
5ΑΥΣΤΡΑΛΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 12 APRIL 2017

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Περιστασιακής 
Φροντίδας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας στο                 

Marrickville. 
 

          
        

Επίσης παρακολουθούμε την ατομική ανάπτυξη του παιδιού σας 
όλο το χρόνο. 

 
Είμαστε ανοιχτά από τις 8:00πμ έως και τις 5:00μμ. 

 
 Η Ημερήσια χρέωση κυμαίνεται από $84.00 μέχρι $92.00. 
 Η Πρωινή περίοδος λειτουργίας είναι από τις 8:00πμ μέχρι τις 

12:30μμ και η χρέωση  κυμαίνεται από $47.50 μέχρι $49.50 ανά   
περίοδο. 

 Η Απογευματινή περίοδος λειτουργίας είναι από τις 1:30μμ μέχρι 
τις 5:00μμ και η χρέωση κυμαίνεται από $45.00 μέχρι $47.00 ανά 
περίοδο. 

 Το ετήσιο ποσό εγγραφής αντιστοιχεί στα $65.00 ανά οικογένεια. 
 

                  
         

Centrelink. 
 

          Διεύθυνση: 356 Victoria Rd, Marrickville 
          Τηλέφωνο επικοινωνίας: 02 9558 1591 

Οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Νέας Νότιας Ουαλίας στο Petersham 

έχουν ξεκινήσει!
Τα τµήµατα του παιδικού σταθµού διακρίνονται 
σε τρεις οµάδες ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα 

(0 έως 2 ετών, 2 έως 3,5 και 3,5 έως 5 ετών αντίστοιχα)
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχεδιάζεται από παιδαγωγικά 

εξειδικευµένο προσωπικό, προσαρµόζεται στις ανάγκες των παιδιών 
εξατοµικευµένα και ενηµερώνει τους γονείς σχετικά µε την εξέλιξη 

των παιδιών σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Καθηµερινώς παρέχεται ποιοτικό µαγειρεµένο φαγητό ανάλογα µε τις 

διατροφικές ανάγκες-συνήθειες του κάθε παιδιού.
Το ωράριο λειτουργίας είναι από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 

από τις 7:30πµ έως τις 5:30µµ.
Τα σχολικά δίδακτρα για παιδιά ηλικίας 0 έως 2 ετών είναι $92,00 
ηµερησίως και για παιδιά ηλικίας 2 έως 6 ετών $90,00 αντίστοιχα.

Το επίδοµα παιδικής µέριµνας και η επιδότηση παιδιού γίνονται δεκτά 
µετά την εγγραφή των παιδιών στο Centrelink.

∆ιεύθυνση: 264 Stanmore Road, Petersham
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 02 95604040

GOC Child Care Centre
Τα Παιδία Παίζει
264 Stanmore Road
Petersham NSW 2049
P: 9560 4040 F: 9572 7811
E: gocldc@goc.com.au

O Αυστραλός φωτογράφος Daniel 
Berehulak κερδίζει για δεύτερη φορά 
το βραβείο Πούλιτζερ
O Αυστραλός φωτογράφος Daniel Berehulak κέρδισε για δεύτερη φορά 
το βραβείο Πούλιτζερ, αυτή τη φορά για την κάλυψη του βάναυσου πολέ-
µου του Προέδρου των Φιλιππίνων, Rodrigo Duterte, για τα ναρκωτικά. Ο 
Daniel Berehulak είχε καρδίσει το πρώτο του Πούλιτζερ όταν είχε καταγρά-
ψει µε το φακό του την επιδειµία του Έµπολα.

Σε συµµαχία µε τη ∆ύση καλεί η Αυ-
στραλία τη Ρωσία προκειµένου να 
βρεθεί από κοινού λύση για τη διευ-
θέτηση της συριακής κρίσης. Εξάλ-
λου, µόνο εάν πάψει η Μόσχα να 
στηρίζει τον Μπασάρ αλ Άσαντ µπο-
ρεί να βρεθεί λύση, δήλωσε η ΥΠΕΞ 
της Αυστραλίας Τζούλι Μπίσοπ. «Εί-
ναι καιρός η Ρωσία να αποσύρει την 
υποστήριξη στον Άσαντ ώστε να µπο-
ρέσουµε να επεξεργαστούµε µια πολι-
τική λύση για να υπάρξει ειρήνη σε 
αυτή τη χώρα», δήλωσε η Μπίσοπ στο 
τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Η κυβέρνηση 
της Αυστραλίας ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα 
πείσουν τη Ρωσία να πάψει να υπο-
στηρίζει τον Άσαντ, πρόσθεσε η επι-
κεφαλής της αυστραλιανής διπλωµα-

τίας. Η Τζούλι Μπίσοπ θεωρεί πως το 
χτύπηµα των ΗΠΑ µε 59 πυραύλους 
Τόµαχοκ κατά του συριακού στρα-
τού ήταν µια «αναλογική αντίδραση», 
αφού τα στρατεύµατα του Άσαντ κατη-
γορήθηκαν για µια επίθεση µε χηµικά 
όπλα στην επαρχία Ιντλίµπ.

Ένα απαγωγέας που έδεσε σε µια καρέκλα το θύµα του και το φυλάκισε 
στο µπάνιο καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Θύµα κα θύτης 
είχαν κάνει µια παράξενη συµφωνία. Ο 38χρονος Nigel Barlow, που κρί-
θηκε ένοχος από το δικαστήριο στην Κάµπερα ενοικίαζε χώρο στο σπίτι 
του θύµαστος µε το οποίο ήταν γείτονες για αν αποθηκεύει προσωπικά του 
αντικείµενα και πλήρωνε µε ναρκωτικά. Το πρόβληµα προέκυψε όταν ο 
Barlow σταµάτησε να πληρώνει µε ναρκωτικά. Τον Ιούλιο του 2015, πήγε 
στο σπίτι του θύµατος µε µια οµάδα ατόµων, διότι έµαθε το θύµα είχε δώ-
σει σε άλλους τα υπάρχοντά του, µε αντάλλαγµα ναρκωτικά. Ο ιδιοκτήτης 
του σπιτιού δέχθηκε επίθεση και µεταφέρθηκε σε σπίτι στο Wanniassa, 
στη νότια Καµπέρα, όπου κρατήθηκε δεµένος σε µια καρέκλα µέσα σε ένα 
µπάνιο. Το δικαστήριο έκρινε ότι η απαγωγή δεν ήταν προµελετηµένη γιατί 
το αυτοκίνητο των απαγωγέων ξέµεινε από βενζίνη κατά τη µεταφορά του 
θύµατος. Επίσης το δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν σαφές εάν η απαγωγή 
είχε στόχο την τιµωρία ή ήθελε να τροµάξει το θύµα για να επιστρέψει τα 
υπάρχοντα του θύτη που είχε πουλήσει για ναρκωτικά.

Η Αυστραλία καλεί τη Μόσχα 
να µην στηρίζει Άσαντ

Aπαγωγέας καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση τεσσάρων ετών




