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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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΔΥΟ ΔΩΜΑΤΙΑ

Ενοικιάζονται δύο δωµάτια 
στο Κάντερµπερι. Τιµή συζητήσιµη. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
9789 3063 και ζητήστε τον κ. Βασίλη

∆εν υποστηρίζει την καµπάνια εναντίον 
του Άµποτ ο Τέρνµπουλ

David Eastman: Αθώος 
µετά από 20 χρόνια στη φυλακή

Ο πρώην πρωθυπουργός Malcolm 
Turnbull διευκρίνισε γιατί ακολούθησε 
ένα λογαριασµό Instagram εναντίον του 
Tony Abbott, η οποία έχει δηµιουργήσει 
εντάσεις εντός του Φιλελεύθερου Κόµµα-
τος. Ο λογαριασµός Instagram «Vote Tony 
Out» έχει συγκεντρώσει 10.000 οπαδούς, 
συµπεριλαµβανοµένου του κ. Turnbull, 
της συζύγου του Lucy και του γιος Alex. 
Την Πέµπτη το πρωί, ο κ. Turnbull ισχυ-
ρίστηκε ότι άνθρωποι ακολουθούν λογα-
ριασµούς στα µέσα κοινωνικής δικτύωση 
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι συµφωνούν 
πάντα µε τις επιδιώξεις αυτών που τους 
δηµιούργησαν. Ο κ. Abbott δικαιολόγη-
σε µε καυστικό χιούµορ τον κ. Turnbull, 

κατά τη διάρκεια µιας συνέντευξης ραδιο-
φώνου στα 2GB, λέγοντας «ίσως παρακο-
λουθεί το λογαριασµό, ώστε να µπορεί να 
µε βοηθήσει πιο αποτελεσµατικά».

Ο David Eastman, ο 
οποίος πέρασε σχεδόν 20 
χρόνια στη φυλακή για την 
δολοφονία ενός ανώτατου 
αξιωµατικού της αστυνοµί-
ας κρίθηκε αθώος µετά από 
νέα δίκη. Η ετυµηγορία 
του Ανώτατου ∆ικαστηρί-
ου σηµάδεψε το τέλος µιας 
δίκης που κράτησε έξι µή-
νες και κόστισε στους φο-
ρολογούµενους  εκατοµµύ-
ρια δολάρια. Ο κ. Eastman 
πέρασε 19 χρόνια στη φυ-
λακή µετά από την πρώτη 
δίκη που τον βρήκε ένο-
χο για την δολοφονία του 
Winchester, την ώρα που 
το θύµα έβγαινε από το 
αυτοκίνητό του κοντά στο 
σπίτι του το 1989. Ωστό-
σο, νέα έρευνα το 2014 
έδειξε ότι υπήρχε πρόβλη-

µα µε τα εγκληµατολογικά 
αποδεικτικά στοιχεία, µε 
αποτέλεσµα ο κ. Eastman 
να δικαστεί για δεύτερη 
φορά. Να σηµειωθεί ότι 
εξετάστηκαν 36.000 σελί-
δες καταθέσεων από πε-
ρισσότερους από 100 µάρ-
τυρες πριν το δικαστήριο 
καταλήξει στο συµπέρασµα 

ότι ο κ. Eastman δεν ήταν 
ο δολοφόνος. Ωστόσο, σε 
δήλωση της η οικογένεια 
Winchester ανέφερε: «Πι-
στεύουµε ότι η ετυµηγο-
ρία είναι λανθασµένη και 
είµαστε εξαιρετικά απο-
γοητευµένοι, δεδοµένου 
του σηµαντικού όγκου των 
αποδείξεων.»

Ούτε η Αυστραλία υπογράφει το Παγκόσµιο Σύµφωνο Μετανάστευσης

ΗΑυστραλία προστέθηκε στον κατά-
λογο των χωρών οι κυβερνήσεις 
των οποίων ανακοινώνουν πως 
δεν θα υπογράψουν το Παγκόσµιο 

Σύµφωνο για την Ασφαλή, Οµαλή και 
Τακτική Μετανάστευση του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών, καθώς ο πρωθυπουρ-
γός Σκοτ Μόρισον, ο υπουργός Εσωτερι-
κών Πίτερ Ντάτον και η υπουργός Εξωτερι-
κών Μαρίζ Πέιν τόνισαν ότι δεν θεωρούν 
πως αυτό θα ήταν προς το συµφέρον της 
χώρας. Το Παγκόσµιο Σύµφωνο για τη 

Μετανάστευση, που θα υπογραφεί επίση-
µα τον επόµενο µήνα στο Μαρόκο, σε µια 
σύνοδο που οργανώνει ο ΟΗΕ, υπάρχει 
«κίνδυνος να ενθαρρύνει την παράνοµη 
είσοδο στην Αυστραλία», αναφέρεται σε 
ανακοίνωση που δηµοσιοποίησε το γρα-
φείο του Μόρισον. Σύµφωνα µε την ανα-
κοίνωση, το σύµφωνο «δεν κάνει επαρκή 
διάκριση ανάµεσα στους ανθρώπους που 
µπαίνουν στην Αυστραλία παράνοµα και 
εκείνους που έρχονται στην Αυστραλία µε 
τον σωστό τρόπο».




