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Η Ελλάδα εκπαιδευτικός προορισµός 
για µαθητές του Κολλεγίου 
του Αγίου Σπυρίδωνα

Ντίγκο ευθύνεται 
για την εξαφάνιση 
της Αζάρια

Παραδόθηκε στην αστυνομία
επικίνδυνος καταζητούμενος

Σκάφος με αιτούντες άσυλο
προσέκρουσε σε σκόπελο

«Μamma Mia» στον Άγιο Σπυρίδωνα

Αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους 
σε λεωφόρο της Μελβούρνης

ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ!

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σαράντα έξι Αυστραλούς µαθητές 
και καθηγητές του Κολλεγίου 
του Αγίου Σπυρίδωνα του Σίδ-

νεϊ, υποδέχθηκε προχθές η πρέσβης 
της Αυστραλίας κα Τζένη (Πολυξένη) 
Μπλούµφιλντ στην πρεσβευτική κα-
τοικία. Οι Αυστραλοί µαθητές µαζί µε 
τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευ-
τικούς τους βρίσκονται στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο µορφωτικού και πολιτι-
στικού προγράµµατος του Κολλεγίου 
που αποσκοπεί στην άµεση επαφή 
των µαθητών µε την ελληνική ιστο-
ρία και πολιτισµό που είναι µέρος της 
καθηµερινής διδακτέας ύλης του Κολ-
λεγίου. Αποτίοντας φόρο τιµής στους 
στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους για 
την υπεράσπιση της πατρίδας, οι µα-

θητές κατέθεσαν στεφάνι στο Μνηµείο 
του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγ-
µα και στο Κοινοπολιτειακό Πολεµι-
κό Νεκροταφείο στον Άλιµο. Κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατός τους οι 
µαθητές θα ξεναγηθούν σε αρχαιολο-
γικούς χώρους, µουσεία και µνηµεία 
της Ελλάδας. Οι µαθητές του Κολλε-
γίου επίσης συµµετείχαν στο φετινό 
πρόγραµµα των επετειακών εορτα-
σµών για την εκστρατεία της Καλλίπο-
λης που έλαβαν χώρα στη Λήµνο τον 
Απρίλιο.  Οι µαθητές συνοµίλησαν σε 
απευθείας σύνδεση (on-line)µε µαθη-
τές του Γυµνασίου Λιβαδοχωρίου της 
Λήµνου για τη σηµασία των ιστορικών 
γεγονότων και τους κοινούς ιστορι-
κούς δεσµούς των δύο λαών.

«Οι επισκέψεις αυτές αποδεικνύουν 
τους στενούς κοινοτικούς, εκπαιδευτι-
κούς και πολιτιστικούς δεσµούς ανά-
µεσα στην Αυστραλία και στην Ελλάδα 
- δεσµούς που στηρίζουν έµπρακτα οι 
πάνω από 500.000 Έλληνες της Αυ-
στραλίας, και 100.000 Αυστραλοί πο-
λίτες που ζουν µόνιµα στην Ελλάδα», 
δήλωσε η πρέσβης κα Μπλούµφιλντ 
και συνέχισε:

«Οι δεσµοί αυτοί αναδεικνύονται 
ακόµα περισσότερο αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς για την Ελλάδα. Η 
Αυστραλία πιστεύει πως η Ελλάδα θα 
καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήµα-
τά της και είναι έτοιµη να συνδράµει 
µε όποιο τρόπο µπορεί προς αυτή την 
κατεύθυνση».

Οπως αναµενόταν, η 
ιατροδικαστής της 
Βόρειας Επικράτειας, 

αποφάνθηκε χθες ότι ένα 
αγριόσκυλο «ντίγκο» ευθύνε-
ται για τον θάνατο της µικρής 
Αζάρια Τσάµπερλεϊν, που 
όπως είναι γνωστό εξαφανί-
στηκε το 1980 από αντίσκη-
νο κοντά στον ιερό βράχο του 
Ουλουρού. 

Η ιατροδικαστής Ελίζαµπεθ 
Μόρις, ανακοίνωσε στην κα-
τάµεστη αίθουσα του δικα-
στηρίου, ότι από την έρευνα 
που διενήργησε δεν υπάρχει 
αµφιβολία ότι ένα «ντίγκο» 
ευθύνεται για την εξαφάνιση 
της µικρής Αζάρια.  Όπως εί-
ναι γνωστό η εξαφάνιση της 
µόλις 10 µηνών Αζάρια το 
1980, είχε συγκλονίσει την 

αυστραλιανή κοινή γνώµη. 
Στην πολύκροτη δίκη, που 
διεξήχθη το 1982, η µητέρα 
της Αζάρια, Λίντι, υποστή-
ριξε, ότι είδε ένα ντίγκο να 
αρπάζει την κόρη της, αλλά 
δεν έγινε πιστευτή από τους 
ενόρκους. Το ∆ικαστήριο 
είχε καταδικάσει, τότε, την 
Λίντι σε ισόβια κάθειρξη, 
και το σύζυγό της, Μάϊκλ, 
µε αναστολή, για συνέργεια 
στην κάλυψη του φόνου 
της κόρης τους. Βασιλική 
Έρευνα που διενεργήθηκε 
το 1987, αθώωσε το ζεύγος 
Τσάµπερλεϊν και ακύρωσε 
τις ποινές τους. Όµως, νέα 
ιατροδικαστική έρευνα, που 
έγινε το 1995, δεν κατέληξε 
σε οριστικά συµπεράσµατα 
για την τύχη της Αζάρια.

Το άγριο ανθρωποκυ-
νηγητό της αστυνοµί-
ας για την εντόπιση 

και σύλληψη ενός από τους 
πιο επικίνδυνους καταζη-
τούµενους της Ν.Ν.Ουαλί-
ας, έληξε τη ∆ευτέρα όταν 
ο καταζητούµενος παραδό-
θηκε στην αστυνοµία, νότια 
της  πολιτείας.

Ο 28χρονος άνδρας συ-
µπεριελήφθη στον κατάλο-
γο των πιο επικίνδυνων κα-
ταζητούµενων της Ν.Ν.Ο., 
για την σεξουαλική επίθεση 
εναντίον µιας 21χρονης 
γυναίκας στο Condobolin, 
τον Μάρτιο του 2010. 

Στον 28χρονο η αστυνο-
µία άσκησε ποινική δίωξη 
για σεξουαλική επίθεση 
και πρόκληση σοβαρών 
σωµατικών κακώσεων. 
Κατηγορείται επίσης ότι µε 
ψευδείς µαρτυρίες επιχεί-
ρησε να αλλάξει την πορεία 
της ∆ικαιοσύνης Ο 28χρο-
νος όµως είχε εξαφανιστεί 
όταν αφέθηκε ελεύθερος µε 
εγγύηση. Τη ∆ευτέρα, πα-
ραδόθηκε στο αστυνοµικό 
τµήµα του Albury και χθες 
προσήχθη στο δικαστήριο 
της ίδιας περιοχής. Προφυ-
λακίστηκε δε µέχρι να γίνει 
η δίκη του.

Η πρωθυπουργός Τζού-
λια Γκίλαρντ δήλωσε 
ότι αναµένει την έκθε-

ση των αρµοδίων Αρχών για 
το περιστατικό όπου σκάφος 
που µετέφερε αιτούντες άσυ-
λο, προσέκρουσε σε σκόπελο 
υποχρεώνοντας τους επιβά-
τες να κολυµβήσουν µέχρι 
τις ακτές των Νήσων Κόκος 
για να σωθούν. Η οµοσπον-
διακή αντιπολίτευση πιέζει 
την κυβέρνηση Γκίλαρντ να 
προβεί σε διευκρινίσεις σε 
ότι αφορά στις περιστάσεις 
κάτω από τις οποίες έγινε το 
ατύχηµα στα αυστραλιανά 
χωρικά ύδατα. Να σηµειωθεί 
ότι ο υπουργός Εσωτερικών, 

Τζέϊσον Κλερ, υποστήριξε ότι 
το σκάφος που µετέφερε 32 
αιτούντες άσυλο, είχε ανα-
χαιτιστεί το βράδυ του περα-
σµένου Σαββάτου. Η πρωθυ-
πουργός τόνισε ότι περιµένει 
συµπληρωµατικές πληροφο-
ρίες για τις περιστάσεις κάτω 
από τις οποίες το σκάφος 
προσέκρουσε σε σκόπελο στα 
αυστραλιανά χωρικά ύδατα 
και συγκεκριµένα βορειοδυ-
τικά της ∆υτικής Αυστραλίας.

Στο µεταξύ άλλα δύο σκά-
φη που µετέφεραν αιτούντες 
άσυλο αναχαιτίστηκαν προ-
χθές από τις αυστραλιανές 
Αρχές κοντά στο Νησί των 
Χριστουγέννων. 

Στο πλαίσιο της καθιερωµένης πλέ-
ον µηνιαίας προβολής ταινιών 
στην αίθουσα του Αγίου Σπυρί-

δωνα στο Κίνγκσφορντ, υπό την αιγίδα 
τιου Ελληνικού Κέντρου Προνοίας της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ανακοινώνεται 
ότι αύριο, Πέµπτη 14 Ιουνίου 2012 
και ώρα 09:30 ο Κώστας Τζαβέλλας 
κι ο Τάσος Πέτρου θα παρουσιάσουν 

την µουσικοχορευτική υπερπαραγωγή 
«Μamma Mia». Την ταινία που δια-
φηµίζει όσο καµία άλλη τις οµορφιές 
των ελληνικών νησιών κι έκανε διεθνή 
µόδα τους γάµους σε αυτά. Μια µόδα 
που οδηγεί κάθε χρόνο ζευγάρια από 
όλον τον κόσµο κι όλες τις κοινωνικές 
τάξεις. Πρωταγωνιστεί η µοναδική Μέ-
ριλ Στριπ µαζί µε µία οµάδα αστέρων 

του διεθνούς κινηµατογράφου και µε 
την επένδυση της µουσικής πανδαισί-
ας των ΑΒΒΑ. Θα προσφερθούν όπως 
πάντα καφές, τσάι, µπισκότα και κου-
λούρια, όπως επίσης και µεσηµεριανό 
φαγητό, µαγειρεµένο από τις ακούρα-
στες κυρίες της Γυνακείας Επιτροπής 
του Αγίου Σπυρίδωνα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλους.

Σκηνές βγαλµένες από κινηµα-
τογραφική ταινία εκτυλίχθη-
καν προχθές στη Βικτόρια, 

όπου µικρό αεροσκάφος  έκανε 
αναγκαστική προσγείωση σε  ένα 
κλειστό τµήµα λεωφόρου κοντά στη 
Μελβούρνη. Το Cessna 172 προ-

σγειώθηκε χωρίς πρόβληµα στον 
δρόµο, γύρω στις 12 το µεσηµέρι 
της ∆ευτέρας, κοντά σε Mooroduc, 
νότια της Μελβούρνης.  Ο 50χρο-
νος πιλότος και ο 44χρονος επιβά-
της του, και οι δύο από το Rosebud, 
πραγµατοποιούσαν πτήση από το 

Tyabb όταν λόγω των άσχηµων και-
ρικών συνθηκών που επικρατούσαν 
προχθές στη Μελβούρνη, υποχρεώ-
θηκαν να κάνουν αναγκαστική προ-
σγείωση. Τόσο ο πιλότος, όσο και ο 
επιβάτης του µικρού αεροσκάφους, 
είναι σώοι και αβλαβείς.

Αναµνηστική φωτογραφία των µαθητών και καθηγητών του Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα, µε την πρέσβη της Αυστραλίας 
στην Αθήνα, κα Τζένη (Πολυξένη) Μπλούµφιλντ.


