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BEGIN YOUR JOURNEY OF LEARNING WITH US 
  

 
St Euphemia College offers academic scholarships to students from all backgrounds to afford them 
opportunities to study at one of the most consistently high performing Independent secondary schools in 
the South West region. 
Applications are welcomed from students for Years 7-12. 
 
Application Closing Date:    Monday 11 December 2017 
Academic Scholarship Entrance Examinations: Friday 15 December 2017 
 
Applications can be made by emailing office@steuphemia.nsw.edu.au who will provide applicants 
with further details. 
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2018 ACADEMIC SCHOLARSHIP 
 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός 
στο πλευρό της «Αποστολής»
Σ υνάντηση µε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστρα-

λίας κ. Στυλιανό, ανήµερα της ονοµα-
στικής του εορτής, είχε ο γενικός ∆ιευ-
θυντής της «Αποστολής» Κωνσταντίνος 

∆ήµτσας, ο οποίος επισκέφθηκε το Σίδνεϊ και 
τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, συµµετέχοντας 
στην εκστρατεία «Health Tourism in Greece».  
Ο κ. ∆ήµτσας είχε την ευκαιρία να µεταφέρει 
διά ζώσης την αδελφική αγάπη και ειλικρινή 
εκτίµηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου 
Β΄ προς τον δυναµικό εκκλησιαστικό και πνευ-
µατικό ηγέτη της ιστορικής Ελληνορθόδοξης 
Εκκλησίας στην Αυστραλία, καθώς επίσης 
και την πατρική στοργή και τον θαυµασµό του 
Προκαθηµένου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
προς την εκεί Ελληνική Εθνική Οµογένεια, η 
οποία αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες και δυ-
ναµικότερες οµογενειακές κοινότητες της ∆ια-
σποράς και η οποία συνεχίζει να προοδεύει, τι-
µώντας το ιερό όνοµα της Ορθοδόξου Πίστεως 
και της Ελληνικής Πατρίδος µας.  Ταυτόχρονα, 
ενηµέρωσε ενδελεχώς τον κ. Στυλιανό για την 
τρέχουσα δυσχερή κοινωνική κατάσταση στην 
Ελλάδα και τις προσπάθειες που καταβάλλει η 
«Αποστολή» για την συστηµατική και αποτελε-
σµατική αντιµετώπιση της βαθειάς πνευµατι-

κής, κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης, που 
µαστίζει την Ελληνική Κοινωνία τα τελευταία 
επτά χρόνια.  Ο κ. ∆ήµτσας ευχαρίστησε θερµά 
την ανά τον κόσµο Ιεραρχία του Οικουµενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και την 
απανταχού οµογένειά µας, υπογραµµίζοντας 
και εξαίροντας την αστείρευτη πατριωτική ευ-
αισθησία της προς τα εθνικά θέµατα και τα ζη-
τήµατα της µητέρας πατρίδος. Ο Σεβασµιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας επέδειξε έντονο 
ενδιαφέρον να πληροφορηθεί διάφορες πτυχές 
της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα, µε δε-
δοµένο µάλιστα το γεγονός ότι οι συνέπειες της 
κρίσεως είναι εµφανείς µέχρι και την Αυστρα-
λία, αφού χιλιάδες Έλληνες µετανάστευσαν και 
συνεχίζουν να µεταναστεύουν και πάλι στην 
µακρινή Ήπειρο.  Ο κ. Στυλιανός χαρακτήρι-
σε συγκλονιστικό το φιλανθρωπικό έργο του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυµου και της «Αποστολής» και εξέφρασε 
την ευγνωµοσύνη του, όπως χαρακτηριστικά 
είπε, για την σεµνότητα και το άοκνο ενδιαφέ-
ρον τους, στους ανθρώπους που υποφέρουν 
στην Ελλάδα. Επίσης κάλεσε τον κ. ∆ήµτσα 
να επισκεφθεί τους πρώτους µήνες του 2018 
την Αρχιεπισκοπή. Ο Γενικός ∆ιευθυντής της 
«Αποστολής» συναντήθηκε µε επιφανή στελέ-

χη της Ελληνικής Οµογένειας στη Μελβούρνη, 
όπως τον αξιότιµο κ. Βασίλειο Παπαστεργιάδη, 
πρόεδρο της µεγαλύτερης και ιστορικής Ελλη-
νικής Κοινότητας µε τον οποίο συµφώνησαν 
σε ένα ευρύ φάσµα κοινών πρωτοβουλιών και 
δράσεων.  Σε οµιλίες του τόσο στο Σίδνεϊ όσο 
και στην Μελβούρνη ο κ. ∆ήµτσας αναφέρθηκε 
στην ελληνική κρίση και στην ανάγκη της συ-
νεργασίας όλων των εµπλεκοµένων κυρίως της 
οµογένειας για να γυρίσει η χώρας µας σελίδα 
και να προχωρήσει στην ανάπτυξη. 

(Πηγή: in.gr)

∆ωρεάν άδεια κυκλοφορίας 
για όσους πληρώνουν διόδια 
ανακοίνωσε η Μπερετζικλιάν
Σύντοµα οι χρήστες του οδικού δικτύου θα δικαιούνται δωρεάν άδεια 
κυκλοφορίας αυτοκινήτου, ως µέρος της δέσµευσης της Κυβέρνησης ΝΝΟ 
για την αντιµετώπιση της πίεσης του κόστους διαβίωσης.
Η πολιτειακή Πρωθυπουργός κα Γκλάντις Μπερετζικλιάν (Gladys 
Berejiklian) ανακοίνωσε σήµερα ότι οι οδηγοί που πληρώνουν περισσό-
τερα από $25 για διόδια την εβδοµάδα, κατά µέσο όρο, σε διάρκεια µιας 
περιόδου 12 µηνών, θα δικαιούνται δωρεάν άδεια κυκλοφορίας οχήµα-
τος.
«Η πλειοψηφία των δικαιούχων αυτοκινητιστών θα εξοικονοµεί $358 
ετησίως για την άδεια κυκλοφορίας, µε πιθανή εξοικονόµηση µέχρι και 
$715 το χρόνο.
»Η ισχυρή δηµοσιονοµική θέση της Κυβέρνησης µας επιτρέπει να δώσου-
µε βοήθεια στους χρήστες των διοδίων.
»Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ έχει καταστήσει προτεραιότητα τη µείωση του 
κόστους ιδιοκτησίας οχήµατος, µε µεγάλη εξοικονόµηση παροχών µέσω 
µεταρρυθµίσεων στην άδεια κυκλοφορίας (CTP Green Slip) και την έναρ-
ξη της εφαρµογής FuelCheck» δήλωσε η κ. Μπερετζικλιάν. Η επιδότηση 
της άδειας κυκλοφορίας θα είναι διαθέσιµη για όλα τα συνήθη ιδιωτικά 
αυτοκίνητα, φορτηγάκια, 4Χ4 και µοτοσυκλέτες από 1 Ιουλίου 2018. Ο 
Υπουργός ∆υτικού Σύδνεϋ και WestConnex κ. Stuart Ayres, δήλωσε ότι 
το πρόγραµµα θα έχει αναδροµική ισχύ, ώστε οι δικαιούχοι οδηγοί θα 
µπορούν να απολαύσουν δωρεάν άδεια κυκλοφορίας οχήµατος, αν έχουν 
πληρώσει περισσότερα από $25 την εβδοµάδα µετά την 1η Ιουλίου 2017.
«Θέλουµε οι χρήστες του οδικού δικτύου της ΝΝΟ να αρχίσουν να απο-
λαµβάνουν την εξοικονόµηση όσο το δυνατόν συντοµότερα, έτσι ώστε µε 
την έναρξη του σχεδίου να περιλαµβάνονται οι προηγούµενες πληρωµές 
διοδίων.
»Έτσι παρέχεται µια δίκαιη ευκαιρία στους οδηγούς που πληρώνουν διό-
δια στο οδικό δίκτυο για να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στα αυτοκίνητά τους 
και περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους» είπε ο κ. Ayres.
Το σχέδιο θα ισχύει για τους οδηγούς ιδιωτικών οχηµάτων που χρησιµο-
ποιούν τους δρόµους µε διόδια και θα ισχύει για τυχόν νέους δρόµους µε 
διόδια στο µέλλον. Οι οδηγοί που χρησιµοποιούν τον αυτοκινητόδροµο 
M5 θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραµµα Cashback.
Ιδιωτικά οχήµατα βάρους άνω των 2795kg, όπως φορτηγά, δεν περιλαµ-
βάνονται στο σχέδιο.




