και τηλέφωνα για τους συγγενείς 
που θέλουν να παρευρίσκονται.  
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας στην περίοδο που διανύουμε. Προσευχόμεθα           
ο Άγιος Θεός να βοηθήσει σύντομα να τελειώσει η δοκιμασία αυτή για να συνεχίσει                  
η Εκκλησία μας τους κανονικούς ρυθμούς της λειτουργίας. 
Από το γραφείο της εκκλησίας 

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. 
 

Θεολογική Σχολή   $540 15/08/20 
Άνθη Σταυρού $710 14/09/20 

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

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ  Ν.Α. 
Ανακοίνωση
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Απεδήμησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό μας Ναό  οι αείμνηστοι αδελφοί μας: 

Kοκκινάκη Δήμητρα, ετών 88 από Στέρνα Αργολίδας 01/07/20 
Γαλούζη Πολυξένη, ετών 89 από Κάλυμνο 02/07/20 
Κολέτση Δήμητρα, ετών 93 από Τέρεβο Ιωαννίνων 10/07/20 
Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης, ετών 83 από Ναύπακτο 14/07/20 
Δόσσης Παναγιώτης, ετών 88 από Χάβαρι Ηλείας 31/07/20 

Κωστάκη Ζμύρνα, ετών 82 από Φλώρινα 03/08/20 
Ανδρέα Γεωργία, ετών 80 από Αραδίππου Κύπρου 07/08/20 
Βασιλικιώτη Μαρία, ετών 93 από Μυτιλήνη 11/08/20 
Τζίμης Πέτρος, ετών 92 από Βαρβάσαινα Ηλείας 12/08/20 
Τσιακιρίδης Λάζαρος, ετών 93 από Ελασσώνα 13/08/20 

Μπούρα Θεοφάνη - Francis, ετών 79 από Γεράκι Λακωνίας 14/08/20   
Τζάνος Ακίνδυνος, ετών 71 από Θέρμη Μυτιλήνης 31/08/20 
Αμαραντίδης Γεώργιος, ετών 74 από Κοζάνη 02/09/20 
Κουτρουμπής Παναγιώτης, ετών 87 από Κραστικοί Καλαβρύτων 03/09/20 
Αλεξόπουλος Δημήτριος, ετών 77 από Κρέστενα Ηλείας 04/09/20 
Πιπίκος Ιωάννης, ετών 95 από Λαΐστα Ιωαννίνων 04/09/20 
Γιάννιας Αλέξανδρος, ετών 27 από Αδελαΐδα 07/09/20 
Στασινόπουλος Παναγιώτης, ετών 78 από Χρυσοκελλαριά Μεσσηνίας 09/09/20 
Μπάτζαλης Κωνσταντίνος, ετών 57 από Θεσσαλονίκη 10/09/20 
Δάμης Σωτήριος, ετών 86 από Αρτεμίσιο Αρκαδίας 16/09/20 
Βενετσάνου Κωνσταντίνα, ετών 87 από Καρβέλι Μεσσηνίας 22/09/20 
Μπουρλότου Ευαγγελία, ετών 92 από Γούβες Λακωνίας 29/09/20 
Τσιτσινάρης Παναγιώτης, ετών 90 από Λήμνο 30/09/20 
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.

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των κατωτέρω:   
  
· κ. Φιλίππου Μπουρλιούφα μετά της δίδος Chantelle Dixon 05/09/20 
· κ. Σκεύου Γλυνάτση μετά της δίδος Σάρρας Lapworth 19/09/20 
  

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

ΚΗΔΕΙΕΣ
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

COVID MARSHAL 
Παρακαλούμε με την είσοδό σας στην Εκκλησία να απολυμαίνετε τα χέρια σας                          
με το ειδικό υγρό, επίσης να ακολουθείτε τις οδηγίες των ειδικών που έχουν αναλάβει       
ρόλο «Μάρσαλ»  Covid Marshal και να κάθεστε στις θέσεις που σας υποδεικνύουν.  

Ευχαριστούμε τα μέλη του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητάς μας: Χρήστο Ασλανίδη,                    
Δημήτρη Αργυρίδη, Φώτη Νικολούλια, Νικόλαο Παπανικολάου, Σταύρο Σταύρου,                              
από το Συμβούλιο της Νεολαίας τον Πρόεδρο Φώτη Σταύρου και από την Φιλόπτωχο                      
την δις Αναστασία Μάλλιου που εθελουσίως ανέλαβαν τον ρόλο αυτόν                          
με τα καθήκοντα που έχει ορίσει η Κυβέρνηση. 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:    

Ο κ. Σωτήριος και Μελίσσα Νικητοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Aναστάσιο, 
με ανάδοχο τον κ. Σταύρο Μπακοπάνο      9/08/20 
 
Ο κ. Ricky και Βασιλική Prosylis εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Δήμητρα, 
με ανάδοχο τον κ. Σωτήριο Φουγιάξη      15/08/20 
 
Ο κ. Ευάγγελος και Σταματούλα Γκανιάρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελισάβετ, 
με ανάδοχο την δις Μαρίτσα Κούμη      30/08/20 
 
Ο κ. Αθανάσιος και Sarah Σαμαρά εβάπτισαν το αγοράκι τους Λουκά, 
με ανάδοχο την δις Αικατερίνη Σαμαρά      05/09/20 
 
Ο κ. Αναστάσιος και Μιχαέλα Δημητροπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ζωή, 
με ανάδοχο την δις Ανδριάνα Δημητροπούλου      05/09/20 
   
Ο κ. Κωνσταντίνος και Παναγιώτα Χάλτη εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ, 
με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Σταθούλη       13/09/20 
 
Ο κ. Γεώργιος και Rebecca Γιαχαγιά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Κανέλλα, 
με ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Μυλωνά       19/09/20 
 
Ο κ. Βασίλειος και Πολυξένη Κυριάκου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Θεοδώρα, 
με ανάδοχο τον κ.  Γεώργιο Ψευτέλη       26/09/20 
 
Ο κ. Δημήτριος και Natalie Βλάχου εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο, 
με ανάδοχο τον κ. Τριαντάφυλλο Χαρκότσικα      27/09/20 
 
 Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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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 


