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Θερινό Σχολείο με φοιτητές από την Αυστραλία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο

Τ
ο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μετα-
ναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, σε συνεργασία με το LOGOS 

Australian Centre for Hellenic Language & Culture 
που εδρεύει στο Flinders University of Adelaide, 
υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ένα Θε-
ρινό Σχολείο με τη συμμετοχή δώδεκα φοιτητών 
από την Αυστραλία, ελληνικής καταγωγής και μη, 
που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσ-
σας. Συγκεκριμένα κατά το διάστημα 4-24 Ιουλίου 
2016 οι φοιτητές από το Flinders University θα 
παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το πρόγραμμα 
είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, συνολικής διάρκειας 
περίπου 60 ωρών, και στο πλαίσιο του διδάσκονται 
ελληνικά σε επίπεδο αρχαρίων (beginners) και σε 
επίπεδο προχωρημένων (advanced). Τους φοιτητές 
συνοδεύουν οι καθηγητές του Flinders University κ. 

Μ. Παλακτσόγλου  και Α. Λίτινας και η διδάσκου-
σα   στο Logos Centre κ. Μ. Σιαλή. Όπως δήλωσε η 
Διευθύντρια του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. Ασπασία Χατζηδάκη, σκοπός 
του Θερινού Σχολείου είναι οι φοιτητές να παρακο-
λουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας αλλά να 
έχουν παράλληλα και μια βιωματική προσέγγιση των 
ιστορικοπολιτισμικών στοιχείων της Κρήτης μέσα 
από την υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε 
ιστορικούς χώρους και μουσεία του νησιού. Απώτε-
ρος στόχος είναι η ανάπτυξη μιας συστηματικής και 
βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. και 
του Logos Centre.

Άγριο ανθρωποκυνηγητό για την  
εντόπιση δύο δραπετών στη Ν.Ν.Ο.
Άγριο ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε χθες η αστυ-
νομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, για την εντόπιση 
και σύλληψη δύο κρατουμένων που δραπέτευσαν 
από φυλακές της δυτικής Νέας Νότιας Ουαλίας 
το Σαββατοκύριακο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας 
έκανε έκκληση στο κοινό να μην πλησιάσει τους 
δύο δραπέτες, εφόσον θεωρούνται επικίνδυνοι.
Πρόκειται για τον Geoffrey Fieldsend, 30 χρόνων 
και τον Richard Reginald Pretty, 29 χρόνων, οι 
οποίοι πιστεύεται ότι μετακινούνται με ένα κλεμ-
μένο αυτοκίνητο και ότι κρύβονται κάπου στις 
Ivanhoe και Cobar. Τελευταία φορά που θεάθηκαν 
ήταν το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στις φυλακές 
του Ivanhoe. Η αστυνομία ζητά την βοήθεια του 
κοινού στην εντόπιση των δύο ανδρών. Και οι δύο 
είναι περίπου 1.8 μ. ψηλοί με ξανθά μαλλιά και 
φορούν την πράσινη φόρμα των κρατουμένων.

Το Σαλόνι Κομμωτικής Shaydz ζητάει μαθητευόμενη,  
ενθουσιώδη, με ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά. 
Ζητάει, επίσης, πεπειραμένη κομμώτρια για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε τα παραπάνω προσόντα τηλεφωνήστε  
στο 87643993 ή στείλτε email στην διεύθυνση: rena@shaydz.com.au

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης (part time).  
Καλός μισθός για την κατάλληλη κυρία!

Για περισσότερες πληροφορίες  
επικοινωνήστε  

με τον Κώστα στο τηλ.: 0418 965 632

Zητείται πεπειραμένη μαγείρισσα 
για να εργαστεί σε Ελληνική Κουζίνα  

που προσφέρει γνήσιο ελληνικό φαγητό. 

Το Queanbeyan η χειρότερη περιοχή για τροχαία δυστυχήματα με ζώα

Αποζημίωση ζητά η οικογένεια αστυνομικίνας που αυτοκτόνησε

Για άλλη μια φορά το Queanbeyan «κέρδισε» τον 
ανεπιθύμητο τίτλο της περιοχής με τα περισσό-
τερα τροχαία δυστυχήματα στην Αυστραλία, που 
οφείλονται στην άγρια φύση.
 Συγκεκριμένα, έρευνα που διενήργησε η ασφα-
λιστική εταιρεία AAMI, αποκαλύπτει ότι οι περι-
οχές όπου γίνονται τα περισσότερα τροχαία δυ-
στυχήματα τα οποία οφείλονται σε ζώα, είναι το 
Queanbeyan (ΝΝΟ), το Bendigo στη Βικτώρια, το 

Dingo στο Κουίνσλαντ, το Singleton (ΝΝΟ)  και 
το Goulburn (ΝΝΟ).
Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι το 88% των 
τροχαίων δυστυχημάτων οφείλονται στα καγκου-
ρό. Στα ζώα «γουάλαμπις» οφείλεται το 6% των 
δυστυχημάτων, στα «γουόμπατ» το 3% και στα 
σκυλιά το 2%. Τέλος, εξακριβώθηκε ακόμη ότι 
τα περισσότερα δυστυχήματα με ζώα γίνονται τον 
χειμώνα και τις βραδυνές ώρες.

Την Πολιτεία της Ν.Ν.Ουαλίας μηνύει 
η οικογένεια μιας αστυνομικίνας που 
αυτοκτόνησε, ζητώντας εκατομμύρια δο-
λάρια ως αποζημίωση, επειδή δεν την 
είχε προστατέψει ώστε να μην βλάψει 
τον εαυτό της. Η αστυνομικίνα αυτοκτό-
νησε στις 3 Ιουλίου 2013. Ο σύζυγός 
της Andrew McDonald έχει καταθέσει 
αίτηση για αμέλεια κατά της Πολιτείας 

της Ν.Ν.Ουαλίας,  και άλλες δύο για τα 
δύο του παιδιά Jessica και Joshua. Στη 
μήνυσή του αναφέρει ότι στη διάρκεια 
της θητείας της στο αστυνομικό Σώμα η 
γυναίκα του έζηησε πολλά τραυματικά 
περιστατικά, αυτοκινητικά δυστυχήματα, 
αυτοκτονίες, επιθέσεις και δολοφονίες. 
Τόνισε ότι το 2009 είχε επηρεαστεί ψυ-
χολογικά από τον πνιγμό ενός 17χρο-

νου αγοριού και ένα τροχαίο δυστύχημα 
στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο 
άτομα. Το 2012 η McDonald αποπειρά-
θηκε να αυτοκτονήσει σε γραφείο του 
αστυνομικού σταθμού του Νιούκαστλ, 
αλλά ποτέ δεν διενεργήθηκε εσωτερική 
έρευνα στο συμβάν. Ο σύζυγός της πι-
στεύει ότι η Πολιτεία δεν έλαβε τα κα-
τάλληλα μέτρα για να την προστατέψει.


