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CHRISTMAS MESSAGE 2013

STYLIANOS
By the grace of God Archbishop of Australia
to all the Reverend Clergy and devout faithful
of our holy Archdiocese.
Brother Concelebrants and beloved children of the Church,
Once again, we are preparing to celebrate Christmas and the other Feasts of the sacred Twelve
Days following.
Yet, the phenomena of international violence, together with crime of every kind and materialistic
hysteria, do not allow us to experience the joy of the Incarnation in a sincere and God-pleasing
manner. We cannot even chant the angelic hymn of peace with ‘untainted lips’ and with a clear
conscience.
If, after the passage of so many centuries, the Incarnation of God has not made our world more
loving, this is due not so much to the non-Christians as perhaps to the Christians of East and
West, whose conduct not only fails to provide a good example, but instead provokes the nonChristians in particular.
When Mahatma Gandhi – that renowned pacifist political leader of India – was asked why he did
not adopt Christianity, his reply was overwhelming: “I would have become a Christian long ago,
if so-called Christians followed the teaching of Christ 24 hours a day”!
It is unfortunately true that, neither the public nor private lives of Christians could be an example
for non-Christians to follow, as they rightly evaluate us based on the criterion of the Gospel of
Christ.
If we take into account how many ‘treaties’ and ‘protocols’ of peace have been agreed to
internationally, introduced mainly by Christian peoples, we will admit that the dream of “peace
on earth” still remains distant and unfulfilled. Since, of course, true peace is not simply the
absence of war, but respect for the human person, which is an image of the invisible God. And
in saying the ‘human person’, we do so regardless of race, gender, colour, religion or age.
With the Birth of Christ, God becomes our neighbour and our neighbour becomes God. And all
of this is not due to some blind necessity of nature, but rather to God’s immeasurable mercy and
love for all humankind.
To Him be the glory and power and veneration unto all ages. Amen!
With fervent prayers to Him
Archbishop S T Y L I A N O S
Primate of the Greek Orthodox Church in Australia

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

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπ ίσκοπ ος Αὐστραλίας,
π αντί τῷ Ἱερῷ Κλήρῳ καί τῷ εὐσεβεῖ Λαῷ
τῆς καθ’ ἡµᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπ ισκοπ ῆς.
Ἀδελφοί Συλλειτουργοί καί τέκνα περιπόθητα τῆς Ἐκκλησίας,
Γιά µιά ἀκόµη φορά, ἑτοιµαζόµαστε νά ἑορτάσωµε τά Χριστούγεννα καί τάς λοιπάς Ἑορτάς
τοῦ ἱεροῦ ∆ωδεκαηµέρου.
Ἐν τούτοις, τά φαινόµενα τῆς διεθνοῦς βίας, τῆς παντοειδοῦς ἐγκληµατικότητος καί τῆς
ὑλιστικῆς ὑστερίας, δέν µᾶς ἐπιτρέπουν νά βιώσωµεν εἰλικρινῶς καί θεαρέστως τήν χαράν
τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, µήτε κἄν νά ψάλλωµεν «ἀρρυπώτοις χείλεσιν» καί µέ ἤσυχον
συνείδησιν τόν περί εἰρήνης ὕµνον τῶν ἀγγέλων.
Ἐάν, µετά παρέλευσιν τόσων αἰώνων, ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ δέν κατέστησε περισσότερον
φιλάνθρωπον τόν κόσµον µας, αὐτό δέν ὀφείλεται εἰς τούς µή Χριστιανούς, ἀλλ’ ἴσως
περισσότερον εἰς τούς Χριστιανούς, Ἀνατολῆς καί ∆ύσεως, τῶν ὁποίων ἡ ὅλη διαγωγή ὄχι
µόνον δέν παραδειγµατίζει, ἀλλ’ ἀντιθέτως προκαλεῖ, τούς µή Χριστιανούς ἰδιαιτέρως.
Ὅταν ὁ Μαχάτµα Γκάντι, ὁ παροιµιώδης ἐκεῖνος εἰρηνόφιλος πολιτικός τῶν Ἰνδιῶν,
ἐρωτήθηκε πῶς δέν εἶχε ἀκολουθήσει τόν Χριστιανισµόν, ἡ ἀπάντησις πού ἔδωκε ἦταν
καταπέλτης: «Θά εἶχα γίνει πρό πολλοῦ Χριστιανός, ἄν οἱ λεγόµενοι Χριστιανοί
ἀκολουθοῦσαν τήν διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ 24 ὧρες τό 24ωρο(!)».
Εἶναι δυστυχῶς ἀλήθεια ὅτι, τόσον ὁ δηµόσιος ὅσον καί ὁ ἰδιωτικός βίος τῶν Χριστιανῶν,
δέν θά µποροῦσε νά ἀποτελέσει παράδειγµα πρός µίµησιν, διά τούς µή Χριστιανούς, πού
δικαίως µᾶς ἐλέγχουν µέ κριτήριο τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Ἄν λάβωµεν ὑπ’ ὄψιν πόσες «συνθῆκες» καί πόσα «πρωτόκολλα» εἰρήνης ἔχουν συµφωνηθεῖ
διεθνῶς, µέ πρωτοστάτας λαούς χριστιανικούς, θά ὁµολογήσωµεν ὅτι ἡ «ἐπί γῆς εἰρήνη»
παραµένει ἀκόµη ὄνειρο µακρινό καί ἄπιαστο. Γιατί βεβαίως εἰρήνη πραγµατική δέν σηµαίνει
ἁπλῶς ἀπουσία πολέµου, ἀλλά σεβασµός τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ
ἀοράτου Θεοῦ. Καί λέγοντες «ἀνθρώπινο πρόσωπο», τό ἐννοοῦµε ἀνεξαρτήτως φυλῆς,
φύλου, χρώµατος, θρησκεύµατος καί ἡλικίας.
Μέ τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ, ὁ Θεός γίνεται πλησίον καί ὁ πλησίον γίνεται Θεός. Κι’ ὅλα
αὐτά ὄχι βέβαια ἀπό τυφλή νοµοτέλεια τῆς φύσεως, ἀλλά ἀπό τήν ἄµετρον φιλανθρωπίαν καί
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας. Ἀµήν!
∆ιάπυρος πρός Αὐτόν εὐχέτης
Ὁ Αὐστραλίας Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ
Χριστούγεννα 2013
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10ΕΤΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ 2003-2013
Με την παρούσα έκδοση του 41ου τεύχους του περιοδικού μας (Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2013)
συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την έκδοσή του.
Στην δεκάχρονη αυτή πορεία το περιοδικό μας προσπάθησε να ανταποκριθεί στους στόχους
και την αποστολή του όπως είχαμε υποσχεθεί στην πρώτη έκδοσή του ότι: « Θα προσπαθήσουμε
να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε τόσο για την κίνηση και ζωή
της Κοινότητας -Ενορίας μας, όσο και για διάφορα θρησκευτικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά
επίκαιρα θέματα. Κατά πόσο επετύχαμε τους στόχους και επιδιώξεις που υποσχεθήκαμε
το αφήνουμε στην δική σας κρίση».
Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι το βάρος ολόκληρης σχεδόν της εργασίας επωμίστηκαν
ο Ιερατικώς μας Προϊστάμενος π. Διογένης, η Πρεσβυτέρα Άννα Πατσούρη και η Γραμματέας μας
κα Γεωργία Σαλαγάρα.
Ευχαριστούμε όλους εσάς που αγκαλιάσατε το περιοδικό μας και μας ενθαρρύνατε με τα καλά
και θετικά σχόλιά σας.

Τέλος ευχαριστούμε και όλους τους οικονομικούς υποστηρικτές (Sponsors)
της δεκαετίας που μας εξασφάλισαν την απρόσκοπτη έκδοση του περιοδικού μας.

Με την βοήθεια του Θεού, τις Πρεσβείες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
και την δική σας ηθική συμπαράσταση θα συνεχίσουμε την έκδοση του περιοδικού μας στη δεύτερη
δεκαετία που αρχίζει.

TENTH ANNIVERSARY OF NEWSLETTER 2003-2013
This edition of the St George Community Newsletter reflects on the 10th Anniversary since its inception
in December 2003. It was the mission of Very Rev Father Diogenis Patsouris OAM JP to keep the parishioners
and wider community informed of recent events and progress within the Community, as well as advising
of forthcoming programmes. The Newsletter provides an important information and educational role, in Greek
and English, as well as enlightenment and inspiration through the bible readings covered and from the lives
of our Saints, through “Knowing our Saints”.
Within the pages of the quarterly Newsletter are reports on activities undertaken by the Executive Committee,
Philoptohos, Youth, Seniors Association, Byzantine Choir, Saturday Greek schools and our College. Included
also are lists of those who were christened within this Church, those who chose to be married at Saint George
as well as those who were reverently farewelled and escorted to their final resting place.
Within the forty (40) publications (2003-2013) many issues have been covered, including:

• Every edition has a κήρυγμα/spiritual editorial from bible readings to enhance the knowledge base of
parishioners and enrich their ability to teach their children and/or grandchildren about our faith and
responsibilities as good upstanding Christians living within a multicultural country with many diverse
religious challenges.

•

A focus on the lives of our Saints, male and female, some famous whilst others less so, with the aim of
getting to know more about our faith, be influenced and inspired by the saints’ lives and sacrifices.
If one grain of goodness is embedded in the heart of the reader, a thought takes root in the mind, a kind
gesture/action is initiated or people are inspired to volunteer, participate and become involved, then
the aim has been achieved!
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TENTH ANNIVERSARY OF NEWSLETTER 2003-2013
• With the aim of keeping the family unit intact, general guidance and support featured through articles on
the roles of parents and expectations of children. Questions raised by parishioners were responded to in
the Newsletter and the advice provided was applauded. Therefore, if you are puzzled or have questions,
please feel free to raise these for your own benefit, as well as our readers!
• The operations of the Seniors Association aim to bring the “grey heroes” together – it is an unfortunate truth
that we all grow old! However, in an environment of friendship and camaraderie our Seniors meet
regularly, hear from invited experts about pension and other entitlements; learn about preventative medical
options re ailments of old age from professional health practitioners; exchange experiences and ideas which
range from gardening tips to gaining skills in the better management of life. All this, whilst having a wellbalanced and nutritious lunch!
The Association’s events are covered in the Newsletter and new members are welcome!
• The very informative book by Dr George Frazis “50 year history of life and progress within Saint George
Community” was recently launched and reflects on the whole history of the Greek Orthodox Church in
Australia with focus on the rich story of Saint George Thebarton 1960-2010, told in Greek with many stories
and pictures provided by the parishioners! The launch was covered in the last edition of the Newsletter and
the book has been distributed widely. The articles contained in the 40 editions of the Newsletter during
this decade are history-making and will form the basis for the next book!
• The St George Greek schools are reflected in the Newsletter and it is evident that thousands of children
learnt about their Hellenic heritage, language, religion and culture, with many early students keeping the
tradition alive by now encouraging their children and grandchildren to attend Saint George Church and its
Greek school. Enrolments for next year will be held on Saturday 1st February 2014.

• The progress of Saint George College and its events have featured in all the editions of the Newsletter,
including the celebrations for its 30th anniversary this year. From this College thousands of students have
graduated and gone on to achieve their professional goals and careers; many got married within our Church
and some are now christening their children! In 2013 fifty-four students graduated - as they leave the
“nest” known as Saint George College, we wish them every success in fulfilling their aspirations and chosen
careers. Enrolments for 2014 are available at all year levels - Please contact the College direct!
Phone: 8159 8100
• Encouraging our youth into leadership positions within all the areas of our Community, Church and College
is our focus, with many already recruited as board and committee members, as chanters and teachers. The
English Ministry Program TEMP contains English liturgy, fellowship and bible study at Saint George Church
every Friday evening at 7.00pm. Everyone may attend these events, with a special invitation for our
youth to participate!
•

Within the Newsletters are acknowledgements of the contributions made by past and present leaders, as
well as the important voluntary work which many of our parishioners provide! A big thank you to all –
you know who you are!

As I have taken this ten-year journey of the Newsletter with Father Diogenis and often get feedback from the
public and parishioners, I can attest to the importance and success of this publication within the wider
community!
“If the mind can conceive it and the heart can believe it, then I can achieve it with the help of our Lord” is
the motto of Father Diogenis.
Presvytera Anna Patsouris

This Christmas become an organ donor by giving your heart to Jesus!
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Εορτή Ανακομιδής Λειψάνων Αγίου Γεωργίου
Ετήσιο Μνημόσυνο κεκοιμημένων Μελών
Με πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου μας κ. Νικάνδρου,
εορτάσθει εφέτος στην Εκκλησία μας την Κυριακή 3η Νοεμβρίου 2013 η Ανακομιδή των Λειψάνων
του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
Μεγάλος ο αριθμός Ενοριτών και προσκυνητών παρακολούθησε την πανηγυρική Αρχιερατκή
Θεία Λειτουργία και επικαλέσθει τις Πρεσβείες του Αγίου Γεωργίου.

Την ίδια ημέρα ετελέσθει και το καθιερωμένο Ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων
αδελφών μας, Κτητόρων, Ευεργετών, Δωρητών, Ενοριτών και Μελών της Κοινότητας - Ενορίας μας.

6

Γεύμα Φιλοπτώχου 3 Νοεμβρίου 2013
Μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων
αδελφών μας ακολούθησε το ετήσιο γεύμα
της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας.

Περισσότερα από τριακόσια άτομα
παρεκάθησαν στο γεύμα και πέρασαν
ευχάριστες μεσημεριανές ώρες
σε χαρούμενο και φιλικό περιβάλλον.

Το γεύμα ετίμησαν με την παρουσία τους
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας
κ. Νίκανδρος, ο Βουλευτής και Υπουργός
της Περιφέρειάς μας κ. Τομ Κουτσαντώνης,
ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Κολλεγίου μας Δικηγόρος
κ. Παναγιώτης Πήλιουρας
και ο Διευθυντής του Κολλεγίου μας
Δρ. Γιώργος Παναγόπουλος.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Φιλοπτώχου, ο π. Διογένης
ευχαρίστησε όλους για την συμμετοχή
τους στην εκδήλωση αυτή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απεύθυνε στους:
Μαγδαληνή Θεσσαλονικεύς για τα
ποτήρια, πιάτα και χαρτοπετσέτες,
κ. Γιώργο Σταματελόπουλο για τα
σαλατικά, Jim Gatis και John Σολομός
από το South Australia Linen για τα
τραπεζομάνδηλα καθώς και όλους που πρόσφεραν δώρα για το λαχείο.
Θερμά συγχαρητήρια στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Κοινότητας και Φιλοπτώχου
για την οργάνωση και εργασία τους στην εκδήλωση αυτή.
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KNOWING OUR SAINTS
SAINT NICHOLAS – ARCHBISHOP OF MYRA - 6th December
Saint Nicholas is known well by the Christian church of the Greek East and
within the Latin West where he is often inaccurately portrayed as the white
bearded jolly fellow linked to Christmas!

St Nicholas was born in Patara in Lycia Asia Minor in the late third century,
during which period Christians were being persecuted at the hands of Romans.
St Nicholas suffered imprisonment, harsh treatment and torture. During the
reign of the Christian Emperor Constantine, St Nicholas was ordained
Archbishop of Myra and was able to lead a normal life as a kindly and
compassionate pastor to his flock and a role model for his hierarchs. It is said
that Saint Nicholas devoted much of his energy to charitable work within his
region, giving aid to the poor, guiding the children towards the Christian path
and giving them presents; as well as the anonymous gift of gold to a family
with three daughters so that the sisters would not be forced to work on the
streets.

It appears he attended the First Ecumenical Council of Nicaea in AD 325 – although his name is not mentioned by
St Athanasios the Great who recorded the events of the Nicaea Council. After Saint Nicholas’ death of natural
causes at a venerable age, his importance to Christianity was recognized by Emperor Justinian who erected a
magnificent cathedral in Constantinople in his memory. In the intervening years since his death, Saint Nicholas’
reputation and legend grew, especially as the protector and patron saint of travellers, merchants, sailors, children
and scholars.

SAINT SPYRIDON – BISHOP OF TREMITHUS – 12th December
Saint Spyridon was born in a remote rural part of Cyprus to a poor family and grew up tending to the family flock.
He displayed considerable fervour and remarkable intelligence which enabled him to memorise long passages
from the Bible simply by listening. His parents recognised his devotion and love for Christ and arranged with the
local priest for training and religious education. This simple, wise and unsophisticated shepherd with a wife and
children was ordained a priest and through the church provided education to all the children in the province. His
commitment, great piety and hard work were recognised by the church leaders who later ordained him bishop
of Tremithus.

He was invited by Emperor Constantine to help resolve the religious conflicts of the time and defend the Orthodox
Faith at the first Ecumenical Council in Nicaea in AD 325, where he met Archbishop Nicholas of Myra and it is
written that there began a lasting friendship.

Like his friend Nicholas, Spyridon fell victim to pagan persecution and was hauled off to prison where he was
brutally beaten by the guards and lost the sight of one eye. Years of misery followed as the Romans, rather than
execute him, consigned him to the mines, where this gentle bishop lived in squalor and laboured in agony for
many years before dying and his body being cast into a ditch - however, his friends secretly took the body for a
Christian burial. Today the body of Saint Spyridon is enshrined in a tomb within the Church of Saint Spyridon on
the island of Kerkyra (Corfu). Despite more than sixteen centuries since His death, His body is remarkably
preserved and is carried every year on His feast day, 12th December, in solemn triumph through the streets of
Corfu. Many thousands of pilgrims visit the island daily but especially in December, to participate in the religious
celebrations, venerate and pray to Saint Spyridon, seeking his blessings.

8

KNOWING OUR SAINTS
SAINT SPYRIDON – BISHOP OF TREMITHUS – 12th December
As the lives of Saint Nicholas, Archbishop of Myra and Saint Spyridon, Bishop of Tremithus are entwined since
meeting and forming a friendship at the First Synod of Nicea in 325 AD and because we celebrate their feast days
in December during the Christmas Lent, this article aims to focus on the simple lives of these two great martyrs
of our Church (and learn from them) because despite hardship and persecution, they attained the Glory of God!

The period of Christmas Lent provides us with the opportunity to reflect on
our thoughts, activities and actions during the past year, learn from any
mistakes made and focus on our inner growth in order to prepare for Holy
Communion and plan for the resolutions which will enrich our spiritual lives
during 2014.

Many of our parishioners visit our motherland Hellas (Greece) with their
children to rekindle family relationships with grandparents/relatives, or
create new experiences and friendships. In addition, some usually plan to
enrich their spiritual lives with pilgrimages to places where our holy
fathers had lived and died. We were blessed to have made the pilgrimage
to the places where both these Saints lived and died.

(St Nicholas in southern Turkey and St Spyridon in Cyprus and Kerkyra).

We pray that you too can make such a pilgrimage!
Presvytera Anna Patsouris

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

Πέρκας Στέργιος, ετών 90 από Φλάμπουρο, Φλώρινας.
Ασημακοπούλου Μαρία, ετών 92 από Βρίνα, Ολυμπίας.
Χορτάτου Ελένη, ετών 99 από Βαρβάσαινα, Πύργος Ηλείας.
Αγγέλου Παναγιώτης, ετών 78 από Αγγελόκαστρο, Κορινθίας.
Κουλίζος Αθανάσιος, ετών 84 από Ελαία Μολάων, Λακωνίας.
Καλλιόντζης Θωμάς, ετών 78 από Νέα Τρίγλια, Χαλκιδικής.
Ζερβού Ειρήνη, ετών 88 από Κάλυμνο.
Σπάσση Μαργαρίτα, ετών 69 από Δάφνη Νεμέας, Κορινθίας.
Σωτήρχος Ευστάθιος, ετών 81 από Μυτιλήνη.
Λαμπρόπουλος Αντρέας, ετών 34 από Αδελαΐδα.
Αγγελόπουλος Ιωάννης, ετών 83 από Βρουστή, Αργολίδος.
Γκαρδιακός Παναγιώτης, ετών 89 από Κλεισούρα, Μεσσηνίας

02/10/13
03/10/13
16/10/13
30/10/13
09/11/13
13/11/13
20/11/13
26/11/13
06/12/13
11/12/13
16/12/13
17/12/13

Στους οικείους και συγγενείς των αειμνήστων αδελφών μας απευθύνουμε θερμά και εγκάρδια
συλλυπητήρια ευχομένοι όπως ο Κύριος αναπαύσει τις ψυχές των, στην ουράνια Βασιλεία του.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι ακόλουθες βαπτίσεις:
Ο κ. Χριστόφορος και Ελισάβετ Ρασίμογλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Στυλιανή,
με ανάδοχο τον κ. Ιωάννη Αγγέλου.
05/10/13
Ο κ. Ανδρέας και Μαρία Μαράντου εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο την κα Φωτεινή Πορτέλλη.
05/10/13
Ο κ. Δημήτριος και Σύλβια Πασπαλιάρη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Σταματία,
με ανάδοχο τον κ. Αντώνιο Κατιανό.
05/10/13
Ο κ. Ιωάννης και Μαγδαληνή Μάντη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ζωή,
με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Παστρικό.
05/10/13
Ο κ. Κωνσταντίνος και Φανή Πασχαλίδη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελευθερία,
με ανάδοχο την Δις Ελένη Μουρατίδη.
13/10/13
Ο κ. Κωνσταντίνος και Φανή Πασχαλίδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Γεώργιο,
με ανάδοχο την Δις Αναστασία Μουρατίδη.
13/10/13
Ο κ. Βασίλειος και Κυριακή Αντωνίου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αγγελική,
με ανάδοχο την Δις Liza Boulter.
13/10/13
Ο κ. Mosab και Αικατερίνη Osman εβάπτισαν το αγοράκι τους Ηλία,
με ανάδοχο την Δις Καλλιόπη Μαγκαφά.
19/10/13
Ο κ. Γεώργιος και Σταυρούλα Αντωνοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Χαράλαμπο,
με ανάδοχο την κα Γεωργία Καψαμπέλη.
26/10/13
Ο κ. Νικόλαος και Trisha Δακόλια εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αθανασία,
με ανάδοχο την κα Ασημίνα Κορτέση.
16/11/13
Ο κ. Αθανάσιος και Αθανασία Μητσιούλη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Χριστιάνα,
με ανάδοχο την κ. Νικόλαο Λουκά.
16/11/13
Ο κ. Κωνσταντίνος και Αλεξάνδρα Μάρκου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Παναγιώτα,
με ανάδοχο την κα Βασιλική Μπάνου.
16/11/13
Ο κ. Ηλίας και Παρασκευή Σταματοπούλου εβάπτισαν το αγοράκι τους Ιωάννη,
με ανάδοχο την κα Νίκη Καλογεράκου.
17/11/13
Ο κ. Αναστάσιος και Αθανασία Μαλαβάζου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελισσαία,
με ανάδοχο την κα Αντιγόνη Νικόλα.
23/11/13
Ο κ. Εμμανουήλ και Ανθή Μαχραμά εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,
με ανάδοχο την Δις Αικατερίνα Θεοδώρου.
23/11/13
Ο κ. Αθανάσιος και Julie Μαρίνου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελένη,
με ανάδοχο τον κ. Αναστάσιο Πίσσα.
24/11/13
Ο κ. Γεώργιος και Σταματίνα Ακρητίδη εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,
με ανάδοχο την Δις Σοφία Ζάχου.
01/12/13
Ο κ. Ιωάννης και Αντιγόνη Φράγκου εβάπτισαν το αγοράκι τους Βασίλειο,
με ανάδοχο τον κ. Σταύρο Σταματόπουλο.
01/12/13
Ο κ. Δημήτριος και Luiza Σιάννη εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Αλεξάνδρα,
με ανάδοχο τον κ. Νίκο Κοκολάκη.
07/12/13
Ο κ. Ιωάννης και Φλωρεντία Αντωναρά εβάπτισαν το αγοράκι τους Ξενοφών,
με ανάδοχο την κα Φωτεινή Αποστολίδη.
07/12/13
Ο κ. Αντώνιος και Κυριακή Καλογερίνη εβάπτισαν το αγοράκι τους Ξενοφών,
με ανάδοχο την Δις Παντελίτσα Βολάρη.
07/12/13
Ο κ. Θεόδωρος και Αντωνία Χριστοπούλου εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ελέσα,
με ανάδοχο την Δις Νικολίτσα Χριστοπούλου.
08/12/13
Ο κ. Adam και Αλεξάνδρα Mc Mahon εβάπτισαν το κοριτσάκι τους Ιλαρία,
με ανάδοχο την κα Αγνή Σταυλιώτη.
15/12/13
Ο κ. Ιωάννης και India Καραμάνη εβάπτισαν το αγοράκι τους Παναγιώτη,
με ανάδοχο τον κ. Χαράλαμπο Finn.
22/12/13

Στους γονείς και αναδόχους ευχόμεθα εγκάρδια να τους ζήσουν και να τα χαίρονται.
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Στον Ιερό μας Ναό ετελέσθησαν οι γάμοι των:
• κ. Γεωργίου Χαντακάκη μετά της δίδος Μαγδαληνής Μπάρλα
• κ. Jamie Louis Yohann Taeuber μετά της δίδος Αικατερίνης Κόρη
• κ. Παναγιώτη Μπλένιου μετά της δίδος Αικατερίνης Σκαβέντζου
• κ. Steven Surmei μετά της δίδος Σεβαστής Δημανοπούλου
• κ. Ιωάννη Βελή μετά της δίδος Μαρίας Daehn
• κ. Ματθαίου Trenorden μετά της δίδος Πολυξένης Μέντη
• κ. Ricky Προσύλη μετά της δίδος Βασιλικής Φουγιάξη
• κ. Θεοδώρου Σκαλτσά μετά της δίδος Μαρίας Σταυρινού
• κ. Ζαχαρία Κυριάκου μετά της δίδος Sarah Fay Ward
• κ. Νεκτάριου Κληρονόμου μετά της δίδος Κατίνας Δημοπούλου
• κ. Stephen Denaro μετά της δίδος Νεκταρίας Πιέτρη
• κ. Βασιλείου Πάππς μετά της δίδος Μαγδαληνής Μάντη
• κ. Ιωάννη Χαράτση μετά της δίδος Sharon Newman

6/10/13
6/10/13
6/10/13
19/10/13
27/10/13
26/10/13
2/11/13
9/11/13
16/11/13
23/11/13
7/12/13
7/12/13
8/12/13

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

Mothers’ Committee Luncheon 29 September 2013
Μεγάλη επιτυχία είχε το Γεύμα που διοργάνωσε το Συμβούλιο των μητέρων του Κολλεγίου μας
στις 29 Σεπτεμβρίου 2013. Εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους που συμμετείχαν στο Γεύμα
και με την συμμετοχή τους συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης αυτής.
Θερμά συγχαρητήρια στις Μητέρες καθώς και στο Δ. Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας
για την οργάνωση και εργασία την ημέρα αυτή.

Στη φωτογραφία μέλη του Συμβουλίου των Μητέρων και του Δ. Συμβουλίου
της Φιλοπτώχου Αδελφότητάς μας την ημέρα της εκδήλωσης.
11

Αγιασμός για τα παιδιά της 12ης τάξης του Κολλεγίου μας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 17 Οκτωβρίου 2013, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπός μας
κ. Νίκανδρος, βοηθούμενος από τον π. Διογένη ετέλεσε τον αγιασμό για την 12η τάξη
του Κολλεγίου μας πρίν αρχίσουν οι διαγωνισμοί.
Ο Θεοφιλέστατος στο τέλος του αγιασμού απεύθυνε πατρικές συμβουλές στα παιδιά μας
που αποφοιτούν από το Κολλέγιό μας, Ευχόμενος επιτυχία στους διαγωνισμούς των
και κάθε μελλοντική πρόοδο στη ζωή τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε εγκάρδια την Δις Στέλλα Κοντοπούλου
από το Omega Foods
για την δωρεάν μεταφορά και αυτή τη χρονιά
των ημερολογίων της Εκκλησίας μας από την Ελλάδα.

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
Προς ενημέρωση των ενοριτών μας κάνουμε γνωστά τα ποσά
που συγκετρώθησαν από τους εκτάκτους δίσκους στην Εκκλησία μας
για διάφορους σκοπούς.
Δίσκος Φιλοπτώχου
Δίσκος Πατριαρχείου
Δίσκος Φιλοπτώχου

03/11/13
01/12/13
08/12/13

$1,207.00
$1,034.00
$1,527.00

Ευχαριστούμε όλους που πρόσφεραν στην περιφορά των δίσκων
και τους ευχόμεθα ο Θεός δια Πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
να χαρίζει σε όλους κάθε χαρά και ευλογία.
12

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας
κ.κ Αμφιλόχιος στον Ιερό μας Ναό την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. κ. Αμφιλόχιος, ευρισκόμενος στην πόλη μας, ετέλεσε
εις τον Ιερό μας Ναό την Κυριακή 8η Δεκεμβρίου Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και ομίλησε προς
το εκκλησίασμα. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Ιερατικώς μας Προϊστάμενος π. Διογένης, καλωσόρισε
τον Σεβασμιώτατο και τον ευχαρίστησε για την ευλογία και την χαρά που μας έδωσε με την παρουσία Του
ανάμεσά μας. Εκ μέρους του Προέδρου και των Διοικητικών Συμβουλίων Κοινότητας, Φιλοπτώχου
και ολόκληρου του εκκλησιάσματος, του ευχήθηκε υγεία, μακροημέρευση και ο Θεός να τον στηρίζει
και να τον ενδυναμώνει στο Ποιμαντικό Του έργο και αποστολή.
Εν συνεχεία μετέβει εις το χολ της εκκλησίας μας και παρεκάθησε στο γεύμα το οποίο εδώθει
για το 40νθήμερον μνημόσυνο του αειμνήστου Αθανασίου Κουλίζου, σύζυγος της κυρίας Μαρίας Κουλίζου,
καταγόμενης από την Ρόδο. Έτσι ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία λόγω της εκ Ρόδου καταγωγής Του
να έλθει σε επαφή και να συνομιλήσει με αρκετούς Ροδίους.
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Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
Ηλικιωμένων Αγίου Γεωργίου 3.12.13
Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου ο σύλλογος
συνταξιούχων του Αγίου Γεωργίου είχε
την τελευταία σύναξη και γεύμα. Περισσότερα
από 100 μέλη παρευρέθησαν στο γεύμα
και πέρασαν ευχάριστες ώρες σε φιλικό
και χαρούμενο περιβάλλον. Εκ μέρους
του συλλόγου ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος
Πορτοκαλλάς ευχαρίστησε όλα τα μέλη για
την συμμετοχή τους στις συνάξεις που έγιναν
το 2013 και τους ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα
και καλή Χρονιά.
Ο π. Διογένης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
και το Δ. Συμβούλιο για την πρόσκλησή τους
να παρευρεθεί στην εκδήλωση αυτή, συνεχάρει
τον Πρόεδρο και το Δ. Συμβούλιο για
την προσπάθεια που κατέβαλλαν ώστε να έχουν
επιτυχία οι συγκεντρώσεις τους αυτές στο χρόνο
που πέρασε και ευχήθηκε σε όλους Χαρούμενα,
Ευλογημένα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος
παρά Κυρίου ο Νέος Χρόνος 2014.
Οι συγκεντρώσεις των συνταξιούχων θα ξαναρχίσουν την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014
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Εορτή για την λήξη του Ελληνικού μας
Σαββατιανού σχολείου Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου έγινε η σχολική
εκδήλωση για την λήξη των μαθημάτων
του Σαββατιανού μας Ελληνικού σχολείου.
Τα παιδιά μας παρουσίασαν ένα χαρούμενο
και ευχάριστο πρόγραμμα το οποίο
παρακολούθησαν γονείς, παππούδες
και γιαγιάδες.
Εκ μέρους των δασκάλων μίλησε
η Διευθύντρια του σχολείου μας
Δις Σταματική Κρίτα η οποία ευχαρίστησε
τον π. Διογένη και το Δ. Συμβούλιο για τις προσπάθειες και το ενδιαφέρον τους στην διδασκαλία της Ελληνικής
γλώσσας. Ευχαρίστησε επίσης τους γονείς που φροντίζουν να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά και ευχήθηκε
σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά.
Ο π. Διογένης εκ μέρους του Προέδρου και του Δ. Συμβουλίου συνεχάρει τα παιδιά για τις επιδόσεις τους,
ευχαρίστησε την Διευθύντρια και τους δασκάλους για το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν,
καθώς και τους γονείς που εμπιστεύονται την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους στο σχολείο μας.
Μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. κ. Στυλιανού καθώς και το Επισκόπου
μας κ. Νικάνδρου και ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

Οι εγγραφές για την νέα σχολική μας χρονιά θα γίνουν το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2014
και ώρα 9.00-12.00μ. στο όπισθεν χολ της Εκκλησίας μας.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Την χρονολόγηση της Γεννήσεως του
Χριστού μας, την εισήγαγε στην Εκκλησία,
ο Μοναχός Διονύσιος ο Μικρός, που έζησε
τον 6ο μ.Χ. αιώνα.
Ο Μοναχός Διονύσιος, υπολόγισε ως πρώτο
έτος της Γεννήσεως του Χριστού το 753
από κτίσεως της Ρώμης.
Νεότεροι όμως χρονολόγοι αμφισβητούν
τους υπολογισμούς του Μοναχού Διονυσίου
και τοποθετούν την Γέννηση του Κυρίου 2
εώς 7 έτη νωρίτερα, ανάλογα με την εκδοχή
που ο καθένας υποστηρίζει.
Σήμερα είναι παραδεκτό ότι ο Χριστός
γεννήθηκε 4 χρόνια νωρίτερα από ότι
υπολόγισε ο Μοναχός Διονύσιος δηλαδή
κατά το έτος 749 από κτίσεως της Ρώμης.
Επομένως για να υπολογιστεί σωστά
ο χρόνος της Γεννήσεως του Χριστού
δεν πρέπει να λέμε π.χ. 2013 αλλά
να προσθέτουμε 4 έτη και να λέμε 2017.
Το σφάλμα του Μοναχού Διονυσίου
διαπιστώθηκε αρκετά νωρίς.
Τυχόν όμως διόρθωση θα προκαλούσε
μεγάλη αναστάτωση στις διάφορες
χρονολογίες που αναγράφονται σε κείμενα,
συνθήκες κλπ. Ουσιαστικά μια τέτοια
αλλαγή δεν θα πρόσφερε τίποτε,
ούτε θα διευκόλυνε σε τίποτε.
Όσον αφορά στην ημερομηνία της Γεννήσεως του Κυρίου (25 Δεκεμβρίου), γνωρίζουμε
ότι η Εκκλησία την παρέλαβε από τους αποστολικούς χρόνους. Πάρα ταύτα, επικράτησε
αρχικά η συνήθεια σε μερικές εκκλησιαστικές περιοχές η Γέννηση του Χριστού
να συνεορτάζεται με τα Θεοφάνεια.
Η συνήθεια δε αυτή εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα στην Αρμενία και σε μερικές
άλλες περιοχές.
Τη συνήθεια του συνεορτασμού της Γεννήσεως του Χριστού με τα Άγια Θεοφάνεια
την είχαν και στην Αντιόχεια, την πατρίδα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Μόλις όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χειροτονήθηκε Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως (15 Δεκεμβρίου του έτους 397), όρισε η εορτή
των Χριστουγέννων να τελείται στις 25 Δεκεμβρίου. Ας σημειωθεί εδώ
ότι η 25η Δεκεμβρίου είναι επίσης και ημερομηνία που συμπληρώνονται ακριβώς
εννέα μήνες από την 25η Μαρτίου, που έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
και η υπερφυής σύλληψη του Κυρίου.
Συναξαριστής: Γεωργίου Δ. Παπαδημητροπούλου, μήνας Δεκέμβριος, σελίδα 237
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St. GEORGE
COLLEGE

News from our College
Saint George College celebrating 30 years
of operation during 2013.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΑΣ
CHRISTMAS CONCERT RECEPTION - YEAR 6
Τρίτη 26 Νοεμβρίου
Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου έγινε η Χριστουγεννιάτικη Εορτή του Δημοτικού μας Σχολείου. Οι μαθητές
και οι μαθήτριές μας, από την προνηπιακή τάξη μέχρι και την έκτη, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα
από τραγούδια, θεατρικά δρώμενα και κάλαντα. Η απόδοση όλων ήταν εξαιρετική, γεγονός
που αντανακλά την ποιοτική εργασία που γίνεται στο Κολλέγιό μας. Θερμά συγχαρητήρια στις
δασκάλες, δασκάλους, γονείς και πάνω απ’ όλα στα παιδιά μας που με όρεξη και χαρά μας
παρουσίασαν τον καλύτερο εαυτό τους στην εκδήλωση αυτή.
Ο Θεός να χαρίζει σε όλους υγεία, χαρά και κάθε πρόοδο.

Reception

Junior choir
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CHRISTMAS CONCERT 26 NOVEMBER 2013

Year 1

Year 2

Year 3
19

CHRISTMAS CONCERT 26 NOVEMBER 2013

Year 4

Year 5

Year 6

Ευχόµαστε στους γονείς, στα παιδιά και στο προσωπικό του Κολλεγίου µας
Καλά Χριστούγεννα και το Νέον Έτος 2014 να είναι δηµιουργικό και καρποφόρο.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 12ης ΤΑΞΗΣ
GRADUATION CEREMONY 22nd NOVEMBER 2013
Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 έλαβε χώρα στο Κολλέγιό μας η απονομή των απολυτηρίων
στους μαθητές και στις μαθήτριες της 12ης τάξης του Κολλεγίου μας. Στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκαν
γονείς, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές των μαθητών μας, ο Γενικός Διευθυντής του Κολλεγίου μας
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Διογένης, εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής
η Γραμματέας Πρεσβυτέρα Άννα Πατσούρη, ο Διευθυντής Δρ Γεώργιος Παναγόπουλος, ο επίσημος ομιλητής
Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Flinders (Καθηγητής Richard Maltby), o οποίος στην ομιλία του ενθάρρυνε
τους μαθητές να ακολουθήσουν το δρόμο που εκείνοι θα διαλέξουν και θα τους κάνει ευτυχισμένους.
Tελετάρχης ήταν ο Υπεύθυνος Γυμνασίου και Λυκείου κ. Brennan Dimmell. Τα απολυτήρια και τις ειδικές
διακρίσεις των μαθημάτων, επέδωσαν στους μαθητές οι επίσημοι προσκεκλημένοι, καθώς και καθηγητές
και καθηγήτριες του Κολλεγίου μας.

Απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά μας που αποφοίτησαν και τους ευχόμαστε
κάθε πρόοδο και επιτυχία στη νέα σελίδα της ζωής τους.
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Ομιλία: Σταυρούλας Ροζακλή και Χρήστου Μπαμπαδήμα
(College Prefects 2013) στην τελετή αποφοίτησης των μαθητών
22 Νοεμβρίου 2013
Αιδεσιμότατε π. Διογένη και Πρεσβυτέρα Άννα,
Professor Richard Maltby, Executive Dean, Flinders University,
Σεβαστέ μας κ. Παναγόπουλε, Διευθυντή του Κολλεγίου μας,
Αγαπητοί γονείς, καθηγητές και μαθητές,

Σας καλωσορίζουμε στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση των αποφοίτων της σχολικής χρονιάς
του Κολλεγίου μας 2013. Τα συναισθήματά μας είναι ανάμικτα, γιατί με την απονομή
των απολυτηρίων μας σήμερα, τελειώσαμε μια σελίδα της ζωής μας. Αισθανόμαστε όμως
και λύπη γιατί οι περισσότεροι είμαστε μαζί δεκατρία περίπου χρόνια με όλες τις εμπειρίες
και τις αναμνήσεις των μαθητικών μας χρόνων. Αυτό όμως τελειώνει και από σήμερα αρχίζει
μια νέα σελίδα στη ζωή μας.
Εκ μέρους όλων
των συμμαθητών μας,
θέλουμε να
ευχαριστήσουμε όλους
τους δασκάλους μας
από τη προκαταρκτική
μέχρι τη δωδέκατη
τάξη για τη φροντίδα
και την αγάπη τους
για όλα τα χρόνια
της μαθητικής μας
ζωής. Ευχαριστούμε
τους γονείς μας,
οι οποίοι κουράστηκαν
και μας φρόντισαν
στη διάρκεια
των μαθητικών
μας αυτών χρόνων
στο Κολλέγιο.

Επίσης ευχαριστούμε
τους συμμαθητές
μας που όλα αυτά
τα χρόνια μοιραστήκαμε
διάφορες εμπειρίες,
ευχάριστες και δύσκολες.

Professor Richard Maltby, Executive Dean, Flinders University,
Stavroula Rozaklis and Christopher Babadimas.

Τέλος, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους υπεύθυνους του Κολλεγίου μας ότι,
ανεξάρτητα από την πορεία που θα πάρει ο καθένας, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική,
το σύνθημα του Κολλεγίου μας «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» θα μας συνοδεύει
στη μελλοντική μας ζωή.
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Prefect Graduation Speech
Stavroula Rozaklis and Christopher Babadimas
22 November 2013
Father Diogenis Patsouris and Presvytera Anna,
Dr Panagopoulos, Principal of the College,
Guest speaker Professor Maltby,
Mrs Delvecchio, Deputy Principal,
Heads of Schools, Mr Dimmell and Miss Kosmetos

Dear parents and students,
As prefects of Saint George College, we welcome you to the graduation of the year 12 class of
2013. Today we come to the college with mixed feelings. On one hand we are happy to have
finished one part of our lives, and on the other hand we are sad because after 13 years at St
George College, with all our experiences and memories... it’s finally over. Although this chapter of
our lives has finished, another is about to begin.

Almost fourteen years ago we started our journey here at Saint George College and since then we
have come a very long way with the support of an incredible set of teachers and mentors, and a
diverse and truly amazing set of friends. From the very beginning we have been given the utmost
care by our teachers from first learning to spell with Mrs Pappageorgiou, Miss Theodoracopoulos
and Mrs Caon, to spending every lunch in maths with Mr Leidig or in art with Miss Taliangis; It is
clear our teachers’ support is unparalleled and boundless.
Another great support over the years has been our parents and families. Our parents that have
given us the opportunity to attend this school and be members of this exceptional academic
community and have also put up with our school stresses and unpredictable moods, especially
over this past year.

Last but not least we’d like to mention our fellow graduating seniors who sit behind us; these
people have been our family and shared our experiences through the best and most indescribable
times of our lives. Throughout this journey we’ve developed a unique bond as a group, and will
always remember our time as an SGC family. For instance travelling to sports week and bonding
as a team. Not only our skills, but our incredible teamwork brought us to victory so we could hold
two trophies for the last time, which we celebrated on the dance floor with Mr Kanakaris. Also
another great experience was going on our year 12 retreat at the start of the year, through many
bonding activities organised by our wonderful teachers we all became much closer and realised
for the year to come we’d all have to help each other out and stick together till the end.
We would like to thank our fellow seniors for sharing this journey with us and for making our
experience unforgettable.

On behalf of the graduating class of 2013, we would like to say a big thank you to our teachers
from reception to year 12 for their support through all these years, and to our parents and
families for their support and belief in us.

Finally we would like to assure our school, the board of governors, the staff, academic and
administrative, that regardless of whatever path we choose to take, academic or vocational,
the school motto ‘FOREVER EXCELLING’ will forever be in our hearts.
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Academic Awards Ceremony Years 3-11
10th December 2013
During the last thirty years (1984-2013) the College has underpinned all its programs, promoted and taught students
to aim and practice in their private lives, schooling and future careers the motto “Forever Excelling”.
It is known that as youngsters grow, they will be challenged and will have to compete, (sometimes vigorously)
at various stages of their life for things or positions that are important to them. Therefore, the students’ current efforts,
perseverance, dedication and spirit to excel must be recognized and achievements rewarded as they are being
supported and encouraged to reach their full potential.
On Tuesday 10th December, a large number of our students were acknowledged (in the presence of their proud
families, teachers and dignitaries) for achieving excellent results, which were well above the State and National
averages, in independently set and marked national tests.
Congratulations to all recipients - they are role models for other students to emulate!
Below are photos of the Academic Awards, which tell the story and show the pride.

ALL PARTICIPANTS - AWARD RECIPIANTS

MEDAL PRESENTATION - EUNWOA BAEK

ICAS INTERNATIONAL COMPETITION AWARDS
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Academic Awards Ceremony Years 3-11
10th December 2013

AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION

ICAS INTERNATIONAL COMPETITION

ICAS INTERNATIONAL COMPETITION AWARDS
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Academic Awards Ceremony Years 3-11
10th December 2013

ICAS INTERNATIONAL COMPETITION AWARDS

ACADEMIC EXCELLENCE AWARDS

GREEK DANCING GROUP
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Academic Awards Ceremony Years 3-11
10th December 2013

INTERNATIONAL GREEK LANGUAGE PROFICIENCY

AUDIENCE
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We thank the following sponsors for their continued support.
Without their support this newsletter would not be possible.

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

149 Henley Beach Road
MILE END SA 5031
Ph: 8159 8001

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

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

restaurant
and
function rooms

S.D. Tillett Memorials
162 West Terrace
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8231 5286

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

AFFORDABLE
T I L E S

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

Adelaide Pavillion
Cnr South Terrace
& Peacock Road
ADELAIDE SA 5000
Ph: 8212 7444

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 wish you
Peace, Joy and Happiness for
Christmas and the New Year

