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

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπός μας
κ.κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Εκοιμήθη εν Κυρίω, την Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοποςκαι Ποιμενάρχης μας κ.κ. Στυλιανός.Ο Σεβασμιώτατος εποίμανε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας για 44 περίπου έτη.Υπήρξε ο μακροβιότερος Ποιμενάρχης της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Αναδιοργάνωσεκαι εργάσθηκε για την Εκκλησία και τον Ελληνισμό με αφοσίωση, ειλικρίνεια, θάρροςκαι διακόνησε την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία  το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο,ως διαπρεπής Ιεράρχης και Θεολόγος.Υπήρξε προσωπικότητα μοναδική και ανεπανάληπτη.Η Αρχιεπισκοπή μας πενθεί για τον πνευματικό και στοργικό της Πατέρα.Η κηδεία Του έγινε το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30π.μ. στον καθεδρικό Ναότου Ευαγγελισμού εις Σύδνεϋ. Εκατοντάδες χριστιανοί μας προσκύνησαν το σκήνωμάΤου και φίλησαν το χέρι Του επικαλούμενοι την ευχή Του.

Τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο, εκπροσώπησε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμων. 
Κατωτέρω παραθέτομεν τον επικήδειο λόγο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμoνος.

«Ηγούμενος μέγας πέπτωκεν εν τω Ισραήλ
και συνήχθη πας ο λαός του κλαύσαι αυτόν»

(Β’ Βασιλ. γ’ 34-38)
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«Οφθαλμοί γαρ κατέδησαν, εδέθησαν πόδες, χείρες ησυχάζουσι και ακοή, συν αυτοίς,
γλώσσα τη σιγή συνεκλήθη», ( Έξοδ. Ακολουθ. Μοναχών) διαπιστώνει ο ΙερόςΧρυσόστομος, ορών το ευτελέστατον της παρούσης ζωής: «Τι το περί ημάς τούτο γέγονε
μυστήριον, πως παρεδόθημεν τη φθορά και συνεζεύχθημεν τω θανάτω».
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός εκοιμήθη!Είς τας λέξεις αυτάς, δεν κλείεται μόνον το «όντως φοβερότατον το του θανάτου
μυστήριον», ή το κοινόν τέλος των ανθρώπων, ή το μέγεθος ενός θλιβερού γεγονότος,αλλ’ ο επίλογος ενός βιβλίου ζωής, και το τέλος της ιστορίας μιάς, μεγάλης και λαμπράς,προσωπικότητος.

«Ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτω και εγένετο·
είη το Όνομα Κυρίου ευλογημένον» (Ιωβ. α’ 21)Δια των λόγων τούτων, πενθηφόρε λαέ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας,ως Εκπρόσωπος της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, και διά του τρόπου αυτού μετέχοντοςστοργικώς και αγαπητικώς είς τα ενταύθα, ευχαριστούμεν και δοξάζομεν τον Κύρον και Θεόνημών, Ος εχάρισεν είς την Μητέρα Εκκλησίαν, ένα ικανόν και δραστήριον Ιεράρχην,υπέρμαχον των δικαίων και των ιερών προνομίων Αυτής οιακοστρόφον, τον Πατριάρχηντης Πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης, Βαρθολομαίον.Ο Οικουμενικός Θρόνος, η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, ηγαπήθη σφόδραυπό του μακαριστού ήδη Ιεράρχου, αλλά και ηγάπησεν αυτόν, και ετίμησεν αυτόν.Διό και σήμερον, υπό της Κωνσταντίνου Πόλεως, διάπυρος προς Θεόν αναπέμπεται η ευχή,υπέρ της εν σκηναίς δικαίων αναπαύσεως της μακαρίας αυτού ψυχής.Μακρά και πολυώνυμος ασθένεια τον εταλαιπώρησεν επί μακρόν. Αλλ’ αναπολούμεντην ζωηράν του προσωπικότητα, πρό της υποσκάψεως της υγείας του εκ της νόσου,όταν με πολλήν γενναιότητα έλεγεν: «Εάν υπήρξα αγωνιστής εις την ζωήν μου,

αυτό αποδεικνύει ότι δεν φοβούμαι τον θάνατον».Υπό το πνεύμα ωμιλούσε, και δια τον Θρόνον είς τον οποίον τον ανύψωσεν η Εκκλησίακαι δεν έστρεξε να αποχωρισθεί από την έπαλξίν του, με την ελπίδα, ότι αι δυνάμεις του,δεν θα τον εγκαταλείψουν, θα αγωνισθεί να επιβιώσει, δια να είναι μέχρι τέλους χρήσιμοςκαι μάχημος διά την Εκκλησίαν και την Πατρίδα.
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Αοίδημε Αρχιεπίσκοπε, Η μακαρία ψυχή σου, κατά τον κοινόν των ανθρώπων
προορισμών, ανεχώρησεν εκ του κόσμου τούτου. Όμως, η εν μέσω ημών παρουσία σου
εν τω Ιερώ τούτω χώρω, είναι έντονος και υποβλητική.Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο Σεπτός Προκαθήμενος αυτού ΠατριάρχηςΒαρθολομαίος, γνωρίζουν και ομολογούν, ότι η εκ του Φαναρίου φωνή, ήτο πάντοτε δια σέ,συμπαθής, κατανοητή και αξιοσέβαστος. Γνωρίζουν όμως και ομολογούν, ότι και η δική σουφωνή, ήτο ευπρόσδεκτος και οικοδομητική, διά την Πρωτόθρονον Εκκλησίαν, και μάλιστα ειςκαιρούς χαλεπούς. Και τούτο, διότι ήτο έντιμος και γενναία. Έντιμος και γενναία, είς υπεράσπισιν βωμώνκαι εστιών, είς στήριξιν Θεσμών Ιερών, ως η Πατρίς και το Γένος, είς υπεράσπισιν τηςΟρθοδοξίας και της ενότητος Αυτής, εις συμπόρευσιν μετά του Οικουμενικού Θρόνου, ειςαγώνας ευγενείς, υπέρ του εκλεκτού ημών λαού, υπέρ της προβολής της πατρώαςκληρονομίας, προς τους εντός και τους εκτός της Ορθοδοξίας, υπέρ της ενισχύσεως δεσμώναλληλεγγύης και συνεργασίας, με πάσας τας φωνάς των εις Χριστόν και μη πιστευόντων.Ο Αυστραλίας κυρός Στυλιανός, εγεννήθη και ηνδρώθη, εντός της Μεγάλης του ΧριστούΕκκλησίας, το πνεύμα της Οποίας υπήρξεν η πηγή των εμπνεύσεων και προσανατολισμών του.Αναχωρών δε εκ των αυλών της Μεγάλης Εκκλησίας, εκόμιζε μετ’ αυτού, παντού και πάντοτε,την των οικουμενικών διαστάσεων, μαρτυρίαν του Θρόνου.Ο μεταστάς έζησεν και ειργάσθη φιλοπόνως και αποδοτικώς το, υπό του δωρεοδότουΚυρίου, χαρισθέν αυτώ τάλαντον. Εκοπίασεν υπέρ του Ευαγγελίου του Κυρίου,και επληροφόρησε δεόντως την διακονίαν του, παρηγορών, στηρίζων και διδάσκων,και σήμερον πορεύεται την οδόν της αιωνιότητος.Αδιάπτωτον μέλημά του, η μορφωτική και πνευματική ανόρθωσις του Ιερού Κλήρουτης Επαρχίας του, ο Ευαγγελισμός των πιστών και η ανάδειξις των Ιερών Ναώνως αγνευτήρια πιστών και εργαστήρια αγάπης, και ουχί μόνον λατρείας. Ανύσακτος μέριμνά του υπήρξεν ακόμη και ο πολιτισμός, όπως βιώνεται και παράγεταιυπό της Εκκλησίας, πολιτισμός και καλλιέργεια ψυχής, και σύνδεσις με τον πλούτοντης Παραδόσεως, και της αληθινής  πνευματικής αναγεννήσεως.Ο Χρόνος ο Πανδαμάτορας και φθοροποιός, αντί να κατασιγά, οξύνει εντός μαςτην απορία, δια την δικασία της ζωής και δια την μυστηριώδη συμπεριφορά του ανθρώπουπου την βιώνει.Ζώμεν με την τραγικήν απορίαν, διατί να είμεθα θνητοί, και να συμπεριφερόμεθαως αθάνατοι.Εκείνο που αισθάνεται ο άνθρωπος, και που θα μπορούσε να τον ελευθερώσει απότα της ζωής, είναι η συναίσθησις της ματαιότητος των ανθρωπίνων πραγμάτων,ο παραλογισμός της κακίας, η μετάνοια και η συγχώρησις, σε όσους μας έφταιξαν,θεληματικά ή όχι. Εμπρός είς τον Θάνατον, ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος, σκορπάμε σεμνότητα το εσωτερικό του φως, η καλοσύνη θριαμβεύει, και η αγάπη ελευθερώνει.Ημείς καίτοι αναθεωρούμεν την έκβασιν της αναστροφής του, καίτοι ελλαμπόμεθα- εκ της εξόδου αυτού εκ του προσκαίρου κόσμου των αισθήσεων, και των φαινομένων,και της εισόδου του εις τον άφθαρτον κόσμον του πνεύματος και της αληθείας «ένθα ήχος
καθαρός εορταζόντων», δεν λησμονούμεν την δυσεύρετην καλλιέπειαν του λόγου του.Την αρχαΐζουσαν λογίαν και εκκλησιαστικήν γλώσσα του, που είχε την σφραγίδα τηςχαρισματικής προσωπικής του δημιουργίας.Το γλωσσικό του αισθητήριο υπήρξε οξύτατο και ευαισθητοποιημένο. Τα κείμενα, οι εγκύκλιοι, οι επιστολές του αξιοζήλευτα έργα του Έλληνα λόγου. 
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Το δε ημερολόγιό του που εκράτει καθημερινώς ως Κληρικός και Αρχιεπίσκοπος,θα αποτελούν πολύτιμην ιστορικήν πηγήν. Οι δημοσιεύσεις του με την πρωτότυπηκαι δυσεύρετη γλωσσική του έκφραση, θα αποτελούν σπουδαία παρακαταθήκη,δια τον μελετητή, και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στην Θεολογία.Αλλ’ ήδη ο μακάριος αυτός άνδρας μετεκλήθη υπό του Κυρίου κατά τας ανεξιχνιάστουΑυτού βουλάς εις την ουράνιον Πατρίδα. Κατέρχεται σήμερον εις τον τάφον, αποθέτων εις την γην, το χοϊκόν αυτού σκηνός,σαββατίζων τη σαρκί αυτού, με την πεποίθησιν, της εν τω κόσμω και τη Εκκλησίαεκπληρώσεως της αποστολής του και ελπίζων ότι θα λάβει εκ χειρός Κυρίου, τον στέφανοντης ουρανίου μακαριότητος.Μακαριστέ και αοίδημε Ιεράρχα, «χαίρων και αγαλλώμενος πορεύου
την μακαρίαν οδόν».Περί την σεβασμίαν σορόν σου, σήμερον βομβούν τα έργα, αι λαμπραί ημέραι σου,οι πολυώδυνοι αγώνες σου και οι οραματισμοί σου.Απεδείχθης, έργοις τε και λόγοις, δόκιμος και ήδη πορεύεσαι συνοδευόμενοςυπό των διαφόρων προσευχών πάντων ημών, των Επισκόπων σου, του ευαγούς κλήρουσου, και του λαού της θεοσώστου Επαρχίας σου, εις την άνω φωτοφορίαν και χαρμονήν.Σε προπέμπομεν μετ’ ελπίδων χρηστών, μετά προσευχών και αγάπης,αλλά και συγχωρήσεως, με την ισχυράν πεποίθησιν, ότι θα συναντήσεις ΕΚΕΙΝΟΝ,τον  Οποίον εξ απαλών ονύχων ηγαπήσας, και εις την διακονίαν του οποίου ηνάλωσας κάθεικμάδα του σώματος και ης ψυχής σου.Ο λαός, που δεν έπαυσε να προσέρχεται προ της σορού σου δια να αποθέσει έκαστοςτον σεβασμόν, την αναγνώρισιν, αλλά και την τιμήν προς το πρόσωπόν σου, αλλά και πάντεςπου ήλθομεν από περάτων και κυκλούμεν το σεπτόν λείψανόν σου δεν θα παύσωμενπροσευχόμενοι εις τον Θεόν δια την ανάπαυσίν σου, αλλά και δια να αναδείξει ο Θεός άξιονδιάδοχόν σου.

“Στυλιανού Αρχιερέως, ανδρός κοσμήσαντος την Εκκλησίαν και κλεΐσαντος
την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αυστραλίας, είη η μνήμη αυτού αγήρως και εν τοις νυν
και εν τοις επιγιγνομένοις. ΑΜΗΝ.” 
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ 6/1/19

Την Κυριακή 6η Ιανουαρίου 2019, εορτή των Θεοφανείων μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίαςκαι του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων στους Ιερούς μας Ναούς, οι Χριστιανοί μας, μετέβησανστην προβλήτα του Glenelg για τον ετήσιο καθιερωμένο Αγιασμό των Υδάτων. Τον Αγιασμό ετέλεσεο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος, με την συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της Αρχιεπισκοπής μας,καθώς και Oρθοδόξων Ιερέων άλλων Εθνικοτήτων. Εκατοντάδες Χριστιανοί συμπαροίκοι μαςπαρακολούθησαν τον Αγιασμό και εν συνεχεία το Φεστιβάλ της Διακοινοτηικής Επιτροπής.Τον Σταυρό ανέσυρε η 17 χρονη ενορίτισσά μας Δις Βικτώρια Πανέρα. Τον Αγιασμό και το Φεστιβάλ ετίμησανμε την παρουσία τους ο Κυβερνήτης της Ν. Αυστραλίας κ. Hieu Van Le, ο Πολιτειακός Πρωθυπουργός
κ. Στήβεν Μάρσαλ, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Peter Malinauskas, ο νέος Γενικός μας
Πρόξενος κ. Γεώργιος Ψιάχας και η Δήμαρχος Holdfast Bay Amanda Wilson. Εκπρόσωποι Κοινοτήτων και Ενοριτών  και διάφορων Ελληνικών Συλλόγων.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ 6/1/19
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Διάκριση Κοινότητας 2019Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, η Δημαρχεία West Torrens προσκάλεσε αντιπροσωπείατης Κοινότητας-Ενορίας μας για να απονεμηθεί η Διάκριση (Award) για το Πανηγύρι 22/4/2018
(Community Event of the Year Award - 2019). Αντιπροσωπεία αποτελουμένη από τον Πρόεδροκ. Βασίλειο Τερζή, Αντιπρόεδρο Δημήτριο Αργυρίδη, την Αντιπρόεδρο της Φιλοπτώχουκα Λίτσα Ζαγκώτση και μέλη της οργανωτικής επιτροπής κα Σούλα Ζαμπούνη, κ. Τομ Μπόραβοκαι Άννα Στρουμπή, παρευρέθισαν και παρέλαβαν από τον Δήμαρχο την Διάκριση. 
Για ακόμη μιά φορά ευχαριστούμε θερμά την Οργανωτική Επιτροπή και όλους τους
εθελοντές καθώς και τους οικονομικούς υποστηρικτές, για την επιτυχεί συμμετοχή τους
στην εκδήλωση 22/4/18.

Australia Day Awards 2019On 26 January, the West Torrens Councilpresented Saint George Community,the 2019 Community Event Award forthe “St George Paniyiri” which was heldon 22 April 2018. This was the second successive Paniyiriwhich was enriched with the presence ofthe Greek Presidential Guards, by thegenerous approval of the President of theHellenic Republic,  His ExcellencyProkopios Pavlopoulos.The event followed the Church service withthe celebration of Saint George, withspecial appeal due to the presence of thePresidential Guards.  Much effort andorganisation was required to accommodatethis event, at the quadrangle of SaintGeorge College. The Paniyiri  was attendedby more than 6,000 people from theMetropolitan area and diverseNationalities.  
Many thanks to the members of the
organising committee and the initiative
of  Mr Harry Patsouris along with
Mr George Portokallas who willingly
offered their services and important
ideas. 

“The 2019 Community Event Award”
recognises the tireless work of all
volunteers who worked together in
various ways and to bring the great
outcome of success.

The Very Rev D. Patsouris, and the
Executive Committee of Saint George
acknowledges the efforts of all the
volunteers, who, in the spirit of
contributing to the multi-cultural fabric
of the Western Suburbs, offered their
services, and valuable time, so that the
Paniyiri of 2018 was even better than
the 2017 event. We pray that our patron
saint, Saint George will bless and guide
you all, granting good health and
prosperity to you and your families.  

Από αριστερά: Βασίλης Τερζής, Ελισάβετ Παπανικολάου,
Τομ Κουτσαντώνης και Δημήτρης Αργυρίδης. 

Από αριστερά: Δήμαρχος West Torrens Mr Michael Coxon,
Βασίλης Τερζής, Σούλα Ζαμπούνη, Δημήτρης Αργυρίδης,

Λίτσα Ζαγκώτση, Άννα Στρουμπή και Τομ Μπόραβος.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 6/02/19

Την Τετάρτη 6η Φεβρουαρίου 2019, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος βοηθούμενοςαπό τον π. Διογένη, π. Κωνσταντίνο και π. Μιχαήλ Ψαρομάτη ετέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη της νέαςσχολικής χρονιάς του Κολλεγίου μας.Ο Θεοφιλέστατος ευχήθηκε στους δασκάλους, κάθε επιτυχία στα διδακτικά τους καθήκοντα και στο Ιερό έργοτης αποστολής τους.Στα παιδιά απεύθυνε πατρικές συμβουλές ευχόμενος ο Θεός να τους χαρίζει υγεία πρόοδο στις σπουδές τουςκαι να τους φωτίζει στο δρόμο του Χριστού δια Πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 16/2/19

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, ετελέσθη ο Αγιασμός του Ελληνικού Σαββατιανού μας Σχολείου για την έναρξητης νέας Σχολικής χρονιάς 2019. Τον Αγιασμό ετέλεσαν ο π. Κωνσταντίνος Σκουμπουρδής και ο ευρισκόμενος στην Αδελαΐδα από το Σύδνεϋ,π. Σωτήριος Παπαφιλόπουλος.Ο π. Κωνσταντίνος ευχήθηκε στα παιδιά, ο Θεός να τους χαρίζει υγεία και να τους φωτίζει στο δρόμοτης προόδου και επιτυχίας στις σπουδές τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΕγκάρδιες ευχαριστίες στον κ. Ιωάννη Πέρδιοκαι κ. Σάββα Αντρέα για την κατασκευήκαι τοποθέτηση της αυτόματης ηλεκτρονικήςσυρτής καγκελόπορτας Ανατολικάτης Εκκλησίας μας.Τους ευχαριστούμε θερμά και ιδιαίτερατον κ. Πέρδιο, ο οποίος και στο παρελθόνμας έχει βοηθήσει πολλαπλές φορές στοντομέα του επαγγέλματός του.Ευχόμεθα ο Θεός δια Πρεσβειών του ΑγίουΜεγαλομάρτυρος Γεωργίου να τους χαρίζειυγεία και κάθε οικογενειακή χαρά.
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Χειροτονία Ιερέως 24/2/19

Με εντολή και ευλογία του ΣεβασμιωτάτουΑρχιεπισκόπου μας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μαςκ. Νίκανδρος, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου2019 στον κατάμεστο Ιερό Ναό του ΑγίουΑντωνίου Πρόσπεκτ, ετέλεσετην εις Πρεσβύτερον Χειροτονία τουΙεροδιακόνου π. Παναγιώτου Κουβούσση.Ο π. Παναγιώτης είναι υιός του Γεωργίουκαι της Ελένης Κουβούσση, γεννημένοςστην Αδελαΐδα, παντρεμένοςμε την Μιχαλίτσα το γένος Αρχοντούληκαι πατέρας 4 παιδιών.Ο Θεοφιλέστατος απεύθυνε Πατρικούςκαι συμβουλευτικούς λόγους στοννεοχειροτονηθέντα π. Παναγιώτητονίζοντας το Ιερατικό και πολύπλευροπνευματικό έργο και την αποστολή τουΙερέως στην εκκλησία μας.Το πολυπληθές εκκλησίασμα ανεφώνησετο «ΆΞΙΟΣ» ευχόμενο κάθε επιτυχίακαι πρόοδο στον πνευματικό αμπελώνατης εκκλησίας μας.Ευχόμεθα «η Θεία χάρις η πάντοτε τα
ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα
αναπληρούσα» να του χαρίζει υγεία,δύναμη, να τον φωτίζει και καθοδηγείστο δρόμο της Ιερατικής Του αποστολής.
«ΆΞΙΟΣ»



Επιτυχία είχε και αυτή τη χρονιά το καθιερωμένο γεύμα, που οργανώνεται την Κυριακή της Απόκρεωαπό τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου. Στην κατάμεστη Κοινοτική μας αίθουσα όλοι οι συμμετέχοντεςστο γεύμα, όπως πάντοτε, πέρασαν ευχάριστες μεσημεριανές ώρες με πλούσια και άφθονα φαγητά.
Επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν ο Βουλευτής της Περιφερείας μας κ. Τομ Κουτσαντώνης μετά της συζύγου του,
ο Βουλευτής της Περιφερείας Hindmarsh κ. Στήβ Γεωργανάς, ο νέος Γενικός μας Πρόξενος κ. Γεώργιος Ψιάχας
μετά της συζύγου του, ο νέος Δήμαρχος West Torrens Mr Michael Coxon και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Γιώργος
Βλάχος, κα Ελισάβετ Παπανικολάου και ο εκτελών χρέη Διευθυντού του Κολλεγίου μας κ. Πήτερ Καραμόσχος
μετά της συζύγου του.Ο π. Διογένης καλωσόρισε όλους και τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους στην εκδήλωσή μας αυτή.Ιδιαίτερες ευχαριστίες απεύθυνε στους επίσημους προσκεκλημένους και ιδιαίτερα στον κ. Δήμαρχο και Γενικό μαςΠρόξενο, που για πρώτη φορά παρευρέθηκαν σε εκδήλωση της Κοινότητας-Ενορίας μας, ο μεν Δήμαρχος μετά τις εκλογέςτου Νοεμβρίου και ο κ. Γενικός Πρόξενος μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην Αδελαΐδα τον Ιανουάριο.Σε αμφοτέρους ευχήθηκε κάθε επιτυχία και πρόοδο στο έργο, καθήκοντα και αποστολή τους. Χαιρετισμούς απεύθυνεο κ. Στήβ Γεωργανάς, ο Δήμαρχος και ο Γενικός μας Πρόξενος.
Εγκάρδιες ευχαριστίες στους:

• κ. Νίκο Κοτσάνη από το Aubergine’s για λαχανικά. 

• Δις Λίνα Θεσσαλονικεύς για ποτήρια, πιάτα και χαρτοπετσέτες

• κα Βούλα Θεσσαλονικεύς για το τυρί.

Ευχαριστούμε τους κ.κ. Βασίλη Τερζή, Ευάγγελο Μέντη, Έβαν Γκανιάρη, Νίκο Ανδριανόπουλο, Παναγιώτη
Πούλο, Φώτη Νικολούλια και Γιώργο Τσαρουχά που έψησαν τα σουβλάκια. Θερμά συγχαρητήρια
στα Δ. Συμβούλια της Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την εργασία και άρτια οργάνωση της εκδήλωσης. 
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ΓΕΥΜΑ 3/3/19
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Επιμνημόσυνη Δέηση Μεσσηνιακού Συλλόγου
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Συνεχίζονται οι συναντήσειςτων Ελλήνων Συνταξιούχων(MILE END ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝΠΡΟΑΣΤΙΩΝ) κάθε 2η Τρίτη στο χωλόπισθεν της Εκκλησίας μας.Το Δ. Συμβουλίο υπό την Προεδρίαντου κ. Γεωργίου Πορτοκαλλά,εργάζεται ακούραστα και καταβάλλεικάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οιηλικιωμένοι να περνούν ευχάριστεςώρες σε φιλικό και οικογενειακόπεριβάλλον.Στη συγκέντρωση της Τρίτης 2αςΑπριλίου, ο π. Διογένης επέδωσε στονΠρόεδρο κ. Γ. Πορτοκαλλά επιταγή$5.000 από ανώνυμο άτομο για ταγεύματα που διοργανώνει ο Σύλλογος. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμάτον π. Διογένη και τον ανώνυμοδωρητή για την προσφορά των $5.000.                                                                         

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ - MILE END

Με συμμετοχή μελών του Μεσσηνιακού Συλλόγου Ν. Α.,  ο π. Διογένης το Σάββατο 23η Μαρτίου και ώρα 11.30 π.μ.στο Μνημείο που έχει τοποθετηθεί από τον Σύλλογο στο πάρκο της Δημαρχίας West Torrens, ετέλεσε ΕπιμνημόσυνηΔέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Αγωνιστών του 1821. 

Στεφάνια κατέθεσαν:• Εκ μέρους του Συλλόγου, η Πρόεδρος κα Μάρθα Ιωαννίδου.• Εκ μέρους του Προξενείου, ο Υποπρόξενος κ. Αθανάσιος Μουρούσιας.• Εκ μέρους της Δημαρχίας West Torrens, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Βλάχος. • Εκ μέρους του Βουλευτή Hindmarsh κ. Στήβ Γεωργανά, ο κ. Τριαντάφυλλος Γκόνης.• Ο Βουλευτής της Περιφερείας West Torrens Τομ Κουτσαντώνης.• Η κα Βούλα Μουτζούρη.Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο και το Δ. Συμβούλιο του Συλλόγου για την εκδήλωσή τους αυτή, η οποία τους τιμάιδιαίτερα και αντικατροπτίζει τα Εθνικά και πατριωτικά αισθήματά τους.
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Με λύπη μας έγινε γνωστό ότι η Διευθύντρια του Κολλεγίου μας κα Γεωργία Καδή, για οικογενειακούςκαι προσωπικούς λόγους υπέβαλλε την παραίτησή της από Διευθύντρια του Κολλεγίου μας η οποία και έγινεαποδεχτή από τη Διοικούσα Επιτροπή (Board). Η κα Καδή ανέλαβε Διευθύντρια τον Σεπτέμβριο του 2015,
σε μια δύσκολη καμπή και αρκετά προβληματική περίοδο του Κολλεγίου μας.Εργάσθηκε με αυταπάρνηση, αφοσίωση και αγάπη και κατόρθωσε να δρομολογήσει και να επιλύσει αρκετάπροβλήματα της περιόδου εκείνης.Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και το Δ. Συμβούλιο της Κοινότητας-Ενορίας μας την ευχαριστούμε εγκάρδιαγια την εργασία και προσφορά της στο Κολλέγιό μας. Της ευχόμεθα υγεία, οικογενειακή χαρά και κάθε εκπλήρωση των μελλοντικών της οραματισμών και επιθυμιών.Ο Υποδιευθυντής του Κολλεγίου μας κ. Πήτερ Καραμόσχος, ανέλαβε χρέη Διευθυντού έως ότου η ΔιοικούσαΕπιτροπή του Κολλεγίου (Board) διορίσει νέο Διευθυντή.

Παραίτηση Διευθύντριας του Κολλεγίου μας
κας Γεωργίας Καδή - Mrs Gina Kadis 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΕυχαριστούμε εγκάρδια τον Ηλεκτρολόγο
Γεώργιο Κυριάκου – George’s Electrical 
και τον αδελφό του Κυριάκο, για τηνδωρεάν εργασία και αντικατάστασητων φώτων στα αναλόγια της Εκκλησίαςμας και τους προβολείς στο Ιερό Βήμα.Ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του ΑγίουΜεγαλομάρτυρος Γεωργίου να τους χαρίζει υγεία και κάθε προσωπικήκαι οικογενειακή χαρά και ευλογία.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους εορτασμούς
της 25ης Μαρτίου - Κυριακή 24/3/19
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την προετοιμασία 
για το Πάσχα από τους μαθητές του Ελληνικού μας Σχολείου 6/4/19
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων
κ.κ. Παντελεήμων στον Ιερό μας Ναό 14/4/19

Μετά το τέλος της Θείας λειτουργίαςστο χωλ της Κοινότητάς μας προσφέρθηκαφές και διάφορα νηστίσιμα εδέσματα.Τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας καιΦιλοπτώχου επεφύλαξαν έκπληξη στονπ. Διογένη για τα 80στά γενέθλιά του,ευχόμενοι χρόνια πολλά. Ο π. Διογένης συγκινημένος ευχαρίστησεόλους για τις ευχές και την αγάπη τους.

Εν μέσω πολυπληθούς εκκλησιάσματος, ο ΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Βρυούλων κ.κ Παντελεήμων, έχων συλλειτουργόντον Θεοφιλέστατον Επίσκοπόν μας κ. Νίκανδρο και συμμετεχόντωνΙερέων της πόλης μας, ετέλεσε Πανηγυρική Αρχιερατική ΘείαΛειτουργία στον Ιερό μας Ναό, την Ε! Κυριακή των Νηστειών14 Απριλίου 2019. Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του ανεφέρθηστο θέμα της μετανοίας με την ευκαιρία της περιόδου της Αγίαςκαι Μεγάλης Σαρακοστής και την Μνήμη της Οσίας Μητρός Μαρίας τηςΑιγυπτίας την μνήμη της οποίας η εκκλησία μας την Ε! Κυριακή τωνΝηστειών εορτάζει. Τον Θεοφιλέστατο προσεφώνησε ο ΘεοφιλέστατοςΕπίσκοπός μας κ. Νίκανδρος, ο οποίος ανεφέρθη στο επιτελέσθεν έργοτου, ως Ιερατικού Προϊσταμένου στον Ιερό μας Ναό 1964-1970 καθώςκαι στην γενική προσφορά του στην Αρχιεπσικοπή Αυστραλίαςκαι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Χαιρετισμούς και ευχές εκ μέρουςτου Προέδρου και των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχουαπεύθυνε και ο επί πεντηκαντοετίας υπηρετών ΙερατικώςΠροϊσταμένος π. Διογένης Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου.
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Δείπνο προς τιμή του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμονος 14/4/19

Την Κυριακή 14η Απριλίου τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου διοργάνωσαν εις κέντρο ‘Pavilion’δείπνο προς τιμή του Σεβασμιώτατου Βρυούλων. Μετά την προσευχή ετηρήθη σιγή ενός λεπτού εις μνήμη τουΑειμνήστου Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανού.Περισσότερα από 80 άτομα συμμετείχαν στο δείπνο. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπός μας κ. Νίκανδρος, ο Βουλευτής της Περιφερείας μας West Torrens κ. Τομ Κουτσαντώνης
και η σύζυγός του, ο Πρόεδρος των Ιδρυμάτων της Βασιλειάδας κ. Χάρης Πατσούρης και η σύζυγός
του. Χαιρετισμό απεύθυναν ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλης Τερζής, ο Ιερατικώς Προϊστάμενοςπ. Διογένης και ο Άγιος Βρυούλων κ.κ. Παντελεήμων. Ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να δεί και νασυνομιλήσει με παλιούς του συνεργάτες και φίλους. Χρέη τελετάρχου ετέλεσε ο Πρωτοψάλτης μας κ. ΙωάννηςΣαριδάκης. Θερμές ευχαριστίες στην Κώνη Ρήγα - Πατσούρη από το Adelaide Flower House για ταόμορφα λουλούδια που πρόσφερε  δωρεά για τον στολισμό των τραπεζιών. Ευχαριστούμε εγκάρδια
τον κ. Νίκο Μαυράγγελο Διευθυντή του “Pavilion” για την κατά πάντα και δια πάντα τέλεια
εξυπηρέτηση των φαγητών του δείπνου.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις: Ο κ. Δημήτριος και Elizabeth Χρήστου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χλόη,με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Ελευθ. Χρήστου     28/12/18Ο κ. Daniel και Δήμητρα Hughes εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χάρις,με ανάδοχο τον κ. Στέφανο Βίλλιο     29/12/18Ο κ. Andrew και Αμαλία Liddell εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ολίβια,με ανάδοχο τον δις Ιωάννα Ηλία       30/12/18Ο κ. Philip και Σταματίνα Ouslinis εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,με ανάδοχο την κα Δόμνα Πασσά       05/01/19Ο κ. Δημήτριος και Νικολέτα Παπανικήτα εβάπτισαν το αγοράκι τους Θεοφάνη,με ανάδοχο την δις Ζαφείρω Παπανικήτα   12/01/19Ο κ. Κωνσταντίνος και Βασιλική Λειβαδίτη εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,με ανάδοχο τον κ. Αλέξανδρο Γιαννόπουλο     13/01/19Ο κ. Θωμάς και Karmen Διακομιχάλη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Βιβιάνα,με ανάδοχο την δις Ιωάννα Γκρέτσα     19/01/19Ο κ. Ηλίας και Λαύρα Γκρέτσα εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο,με ανάδοχο την δις Ιωάννα Γκρέτσα        19/01/19Ο κ. Παναγιώτης και Ελένη Κουτσούκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,με ανάδοχο την κα Παναγιώτα Θερριού      26/01/19Ο κ. Ελευθέριος και Kristy Ελευθεριάδη εβάπτισαν το  αγοράκι τους Γεώργιο,με ανάδοχο τον κ. Ανδρέα Γερασίμου     31/01/19Ο κ. Χρυσοβαλάντης και Σταυρούλα Αγγελοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αθανάσιο,με ανάδοχο την κα Μαρία Λαμπροπούλου      03/02/19Ο κ. Θεόδωρος και Ελευθερία Νέρρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,με ανάδοχο τον κ. Στυλιανό Δεσύλλα     16/02/19Ο κ. Θεολόγος και Άννα Μυλωνά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Παναγιώτα,με ανάδοχο την δις Ματίνα Κρητικού     17/02/19Ο κ. Tobin και Αναστασία Sawkins εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Τατιανή,με ανάδοχο τον κ. Θεοδόση Σασόπουλο     23/02/19Ο κ. Αλέξης και Αικατερίνη Καλογεροπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,με ανάδοχο την δις Παρασκευή Καλογεροπούλου    03/03/19Ο κ. Μιχαήλ και Μαρία Χρυσοχόου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αργύριο,με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Χαγιά     03/03/19Ο κ. Μιχαήλ και Melissa Δεσύλλα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Τσαγκάρη      03/03/19Ο κ. George και Claudia Panaite εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ιορδανία,με ανάδοχο την κα Anna Liche    05/03/19Ο κ. Γεώργιος και Άννα Πετροπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χαραλαμπία,με ανάδοχο την δις Λαμπρινή Πετροπούλου     10/03/19



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
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Ο κ. Αντώνιος και Jessica Παπαγεωργίου εβάπτισαν το αγοράκι τους Χαράλαμπο,με ανάδοχο τον κ. Ματθαίο Παπαγεωργίου    10/03/19Ο κ. Cameron και Αικατερίνη Milne εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Δεσύλλα    10/03/19Ο κ. Justin και Αναστασία Dadleh εβάπτισαν το αγοράκι τους Ανδρέα,με ανάδοχο την δις Ευανθία Γαλανού    16/03/19Ο κ. Vincenzo και Παναγιώτα Zampogna εβάπτισαν το αγοράκι τους Αντώνιο,με ανάδοχο την κα Ελένη Κατσανέρη    16/03/19Ο κ. Σωτήριος και Μελίσσα Νικητόπουλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Ξενοφών,με ανάδοχο τον κ. Αδαμάντιο Φρειδάκη    17/03/19Ο κ. Αλέξανδρος και Αλεξάνδρα Μαράντου εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,με ανάδοχο τον κ. Χρήστο Μαράντο    17/03/19Ο κ. Αλέξανδρος και Αλεξάνδρα Μαράντου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελευθερία,με ανάδοχο την κα Branka Bank    17/03/19Ο κ. Εμαννουήλ και Θωμαΐ Γάτη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χριστίνα,με ανάδοχο τον κ. Σταύρο Γάτη    23/03/19Ο κ. Andrew και Αγγελική Gould εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ιωάννα,με ανάδοχο την κα Αικατερίνη Γρηγοριάδη    30/03/19Ο κ. Γεώργιος και Αθηνά Γκίνου εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,με ανάδοχο τον κ. Ηλία Δεμουρτζίδη    31/03/19

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

ΠΕΡΙΦΟΡΑ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΔΙΣΚΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣΠρος ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαναπό εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς.
Πατριαρχείου $ 1,072 25/12/19
Christmas Bowl $    977 06/01/19
Για εξοπλισμό χωλ $1,275 13/01/19
Flood Appeal Townsville $1,357 17/02/19
Θεολογική Σχολή $ 837 18/03/19 
Άνθη Σταυροπροσκυνήσως $1,104 31/03/19Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκων και τουςευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζεισε 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:

Ζαχαρίας Γεώργιος, ετών 67 από Αδελαΐδα 31/12/18

Καλατζή Ευφροσύνη, ετών 89 από Αίγυπτο 17/01/19          

Γκόβας Κωνσταντίνος, ετών 81 από Πελόπιο Ηλείας 18/01/19      

Γαϊτάνη Μάρθα, ετών 84 από  Χρυσοκελλαριά Μεσσηνίας 23/01/19        

Πάπα Φωτούλα, ετών 92 από Ελλάδα 08/02/19

Μαράντος Αλέξανδρος, ετών 95 από Βασιλίτσι Μεσσηνίας 12/02/19

Allford (Ζουμαρά) Άννα, ετών 81 από Ριζοκάρπασο Κύπρου 13/02/19

Μπαρμπαλιόπουλου Παναγιώτα, ετών 93 από Μεσοχώρι Μεσσηνίας   14/02/19   

Παρασκευά Ολυμπία, ετών 98 από Βρύνα Ολυμπίας 16/02/19

Ζαγκώτση Χριστίνα, ετών 82 από Καρπενήσι Ευρυτανίας 19/02/19          

Σωτήρας Γεώργιος, ετών 83 από Πηγαδάκια Τρίπολης 04/03/19

Ξενός Αντώνιος, ετών 81 από Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης 05/03/19

Καλογιάννης Ανδρέας, ετών 86 από Λεωνίδιο Κυνουρίας 21/03/19

Παπαπαύλου Τσαμπίκα, ετών 84 από Αρχάγγελο Ρόδου 25/03/19          

Καραγιανόπουλος Γρηγόριος, ετών 93 από Βαρβάσενα Ηλείας 01/04/19

Πάπας Παναγιώτης (Peter Papas) ετών 81 από Ρίζα Κορινθίας 01/04/19

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:   

• κ. Paul Taylor μετά της δίδος Ελένης Διακομιχάλη 13/01/19

• κ. Bojan Jokic μετά της δίδος Βασιλικής Δημητρίου 26/01/19

• κ. Αθανάσιου Γιάννου μετά της δίδος Berlita Calabrese 09/02/19

• κ. Παναγιώτη Πιπίνη μετά της δίδος Ταμάρα Κυρσανίδου 10/02/19

• κ. Αντωνίου Γκούρου μετά της δίδος Ελισσαίας Βλάσση 23/02/19

• κ. Στέργιου Κουτσουλιώτη μετά της δίδος Βικτωρίας Καραχάλιου 02/03/19

• κ. Ιορδάνη Maslin μετά της δίδος Ιωάννας Καστράππη 02/03/19

• κ. Reuben Castilla μετά της δίδος Αγγελικής Κυριακοπούλου 02/03/19

• κ. Γεωργίου Αναργύρου μετά της δίδος Αλεξίας Crocker 09/03/19

• κ. Δανιήλ Mc Lean μετά της δίδος Αικατ. Ανδρινοπούλου (Mt Gambier)09/03/19

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

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

AFFORDABLE
T I L E S

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ 

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ 

ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΠΑΝΗΓΥΡIΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019


