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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 

Κόπρανα και εντομοκτόνα 
εντοπίστηκαν στα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα

K όπρανα και πα-
ρασιτοκτόνα και 
νικοτίνη είναι 
µεταξύ των ου-

σιών που εισπνέονται 
από τους καπνιστές 
ηλεκτρονικών τσιγά-
ρων χωρίς νικοτίνη, 
σύµφωνα µε νέα µελέ-
τη. Οι ερευνητές ανέ-
λυσαν το υγρό σε ηλε-
κτρονικά τσιγάρα που 
πωλούνταν στο διαδί-
κτυο και στο εξωτερικό 
ως ελεύθερα νικοτίνης 
και βρήκαν ότι το 60% 
περιείχε το εξαιρετικά 
εθιστικό διεγερτικό. 
Βρέθηκαν επίσης ίχνη 
µιας τοξικής χηµικής 
ουσίας - 2-χλωροφαινόλης – που χρησιµοποιείται συνήθως σε εντοµο-
κτόνα, ζιζανιοκτόνα και απολυµαντικά. Ο επικεφαλής της έρευνας Αλέ-
ξανδρος Λαρκόµπ δήλωσε έκπληκτος που εντόπισε τοξίνη όπως είναι 
γνωστό ότι ερεθίζει το δέρµα. «Το συστατικό αυτό είναι ταξινοµηµένο 
ως έντονα τοξικό», δήλωσε ο καθηγητής Larcombe. Να σηµειωθεί ότι 
αν και είναι παράνοµο στην Αυστραλία να πωλούνται υγρά που περι-
έχουν νικοτίνη το ένα τρίτο των δειγµάτων της µελέτης έδειξε επίπεδα 
νικοτίνης παρόµοια µε εκείνα που έχουν τα νικοτινούχα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα. «Βρήκαµε και άλλα πράγµατα, όπως υποπροϊόντα των ζωικών 
ή ανθρώπινων σωµατικών λειτουργιών - τα οποία υποδηλώνουν ότι η 
διαδικασία παραγωγής των υγρών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα µπορεί 
να µην είναι τόσο ελεγχόµενη όσο θα µπορούσατε να ελπίζουµε», πρό-
σθεσε ο ερευνητής. Συστατικά που χρησιµοποιούνται συνήθως για την 
παρασκευή αρωµάτων, σαπουνιών, απορρυπαντικών και διαλυτών βρέ-
θηκαν επίσης. Ο καθηγητής Larcombe δήλωσε ότι τα περισσότερα είναι 
πρόσθετα τροφίµων, αλλά οι βλάβες που προκαλούν  όταν θερµανθούν 
και εισπνευσθούν είναι άγνωστες. Η µελέτη, που δηµοσιεύτηκε στην 
Ιατρική Εφηµερίδα της Αυστραλίας, έγινε σε συνεργασία µεταξύ του Ιν-
στιτούτου Kids Telethon, του Curtin University και του Πανεπιστηµίου 
της ∆υτικής Αυστραλίας.

Η Νότια Αυστραλία σκέφτεται να 
απαγορεύσει τα πλαστικά µιας χρήσης
Η απαγόρευση των πλαστικών µιας χρήσεως, συµπεριλαµβανοµένων των 
καλαµακίων, των µαχαιροπήρουνων και των φλιτζανιών καφέ, εξετάζεται 
στη Νότια Αυστραλία. Ο υπουργός περιβάλλοντος David Speirs ανέφερε 
ότι η Νότια Αυστραλία είναι η Πολιτεία που έχει τις καλύτερες επιδόσεις 
στην ανακύκλωση και ανάκτηση πόρων και για αυτό είναι σηµαντικό να 
ξεκινήσει η συζήτηση για την απαγόρευση των πλαστικών µιας χρήσης. 
«Το πλαστικό είναι ένα πολύτιµο υλικό που είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 
της σύγχρονης ζωής, αλλά η υπερβολική του χρήση καταστρέφει το περι-
βάλλον και βλάπτει τη θαλάσσια και χερσαία ζωή», δήλωσε ο υπουργός 
δήλωσε και πρόσθεσε ότι υπάρχει όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον σε πα-
γκόσµιο επίπεδο για την παύση της χρήσης πλαστικών µιας χρήσης. Τον 
Οκτώβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την πρόθεσή της 
να απαγορεύσει µια σειρά πλαστικών αντικειµένων.




