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

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρος Προκόπιος 8η Ιουλίου

«Ουρανόθεν η κλησίς σου, ως του κήρυκος γέγονε,
των εθνών Προκόπιε παναοίδιμε·

και φωτισθείς την διάνοιαν, το σκότος κατέλιπες των ειδώλον
και φωστήρ των πιστών εχρημάτησας, θείαις λάμψεσι,

των σεπτών σου αγώνων καταυγάζων, τα πληρώματα του κόσμου,
κλέος μαρτύρων και καύχημα» (Προσόμοιο Εσπερινού)Την Κυριακή 8η Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου ΜεγαλομάρτυροςΠροκοπίου.  Ο Άγιος Προκόπιος, έζησε κατά τους χρόνους του ΑυτοκράτοραΔιοκλητιανού (284-305). Γεννήθηκε στην Αιλία Καπιτωλίνα, όπως ονομαζόταν στηνπερίοδο της Ρωμαϊκής κυριαρχίας η πόλη των Ιεροσολύμων, και καταγόταν απόπλούσια οικογένεια. Το αρχικό του όνομα ήταν Νεανίας.  Ο πατέρας του, πουονομαζόταν Χριστοφόρος, ήταν χριστιανός, ενώ αντίθετα η μητέρα του Θεοδοσία ήτανειδωλολάτρισσα. Διανύοντας τα πρώτα παιδικά του χρόνια ο Νεανίας ορφάνεψε από πατέρα και τηνόλη ανατροφή και παιδεία του ανέλαβε η μητέρα του, που τον μόρφωσε με τα ελληνικάγράμματα. Ειδωλολάτρισσα όμως εκείνη, μύησε και το γιό της στην ειδωλολατρεία.Όταν ήλθε ο Νεανίας σε κατάλληλη ηλικία, οδηγήθηκε από τη μητέρα του στηνΑντιόχεια, όπου διέμενε για κάποιο διάστημα ο Αυτοκράτορας και με τη μεσολάβησήτης εισήλθε στο στενό περιβάλλον του Διοκλητιανού,  ο οποίος, αφού διαπίστωσε ταπλούσια προσόντα του Νεανία, τον ονόμασε Δούκα της Αλεξανδρείας και του ανέθεσετο διωγμό κατά των εκεί χριστιανών. Πορευόμενος όμως με τη στρατιωτική συνοδείατου, νύχτα, προς την Αλεξάνδρεια, με σκοπό να σκορπίσει τον όλεθρο στις τάξεις τωνχριστιανών, δέχθηκε, όπως ο Απόστολος Παύλος, την παρέμβαση του Θεού. Λίγο πρίν φτάσει στην Απάμεια είδε σε όραμα το σημείο του Σταυρού και άκουσεφωνή, που του έλεγε, «Νεανία, εγώ ειμί ο Εσταυρωμένος Ιησούς, ο υιός του Θεού». Η μεταστροφή του Νεανία ήταν άμεση. Διέκοψε την πορεία του και τοναντικειμενικό του σκοπό και τράβηξε προς την Σκυθόπολη και από εκεί σταΙεροσόλυμα, όπου παρέμεινε ευαγγελιζόμενος με πολύ ζήλο τον Κύριο Ιησού. Κατ’ άλλημαρτυρία ο Νεανίας πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφού παρέμεινε για λίγο διάστημα εκεί,εγκαταστάθηκε μετά στην Αλεξάνδρεια. Αναχαιτίσας με το στρατό του σε κάποια μάχητους Αγαρηνούς, που επέδραμαν κατά της πόλεως, απέδωσε τη νίκη του στο Χριστό, μεσυνέπεια να καταγγελθεί από τη μητέρα του ως χριστιανός.Ο Αυτοκράτορας, μόλις έλαβε γνώση της καταγγελίας, έδωσε εντολή στον ηγεμόνατης Παλαιστίνης Ούλκιο να κάνει ανακρίσεις και αν διαπιστώσει, ότι ο Νεανίας έγινεχριστιανός, να προσπαθήσει να τον θανατώσει, προς παραδειγματισμό, με φρικτάβασανιστήρια. Ο Ούλκιος, αφού μετέβη στο παλάτι του Δούκα, ανακοίνωσε σ’αυτόντην εντολή του Αυτοκράτορα επιδείχνοντας μάλιστα και το βασιλικό γράμμα.Ο Νεανίας, αφού το διάβασε, κατέσχισε αυτό και αναφώνησε, «Χριστιανός ειμί και

πράξον το προσταττόμενον». Με τη θαραλλέα του αυτή ομολογία, επειδή δενδέχτηκε να υποκύψει στις προσκλήσεις του ηγεμόνα να αρνηθεί το Χριστό,παραδόθηκε σε φρικτά βασανιστήρια.
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Δήμιοι, αφού τον κρέμασαν, ξέσχισανάσπλαχνα τις σάρκες του με σιδερένιους όνυχες,μέχρι σημείο να φαίνονται τα οστά του. Σ’αυτήτη φρικτή κατάσταση ευρισκόμενος, ρίχθηκεμετά στη φυλακή, όπου σε όραμα πάλιο Χριστός ράντισε με νερό το μάρτυρα στοπρόσωπο και τον μετονόμασε σε Προκόπιο. Την επόμενη ημέρα ο Ούλκιος έστειλε στηνφυλακή απεσταλμένο του για να δεί ανο Νεανίας απέθανε. Αλλ’ώ του θαύματος!Ο Προκόπιος βρέθηκε τελείως υγιής και καμιάπληγή δε φαινόταν στο σώμα του.Όταν πληρφορήθηκε ο Ηγεμόναςτο θαυμαστό αυτό γεγονός, διέταξε να οδηγήσουντο μάρτυρα ενώπιόν του.  Μόλις τον είδε υγιήκαι το πρόσωπό του να λάμπει, όπως ο ήλιος,έμεινε έκπληκτος και απέδωσε τη θεραπεία τουστους αθανάτους θεούς. Ο Προκόπιος για νααποδείξει πόσο πλανώνται, όσοι πιστεύουνστα είδωλα, ζήτησε να τον οδηγήσουν στο Ναό του Απόλλωνα με την πρόφασηνα ευχαριστήσει δήθεν τους θεούς για τη θεραπεία του. Εκεί, μετά από θερμήπροσευχή και επίκληση του Θεού, συνέτριψε με το σημείο του Σταυρού το άγαλματου Απόλλωνα και τα ξόανα του Ναού. Όταν είδαν οι παριστάμενοι το θαύμαέκπληκτοι κραύγασαν, «Μέγας ο Θεός των Χριστιανών».Μετά το θαύμα αυτό πίστευσαν στο Χριστό οι στρατιώτες που τον συνόδευαν, οιδύο Τριβούνοι (= Διοικητές) Νικόστρατος και Αντίοχος, οι οποίοι μετά από σύντομηδιαδικασία αποκεφαλίστηκαν. Επίσης πίστευσαν στον Χριστό και αποκεφαλίσθηκανδώδεκα γυναίκες και η μητέρα του Θεοδοσία. Ο Προκόπιος, αφού φυλακίσθηκε πάλι,πιεζόταν καθημερινώς να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Επειδή όμωςπαρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του, ο διάδοχος του Ουλκίου, Φλαβιανός, μη έχονταςελπίδα να τον μεταπείσει, διέταξε να αποκεφαλίσουν τον μάρτυρα. Και ενώ το σώματου μάρτυρα έπεφτε αιμόφυρτο στο έδαφος, η μακαρία ψυχή του ανέβαινε
«κατηγλαϊσμένη» στα Ουράνια Σκηνώματα του Θεού, για να ευφραίνεταικαι να δοξάζεται εκεί αιωνίως. Η Εκκλησία μας παρακαλεί τον Άγιο ΜεγαλομάρτυραΠροκόπιο, να σώζει αυτούς που με πόθο τιμούν και δοξάζουν την μνήμη του.

«Αγρευθείς ουρανόθεν προς την ευσέβειαν,
κατηκολούθησας χαίρων ώσπερ ο Παύλος Χριστώ,

των Μαρτύρων καλλονή μάρτυς Προκόπιε,
ώθεν δυνάμι του Σταυρού, αριστεύσας ευκλεώς,

κατήσχυνας τον Βελίαρ·
ου της κακίας ατρότους σώζε τους πόθω σε γεραίνοντας.»

(Απολυτίκιο του Αγίου)

(Διασκευή από Περιοδικό «Όσιος Νικάνωρ» 
Τεύχος 91  -  Ι.Μ Γρεβενών 1993)
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Εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος με κατάνυξη και Ιεροπρέπεια ετελέσθη η πανηγυρική Θεία Λειτουργίατης Κυριακής των Βαΐων 1/4/18. Συλλειτούργησαν οι π. Διογένης, π. Κωνσταντίνος, π. Ιωάννηςκαι π. Σπυρίδων. Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας, το εκκλησίασμα έλαβε ευλογία, Σταυρούς και Βάϊα, τα οποίαφιλοτέχνησαν εφέτος η κα Γιαννούλα Νικολάου και ο π. Κωνσταντίνος τους οποίους και ευχαριστούμεεγκάρδια.Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας ακολούθησε το Ετήσιο Γεύμα που διοργανώνεται από τα Δ. ΣυμβούλιαΦιλοπτώχου και Κοινότητας. Περισσότερα από 400 άτομα παρεκάθισαν στο γεύμα αρκετοί έφυγαν διότιδεν υπήρχαν εισιτήρια. Ήταν ένα ευχάριστο και πλούσιο γεύμα με ψάρι, καλαμάρι, πατάτες και σαλάτες.Όλοι πέρασαν ευχάριστες μεσημεριανές ώρες σε χαρούμενο οικογενειακό περιβάλλον. Ευχαριστούμε όλουςπου με την συμμετοχή τους συνέβαλλαν στην μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσής μας αυτής.Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κατωτέρω που μας πρόσφεραν δωρεάν διάφορα είδη για το Γεύμα:
Μαργαρίτα & Αδάμ Σουμελίδη: Ψάρια (Albany WA)
Jim Elias & Son: Kαλαμάρι
Lina Thessalonikefs: Πιάτα, ποτήρια, χαρτοπετσέτες
Gaganis: Λάδι, Ταραμά
Aubergines Nick & Amelia Kotsanis: Λαχανικά και Καρπούζια 
South Pacific Laundry - Jim Gatis: Tραπεζομάντηλα
Voula Thessalonikefs: Ελιές
Καθώς και σε όλους που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο.Εγκάρδιες ευχαριστίες στους κατωτέρω που έψησαν τα ψάρια, καλαμάρια και πατάτες: Πορτοκαλά Γιώργο,

Πορτοκαλά Μανώλη, Πορτοκαλά Ελευθερία, Καρνάρο Βασίλη, Τερζή Βασίλη, Μέντη Βαγγέλη,
Μουρατίδη Κώστα, Ζαμπούνη Σούλα, και Νίκο Ανδριανόπουλο. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίεςστα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την άρτια οργάνωση και εργασία που πρόσφερανγια την εκδήλωση. Ευχόμεθα ο Θεός δια Πρσεβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζει σε όλουςυγεία και κάθε ευλογία. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ 1/4/18



54

ΓΕΥΜΑ ΒΑΪΩΝ 1/4/18
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2018

6

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Μεγάλη Παρασκευή.

Με κατανυκτική ευλάβεια οι χριστιανοί μας παρακολούθησαν και αυτή τη χρονιά τις Ιερές Ακολουθίεςοι οποίες άρχισαν από την Κυριακή των Βαΐων έως και της Κυριακής του Πάσχα.Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συνέβαλλαν στην μεγάλη προσέλευση των χριστιανών μας, σε όλεςτις Ιερές Ακολουθίες και ιδιαίτερα την Παρασκευή και την τελετή της Αναστάσεως, όπου χιλιάδες χριστιανοίμας συμμετείχαν στις Ιερές Ακολουθίες.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την τελετή της Αναστάσεως.
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Πασχαλινή Θεία Λειτουργία εις Mt Gambier 14/4/18

Το Σάββατο της Διακαινησίμου 14/4/18, ο π. Διογένης μετέβη στο Mt Gambier και ετέλεσε την ΠασχαλινήΘεία Λειτουργία. Την Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν οι εκεί διαμένοντες Έλληνες και Ρώσοι χριστιανοί μαςοι οποίοι και κοινώνησαν.Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εσυναντήθη μετον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο Μελβούρνης The Most
Reverend Dr Philip Freier Archbishop and
Primate of the Anglican Church of Australiaκαθώς και με τον Επίσκοπο The Right Reverend
John Ford – Bishop  of the Murray. Ο π. Διογένηςσυνομίλησε για λίγο μαζί τους και τους ευχαρίστησεγια την παραχώρηση της εκκλησίας που μαςπαρέχουν για 48 χρόνια για την τέλεση της ΘείαςΛειτουργίας και των Μυστηρίων των εκείδιαβιούντων Ορθοδόξων χριστιανών μας.

Εορτή Αγίου Παϊσίου Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018Αγαπητοί αδελφοί,Με την παρoύσα σας κάνουμε γνωστό, ότι για τρίτη χρονιά εφέτος θα εορτάσουμε την μνήμη του Αγίου Παϊσίου. 
Πρόγραμμα Εορτασμού• Τετάρτη 11η Ιουλίου και ώρα 6.00 μ.μ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου. • Πέμπτη 12η Ιουλίου κυριώνυμη ημέρα της εορτής του Αγίου.Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου 8.00 - 10.30 π.μ.• Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας η Φιλόπτωχος

Αδελφότητά μας θα έχει τσάϊ.Προσκαλούμε όλους τους Χριστιανούς μας, να προσέλθουν στις ως άνω ΙερέςΑκολουθίες, για να τιμήσουμε την μνήμη του Αγίου, να προσευχηθούμε και ναεπικαλεσθούμε τις προς τον Θεόν Πρεσβείες Του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Φωτογραφικά στιγµιότυ�α Πανηγύρι 22/4/18
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Φωτογραφικά στιγµιότυ�α Πανηγύρι 22/4/18
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Φωτογραφικά στιγµιότυ�α Πανηγύρι 22/4/18
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Νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Κοινότητας – Ενορίας μας

Από αριστερά: π. Διογένης, Ευάγγελος Γκανιάρης, Σταύρος Σταύρου, 
Βασίλης Τερζής (Πρόεδρος) και Δημήτρης Αργυρίδης (Β’ Αντιπρόεδρος).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑγαπητοί αδελφοί,Με χαρά σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Με ευγενή προσφορά, ανωνύμου οικογενείας, αφιερώθηκε στον Ιερό μας Ναό ακριβές
αντίγραφο της Εικόνας «Παναγίας Σουμελά».Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ευλογία για την Κοινότητα - Ενορία μας η αφιέρωση της Ιεράς Εικόναςκαι είναι το μοναδικό ακριβές αντίγραφο στην Αδελαΐδα.
Η εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου δίδει
την ευκαιρία στους χριστιανούς μας να έλθουν να προσκυνήσουν και να επικαλεσθούν
τις πρεσβείες Της προς Τον Υιόν της,  και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.Προσκαλούμε όλους τους Χριστιανούς της παροικίας μας, να προσέλθουν  στις Ιερές Ακολουθίεςτου Δεκαπενταυγούστου, για να συμπροσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε την Υπεραγία Θεοτόκοτην Μητέρα του Χριστού μας  και κάθε Χριστιανού, να χαρίζει σε όλους υγεία και κάθε χαρά.

Την 24η Απριλίου ο Πρόεδρός μας κ. Γεώργιος Πορτοκαλλάς, για λόγους υγείας, υπέβαλλε την παραίτησή τουαπό Πρόεδρος και μέλος του Δ. Συμβουλίου.Το Δ. Συμβούλιο στην Τακτική μηνιαία Συνεδρίαση την Δευτέρα 7η Μαΐου 2018, με λύπη έκανε αποδεχτήτην παραίτησή του. Στην κενωθήσα θέση του Προέδρου το Δ. Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε Πρόεδροτον μέχρι σήμερα Β’ Αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Τερζή. Την κενή θέση του Β’ Αντιπροέδρου το Δ. Σ. ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Δημήτρη Αργυρίδη. Ο π. Διογένηςκαι το Δ. Συμβούλιο συνεχάρησαν τον Νέο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, ευχόμενοι κάθε επιτυχία στα νέακαθήκοντά τους και δηλώνοντας ότι θα συμπαρασταθούν και θα βοηθήσουν στο έργο τους.Επίσης, το Δ. Συμβούλιο εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στον απελθόντα Πρόεδρο κ. Πορτοκαλλά,ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα της θητείας του, σαν μέλος και Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου εργάστηκεμε αφοσίωση, προθυμία, αθόρυβα και συντονισμένα για το έργο και πρόοδο της Κοινότητας – Ενορίας μας.Αποφασίστηκε να του επιδοθεί τιμητική διάκριση προς αναγνώριση των πολλαπλών και πολύτιμων υπηρεσιών του
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Εορτή της Μητέρας 13/5/18

Την Κυριακή 13 Μαΐου εορτάσθηκε η παγκόσμια εορτή αφιερωμένη στο Ιερό πρόσωπο της Μητέραςαφού και ιερό είναι το έργο και η αποστολή της στην οικογένεια και στην Κοινωνία. Όπως κάθε χρόνοέτσι και εφέτος το Δ. Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας, μαζί με τις ευχές τους πρόσφερανένα χρυσάνθεμο στην κάθε μητέρα κατά την είσοδό τους στην εκκλησία.Ο π. Άγγελος Δραπανιώτης ο οποίος συλλειτούργησε με τον π. Διογένη και τον π. Σπυρίδων Βουνάση,μίλησε εκτενώς για το έργο και την αποστολή της Μητέρας.Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο π. Διογένης ευχήθηκε ο Θεός να χαρίζει σε όλες τις Μητέρεςυγεία για να συνεχίζουν με αγάπη και αφοσίωση το Μητρικό και Κοινωνικό έργο τους.Εκ μέρους του Δ. Συμβουλίου της Φιλοπτώχου, πρόσφερε ανθοδέσμη σε μία ηλικιωμένη μητέρατην κα Βαρβάρα Σολωμού και σε μία νέα την κα Μαγδαληνή Σαριδάκη, σύζυγο του Πρωτοψάλτουμας Γιάννη Σαριδάκη, τονίζοντας ότι στο πρόσωπό τους τιμούνται όλες οι μητέρες κάθε ηλικίας.

Mother’s Day 13/5/18

On Sunday May 13, the International day dedicated to all Mothers was celebrated, as her mission issacred and significant to family and Society. The Philoptohos ladies, offered a chrysanthemum to eachmother upon entering the church.Fr. Angelos Drapaniotis, who conducted the Divine Liturgy along with Fr. Diogenis and Fr. SpyridonVounasi, spoke extensively about a Mothers sacred work and mission. At the end of the Divine Liturgy,Fr Diogenis wished all Mothers, God grant them health to continue with their love and dedication ontheir Motherly work.Fr Diogenis, on behalf of the Philoptohos Executive Committee, offered a bouquet to elderly mother
Mrs Barbara Solomos and one to a younger mother Mrs Magdaline Saredakis who is also the wife ofour Chanter John Saredakis, stressing that in their face, mothers of all ages are honored.
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Εκδήλωση ευχαριστιών για τους εθελοντές του Πανηγυριού 17/5/18

Με συμμετοχή 80 περίπου ατόμων την Πέμπτη 17 Μαΐου το Δ. Συμβούλιο της Κοινότητας - Ενορίας μαςδιοργάνωσε εκδήλωση στο Pavilion για να ευχαριστήσει όλους τους εθελοντές που βοήθησαν στο Πανηγύρι μας την Κυριακή 22 Απριλίου 2018.Προς τους προσκεκλημένους ευχαριστίες απεύθυναν ο π. Διογένης και εκ μέρους του Δ. Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Αργυρίδης.Όλοι που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν ευχάριστες ώρες με διάφορα εδέσματα, κατανάλωσαναρκετά ποτά και είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνομιλήσουν μεταξύ των.
Θερμές ευχαριστίες στον Διευθυντή του Pavilion, κ. Νίκο Μαυράγγελο για την ποικιλία 
των εδεσμάτων και ποτών.
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Εκδήλωση ευχαριστιών για τους εθελοντές του Πανηγυριού 17/5/18



Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις της Νεολαίας μας.

For further information of upcoming events please email: sgyouth1960@gmail.com
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Νεολαία Αγίου Γεωργίου

FAMILY FUN DAY ΒΒQ 5-5-18

WORLD CUP 16-6-18
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ΠΕΡΙΦΟΡΑ   ΕΚΤΑΚΤΩΝ   ΔΙΣΚΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ   ΜΑΣΠρος ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαναπό εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς.Φιλοπτώχου (Internet) 13/03/18 $1,120Επέκταση χωλ 18/03/18 $1,269Πατριαρχείου 08/04/18 $1,439Φιλοπτώχου 24/04/18 $1,070Πατριαρχείου 29/04/18 $1,010Επέκταση χωλ 03/06/18 $1,572Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκων και τους ευχόμεθαο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζει σε όλους υγεία,χαρά και κάθε ευλογία.
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ΚΗΔΕΙΕΣ

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

Γιαλούρης Γεώργιος, ετών 91 από Λήμνο 03/04/18

Πυργιώτη Καλλιόπη, ετών 92 από Σάμο 05/04/18

Πούλος Ανδρέας, ετών 62 από Πάτρα 11/04/18

Βλάχος Διαμαντής, ετών 86 από Βρονταμά Λακωνίας 12/04/18

Ζέρβας Αλέξανδρος (Αλέκος), ετών 69 από Πιερία 24/04/18

Δημητροποπούλου Μαρία, ετών 86 από Σάμο 12/05/18

Μοσχοβάκης Τριαντάφυλλος, ετών 84 από Λήμνο 24/05/18

Άννινος Γεώργιος, ετών 91 από Κεφαλονιά 30/05/18

Νέρρη Φωτεινή, ετών 88 από Λαγκαδίκια Θεσ/νίκη 31/05/18

Λιβέρη Χριστίνα, ετών 55 από Darwin 01/06/18

Ζούνης Σάββας, ετών 85 από Καστελόριζο 13/06/18

Βαρκάνης Γεώργιος, ετών 55 από Αδελαΐδα 18/06/18

Τεπελίδη Σωτηρία, ετών 72 από Φαμαγούστα Κύπρου 21/06/18

Δρούσας Παναγιώτης, ετών 84 από Γεράκιον Λακωνίας 27/06/18

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.

19

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:   

• κ. Γεώργιου Ντάγκα μετά της δίδος Νικολέττας Tam 14/04/18

• κ. Ναθαναήλ Dunning μετά της δίδος Ελισάβετ Χιώτη 28/04/18

• κ. Adam Turner μετά της δίδος Μαρίας Αθανασοπούλου 28/04/18

• κ. Adam Malerba μετά της δίδος Χριστίνας Ευαγγέλου 05/05/18

• κ. Γεώργιου Βλάσση μετά της δίδος Ellie Νikola 09/06/18

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

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις: Ο κ. Κωνσταντίνος και Μαρία Νικολακάκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,με ανάδοχο τον κ. Νικήτα Νικολακάκο     15/04/18Ο κ. Matthew και Αφροδίτη Fargomeli εβάπτισαν το αγοράκι τους Βενιαμίν,με ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Μιραγκλή    21/04/18Ο κ. Νικόλαος και Αθηνά Μαυρομάτη εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,με ανάδοχο την κα Παναγιώτα Βλαχιώτη     21/04/18Ο κ. Ανδρέας και Αμαλία Παρασκευοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,με ανάδοχο τον κ. Κωσταντίνο Τερζή     21/04/18Ο κ. Ιωάννης και Μαρία Βελλή εβάπτισαν το αγοράκι τους Εδουάρδο,με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Λαπαρίδη    29/04/18Ο κ. Γεώργιος και Rhiannon Halteh εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,με ανάδοχο τον κ. Ιωσήφ Halteh     29/04/18Ο κ. Braeden και Αγγελική Edwards εβάπτισαν το αγοράκι τους Χρήστο,με ανάδοχο τον κ. Ευάγγελο Σακκά     05/05/18Ο κ. Gustavo και Βασιλεία Reyes – Martinez εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Δέσποινα,με ανάδοχο την Δις Γεωργία Κριαρή     06/05/18Ο κ. Jase και Κωνσταντίνα Austin εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευγενία,με ανάδοχο τoν κ. Ιωάννη Κατσάμπαλη    12/05/18 (Ceduna SA)Ο κ. Ιωάννης και Arabella Γεροβασίλη εβάπτισαν το αγοράκι τους Χαράλαμπο,με ανάδοχο την κα Κωνσταντίνα Γεροβασίλη   13/05/18Ο κ. Darrien και Μαρία Newcombe εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μελάνεια,με ανάδοχο την κα Φωτεινή Nesbitt    19/05/18Ο κ. Γεώργιος και Μαγδαληνή Χαντακάρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Διονύσιο,με ανάδοχο τον κ. Θεόδωρο Αναστασίου     20/05/18Ο κ. Αθανάσιος και Jessica Κουτσογιάννη εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,με ανάδοχο τον κ. Θεοφύλακτο Μαουτσίδη     26/05/18Ο κ. Ζαχαρίας και Μαρία Ζαχαρία εβάπτισαν το αγοράκι τους Τωβία,με ανάδοχο την Δις Ιωάννα Μπακασέτα    26/05/18Ο κ. Φίλιππος και Daniella Κομηνού εβάπτισαν το αγοράκι τους Χρήστο,με ανάδοχο την Δις Καλλιόπη Πάλλη    27/05/18Ο κ. Νικόλαος και Καλλιόπη Λουκά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Δανιέλα,με ανάδοχο την Δις Δανιέλλα Γκίνη     27/05/18Ο κ. Χρήστος και Μαρία Ανεμούρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,με ανάδοχο τον κ. Θωμά Βλαχιώτη       09/06/18Ο κ. Νικόλαος και Ναυσικά Κυριακάκη εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο,και το κοριτσάκι τους Ζωή, με ανάδοχο την κα Τσαμπίκα Διακογεωργίου  14/06/18Ο κ. Gianni και Παναγιώτα La Scala εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αλίκη,με ανάδοχο την Δις Χριστίνα Χρήστου    24/06/18

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



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

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
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T I L E S


