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Ο Πρωθυπουργός της Ν.Ν.Ουαλίας, Μπά-
ρι Ο’Φάρελ, διέψευσε κατηγορηµατικά τις 
πληροφορίες ότι η κυβέρνησή του θα επιτρέ-
ψει την χρήση σιγαστήρων όπλων στο κυνήγι 
άγριων ζώων στα εθνικά πάρκα της πολιτείας.

Οι εφηµερίδες του εκδοτικού συγκροτήµα-
τος Fairfax, έγραψαν χθες ότι η κυβέρνηση 
εξετάζει σχετική πρόταση, αλλά ο κ. Ο’Φάρελ 
διέψευσε τα δηµοσιεύµατα χαρακτηρίζοντάς 
τα «σκουπίδια».

«∆εν πρόκειται να αλλάξουν οι νόµοι σε ότι 
αφορά στη χρήση σιγαστήρων όπλων», υπο-
γράµµισε ο πολιτειακός Πρωθυπουργός.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσµου Εθνικών 
Πάρκων της Ν.Ν.Ουαλίας, Τζάστον Μακί, 
υποστήριξε ότι αν επιτραπεί σε κυνηγούς να 
χρησιµοποιούν σιγαστήρες, τότε θα αυξηθεί ο 
κίνδυνος τραυµατισµού πολλών ατόµων που 
δεν θα γνωρίζουν ότι υπάρχουν κυνηγοί δί-
πλα τους.

Να σηµειωθεί ότι η κυνηγετική περίοδος 
άγριων ζώων σε 77 εθνικά πάρκα της πολιτεί-
ας, αρχίζει τον Μάϊο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και 
ώρα 4 µ.µ. ο Πρέσβης της Ελλάδος στην 
Αυστραλία κ. Χαράλαµπος ∆αφαράνος, συ-
νοδευόµενος από τον Γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδος στο Σύδνεϋ κ. Βασίλειο Τόλιο και 
τον Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Βασίλειο 
Γκόκα, πραγµατοποίησαν επίσκεψη στα 
κεντρικά Γραφεία της ACARA (Australian 
Curriculum, Assessment and Reporting 
Authority) στο Σύδνεϋ. Τη συνάντηση ζήτη-
σε ο κ. Πρέσβης προκειµένου να ευχαριστή-
σει η ελληνική πλευρά την ανεξάρτητη αυτή 
αρχή (ACARA) για την συµπερίληψη της 
Ελληνικής ως ∆εύτερης γλώσσας στα πλαί-
σια του Αυστραλιανού εθνικού αναλυτικού 
προγράµµατος και για να ενηµερωθεί για 
την πορεία των εργασιών σχετικά µε τη συγ-
γραφή του Σχολικού αυτού Προγράµµατος. 
Την ελληνική αντιπροσωπία υποδέχθηκε ο 
κ. Robert Randall (Chief Executive Officer) 
µαζί µε τους συνεργάτες του κ.Nicolas 
Perkins και κ.John Gougoulis. Ο κ. Πρέσβης 
τόνισε πως η συγκεκριµένη απόφαση είναι 
ιστορικής σηµασίας για το µέλλον της Ελ-
ληνικής Γλώσσας στην Αυστραλία και για 
την καλλιέργεια της. Θα δοθεί επίσης η ευ-
καιρία σε µαθητές, που δεν έχουν ελληνικό 
πολιτισµικό υπόβαθρο, να γίνουν µέτοχοι 
της σπουδαίας αυτής κουλτούρας και θα 
ενισχυθεί ακόµα περισσότερο ο πολυπο-
λιτισµικός χαρακτήρας της Αυστραλιανής 
κοινωνίας.

Ο κύριος Randall εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για το ενδιαφέρον που εκφρά-
σαµε ως ελληνική πλευρά και αναφέρθηκε 
στην οµάδα εργασίας, αποτελούµενη από 

ειδικούς επιστήµονες στη µεθοδολογία της 
διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας από 
διάφορες Πολιτείες της χώρας, που ασχο-
λείται µε τη συγγραφή του νέου Αναλυτικού 
Προγράµµατος. Η οµάδα αυτή αποτελείται 
από τις κυρίες: Μαρία ∆ικαίου (Victoria), 
Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου (Renmark, 
South Australia), Tζίνα ∆ούκα και Πολυξέ-
νη Χριστοδουλίδη (New South Wales).

Και οι δυο πλευρές διερεύνησαν τους το-
µείς όπου µπορεί να υπάρξει συνεργασία 
και δήλωσαν την διάθεσή τους να βρίσκο-
νται σε επικοινωνία για να επιτευχθούν τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.

Το σχέδιο του Εθνικού Αναλυτικού Προ-
γράµµατος (µέχρι Year 10) θα είναι έτοιµο 
τον προσεχή Μάιο για δηµόσια διαβούλευ-
ση. Στόχος της Αυστραλιανής πλευράς εί-
ναι, µετά τη διαβούλευση, η υιοθέτησή του 
µέχρι το τέλος του έτους, αφού ληφθούν υπ’ 
όψιν προτάσεις, σχόλια και παρατηρήσεις 
που θα υποβληθούν.

Η ∆/νση της ACARA υπήρξε άκρως δε-
κτική στα θέµατα που της θέσαµε, όπως 
π.χ. η δυνατότητα όπως αξιοποιηθεί, σε ότι 
αφορά την ελληνική γλώσσα, η εµπειρία 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Κατεγράφη-
σαν οµοίως οι σκέψεις µας για την κατά το 
δυνατόν προικοδότηση του µαθήµατος ως 
επιλογής µε αντίστοιχα µόρια καθώς και για 
την πρόβλεψη στο προσεχές µέλλον δια-
βαθµίσεων δυσκολίας στις εξιτήριες εξετά-
σεις. Η ∆/νση της ACARA µας διευκρίνισε 
ότι η αρµοδιότητά της είναι να σχεδιάσει το 
Αναλυτικό Πρόγραµµα, όχι όµως η υλοποί-
ηση του.

Συνάντηση ∆αφαράνου µε Randall 

Η κυβέρνηση της Βικτόριας αποφάσι-
σε να βάλει τέλος στο θανατηφόρο συν-
δυασµό «πίνω και οδηγώ», µε µία νέα 
τεχνολογική καινοτοµία.

Με απόφαση της κυβέρνησης, όσοι 
οδηγοί συλλαµβάνονται να έχουν κατα-
ναλώσει αλκοόλ άνω του 0.5% θα υπο-
χρεώνονται, µε δικά τους έξοδα, να το-
ποθετούν µια συσκευή στο αυτοκίνητό 
τους, η οποία µπλοκάρει τον κινητήρα 
του για να µην ξεκινήσει. Η συσκευή 
αυτή κοστίζει $1.000, ενώ κάθε χρόνο 
περίπου 17.000 οδηγοί στη Βικτόρια 
συλλαµβάνονται να έχουν καταναλώσει 
αλκοόλ πάνω από το νόµιµο όριο.

Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της 
Πολιτείας, Πίτερ Ράϊαν, δήλωσε χθες 
ότι η κυβέρνηση πιστεύει πως µε το µέ-
τρο αυτό θα µειωθεί ο ετήσιος αριθµός 
των θυµάτων των τροχών κατά 10 έως 
20 άτοµα.

Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση, το 83% 
των πολιτών είναι υπέρ του µέτρου αυ-
τού για να περιοριστούν τα τροχαία δυ-
στυχήµατα. Το σύστηµα αυτό, που το-
ποθετείται στο κλειδί του αυτοκινήτου, 
αντιλαµβάνεται αν ο οδηγός έχει πιει 
παραπάνω από το κανονικό και αυτο-
µάτως µπλοκάρει τον κινητήρα για να 
µην ξεκινήσει.

Ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας ανα-
λύει την αναπνοή του οδηγού µόλις κα-
θίσει στο κάθισµά του (χωρίς να χρειά-
ζεται να φυσήξει µέσα σε µια συσκευή, 
όπως αυτή που χρησιµοποιεί σήµερα η 
Τροχαία), ενώ άλλοι αισθητήρες, που 
είναι τοποθετηµένοι σε στρατηγικά ση-
µεία, όπως στο τιµόνι και στις κλειδα-
ριές, µετρούν το αλκοόλ στο αίµα µε 
έµµεσο τρόπο, µέσω ανάλυσης του δέρ-
µατος.

Αν η ποσότητα αλκοόλ, µέσα από αυ-
τές τις συνδυασµένες αναλύσεις, βρεθεί 
πάνω από το νόµιµο όριο, η µηχανή 
του αυτοκινήτου αρνείται πεισµατικά 
να ξεκινήσει. Επιπλέον, το σύστηµα 
αυτό µπορεί να διαθέτει και κάµερα και 
καταγράφει ηλεκτρονικά πόσες φορές ο 
οδηγός εντοπίστηκε να έχει υπερβεί το 
όριο. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιού-
νται αργότερα στο δικαστήριο προκει-
µένου να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν 
ο οδηγός έχει «πάρει το µάθηµά του».

Αν κάποιος προσπαθήσει να πειράξει 
τη συσκευή τότε θα χτυπήσει ο συνα-
γερµός του αυτοκινήτου και θα κλείσει. 
Για την ώρα το µέτρο εφαρµόζεται µόνο 
σε κατά συρροή παραβάτες που έχουν 
συλληφθεί µε 0.15 περιεκτικότητα αλ-
κοόλ στο αίµα τους. 

«Όχι στους σιγαστήρες όπλων» λέει ο Ο’Φάρελ

Αισθητήρας «τσακώνει» το µεθυσµένο οδηγό

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
ΟΡΓΑΝΩΝOYΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η Σεπτεμβρίου 2013,

22 ημέρες Σύδνεϋ – Κύπρο/Λάρνακα – Ιεροσόλυμα – Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μακεδονία -  Μετέωρα – Πελοπόννησο – Ολυμπία – Πάτρα – Αθήνα – Σύδνεϋ.
Ο σύλλογος μας αγκαλιάσει όλους τους έλληνες και ελληνίδες της παροικίας δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω που είχαμε συμμετοχή επάνω από την δύναμή μας στο πρώτο γκρουπ  
105 άτομα στις 28 Μαΐου. Οργανώνουμε δεύτερο Group για να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ήταν Stand by μπορείτε με μια προκαταβολή των $2,000 να συμμετέχετε έτσι  

κλίνουμε τις αεροπορικές θέσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας με επιβάρυνση $75,00 αλλαγή ονόματος εμπιστευτείτε μας. 
Τιμή  $5,300  Περιλαμβάνει Αεροπορικά εισιτήρια Σύδνεϋ – Κύπρο – Τελ/Αβίβ– Αθήνα. Αθήνα – Σύδνεϋ. 

Ξενοδοχεία 4ον αστέρων πολυτελέστερα Λεωφορεία για περιήγηση με έλληνα ξεναγό. Πρωινά και βραδινά φαγητά. Μπορείτε να προμηθευθείτε το πρόγραμμα από τα γραφεία 
του συλλόγου  279 Forest Road Bexley entrance in Princes street από ώρα 9 – 6 Δευτέρα μέχρι Σάββατο στο Τηλ. 9567 6005 ζητήστε τον κ. Δημήτρη Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη 

Τσέλιο. Απαραιτήτως Διαβατήρια θεωρημένα ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.
 Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός mob 0405 163 720
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