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“Αλλοίμονό μου, εάν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο”. Κορ. 9-16
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For a man whose kinship with Jesus Christ was so close that he has been referredto as the Brother of the Lord, when actually it is generally believed that he was acousin to the Savior, surprisingly little is known to detail a full account of his life.The holy memory of his life was assured, if by nothing else than the simple fact thathe was related to the Nazarene. But enough is known of the life of St. James toestablish him as a saint on his own merits, as a man of God who, though not one ofthe original Apostles, equaled them in stature through his accomplishments in theearly Christian Church.It was through divine intervention that St. James came to acknowledge Jesus as theSon of God and through divine guidance that he came to be one of the founders ofthe Christian Church, as attested by the chapter of Corinthians in the NewTestament of the Bible. In the dark days of paganism and spiritual ignorance, St.James espoused Christianity, the new religion, a crime which was tantamount toostracism, in the least, and possibly the ultimate penalty of death. In the midst ofthis stark menace, he never wavered in his mission for Christ nor slackened his pacefor the advancement of Christianity.Dubbed St. James the Just for hi piety and wisdom, St. James was a Nazarene, blessed with an endowment ofrighteousness. He was also equipped with a strength of character that was so impressive for the everyday life ofthe common, ignorant man, whose need for the knowledge of the Lord was critical. The many challenges toChristianity were met by St. James in masterful fashion and it is to him and the other early fathers of the Churchthat Christians owe a debt of gratitude for being able to rejoice in Jesus Christ.After the Pentecost, St. James (Iakovos) was entrusted with the sacred honor of converting the people ofJerusalem to Christianity, a mission which he was eminently successful and which brought him a reputation thatelevated him to the rank of Bishop of Jerusalem. Long a center of religious controversy, the city was to providefor St. James a platform for his mighty oratory, a platform which was, however, to be his scaffold for death. Hewas capable of stirring the passions of men, some of whom sought to destroy him but none of whom failed toadmire and respect him.It was as much out of respect for him, as well as envy, that an appeal was sent to him, the kinsman of the Lord, toanswer the burning questions raised about the Messiah. In his answer the scribes and Pharisees had hoped theywould find his condemnation, and the populace hoped it would end the doubts of some of their midst. Heascended to the rooftop of the temple in Jerusalem, flanked by those bent on destroying him and the threat hisnew Church represented. St. James might have equivocated or compromised in this perilous situation. He didneither. Refusing to disavow Christ, he openly declared his faith in Jesus and exhorted those below not to be intimidated into retaining old beliefs thatwould exclude them from the company of Christ.The public demonstration of faith in Jesus Christ was more than his enemies could bear, and he was pushed offthe rooftop, plunging to the courtyard below in a fall that should have killed him immediately. James survived,but only to be stoned to death. the date of his martyrdom is given as in the year A.D. 61, but it was not until latein the first century that true reverence was made to St. James, principally because few but the most scholarly inthat period of great illiteracy came to know him through his eloquent epistle.Our Church celebrates the Name Day of St Iakovos 23rd of October.
«As the Lord’s disciple, O righteous One, you received the Gospel,
as Martyr, you have unwavering courage, as the Lord’s brother,

you have forthrightness, as Hierarch, intercession.
Intercede with Christ our God, to save our souls».

(Απολυτίκιον του Αγίου)

ST. JAMES 
(Iakovos the Brother of the Lord - Αδελφόθεος)
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Αγαπητοί Αδελφοί,Η Κοινότητα - Ενορία μας όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, την Κυριακή6η Νοεμβρίου 2016, θα τελέσει Αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ των 
ΚΤΗΤΟΡΩΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΔΩΡΗΤΩΝ, ΕΝΟΡΙΤΩΝκαι όλων των προσφιλών μας προσώπων που ο Κύριος τους κάλεσε κοντάτου. Την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο θα τελέσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας κ. ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ.Τα μνημόσυνα οφελούν τις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας καθώς και αυτών που τα τελούν, δηλαδή όλους εμάς. Με τα μνημόσυνα δείχνουμε την αγάπη μας προς όλους τους κεκοιμημένουςαδελφούς μας.Ο Xριστιανός με το μνημόσυνο επιτελεί έργο αγάπης. Εάν η αγάπη που δείχνουμε για τους αδυνάτους αδελφούς μας είναι αξιέπαινη από το Θεό, πολύ περισσότερο αξιέπαινη είναι η προσπάθειά μας να ανακουφίσουμε τις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας.Ο θάνατος δημιουργεί θλίψη και πόνο. Χωρίζει απότομα και αναπάντεχαπροσφιλή και αγαπημένα πρόσωπα. Η προσευχή όμως και το μνημόσυνοείναι η μόνη επικοινωνία με τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Το χριστιανικό μας καθήκον επιβάλλει να τους ενθυμούμεθα και διαρκώςνα προσευχόμεθα για αυτούς.

«Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου
και όσα εν βίω ήμαρτον συγχώρησον

ουδείς γάρ αναμάρτητος ει μη συ ο δυνάμενος
και τοις μεταστάσι δούναι την ανάπαυσιν».

ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΥΜΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 6η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016Τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου, όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνουδιοργανώνουν το Ετήσιο Γεύμα στο χωλ της Κοινότητάς μας, 15 Dew StreetMile End, για την οικονομική ενίσχυση του Φιλανθρωπικού και Κοινωνικούέργου της Φιλοπτώχου.Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις ως άνω εκδηλώσεις μας για να συμπροσευχηθούμε για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας και ταυτόχρονα να βοηθήσετε το Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό έργο της Φιλοπτώχου. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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ΓΕΥΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3η Ιουλίου 2016

6

Την Κυριακή 3η Ιουλίου 2016, εδώθη το Ετήσιο καθιερωμένο Γεύμα για την Θεολογική μας Σχολή.Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τους και την οικονομική τους υποστήριξη στο Ιερό έργοτης Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας (Καθαρό ποσό $2.939).Θερμά συγχαρητήρια στα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου για την επιτυχία της εκδήλωσης.
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Αγορά Οικίας - 62 Rose Street

6

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 ενός προσκυνηταρίου. 

Έπειτα από πολλαπλέςπροσπάθειες του ΙερατικούΠροϊσταμένου μας, π. Διογένους, επιτεύχθη στις 17 Αυγούστου 2016 η αγορά της οικίας 62 RoseStreet, δυτικά της Εκκλησίαςμας. Η οικία πολύ σύντομα θα κατεδαφισθή και προγραμματίζονταιμελλοντικά σχέδια για την αξιοποίηση του οικοπέδου.
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Με πρωτοβουλία του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητας-Ενορίας μας έγινε η ανασυγκρότηση της Νεολαίας μαςμε υπεύθυνους τον π. Κωνσταντίνο, Γραμματέα κ. Δημήτρη Αργυρίδη και Ταμία τον κ. Χρήστο Ασλανίδη.Παρακαλούμε και προσκαλούμε την Νεολαία μας να συμμετάσχει στις συγκεντρώσειςκαι στις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται.Οι συγκεντρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή ώρα 7.00-8.30μ.μ. στην όπισθεν αίθουσα της εκκλησίας μας.Υπενθυμίζουμε ότι κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα τελείται Θ. Λειτουργία στα Αγγλικά, ώρα 7.00-8.00μ.μ.Για πληροφορίες τηλεφωνήστε: Γραφείο εκκλησίας: 8443 7666, π. Κων Σκουμπουρδής: 0416 104 207.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ
Εκδηλώσεις 31/7/16 και 2/9/16
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Όπως είναι γνωστό η πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στο ιερό πρόσωποτου πατέρα, γνωστή ως Father’s Day. Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, κυρίες της Φιλοπτώχου πρόσφεραν στον κάθε προσερχόμενο πατέραένα γαρύφαλλο, ευχόμενες Χρόνια Πολλά. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο π. Διογένης με λίγα λόγια αναφέρθηκε στον εορτασμό της ημέρας. Τιμήθηκαν δύο πατέρες ένας ηλικιωμένος ο κ. Σταύρος Μπακοπάνος και ένας νέος
ο κ. Γεώργιος Μουρατίδης, στους οποίους εδώθη και ένα δώρο εκ μέρους της Φιλοπτώχου.Τέλος, ο π. Διογένης ευχήθηκε τόσο στους δύο τιμωμένους, όσο και σε όλους τους πατέρες, Χρόνια Πολλάκαι ο Θεός να τους χαρίζει υγεία για να συνεχίζουν το ιερό έργο και αποστολή τους στην οικογένειακαι την Κοινωνία.

The first Sunday of September is dedicated to the sacred role a father has in a family and is knownas Father's Day. On Sunday 4th September the Ladies of our Philoptohos society offered a carnation to eachfather who was entering the Church, wishing them Many Happy Returns.As in the past, the congregation prayed for all fathers alive and departed. At the end of the Holy Liturgy, Father Diogenis in short referred to the celebration of the day and encouragedchildren to respect and honour their fathers always.Two of our parishioners were honoured an elderly, Mr. Stavros Bakopanos and a younger one,
Mr. George Mouratidis, who were given a gift on behalf of the Philoptohos.Fr. Diogenis concluded by blessing them, and all the fathers and prayed that God gives them health to continuethe sacred work and mission they provide in the family and our society.

Εορτή του Πατέρα - Father’s Day 4/9/16
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Επιτυχία είχε το Γεύμα που διοργανώθηκετην Κυριακή 11η Σεπτεμβρίου για τηνοικονομική ενίσχυση της Κοινότητας-Ενορίαςμας. Στην εκδήλωση συμμετείχανπερισσότερα από 280 άτομα. Με την παρουσία του μας τίμησε ο Γενικός μας Πρόξενος κ. Ανδρέας Γούρας.Ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή τουςκαθώς και όλους που πρόσφεραν διάφοραδώρα για το λαχείο. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους που συνέβαλλαν στην διοργάνωση του Γεύματος και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό μαςκ. Γεώργιο Πορτοκαλλά που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης.

ΓΕΥΜΑ 11/9/16

11
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LUNCH 11/09/16

A Luncheon was held on Sunday 11 September which was successful with more than 280 peopleattending, including our Greek Consul General Mr. Andreas Gouras. All income went towards the financial support of our Community – Parish. We thank everyone for their attendance and to those who offered various gifts for the lottery ticket.Congratulations to all who contributed to the planning and organization of this event lead by ourPresident Mr. George Portokallas.
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ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝΜίνι- Ολυμπιακοί Αγώνες Ελληνικού Σχολείου 24/9/16

12

Κατά τη διάρκεια του 3ου Τριμήνου οι μαθητές του Ελληνικού μας Σχολείου μελέτησαντο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Έμαθαν για την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνωνκαι για τις διαφορές μεταξύ των Αρχαίων και των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.Επίσης έμαθαν για τις τελετές έναρξης και λήξης σε ποιά αθλήματα μπορούν οιαθλητές να λάβουν μέρος. Για να κλείσει όμορφα το θέμα αυτό, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, το Ελληνικό Σχολείομας πραγματοποίησε Μίνι - Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αγώνες ξεκίνησαν με τουςΕθνικούς Ύμνους Αυστραλίας και Ελλάδος και στη συνέχεια τα παιδιά έκαναν τονγύρο του γυμναστηρίου κρατώντας τη δική τους Ολυμπιακή δάδα. Οι μαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς στη συνέχεια πήραν μέρος σε μια σειράαθλημάτων, όπως το μπάσκετ, χόκεϊ, ποδόσφαιρο, σακοδρομία και αγώνα ταχύτητος.Μιλήσαμε για το πώς οι Ολυμπιονίκες του κάθε αθλήματος βραβεύονται με έναμετάλλιο. Όλοι οι μαθητές μας έλαβαν μετάλλιο επειδή ήταν όλοι νικητές. Οι Μίνι - Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν μια διασκεδαστική ημέρα που απόλαυσαν όλοι οι παρευρσκόμενοι. Στη συνέχεια όλοι απόλαυσαν ένα μεσημεριανό γεύμα.Ευχαριστούμε όλους που συμμετείχαν και θερμά συγχαρητήρια στην Διευθύντριά μαςκα Μαρία Μιλτιάδους για την οργάνωση.
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During Term 3 the students of the St George Greek School studied thetopic of the Olympic Games. They learnt about the history of theOlympic Games and looked at the differences between the ancient andmodern Olympics. They also learnt about what happens at the openingand closing ceremonies and the events that athletes can compete in. Tofinish off the topic, on Saturday 24th September our Greek School heldits Mini Olympics. We began our Mini Olympics by singing theAustralian and Greek national anthems and then did a lap of thegymnasium holding a hand made Olympic torch. The students,teachers and parents then took part in a number of sport eventsincluding basketball, hockey and soccer, sack race, comet ball, tug ofwar and a race game. We then enjoyed a shared lunch together. To finish off the day our students were each presented with a medal.We spoke about how at the Olympics the winners of each event receivea medal but at our School all the students received a medal as they areall winners. The Mini Olympics was a fun day that was enjoyed byeveryone who attended. We thank all who participated and congratulations to the PrincipalMrs Maria Miltiadous and the Teachers for this well organised event.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝGreek School Mini-Olympics Event 24/9/16

12
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ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝST GEORGE COLLEGE - JUNIOR CAMPUS NEWS 9/9/16

Ημέρα αφιερωμένη στους παππούδες 
και στις γιαγιάδες των μαθητών μαςΣτις 9 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου  του Κολλεγίου μας,μαζί με τις δασκάλες τους και την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, υποδέχτηκαν και φιλοξένησαν στις τάξεις τους αγαπημένα πρόσωπααπό το οικογενειακό τους περιβάλλον. Σκοπός της φιλοξενίας αυτής υπήρξε η ευρύτερη προβολή των σχολικών εργασιών και δραστηριοτήτων των μικρών μας μαθητών. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες επισκέφτηκαν τις τάξειςκαι παρακολούθησαν τους μαθητές την ώρα της διδασκαλίας. Έπειτα, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Εκ μέρους του Δ. Συμβουλίου των Γονέων προσφέρθησανσε όλους τους παρευρισκομένους εύγευστα εδέσματα,καφές, τσάϊ και ποτά. Τα παιδιά διασκέδασαν τους αγαπημένους γονείς και συγγενείς τους με τραγούδια, παίξιμο μουσικών οργάνων και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.Ήταν πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που αναμφισβήτητα απόλαυσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, μικροί και μεγάλοι. Είναι ιδιαίτερα σημαντική και ανεκτίμητη η συνεργασίατων οικογενειών μας με το Κολλέγιο για την πρόοδο των μαθητών μας.Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στο Δ. Συμβούλιοτων Γονέων και Κηδεμόνων για την άρτια οργάνωση και επιτυχία της εκδήλωσης αυτής.
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ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝST GEORGE COLLEGE - JUNIOR CAMPUS NEWS 9/9/16



ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Eορτή Αγίου Φιλουμένου Τρίτη 29η ΝοεμβρίουΑγαπητοί αδελφοί,Με χαρά σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: Με ευγενή προσφορά της οικογενείας Σωτηρίου Τερτίπη, αφιερώθηκε στον Ιερό μας Ναό η εικόνα του Νεομάρτυρος Αγίου Φιλουμένου, ο οποίος κατακρεουργήθηκε το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου 1979 στο Φρέαρ του Ιακώβ.Η επίσημη Αγιοκατάταξή Του έγινε από την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στις 29 Νοεμβρίου 2009.Είναι ιδιαίτερη ευλογία για την Κοινότητα-Ενορία μας η αφιέρωση της Ιεράς εικόνας του Αγίου στον Ναό μας.Εφέτος για πρώτη φορά θα εορτάσουμε τη μνήμη Του με την πρέπουσα τιμή και ευλάβεια.
Πρόγραμμα Εορτασμού• Δευτέρα 28η Νοεμβρίου και ώρα 7.00 μ.μ.Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και ΑρτοκλασίαΧοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου.Στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού θα γίνει η καθιερωμένη τελετή Χρίσεως δια Αγίου Μύρου της Ιεράς εικόνας.• Τρίτη 29η Νοεμβρίου κυριώνυμη ημέρα του Μαρτυρικού Του θανάτου, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου. (8.00 - 11.00 π.μ.)Προσκαλούμε όλους τους Χριστιανούς της παροικίας μας να προσέλθουν στις ως άνω Ιερές Ακολουθίες για να συμπροσευχηθούμε όλοι μαζί, επικαλούμενοι τις προς τον Πανάγαθο Θεό, πρεσβείες Του.
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ΚΗΔΕΙΕΣ

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

Χαραλαμπάκης Νικόλαος, ετών 74 από Καλαμάτα 22/07/16

Κώσταλος Γεώργιος, ετών 84 από Χίο 04/08/16

Χαρατσής Ελευθέριος, ετών 59 από Αδελαΐδα 05/08/16

Δημητρίου Λουκάς, ετών 87 από Λίμνια Κύπρο 31/08/16

Κριαρής Βασίλειος, ετών  95 από Λήμνο 02/09/16

Μπαλομένος Φώτιος, ετών 69 από Μηλίτσα Μεσσηνίας 13/09/16

Λάμπρος Λάμπρος, ετών 71 από Βρίνα Ηλείας 17/09/16

Γκρομιτσάρη Φωτεινή, ετών 66 από Ξάνθη 27/09/16

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. Ιάσων Wiwatowski μετά της δίδος Chiara Barbaro 09/07/16

• κ. Πέτρος Κανακάρης μετά της δίδος Ευανθίας Μαυρομουστάκη 23/07/16

• κ. Ανδρέας Παπαδάκης μετά της δίδος Ελευθερίας Ζαχαρογιάννη 27/08/16

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

ΠΕΡΙΦΟΡΑ   ΕΚΤΑΚΤΩΝ   ΔΙΣΚΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ   ΜΑΣΠρος ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαν από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μαςγια διάφορους σκοπούς.
Internet 31/07/16 $750
Θεολογικής Σχολής 15/08/16 $652 
Σταυρού (Άνθη) 14/09/16 $367Ευχαριστούμε όλους για την προσφορά τους και τους ευχόμεθα ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να χαρίζει σε όλους υγεία,χαρά και κάθε ευλογία.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις: Ο κ. Peter και Ευαγγελία Sorgini εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Φραγκίσκα,με ανάδοχο την κα Αικατερίνη Χριστοπούλου   9/07/16Ο κ. Ιωάννης και Κερασία Κουβάρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ζωή,με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Κουβάρη   (Ceduna) 17/07/16Ο κ. Ευστράτιος και  Alicia Λυμπέρη εβάπτισαν το αγοράκι τους Μάξιμο,με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Λυμπέρη      23/07/16Ο κ. Σταύρος και Μαρία Μπαλομένου εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο,με ανάδοχο την κα Ελένη Σταύρου   23/07/16Ο κ. Γεώργιος και Amy Κιουρτσόγλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,με ανάδοχο τον Γεώργιο George   24/07/16Ο κ. Μιχαήλ και Melinda Racocevic εβάπτισαν το αγοράκι τους Μάξιμο,με ανάδοχο την Δις Anja Novakovic  30/07/16Ο κ. Ιωάννης και Ιορδάνα Ιακωβίδη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σταματία,με ανάδοχο την κα Μαγδαληνή Ρολογά  06/08/16Ο κ. Adrian και Φωτεινή Baulderestone εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,με ανάδοχο την Δις Αικατερίνη Dickson    13/08/16Ο κ. Χρήστος και Φωτεινή Αποστολίδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Άρη,με ανάδοχο τον κ. Παναγιώτη Καραγιάννη    13/08/16Ο κ. Ζαχαρίας και Μαρία Cicchiello εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,με ανάδοχο τον κ. Χρήστο Αποστολίδη   13/08/16Ο κ. Pellegrino και Σταυρούλα Ottaviano εβάπτισαν το αγοράκι τους Μιχαήλ,με ανάδοχο την κα Ερμιόνη Adams    20/08/16Ο κ. Δημήτριος και Αρετή Μπλέτα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Παναγιώτα,με ανάδοχο την κα Βασιλική Αντωνίου   21/08/16Ο κ. Νικόλαος και Καλλιόπη Λουκά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία,με ανάδοχο την Δις Μυροφόρα Λουκά    04/09/16Ο κ. Αναστάσιος και Elyse Γιαμπουράνης εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,με ανάδοχο την Δις Αθηνά Γιαμπουράνη   10/09/16Ο κ. Γεώργιος και Jacinta Ιωάννου εβάπτισαν το αγοράκι τους Λεωνίδα,με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Ιωάννου   17/09/16Ο κ. Κωνσταντίνος και Νίκη Καλογεράκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο,με ανάδοχο την Δις Κωνσταντίνα Πελλού  18/09/16

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. 

AFFORDABLE
T I L E S

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

Don Karydis Group
69-79 Gilbert Street
ADELAIDE  SA  5000
Ph: 8231 0989

Active Watch
Gen. Manager - Ilias Lontos 
M: 0404 888 912
Personal Medical Alarms 
for Pensioners.
NO COST TO YOU
WITH GOVERNMENT REBATE

Aretzis Group
9 Aster Street
Adelaide  SA  5000
Ph: 8410 3519

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

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       

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


