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Εορταστικό ∆είπνο και βραβεύσεις από το σύλλογο 
Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών

Γ
ια να εορτάσει το τέλος του σχο-
λικού έτους, να τιµήσει φίλους 
και χορηγούς και να ευχηθεί Χα-
ρούµενα Χριστούγεννα και Ευτυ-

χισµένο το Νέο Έτος, ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών της ΝΝΟ επέλεξε τη φιλόξενη 
Ταβέρνα ‘Γειά Μας’ στο St Peters. Όπως 
δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, ∆ρ 
Παναγιώτης ∆ιαµάντης, “Επιλέξαµε να 
κάνουµε µία χαµηλών τόνων εκδήλωση 
πριν ξεκινήσουν οι γιορτές”. Στον σύντο-
µο χαιρετισµό του, ευχαρίστησε τα µέλη 
του συµβουλίου για την υποστήριξή τους 
καθώς όπως είπε αυτά αποτελούν την 
καρδιά του Συλλόγου αλλά και όλους 
όσους τίµησαν µε την παρουσία τους τους 
εκπαιδευτικούς.
Το 2015, ο Σύλλογος Ελληνο-Αυστρα-
λών Εκπαιδευτικών παρουσίασε ένα 
πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων και 
συνεργασειών. Αρχής γενοµένης από τον 
Φεβρουάριο µε τα ετήσια Αριστεία Ελλη-
νικών Σπουδών που είναι η κορυφαία 
εκδήλωση της χρονιάς, υπό την αιγίδα 
του Γενικού Προξενείου. Στον χώρο του 
Πολιτειακού Κοινοβουλείου, τιµήθηκαν 
εκπαιδευτικοί και µαθητές από το ∆ηµο-
τικό µέχρι τα τµήµατα ενηλίκων, µε µεγά-
λο χορηγό την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, και χορη-
γούς την Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ, και 
άλλους. 
Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 
Macquarie, την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, και το Γε-
νικό Προξενείο, ο Σύλλογος συµµετείχε 
στην διαµόρφωση του προγράµµατος 
“∆ιδάσκοντας την Ελληνική µε τη χρήση 
τάµπλετς”, µε στόχο να επεκταθεί και σε 
άλλα κυβερνητικά σχολεία. Τον Οκτώ-
βριο, συµµετείχε  στο πλαίσιο των ∆η-
µητρίων της Παµµακεδονικής Ένωσης 
ΝΝΟ, στον µαθητικό διαγωνισµό σχεδι-
ασµού αφίσσας.
‘Με το βλέµµα στο µέλλον’, ανέφερε ο ∆ρ 
∆ιαµάντης, ‘το 2016 ετοιµάζουµε πολύ 
µεγάλες εκδηλώσεις, ξεκινώντας από τα 
Αριστεία Ελληνικών Σπουδών τον Φε-
βρουάριο. Ευελπιστούµε πως εντός του 
έτους, θα ανακοινωθεί η επέκταση του 
προγράµµατος µε τις ταµπλέτες σε δεύτε-
ρο σχολείο. Αρκεί να έχουµε την στήριξη 
των συναδέλφων και της οµογένειας.’
Ο Κόσµος εύχεται σε όλους τους εκπαι-
δευτικούς και ειδικά στο ακούραστο ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Ελ-
ληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών, µε το 
καλό να κλείσει το σχολικό έτος, καλές 
εορτές και καλή συνέχεια στο επιµορφω-
τικό τους έργο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, µε τα  µέλη του Συλλόγου Μαίρη Τατάρα (Ταµίας), Άννα Σκρίµπια και 
Χαρούλα Θεµιστοκλέους (Γραµµατέας)

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης απέδωσε 
στον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας, κ. Σωτήρη Τσουρή, πιστοποιητικό σαν 
ένα µικρό «ευχαριστώ» για την υποστήριξη της Κοινότητας στα ετήσια Αριστεία 
Ελληνικών Σπουδών.

Ο ∆ρ Βασίλης Αδραχτάς µε την Αθανασία Τσαντίδη, πέρυσι αριστούχα στο µάθηµα 
των Νεοελληνικών στο HSC.

O χορηγός των Αριστείων Ελληνικών Σπουδών κς 
Ευάγγελος Σκρίµπιας δέχετε πιστοποιητικό από τον 
∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη.

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών τίµησε επίσης τον 
συντάκτη του ‘Κόσµου’, Γιάννη ∆ραµιτινό.

Η οικογένεια του Γιάννη Τσέκα (πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων της 
περιοχής Macarthur), Στο πίσω µέρος, η παρέα της Ταµίας του Συλλόγου 
των Εκπαιδευτικών κα. Μαίρη Τατάρα.

Η πρόεδρος του Τµήµατος Αντιγόνη της ΑΧΕΠΑ, κα Ελένη Σα-
µώλη µαζί µε το στέλεχος του Τµήµατος κα Λίτσα ∆ιακοβασίλη.




