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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Ελληνικό απογευµατινό Σχολείο του Αγίου Ιωάννη Παρραµάττας 
αναζητά έµπειρο διδακτικό προσωπικό για µαθήµατα Νεοελληνικής 
γλώσσας  σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου καθώς και ενηλίκους.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης  στον διδακτικό τοµέα ή να βρίσκονται σε περίοδο 

σπουδών για την απόκτησή του.

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και η δυνατότητα µετάφρασης 
θεωρείται απαραίτητη καθώς αποτελεί µέρος 

του Σχολικού Προγράµµατος στην Νέα Νότια Ουαλία.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν 
στα τηλέφωνα 96 35 94 80 ή 04 33 68 37 97.

Από ανανεώσιµες πηγές το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2025

Payne: Ας είµαστε διακριτικοί 
στο ζήτηµα της αυστραλιανής 
πρεσβείας στο Ισραήλ

Η αυστραλιανή βιοµηχανία ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας θα εγκαταστήσει περισσότερα 
από δέκα γιγαβάτ νέας ηλιακής και αιολικής 
ενέργειας το 2018 και 2019. Εάν διατηρηθεί 
αυτή η τάση, η Αυστραλία θα προµηθεύεται το 
50% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώ-
σιµες πηγές ενέργειας το 2025. Η ανάλυση από 
το Ινστιτούτο Ενεργειακής Αλλαγής του Εθνικού 
Πανεπιστηµίου δείχνει ότι η εγχώρια ενεργεια-
κή βιοµηχανία επέδειξε την ικανότητα να παρά-
γει 100% ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια στις 
αρχές της δεκαετίας του 2030, εάν ο σηµερινός 

ρυθµός εγκαταστάσεων συνεχιστεί πέρα από το 
τέλος αυτής της δεκαετίας. Το περασµένο έτος 
ήταν ένα έτος ρεκόρ για τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας στην Αυστραλία, µε προστιθέµενη 
χωρητικότητα 2.200 µεγαβάτ. Το 2018 και το 
2019, η Αυστραλία θα εγκαταστήσει περίπου 
10.400 µεγαβάτ νέας ανανεώσιµης ενέργειας, η 
οποία θα περιλαµβάνει 7.200 µεγαβάτ ανανε-
ώσιµων πηγών µεγάλης κλίµακας. Αυτή η νέα 
χωρητικότητα χωρίζεται περίπου ισοµερώς µε-
ταξύ µεγάλων ηλιακών φωτοβολταϊκών, αιολι-
κών πάρκων και φωτοβολταϊκών οροφής. Αυτό 

αντιπροσωπεύει ένα κατά κεφαλήν ποσοστό 
224 βατ ανά άτοµο ανά έτος, το οποίο είναι µε-
ταξύ των υψηλότερων σε οποιοδήποτε κράτος. 
Οι προβλέψεις του ινστιτούτου βασίζονται στην 
παραδοχή ότι η ζήτηση θα παραµείνει σταθερή, 
καθώς έχει αλλάξει ελάχιστα κατά την τελευταία 
δεκαετία, και ότι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια 
µεγάλης και µικρής κλίµακας θα συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται µε τα τρέχοντα ποσοστά, µε την 
παραγωγή από βιοµάζα και υδροηλεκτρικά έργα 
να παραµένει σταθερή.

Η υπουργός Εξωτερικών 
Marise Payne αρνείται να 
αποκαλύψει δηµοσίως την 
άποψή της για την πιθανή 

µετεγκατάσταση της αυστραλιανής 
πρεσβείας στο Ισραήλ, και πιστεύει 
πως ούτε οι συνάδελφοί της πρέ-
πει να µοιράζονται τις προσωπικές 
τους απόψεις σχετικά, µέχρις ότου 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση συ-
ζητήσει επίσηµα το θέµα αργότερα 
φέτος.
«Πιστεύω πάντα ότι η διακριτικότη-
τα είναι η µεγαλύτερη αρετή» δήλω-
σε η γερουσιαστής στο ABC Radio 
τη ∆ευτέρα το βράδυ. «Νοµίζω ότι 
είναι η κατάλληλη συµπεριφορά» 
είπε.
Τα σχόλιά της έρχονται αφού ανώ-
τεροι αξιωµατούχοι της πολιτικής 
σκηνής ήρθαν σε ωµή αντιπαράθε-
ση για την πιθανή αλλαγή της τοπο-
θεσίας της πρεσβείας.
Τις τελευταίες ηµέρες, ο θησαυ-
ροφύλακας Josh Frydenberg έχει 
υποστηρίξει ότι η µετακίνηση της 
πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στην 
Ιερουσαλήµ θα είναι η σωστή από-
φαση, ενώ ο υπουργός Αµυντικής 
Βιοµηχανίας κ. Steve Ciobo είπε ότι 
θα ήταν λάθος.
Ερωτηθείς αν ήταν σκόπιµο οι συ-
νάδελφοί του να εκφράζουν τις αµε-
τακίνητες απόψεις τους, ο υπουργός 
Άµυνας Christopher Pyne δήλωσε 
τη ∆ευτέρα στο ραδιόφωνο ABC: 

«Λοιπόν, θα πρέπει να ρωτήσετε 
τους ίδιους» – µε τον κ. Frydenberg 
να επιστρέφει σύντοµα τα πυρά.
«Ο Chris έχει πει την άποψή του 
ελεύθερα για αυτό το θέµα εδώ και 
αρκετό καιρό, κι έτσι δεν ξέρω τι 
του ’ρθε σήµερα το πρωί» είπε στο 
ραδιόφωνο 2GB. «Είναι, βέβαια, 
ιδιαίτερος, είναι µοναδικός, ας τον 
αφήσουµε να παραµένει ο θρύλος 
του µεσηµεριανού του».
Η γερουσιαστής Payne είπε ότι οι 
πολιτικοί που µοιράζονται τις προ-
σωπικές τους απόψεις για το θέµα 
θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυ-
νο µια διαδικασία που βρίσκεται σε 
εξέλιξη.
«Είναι µια διαδικασία που ο πρω-
θυπουργός και η κυβέρνηση έχουν 
θέσει σε λειτουργία και νοµίζω ότι 
είναι σηµαντικό να καταστεί δυνατή 
η ολοκλήρωση αυτής της διαδικα-
σίας για να είναι πλήρης» ανέφερε.
Η Ινδονησία έχει καταστήσει σαφές 
ότι η µετεγκατάσταση της πρεσβεί-
ας θα διακινδύνευε µια κερδοφόρα 
εµπορική συµφωνία, ενώ η Μα-
λαισία προειδοποίησε ότι αυτό θα 
µπορούσε να πυροδοτήσει τροµο-
κρατικές ενέργειες.
Μετά από συνάντηση µε τον πρό-
εδρο της Ινδονησίας Joko Widodo 
την περασµένη εβδοµάδα, ο πρω-
θυπουργός Scott Morrison έχει 
υποσχεθεί να λάβει τη σχετική από-
φαση πριν από τα Χριστούγεννα.




