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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

«Ο Βρασίδας Καραλής και οι φίλοι του διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία στο ήρεμο καταφύγιο της βιβλιοθήκης του. Μαζί ερευνούν τις κληρο-
νομιές και τις εικόνες που προσδιόρισαν την ελληνική παιδεία στην πρωτότυπη μορφής τους…». Έτσι περιγράφει ο Καθηγητής του τμήματος 
Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Βρασίδας Καραλής, (που είχε την ιδέα και έχει αναλάβει την διεύθυνση 
και τον σχεδιασμό του πρότζεκτ), τη συνεργασία ανάμεσα στο τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου Σίδνεϊ και την 
εφημερίδα ΚΟΣΜΟΣ. Πρόκειται για μια σειρά αναγνώσεων με τη μορφή podcasts που αναμένεται να καλύψουν την ελληνική λογοτεχνία από 
τις αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα 4 πρώτα podcasts (Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Κωστής Παλαμάς) που 
μπορείτε να ανακαλύψετε στην διεύθυνση: 
https://podcasts.apple.com/au/podcast/vrasidas-karalis-reading-greek-literature-iv/id1547731775?i=1000505846968
Στη φωτό (Α-Δ) Ο Καθηγητής του τμήματος Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Βρασίδας Καραλής, ο Γενικός 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Χρήστος Καρράς, η εμπορική σύμβουλος του Ελληνικού Προξενείου στο Σίδνεϊ, Κάτια Γκίκιζα και ο Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής του τμήματος Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Αντώνης Δρακόπουλος. Η εφημερίδα 
Κόσμος τους ευχαριστεί θερμά για την συμμετοχή τους στο πρότζεκτ που αναμένεται να ξεπεράσει τις εκατό ηχογραφημένες αναγνώσεις κειμέ-
νων ελληνικής λογοτεχνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά και προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές και το ευρύτερο κοινό.

Συνεχίζεται η δίκη ενός πρώην δασκάλου πολεμικών τεχνών για βιασμό
Μια τρίτη γυναίκα κατέθεσε στη 
δίκη του Remzi Bektasovski, κάτοι-
κο ΝΝΟ και πρώην εκπαιδευτή πο-
λεμικών τεχνών, τώρα 22 ετών, ότι 
την κακοποίησε σεξουαλικά  τον Φε-
βρουάριο του 2017.
Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγ-
γελέα του Στέμματος, η γυναίκα είπε 
ότι οι δυο τους  γνωρίστηκαν στο 
Facebook, όπου ο Bektasovski συμ-
φώνησε να τη βοηθήσει να λύσει ένα 
πρόβλημα πληροφορικής. Η γυναίκα 
μετέβη στο σπίτι του, και όπως κατέ-
θεσε, ο κατηγορούμενος δεν ασχο-
λήθηκε με το λάπτοπ, άρχισε να τη 
φιλάει, την τράβηξε πάνω του, την πί-
εσε να κάνουν στοματικό σεξ και την 
απείλησε ότι θα της έσκιζε την μπλού-
ζα αν δεν την έβγαζε. Περιέγραψε πώς 

προσπάθησε να φύγει όταν κάποιος 
φώναξε τον κατηγορούμενο έξω από 
την πόρτα, αλλά εκείνος τη σταμάτησε 
και διείσδυσε με τη βία μέσα της.
«Του είπα ότι δεν ήθελα να κάνω σεξ 
μαζί του και είπε ότι δεν θα κάνου-
με σεξ» κατέθεσε η γυναίκα. «Πονού-
σε. Ένιωσα πολύ πόνο σε αυτήν την 
περιοχή. Άρχισα να κλαίω» είπε και 
πρόσθεσε ότι το περιστατικό διήρκε-
σε «ίσως μόλις ένα λεπτό».
«Πήγα στη γωνία και κουλουριάστηκα 
στο πάτωμα με τα ρούχα μου. Ήμουν 
σοκαρισμένη και φοβόμουν» είπε. 
«Επέστρεψε με μια πετσέτα και ρώτη-
σε αν ήμουν εντάξει. Είπα ότι ήμουν 
εντάξει, δεν είχα εμπιστοσύνη ότι το 
εννοούσε».
Η γυναίκα είπε στο δικαστήριο ότι 

ο πατέρας της την πήρε από το σπίτι 
του κ. Bektasovski αλλά δεν του είπε 
τίποτα, όμως μίλησε σε μια συμμαθή-
τριά της που η μαμά της προσφέρθη-
κε να της αγοράσει ένα χάπι το πρωί, 
επειδή ανησυχούσε για εγκυμοσύνη, 
όπως και για σεξουαλικά μεταδιδόμε-
νες λοιμώξεις – γι’ αυτό αργότερα επι-
σκέφτηκε έναν γιατρό και περιέγραψε 
λεπτομερώς τον φερόμενο βιασμό.
Ο δικηγόρος υπεράσπισης αμφισβή-
τησε την κατάθεση, υποστηρίζοντας 
ότι η σεξουαλική πράξη με τον πελά-
τη του ήταν συναινετική.
Ο κ. Bektasovski δικάζεται στο Επαρ-
χιακό Δικαστήριο του Wollongong 
για επίθεση σε τρεις νέες γυναίκες σε 
ξεχωριστές περιπτώσεις το 2016 και 
το 2017.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή
Τιμοθέου Αποστόλου επισκόπου 
και μαρτύρος (†96). Οσιομάρτυρος 
Αναστασίου του Πέρσου (†628).
Αύριο Σάββατο Κλήμεντος ιερομάρτυρος, 
επισκόπου Αγκύρας (†312). Μάρτυρος Αγα-
θαγγέλου (†312). Αθανασίου αναγνώστου.
Κυριακή Ιερομάρτυρος Βαβύλα του εν 
Σικελία (γ’ αι.). Τιμοθέου και Αγαπίου. Νεο-
φύτου του Εγκλείστου και Φίλωνος επισκό-
που Καρπασίας, των θαυματουργών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ αίθριο καιρό  
με την θερμοκρασία από 18°C - 32°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  
12, 20, 22, 32, 38, 42 και Supps 4, 41.
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Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΟΑΝΝΟΥ 
THE GREEK SCHOOL OF PARRAMATTA 
163 -165 George St, Parramatta NSW 2150 

 
 

 

Καθώς αναπτύσσεται το Ελληνικό απογευματινό σχολείο του Αγίου Ιωάννη 
Παρραμάττας, αναζητούμε έμπειρο διδακτικό προσωπικό για μαθήματα 
Νεο-ελληνικής γλώσσας σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου καθώς και 
ενηλίκους. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι ζητούνται να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στον διδακτικό τομέα, ή να βρίσκονται σε περίοδο σπουδών αυτού. Η 
εμπειρία στήν απόδοση μαθημάτων ειναι επιθυμητή. 

 
Ως μέρος του Σχολικού Προγράμματος στην Νέα Νότια Ουαλία, η γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας και η δυνατότητα μετάφρασης, θεωρείται 
απαραίτητη. 
 
Για άμεση συνεργασία παρακείλστε να επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 9635-
9480 ή 0433-683-797. 

 
 
 
 
 
 

At the Greek School of Parramatta (St Ioannis) we are looking at growing our 
team, as student demand increases.  

 
We are seeking experienced and qualified Modern Greek language teachers 
for afternoon classes, who hold an existing NESA or Community Language 
teaching qualification or may currently be studying towards this. A good 
command of both English & Greek is necessary. 

 
Our Community Language School offers Modern Greek lessons to primary & 
secondary students from Kindergarten to Year 10, also adult and teenage 
beginner & intermediate classes. 

 
Our High School course offers students a diverse program in line with the 
NSW Modern Greek Language Syllabus. 
 
We look forward to having you on our team. 

 
Please contact Nektaria 9635-9480 or Patricia on 0433-683-797 to organize a 
meeting. 
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