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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 

«Στείλτε τους στο σπίτι»: Ο Fraser 
Anning λέει όχι στους Σουδανούς 
και τους Μουσουλµάνους µετανάστες

Ο αµφιλεγόµενος γερουσιαστής του 
Κουίνσλαντ, Fraser Anning, δέ-
χτηκε σκληρή κριτική για τη συµ-
µετοχή του σε συγκέντρωση δια-

µαρτυρίας που έγινε στη Μελβούρνη και 
διοργανώθηκε από υπερεθνικιστικούς 
κύκλους. Ο γερουσιαστής Anning δήλω-
σε ότι εκπροσωπούσε τους ψηφοφόρους 
του στην εκδήλωση και ισχυρίστηκε ότι 
η Πολιτεία του αντιµετωπίζει προβλήµατα 
εγκληµατικότητας από αφρικανικές συµ-
µορίες. Να σηµειωθεί ότι ο ανεξάρτητος 
γερουσιαστής ταξίδεψε στο St Kilda για 
την εκδήλωση του Σαββάτου µε χρήµατα 
των φορολογουµένων. Υπερασπιζόµενος 
τις ενέργειές του, δήλωσε ότι έχει έντονες 
απόψεις για τους µουσουλµάνους και τους 
Σουδάνους µετανάστες. «∆εν θα έφερνα 
περισσότερους µουσουλµάνους ή Σουδανούς στη χώρα, θα απαγόρευα κάτι 
τέτοιο και αν κάποιος από αυτούς διαπράξει έγκληµα, θα τον έστελνα πίσω 
στη χώρα του», είπε ο Γερουσιαστής. Πέρυσι, τον Αύγουστο σε οµιλία του στο 
κοινοβούλιο, ο κ. Anning ζήτησε για πρώτη φορά να σταµατήσει η Αυστρα-
λία να δέχεται µουσουλµάνους µετανάστες και παρότρυνε τους συναδέλφους 
του για επιστροφή στην πολιτική της Λευκής Αυστραλίας. Ο γερουσιαστής 
χαρακτήρισε την κριτική που του ασκήθηκε από άλλους βουλευτές µε αφορ-
µή τη συµµετοχή του σε µια εκδήλωση που προωθεί τον ρατσισµό και την 
βία ως αβάσιµη. «Η συγκέντρωση διαµαρτυρίας δεν ήταν ρατσιστική», είπε 
στην εκποµπή Today’s Nine του Nine Network, επιµένοντας, επίσης, ότι δεν 
είναι ρατσιστής και αποστασιοποιήθηκε από τον συνδιοργανωτή της εκδήλω-
σης Blair Cottrell, ο οποίος έχει ποινικό µητρώο για ρατσιστικές και βίαιες 
επιθέσεις. Ο Cottrell έχει εκφράσει τον θαυµασµό του για τον Adolf Hitler, 
λέγοντας ότι το πορτρέτο του πρέπει να βρίσκεται σε κάθε αυστραλιανή αί-
θουσα διδασκαλίας. Ο Γερουσιαστής Άννινγκ δήλωσε ότι συναντήθηκε µε 
τον Blair Cottrell για πρώτη φορά το Σάββατο στην πορεία. Η αναπληρωτής 
ηγέτης του Εργατικού Κόµµατος, Τάνια Πλίµπρεσεκ δήλωσε ότι η συµµετο-
χή του γερουσιαστή στην πορεία ήταν «αηδιαστική». «Νοµίζω ότι η µεγάλη 
πλειοψηφία των Αυστραλών αισθάνεται αηδιασµένη όταν συνειδητοποιεί ότι 
οι φόροι της πληρώνουν τη συµµετοχή ενός Αυστραλού γερουσιαστή σε ένα 
γεγονός που επιδιώκει να διαιρέσει και όχι να ενώσει τη χώρα µας», δήλωσε 
η κα Πλίµπερσεκ στο Σίδνεϊ την Κυριακή. Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε την 
αστυνοµία της Βικτώριας για τα µέτρα που έλαβε το  Σάββατο και χαρακτήρισε 
την Αυστραλία την πιο επιτυχηµένη χώρα µετανάστευσης στον κόσµο.

Απειλεί σπίτια πυρκαγιά 
κοντά στη Μελβούρνη
Πυρκαγιά που βρίσκεται για µέρες εκτός ελέγχου απειλεί ξανά ζωές και 
σπίτια ανατολικά της Μελβούρνης. Η προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης 
που εκδόθηκε για το Willung χθες, ενηµέρωνε τους κατοίκους ότι βρί-
σκονται σε κίνδυνο και τους ζητούσε να ενεργήσουν άµεσα για να προ-
στατεύσουν τις ζωές τους. Η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά στο Rosedale την 
Παρασκευή, όταν οι θερµοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθµούς Κελσίου, 
και έχει κάψει ήδη περισσότερα από 12.000 εκτάρια αγροτικής και δασι-
κής γης. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ελέγξουν µια άλλη πυρκαγιά στο 
Strathbogie, στα βορειοανατολικά της πολιτείας, η οποία έκαψε έκταση πε-
ρίπου 65 εκταρίων. Και οι δύο πυρκαγιές θεωρούνται ύποπτες, δεδοµένου 
ότι δεν έπεσαν κεραυνοί στην περιοχή, δήλωσε ο Επίτροπος ∆ιαχείρισης 
Έκτακτων Αναγκών, Andrew Crisp.




