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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 

Βίντεο δείχνει αστυνομικό να βιαιοπραγεί 
εναντίον ανάπηρου μέσα σε αστυνομικό τμήμα
Έ να συγκλονιστικό βίντεο 

που δόθηκε στη δημο-
σιότητα δείχνει αστυ-
νομικό της Βικτώρια να 

επιτίθεται σε έναν μεθυσμένο 
άνδρα στο αστυνομικό τμήμα του 
Geelong. Το θύμα της επίθεσης 
ισχυρίζεται ότι ακόμη χειρότερος 
από την επίθεση ήταν ο χειρι-
σμός του θέματος από τις αρχές. 
Παρά το γεγονός ότι το βίντεο 
της επίθεσης καταγράφει το πε-
ριστατικό που έγινε το 2013, η 
αστυνομία έκρινε ότι η συμπερι-
φορά του αστυνομικού Michael 
Cooke δεν ήταν λόγος να απο-
λυθεί. Να σημειωθεί ότι το θύμα 
ισχυρίζεται ότι η αστυνομία δεν 
τον ενημέρωσε για το δικαστή-
ριο. Στις 11 Ιανουαρίου 2013, ο 
Phil Dickson που είναι ανάπηρος 
βρέθηκε από την αστυνομία στο 
παρκαρισμένο αυτοκίνητό του 
έξω από ένα σούπερ μάρκετ στην 
περιφερειακή Βικτώρια και έχο-

ντας καταναλώσει μεγάλη ποσό-
τητα αλκοόλ. Ο κ. Dickson είχε 
χωρίσει πρόσφατα από τη σύζυγό 
του. Ο κ. Dickson, που τότε ήταν 
62 ετών, συνελήφθη για το αδί-
κημα της οδήγησης υπό την επή-
ρεια αλκοόλ και γιατί πρόσβαλε 
έναν από τους αστυνομικούς που 

τον συνέλαβαν. Το βίντεο από το 
αστυνομικό τμήμα του Geelong, 
δείχνει τον αστυνομικό να ζητάει 
από τον κ. Dickson να βγάλει τη 
ζώνη του, γεγονός που προκαλεί 
την πτώση του παντελονιού του. 
Ο κ. Dickson ρίχνει τη ζώνη του 
στο έδαφος και τότε ο αστυνομι-
κός Michael Cooke τον χτυπάει 
στο κεφάλι και τον ρίχνει με δύ-
ναμη στο έδαφος. Ο κ. Dickson 
υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο 
κεφάλι, ο οποίος απαιτούσε άμε-
ση νοσηλεία. Σε δήλωση του, 
εκπρόσωπος της Αστυνομίας της 
Βικτώριας δήλωσε: «Μην κάνετε 
λάθος, αυτός δεν είναι ο τρόπος 
με τον οποίο αναμένουμε από 
τους αξιωματικούς μας να συμπε-
ριφέρονται. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο το περιστατικό δι-

ερευνήθηκε διεξοδικά και ο αξι-
ωματικός κατηγορήθηκε για το 
ποινικό αδίκημα της επίθεσης. 
Όλες οι διαθέσιμες πληροφορί-
ες και τα αποδεικτικά στοιχεία 
παρουσιάστηκαν στο δικαστή-
ριο. Οι πολίτες πρέπει να είναι 
βέβαιοι ότι η Αστυνομία της Βι-
κτώριας δεσμεύεται να βελτιώ-
νει συνεχώς τις εσωτερικές της 
διαδικασίες για τη διερεύνηση 
καταγγελιών κατά των αξιωματι-
κών της». Μετά το περιστατικό, ο 
κ. Dickson μπήκε σε πρόγραμμα 
αποτοξίνωσης το τελείωσε επιτυ-
χημένα και τώρα είναι εθελοντής 
σε τοπικό φιλανθρωπικό οργανι-
σμό. «Θα μπορούσα να είμαι νε-
κρός και είμαι βέβαιος ότι κανείς 
δεν θα ρωτούσε πως έγινε», δή-
λωσε ο κ. Dickson.

Οι κορυφαίοι επιστήμονες θα εξετάσουν τα αίτια των 
μαζικών θανάτων ψαριών στον ποταμό Darling 
Η Αυστραλιανή Ακαδημία Επιστημών θα συγκεντρώσει μια ομάδα ειδικών 
για να εξετάσουν τα αίτια που οδήγησαν σε μαζικό θάνατο ψαριών στον 
ποταμό Darling. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την απόφαση του επικε-
φαλής των Εργατικών ο οποίος ζήτησε από μερικούς από τους κορυφαίους 
επιστήμονες της Αυστραλίας να εξετάσουν τα αίτια της οικολογικής καταστρο-
φής - η οποία οδήγησε στο θάνατο περίπου 1 εκατομμύριο ψάρια και που η 
έκθεση τους θα παραδοθεί εγκαίρως, πριν την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου. Σε μια επιστολή προς την ακαδημία, ο Shorten δήλωσε μεταξύ 
άλλων:  «ως ηγέτης της αντιπολίτευσης, θεωρώ άμεση προτεραιότητά μου να 
ανακαλύψω τι συνέβη και να εξασφαλίσω ότι τα επιστημονικά στοιχεία θα 
παρουσιαστούν ενώπιον του Κοινοβουλίου για να λάβουμε τις κατάλληλες 
αποφάσεις για ένα υγιές ποτάμιο σύστημα». Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα 
παρέχει επίσης συμβουλές σχετικά με το εάν η αλλαγή του κλίματος έχει οδη-
γήσει σε απότομη αλλαγή των εισροών στο ποτάμιο σύστημα.


