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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας ζη-
τάει να προσλάβει εκπαιδευτικούς  για να διδάξουν κατά το 
τρέχον σχολικό έτος  2018. 

Παρακαλούµε, οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν βιογραφι-
κό σηµείωµα:

1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: education@goc.
com.au  ή

2) στην ταχυδροµική διεύθυνση: 206-210 Lakemba 
St LAKEMBA NSW 2195 ή

3)  στα Γραφεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
Ν.Ν.Ο. , επικοινωνήστε στον αριθµό 9740 6022

Σηµείωση: Τα Γραφεία της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Ν.Ν.Ο. 

θα είναι κλειστά από 23/12/2017 έως και 1/1/2018.

MYEFO: Μειωµένο το χρέος 
κατά 23 δισεκατοµµύρια δολάρια

Βρετανίδα πέθανε σε παραλία 
της Νέας Νότιας Ουαλίας

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ EARLWOOD

Λίστα Μαθητών που βραβεύτηκαν
το 2017 στο µάθηµα των Ελληνικών

Η αναθεώρηση του προϋπολογισµού στο µέσο του έτους αναµένεται 
να δείξει ότι το ακαθάριστο χρέος της Αυστραλίας θα είναι χαµη-
λότερο κατά 23 δισ. δολάρια µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους 
2020-21, σε σύγκριση µε τις προβλέψεις του προϋπολογισµού του 

Μαΐου. Ο Θησαυροφύλακας Σκοτ Μόρισον παρουσίασε χθες τα τελευταία 
στοιχεία του προϋπολογισµού στην Καµπέρα. Τα επικαιροποιηµένα στοι-
χεία έδειχναν ότι το ακαθάριστο χρέος υποχώρησε στα 606 δισ. δολάρια 
κατά το οικονοµικό έτος 2020-21, αλλά τελικά το χρέος διαµορφώνεται στα 
583 δισεκατοµµύρια δολάρια. Η Μεσοπρόθεσµη Οικονοµική και ∆ηµοσι-
ονοµική Προοπτική (MYEFO) παρέχει επίσης περισσότερες λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τα σχέδια της κυβέρνησης να χρηµατοδοτήσει την πανεπιστηµι-
ακή εκπαίδευση µε επιπλέον δύο δισεκατοµµύρια δολάρια.

Μια γυναίκα από τη Βρετανία πέθανε αφού η πενταµελής οικογένειά της 
παρασύρθηκε από θαλάσσιο ρεύµα στην παραλία Diggers Beach της ΝΝΟ, 
στο Coffs Harbour, την Κυριακή το απόγευµα.
Η πενταµελής οικογένεια φαίνεται ότι παρασύρθηκε από ρεύµατα, και η γυ-
ναίκα κατέβαλλε προσπάθειες να σώσει τον γιο της, όταν υπέστη καρδιακή 
προσβολή.
Λουόµενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία έσπευσαν σε βο-
ήθεια της οικογένειας και κατάφεραν να τους φέρουν πίσω στην ακτή, όπου 
διαπίστωσαν ότι η 49χρονη γυναίκα είχε χάσει τις αισθήσεις της.
Οι προσπάθειες ανάνηψης απέτυχαν, ενώ µόλις έφτασε στο νοσοκοµείο 
διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ
Γ’ ΤΑΞΗ: Κωνσταντίνα  ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΥ
∆΄ΤΑΞΗ: Χρήστος  ΝΙΚΟΛΗΣ
Ε΄ΤΑΞΗ: Χάρης ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
 και Στέφανη AYΓΟΥΣΤΟΥ
Στ’ ΤΑΞΗ: Μαρία ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
Γ’ ΤΑΞΗ: Μαρίζα Τζαβάρα
∆΄ΤΑΞΗ: Αλέξανδρος ΓΈΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ε΄ΤΑΞΗ: Κάϊλα Ιλιόγλου
Στ’ ΤΑΞΗ: Βασίλης  Έαµς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Γηροκοµείου της 
Ελληνικής Κοινότητας κατά τον µήνα ∆εκέµβριο, την Πέ-
µπτη και ώρα 3µ.µ, η κα Αναστασία  ∆ιασάκου-Αναστα-
σιάδη θα µιλήσει στους ηλικιωµένους ενοίκους για το 
πραγµατικό Χριστιανικό Μήνυµα αυτών των Αγίων Ηµε-
ρών, µε διάλογο κι ανταλλαγή απόψεων του σεβαστού 
ακροατηρίου.




