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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 7/1/18
Από τον Ετήσιο Αγιασμό των Υδάτων και το Φεστιβάλ της Διακοινοτικής Επιτροπής 07-01-18
στο Glenelg όπου τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου της Ενορίας μας πρόσφεραν
και εφέτος τις υπηρεσίες και βοήθειά τους. Τον Σταυρό ανέσυρε ο νεαρός ενορίτης μας
κ. Ανδρέας Ζουμαράς.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 7/1/18
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ACKNOWLEDGEMENT OF SERVICES TO THE COMMUNITY – DINNER 1/2/18
“It takes a village to raise a child”. Thirty five years since the inception of Saint
George College, the brainchild of Very Rev Diogenis Patsouris OAM and its
implementation by the Saint George Community/Parish, it has taken the whole
“village” of the Community to raise the thousands of students who have graduated
from this College. Many of the graduates are in the professions and provide
mentoring, some are teaching at the College, whilst others are “giving back” by
being volunteers within the Community.
The “village” comprises the hundreds of volunteers who have, during this period,
supported the Community and by extension, its College. The Board of
Management, with the many members who have served on it, have all played a
pivotal role in this major project; with the Community Executive and the
Philoptohos supporting its operations financially as well as with personal labour
– these “busy bees” are the backbone of Saint George.
The Community acknowledges their efforts, big or small, in reaching this
milestone. The next phase for the College commenced with the appointment of a
new educational leadership team during the last two years and from December
2017 with a new Board of Management.
On Thursday 1st February 2018 the Community held a celebratory dinner at
Pavilion on the Park. The President, Mr George Peters-Portokallas thanked
Father Diogenis and all the past Chairmen and members of the Board and
acknowledged the teaching staff. He thanked the members of his Executive
Committee and the Philoptohos for the harmonious working relationship, whilst
welcoming the new Board members and referring to the challenges ahead. We
are optimistic about the future of the College for many reasons, including the fact
that many ex-graduates are enrolling their children at “their school”.
Father Diogenis humbly acknowledged all the above-mentioned people, the members of the Review Committee
for their dedication and support for the next phase of the College, as well as individuals who assisted with advice
and financial planning. Emotionally, he thanked his family for their personal support during his 48 years at Saint
George, but especially during the challenges of the last three years!
“Volunteerism” means giving of your time and energy for a common goal, without expecting recognition or
reward. However, this means depriving one’s family of their physical presence! Therefore, to all those spouses
and children, we acknowledge you thank you for supporting and allowing volunteerism to continue!

May our Patron Saint, Saint George bless “those who give, and those who receive”.

Presvytera Anna Patsouris
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Εκδήλωση Ευχαριστιών για τα Boards του Κολλεγίου μας 1/2/18
Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου το Δ. Συμβούλιο της Κοινότητάς μας διοργάνωσε δείπνο στο Adelaide
Pavilion για να ευχαριστήσει το απερχόμενο και το Νέο Board του Κολλεγίου μας. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν και τα μέλη των Δ. Συμβουλίων
Κοινότητας και Φιλοπτώχου.
Ο Πρόεδρος κ. Πορτοκαλλάς και ο π. Διογένης
ευχαρίστησαν και συνεχάρηκαν τόσο το
απερχόμενο Board για τις πολλαπλές και πολύτιμες
υπηρεσίες τους κατά τον χρόνο της θητείας τους
όσο και το Nέο Board το οποίο με προθυμία εδέχθη
να υπηρετήσει και να προσφέρει εθελοντικά τις
υπηρεσίες του στο Κολλέγιό μας.
Ευχαριστούμε εγκάρδια το απερχόμενο Board και
ευχόμεθα στο Νέο κάθε πρόοδο και επιτυχία στο
πολύπλευρο και σημαντικό έργο που αναλαμβάνει.
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Εορτή Αργοναυπλιακού Συλλόγου «Το Παλαμήδι» 4/2/18
Εόρτασε και αυτή τη χρονιά ο Σύλλογος Αργοναυπλιέων «Το Παλαμήδι» τους τρείς τοπικούς Αγίους των, τον
Νεομάρτυρα Άγιο Αναστάσιο τον Ναυπλιέα, τον Άγιο Πέτρο Επίσκοπο Άργους τον Θαυματουργό και
τον Όσιο Θεοδόσιο Θεοφόρο τον Νέο.
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου μέλη του Δ. Συμβουλίου και του Συλλόγου εκκλησιάστηκαν στον Ιερό μας Ναό και
ετέλεσαν αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών και προόδου του Συλλόγου τους.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π. Διογένης ανεφέρθη στους εορταζόμενους τρείς Αγίους και έγινε η περιφορά
της Ιεράς εικόνας των Αγίων.
Την περιφορά της Ιεράς Εικόνος παρακολούθησαν η Πρέσβυς της Κύπρου κα Μάρθα Μαυρομάτη και ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Αδελαΐδος κ. Ανδρέας Ευδοκίου.
Εν συνεχεία ακολούθησε γεύμα στο Μεσσηνιακό χωλ με πανηγυρική διασκέδαση.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και το Δ. Συμβούλιο για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου των.
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Saint George College Agiasmos - Blessing Service 6/2/18
The Agiasmos Service (Sanctification Ceremony) for the
commencement of the 2018 academic year was held on Tuesday
6th of February in our spiritual home, the Church of St George. The
Agiasmos service was conducted by the Very Reverend Father
Diogenis Patsouris assisted by Father Kon Skoumbourdis, Father
Michael Psaromatis and Father Jeremy Krieg.
At the conclusion of the ceremony Father Michael was invited to
address the students, teaching staff, parents and members of the
St George Community.
He conveyed the blessings and well wishes of His Grace Bishop
Nikandros who is overseas and explained how the Agiasmos
service is a significant part of our Orthodox faith and an important
event in the Religious Calendar of our College. He reminded all
present that at St George College our students are part of a community that cares for them, their school, their
families, their teachers, their friends. Central to this reality is God and His Church; we are encouraged to request
His guidance and blessing on a daily basis.
We thank all the parents who attended and joined students in prayer seeking the blessings and guidance of our
Lord so that the new school year is productive, successful and enjoyable for our students and staff.
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ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 11/2/18
Με επιτυχία έγινε και αυτή τη χρονιά το καθιερωμένο Ετήσιο Γεύμα της Κοινότητας- Ενορίας μας την
Κυριακή 11-2-18.
Στην κατάμεστη αίθουσα της Κοινότητάς μας περισσότερα από 300 άτομα παρεκάθισαν στο γεύμα και είχαν
πλούσιο φαγητό σε χαρούμενη ατμόσφαιρα.
Το γεύμα ετίμησε με την παρουσία του ο Βουλευτής της περιφερείας μας West Torrens και Υπουργός
Οικονομικών κ. Τομ Κουτσαντώνης, ο οποίος και ανακοίνωσε την επιχορήγηση της Εργατικής
Κυβέρνησης $20.000 δολλαρίων δια την πανήγυριν της Εκκλησίας μας την 22α και 23η Απριλίου 2018.
Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου κ. Γιώργου Πορτοκαλλά και των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας και
Φιλοπτώχου, ευχαρίστησε όλους που με την συμμετοχή τους συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.
Εγκάρδιες ευχαριστίες στους κατωτέρω:
- κ. Νίκο Κοτσάνη από το Aubergine’s για καρπούζια και πεπόνια.
- κ. Δημήτρη Μαχραμά από το Top BBQ Chicken για τις πατάτες.
- Δις Λίνα Θεσσαλονικεύς για ποτήρια, πιάτα και χαρτοπετσέτες, καθώς και σε όλους που πρόσφεραν
διάφορα δώρα για το λαχείο.
Θερμές ευχαριστίες στους κ.κ. Γιώργο Πορτοκαλλά, Βασίλη Τερζή, Βασίλη Καρνάρο, Ευάγγελο Μέντη,
Κώστα Μουρατίδη, Γιάννη Παπαεμμανουήλ, Μανώλη Πορτοκαλλά και Νίκο Ανδριανόπουλο, που έψησαν το
κρέας κ.λ.π. για το γεύμα.
Τέλος, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την εργασία τους
και την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης.
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SUNDAY LUNCH 11/2/18
The advent of Easter presents Christians with the opportunity to reflect, whilst preparing during the Easter lent
for cleansing of the body and soul. The Orthodox Easter is on Sunday 8th April 2018.
On Sunday 11th February, we were honoured to have Father confessor Damaskinos from Mount Athos at the
church service, followed by confessions in the afternoon in preparation for fasting and holy communion.
The annual «Απόκρεω» lunch was held, with approximately 300 parishioners attending. The meal composed of
meat, salad, chips, fruit and coffee with biscuits was provided by the Community and Philoptohos Executive
Committees.
Both Committees worked tirelessly so that the guests could enjoy a delicious meal in an atmosphere of love
within a pleasant environment.
We seek the intervention of our patron saint, Saint George during this fasting period, to reflect on the past, to shed
bad habits, modify future behaviour, cleanse the body, whilst nourishing the soul.
We give thanks to our Lord for enabling our celebration of Easter over the last 48 years at Saint George Church.
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ΓΕΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 11/2/18
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Αγιασμός Ελληνικού μας Σχολείου 17/2/18
Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου έγινε
ο
καθιερωμένος
Αγιασμός
του
Σαββατιανού μας Ελληνικού Σχολείου
για την νέα σχολική χρονιά 2018.

Τον Αγιασμό ετέλεσαν στην Εκκλησία
ο π. Διογένης και ο π. Κωνσταντίνος.
Ο π. Διογένης ευχήθηκε στους
Δασκάλους και τα παιδιά καλή και
ευλογημένη χρονιά και ο Θεός δια
πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Γεωργίου να τους χαρίζει υγεία και
φωτισμό στο δρόμο της προόδου και
της Χριστιανικής τους ζωής.

Μετέφερε στους δασκάλους και
μαθητές τις ευχές και ευλογίες του
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας
κ.κ. Στυλιανού και του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου.

Από αριστερά: π. Διογένης, κ. Νίκος Βέλκος, κα Χρυσαφία Τούντα, κα Αναστασία Δημοπούλου,
κα Μαρία Μιλτιάδους (Διευθύντρια), δις Ζωή Παπαφιλοπούλου, κ. Σάββας Φραζής και π. Κωνσταντίνος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΕΝΟΡΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας-Ενορίας μας,
όταν έγινε γνωστή η εκδημία του αειμνήστου

Nικολάου Διακομιχάλη

Επίτιμου Μέλους της Κοινότητας-Ενορίας μας
και επί δεκατιών υπηρετήσαντος στο Δ. Συμβούλιο
Μέλος, Ταμίας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος,
Συνελθόν Εκτάκτως
την 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ
ομόφωνα αποφάσισε το ακόλουθο ψήφισμα.
η

1ον
2ον
3ον
4ον
5ον
6ον

Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην σύζυγο και
οικογένεια του αειμνήστου.
Να ανακοινώσει τα συλλυπητήρια του στην τοπική
εφημερίδα The Advertiser.
Σύσωμο το Δ. Συμβούλιο να παραστεί στην ακολουθία
της κηδείας του.
Να καταθέσει στεφάνι επί της σωρού του.
Να αναρτηθεί μεσίστια η Αυστραλέζικη και Ελληνική
σημαία την ημέρα της κηδείας του.
Να ανακοινωθεί το παρόν ψήφισμα στο Ράδιο Ένα,
και να δημοσιευθεί στο περιοδικό της ΚοινότηταςΕνορίας μας.
Αδελαΐδα 27η Φεβρουαρίου 2018

Ο Ιερατ. Προϊστάμενος
π. Διογένης Πατσούρης
Πρωτοπρεσβύτερος
του Οικουμενικού Πατριαρχείου
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Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Πορτοκαλλάς

Νικόλαος Διακομιχάλης *9/5/1945
Goodbye Dear Nickolas Diakomichalis
A young man who grew up in the
shadow of Saint Nicholas church
in Kalymnos, migrated with his
family to Australia in 1956. The
parents very quickly found the
important things for a family –
work, a home, a church and
appropriate schools for their five
children.
Nickolas Diakomichalis attended
Thebarton High School and then
commenced work at Bank of New
South Wales. His love for the
church was evident very early, and with his brother Manuel,
assisted with chanting at the only Greek Orthodox Church at
that time.
Nick became involved in the new parish of Saint George
being established in Thebarton, through the youth group in
the early 60s and in 1968 as a member of the Executive
Committee, later holding the positions of Treasurer,
Secretary, Vice President and President.
The Community of Saint George flourished in the 70s/80s
and Nick was an integral part of that huge growth, with the
Community’s purchase of adjacent properties and later the
establishment of Saint George College. He served the
Community until 2000, but Nick continued to assist in an
unofficial capacity for many years thereafter!
In the 80s, Nick and Poppy started a cottage industry of
Greek sweets πάστες and γλυκά, which later with the
involvement of son George, grew into a thriving entity
gracing the western suburbs with seasonal and culturally
appropriate pastries.
Nick was the first Manager of Laiki Bank in Adelaide, now
known as the Bank of Sydney.
Nick’s love and pride was his wife, children (later
grandchildren), Kalymnos and Port Adelaide football club, in
that order. He was passionate about everything he
undertook and leaves a big hole in the fabric of the Greek
community in the western suburbs.
To his loving family the Reverend Fathers, Diogenis
Patsouris OAM and Konstantinos Skoumbourdis, the
President of the Community Mr George Portokallas and
Executive Committee; the ladies of the Philoptohos and the
many volunteers within this organisation, express their
deepest sympathy on the passing of a dear, dear friend and
past President.
May his memory be eternal.

Presvytera Anna Patsouris

26/2/2018

Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από την πρόσκαιρη αυτή ζωή ο
Νίκος Διακομιχάλης.
Ήταν το τρίτο παιδί από τα πέντε παιδιά των αειμνήστων
Γεωργίου και Άννας Διακομιχάλη, γεννημένος στην
Κάλυμνο.
Το 1956 σε ηλικία 11 ετών με την οικογένειά του
μετανάστευσε στην Αυστραλία, τελείωσε το Γυμνάσιο
Θέμπαρτον και άρχισε εργασία στην τράπεζα Bank of NSW.
To 1971 ταξίδεψε στην Ελλάδα όπου γνωρίζεται με την
Καλλιόπη το γένος Βούρου και παντρεύεται την 9η Μαΐου
1971 ημέρα των γενεθλίων του σε ηλικία 26 ετών.
Προικισμένος
με
πολλαπλές
αρετές,
ευγένεια,
καταδεκτικότητα, αγάπη και σεβασμό προς τους
συνανθρώπους και συνεργάτες του. Στάθηκε στο ύψος της
αποστολής του σαν Σύζυγος 46 χρόνια, πατέρας 3 παιδιών
Γιώργου, Μικέ και Φωτεινής καθώς και παππούς.
Σαν τραπεζικός υπάλληλος είναι γνωστή σε όλους η
εξυπηρέτηση και βοήθεια που πρόσφερε στην παροικία μας
όλα τα χρόνια στις διάφορες τράπεζες που εργάστηκε.
Ευσεβής χριστιανός, αφοσιωμένος στην εκκλησία, την
υπηρέτησε ποικιλοτρόπως με σεβασμό και αγάπη καθώς
και το αναλόγιο όλη του την ζωή.
Η προσφορά του στο Κοινωνικό, Εκπαιδευτικό και
Φιλανθρωπικό έργο ήταν μεγάλη και σημαντική.
Υπηρέτησε με αφοσίωση και αγάπη την Κοινότητα και
Ενορία του Αγίου Γεωργίου Θέμπαρτον σαν Μέλος,
Σύμβουλος του Δ. Συμβουλίου, Ταμίας, βοηθός Γραμματέας,
Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος.
Επί Προεδρείας του ιδρύθηκε το Κολλέγιό μας και έγινε η
αγορά του πρώην Δημοτικού Σχολείου Θέμπαρτον και
Γυμνασίου θηλέων όπου στεγάζεται σήμερα το Κολλέγιό
μας.
Υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης και φίλος όλα τα χρόνια της
υπηρεσίας και διακονίας μου στην Κοινότητα-Ενορία Αγίου
Γεωργίου από το 1970 έως σήμερα.
Η κηδεία του έγινε το Σάββατο 3 Μαρτίου στον Ιερό μας
Ναό. Εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι και γνωστοί
παρακολούθησαν την κηδεία του, συμπροσευχήθηκαν για
την ανάπαυση της ψυχής του και τον συνόδευσαν στην
τελευταία επίγεια κατοικία του.
Ο π. Διογένης μετέφερε προς την Σύζυγο και οικογένεια του
αειμνήστου τα θερμά συλλυπητήρια του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου και Ποιμενάρχου μας κ.κ. Στυλιανού, καθώς
και του Θεοφιλεστάτου κ. Νικάνδρου.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος της Κοινότητας-Ενορίας
μας κ. Γιώργος Πορτοκαλλάς και κατέθεσε στεφάνι εκ
μέρους των Δ. Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου.
Ο ενταφιασμός του έγινε στο Κοιμητήριο Centennial Park
πλησίον των αειμνήστων γονέων του.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!
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Εορτή Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους 11/2/18
από τον Σύλλογο Ηλείων «Η Ολυμπιακή Φλόγα»
Με εκκλησιασμό και αρτοκλασία εόρτασε και εφέτος την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου την Μνήμη του Αγίου
Ιερομάρτυρος Χαραλάμπου ο Σύλλογος Ηλείων «Η Ολυμπιακή Φλόγα».
Ο π. Διογένης συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Δ. Συμβούλιο για τους εορτασμούς και ευχήθηκε κάθε μελλοντική
πρόοδο και επιτυχία στους σκοπούς και επιδιώξεις του Συλλόγου.

Κοπή Βασιλόπιτας της Φιλοπτώχου 14/2/18
Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018
στην μηνιαία συνεδρίαση του
Δ. Συμβουλίου της Φιλοπτώχου,
ο π. Διογένης ευλόγησε και
έκοψε την Βασιλόπιτα, ευχόμενος
χαρούμενη, ευλογημένη και καρποφόρα
χρονιά στο Φιλανθρωπικό και
Κοινωνικό έργο της Αδελφότητάς
μας.
Το τυχερό νόμισμα έτυχε στην κα
Μαρία Γκαϊτατζή η οποία πρόσφερε
και την Βασιλόπιτα

«ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ»

Από τους μαθητές της Α’ Τάξης του Κολλεγίου μας 19/2/18
Την Καθαρά Δευτέρα 19η Φεβρουαρίου, αρχή
της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, οι μικροί
μαθητές της Α’ Τάξης του Κολλεγίου μας, μαζί
με την Δασκάλα τους κα Μαρία Μιλτιάδους
επισκέφτηκαν τον π. Διογένη στο γραφείο
του να του ευχηθούν Καλή Σαρακοστή και να
του δείξουν τους χαρταετούς που ετοίμασαν!
Ο π. Διογένης ευχαρίστησε τα παιδιά και την
δασκάλα τους για τις ευχές και την ωραία
έκπληξη που του έκαναν, ανταποδίδοντας και
εκείνος τις δικές του ευχές και προσφέροντάς
τους μία εικονίτσα της Παναγίας.
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Καθάρισμα – Συντήρηση Δαπέδου Εκκλησίας
Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου έγινε το καθάρισμα του δαπέδου της Εκκλησίας μας από τον κ. Θανάση Σκρέμπο
(Unique Cleaning Supplies).
Από το 1999 που έγινε η τοποθέτηση του γρανίτη στο δάπεδο έως σήμερα δεν είχε γίνει καμιά γενική
συντήρηση.

Θερμές ευχαριστίες στα μέλη του Δ. Συμβουλίου και στα άτομα που διέθεσαν ολόκληρη
την ημέρα τους για τον σκοπό αυτό καθώς και για διάφορες άλλες εργασίες της εκκλησίας:
Γ. Πορτοκαλλάς, Φ. Δρακόπουλος, Β. Τερζής, Κ. Φωτόπουλος, Χ. Ασλανίδης, Γ. Κωνσταντινίδης,
Β. Καρνάρος, Γ. Κόρης, Γ. Καράπαπας, Ι. Σαλαγάρας, Π. Σαλαγάρας, π. Διογένης και π. Κωνσταντίνος.

Unique Cleaning Supplies

17

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 25/2/18
Με θρησκευτική κατάνυξι και Ιεροπρέπεια εορτάσθη στον κατάμεστο Ιερό μας Ναό η Θεία Λειτουργία
και περιφορά των Ιερών εικόνων την Κυριακή της Ορθοδοξίας 25 Φεβρουαρίου 2018.
Ο π. Διογένης στο κήρυγμά του ανεφέρθη στους αγώνες και τις θυσίες των Πατέρων και Αγίων
της Εκκλησίας μας προκειμένου να διατηρηθεί ανόθευτη η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης και Εκκλησίας
μας, τονίζοντας ότι:
«Αυτή η πίστη είναι και δική μας. Χάρη στα αίματα των μαρτύρων
και τους ιδρώτες των Πατέρων μας, η Ορθόδοξη πίστη έφτασε
και παραδόθηκε και σε μας. Είναι ο μεγάλος, ο πιο πολύτιμος θησαυρός.
Χρέος μας να την κρατήσουμε τιμημένα. Να την φυλάξουμε καθαρή.
Ν’ αποδείξουμε με την Χριστιανική μαρτυρία μας πως η πίστη δεν είναι
ένα απομεινάρι του παρελθόντος, αλλά η συνεχής και ζώσα παρουσία
του Θεού στον κόσμο και στις καρδιές μας».

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.
Πατριαρχείου
25/12/17
$ 962
Christmas Bowl
06/01/18
$ 837
Φιλοπτώχου (Internet)
14/01/18
$ 921
Θεολογική Σχολή
25/02/18
$1,007
Φιλοπτώχου (Internet)
11/03/18
$1,120
Επέκταση χωλ
18/03/18
$1,269
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.
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Θεία Λειτουργία εις Mt Gambier 10/03/18
Την Παρασκευή 9 Μαρτίου ο π. Διογένης μετέβει εις Mt Gambier για να τελέσει το Σάββατο Θεία Λειτουργία
και το Μνημόσυνο των Αειμνήστων Γερμανού και Ελένης Κουρμούζη.
Με την ευκαιρία αυτή, την Παρασκευή εσπέρας ετέλεσε την Ακολουθία της Γ’ Στάσις των Χαιρετισμών την
οποία παρακολούθησαν με κατάνυξι οι εκεί Χριστιανοί μας.
Το Σάββατο 10 Μαρτίου ετελέσθη η Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο των Αειμνήστων Γερμανού και
Ελένης Κουρμούζη.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έγινε για πρώτη φορά στη Mt Gambier η τελετή της
Σταυροπροσκυνήσεως η οποία ήταν συγκινιτική και έδωσε μεγάλη χαρά και πνευματική Ανακούφιση σε
ολόκληρο το Εκκλησίασμα.
Ο π. Διογένης ευχήθηκε καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής και μετέφερε τις ευχές και
ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Στυλιανού, καθώς και του Επσικόπου μας
κ. Νικάνδρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και το Δ. Συμβούλιο της Κοινότητας-Ενορίας μας
ευχαριστούν εγκάρδια τον Πρόεδρο κ. Χάρη Πατσούρη και το Δ. Συμβούλιο
της Βασιλειάδας για την επιχορήγηση των $4.000 προς την εκκλησία μας
για την δαπάνη εκκλησιαστικών αντικείμενων για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
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Προέκταση χωλ Εκκλησίας
Την Τρίτη 20 Μαρτίου άρχισαν οι εργασίες για την προέκταση του χωλ όπισθεν της εκκλησίας μας. Τα σχέδια
και την επίβλεψη του έργου έχει αναλάβει εντελώς δωρεάν ο κ. Ζήσης Γκίνος, τον οποίο ευχαριστούμε για όλες
τις προσπάθειές του και εργασία του, ευχόμενοι ο Θεός να χαρίζει στον ίδιο και την οικογένειά του, υγεία και
κάθε ατομική και οικογενειακή χαρά.

Ilias Kotsanis
Director

0401 183 381

Επιμνημόσυνη Δέησις Συλλόγου Μεσσηνίων
για τους Αγωνιστές του 1821
Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεσις στεφάνων ετίμησε και εφέτος, ο Σύλλογος Μεσσηνίων, την
Επέτειο της Εθνικής μας εορτής 25ης Μαρτίου. Το Σάββατο 24 Μαρτίου ώρα 1.00 μ.μ, ο π. Διογένης
ετέλεσε Eπιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των Αγωνιστών του 1821, στο Μνημείο που έχει τοποθετήσει ο
Σύλλογος στο πάρκο της Δημαρχίας West Torrens και συνέχεια κατέθεσαν στεφάνια οι κατωτέρω: η
Πρόεδρος του Συλλόγου κα Μάρθα Ιωαννίδου, ο κ. Στηβ Γεωργανάς Ομοσπονδιακός Βουλευτής
Hindmarsh και η κα Jing Lee Member of Legislative Council.
Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο και στο Δ. Συμβούλιο του Συλλόγου για την εκδήλωσή τους αυτή,
που τους τιμά ιδιαίτερα, αφού η Επανάσταση ξεκίνησε από την Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821.
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:
• κ. Ηλία Σωτηρόπουλου μετά της δίδος Παναγιώτας Παρπόττα
• κ. Βενιαμίν Seeger μετά της δίδος Αικατερίνης Μάρκου
• κ. Δημήτριου Δεσύλλα μετά της δίδος Καλλιόπης Τυρίκου-Φραζή
• κ. Αιγέα Τσουρούτη μετά της δίδος Αθηνάς Ρούφα
• κ. Νικόλαου Καλογιάννη μετά της δίδος Σουσάννας Αντωνίου
• κ. Αλέξανδρου Νικολαΐδη μετά της δίδος Μαρίνας Cilfone

06/01/18
27/01/18
03/02/18
17/02/18
17/02/18
18/02/18

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

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

Mαυρομιχάλη Βιόλα, ετών 27 από Kharto, SUDAN
Βενετσάνος Εμμανουήλ, ετών 80 από Σάμο
Σιαχάμη Μαρία, ετών 78 από Αρτεμίσιο Αρκαδίας
Αντωνάς Κυριάκος (Jack), ετών 75 από Καστελλόριζο
Πυργιώτης Εμμανουήλ, ετών 67 από Σάμο
Μπακοπάνος Σταύρος, ετών 88 από Στέρνα Αργολίδας
Ζαχαρία Παναγιώτα, ετών 91 από Κύπρο
Λοϊζίδης Πολύβιος, ετών 61 από Φλασού Κύπρου
Διακοσάββα Μαρία, ετών 94 από Ρόδο
Λαζαρή Κωστούλα, ετών 96 από Βρίνα Ηλείας
Σάββα Βενετία, ετών 79 από Πάφο Κύπρου
Βολογιάννη Ευφροσύνη, ετών 88 από Καστοριά
Παυλούδης Μαυρούδης, ετών 90 από Ορμύλια Χαλκιδικής
Βαϊλάς Ιωάννης, ετών 92 από Αστυπάλαια
Ραφτοπούλου Παναγιώτα, ετών 87 από Πλαταιές Θηβών
Διακομιχάλης Νικόλαος, ετών 72 από Κάλυμνο
Γαρδούνης Σωτήριος, ετών 61 από Αδελαΐδα
Παπούλης Δημήτριος, ετών 66 από Κουλέντια Λακωνίας
Μπεκιάρης Ανδρέας, ετών 83 από Χυλοκέριζα Κορινθίας
Κουφός Ιωάννης, ετών 83 από Βασσαρά Σπάρτης
Μπομπότη Αγγελική, ετών 56 από Αδελαΐδα
Ράντζογλου Παντελής, ετών 83 από Γαλάτεια Φλωρίνης
Άμπαδου Μερόπη, ετών 52 από Αδελαΐδα
Aγγελάκου Χρυσάνθη, ετών 92 από Κροκεές Λακωνίας

29/12/17
29/12/17
30/12/17
04/01/18
11/01/18
12/01/18
15/01/18
16/01/18
19/01/18
23/01/18
24/01/18
07/02/18
08/02/18
09/02/18
27/02/18
03/03/18
06/03/18
07/03/18
08/03/18
09/03/18
09/03/18
13/03/18
22/03/18
28/03/18

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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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:

Ο κ. Ιωάννης-Selva και Φωτεινή Kumar εβάπτισαν το αγοράκι τους Χριστιανό,
με ανάδοχο την κα Παναγιώτα La Scala 06/01/18
Ο κ. Τιμολέων και Καλλιόπη Μάζη εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο,
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Γιώργο 14/01/18

Ο κ. Matthew και Δήμητρα Fisher εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο την κα Παναγιώτα La Scala 14/01/18

Ο κ. Σταμάτης και Hanna Μπούμπαρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,
με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Σαμπάνη 14/01/18

Ο κ. Χαράλαμπος και Στυλιανή Παπαχαρησίου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σάρρα,
με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Τριανταφύλλου 20/01/18

Ο κ. Ανδρέας και Βιργινία Κτόρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Χριστοφή,
με ανάδοχο τον κ. Συνέσιο Κτόρη 21/01/18

Ο κ. Κωνσταντίνος και Παναγιώτα Χάλτη εβάπτισαν το αγοράκι τους Βασίλειο,
με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Φιλίππου 27/01/18

Ο κ. Matthew και Μελανία Hanson εβάπτισαν το αγοράκι τους Ηλία,
με ανάδοχο την κα Ιουλία Μαρίνου
03/02/18

Ο κ. Απόστολος και Felicity Αθανασιάδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Σεβαστιανό,
με ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Καλαμάρα 04/02/18
Ο κ. Duncan και Μαρίσα Longstaff εβάπτισαν το αγοράκι τους Πέτρο,
με ανάδοχο την κα Σταυρούλα Βίλλιου 10/02/18

Ο κ. Βασίλειος και Μαγδαληνή Πάππς εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,
με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Κουρμπέλη 10/02/18

Ο κ. Ματθαίος και Ηλιάνα Αθανασούλια εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σεβαστή,
με ανάδοχο τον κ. Μιχάλη Αθανασούλια 18/02/18

Ο κ. Νεκτάριος και Αικατερίνη Κληρονόμου εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,
με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Ανδρεσάκη 18/02/18

Ο κ. Γεώργιος και Νικολέτα Πηλίτση εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,
με ανάδοχο την Δις Αθανασία Δαλαγιώργου 25/02/18

Ο κ. Φώτιος και Αλεξανδρία Μανωλάκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αζαρία,
με ανάδοχο την Δις Παναγιώτα Μανωλάκου 11/03/18
Ο κ. Daniel και Θεώνη Finocchio εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωσήφ,
με ανάδοχο την κα Πανωραία Νικολάου 18/03/18

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν
και να τα χαίρονται.
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We thank the following individuals and organisations for
continuing to advertise in our 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

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

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

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

