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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 
Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας ζητάει να προσλάβει εκπαιδευτικούς  

για να διδάξουν στα Σχολεία της Κοινότητας. 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα: 

1) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@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 

Εκατοντάδες χιλιάδες ψάρια πέθαναν 
λόγω της ξηρασίας στη ΝΝΟ

K αθώς η ξηρασία συνεχίζεται σε πολλές περιοχές της ΝΝΟ, οι 
αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι ο αριθµός των ψαριών που 
πεθαίνουν στα ποτάµια θα µεγαλώσει δραµατικά. Οι συνεχής 
ξηρασία και η πρόσφατη µεγάλη πτώση της θερµοκρασίας θα 

µπορούσαν να προκαλέσουν τον µαζικό θάνατο των ψαριών στην 
περιοχή Menindee σύµφωνα µε τις έρευνες που διεξάγονται από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες. Η αλλαγή έχει διαταράξει την ανάπτυξη των 
φυκιών, επιδεινώνοντας την ποιότητα των υδάτων δήλωσε ο διευ-
θυντής του DPI Anthony Townsend. Ψάρια όπως η χρυσή πέρκα, ο 
µπακαλιάρος Murray και η οστεώδης ρέγγα (golden perch, Murray 
cod, bony herring) είναι µεταξύ των ειδών που επηρεάζονται στον 
ποταµό Namoi κοντά στο Gunnedah, τον ποταµό Lachlan στο φράγµα 
Wyangala και τον ποταµό Darling. Το ∆εκέµβριο µετά από έντονες 
βροχοπτώσεις περίπου 10.000 ψάρια ξεβράστηκαν νεκρά κατά µήκος 
40 χλµ. στις όχθες του ποταµού Darling. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
WaterNSW Adrian Langdon δήλωσε ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι η 
επιδείνωση της ποιότητας του νερού θα συνεχιστεί καθώς οι υψηλές 
θερµοκρασίες συνεχίζονται και οι βροχοπτώσεις είναι σπάνιες.

Στα 670 εκατοµµύρια ο λογαριασµός 
από την χαλαζόπτωση
Τα έξοδα επισκευής για τις ζηµιές που προκλήθηκαν από τη χαλαζοθύελλα 
που έπεσε στο Σίδνεϊ πριν µερικές εβδοµάδες έχει υπερβεί τα 670 εκατοµ-
µύρια δολάρια. Περισσότερες από 81.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί µέχρι 
στιγµής, αρχής γενοµένης στις  20 ∆εκεµβρίου, µε τις αποζηµιώσεις να 
φτάνουν τα 673,9 εκατοµµύρια δολάρια, σύµφωνα µε τις ασφαλιστικές. 
Περίπου τα τρία τέταρτα των αξιώσεων αφορούν ζηµιές σε αυτοκίνητα.
Πολλά σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζηµιές στις στέγες, τις τέντες 
και τους ηλιακούς συλλέκτες. Το Berowra Heights στο βόρειο Σίδνεϊ ήταν 
µία από τις περιοχές µε τις µεγαλύτερες ζηµιές, ενώ οι πολλές αιτήσεις για 
αποζηµίωση έγιναν και στο Λίβερπουλ στο νοτιοδυτικό τµήµα της πόλης 
και το Tamworth, στη βορειοανατολική ΝΝΟ. Ο εκπρόσωπος της ICA, 
Campbell Fuller, αναφέρει ότι ο αριθµός των αιτήσεων αυξάνεται καθώς 
οι κάτοικοι του Σίδνεϊ επιστρέφουν από τις διακοπές τους και ανακαλύ-
πτουν βλάβες στα σπίτια τους ή στα οχήµατα τους. Το ίδιο πρωί, µετά τις 
χαλαζοπτώσεις, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι υπέβαλαν αιτήσεις 
ύψους 125 εκατοµµυρίων δολαρίων.




