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100 χρόνια από την ίδρυση του 
Δημοτικού Σχολείου του Earlwood
Ε ορτάστηκαν µε πανηγυρικό τρόπο το Σάββατο τα 100 χρόνια από την 

ίδρυση του ∆ηµοτικού Σχολείου του Earlwood. Με την κοπή τούρτας, 
µουσική, οµιλίες και την ανταλλαγή αναµνήσεων, πρώην και νυν µα-
θητές, γονείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν να ευχηθούν «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛ-

ΛΛΑ» και «ΝΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΣΕΙ»στο ιστορικό σχολείο. Με τη σειρά του, Ο ΚΟΣ-
ΜΟΣ εύχεται στο σχολείο να συνεχίσει για αλλα 100 χρόνια να προσφέρει 
στα γράµµατα και στο ήθος των µαθητών του. Συγχαρητήρια στην οργανωτική 
επιτροπή µε ισχυρή την ελληνική παρουσία: οι κυρίες Sandra Angel (∆ιευθύ-
ντρια), Dana Kouris, Marina Pieri, Vicki Xenikas και Χαρούλα Θεµιστοκλέους 
(η ψυχή των ελληνικών στο σχολείο).

Η νεότερη και µία από τις πιό ηλικωµένες πρώην µαθήτριες κόβουν µαζί τη γεννέθλια τούρτα του 
σχολείου.

Ο πρώην πρωθυπουργός John Howard AO απευθύνει χαιρετισµό µε φόντο τις αίθουσες όπου ήταν 
µαθητής το 1956-57. Σήµερα είναι χώροι διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού.

Οι προέδροι του µαθητικού σώµατος (School Captains) τέλεσαν άψογα τα χρέη των τελεταρχών

Συνοδευόµενος από τους προέδρους του µαθητικού σώµατος, ο πρώην µαθητής και πρώην πρω-
θυπουργός John Howard κοιτάζει την αίθουσα οπού ο ίδιος ήταν µαθητής το 1957.

Η ελληνικής καταγωγής διευθύντρια κα. Sandra Angel αναφέρθηκε στην ιστορία του σχολείου. Το 
1916, άνοιξε µε 167 µαθητές, δύο τάξεις και ένα κτίριο. Σήµερα µετρά 637 µαθητές, 26 τάξεις και 
επτά κτίρια.

Η υποψήφια για εκλογική περιφέρεια Canterbury του πολιτειακού κοινοβουλείου, κα. Σοφία Κώ-
τση, καµαρώνει τις εργασίες των µαθητών ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στην αίθουσα της κα. 
Χαρούλας Θεµιστοκλέους. Σε αυτόν τον χώρο κάποτε ήταν µαθητής κι ο µικρός John Howard. 

Το περίπτερο του 
Συλλόγου Ελλη-
νο-Αυστραλών 
Εκπαιδευτικών 
συνέβαλε στην 
έντονη ελληνική 
παρουσία στις 
εκδηλώσεις για 
τα 100α γεννέ-
θλια του ∆ηµο-
τικού Σχολείου 
του Earlwood.

Το ∆ηµοτικό Σχολείο του Earlwood όπως ήταν στις πρώτες ηµέρες λειτουργίας του.




