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St Euphemia High School Newsletter

May 2016

FORTHCOMING EVENTS
Greek Orthodox
Archdiocese National
Schools Event
The annual Greek Orthodox Archdiocese of
Australia National Event begins on Tuesday, 3 May
till Friday, 8 May. This year, St Andrews College in
Perth is hosting this auspicious event that unites all
the students of the Orthodox schools from across
Australia.
We wish our students good luck as they travel to
Perth and compete in various sports, such as Soccer,
Basketball and Netball. Students from all the
Colleges will also enjoy a cultural Performing Arts
and Social Evening that will provide an opportunity
for fellowship and conviviality.

Mother’s Day
On Sunday, 8 May we honour all mothers for their
love, support and dedication to their families! Our
mothers juggle family, home, career or all of the
above every day of the year, twenty four hours a
day! Every day of the year should be Mother’s day!

Immunisation
Immunisation for Year 7 will take place on Monday,
9 May.
Parents are reminded to complete and return the
relevant forms that were distributed to students last
month. tests will take place from Tuesday, 10 May
NAPLAN

NAPLAN Tests

till Thursday, 12 May. Students will be practising for
these tests in literacy and numeracy classes in the
weeks leading up to the tests.

Good luck to all competitors!

Church Attendance

Sunday, May 15: Years 9 & 10 at 9 30

Half Yearly
Examinations
Year 11 examinations will take place from Monday, 16 May till Friday, 20 May.
Years 7 & 8 examinations will begin on Monday, 23 May to Friday, 27 May.
Years 9 & 10 examinations will begin on Monday, 30 May.
All students are advised to begin revising and summarising well in advance of
examinations, as information will be better retained in long term memory,
thus students will spend less time memorising and restudying.
We wish all students good luck!
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SPORTS REPORT
On Tuesday 5 April 2016, the junior boys and intermediate boys and girls basketball teams finished
champions in the SWISSA Basketball competition of 2016. This competition ran for the entire term
and was extremely successful for St Euphemia College as we were able to collect 3 trophies out of
the 6 divisions.
The competition was contested by the 7 SWISSA schools, including All Saints Grammar, St Marks
College, St Marouns College, George River Grammar, Redeemer Baptist School and St Mary and
Minas. Please see below for list of students who finished champions.

GIRLS
Intermediate
Elisa Georgiou
Yvette Tzortzis
Georgia Karafyllas
Amira Fahmy
Renee Kagiassis
Mia Diacogiorgis
Jenny Bitas
Nikolina Kozul
Christalla Daglis

Year
10
10
9
9
10
10
9
9
9

BOYS
Juniors
Anton Nicolopoulos
Nikolas Papadopoulos
Thomas Gavan
Michael Mellas
Stephen Dimitropoulos
Anthony Tzirtzilakis
Chris Kalantzis
Nathan Nathanael

Year
8
8
8
8
8
8
8
8

BOYS
Intermediate
Nicholas Doxaras
Andrew Konomos
Vince Ruberto
John Mallia
Christian Sgouros
Aleksa Trazivuk
George Plegas
Nicholas Phylactou
Thanasi Kanellos

Year
10
10
10
10
9
9
9
10
9

I would also like to extend my gratitude to the following students who assisted every
week during this competition as scorers, across the 7 courts at Condell Park Basketball
Stadium:

Helpers/Scorers
Kris Skotoris
Sophia Vetsikas
Billy Diakovasilis
Kris Skotoris
Sophia Vetsikas
Jovana Jankovic
Phillipa Mihos
Michael Sarousidis

8
8
8
8
8
8
8
9

Andre Thomas
Sarah Augustin
Ellie Christofi
Jenny Mangos
Katherine Bitas
Robbie Rifai
Valandy Deligiannis
John Allagiannis

9
10
10
10
10
11
11
11
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Mr Verghios
Faculty Coordinator, Sports
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25th MARCH CELEBRATIONS
The annual Independence Day celebrations were held on Sunday 3 April. It was a most convivial
event whereby our students proudly represented the School at Martin Place and the march to the
Opera House. Yet again, St Euphemia College was the largest school with over 600 students
including staff.
At Monday morning’s assembly, the Principal, Mr Hirakis, thanked all the students who participated
in the march and congratulated them on their excellent conduct, appearance and support of the
School.
We would like to thank all the students and parents who supported the celebrations.
On the day, the School SRC represented the School at the liturgy at St Euphemia church. Below is
the speech delivered at the end of the liturgy by Kosta Plegas of Year 12.

Ομιλία 25η Μαρτίου
Καλημέρα σας. Μεγάλη μέρα σήμερα!
Σήμερα γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά γιορτάζουμε επίσης το ξεκίνημα της
Επανάστασης του 21! Μιας επανάστασης, που θα μας χάριζε τελικό την πολυπόθητη λευτεριά της
πατρίδας μας.
Ελληνίδες και Έλληνες σήμερα γιορτάζουμε την λαμπρότερη σελίδα του έθνους μας. Και πρέπει
όλοι μας, όπου κι αν βρισκόμαστε, να στρέψουμε την προσοχή μας στους ήρωες του 21! Να
θυμηθούμε, έστω για λίγο, την παλληκαριά και τις θυσίες τους. Και πρέπει να είμαστε πραγματικά
περήφανοι για τα λαμπρά αυτά παλληκάρια, που θυσίασαν τη ζωή τους, για να ζούμε εμείς
ελεύθεροι.
Για τετρακόσια τόσα χρόνια, η πατρίδα μας υπόφερε κάτω από τον Τούρκικο ζυγό. Κι όσοι δεν
άντεχαν τα βάσανα της σκλαβιάς, την ταπείνωση και τους εξευτελισμούς, πήραν τα όπλα και
ανέβηκαν στα βουνά. Προτίμησαν να ζήσουν σαν αγρίμια στα βουνά, μα να ζήσουν ελεύθερα.
Πολλοί άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν στα ξένα, για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Στην Ευρώπη, στη
Ρωσία, κι όπου αλλού μπορούσαν. Μα όλοι τους, όπου κι αν βρίσκονταν, περίμεναν την ώρα του
ξεσηκωμού, για να τρέξουν να βοηθήσουν την πατρίδα τους.
Στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, η εκκλησία μας έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι ιερείς μας
έκαναν ότι ήταν δυνατόν, για να διασώσουν τη γλώσσα μας, την πίστη μας και την εθνική μας
κληρονομιά.
Άργησε πολύ να φτάσει η μέρα του ξεσηκωμού. Σχεδόν 400 χρόνια πικρής σκλαβιάς. Επιτέλους
όμως, έγινε το θαύμα! Στις 25 του Μάρτη του 1821, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ύψωσε το
λάβαρο της Επανάστασης και ευλόγησε τον Ιερό Αγώνα. Και όλοι οι αγωνιστές έτρεξαν να δώσουν
τον όρκο: Ελευθερία ή Θάνατος
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Όλη η σκλαβωμένη Ελλάδα ανάσανε κι όλοι οι Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονταν, άρχισαν να
ελπίζουν. Οι νεότεροι άρπαξαν τα όπλα κι έτρεξαν να ελευθερώσουν την πατρίδα τους. Το ήξεραν
ότι θα ήταν δύσκολος και άνισος ο Αγώνας, αλλά δε λύγισαν. Πολέμησαν με σθένος και
αποφασιστικότητα. Και όλη η Ευρώπη μας κοίταξε με θαυμασμό, που τολμήσαμε να τα βάλουμε
με την πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλοι έμειναν έκπληκτοι με την τόλμη και το θάρρος
των Ελλήνων!
Στον δύσκολο και μακροχρόνιο αυτόν Αγώνα, έτρεξαν να βοηθήσουν και οι Έλληνες του
εξωτερικού. Μπορεί να ζούσαν στα ξένα, μα η καρδιά τους ήταν εδώ, στην πατρίδα τους.
Στη ξηρά και στην θάλασσα, οι Έλληνες πολέμησαν με ανείπωτη αντρεία και θάρρος. Δεν
φοβήθηκαν το θάνατο και τα μαρτύρια.
Οι λαμπροί ήρωες μας, που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη λευτεριά της πατρίδας, θα
μείνουν για πάντα στην ιστορία. Ο Κολοκοτρώνης, ο Ανδρούτσος, ο Διάκος, ο Παπαφλέσσας, ο
Καραϊσκάκης, η Μπουμπουλίνα και τόσοι άλλοι.
Ποιος μπορεί να ξεχάσει την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, που απέδειξε για μίαν ακόμη φορά,
ότι οι Έλληνες ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΖΟΥΝ ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ.
Οι αγώνες για τη λευτεριά κράτησαν πολλά χρόνια. Μεγάλες οι θυσίες και χιλιάδες οι αγωνιστές,
που έδωσαν τη ζωή τους, μέχρι να φτάσει η πολυπόθητη λευτεριά. Σ΄όλους αυτούς που
θυσιάστηκαν για την πατρίδα, στρέφουμε σήμερα, έστω και για λίγο τη προσοχή μας.
Ζήτω η 25η Μαρτίου!
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ετήσιοι παν Αυστραλιανοί Αγώνες Ελληνορθόδοξων Κολλεγίων
Οι ετήσιοι Παν Αυστραλιανοί Αγώνες των Ελληνορθόδοξων Κολλεγίων θα διεξαχθούν από την Τρίτη 3 Μαΐου
μέχρι Παρασκευή 6 Μαΐου. Εφέτος τους αγώνες θα τους φιλοξενήσει το Κολλέγιο του Αντρέα στην Περθη.
Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας καλή επιτυχία στα διάφορα σπορ που θα λάβουν μέρος, όπως το
ποδόσφαιρο, την καλαθοσφαίριση και το νέτμπολ.
Το Κολλέγιο θα διοργανώσει επίσης το Φεστιβάλ Δημόσιου Λόγου (Spoken Arts Festival) ως επίσης και το
Δείπνο (Social Evening) το οποίο θα δώσει στους μαθητές την ευκαιρία για συναδέλφωση και καινούριες
φιλίες.
Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Γιορτή της Μητέρας
Την Κυριακή 8 Μαΐου τιμούμε όλες τις μητέρες για την αγάπη, την υποστήριξη και την αφοσίωσή τους στις
οικογένειές τους. Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες.

Εμβολιασμός
Ο εμβολιασμός για την Α΄ Γυμνασίου θα λάβει μέρος την Δευτέρα 9 Μαΐου.
Υπενθυμίζουμε τους γονείς να συμπληρώσουν τις αιτήσεις και να τις επιστρέψουν στη σύμβουλο τους
(Pastoral Care Coordinator).

Εξωτερικοί Διαγωνισμοί Αγγλικών και Αριθμητικής
(Literacy and Numeracy)
Τα παιδιά της Πρώτης και Τρίτης Γυμνασίου θα διαγωνιστούν στα μαθήματα των Αγγλικών (Literacy) και της
Αριθμητικής (Numeracy) από την Τρίτη 10 Μαΐου μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου.
Αυτές είναι Παν Αυστραλιανές Εξετάσεις που προετοιμάζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές θα
προετοιμαστούν για αυτές τις εξετάσεις στις τάξεις των Αγγλικών και Μαθηματικών.

Εκκλησιασμός
Υπενθυμίζουμε ότι εκκλησιασμός είναι ως εξής:
Κυριακή, 15 Μαΐου

Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και ώρα 9.30π.μ.

Εξετάσεις Α΄ Εξαμήνου
Οι εξετάσεις του Α΄ εξαμήνου έχουν προγραμματιστεί ως εξής:
 Β΄ Λυκείου, από τη Δευτέρα 16 Μαΐου έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.
 Α΄- Β΄ Γυμνασίου, από τη Δευτέρα 23 Μαΐου έως την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016.
 Γ΄ Γυμνασίου – Α΄ Λυκείου, από τη Δευτέρα 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2016.
Συνιστούμε στους μαθητές μας να αρχίσουν την προετοιμασία τους εγκαίρως για να έχουν καλύτερη
απόδοση.
Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους.

Χ. Χειράκης
Διευθυντής

St Euphemia Newsletter

9

