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Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Η Κυριακή που ακολουθεί μετά την εορτή των Χριστουγέννων στη γλώσσα
της Εκκλησίας μας λέγεται “Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησι”.
Την ονομασία αυτή δεν πρέπει να την δούμε μόνο σαν ένα χρονικό
προσδιορισμό, αλλά να κατανοήσουμε ότι εκφράζει ένα νέο τρόπο ζωής,
τον οποίο καλούμεθα να ζήσουμε.
Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα σημαίνει ζωή μετά τα Χριστούγεννα, σημαίνει
ζωή μετά την σάρκωση του Θεού. Τα Χριστούγεννα ο Θεός έγινε άνθρωπος.
“Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν
αὐτοῦ” (Ἰωαν Κεφ. 1-14).
Το Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα θα υποδεχθούμε το νέο χρόνο 2011.
Τα Χριστούγεννα όμως είναι η πραγματική αρχή του καινούργιου χρόνου.
Αν υπάρχει κάτι που κάνει τον χρόνο καινούργιο δεν είναι η αλλαγή κάποιων
αριθμών αλλά η είσοδος του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα
στο χρόνο της ιστορίας του ανθρώπου.
Μέχρι την εποχή του Χριστού το ποτάμι του χρόνου κυλούσε προς
τον θάνατο, κάθε χρόνος που ερχόταν κάθε χρόνος που έφευγε ήταν
ένα ακόμη βήμα προς το τέλος. Με τον ερχομό όμως του Χριστού μέσα
στο χρόνο, το ποτάμι του χρόνου αντιστρέφεται και τώρα εκβάλλει, χύνεται
στη Βασιλεία του Θεού. Τα Χριστούγεννα είναι το μόνο αληθινά καινούργιο
μέσα σʼ ένα κόσμο φθοράς. Είναι το μόνο “καινόν ὑπό τόν ἥλιον ”,
είναι το “πάντων καινῶν τό καινότατον”.
Τα Χριστούγεννα “ἄνθρωπος ἐγένετο ὁ Θεός, ἵνα Θεόν τόν Ἀδάμ
ἀπεργάσηται”. Τα Χριστούγεννα η ανθρώπινη φύση μπολιάζεται
με το μπόλι του Θεού για να ανθίσει το άνθος της Αναστάσεως
και να καρπίσει τον καρπό της ζωής.
Τα Χριστούγεννα η ανθρώπινη φύση ανακαινίζεται καθώς ένα καινούργιο
ρεύμα ζωής περνάει μέσα στο σώμα της φθοράς. Ο Θεός με τη σάρκωσή
Του δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά την ανακαινίζει,
κάνει καινούργια την ανθρώπινη φύση του για να μπορεί ο άνθρωπος
με τη χάρι του Αγίου Πνεύματος να αποκτήσει την αρχική του ακεραιότητα.
Ζωή μετά τα Χριστούγεννα σημαίνει ζωή μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός με τη
σάρκωσή Του και την είσοδό Του μέσα στο χρόνο, άλλαξε τη ροή του χρόνου,
έκοψε τον χρόνο στη μέση, τον χώρισε σε δύο μεγάλες περιόδους, στην πριν
και στην μετά τον Χριστό, στην περίοδο της άγνοιας και στην περίοδο της
γνώσεως του Θεού “τούς μέν οὐν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδών ὁ Θεός
τανῦν παραγγέλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν” (Πραξ Κεφ. 17-30.)
Το ερώτημα που προβάλλει για τον καθένα μας είναι σε ποια εποχή ζούμε.
Ζούμε προ Χριστού ή μετά Χριστόν; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό
δεν θα μας την δώσει ο χρόνος στον οποίο ζούμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο
ζούμε. Αν ζούμε μετά Χριστόν, αν δηλαδή ο Χριστός έχει εισέλθει
στον χρόνο και τον τρόπο της προσωπικής μας ζωής, τότε θα ζούμε μαζί
με τον Χριστό, θα δίνουμε τη μαρτυρία της παρουσίας Του στη ζωή μας,

“Αλλοίμονό μου, εάν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο”. Κορ. 9-16
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θα φανερώνουμε την ζωή του Χριστού στη θνητή μας σάρκα. Αν ζούμε
πραγματικά μετά Χριστόν, αν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια, τότε
θα έχουμε και νουν Χριστού και φρόνημα Χριστού και αίσθηση Χριστού
και γενικότερα στη ζωή μας θα είναι τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός.
Έτσι η μεγάλη ημέρα την οποία και την Κυριακή μετά την Χριστού γέννηση
γιορτάζει η Εκκλησία μας, πρέπει να λειτουργεί αφυπνιστικά για τη ζωή μας,
δηλαδή να λειτουργεί σαν πρόκληση για να αντιμετρηθούμε με την αλήθεια
της υπάρξής μας.
Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής 26/12/10 είναι από την προς Γαλάτας
επιστολή του Αποστόλου Παύλου (Γαλ. κεφ. α, 11-19).
Ο Απόστολος Παύλος είχε κηρύξει το ευαγγέλιο στους Γαλάτας και εκείνοι
είχαν δεχθεί την πίστη.
Μετά την αναχώρησή του όμως τους επισκέφθηκαν ψευδαπόστολοι,
οι οποίοι αφενός μεν τους εδίδασκαν ότι θα πρέπει να περιτέμνονται
όπως και οι Εβραίοι και ότι δεν ήταν αρκετή η πίστη και το βάπτισμα, αφετέρου
δε εσυκοφάντησαν τον Απόστολο Παύλο ισχυριζόμενοι ότι από τους ανθρώπους
παρέλαβε το κήρυγμα του Ευαγγελίου
και όχι, όπως οι υπόλοιποι Απόστολοι, από τον Κύριο.
Γράφει λοιπόν στους Γαλάτας για να τους υπενθυμίσει ότι δεν έλαβε
το κήρυγμα από τους ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο τον Χριστό κατά
θεία αποκάλυψη και διηγείται σʼ αυτούς τον τρόπο της αποκαλύψεως,
η οποία αν δεν εγίνετο εις αυτόν δεν θα πίστευε εύκολα στον Χριστό
και δεν θα άλλαζε τόσο εύκολα από τον ζήλο που έτρεφε για τον Ιουδαϊσμό,
ζήλο που είχε σαν αποτέλεσμα να διώκει την Εκκλησία του Χριστού.
Είναι μάλιστα τόσο βέβαιος ότι το ευαγγέλιο που κηρύσσει είναι αποκάλυψη του
Ιησού Χριστού, ώστε σε άλλο σημείο να τονίζει ότι και εάν ακόμη άγγελος από
τον ουρανό ευαγγελισθεί σε σας ευαγγέλιο διαφορετικό
από αυτό που τώρα σας κηρύττω, να είναι ανάθεμα. “... Ἀλλά καί ἐάν ἡμεῖς
ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρʼ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν ἀνάθεμα
ἔστω” (Γαλ. Κεφ. α-8).
Το ευαγγέλιο το οποίο ο απόστολος Παύλος ευαγγελίζεται είναι
ότι “ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν”, ότι “ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν
σαρκί”. Το περιεχόμενο του ευαγγελίου είναι αυτός ο ίδιος ο Θεάνθρωπος
Ιησούς. Είναι η δυνατότητα του ανθρώπου, που απορρέει από την Σάρκωση, του
Υιού και Λόγου του Θεού να γίνει ο άνθρωπος φοβερός για τον θάνατο
και τον διάβολο.
Ο άνθρωπος ντυμένος τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, και με την τακτική Θεία
Κοινωνία των Αχράντων Μυστήριων μπορεί να έχει τον Χριστό “κατοικοῦντα καί
μένοντα ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ”.
Αγαπητοί αδελφοί,
Ας ανταποκριθούμε, στην πρόσκληση και πρόκληση που μας δίνει η εορτή των

Χριστουγέννων και ας αγωνιζόμεθα ζώντες μαζί με τον Χριστό,
να παραμένουμε ενωμένοι και αδιάσπαστοι στο πανάγιο σώμα Του,
την Εκκλησία.
Ένας τέτοιος αγώνας είναι ο ουσιαστικότερος τρόπος για να είναι αληθινά
καινούργιος ο χρόνος που μετά έξι ημέρες, με τη χάρι του ενανθρωπήσαντος
Θεού, θα ανατείλει.



Φέτος στο πλαίσιο των εορτασµών της πεντηκονταετίας της Κοινότητας-Ενορίας µας µε τη συµµετοχή εκατοντάδων
ενοριτών και συµπαροίκων, την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ενεστώτος έτους ετελέσθη στην Εκκλησία µας πανηγυρική
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Αρχιερατικό Μνηµόσυνο υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου µας κ. Νικάνδρου,
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και ενοριτών µας.

Ο Θεοφιλέστατος µε απλά λόγια στην οµιλία του ανεφέρθη στην προσφορά και εργασία όλων των κεκοιµηµένων
αδελφών µας κατά τη διάρκεια της πεντηκονταετίας από την ίδρυση της Κοινότητος-Ενορίας µας.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και του Μνηµοσύνου περισσότερα από τετρακόσια άτοµα παρεκάθησαν στο
ετήσιο γεύµα που είχε οργανώσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητός µας. Όλοι πέρασαν
ευχάριστες µεσηµεριανές ώρες µε πλούσιο φαγητό σε µια ατµόσφαιρα ευχαριστηριακή και εορταστική.

4

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Ευχαριστούµε εγκάρδια όλους για τη συµµετοχή τους στις ως άνω εκδηλώσεις και ευχόµεθα πλούσια την χάρι και
ευλογία του Κυρίου διά πρεσβειών του Αγίου Μεγαλοµάρτυρος Γεωργίου.

Θερµές ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο και ιδιαίτερες ευχαριστίες στη δίδα Λίνα
Θεσσαλονικεύς για τις χαρτοπετσέτες, πιάτα και ποτήρια, τον κ. Γιώργο Σταµατελόπουλο για τις ντοµάτες, µαρούλια
και αγγούρια, τον κ. Τζίµη Ρουµελιώτη για τις πατάτες και τον κ. Νίκο Κοτσάνη από το Aubergine’s για τα
καρπούζια - πεπόνια.

Ευχαριστούµε τον κ. Γ. Καράππαπα, κ. Ξεν. Ματζώρο, κ. Παν. Νίκολα, κ. Κων. Μανουρά, κ. Χαρ. Νικολόπουλο και
κ. Π. Πλέσσα που έψησαν σουβλάκια και πατάτες καθώς και όλους που εργάστηκαν και βοήθησαν για την επιτυχία
των εκδηλώσεών µας αυτών.

Θερµά συγχαρητήρια στα Συµβούλια της Κοινότητος και Φιλοπτώχου για την πρόθυµη και ακούραστη εργασία τους
στις ως άνω εκδηλώσεις µας.
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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 7/11/2010
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As part of the 50th Anniversary celebrations, a memorial service was conducted by Bishop Nikandros of
Doryleon, Very Rev Diogenis, Rev Spyros Vounasis and Rev Konstantinos Gianna on Sunday 7th
November, for the souls of all those who were escorted from Saint George Church to their final resting
place - may their memory be eternal!

The luncheon organised by the Philoptohos, following the above church service, was attended by nearly 400
parishioners and friends who enjoyed a vast array of food, including chicken souvlakia, sausages, chips,
spaghetti and a range of salads, topped with
refreshing fruit platters.

We thank all the donors for their contribution, as
well as the many volunteers who made this event a
huge success!

This event poignantly reflected the saying -
when sorrow is shared, it shrinks - When love is
shared, it grows!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 7/11/2010
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ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 7/11/2010
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Την Τρίτη 7 ∆εκεµβρίου έγινε η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τη λήξη των συγκεντρώσεων των συνταξιούχων της Ενορίας
µας. Περισσότερα από εβδοµήντα άτοµα είχαν ένα πλούσιο νηστήσιµο γεύµα και επέρασαν ευχάριστες µεσηµεριανές ώρες.
Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Γεωργίου ευχαρίστησε όλα τα µέλη για τη συµµετοχή τους στις συγκεντρώσεις στο χρόνο που πέρασε
καθώς και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την προσφορά και εργασία τους, ευχόµενος σε όλους «Καλά Χριστούγεννα και Καλή
Χρονιά».

Ο π. ∆ιογένης συνεχάρη τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ευχάριστες ώρες που προσφέρουν στα µέλη τους καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε και ευχήθηκε «Καλά Χριστούγενα και Ευλογηµένος ο Νέος Χρόνος 2011».

Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Συνταξιούχων

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΠΑΡΤΟΝ 7/12/2010
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Ο π. ∆ιογένης και ο κ. Γερµανός και Ελένη Κουρµούζη.

Ο π. ∆ιογένης έπειτα από πρόσκληση της Κοινότητας Mt Gambier µετέβη εκεί το Σάββατο 23-10-10 και ετέλεσε Θεία
Λειτουργία. Την Θεία Λειτουργία παρηκολούθησαν οι εκεί Χριστιανοί µας και όλοι Εκοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων.

Μετά την Θεία Λειτουργία έγινε η Βάπτιση τον υιού του κ. Ανδρέα και ∆ήµητρας (Τζένης) Βανικιώτη µε ανάδοχο τον
κ. Θεολόγο Παπαγεωργίου ο οποίος έδωσε το όνοµα Γερµανός. Ο νεοφώτιστος είναι εγγονός (από µητέρα) του κ. Γερµανού
και κας Ελένης Κουρµούζη. Ο π. ∆ιογένης περισσότερα από 40 χρόνια συνδέεται φιλικά µε την οικογένεια του κ. Γερµανού, έχει
παντρέψει δύο από τα παιδιά του την Καλλιόπη µε τον Ιάκωβο Παπαγεωργίου και τον Αντώνη µε τη Tracy και έχει βαπτίσει
αρκετά από τα εγγόνια των.Στους γονείς, ανάδoχο, Παππού και Γιαγιάδες ευχόµεθα να τους ζήσει ο νεοφώτιστος και να τον
χαίρονται.

Θεία Λειτουργία και Βάπτιση εις Mt Gambier 23-10-10

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Από τη Βάπτιση του µικρού Γερµανού, από δεξιά προς αριστερά
η κα Ελένη Κουρµούζη, ο π. ∆ιογένης, ο κ. Γερµανός, ο νουνός Θεολόγος Παπαγεωργίου

και οι γονείς Ανδρέας και Τζένη Βανικιώτη.

Την Κυριακή 21 Νοεµβρίου 2010, εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, συλλειτούργησαν στον Ιερό Ναό µας ο π. ∆ιογένης,
ο π. Σπυρίδων Βουνάσης και ο π. Νικόλαος Τσουλουκίδης, ο οποίος επί πενήντα έτη υπηρέτησε ως Ιερατικώς Προϊστάµενος του
Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στο Parramatta, στο Σύδνεϋ. Ο π. Νικόλαος Τσουλουκίδης, ήταν ο δεύτερος ιερέας του Αγίου
Γεωργίου και υπηρέτησε στον Ιερό Ναό µας για λίγο χρονικό διάστηµα, από τις αρχές Φεβρουαρίου µέχρι τέλος Μαρτίου 1961.
Ο π. Νικόλαος διαδέχθηκε τον πρώτο ιερέα, αείµνηστο π. Ευσέβιο Θεοχαρίδη, και τον π. Νικόλαο διαδέχθηκε ο αείµνηστος,
π. Γερβάσιος Καµπουράκης.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο π. ∆ιογένης ευχαρίστησε τον π. Νικόλαο, ο οποίος µετά από 49 χρόνια λειτούργησε στον Ιερό
µας Ναό και στην απάντησή του ο π. Νικόλαος δόξασε το Θεό για την ευκαιρία αυτή που του δόθηκε και µε ιδιαίτερη συγκίνηση
αναφέρθηκε στους δύο µήνες που υπηρέτησε στην Κοινότητά µας, ευχαριστώντας και συγχαίροντας όλους για το επιτελεσθέν
έργο κατά τα πενήντα χρόνια από την ίδρυση της Κοινότητας – Ενορίας µας.



Τα Κάλαντα στην Ελληνορθόδοξη παράδοση
Γεωργίου Μιχ. Φρατζή

Τα κάλαντα προήλθαν από τις Βυζαντινές
11

Καλένδες ή Καλάνδες (καθ. Καλένδαι ή Καλάνδαι, calendae,
Kalendae - κατά παράλειψη του ηµέρες, dies). Με αυτό τον όρο ονοµάζονταν, µάλλον από τον Ε‘ αιώνα, οι
πρώτες ηµέρες των ρωµαϊκών µηνών, δηλαδή η αντίστοιχη των παρά των Ελλήνων “νουµηνία“ (σηµερινή
πρωτοµηνιά). Επίσης γνωστή είναι και η αρχαία παροιµία “ες τας ελληνικάς καλένδας εξοφλείν“ (ad graecas
calendas solvere) που λέγονταν επί χρεών διαρκώς µη εξοφληµένων, επειδή στους ελληνικούς µήνες δεν
περιλαµβάνονταν καλένδες. Αργότερα και η παροιµία “παραπέµπειν εις ελληνικάς καλένδας“ αφορούσε για
κάθε αναβαλλόµενο ζήτηµα ή υπόσχεση.και ανάγονται σε γνωστό έθιµο των αρχαίων Ελλήνων. Ετυµολογικά
η λέξη κάλαντα προέρχεται από την λατινική calendae που σηµαίνει νεοµηνία. Στην Αρχαία Ελλάδα,
συναντάµε κείµενα καλάντων παρόµοια µε τα σηµερινά µε παινέµατα για τον «αφέντη» του σπιτιού και για
την ευηµερία του νοικοκυριού. Την εποχή εκείνη τα παιδιά τραγουδούσαν τα κάλαντα κρατώντας ένα
οµοίωµα καραβιού για τον θεό ∆ιόνυσο. Κάποιες φορές κρατούσαν και ένα κλαδί ελιάς ή δάφνης στο οποίο
κρεµούσαν τις προσφορές των νοικοκύρηδων.

Από τον 2ο π.Χ. αιώνα η πρωτοχρονιά ξεκίνησε να γιορτάζεται τον Ιανουάριο, ενώ µέχρι τότε γιορταζόταν
Μάρτιο. Αργότερα, στο Βυζάντιο, τα κάλαντα διατηρήθησαν ως έθιµο και αφοµοιώθησαν από τον
Χριστιανισµό

22
Όταν ανέλαβε ο Κωνσταντίνος ο Α΄ τον θρόνο στο Βυζάντιο προσπάθησε να βρει κοινά

σηµεία ανάµεσα στις ειδωλολατρικές και τις χριστιανικές εορτές, έτσι ώστε η αντικατάσταση τους να είναι
οµαλή. Ως αποτέλεσµα, τα Χριστούγεννα τοποθετήθηκαν την 25

η
∆εκεµβρίου ως αντικατάσταση της γιορτής

του Αήττητου Ήλιου ή αλλιώς Μίθρα, που συµβόλιζε την αύξηση του φωτός της ηµέρας, η Πρωτοχρονιά την
1

η
Ιανουαρίου ακολουθώντας την εορτή των καλένδων και τα Φώτα στις 6 Ιανουαρίου, την ηµέρα που στην

Αλεξάνδρεια γιόρταζαν τα γενέθλια του θεού Χρόνου. και απέκτησαν µιαν επίφαση χριστιανική, την οποίαν
βεβαίως διατηρούν µέχρι και σήµερα.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται
εν Βη- εν Βηθλεέµ τη πόλει...

Οι Πατέρες της Εκκλησίας κατά τους Βυζαντινούς χρόνους απαγόρευαν ή απέτρεπαν αυτό το έθιµο ως
καταγόµενο από τις εορτές των ρωµαϊκών που είχε καταδικάσει η Στ‘ Οικουµενική Σύνοδος, αποκαλούντες
τους συµµετέχοντες σ΄ αυτό “Μηναγύρτες“, κατά δε απόσπασµα του Τζέτζη (Χιλιάδ. ΙΓ‘ 246 κε):

“Οπόσοι περιτρέχουσι χώρας και προσαιτούσι
και όσοι κατ΄ αρχίµηνον του Ιανουαρίου

και του Χριστού γεννήσει και Φώτων τη ηµέρα
οπόσοι περιτρέχουσι τας θύρας προσαιτούντες

µετά ωδών ή επωδών ή λόγων εγκωµίων...
ούτοι αν πάντες λέγοιντο κυρίως Μηναγύρται.
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Κύριος σκοπός των τραγουδιών αυτών είναι µετά τις αποδιδόµενες ευχές τα “Χρόνια Πολλά“. Εκείνο που
έµεινε αµετάβλητο από την αρχαιότητα, όσον αφορά το έθιµο, είναι το φιλοδώρηµα. Σήµερα είναι χρηµατικό
ποσό κυρίως. Παλαιότερα όµως, ή και τώρα ακόµη στην επαρχία, η νοικοκυρά κέρναγε φαγώσιµα τους
καλαντιστές. Γλυκά, πίττες, αµύγδαλα, καρύδια, ρόδια. Κάτι που να είναι ή να προέρχεται από καρπό της γης.
Και τούτο για να συµβολίσει την αναµενόµενη καλή σοδειά, πράγµα που εύχεται ο καλαντιστής στον
νοικοκύρη. Για τούτο και το έθιµο χαρακτηρίζεται ευετηριακό (ευ+έτος).

Πολλές φορές όµως είχαν σηµειωθεί και άσχηµες καταστάσεις όταν το φιλοδώρηµα ήταν αρνητικό ή πολύ
ευτελές όπου τότε τα παιδιά συνέχιζαν έξω από την οικία κάλαντα σκωπτικά επαναλαµβανόµενα:

«Αφέντη µου στη κάπα σου χίλιες χιλιάδες ψείρες,
άλλες γεννούν, άλλες κλωσούν κι άλλες αυγά µαζώνουν!»

Τα κάλαντα εκτός από τραγούδια ευχετικά στον νοικοκύρη, είναι και ποιητικότατες αναγγελίες του µεγάλου
µηνύµατος. Η χαρά της γέννησης του Χριστού υφαίνεται µε τη γλυκειά απαντοχή της υγείας, της χαράς, της
ευτυχίας, της αφθονίας. Η έλευση του Θεανθρώπου συναρτάται µε την καθηµερινή ζωή και ο λαός πιστεύει
πως η µαγεία των ηµερών τον βοηθά να µαντέψει το µέλλον και το προδιαγράφει µε τους οιωνούς άριστους.

Σ΄ αυτό το σπίτι που ΄ρθαµε
πέτρα να µη ραγίσει

κι ο νοικοκύρης του σπιτιού
χίλια χρόνια να ζήσει...

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα διηγούνται τη γέννηση του Χριστού και την επίσκεψη των µάγων στη φάτνη του.

Στα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς υµνείται το πέρασµα από τον βαρύ χειµώνα στην ‘Ανοιξη, η αλλαγή από τη
χειµερινή ισηµερία στην εαρινή και η γιορτή του Αγίου Βασιλείου. Η εορτή του Αγίου Βασιλείου καθιερώθηκε
από τους πρώτους Χριστιανούς την 1η Ιανουαρίου ως αντικατάσταση της παλαιότερης γιορτής των καλένδων.
Επίσης η ηµεροµηνία αυτή συµπίπτει µε το θάνατο του Αγίου Βασιλείου την 1η Ιανουαρίου 379.

Την παραµονή των Φώτων ψάλλονται τα κάλαντα που υµνούν τη βάπτιση του Χριστού. Οι πρώτοι Χριστιανοί
έµεναν ξάγρυπνοι ολονυχτίς µε αναµµένες λαµπάδες, προµηνύοντας έτσι τον επερχόµενο Φωτισµό. Εξ ου και η
ονοµασία Θεοφάνεια, Φώτα. Ο αγιασµός του νερού γινότανε το βράδυ και ήταν έτσι έτοιµο για την βάπτιση το
πρωί.

Σε µερικά µέρη της Ελλάδος, ο ιερέας της Εκκλησίας ραντίζει τα σπίτια µε τον µικρό αγιασµό για να φύγουν οι
καλικάντζαροι. Σε άλλες περιοχές ραντίζουν ακόµα και τα χωράφια τους για να είναι εύφορα την καινούρια
χρονιά.

Σήµερα τα φώτα κι ο φωτισµός
η χαρά µεγάλη κι ο αγιασµός.

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταµό
κάθετ‘ η κυρά µας η Παναγιά.
‘Οργανoβαστάει, κερί κρατεί
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί.

‘Αϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή
βάπτισε κι εµένα Θεού παιδί.

Ν‘ ανεβώ στον ουρανό
να µαζέψω ρόδα και λίβανο.

Τα Θεοφάνια (Φώτα) είναι η τρίτη και τελευταία γιορτή του δωδεκαήµερου, η γιορτή της κάθαρσης της φύσης
και του εξαγνισµού των ανθρώπων. Τα Θεοφάνια κλείνουν το εορταστικό ∆ωδεκαήµερο των Χριστουγέννων.
Κυρίαρχο στοιχείο σ’ αυτήν την περίοδο είναι η εορταστική ατµόσφαιρα που µεταδίδεται µέσω των
καλάντων.
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Με επιτυχία έγινε και φέτος η σχολική μας εορτή για τη λήξη του Ελληνικού μας Σχολείου. Τα παιδιά του Σχολείου μας
παρουσίασαν ένα ευχάριστο πρόγραμμα, το οποίο παρηκολούθησαν γονείς, γιαγιάδες, παππούδες και συγγενείς των
παιδιών μας, οι οποίοι καταχειροκρότησαν τα παιδιά μας.

Το πρόγραμμα παρουσίασε ο αποσπασμένος Εκπαιδευτικός κος Αντώνιος Λίτινας. Η Διευθύντρια του Σχολείου κα Τασούλα
Αλεξάνδρου στη σύντομη ομιλία της, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα ακόλουθα:

“Εκ μέρους του διδακτικού προσωπικού του σχολείου μας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση για τη
λήξη των μαθημάτων. Και η φετεινή χρονιά ήταν γεμάτη δραστηριότητες και αποδοτική για τους 150
μαθητές μας, από τα νήπια μέχρι και τη δωδέκατη τάξη.
Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας αγκάλιασε με ευθύνη και αγάπη τον μεγάλο αριθμό των μαθητών μας.
Τους δίδαξε τη γλώσσα μας, τα ήθη και έθιμά μας. Τραγούδια, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες υπήρξαν
αποτελεσματικά για την πιο ευχάριστη διδασκαλία και εκμάθηση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να νοιώθουν
υπερήφανα για την καταγωγή τους.
Στο φεστιβάλ που διοργάνωσε το ΔΣ της Κοινότητος-Ενορίας σε συνεργασία με το Κολλέγιο για τα 50 χρόνια
από την ίδρυσή της, 70 μαθήτριες και μαθητές μας χόρεψαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς,
καταχειροκροτούμενοι από τον κόσμο.
Στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Αδελαΐδας σε
συνεργασία με την Παμμακεδονική Ένωση ΝΑ στα πλαίσια του πολιτιστικού κύκλου των Δημητρίων, οι
μαθητές μας με την παρουσίαση ενός αξιόλογου έργου με θέμα «Αρχαία Θέατρα της Μακεδονίας»,
βραβεύθηκαν με το πρώτο βραβείο.
Η συμπαράσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης μέσω του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης με την
παραχώρηση τριών εκπαιδευτικών του κου Δημήτρη Καρακεχαγιόγλου, του κου Αντώνη Λίτινα και της κας
Ζέτας Τρεμπέλα και την παροχή σχολικού υλικού, η βοήθεια της Πολιτειακής και Κοινοπολιτειακής
Κυβέρνησης της Αυστραλίας καθώς και του ETHNIC SCHOOLS BOARD συνέβαλαν κατά πολύ στην επίτευξη
του σκοπού και της αποστολής του σχολείου μας. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου για την άψογη συνεργασία μας, τον π. Διογένη, το Διοικητικό Συμβούλιο
και τη Σχολική Επιτροπή. Θερμές ευχαριστίες στους γονείς που πίστεψαν σε μας και μας εμπιστεύθηκαν την
διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω και τις δύο κυρίες την Ξένη
Γεράνιου και Παναγιώτα Μανουρά οι οποίες, αφιλοκερδώς, έραψαν 75 μαντήλια και ζωνάρια για τις ανάγκες
του σχολείου μας.

Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά που θυσίασαν ώρες ξεκούρασης και διασκέδασης για να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού μας και να μας παρουσιάσουν το σημερινό πρόγραμμα. Συγχαρητήρια
και στους δασκάλους που λόγω του περιορισμένου χρόνου πιέστηκαν πολύ για ένα καλό αποτέλεσμα. Το
πρόγραμμά μας αποτελούνταν από θεατρικό έργο και επίκαιρα τραγούδια που παρουσίασαν τα παιδιά μας.
Την επιμέλεια των τραγουδιών ανέλαβε η Τσαμπίκα Διακογεωργίου και του θεατρικού οι εκπαιδευτικοί
Δημήτρης Καρακεχαγιόγλου και Ξένη Γεράνιου”.

Ο π. Διογένης με λίγα λόγια ανεφέρθη στο εκπαιδευτικό έργο και στην αποστολή του Σχολείου μας, όχι μόνο
στη χρονιά που πέρασε, αλλά και στην πενηντάχρονη πορεία των σχολείων, καθότι φέτος εορτάζουμε τα
πενήντα χρόνια από την ίδρυση της Κοινότητας-Ενορίας μας. Ευχαρίστησε τους γονείς που στέλνουν τα
παιδιά τους στο σχολείο μας και μας εμπιστεύονται την διαπαιδαγώγησή τους. Συνεχάρη τα παιδιά μας για
τις επιδόσεις τους και ευχαρίστησε τη Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό για την προσφορά και
προσπάθειές τους στο σχολείο μας.

Ο π. Διογένης με λίγα λόγια ανεφέρθη στο εκπαιδευτικό έργο και στην αποστολή του Σχολείου μας, όχι μόνο στη χρονιά
που πέρασε, αλλά και στην πενηντάχρονη πορεία των σχολείων, καθότι φέτος εορτάζουμε τα πενήντα χρόνια από την
ίδρυση της Κοινότητας-Ενορίας μας. Ευχαρίστησε τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο μας και μας
εμπιστεύονται την διαπαιδαγώγησή τους. Συνεχάρη τα παιδιά μας για τις επιδόσεις τους και ευχαρίστησε τη Διευθύντρια
και το διδακτικό προσωπικό για την προσφορά και προσπάθειές τους στο σχολείο μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στους τρεις αποσπασμένους εκπαιδευτικούς κα Ζέτα Τρεμπέλα, κο Αντώνιο Λίτινα και κο
Δημήτριο Καρακεχαγιόγλου, ο οποίος έπειτα από τριετή ευδόκιμο υπηρεσία στα σχολεία μας, επιστρέφει στην Ελλάδα.

Τέλος ο Πρόεδρος της Κοινότητας – Ενορίας μας κος Ευάγγελος Χρήστου ευχαρίστησε το διδακτικό προσωπικό, τους
μαθητές και μαθήτριες, τους γονείς και επέδωσε, εκ μέρους της Κοινότητος, στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ένα
μικρό δώρο. Στο τέλος ακολούθησε η επίδοση των ενδεικτικών στις μαθήτριες και στους μαθητές μας.
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Στο διαγωνισμό των Δημητρίων 2010 το σχολείο μας πρώτευσε για άλλη μια φορά. Ο καλλιτεχνικός
διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Αδελαΐδας και την Παμμακεδονική
Ένωση Νότιας Αυστραλίας με θεματικό κύκλο τη «Μακεδονία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα».

Το σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έλαβε μέρος στο διαγωνισμό αυτό μέσω του οποίου οι
μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού της Μακεδονίας μας.
Στο φετινό διαγωνισμό οι μαθητές της τρίτης δημοτικού του σχολείου μας κατέκτησαν το πρώτο βραβείο
παρουσιάζοντας πραγματικά εξαιρετικές εργασίες με θέμα: Αρχαία Θέατρα της Μακεδονίας. Το έπαθλο που
έλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας ήταν ένα βιβλίο ιστορίας και επιταγή $ 100.

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές μας που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό αυτό, καθώς επίσης και τους
μαθητές της τρίτης τάξης που πρώτευσαν.

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2010

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 5/12/2010
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ & ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ 2010-2011



Στον Ιερό µας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:
• Ο κ. Brett και Παναγιώτα Seaman εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Νικολέτα,

µε ανάδοχο την κα Παναγιώτα Borg. 4/7/10
• Ο κ. Νικόλαος και Παναγιώτα Θεσσαλονικέους εβάπτισαν το αγοράκι τους Εµµανουήλ,

µε ανάδοχο την ∆ις Μαρίνα Κούνια. 10/7/10
• Ο κ. Κωνσταντίνος και Αικατερίνη Παρασκευοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,

µε ανάδοχο τον κ. Νίκο ∆ιακόλια. 17/7/10
• Ο κ. Domenico και Γεωργία Boffo εβάπτισαν το αγοράκι τους Λεωνίδα,

µε ανάδοχο την κα Ευαγγελία Κυριακοπούλου. 18/7/10
• Ο κ. Βασίλειος και Cherie Πατνιώτη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ηλιάνα,

µε ανάδοχο την ∆ις Βασιλική Καρασταµάτη. 24/7/10
• Ο κ. Dominic και Μελίσσα Maida εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,

µε ανάδοχο τον κ. Παύλο Νικολάου. 31/7/10
• Ο κ. Σταύρος και Μαρία Μπανέλη εβάπτισαν το αγοράκι τους Βασίλειο,

µε ανάδοχο τον κ. Ηρακλή Μπανέλη. 31/7/10
• Ο κ. Charles και Κρυστάλλα Kimble εβάπτισαν το αγοράκι τους Αλέξανδρο,

µε ανάδοχο τον κ. Λάζαρο Χρήστου. 1/8/10
• Ο κ. Κωνσταντίνος και Ειρήνη Γιαννακοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Γεωργία,

µε ανάδοχο τον κ. Μιλτιάδη Πουσβάνη. 21/8/10
• Ο κ. Κωνσταντίνος και Ειρήνη Γιαννακοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιορδάνη,

µε ανάδοχο την ∆ις Κυδωνία Χαµπή. 21/8/10
• Ο κ. Θωµάς και Αντωνία Γάλλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,

µε ανάδοχο την κα ∆έσποινα Αγγελή. 22/8/10
• Ο κ. Ηλίας και Ειρήνη Μαυροµάτη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σοφία,

µε ανάδοχο την κα Κυριακή Ασηµοπούλου. 4/9/10
• Ο κ. Εµµανουήλ και Αικατερίνη Παπάζογλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Πετρούλα,

µε ανάδοχο την κα Ανθούλα Μανταλιού. 18/9/10
• Ο κ. Ευάγγελος και Diana Βασσιλοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Μαρία,

µε ανάδοχο την κα Μαγδαληνή Πετινέρη. 2/10/10
• Ο κ. Shaun και Κυριακούλα McClelland εβάπτισαν το αγοράκι τους Ευγένιο,

µε ανάδοχο τον κ. Κυριάκο Καυκάκη. 3/10/10
• Ο κ. Παναγιώτης και Kelli Κράντη εβάπτισαν το αγοράκι τους ∆ιονύσιο,

µε ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Νίκου. 4/10/10
• Ο κ. David και Βασιλική Carroll εβάπτισαν το αγοράκι τους ∆ηµήτριο,

µε ανάδοχο την κα Μαρία Μαλανδρή. 17/10/10
• Ο κ. Ανδρέας και ∆ήµητρα Βανικιώτη εβάπτισαν το αγοράκι τους Γερµανό,

µε ανάδοχο τον κ. Θεολόγο Παπαγεωργίου. 23/10/10 (Mt. Gambier)
• Ο κ. Αντώνιος και Αικατερίνη Andersen εβάπτισαν το αγοράκι τους Λέων,

µε ανάδοχο τον κ. Γεώργιο Ντάγκα. 31/10/10
• Ο κ. Ilario και Αγγελική Arcadi εβάπτισαν το αγοράκι τους Αντώνιο,

µε ανάδοχο τον κ. Αναστάσιο Λαµπρόπουλο. 6/11/10
• Ο κ. Χρήστος και Κωνσταντίνα Ζακυριά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αναστασία,

µε ανάδοχο την κα Ευθυµία Παπαχρήστου. 6/11/10
• Ο κ. Ιωάννης και Ματίνα Καρύδης εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελευθερία,

µε ανάδοχο την κα Χριστίνα Γρηγορίου. 13/11/10
• Ο κ. Γεώργιος και Σταµατίνα Ακριτίδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Αγαθάγγελο,

µε ανάδοχο την ∆ις Παρθένα Ακριτίδη. 13/11/10
• Ο κ. Domenic και Μερόπη Virgara εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ευαγγελία,

µε ανάδοχο την ∆ις ∆ωροθέα Τσάτσου. 14/11/10
• Ο κ. Σάββας και Μαρία Ανδρέα εβάπτισαν το αγοράκι τους Χρήστο,

µε ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Κοταρά. 20/11/10
• Ο κ. Ervin και Κωνσταντίνα Pajor εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ζωή,

µε ανάδοχο την κα ∆ήµητρα Τσαβδαρίδη. 21/11/10
• Ο κ. Χρήστος και Κασσάνδρα Καλογεράκη εβάπτισαν το αγοράκι τους Φραντζίσκο,

µε ανάδοχο την ∆ις Ματίνα Κρητικού. 27/11/10
• Ο κ. Αθανάσιος και Ευδοκία Παπαφωτίου εβάπτισαν το αγοράκι τους Αναστάσιο,

µε ανάδοχο την κα Ελένη Duff-Tytler. 12/12/10
Στους γονείς και αναδόχους ευχόµεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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QUESTIONS ANDANSWERS

Στον Ιερό µας Ναό ετελέσθησαν οι γάµοι των:

• κ. Βασιλείου Κουφάλα µετά της δίδος Ελευθερίας Γκόνη 28/8/10
• κ. Μιχαήλ Γεωργιάδη µετά της δίδος Καλλιόπης Γκαγκάνη 11/9/10
• κ. Ζαχαρία Ζαχαρία µετά της δίδος Μαρίας-Κυριάκου Παλλάρα 25/9/10
• κ. Ιωάννη Βλασσοπούλου µετά της δίδος Christy Anne Balestrin 2/10/10
• κ. Χρήστου Μουγγού µετά της δίδος Κωνσταντίνας-Brisida Tola 2/10/10
• κ. Αντωνίου Καλογερίνη µετά της δίδος Κυριακής Ονησιφόρου 3/10/10
• κ. Θεολόγου Λάζου µετά της δίδος Άννας Συµεωνάκη 9/10/10
• κ. Βασιλείου Μιχαλάτου µετά της δίδος Sarah Pozzebon 10/10/10
• κ. Χαραλάµπους Trebilcock µετά της δίδος Άννα-Μαρία Μακρή 16/10/10
• κ. John Siciliano µετά της δίδος Μιχαλίας Νάκου 16/10/10
• κ. Vincenzo Mario Centofanti µετά της δίδος Παρασκευής Τσίπουρα 16/10/10
• κ. Βασιλείου Μαλτέζου µετά της δίδος Alison Dianna Davey 16/10/10
• κ. Γεωργίου Μπάνου µετά της δίδος Βασιλικής Μάρκου 30/10/10
• κ. Αθανασίου Κουφάλα µετά της δίδος Καλλιόπης Πυργιώτη 30/10/10
• κ. George Freney µετά της δίδος Άννας Αντωνά 6/11/10
• κ. ∆ηµητρίου Σιάννη µετά της δίδος Luisa Alexandra Narvaez 13/11/10
• κ. Ιωάννου Awad µετά της δίδος Donna Michelle Pudney 13/11/10
• κ. Χρήστου Καλογεράκη µετά της δίδος Kassandra Tyszkiewicz 26/11/10
• κ. Νικολάου ∆. Ζουµή µετά της δίδος Νικολέτας Κωνσταντινοπούλου 27/11/10

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

Why does our Church have Orthros and Vespers, in addition to the Divine Liturgy?

The Orthros means morning service; the Vespers means evening service, both are part of the daily cycle
of worship developed over the centuries, particularly in monasteries – these practices continue to this
day. Every three hours there are services known as the “First Hour”, “Third Hour”, “Sixth Hour”,
“Compline”, “Orthros” etc.

In parish churches it is normal to have the Orthros service before the Divine Liturgy, with Vespers
conducted the evening before major feast days.

As we are now in the period of Lent, is the sacrament of confession mandatory in order to
partake in the sacrament of communion?

Confession is one of the sacraments of the church which contributes greatly to our spiritual and
Christian growth - there is little or no true spiritual development in the Christian life without it – but
it is not essentially linked with the receipt of communion.

If a Christian receives communion only a few times a year, then participation in the sacrament of
confession is necessary for spiritual growth – your priest or spiritual father is your guide on this mater.

MAKE THE LORD THE STEERINGWHEEL OF YOUR LIFE,
NOT THE SPAREWHEEL IN THE BOOT
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ΚΗΔΕΙΕΣ

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

Μόσκου Παναγιώτα, από Λακωνία 8/7/10
Πήτερς Παναγιώτης, από Κύπρο 14/7/10
∆εσσύλλα Μαρία, από Πύργο Ηλείας 16/7/10
Γκάλιος ∆ηµήτριος, από Φλάµπουρο 16/7/10
Μητρουσίδης Γαβριήλ, από Φλάµπουρο 28/7/10
Χατζαντώνης Εµµανουήλ, από Σύµη 29/7/10
Cooper Νίκη, από Αδελαΐδα 7/8/10
Ακρητίδης Αντώνης, από Κιλκίς 10/8/10
Γιαβή Ασπασία, από Αρκαδία 16/8/10
Μπίρµπας Νικόλαος, από Ηλεία 2/9/10
Ζαµπούνη Ελευθερία, από Χαλκιδική 3/9/10
Ροµπόλα Αθηνά, από Κοζάνη 6/9/10
Λαζαρής Νικόλαος, από Βρύνα Ηλείας 10/9/10
Ανδριόπουλος Ανδρέας, από Αλφειούσα Ηλείας 10/9/10
Πορτοκαλλά Τούλα, από Μαλώνα Ρόδου 25/9/10
Κανέλου Τριανταφυλλιά, από Καρδίτσα 30/9/10
Καραπέτσας Γεώργιος, από Καρδίτσα 7/10/10
Λουκά Νικόλαος, από Κύπρο 14/10/10
Συµεωνάκης Θεόδωρος, από ∆ιδυµότυχο 1/11/10
Πάντελου Μαρκέλλα, από Χίο 3/11/10
Χαλικιά Ουρανία, από Γαστούνη Ηλείας 3/11/10
Κατρόπουλος Περικλής, από Αχαΐα 5/11/10
Κούτρικας Ιωάννης, από Μεσσηνία 9/11/10
Σκούµπρου Κωνσταντίνα, από Αδελαΐδα 10/11/10
Μαργέλλος Νικόλαος από Ρόδο 24/11/10
Σαββή Αικατερίνα (Mena) από Αδελαΐδα 29/11/10

Στους οικείους και συγγενείς των αειµνήστων αδελφών µας απευθύνουµε θερµά και εγκάρδια
συλλυπητήρια ευχοµένοι όπως ο Κύριος αναπαύσει τις ψυχές των αειµνήστων, στην ουράνια

Βασιλεία του.
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T
he best way to achieve

obscurity is to enter a

monastery, shutting oneself

off from the outside world. Whilst

this is not the purpose of becoming a

monk, the conditions for notoriety

remain the same – for a man to

become famous while cloistered in a

monastery is a tribute not only to the

man but to the noble purpose to

which he is committed. Amongst the

thousands of God-fearing men

sequestered in monasteries throughout the world,

unheralded and unsung, some stand out for their

special contribution to the Christian cause – one

such man was given the title of St. Savvas “the

Consecrated”.

Savvas was born in the sixth century when

Christianity was frail and its existence seemed

doomed. A remarkable scholar on dogma and

profoundly religious, he carved a reputation as a

spiritual leader and by the time he was twenty one,

stood out as a prominent monastic personality,

conditioned to adversity and fervently dedicated to

the word of Christ.

Having served for several years at a monastery in

Cappadocia, with highest honours, he was

summoned to Jerusalem by St. Theoktistos to serve

with another great monk of the day, St. Euthymios.

This holy partnership proved invincible in the

crusade against intolerance, ignorance and

superstition. Savvas unceasingly worked on behalf of

man and God for sixty-five years (while he instituted

the severe regimen for monasticism) and despite the

open hostility towards Christianity, and within the

turmoil of the period, he founded many monasteries

in Palestine. Savvas died at the age of eighty five in

about AD540, when he was laid to rest within the

confines of the monastery of Jerusalem.

With the conquest of the Holy Land

by the Muslim leader Saladin, the

fleeing Christians could not take

Savvas’ precious relics. During the

ensuing crusades, the remains were

recovered and taken to Venice where

they remained until 10 October

1965, enshrined in a cathedral, when

Pope Paul VI directed that they be

returned to the monastery in

Jerusalem.

Saint Savvas served the Christian community for a

lifetime - the return of his relics to the Holy City by the

Church of Rome is seen as bridging the long-standing

gap separating the Eastern and Western branches of the

Christian faith since 1054. It is hoped that initiatives

such as this, by both groups may ultimately unite our

peoples as we pray to Saint Savvas for his blessings and

intervention, when we celebrate his name day on 5

December.

(On a pilgrimage to the Holy Land in 1985, Father

Diogenis and I visited Saint Savvas’ monastery. Father

Diogenis and the other men were permitted entry to

the large male-only monastery located in a distant,

desolate, hot, barren valley whilst I sat on the low

outside perimeter fence, in peace and serenity.

Contemplating and reflecting on my life, I felt a strong

need for spiritual guidance and sought the blessings of

the elderly and saintly Abbott of the monastery, who

accepted by confession).

As it happens, on 5 December we also celebrate the

name day of Saint Diogenis.

SSEEVVEENN  DDAAYYSS  WWIITTHHOOUUTT  PPRRAAYYEERR,,  
MMAAKKEESS  OONNEE  WWEEAAKK!!

Presvytera Anna Patsouris

SAINT SAVVAS “the Consecrated” - 5 December



REFURBISHMENT OF JUNIOR CAMPUS HALL - During May/September the junior campus hall interior walls and ceiling were
insulation-clad and painted. The laying of new carpet resulted in a fresh, modern, sound-reduced environment for student
activities and community functions.  This project was co-funded by the Community and the College.

RE-CARPETING, SENIOR CAMPUS - As part of the College’s continuous maintenance program, the middle school classrooms
were re-carpeted during the September school holidays for the health and wellbeing of our students as well as upgrading of
facilities.

GREEK PLAY - As part of the 50th Anniversary celebrations the students of the College gave an excellent performance, in a Greek
play called, to the resounding applause of parents, grandparents and the general Greek community.        

TRADE TRAINING CENTRE (TTC) - Hospitality - Visitors to the senior campus will note that work has commenced on the
construction of the new Hospitality Centre, fully funded through the Building the Education Revolution (BER) of $l.5million. The
handover of the completed Hospitality centre is expected in mid-2011.

PAVERS, PAVERS!  - The Parents and Friends Committee (PFC) has undertaken the selling of pavers, as part of the College
Landscape Master Plan at the senior campus.  The pavers will have the name of the individuals carved on the surface, therefore the
landscaped pathways will be a historical collage of donors.  We encourage interested parents and parishioners to participate by
contacting the College direct on 8159 8100, to be a tangible part of history - 2 pavers for $60.

PARENTS AND FRIENDS DANCE - On 30th October the PFC held a Greek dance at the Slovenian Hall, where, together with
students, friends and relatives they enjoyed good food, fine music and plenty of dancing, in a safe, friendly and organised party
environment.  

St. GEORGE
C O L L E G E News
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St. GEORGE
C O L L E G Efrom our College

2010 FETE – On Sunday 19th September the Community Fete was held at the Senior Campus quadrangle, where food and drink
were aplenty; craft items and educational toys were sold; as well as an organised fashion parade, with the Soccer competition
creating a sporting atmosphere. Despite the overcast weather, many hundreds of people attended and feedback indicates that the
Fete was a huge success!

VISITORS TO
THE COLLEGE 
The newly-appointed Greek
Ambassador to Australia, His
Excellency Alexios
Christopoulos, visited the
College on 8th November
together with the Vice Consul,
Mrs Eleni Theologitou. The
State Minister of Education,
Hon Jay Weatherall, who
accompanied the Ambassador,
expressed a positive impression
of the College and made
encouraging remarks on the
excellent educational progress
of the students and the College
facilities. 
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The Deputy Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic, Professor Dimitris Dollis visited the College on 9th December,
accompanied by the Greek Ambassador and Consul-General of Greece. He advised that at the age of 15 he migrated to Australia
from Kastoria Greece, where during the following 30 years he studied and worked in the political field, returning to Greece 11 years
ago.  Touring the sporting, library and other facilities Professor Dollis met some of the students - he was impressed with the range
of countries and cultures represented at Saint George College.

Front row: Evan Christou, Greek Ambassador Alexios Christopoulos, Bishop Nikandros, Deputy Minister of Foreign Affairs Hellenic Republic
Professor Dimitris Dollis, Consul-General of Greece Christos Maniakis-Grivas,Very Rev Diogenis Patsouris.

Back row: Mrs Nicki Kambas, Secretary General to Minister Dollis, George Panagopoulos, Rev Peter Photakis and Presvytera Anna Patsouris

NEWS



YEAR 7 CAMP 
As the 2010 school year comes to a close, the majority of students are attending camps, having swimming classes and gearing up
for the pre-Christmas events. During 17-19 November, more than 50 Year 7 students and teachers went camping at the Woodhouse
Activity Centre, Crafers. The purpose of the camp was to give students the opportunity to develop team work skills, be challenged
by physical activities and enhance their relationships with each other in preparation for their secondary schooling and beyond.  
The camp was visited by Very Reverend Father Diogenis Patsouris, Presvytera Anna Patsouris and Principal George Panagopoulos,
who observed exuberant, carefree yet responsible students who lived and played in a supervised, friendly, rustic environment for
three days! 
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Speech by John Matsis, School Prefect, 2010
Σήµερα βρίσκοµαι µπροστά σας σαν ένας περήφανος µαθητής του Κολεγίου. Το
2010 ήταν ένας πολύ σηµαντικός χρόνος για την Κοινότητα και Ενορία µας.
Εορτάσαµε τα 50 χρόνια του Ναού του Αγίου Γεωργίου, τα 40 χρόνια υπηρεσίας
του Πατέρα ∆ιογένη, και είδαµε πολλές βελτιώσεις στο σχολείο µας, όπως την
δηµιουργία της καινούργιας βιβλιοθήκης, την ανακαίνιση του Junior Campus Hall,
και το Trade and Trading Centre που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Παρά τη σχετική σύντοµη ιστορία του σχολείου µας και τις ταπεινές αρχές του, έχει
γίνει ένα επιτυχηµένο και σεβαστό ανεξάρτητο σχολείο.  
Σήµερα όµως, συγχαίρουµε τα παιδιά της 12ης τάξης του 2010. Φέτος είναι η
δέκατη χρονιά που αποφοιτούν µαθητές από το σχολείο µας. Το 2001 αποφοίτησε η
πρώτη 12η τάξη και συνεχίζεται αυτή η επιτυχία και πρόοδος των µαθητών του
κολεγίου µας µέχρι σήµερα και ευχόµαστε να συνεχιστεί και στις επόµενες γενεές.
Σήµερα είναι η σειρά µας – εµείς τώρα, πρέπει όπως και οι άλλοι πριν από µας, να δικαιώσουµε το σύνθηµα του
Κολεγίου µας, «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ».
Είµαι υπερήφανος που είµαι ένας εκπρόσωπος του σχολείου, δεδοµένου ότι έχει παίξει έναν σηµαντικό ρόλο στη
ζωή µου.  Άρχισα την εκπαίδευσή µου στο σχολείο το 1998 σαν µαθητής της Προκαταρκτικής τάξης όπου η πρώτη
µνήµη µου ήταν τα µαθήµατά µου σε ένα µικρό σπίτι που βρισκόταν στο Junior Campus.  Είναι υπέροχο ότι οι
περισσότεροι από τους συµµαθητές  µου από το δηµοτικό σχολείο συνέχισαν µαθήµατα στο Κολέγιο µέχρι και
φέτος. 
Φτάσαµε σήµερα στο τέλος της διαδροµής µας. Αυτός ο χρόνος ήταν γεµάτος σκληρή δουλειά, γέλιο αλλά και
συγκίνηση. Οι δάσκαλοί µας έχουν κάνει ό,τι µπορούν να µας ετοιµάσουν για το µέλλον, και τώρα είναι σε µας να
τους δείξουµε την αξία µας. Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω τις προσπάθειες και την υποστήριξη του ∆ιευθυντή,
της Υποδιευθύντριας και όλου το προσωπικού του σχολείου που εργάστηκαν ακούραστα για µας.
Ένα νέο κεφάλαιο µας περιµένει - αλλά δεν είναι αντίο. Για πολλούς από εµάς το σχολείο και η Κοινότητα του
Αγίου Γεωργίου είναι σαν το σπίτι µας - µε την πόρτα πάντα ανοιχτή. 
Σας ευχαριστώ και εύχοµαι σε όλους υγεία και ευτυχία.

GRADUATION OF YEAR 12
During 2010 we celebrated the 50th Anniversary of Saint George Community, the 40 years of Father’s service to Saint George
Community, the 28th year of operation of the College and the 10th year of Year12 graduates from the College.

You will note from the Y12
Graduation Ceremony photograph
that our College is truly a
microcosm of United Nations, with
students from Afghanistan,
Albania, China, Republic of Congo,
Iran, Korea, Rwanda, Sudan, Turkey
and of course Australians from
Greek, Italian and other European
backgrounds.  Grandparents will
recall that Australia in the 1950s
and 1960s welcomed migrants from
Europe to re-settle and make this
country their home.  Our College is
now doing this very successfully in
the educational field and the
benefits for all our Y12 students is
immense, as this is what their
future world will look like!

NEWS
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GRADUATION DINNER FOR YEAR 12

On 17th November, at the Graduation Dinner, Father Diogenis farewelled the 40 graduates whilst thanking their parents for the
support and commitment to the Community of Saint George, with the following comments:
“Beloved Y12 students of Saint George College, I am honoured to be with you tonight.
During your education at Saint George College you were nurtured, guided, supported and encouraged to explore, to try, try and
keep trying.

Your rights, as well as your responsibilities, along with strong personal values were instilled in you at this College, and with the
support of your parents, your career path was chosen.  Your exams and tests have now finished– the next phase of your life
starts from tomorrow – Follow your goals, go forth with faith, courage and determination.

Please do not forget your educational roots - as old scholars of the College, we invite you to come back and visit this institution
whenever you can.   I say to you tonight – please do not depart from your pathway and stay true to yourself and your values! 

I pray that our Patron Saint, Saint George, will
guide you and keep you safe.
I hope that the SACE results in mid-December
will positively reflect your efforts of 2010!

I take this opportunity to wish you and your
families all the best for the festive season.  
May God bless all the students, their parents
and staff of Saint George College.”

To our Year 12 students who have left the College
for their tertiary study or work careers - we wish
them well in their future endeavours!  

YOUR LIFE IS FRAGILE,
HANDLE WITH CARE!

FROM OUR COLLEGE
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Ο ΙΕΡΑΤΙΚΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ-ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ

“ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2011”

ΕΥΧΕΣ

Τα παιδιά της πρώτης τάξης του Κολλεγίου μας με τη δασκάλα τους κα Ελένη
Παπαγεωργίου, την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς (10/12/2010), επεσκέφθησαν

τον π. Διογένη στο γραφείο του και του ευχήθηκαν Καλά Χριστούγεννα και Καλή
Πρωτοχρονιά.
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Travelling
Overseas?

Pay $0 fees*
 on all personal 

foreign exchange note transactions.

At Laiki Bank you no longer pay an 
up-front fee when you buy or sell 

Euros, US Dollars, NZ Dollars 
and UK Pounds.

foreign currency transactions). Other fees and charges may apply. Before making a decision, Laiki Bank recommends you consider the 
Product Disclosure Statement (PDS) available from any branch of Laiki Bank, online at laiki.com.au or by calling 1300 888 700.

Adelaide Branch 
149 Henley Beach Road, Mile End

   1300 888 700   laiki.com.au

  



 

 

 

 

 

 

 

 

restaurant 

and 

function rooms 

 

ADELAIDE PAVILION 
cnr South Tce & Peacock Rd 

ADELAIDE  SA  5000 

p: (08) 8212 7444 

f: (08) 8212 7455 

e: contact@adelaidepavilion.com.au 

www.adelaidepavilion.com.au 

 

AFFORDABLE

T I L E S

EEUURROOPPAA  PPRREESSSS

Laiki Bank Australia Ltd.
149 Henley Beach Road
MILE END  SA  5031
Ph: 8159 8000

Guardian Insurance
Brokers Pty Ltd
53 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

Floors Plus
280 Richmond Road
MARLESTON  SA  5033
Ph: 8352 6388

Distinctive Funerals
104-106 South Road
WEST HINDMARSH SA 5007
PH: 8241 5151

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

Adelaide Pavillion
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 Press
7-9 Osman Place
THEBARTON  SA  5031
Ph: 8351 7571

We thank the following sponsors for their continued support.

We wish everyone a Merry Christmas 
with Health & Happiness in the New Year 2011

Ευχόµεθα σε όλους Καλά Χριστούγεννα και χαρούµενος ο Νέος Χρόνος 2011


