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Συμπλήρωση 15 Ετίας 2003-2018
Με την έκδοση του παρόντος Τριμηνιαίου τεύχους του περιοδικού μας Νο. 61 ‘St George Community
News’ συμπληρώνονται 15 χρόνια ανελοιπούς κυκλοφορίας από την πρώτη έκδοση (Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2003).
Μέσα στις σελίδες της 15ετούς κυκλοφορίας του, παρουσιάζονται διάφορα θέματα Θρησκευτικού,
Πνευματικού και Κοινωνικού περιεχομένου, ανακοινώσεις και φωτογραφικό υλικό, καθώς και
διάφορες δραστηριότητες από την ζωή, κίνηση και εκδηλώσεις της Κοινότητας-Ενορίας και παροικίας
μας.
Ευχαριστώ όλους που μας βοήθησαν οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια για την κυκλοφορία του.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω σε όλους που συνεχίζουν να μας στηρίζουν οικονομικά, ώστε να
συνεχίζεται απρόσκοπτα και κανονικά η κυκλοφορία του περιοδικού μας.
Θερμές ευχαριστίες στην Πρεσβυτέρα Άννα Πατσούρη που επιμελείται όλα αυτά τα χρόνια τα Αγγλικά
κείμενα, καθώς και στη Γραμματέα μας Άννα Στρουμπή που έχει αναλάβει την εργασία της
δακτυλογράφισης των κειμένων και την σελιδοποίησή τους.
Ευχαριστώ όλους και ελπίζω με τις Πρεσβείες του Αγίου Γεωργίου προς τον Πανάγαθο Θεό να
συνεχίζεται η κυκλοφορία του περιοδικού μας.

15 years
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15 Years of Publication 2003-2018
With the publication of this quarterly newsletter “No. 61 - St George Community News” we celebrate
15 years of uninterrupted circulation from the first edition in October-December 2003.
Within the pages of these Newsletters we present religious and theological articles including the lives
of our Saints, in order to educate and enrich the knowledge of our parishioners; articles relating to
community events with photographs, lists of christenings, weddings and funerals conducted at Saint
George Church, announcements of forthcoming programs and answering frequently asked questions
relating to our church, faith, traditions and customs.
Reports are provided on the many areas of responsibility of Saint George Community, from its College
(Saint George College); its Greek Schools; its Youth and the Senior citizen’s activities.
I thank all those who have in the past assisted financially so that this publication has become a historical
document of events, and register my appreciation to those who are currently sponsoring this effort.
I thank Presvytera Anna Patsouris who writes and edits the English articles and our Secretary
Anna Stroubis, who has undertaken the typing of the articles and their placements with the
photographs, into the publication.
I thank you all and pray that with the blessings of our Patron Saint, Saint George and the financial
support of sponsors, the publication of this historical Newsletter will continue for many more years!

2003 - 2018
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Αιδεσιμώτατος π. Σπυρίδων Βουνάσης
*26/11/1930 – 9/10/2018
Στις 9 Oκτωβρίου 2018 σε ηλικία 88 περίπου ετών, απεδήμησε προς Κύριον
ο πατήρ Σπυρίδων Βουνάσης.
Ο π. Σπυρίδων γεννήθηκε στο Καστόριο Σπάρτης Λακωνίας στις 26
Νοεμβρίου 1930. Το 1956 σε ηλικία 26 ετών μετανάστευσε στην Αυστραλία,
για ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτόν του και την οικογένειά του που
δημιούργησε αργότερα όταν παντρεύτηκε την Πρεσβυτέρα Αγγελική, το
γένος Μπαστήρα στις 12 Μαΐου 1959.
Στις τάξεις των Κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας προσήλθε
τον Δεκέμβριο του 1994. Υπηρέτησε με αφοσίωση και Ιερατική συνέπεια σε
διάφορους Ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, με αγάπη και ευσυνειδησία
προς το καθήκον και την αποστολή του.
Σεβαστός, ευγενής, φιλήσυχος ανταποκρίνονταν με προθυμία προς τα Ιερατικά του καθήκοντα,
τα οποία επιτέλεσε έως το τέλος της ζωής του.
Η κηδεία του αειμνήστου ετελέσθη την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Θέμπαρτον υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου και του Ιερού
Κλήρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην Αδελαΐδα. Μεγάλος αριθμός συμπαροίκων μας
παρακολούθησε την Νεκρώσιμη Ακολουθία του, προσευχήθηκε υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του και τον συνόδεψε στην τελευταία επίγεια κατοικία του.
Ο ενταφιασμός του έγινε στο κοιμητήριο Centennial Park Pasadena.
Θερμά συλλυπητήρια στην Πρεσβυτέρα, παιδιά, εγγόνια και λοιπούς οικείους του αειμνήστου.
«Σπυρίδωνος Ιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου Αιωνία η Μνήμη»

ΚΗΔΕΙΕΣ

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

Μάντη Μαγδαληνή, ετών 90 από Κλεισούρα Μεσσηνίας
Ευθυμιάδης Ευάγγελος, ετών 83 από Κιλκίς
Χρυσανθακόπουλος Ιωάννης, ετών 85 από Αγ. Απόστολους Πάτρα
π. Βουνάσης Σπυρίδων, ετών 87 από Καστόριον Σπάρτης
Αλεξούδη Ζαχαρούλα, ετών 89 από Λαχανιά Ρόδου
Ροδoπούλου Ελένη, ετών 85 από Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής
Λάττα Δήμητρα, ετών 88 από Αχλαδερή Ευβοίας
Μπλέτας Ευρυπίδης, ετών 94 από Ομόλιον Λάρισας
Μάντης Γεώργιος, ετών 58 από Αδελαΐδα Ν. Α.
Κοκιούσης Παναγιώτης, ετών 85 από Παναρίτη Κορινθίας
Μπαμπαδήμα Μαρία, ετών 82 από Λεωνίδιο Κυνουρίας
Τσούτουρας Κωνσταντίνος, ετών 94 από Αγίους Αναργύρους, Λακωνίας
Κοκκινάκης Αθανάσιος, ετών 97 από Περιβολάκια Πύλου Μεσσηνίας
Χορτάτος Ιωάννης, ετών 76 από Βαρβάσενα Πύργου Ηλείας
Γρηγόρης Γρηγόριος, ετών 87 από Πολυχνίτο Λέσβου

04/10/18
08/10/18
09/10/18
19/10/18
09/11/18
13/11/18
19/11/18
22/11/18
29/11/18
03/12/18
04/12/18
10/12/18
11/12/18
14/12/18
18/12/18

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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Γενική Συνέλευση Φιλοπτώχου 07/10/18
και Εκλογή Δ. Συμβουλίου
Την Κυριακή 7η Οκτωβρίου 2018 έγινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών
της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας. Ο π. Διογένης ευχαρίστησε τα μέλη
του Δ. Συμβουλίου καθώς και όλα τα μέλη και υποστηρικτές της Φιλοπτώχου
για το Φιλανθρωπικό, Κοινωνικό και πνευματικό έργο τόσο στο χρόνο
που πέρασε καθώς και στην τριετία 2015-2018 και εγκρίθηκαν τα Έσοδα
και τα Έξοδα 2017-2018.
Στη συνέχεια έγινε εκλογή του Δ. Συμβουλίου για την 3ετία 2018-2021.
Στην 1η Συνεδρίαση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 7η Νοεμβρίου 2018
έγινε η εκλογή Προεδρείου.
Το νέο Δ. Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

Καθήμενοι από αριστερά προς τα δεξιά:
π. Κωνσταντίνος, Λίτσα Ζαγκότση (Α’ Αντιπρόεδρος), π. Διογένης
(Πρόεδρος), Ζωή Παπαφιλοπούλου (Γραμματέας), Διονυσία Μάλλιου.
Όρθιες από αριστερά: Γεωργία Σαλαγάρα (Ταμίας), Γεωργία Μαρκεσίνη,
Άννα Στρουμπή (Βοηθός Γραμματέας), Λίτσα Τούμπα, Στέλλα Σκάρου,
Σούζυ Καρτσώνη, Σούλα Ζαμπούνη, Ελένη Λαμπρινού, Betty Λειβαδίτη,
Αργυρώ Σταυροπούλου, Πόπη Σαλαγάρα, Βασιλεία Φαλίδη, Σούζυ Μεταξά,
Φραντζέσκα Βλασσοπούλου (Β’ Αντιπρόεδρος) και Βούλα Θεσσαλονικεύς.
Απουσιάζουν:
Σάσα Μάλλιου (Βοηθός Ταμία) και Ερασμία Μπάδιου.
Ο π. Διογένης ευχήθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε επιτυχία και πρόοδο
στο έργο και τους σκοπούς της Φιλοπτώχου αδελφότητάς μας.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΓΕΥΜΑ 4/11/18
Συνεχίζοντας την από πολλών ετών τέλεση Μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων
Ευεργετών, Δωρητών, Ενοριτών και Μελών της Κοινότητας Ενορίας μας, ετελέσαμε και εφέτος το
Μνημόσυνο την Κυριακή 4η Νοεμβρίου 2018.
Στον κατάμεστο Ιερό μας Ναό συμπροσευχηθήκαμε υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων
των προκεκοιμημένων αδελφών μας.
Προ του Μνημοσύνου, ο π. Διογένης ανεφέρθη στους λόγους για τους οποίους τελούμε το Μνημόσυνο,
τονίζοντας ότι η τέλεση του Μνημοσύνου ωφελεί και εμάς τους επιζώντας και αποτελεί Ιερόν καθήκον προς
όλους που εργάσθηκαν και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στο πολύπλευρο και Ιερό έργο της Κοινότητας Ενορίας και Εκκλησίας μας και δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας.
Ευχήθηκε ο Θεός να χαρίζει σε όλους υγεία και παραδειγματιζόμενοι από τους προαπελθώντας κεκοιμημένους
αδελφούς μας, να συνεχίζουμε στα δικά τους θεμέλια το έργο που μας άφησαν, για καλύτερη πρόοδο και δόξα
Θεού.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΓΕΥΜΑ 4/11/18
Μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου ακολούθησε το ετήσιο Γεύμα που διοργανώνεται
από τα Δ. Συμβούλια Φιλοπτώχου και Κοινότητας.
Περισσότερα από 350 άτομα παρεκάθισαν στο γεύμα με πλούσια φαγητά και ποτά και είχαν ευχάριστες
μεσημεριανές ώρες σε χαρούμενο οικογενειακό περιβάλλον.
Το γεύμα ετίμησε με την παρουσία του ο Βουλευτής της περιφερείας μας West Torrens, κ. Τομ Κουτσαντώνης
με την οικογένειά του.
Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου κ. Βασίλη Τερζή και των μελών των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας και
Φιλοπτώχου ευχαρίστησε όλους που με την αθρόα συμμετοχή τους στο γεύμα συνέβαλλαν στην μεγάλη
επιτυχία του.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΓΕΥΜΑ 4/11/18
Θερμές ευχαριστίες στους κατωτέρω που πρόσφεραν διάφορα είδη για το Γεύμα:
• Μπύρα: Κέφι - Jim Antonopoulos
• Ποτήρια, πιάτα και χαρτοπρτσέτες: Δις Λίνα Θεσσαλονικεύς
• Σαλατικά: Aubergine’s - Νίκο & Αμαλία Κοτσάνη
• Τυρί: κα Βούλα Θεσσαλoνικεύς
καθώς και σε όλους που έφεραν διάφορα δώρα για το λαχείο.
Θερμά συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου και ιδιαίτερα στις κυρίες
της Φιλοπτώχου για την άρτια οργάνωση και διεκπεραίωση της εκδήλωσης.
Ευχαριστίες στους κάτωθι κυρίους που έψησαν τα σουβλάκια και λουκάνικα:
Β. Τερζή, Γ. Καράπαπα, Γ. Τσαρουχά, Β. Μέντη, Ν. Ανδριανόπουλο και Ε. Γκανιάρη.
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Από τον εορτασμό της Εθνικής μας Εορτής 28ης Οκτωβρίου
Κυριακή 28/10/18
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Αγιασμός για την 12η Τάξη του Κολλεγίου 26/10/18
Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου μετά την Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου
τον Μυροβλήτου, ετελέσθη ο καθιερωμένος Αγιασμός για τα παιδιά της 12ης Τάξης του Κολλεγίου μας πρίν
αρχίσουν τους διαγωνισμούς.
Τον Αγιασμό ετέλεσαν ο π. Διογένης, ο π. Κωνσταντίνος και ο π. Μιχάλης Ψαρομάτης και συμμετείχαν όλες οι
τάξεις του Κολλεγίου μας.
Ο π. Διογένης ευχήθηκε στα παιδιά καλή επιτυχία στους διαγωνισμούς και ο Άγιος Γεώργιος να τους φωτίζει στο
δρόμο της επιτυχίας και προόδου. Μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας
κ. Νικάνδρου, ο οποίος απουσίαζε εις τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου εις Berri Ν. Α.
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΜΤ GAMBIER S. A.
Σάββατο 24/11/18
Με πρόσκληση της Κοινότητας Mt Gambier, ο π. Διογένης μετέβη το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 και ετέλεσε
την Θεία Λειτουργία και το Ετήσιο Μνημόσυνο του αειμνήστου Γεωργίου Παναγόπουλου.
Την Θεία Λειτουργία παρακολούθησε μεγάλος αριθμός των εκεί διαβιούντων χριστιανών μας, κοινώνησαν
αχράντων Μυστηρίων και προσευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής του αειμνήστου Γεωργίου
Παναγόπουλου. Ο π. Διογένης μίλησε καταλλήλως στο εκκλησίασμα, μετέφερε τις ευχές του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου και ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένος το Νέος Χρόνος 2019.

“LEST WE FORGET”
On Sunday, 11th of November 2018,
our St George Year 9 SRC Leaders
joined our local Community at the
City of West Torrens as a sign of
respect for the “Centenary of
Armistice”.
Together we remembered those
that sacrificed their life to uphold
the freedom and life
we enjoy today.
Together we remember all who
lost loved ones in World War 1.
Memory Eternal.
Congratulations to our College
students for participating in this
historic event.
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An independent view
of the importance of home, school and Church
In a Christian home a child is reared in a loving and protected environment, learning all the
important life skills, behaviours and attitudes to live harmoniously within their family unit. School
extends and builds on the groundwork of parents/grandparents, it is where children expand their
knowledge and skills to be part of teams, sharing and respecting each other, their church, teachers
and elders, authority, the environment, property and the law of the land; whilst preparing them for
adulthood and careers. Later, the wider community and external influences (university of hard
knocks) add another layer to who we become as citizens and leaders! However, the home, school
and church are the backbone and trunk of the tree, with deep roots - if this is strong, the tree can
withstand tornados!
Parents also prepare their children for their spiritual journey with biblical stories, focused on the
importance of the Church in their daily lives and attending church as a family. Every Sunday, we
observe families, clean and well dressed, enter the church with reverence and respect, donating and
lighting a candle for their departed loved ones and praying for their family’s well-being. Many
parishioners have said that the atmosphere within the church, the quietness, the chanting, the
aroma from incense (λιβάνι) with small clouds of smoke (highlighted by the sun’s rays through the
windows) are all fond memories of their childhood.
As parents and grandparents, we in turn, must lead by example and pass on these valuable and
important experiences of humility, reverence and respect for our church, our family and each other!
In the lead-up to Christmas, it is pertinent that we take the time to reflect on the past year and
reinforce the importance of spiritual growth, show compassion for the ailing, help those in need
through donations/gifts and pray for their wellbeing. Children mimic what they see and hear in
their home - let’s be good role models for them!
In summary, upon entering the church, in donating and lighting a candle at christenings or
weddings, we pray for the wellbeing and happiness of the particular people and our family. At
funerals, we pray for the souls of the dearly departed - may they rest in peace.
Remember, prayers are our silent communication with God - lit candles show the way
and keep the darkness at bay.
Presvytera Anna Patsouris

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:

• κ. Σταύρου Ζαχαρία μετά της δίδος Lisa Mc Whinnie
• κ. Χαρίλαου Ρέστα μετά της δίδος Ρουμπίνης Salah
• κ. Wade Andrew Stokes μετά της δίδος Βικτώριας Πάπα
• κ. Δημητρίου Bastian μετά της δίδος Άρτεμις Νικολακοπούλου
• κ. Σώζου Βολάρη μετά της δίδος Μιχαλίτσας Τριανταφυλλάκη

27/10/18
27/10/18
17/11/18
24/11/18
01/12/18

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

Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες εις τον αγαπητό κ. Γεώργιο Λαμπρόπουλο Διευθυντή
της εταιρίας ST GEORGE BUILDING SOLUTIONS για τον δωρεάν ελαιοχρωματισμό
του εξωτερικού του Κολλεγίου μας Junior Campus.
Τον ευχαριστούμε και ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Γεωργίου να χαρίζει στον ίδιο και την οικογένειά του υγεία, στα δε κεκοιμημένα πρόσωπά
του την Ουράνια Βασιλεία Του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εκ μέρους του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητας
και Εκκλησίας μας, ευχαριστώ εγκάρδια
τον κ. Στάθη Κονιδάρη από την εταιρία
ALLIED WASTE SERVICES που μας βοήθησε
για την μεταφορά σκουπιδιών κατά την διάρκεια
των εργασιών για την επέκταση του χωλ όπισθεν
της εκκλησίας.
Αγαπητέ Στάθη,
Σε ευχαριστούμε για την βοήθειά σου αυτή
και ευχόμεθα ο Θεός να χαρίζει σε εσένα
και την οικογένειά σου υγεία, κάθε χαρά και ευλογία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστούμε εγκάρδια την Διευθύντρια Δις Στέλλα Κοντοπούλου
από το OMEGA FOODS δια την δωρεά μεταφορά από Ελλάδα των ημερολογίων
2019 της Κοινότητας-Ενορίας μας.
Ευχαριστούμε και ευχόμεθα κάθε ατομική και οικογενειακή χαρά και ευλογία
δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
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Primary Language Teacher of the Year Award 2018
Τιμητική Διάκριση στη Διευθύντρια του Ελληνικού μας Σχολείου
Θερμά συγχαρητήρια στην Διευθύντρια
του Ελληνικού μας Σχολείου, κα Μαρία
Μιλτιάδου για την διάκριση “Primary
Language Teacher of the Year Award
2018”, που της έγινε εκ μέρους του
οργανισμού Ethnic Schools Association SA.
Την διάκριση επέδωσε σε ειδική τελετή,
ο Βουλευτής Hon. John Gardner, SA Education
Minister.
Την συγχαίρουμε και της ευχόμεθα κάθε
μελλοντική επιτυχία στο έργο της.

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.

Ιεραποστολή (Νέα Ζηλανδία)
Φιλοπτώχου
Πατριαρχείου

$750
$1,315
$877

30/09/18
04/11/18
02/12/18

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

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες μας για το τυπογραφικό λάθος που έγινε
στο προηγούμεο τεύχος του περιοδικού μας Νο: 60 στις σελίδες 9 και 13
για την ημερομηνία της περιφοράς δίσκων για τους πυροπαθείς εις Μάτι Αττικής.
Η περιφορά έγινε την Κυριακή 29η Ιουλίου και Κυριακή 5η Αυγούστου,
επικαλούμεθα την επιείκια των αναγνωστών μας.
Σας ευχαριστούμε!
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ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2018 - 2021
Την Δευτέρα 26η Νοεμβρίου 2018 στις 6.00 μ.μ, μετά από τις εκλογές
της 18ης Νοεμβρίου 2018, η Εφορευτική Επιτροπή εκάλεσε τα μέλη
που θα αποτελέσουν το Δ. Συμβούλιο για την τριετία 2018-2021
και τους ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εκλογών.
Ο π. Διογένης ευχαρίστησε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή
των εκλογών και συνέχεια έγινε η εκλογή του Προεδρείου.
Το Δ. Συμβούλιο για την τριετία 2018 - 2021 αποτελούν τα κάτωθι μέλη:

Καθήμενοι από αριστερά:
Καράπαπας Γεώργιος, Δρακόπουλος Φώτης (Ταμίας), Αργυρίδης Δημήτριος
(Αντιπρόεδρος), π. Διογένης, Τερζής Βασίλειος (Πρόεδρος), π. Κωνσταντίνος,
Πατνιώτης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) και Μουρατίδης Κωνσταντίνος.

Όρθιοι από αριστερά:
Καρνάρος Βασίλειος, Παπαφιλοπούλου Ζωή (Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής),
Πούλος Παναγιώτης (Γραμματέας), Σταύρου Σταύρος, Μέντης Ευάγγελος,
Κόρης Γεώργιος, Μάτσης Ιωάννης (Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής),
Πρεσβυτέρα Άννα Πατσούρη (Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής),
Αγγελόπουλος Χρυσοβαλάντης, Ασλανίδης Χρήστος (Βοηθός Ταμία)
και Κωνσταντινίδης Ιωάννης (Βοηθός Γραμματέας).

Απουσιάζει: Γκανιάρης Ευάγγελος.
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Φωτογραφίες από την εκδήλωση της λήξης των μαθημάτων
του Ελληνικού μας Σχολείου 1/12/18
Παρουσία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου, του π. Διογένη και του π. Κωνσταντίνου,
έγινε η σχολική εορτή για την λήξη των μαθημάτων του Ελληνικού μας Σχολείου για το 2018.
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Φωτογραφίες από την εκδήλωση της λήξης των μαθημάτων
του Ελληνικού μας Σχολείου 1/12/18
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:

Ο κ. Eυάγγελος και Ολιβία Ανεμούρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Στυλιανή,
με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Ανεμούρη 06/10/18
Ο κ. Γεώργιος και Άννα Freney εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αιμιλία,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Αντωνά 14/10/18
Ο κ. Ιωσήφ και Στεφανία Austin εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,
με ανάδοχο την δις Άννα Κοcanovski 27/10/18
Ο κ. Vince και Στυλιανή Sorrenti εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ζαχαρούλα,
με ανάδοχο την κα Αικατερίνη Ράπτη 28/10/18
Ο κ. Ηλίας και Ειρήνη Melville εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελισάβετ,
με ανάδοχο την κα Χριστίνα Λαζαρή 03/11/18
Ο κ. Αndrew και Αικατερίνη Jones εβάπτισαν το αγοράκι τους Τίτο,
με ανάδοχο την κα Αμαλία Albanese 03/11/18
Ο κ. Χρήστος και Θαρρινή Ζουμπουλίκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξιο,
με ανάδοχο την κα Μαρία Hassainpoor 11/11/18
Ο κ. Ανδρέας και Karina Σακκά εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,
με ανάδοχο τον κ. Χρήστο Βουνάση 17/11/18
Ο κ. Σταύρος και Μαρία Μπανέλη εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,
με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Πάρχα 01/12/18
Ο κ. Johnny και Σεβαστή Veira εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,
με ανάδοχο την Δις Βασιλική Παπανικολάου 02/12/18
Ο κ. Παναγιώτης και Alison Θάνου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αχιλλέα,
με ανάδοχο την Δις Καλλιόπη Θάνου 02/12/18
Ο κ. Φωτεινός και Άννα Καραγιάννη εβάπτισαν το αγοράκι τους Εμμανουήλ,
με ανάδοχο την Δις Δικαία Καραγιάννη 05/12/18

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την προέκταση του χωλ όπισθεν της εκκλησίας μας,
καθώς και η ασφαλτόστρωση και ελπίζουμε στη σύντομη αποπεράτωση του έργου.
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Από την Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
των Ηλικιωμένων MILE END και WESTERN SUBURBS INC.,
την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
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Από την Εκδήλωση της Νεολαίας Αγίου Γεωργίου
την Παρασκευή 7η Δεκεμβρίου 2018
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We thank the following individuals and organisations for
continuing to advertise in our Newsletter.
Without their support this Newsletter would not be possible.
Guardian Insurance
Brokers Pty Ltd
57 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8238 0100

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

Peter Elberg Funerals
280 Grange Road
FLINDERS PARK SA 5025
Ph: 8234 1266

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
Olympic Industries
1233 Main North Rd
PARA HILLS WEST SA 5096
Ph: (08) 8349 5744

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

T I L E S

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

Europa Print Solutions
7-9 Osman Place
Thebarton SA 5031
Ph: 8351 7571

Ευχόµεθα σε όλους Καλά Χριστούγεννα και χαρούµενος ο Νέος Χρόνος 2019

We wish everyone a Merry Christmas
with Health & Happiness in the New Year 2019

