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Central Coast 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Ενοικιάζεται σπίτι 3ων υπνοδωματίων, 
με δύο μπάνια και ξεχωριστό πλυσταριό, 

μοντέρνα κουζίνα με ανοξείδωτες συσκευές, 
ενιαία σαλονοτραπεζαρία, σύστημα κλιματι-

σμού, σκεπαστή βεράντα και ξεχωριστή είσοδο 
Ενοίκιο $420 την εβδομάδα. Κοντά σε σχολεία, 

πάρκο, σταθμό τραίνου και λεωφορείων, 
στην περιοχή Croydon Park 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε: 
0414 818 317 και ζητήστε τον Στηβ

ZHTOYNTAI ΔΥΟ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Tο Ελληνικό Απογευματινό Σχολείο 

της Ενορίας του Αγίου Ιωάννου, 

Parramatta, έχει θέσεις 

για 2 ακόμα δασκάλους. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα διδάσκουν 

παιδιά του Δημοτικού κάθε 

Τρίτη και Παρασκευή 4 με 6 μμ.  

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους 

να τηλεφωνήσουν το Γραφείο 

του Ιερού Ναού, 96 35 94 80.

Κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου 
των Ελληνοαυστραλών Εκπαιδευτικών
Σ τον Ιερό Ναό των Αγίων 

Πάντων του Μπέλμορ, την 
ημέρα της εορτής των Τρι-
ών Ιεραρχών, παρακολού-

θησε την λειτουργία ο Σύλλογος 
Ελληνοαυστραλών Εκπαιδευτικών 
και ακολούθησε κοπή της βασι-
λόπιτας. Μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας, τους εκπαιδευτικούς 
τίμησαν με την παρουσία τους ο 
πατέρας Χρήστος Τριανταφύλλου 
και ο Γενικός Πρόξενος κ. Χρή-
στος Καρράς. 
Όπως τόνισε ο κ. Καρράς, σε με-
ρικές ημέρες τιμούμε την Διεθνή 
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φε-
βρουαρίου) με την καθιερωμένη 
πλέον εκδήλωση απονομής των 
Αριστείων Ελληνικών Σπουδών. 
Στην μεγαλύτερη εκδήλωση τέ-
τοιου είδους, (φέτος είναι η  23η 
χρονιά που πραγματοποιείται ) θα 
απονεμηθούν 140 αριστεία σε μα-
θητές και φοιτητές από 50 σχολεία 
και πανεπιστήμια της Νέας Νοτίου 
Ουαλίας, παρουσία πολιτικών, εκ-
παιδευτικών και άλλων προσωπι-
κοτήτων από το χώρο των γραμμά-
των και του πολιτισμού. 
Για άλλη μία χρονιά, μέγας χορη-
γός της Τελετής Απονομής είναι 
η ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας, 

ομογενειακή οργάνωση η οποία 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εκ-
παίδευση. Όπως είναι γνωστό, η 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ έχει ξεκινήσει πρό-
γραμμα εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας και του πολιτισμού διά 
μέσου υπολογιστών σε δημοτικά 

σχολεία του Σύδνεϋ. Τα τελευταία 
χρόνια η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ έχει δαπα-
νήσει άνω των 100.000 δολαρίων 
για να στηρίξει τα ελληνικά γράμ-
ματα.


