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Τρεις νεκροί είναι ο θλιβερός απολογι-
σµός από την κατάρρευση τοίχου µήκους 15 
µέτρων – την περασµένη Πέµπτη - στο κέ-
ντρο της Μελβούρνης.

Στις παρυφές του εµπορικού κέντρου της 
Μελβούρνης, βρήκαν τραγικό θάνατο δύο 
νεαρά άτοµα, όταν ξαφνικά , ενώ περπατού-
σαν αµέριµνα, στο πεζοδρόµιο κατάρρευσε 
ένας τούβλινος τοίχος και τα καταπλάκωσε.

Μια ακόµα δεκαοκτάχρονη τραυµατίστηκε 
σοβαρά και υπέκυψε αργότερα στο νοσοκο-
µείο. Πρόκειται για την αδελφή ενός εκ των 
δύο θυµάτων την οποία προσπάθησε να σώ-
σει µε αυτοθυσία ο 19χρονος αδελφός της, 
Αλεξάντερ Ζάντερ, ο οποίος και σκοτώθηκε 
επί τόπου στην προσπάθειά του να την προ-
στατεύσει από την «βροχή» των τούβλων που 
έπεφτε πάνω τους. 

Η 18χρονη Μπρίτζετ Τζόουνς, τραυµα-
τίστηκε σοβαρά και υπέκυψε τελικά σε νο-
σοκοµείο της Μελβούρνης. Ο τοίχος που 
κατάρρευσε ανήκε στο παλιό εργοστάσιο ζυ-
θοποιίας και είχε ανακηρυχτεί διατηρητέος, 
λόγω της αρχιτεκτονικής του.

Για να σταθεί όρθιος είχε τοποθετη-
θεί ειδική στήριξη, µε ξύλινες κολώνες, 
οι οποίες ,ενδεχοµένως από τον δυνατό 
αέρα που επικρατούσε, να υποχώρησαν 
κάτω από το βάρος του µε αποτέλεσµα να 
καταρρεύσει.

Οι γονείς των άτυχων παιδιών δεν µπο-
ρούν ακόµα να πιστέψουν αυτό που συνέ-
βη ενώ το όνοµα του τρίτου θύµατος, που 
ήταν µια γυναίκα από το Μάουντ Γουέβερ-
λι ηλικίας περίπου 35 χρόνων, δεν είχε 
ανακοινωθεί.

O Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος του Μπρί-
σµπεϊν, ∆ρ Φίλιπ Ασπίναλ, οµολόγησε στο 
Πασχαλινό του µήνυµα, ότι οι εκκλησίες 
στην Αυστραλία δεν είναι «τέλειες».

Τόνισε ότι όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο 
ψεύδονται, αλλά ζήτησε από τους πιστούς 
να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στο καλό 
που κάνουν οι εκκλησίες στην ευρύτερη 
κοινωνία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ασπίναλ στο κήρυγ-
µά του στον Καθεδρικό Ναό Σεντ Τζονς 

του Μπρίσµπεϊν, τόνισε ότι «η θρησκεία 
και η εκκλησία πολλές φορές θεωρού-
νται αναχρονιστικές, ή εστίες µισαλλο-
δοξίας, αλλά αυτά δεν ανταποκρίνονται 
στην αλήθεια».

«Οι Αγγλικανοί, ανάµεσα σε άλλα, απλώ-
νουν χέρι βοήθειας στους ασθενείς στα 
νοσοκοµεία, στους φυλακισµένους, στους 
άστεγους και όλους αυτούς που έχουν προ-
σβληθεί από τον ιό του AIDS», τόνισε ο Αρ-
χιεπίσκοπος Ασπίναλ.

Οι εκκλησίες δεν είναι «τέλειες»

Τρεις οι νεκροί από κατάρρευση 
τοίχου στο κέντρο της Μελβούρνης 

Ο ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΣ ΑΡΧΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ:

                                         Αρχή μας στο «Εμείς» και στόχος 
στο «Λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» 
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Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Ομοσπονδίας έχουν 
την τιμή να σας προσκαλέσουν   

στην Παρουσίαση – Διάλεξη της Πολιτιστικού Συμβούλου 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΣΑΚΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

Η οποία διοργανώνεται υπό την Αιγίδα του Συλλόγου Ζαρακιτών «Ο ΖΑΡΑΞ» ο οποίος έχει 
αναλάβει την προεδρία της Λακωνικής Ομοσπονδίας για το έτος 2013. 

Θέμα Ομιλίας: 

  
«Η Δράση των Επιτυχημένων Ζαρακιτών στην Επιστήμη, στην 

Πολιτική, στο Εμπόριο και τον Εκκλησιαστικό Τομέα τον 19ο και 20ο 
Αιώνα» 

 

Κυριακή,  7 Απριλίου 2013,  2μμ 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου Ζαρακιτών ΝΝΟ 

196Α  Liverpool  Road, Enfield 
 
Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν  καφές, τσάι, και γλυκά.  Είσοδος ελεύθερη.  Η 

Παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα 
 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
΄Αγγελος Δούκας, Πρόεδρος 

 
Πληροφορίες: 

 
‘Αγγελος Δούκας             Τηλ. 94205555 Mob: 0401691333 
Αναστασία Αναστασιάδη Τηλ. 95232154/95683078 Mob: 0415641350 
Χρήστος Αποστολάκος  Mob: 0416106840 

 

Ο Αλεξάντερ Ζάντερ και ηαδελφή του Μπρίτζετ Τζόουνς που έχασαν τη ζωή τους όταν 
κατάρρευσε ο τούβλινος τοίχος και τους πλάκωσε

∆ύο εκατοµµύρια αλκοτέστ πραγµα-
τοποίησε η πολιτειακή αστυνοµία στη 
Ν.Ν.Ουαλία, κατά τους τελευταίους τέσσε-
ρις µήνες.

Η επιχείρηση «Πατσιούλο», άρχισε τον 
περασµένο Νοέµβριο, κατά την 30η επέ-
τειο από τότε που καθιερώθηκαν τα αλκο-
τέστ στους δρόµους της πολιτείας. 

Μέσα σε 4 µήνες, υποβλήθηκαν σε αλ-
κοστέστ 2 εκατοµµύρια οδηγοί!

Το αλκοτέστ Νο. 2,00,000 έκανε ο ίδιος 
ο ελληνικής καταγωγής υπαρχηγός της 
Αστυνοµίας της Ν.Ν.Ουαλίας, Νικ Καλ-
δάς,  σε έναν οδηγό, επί της Τζορτζ Στριτ, 

έξω από το Τάουν Χολ του Σίδνεϊ.
Ο κ. Καλδάς τόνισε κατά τους τελευταί-

ους τέσσερις µήνες συνελήφθησαν περί-
που 8,000 άτοµα, που εξακριβώθηκε ότι 
οδηγούσαν µε περιεκτικότητα αλκοόλ στο 
αίµα τους µεγαλύτερη του επιτρεπτού ορί-
ου του 0,05%. «Πέρσι υποβλήθηκαν σε 
αλκοτέστ περισσότερα από 4 εκ. οδηγοί, 
από τους οποίους 21,000 συνελήφθησαν 
για οδήγηση υπό την επίρροια αλκοόλ. 
Το αλκοτέστ έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στη µείωση των θυµάτων των τροχών της 
Ν.Ν.Ουαλίας στα τελευταία 30 χρόνια», 
τόνισε ο κ. Καλδάς.

2 εκατοµµύρια αλκοτέστ 
στη Ν.Ν.Ουαλία σε 4 µήνες


