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Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Επί του Όρους μετεμορφώθης, και ως εχώρουν οι Μαθηταί σου την δόξαν σου, 
Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμεον, το μεν πάθος νοήσωσιν 
εκούσιον, τω δε κόσμω κυρήξωσι ότι συ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάγαυσμα» 

(Κοντάκιον Εορτής) 
 

Την ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και σωτήρος ημών Ιησού 
Χριστού εορτάζει η Εκκλησία μας την 6η Αυγούστου. 

 
Αν η Γέννηση του Χριστού μας εκφράζει τη θεία συγκατάβασή Του· αν η σταύρωση φανερώνει 

την κένωση και την άκρα ταπείνωσή Του· αν η ανάσταση διακηρύσσει τη δύναμή Του· η 
Μεταμόρφωση του Χριστού αποκαλύπτει την άρρητη δόξα του θείου προσώπου Του. Επιτρέπει 
στους τρείς μαθητές που Τον συνοδεύουν κατά την ανάβασή Του στο Θαβώρ, να γίνουν «επόπται 
της εκείνου μεγαλειότητος». Τους αξιώνει να λάβουν πείρα της «μεγαλοπρεπούς δόξης» 
Του.  

Στην επίγεια ζωή του Κυρίου μας τίποτε δεν υπήρξε τυχαίο. Όλα εντάσσονταν στο σχέδιο της 
θείας Οικονομίας. Και τα κορυφαία και τα πιο ασήμαντα γεγονότα της Θεανθρώπινης ζωής Του, 
συνέτειναν στη πληρέστερη αποκάλυψη του αληθινού Θεού και του θελήματός Του και απέβλεπαν 
στο να υπηρετήσουν τη σωτηρία του ανθρώπου. 

 

Η Μεταμόρφωση Θαύμα και Μυστήριο της Πίστεως 

Η Μεταμόρφωση όπως και η εκ νεκρών Ανάσταση, είναι ένα κορυφαίο θαύμα       
που πραγματοποίησε ο Κύριος στο ίδιο το θεανδρικό σώμα Του. Μπροστά στους τρείς μαθητές Του, 
τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ο Χριστός αφήνει να φανεί η θεία δόξα Του. Αποκαλύπει 
το άρρητο μεγαλείο της θεότητάς Του. «Και μεταμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε 
το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φώς», σημειώνει ο 
ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφοντας το θαυμαστό γεγονός (17,2). 

 

Γιατί Μεταμορφώθηκε ο Χριστός 

Ποιός ήταν ο σκοπός της Μεταμορφώσεως του Χριστού; Η Μεταμόρφωση επιβεβαιώνει την 
ομολογία της Καισαρείας (Μαρκ. 8,29). Εκεί ο Πέτρος εξ ονόματος και των άλλων μαθητών 
ομολόγησε ότι ο Ιησούς είναι «ο Χριστός». Εδώ στο Θαβώρ  ο Θεός Πατήρ ομολογεί πως είναι 
ο αγαπητός Υιός του. Η Μεταμόρφωση αποδεικνύει ότι και ο Χριστός ως Υιός του Θεού κατέχει 
την ίδια δόξα με τον Πατέρα Του. Η φωνή του Θεού Πατρός «εκ της νεφέλης» «αυτού 
ακούετε» βεβαιώνει ότι ο Χριστός είναι ο νέος Νομοθέτης και ο λόγος Του ο καινούργιος Νόμος. 

Η Μεταμόρφωση του Χριστού που πραγματοποιείται λίγο πριν από τα σταυρικό πάθος Του, 
είχε κι ένα άλλο σκοπό: Να ενισχύσει την πίστη των μαθητών, που σε λίγο θα Τον έβλεπαν στην 
έσχατη ταπείνωση του σταυρού. Η προκαταβολική αυτή εμπειρία της δόξας του Χριστού θα 
αποτελούσε το στήριγμα των αποστολών κατά τις τραγικές  
στιγμές του θείου πάθους: «ίνα θεωρήσαντες τα θαυμάσιά σου μη δειλιάσωσι         
τα παθήματά σου», όπως ψάλλει ο υμνογράφος της εορτής Κοσμάς. 
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Η σημασία της Μεταμορφώσεως 

Η Μεταμόρφωση του Χριστού αποτελεί την εγγύηση και της δικής μας μεταμορφώσεως. Μας 
αποκαλύπτει το βαθύτερο περιεχόμενο της σωτηρίας που είναι ο δοξασμός του όλου ανθρώπου· 
όχι δηλαδή μόνο της ψυχής αλλά και αυτού του σώματός του. Οι χριστιανοί ελπίζουμε στη δόξα 
του Θεού. Καυχιόμαστε «επ’ελπίδι της δόξης του Θεού» (Ρωμ. 5,2) ή, καθώς λέει αλλού ο 
απόστολος Παύλος, ο ίδιος ο Χριστός μας είναι «η ελπίς της δόξης» (Κολ. 1,27). 

Οι χριστιανοί με το βάπτισμά μας λάβαμε τον αρραβώνα του Πνεύματος. Αποκτήσαμε το 
δικαίωμα κληρονομιάς στη δόξα του Θεού. Και καλούμαστε από τώρα να μεταμορφωνόμαστε 
ολοένα και περισσότερο με τη χάρη του Κυρίου (Β΄ Κορ. 3,18),  να ζούμε τη μεταμορφωτική 
εμπειρία των τριών μαθητών με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και να προσβλέπουμε 
σταθερά στην ολοκληρωτική μεταμόρφωση που θα μας χαρίσει ο Κύριος κατά τη δευτέρα 
παρουσία Του (Φιλ. 3,21). 
 

Ο Δρόμος προς τη Δόξα 
Ποιός είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στη δόξα του θεού; Μας τον υποδεικνύει           

η Μεταμόρφωση του Χριστού στο υψηλό όρος του Θαβώρ. «Οι τω ύψει των αρετών 
διαπρέψαντες και της ενθέου δόξης αξιωθήσονται», τονίζει ποιητικά ο ιερός 
υμνογράφος. Εκείνοι δηλαδή που διέπρεψαν, φθάνοντας στις υψηλές κορυφές των χριστιανικών 
αρετών, αυτοί και θα αξιωθούν να γίνουν μέτοχοι και της θείας δόξας. 

Όποιοι, λοιπόν, κατακτούν τις χριστιανικές αρετές και ανεβαίνουν πνευματικά,       
αυτοί αξιώνονται από τον κόσμο αυτόν ακόμα να βλέπουν το άκτιστο φως του Χριστού.            
Και αυτοί θα απολαύσουν στην ουράνια Βασιλεία το πλήρωμα της θείας δόξας. 

 

Η εγγύηση της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού είναι η ένδοξη Μεταμόρφωση         
του Κυρίου μας. Ο Κύριος μεταμορφώθηκε για να μας δείξει τί σημαίνει και μέχρι         
πού φθάνει η σωτηρία του ανθρώπου. Καθώς Εκείνος μεταμορφώθηκε, θα μεταμορφωθούμε               
κι εμείς. Και καθώς «το πρόσωπων αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος» (Ματθ. 17,2),          
έτσι και οι «δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών»,             
σύμφωνα με την υπόσχεσή Του (Ματθ. 13,43). 

 

Αγαπητοί αδελφοί, 
 

Είθε ο εν τω όρει το Θαβώρ μεταμορφωθείς Χριστός μας, να μεταμορφώνει πνευματικά όλους 
μας, ώστε της Θείας αυτού δόξας να γίνουμαι και εμείς κοινωνοί.  
 

«Μετεμορφώθης εν τω Όρει, Χριστέ ο Θεός,  
δείξας τοις μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ηδύναντο.  
Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς, το φώς σου το αΐδιον,  
πρεσβείαις της Θεοτόκου˙ Φωτοδότα, δόξα σοι». 

 

(Απολυτίκιον Εορτής)
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Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Μακαρίου 
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 

 

 

 

 

 

 

 

Καθώς διανύουμε τον τρίτο χρόνο της φοβεράς πανδημίας του κορωνοϊού, είναι πλέον 
πανθομολογούμενο ότι η αγάπη προς το πλησίον, η συμπόνια και η αλληλεγγύη 

συμβάλλουν καθοριστικά ώστε οι κοινωνίες μας να σταθούν όρθιες, αντιμετωπίζοντας όσο το 
δυνατό πιο αποτελεσματικά την επέλαση του θανατηφόρου ιού και τις πολυδιάστατες συνέπειες 
που συνοδεύουν την υγειονομική κρίση. Όχι τυχαία, αυτές οι αξίες βρίσκονται στον πυρήνα της 
πίστεώς μας και των διδαχών του Ιερού Ευαγγελίου. Και αυτές ακριβώς τις αξίες οφείλουμε να 
τις έχουμε οδοδείκτη σε κάθε μονοπάτι της ζωής μας, πόσο μάλλον όταν προσβλέπουμε στην 
αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. 
Ένα από αυτά είναι η μάστιγα της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες, τις συνέπειες της 
οποίας ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιχείρησε να αναδείξει, ευαισθητοποιώντας σχετικά 
την παγκόσμια κοινή γνώμη, δια της θεσπίσεως της 26ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
των Ναρκωτικών. Δυστυχώς, παρά τις συστηματικές προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών και 
παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, η ένταση του φαινομένου παραμένει δραματική, σε 
επίπεδα που προκαλούν ανείπωτη θλίψη. 
Η εύκολη ίσως λύση είναι να απευθυνθούμε μόνο στους συνανθρώπους μας που έχουν 
παγιδευτεί στις απατηλές υποσχέσεις και στα σκοτεινά αδιέξοδα των ναρκωτικών. Ασφαλώς και 
θα απευθυνθούμε, και ιδίως προς τα νέα παιδιά που βρίσκονται στο στόχαστρο των σειρήνων 
αυτού του τρομακτικού εφιάλτη. Όμως το ηχηρότερο μήνυμα πρέπει να έχει αποδέκτη τον 
καθένα και την καθεμιά μας, οι οποίοι, απαρνούμενοι την αλλοίωση της πραγματικότητας που 
υπόσχονται οι ναρκωτικές ουσίες, αναγνωρίζουμε μόνο την «καλή αλλοίωση» που επέρχεται 
στις ζωές μας δια της θείας χάριτος. Προσβλέποντας στην «καλή αλλοίωση», λοιπόν, έχουμε 
χρέος να μην αδιαφορούμε για τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε κρίσιμα σταυροδρόμια και 
αμφιταλαντεύονται για την πορεία τους. Να μην αγνοούμε όσους έχουν ήδη παγιδευτεί και 
δοκιμάζονται. Να μην γυρίζουμε την πλάτη σε εκείνους που πορεύονται προς το μέρος μας, 
διασχίζοντας το δύσβατο μονοπάτι της επιστροφής από τα ναρκωτικά. Η έμπρακτη αγάπη προς 
τον πλησίον, αυτή που μας δίδαξε ο Χριστός με το ίδιο το παράδειγμά Του, ας είναι η απάντηση, 
για άλλη μία φορά, στην ανάγκη μας να κρατηθούμε όρθιοι. Να βαστάξουμε ο ένας τον άλλο 
και να βαδίσουμε από κοινού προς την «καλή αλλοίωση», αυτή είναι η πατρική μου παράκληση 
με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα. 
Επιπροσθέτως, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάζονται άκοπα, μέσα σε 
αντίξοες συνθήκες που επιδεινώθηκαν από την πανδημία, για την ευόδωση του ιερού σκοπού 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, που είναι η λειτουργία των δύο Κέντρων Απεξάρτησης, στη 
Μελβούρνη και στο Σύδνεϋ. Με πίστη στον Θεό, προσδοκούμε να ολοκληρωθεί σύντομα ο 
σχεδιασμός μας, ώστε να παραδώσουμε στην ελληνική Ομογένεια και στην ευρύτερη 
αυστραλιανή κοινωνία δύο καταφύγια ζωής, αληθινής ζωής, που θα αποτελέσουν ισχυρά 
αναχώματα απέναντι στον επελαύνοντα εφιάλτη των εξαρτήσεων από ναρκωτικές ουσίες. 



ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

«Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν,  
άλλης βιοτής της αιωνίου απαρχήν,  
και σκιρτώντες υμνούμεν τον αίτιον,  

τον μόνον ευλογητόν των πατέρων, Θεόν και υπερένδοξον» 
 (Ωδή ζ΄ κανόνος του Πάσχα) 

Ο Θάνατος είναι φοβερός ως κατάσταση. Κατανοητός στο αποτέλεσμα του αλλά ασύληπτος στην ουσία στην 
αιτία, στους τρόπους και στο μέγεθος των συνεπειών του. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, όταν κάποιος 
πεθαίνει, λέμε οτι «τον χάσαμε». Στην καθημερινή διάλεκτο, όταν κάποιος δικός μας φύγει για πάντα από 
αυτόν τον κόσμο μιλάμε για «απώλεια». Ο θάνατος βιώνεται ως αμετάκλητο «τέλος», «χωρισμός» 
οριστικός. Το χρώμα του είναι μαύρο. Η έκφραση του έχει πόνο, δάκρυα, θλίψη, απορία. Η πορεία του είναι 
ή προς το τίποτα ή, στην καλύτερη περίπτωση, προς το άγνωστο. Μόνον οι θρησκείες μιλούν για συνέχεια. 
Μόνον η Εκκλησία μιλάει για μεταθανάτια δόξα, για μακαριότητα και ανάπαυση˙ το γιορτάζει, το διαλαλεί. 
Το ερώτημα είναι, αν και πώς ο καθένας μας το ζεί. 

Μέσα σ’ όλην αυτήν την κατάσταση υπάρχει κάτι το πολύ τραγικό. Αν ο θάνατος δεν οδηγεί στην όντως ζωή, 
τότε όσο περισσότερη είναι η αγάπη τόσο μεγαλύτερο είναι το τραύμα του χωρισμού. Δεν είναι το ίδιο να 
χωρίζουν δύο διαρκώς διαφωνούντες ή και αντίπαλοι ή αμοιβαίως μισούμενοι, από τη μια μεριά και δύο 
πολλοί αγαπημένοι από την άλλη. Η βεβαία παρουσία του θανάτου στη ζωή μας μας κάνει να φοβόμαστε την 
αγάπη μας, να δυσκολευόμαστε να δοθούμε. 

Πεθαίνει ένας νέος και μας πνίγει αφ’ ενός μεν το ασυνήθες του γεγονότος, αφ’ ετέρου δε  η απώλεια των 
ωραίων οραμάτων μας για αυτόν, για το μέλλον του. Πεθαίνει ένας γέροντας και μας συντρίβει το σβήσιμο 
μιας ζωής γεμάτη αναμνήσεις, εμπειρίες, στιγμές κοινής πορείας, το παρελθόν του. Ο μακροχρόνιος θάνατος 
ταλαιπωρεί, ο ξαφνικός αιφνιδιάζει. Ο μεμονωμένος επικεντρώνει τον πόνο, ο ομαδικός συγκλονίζει την 
κοινωνία. Όποια και να είναι η μορφή του θανάτου, η γεύση του είναι ότι πιο πικρό υπάρχει. 

Η αίσθηση του οριστικού χωρισμού από τον αγαπημένο μας, η πορεία του προς το άγνωστο, η απειλή του 
τέλους πραγματικά συντρίβουν αμφότερους. Η αντικατάσταση της εικόνας, της φωνής της φυσικής επαφής, 
της ζωντανής επικοινωνίας, του διαλόγου με την ανάμνηση μόνο και τη φαντασία, αντί να παρηγορούν, 
βαθαίνουν το τραύμα του χωρισμού και δίνουν  στην πληγή υπαρξιακό διαμέτρημα. 

Ο ερχομός του είναι καθολικός και δεν έχει ούτε μια εξαίρεση. Είναι και αδυσώπητος. Δεν τον αναχαιτίζει 
ούτε η γνώση ούτε η τεχνολογία ούτε η κοσμική δύναμη ούτε η οικονομική παντοδυναμία ούτε και το θαύμα. 
Όλα αυτά ίσως λίγο τον μεταμορφώνουν και κάποιες φορές μπορούν λίγο να τον αναβάλλουν, αδυνατούν 
όμως να αντισταθούν στην παντοδυναμία του.  

Ο θάνατος δεν είναι τέλος είναι πέρασμα στην κατάσταση της όντως ζωής                                           
«Ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος». 

Και εδώ θα πρέπει να ενθυμούμεθα μία από τις ευχές της Πεντηκοστής που λέει: 

«Κύριε, ουκ έστιν τοις δούλοις σου θάνατος, εκδημούντων ημών                                     
από του σώματος προς σε τον Θεόν ενδημούντων, αλλά μετάστασις                              
από τον λυπηροτέρων επί τα χρηστότερα και θυμηδέστερα                                              
και ανάπαυσις και χαρά».  
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ΚΥΡΙΑΚH ΒΑΪΩΝ 17/04/22

Την Θεία Λειτουργία της Θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα, ετέλεσαν εν μέσω πυκνού 
εκκλησιάσματος ο π. Διογένης και ο π. Κωνσταντίνος. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ολόκληρο το εκκλησίασμα έλαβε ευλογία Σταυρούς και Βάγια. Τους Σταυρούς 
φιλοτέχνησαν και αυτή τη χρονιά, ο π. Κωνσταντίνος με παιδιά  του σχολείου μας, καθώς και η κα Γιαννούλα       
και ο κ. Γιάννης Νίκολας, προς τους οποίους ο π. Διογένης απεύθυνε εγκάρδιες ευχαριστίες. 
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ΓΕΥΜΑ ΒΑΪΩΝ

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εδόθη από τα Δ. Συμβούλια Κοινότητας και Φιλοπτώχου το καθιερωμένο γεύμα 
με ψάρι. Τριακόσια άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας.  
Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου και του Δ. Συμβουλίου, ευχαρίστησε όλους που με την πρόθυμη συμμετοχή τους 
συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσής μας αυτής. 
 

Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες στους κάτωθι που μας πρόσφεραν δωρεές με όλα τα απαιτούμενα για το γεύμα, καθώς 
και όλους που πρόσφεραν διάφορα δώρα για το λαχείο της ημέρας. 
 

Jimmy Elias & Son για τα ψάρια και καλαμάρι εις μνήμη του αειμνήστου Φραζή Φραζή.  
Ανώνυμη οικογένεια για τα φρούτα και τα λαχανικά εις μνήμη των γονέων τους. 
Το κατάστημα Gaganis Bros για αλεύρι, λάδι και ταραμά. 
Μαργαρίτης Γιάννης από Fat Chicken για τις πατάτες. 
Ρήγας Γιώργος για την μπύρα. 
Θεσσαλονικεύς Λίνα για τα πιάτα, ποτήρια και χαρτοπετσέτες. 
Ασλανίδης Χρήστος για τα ποτά. 
Τομαράς Νίκος για το ψωμί. 
Στρουμπή Άννα για 20 λίτρα λάδι και ανώνυμο για χαλβά και ελιές. 

 
Εγκάρδιες ευχαριστίες, στους κυρίους            
Γιάννη Γιωργατζή, Βασίλη Τερζή,               
Νίκο Παπανικολάου, Γιάννη Κωνσταντινίδη, 
Νίκο Ανδριανόπουλο και Άρη Βλάχο         
που έψησαν τα ψάρια, το καλαμάρι                      
και τις πατάτες, επίσης για την προετοιμασία        
του φαγητού τις κυρίες Σούλα Ζαμπούνη, 
Φραντζέσκα Βλασσοπούλου, Ουρανία 
Αραμπατζή, και τους Γιάννη Γιωργατζή       
και Βασίλη Τερζή. 

Θερμά συγχαρητήρια στα μέλη του Δ. Συμβουλίου 
Κοινότητας και Φιλοπτώχου,  καθώς και σε όλους 
που βοήθησαν για την τέλεια οργάνωση και επιτυχία 
της εκδήλωσής μας αυτής. 
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ΓΕΥΜΑ ΒΑΪΩΝ
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ΓΕΥΜΑ ΒΑΪΩΝ
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΠΑΣΧΑ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μας αξίωσε ο Άγιος Θεός να διανύσουμε την κατανυκτική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής και από την 
Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου, να εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη 
του Χριστού μας να δοξάσουμε τον Αναστάντα Χριστό μας και να εορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου, Προστάτου και πολιούχου της Κοινότητας - Ενορίας μας. 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών της εκκλησίας μας της περιόδου αυτής, οι χριστιανοί μας με ευλάβεια 
και πνευματική κατάνυξη συμμετείχαν προσευχόμενοι. 
Ο φόβος της πανδημίας Covid-19 επηρέασε κατά κάποιο τρόπο την μεγάλη κοσμοσυρροή των προηγούμενων ετών προ 
της πανδημίας. 
 
Φωτογραφίες από τις θρησκευτικές ακολουθίες της εκκλησίας μας, καθώς και από εκδηλώσεις που έγιναν κατά την 
περίοδο από της Κυριακής των Βαΐων έως τη Δευτέρα του Πάσχα, Δευτέρα της Διακαινησίμου και Εορτή του Ιερού μας 
Ναού Αγίου Γεωργίου 25/4/2022. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ 

Στις 3.00 το απόγευμα την Μεγάλη Παρασκευή στον ασφυκτικά, από τους Χριστιανούς μας Ιερό μας Ναό, ετελέσθη 
από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπό μας κ. Σιλουανό, η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως.  

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 

Την Μεγάλη Παρασκευή Εσπέρας, ετελέσθη η ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου «Επιτάφιος Θρήνος».  

Παρά το φόβο του Covid-19, η προσέλευση των Χριστιανών μας ήταν πολυπληθής και συγκινητική. Την Ακολουθία 
παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός μας κ. Peter Malinauskas, τον οποίο προσφώνησε και καταλλήλως ο π. Διογένης 
(προσφώνηση π. Διογένη σε άλλη σελίδα), ο Βουλευτής της περιφέρειας μας Τομ Κουτσαντώνης, οι οποίοι μαζί με 
τους ενορίτες μας παρακολούθησαν και την Λιτάνευση του Επιταφίου, η οποία έγινε δια των οδών Rose St, Dew St, 
Kintore Lane, South Road και πάλι Rose St.  

Ευχαριστούμε εγκάρδια τον Βουλευτή της περιφέρειας μας και Υπουργό Τομ Κουτσαντώνη, ο οποίος 
βοήθησε ώστε η περιφορά του Επιταφίου να γίνει δια των οδών που αναφέραμε. 

Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου και του Δ. Συμβουλίου ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό μας για την συμμετοχή 
του στην Ακολουθία αυτή της Ορθοδόξου εκκλησίας μας. 

Ευχαριστήρια στην κα Κώνη Ρήγα από το Adelaide Flower House και σε όλους που βοήθησαν στον 
στολισμό του Επιταφίου. 
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Προσφώνηση π. Διογένη προς τον Πρωθυπουργό Ν. Αυστραλίας  
κ. Πήτερ Μαλινάουσκα κατά την Ακολουθία του Επιταφίου  

Μ. Παρασκευή 22/04/22

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Dearly beloved, 

It is a great honour to welcome the Honourable Premier of South 
Australia Mr. Peter Malinauskas to the Orthodox Good Friday Church 
Service! 

Honourable Premier, Congratulations on wining the State elections held on 19th 
of March. You are now the 47th Premier of SA having led the Labor Party to 
victory! 
Your presence amongst us, shows the love and appreciation you have, without 
distinction, as the Premier of South Australia for all its citizens, including post 
war refugees as well as new arrivals. 

Please permit me, on behalf of the President and the Executive 
Committee of Saint George Greek Orthodox Community - Parish of 
Thebarton, to acknowledge the substantial financial assistance 
provided by past Labor Governments, through the efforts of the West 
Torrens Member of Parliament, the Honourable Tom - Anastasios 
Koutsantonis. 

I am confident that the vision and programs of your Government, will enhance 
the lives of all South Australians. 

On behalf of our Primate Archbishop Makarios and His Grace Bishop 
Silouan, please accept their best wishes and blessings. 

We pray for our Patron Saint, Saint George who’s Feast we celebrate on Monday, to grant you and your family good 
health & happiness and for you strength and drive to continue the multi-faceted vision you have embarked upon, as the 
Premier of the Labor Government in South Australia. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ 23/04/22

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στους ενορίτες μας να κατακλύσουν από νωρίς τον αύλειο χώρο της 
εκκλησίας μας για να παρακολουθήσουν την τελετή της Αναστάσεως. 
Μετά το «Δεύτε Λάβετε Φως» εντός του Ναού μας έγινε μετάβαση στην εξέδρα, εμπρόσθεν της εκκλησίας μας όπου 
ετελέσθη η Ακολουθία της Αναστάσεως. 
Με χαρμόσυνους ήχους των κωδωνών της εκκλησίας μας εψάλλει το «Χριστός Ανέστη».      
Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού μας π. Διογένης, ευχήθηκε σε όλους ο Αναστάς Κύριος, να χαρίζει σε όλους υγεία, 
χαρά και να ανασταίνει ψυχικά και πνευματικά όλους μας. 
Την ακολουθία της Αναστάσεως παρακολούθησαν οι Βουλευτές κ. Τομ Κουτσαντώνης, ο οποίος είχε     
και τα ονομαστήριά του και ο κ. Στήβ Γεωργανάς. Εν συνεχεία ετελέσθη η Λαμπροφόρος Θεία Λειτουργία      
της Αναστάσεως η οποία τελείωσε στις 2:00 πρωινή. 
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ΠΑΝHΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25/04/22

Την Κυριακή του Πάσχα στις 5:30 μ.μ. ετελέσθη στο Ναό μας, υπό του Θεοφιλεστάτου  Επισκόπου μας κ. Σιλουανού, 
ο Εσπερινός του Πάσχα μετά της Ακολουθίας του Εσπερινού του Αγίου Γεωργίου. 

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα της Διακαινησίμου 25 Απριλίου, εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εις τον 
κατάμεστον από προσκυνητές Ιερό μας Ναό, ετελέσθη υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Σιλουανού, με 
συμμετοχή Ιερέων  της Αρχιεπισκοπής μας, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Λιτάνευσης της Ιεράς 
εικόνας του Αγίου Γεωργίου. 

Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου κ. Β. Τερζή και του Δ. Συμβουλίου Κοινότητας και Φιλοπτώχου ευχαρίστησε 
τον Θεοφιλέστατο για την τέλεση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό μας Ναό και του 
ευχήθηκε υγεία και κάθε επιτυχία στο Αρχιερατικό Του έργο και αποστολή στην Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια της 
Αδελαΐδας.    
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  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25/4/22

Φαγητό μετά τη Θεία Λειτουργία Αγίου Γεωργίου 

Μετά την τέλεση των Ιερών ακολουθιών στην εκκλησία μας, ακολούθησε το Γεύμα στο χωλ της Κοινότητάς μας,        
στο οποίο παρεκάθισαν αρκετοί προσκυνητές. 
Το Γεύμα ετίμησαν με την συμμετοχή τους, εκτός από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπό μας κ. Σιλουανό,      
ο Βουλευτής της Περιφέρειας μας West Torrens και Υπουργός κ. Τομ Κουτσαντώνης, ο κ. Στηβ 
Γεωργανάς Βουλευτής του Εργατικού Κόμματος της Κοινοπολιτειακής περιφερείας Αδελαΐδος,      
ο Εργατικός Γερουσιαστής Don Farrell, ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος, οι Ιερείς π. Κωνσταντίνος,        
π. Ιερεμίας, π. Δανιήλ, η Πρεσβυτέρα Άννα, οι γονείς του Θεοφιλεστάτου Παναγιώτης και κα Χρυσάνθη 
Φωτεινέα, η κα Κώνη Ρήγα και ο κ. Peter Armstrong. 
 

Εκ μέρους του Προέδρου της Κοινότητας κ. Βασίλη Τερζή, ο π. Διογένης ευχαρίστησε όλους ευχόμενος υγεία, χαρά        
και κάθε ευλογία δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.             
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  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25/4/22

Επίσης ευχαριστούμε τους δωρητές: 
κ. Γιώργο Αγγέλου από το Specialty Foods για τα σουβλάκια και λουκάνικα, κ. Νίκο Κοτσάνη     
από το Aubergine’s  για τα λαχανικά, κ. Γιώργο Ρήγα για την μπύρα και κ. Νίκο Τομαρά για το ψωμί. 
 

Ευχαριστούμε τους κυρίους: 
Βασίλη Τερζή, Νίκο Παπανικολάου, Βαγγέλη Γκανιάρη, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Κώστα Τερζή,      
Νίκο Ανδριανόπουλο, Γιάννη Παπαεμμανουήλ και Άρη Βλάχο που έψησαν τα σουβλάκια την ημέρα     
της Πανηγύρεως του Ναού μας. 



 

18

ΕΚΔHΛΩΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ 23/06/22

Από την εκδήλωση που διοργάνωσε η Κοινότητά μας την Πέμπτη 23 Ιουνίου στο Pavilion. 
Ευχαριστίες απεύθυναν ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητάς μας κ. Αντώνιος Πριβόπουλος, ο π. Διογένης 
και χαιρετισμό ο Βουλευτής της Περιφερείας μας West Torrens και Υπουργός  κ. Τομ Κουτσαντώνης. 
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ΕΚΔHΛΩΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ 23/06/22
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ 23/6/22
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 

Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά που συγκετρώθηκαν  
από εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας για διάφορους σκοπούς. 

 
Κοινότητας $    520 27/03/22 
Βαΐων $ 1,252 17/04/22 
Πατριαρχείου $    725 24/04/22 
Φιλοπτώχου $ 1,222  25/04/22 
Κοινότητας $    655 08/05/22 
Κοινότητας              $ 1,210 25/06/22 

 

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

ΠΕΡΙΦΟΡΑ   ΕΚΤΑΚΤΩΝ   ΔΙΣΚΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ   ΜΑΣ

Ο Πρόεδρος και τα Διοικητικά Συμβούλια  
Κοινότητας και Φιλοπτώχου συγχαίρουν εγκάρδια                       
τον Βουλευτή της Περιφερείας μας West Torrens 
Τομ Κουτσαντώνη, για την επιτυχή επανεκλογή 

του στις Πολιτειακές εκλογές της 19ης Μαρτίου 2022. 
 

Η επανεκλογή του επισφραγίζει τα 25 χρόνια  
προσφοράς και παρουσίας του στα πολιτικά  

δρώμενα της Νοτίου Αυστραλίας. 
Του ευχόμεθα κάθε επιτυχία και πρόοδο  

στα μελλοντικά καθήκοντα και αποστολή του. 
 

Από τα Διοικητικά Συμβούλια Κοινότητας  
και Φιλοπτώχου  

 

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα Διοικητικά Συμβούλια 
Κοινότητας και Φιλοπτώχου συγχαίρουν εγκάρδια                      
τον Βουλευτή της Περιφερείας μας Στηβ Γεωργανά, 
για την επανεκλογή του στις Κοινοπολιτειακές 
εκλογές της 21ης Μαΐου 2022 και του εύχονται                  
κάθε επιτυχία στο έργο και αποστολή του                               

δια το καλό και την πρόοδο της Περιφερείας μας
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ΠΑΣΧΑΛΙΝH ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ MT GAMBIER 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

Με ευλογία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Σιλουανού,            
ο π. Διογένης μετέβη εις Mt Gambier και ετέλεσε Πασχαλινή Θεία 
Λειτουργία το Σάββατο της Διακαινησίμου. Στη Θεία Λειτουργία 
προσήλθαν 40 ομογενείς μας που προσευχήθηκαν και κοινώνησαν. 
Ο π. Διογένης εξέφρασε την χαρά του που ευρέθη έπειτα                  
από αρκετό καιρό ανάμεσα σε φίλους και γνωστούς, τους οποίους 
γνωρίζει για 52 χρόνια (1970), καθ’ ότι για πολλές δεκαετίες 
εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες της Κοινότητας                   
Mt Gambier. 
Μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου μας κ.κ. Μακαρίου, καθώς και του Επισκόπου μας 
κ. Σιλουανού. 
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, το Δ. Συμβούλιο πρόσφερε 
καφέ στο χωλ της Κοινότητας, το οποίο στις Αρχές της δεκαετίας 
του 1970 είχε εγκαινιάσει ο π. Διογένης επί Προεδρίας                     
του Αειμνήστου Αγαπητού Βογιατζή.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - MOTHER’S DAY - 08/05/22

Είναι γνωστό ότι, η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου είναι αφιερωμένη              
στη Μητέρα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι εφέτος στην εκκλησία μας,                       
την Γ΄ Κυριακή του Πάσχα 8 Μαΐου Κυριακή των Μυροφόρων και του 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, έγινε η καθιερωμένη εκδήλωση προς τιμή       
της Μητέρας. 
Σε όλες τις μητέρες κατά την είσοδό τους στην εκκλησία μας προσφέρθηκε 
ένα γαρύφαλλο από μέλη του Δ. Συμβουλίου της Φιλοπτώχου. 
Στο τέλος της Θείας λειτουργίας, ο π. Διογένης μίλησε στο εκκλησίασμα,    
για το έργο και την προσφορά της Μητέρας στην Οικογένεια και την 
Κοινωνία. 
Ετιμήθηκαν δύο μητέρες, μία ηλικιωμένη η κυρία Μαρία Καρασαρίδη  
και μια νέα η κυρία Ελένη Μαγκαφάκη και στα πρόσωπά τους όλες          
οι μητέρες. 
Στις δύο τιμώμενες μητέρες, εκ μέρους της Φιλοπτώχου, ο π. Διογένης 
πρόσφερε από μία ανθοδέσμη, ευχόμενος χρόνια πολλά, και ο Θεός να τους 
χαρίζει υγεία για να συνεχίζουν το Ιερό μητρικό έργο και αποστολή τους 
στην οικογένεια και την κοινωνία.
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Απεβίωσε στις 10/6/22 σε ηλικία 86 ετών η κα Γεωργία Μαρκεσίνη. 
Είχε γεννηθεί στη Βαρβάσενα Πύργου Ηλείας και μετανάστευσε στην 
Αυστραλία το 1956. 
Υπηρέτησε για πολλά χρονιά στο Δ. Συμβούλιο της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητάς μας και εργάστηκε αθόρυβα με αγάπη, αφοσίωση και 
ανιδιοτέλεια για το Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό έργο της Φιλοπτώχου μας, 
καθώς επίσης, μεγάλη και σημαντική ήταν η προσφορά και βοήθειά της 
στο Ιεραποστολικό έργο της Μαδαγασκάρης.  
Η εκδημία της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στα αγαπημένα 
παιδιά της  και τις οικογένειές τους, αλλά και σε όλους που την 
γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί της. 
Η κηδεία της έγινε την Τρίτη 21/06/22 στον Ιερό μας Ναό. 
Ο π. Διογένης με λίγα λόγια ανεφέρθη στη ζωή και την προσφορά της. 
Κατέθεσαν στεφάνια εκ μέρους της Φιλοπτώχου μας, η Αντιπρόεδρος       
κα Λίτσα Ζαγκώτση και εκ μέρους των Συνταξιούχων Mile End Ν. Α.          
ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Πορτοκαλλάς. 
Προσευχόμεθα ο Θεός να αναπαύει την ψυχή της στην Ουράνια 
Βασιλεία Του, εκεί που δεν υπάρχει πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός 
αλλά ζωή ατελεύτητος. 
Θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στα παιδιά της και λοιπούς οικείους. 
Αιωνία η μνήμη αυτής! 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ  *2/5/1936  - 10/6/2022

Με αρκετή καθυστέρηση λόγω πολλαπλών διατυπώσεων και διευκρινήσεων προς την Δημαρχία 
του West Torrens, άρχισε η ανέγερση του Μνημείου που είχε αποφασίσει το Δ. Συμβούλιο της 
Κοινότητάς μας. 
Συνεχίζονται οι εργασίες και ελπίζουμε εν ευθέτω χρόνο να ανακοινώσουμε την αποπεράτωση του 
έργου και ημερομηνία των αποκαλυπτηρίων. 

Μνημείο  
Των Υπέρ Ελευθερίας Αγωνιστών
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Απεδήμησαν προς Κύριον και εκηδεύθηκαν από τον Ιερό μας Ναό  οι αείμνηστοι αδελφοί μας: 

Μπούρτσος Δημήτριος, ετών 59 από Αδελαΐδα 08/04/22 

Κούσβου Αναστασία (Σάσα), ετών 84 από Μαλώνα Ρόδου 11/04/22 

Γιαμαρέλος Γεώργιος, ετών 90 από Λήμνο 12/04/22 

Κουλτρά Όλγα, ετών 92 από Λήμνο 13/04/22 

Χατεδάκης Χριστόφορος, ετών 58 από Αδελαΐδα 14/04/22 

Γκαντζή Μαρία, ετών 84 από Μυτιλήνη 21/04/22 

Πούλιας Κωνσταντίνος, ετών 87 από Λήμνο 26/04/22 

Κόκκου Μαρία, ετών 93 από Λάστα Αρκαδίας 28/04/22 

Αντωνίου Σταυρούλα, ετών 85 από Μεσολόγγι 06/05/22 

Γκόνης Δημήτριος, ετών 89 από Φοινίκη Μεσσηνίας 10/05/22 

Χρονοπούλου Σεβαστή, ετών 72 από Μαλώνα Ρόδου 13/05/22 

Ντόκας Δημήτριος, ετών 79 από Βέρροια 13/05/22 

Χατζηδαβίδ Εμμανουήλ, ετών 75 από Κώ 16/05/22 

Κρήτα Φιώρη, ετών 72 από Κέρκυρα 20/05/22 

Μισόπαπας Κωνσταντίνος, ετών 77 από Λήμνο 24/05/22 

Καρύδης Ιωάννης, ετών 81 από Λακωνία 25/05/22 

Πήλιουρας Στυλιανός, ετών 75 από Λακωνία 27/05/22 

Μαρίνος Φώτιος, ετών 83 από Αρκαδία 01/06/22 

Βισβάρδης Ιωάννης, ετών 91 από Ζάκυνθο 09/06/22 

Τσούτουρας Παναγιώτης, ετών 70 από Σπάρτη 10/06/22 

Νίκολας Ευάγγελος, ετών 32 από Αδελαϊδα 14/06/22 

Μαρκεσίνη Γεωργία, ετών 86 από Πύργο Ηλείας 21/06/22 

Γεώργας Λεωνίδας, ετών 90 από Δάφνη Κορινθίας  22/06/22 

Γιαρμά Μυρσίνη, ετών 92 από Ερεσό Λέσβου          24/06/22 

Γιαννάκης Χρήστος, ετών 95 από Λήμνο    30/06/22 
  
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.

ΚΗΔΕΙΕΣ
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των κατωτέρω:   

• κ. Ιάκωβος Παύλου μετά της δίδος Βασιλείας Παρασκευά 30/04/22 
• κ. Αντώνιος Τσουβαλλάς μετά της δίδος Alexandra Coletta 01/05/22 
• κ. Κωνσταντίνος Γάτης μετά της δίδος Αλεξάνδρας Πασχίδη 07/05/22 
• κ. Λάζαρος Χατζηστάσης μετά της δίδος Αλεξάνδρας Ελευθερίου 14/05/22 
• κ. Αχιλλέας Κολάρας μετά της δίδος Μαρίας Παλαμάρη 22/05/22 
• κ. Αντώνιος Καρασταμάτης μετά της δίδος Ιασιμήνας Girolamo 04/06/22 

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

ΓΑΜΟΙ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 

 
Αγαπητοί αδελφοί, 
Από την Δευτέρα 1η Αυγούστου αρχίζει η περίοδος του 15 αυγούστου, περίοδος προσευχής 
και νηστείας, που είναι στενά συνδεδεμένη με το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου                 
και την εορτή της Κοιμήσεώς της. 
 Κάθε απόγευμα, εκτός των Σαββάτων και της παραμονής της Μεταμορφώσεως, μέχρι        
και της 13ης Αυγούστου θα ψάλλονται στην εκκλησία μας, εναλλάξ η Μικρά και η Μεγάλη 
Παράκληση. 

Ώρα Ακολουθιών των Ιερών Παρακλήσεων 5.00 - 6.00 μ.μ. 
 
5-8-22 Παρασκ. Εσπέρας,  Ο Μέγας Εσπερινός της Μεταμορφώσεως 5.00 - 6.00 μ.μ. 
 
6-8-22 Σάββατο Πρωί,  Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 8.00 - 10.30 π.μ. 

Σάββατο Εσπέρας Ο Εσπερινός της Κυριακής 5.00 - 6.00 μ.μ 
 
7-8-22 Κυριακή Πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία  8.00 - 11.00 π.μ. 
 
13-8-22 Σάββατο Εσπέρας, Ο Εσπερινός της Κυριακής  5.00 - 6.00 μ.μ 
 
14-8-22 Κυριακή Πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία  8.00 - 11.00 π.μ. 

Κυριακή Εσπέρας, Ο Μέγας Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως  
με Αρτοκλασία και το Άγιο Ευχέλαιον 5.00 - 7.00 μ.μ. 

 
15-8-22 Δευτέρα Πρωί,  Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  
 Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-10.30 π.μ. 

 Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, η Φιλόπτωχος  
  θα έχει τσάϊ στο χώλ όπισθεν της Εκκλησίας μας. 
 

Επικαλούμενοι προς άπαντας τους πιστούς μας τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, 
ευχόμεθα, όπως περάσωμεν όλοι με προσευχή και κατάνυξι την περίοδον αυτήν, 
παρακολουθούντες και όλες τις Ιερές Ακολουθίες της περιόδου του Δεκαπενταυγούστου.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:    

Ο κ. Ευάγγελος και Lisa Βλάσση εβάπτισαν το αγοράκι τους Ρωμανό, 
με ανάδοχο τον κ. Τιμολέων Σαρρή       2/4/22 
 
Ο κ. Reuben και Αγγελική Castilo εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη, 
με ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Κυριακόπουλο      9/4/22 
 
Ο κ. Μιχαήλ και Ιωάννα Κατιανού εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χριστιάνα, 
με ανάδοχο την Δις Κυριακούλα Παπαγεωργίου      10/4/22 
 
Ο κ. Atanu και Αναστασία Saha εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο, 
με ανάδοχο την Δις Χαριτωμένη Φραγκούλη      10/4/22 
 
Η κα Μαρία Νικολάου βάπτισε το κοριτσάκι της Γαβριέλα, 
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Νικολάου      30/4/22 
 
Ο κ. Jack και Νικολέττα Walker εβάπτισαν το αγοράκι τους Θωμά, 
με ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Βαρβούνη      7/5/22 
 
Ο κ. Δημήτριος Jamie και Αικατερίνα Taeuber εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη, 
με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο     7/5/22 
 
Ο κ. Χαράλαμπος και Θεοδούλη Ασλανίδη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία, 
με ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Σιούτη      8/5/22 
 
Ο κ. Cameron και Αναστασία Napoli εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αιμιλία (Μηλιά), 
με ανάδοχο τον κ. Ματθαίο Andrews     14/5/22 
 
Ο κ. Νικόλαος και Χριστίνα Κανατσέλη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία, 
με ανάδοχο τον κ. Γεράσιμο Γ. Κανατσέλη  14/5/22 
 
Ο κ. Άγγελος και Θεόνη Tufo εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Δικαία, 
με ανάδοχο την Δις Georgina Dejanovic   15/5/22 
 
Ο κ. Χρήστος και Μαρία Χαλκιά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαργαρίτα, 
με ανάδοχο την κα Χρυσάνθη Rossi   21/5/22 
 
Ο κ. Darryl και Νίκη Jones εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μιχαέλα, 
με ανάδοχο την κα Φωτεινή Kumar    21/5/22 
 
Ο κ. Γεώργιος και Αθηνά Λαμπέτη εβάπτισαν το αγοράκι τους Κωνσταντίνο, 
με ανάδοχο τον κ. Νίκο Τσάτσο       21/5/22 
 
Ο κ. Κωνσταντίνος και Ελευθερία Κασίου εβάπτισαν το αγοράκι τους Θεμιστοκλή, 
με ανάδοχο την κα Χρυσαφία Τούντα     21/5/22 
 
Ο κ. Κωνσταντίνος και Isabella Μάντη εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο, 
με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Μπουζαλά    21/5/22 
 
Ο κ. Daniele και Αικατερίνη Strangio εβάπτισαν το αγοράκι τους Αντώνιο, 
με ανάδοχο την κα Αικατερίνα Marino    22/5/22 
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Ο κ. Δημήτριος και Bronte Troisi εβάπτισαν το αγοράκι τους Ησαΐα, 
με ανάδοχο τον κ. Φίλιππο Χατζηκούρτη και το κοριτσάκι τους Ευσταθία, 
με ανάδοχο την κα Μαρία Χατζηκούρτη     25/5/22 
 
Ο κ. Χαρίλαος και Ρουμπίνη Ρέστα εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελπίδα, 
με ανάδοχο τον κ. Δημήτριο Ρέστα    28/5/22 
 
Ο κ. Λούκας και Elise Θεοδούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Παντελεήμων, 
με ανάδοχο τον κ. Χρήστο Θεοδούλου    28/5/22 
 
Ο κ. Παναγιώτης και Shelley Καλατζή εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ζωή, 
με ανάδοχο την Δις Συλβάνα Καραμανίδη   28/5/22 
 
Ο κ. Δημήτριος και Loraine Κόκκινου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αθηνά, 
με ανάδοχο την Δις Ελένη Κόκκινου    29/5/22 
 
Ο κ. Τιμολέων και Simone Σαρρή εβάπτισαν το αγοράκι τους Σολομών, 
με ανάδοχο τον κ. Αδάμ Βλάχο    4/6/22 
 
Ο κ. Vinesh και Δήμητρα Mistry εβάπτισαν το αγοράκι τους Λεωνίδα, 
με ανάδοχο τον κ. Αλέξανδρο Powell    4/6/22 
 
Ο κ. Δημήτριος και Στεφανία Βελούδου εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη, 
με ανάδοχο τον κ. Αγαμέμνων Παπαδόπουλο    5/6/22 
 
Ο κ. Γρηγόρης και Ιωάννα Καρότου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Εύα, 
με ανάδοχο την Δις Ευαγγελία Φακάρη    5/6/22 
 
Ο κ. Carmen και Γεωργία Crescitelli εβάπτισαν το αγοράκι τους Λουκά, 
με ανάδοχο την Δις Χρυστάλλα Χρήστου   11/6/22 
 
Ο κ. Γεράσιμος και Ζαχαρούλα Παλακτσόγλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αναστάσιο, 
με ανάδοχο τον κ. Ελευθέριο Κυριακίδη και το δεύτερο αγοράκι τους Συμεών, 
με ανάδοχο την Δις Μαρία Τσουβαλά        11/6/22 
 
Ο κ. Εμμανουήλ και Philippa Νομικού εβάπτισαν το αγοράκι τους Νικόλαο, 
με ανάδοχο τον κ. Αναστάσιο Ρήγα    11/6/22 
 
Ο κ. Σταύρος και Krystal Λάμπου εβάπτισαν το αγοράκι τους Δημήτριο, 
με ανάδοχο την Δις Δέσποινα Λάμπου    12/6/22 
 
Ο κ. Γεώργιος και Ελένη Βλάσση εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Λουκία, 
με ανάδοχο την Δις Γεωργία Νικόλα και το δεύτερο κοριτσάκι τους Βασιλική, 
με ανάδοχο την κα Βασιλική Λειβαδίτη      25/6/22 
  
Ο κ. Matteo και Αφροδίτη Fragomeli εβάπτισαν το αγοράκι τους Βασίλειο, 
με ανάδοχο τον κ. Στέφανο Miraglia           25/6/22 
  
Ο κ. Rosario και Κυδωνία Canino εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αικατερίνη, 
με ανάδοχο την κα Δήμητρα Cavallaro       25/6/22 
 
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 
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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 
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ADELAIDE  SA  5000 
Ph: 8212 7444 
 
 
S.D. Tillett Memorials 
162 West Terrace 
ADELAIDE  SA  5000 
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Europa Print Solutions 
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Ph: 8351 7571 

Tom Pilla Creative 
0419 836 517 
pilla@internode.on.net
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