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«Οι Έλληνες το κάνουν καλύτερα». 
Αυτό είναι το σλόγκαν µιας πρωτότυ-
πης εκδήλωσης που θα πραγµατοποι-
ηθεί την Πέµπτη στην Αδελαΐδα µε 
αφορµή την παρουσίαση του βιβλίου 
του δικαστή Αιµίλιου Κύρου στην 
πρωτεύουσα της Νότιας Αυστραλίας. 

Πρόκειται για το αυτοβιογραφικό 
βιβλίο του οµογενή δικαστή, µε τίτλο 
«Αιµίλιο να µε λες» που είναι αφιε-
ρωµένο στους γονείς του, που είναι 
οι ήρωες του. Βοσκός ο πατέρας του 
Γιάννης, εγκατέλειψε το σχολείο σε 
ηλικία οκτώ ετών και η µάνα του ερ-
γαζόταν στο βαµβάκι και στα καπνά 
άφησε το σχολείο µόλις εννέα ετών. 
Η καταγωγή τους ήταν από το χωριό 
Σφυκιά της Ηµαθίας και στην Αυ-

στραλία µετανάστευσαν µαζί µε τον 
Αιµίλιο και τον άλλο τους γιο Θεόδω-
ρο, που σήµερα είναι γιατρός. 

Ο Αιµίλιος Κύρου είναι σήµερα 
ένας δικαστής του Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου Βικτώριας αλλά όπως λέει 
γνώρισε το άσχηµο πρόσωπο του ρα-
τσισµού στην Αυστραλία, αλλά και τα 
χρόνια αυτά της σκληρής δοκιµασίας 
καθόρισαν το χαρακτήρα του, θεµελί-
ωσαν σ’ αυτόν το ήθος της σκληρής 
δουλειάς και το ηθικό υπόβαθρο που 
γέννησε αργότερα τον επιτυχηµένο 
δικηγόρο και σήµερα δικαστή. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της 
παρουσίασης οι οµογενείς πολιτικοί 
Μαρία Βαµβακινού (οµοσπονδιακή 
βουλευτής του Εργατικού Κόµµατος), 

Νικ Ξενοφών ( ανεξάρτητος οµο-
σπονδιακός γερουσιαστής), και Τοµ 
Κουτσαντώνης (πολιτειακός υπουρ-
γός στη Νότια Αυστραλία), η πρώην 
Οµοσπονδιακή υπουργός Αµάντα 
Βάνστον, ο τηλεοπτικός κηπουρός 
Κώστας Γεωργιάδης, ο κορυφαίος νο-
µικός Μάικολ Άµποτ αλλά και ο κω-
µικός Γιώργος Καπινιάρης θα συµµε-
τέχουν σε µια συζήτηση µε θέµα «Οι 
Έλληνες το κάνουν καλύτερα». 

Η εκδήλωση οργανώνεται από το 
Ίδρυµα Ελληνικών Μελετών της Νό-
τιας Αυστραλίας και όπως εξήγησε ο 
νοµικός Χάρης Πατσούρης «οι οµιλη-
τές θα µιλήσουν µε θέµα τι σηµαίνει 
να είσαι Έλληνας. Θα αναφερθούν 
στα υπέρ και τα κατά της φυλής». 

Εκδήλωση με θέμα 
“Οι Έλληνες το κάνουν καλύτερα”

Ένας ακόμη καθολικός ιερέας 
δήλωσε ένοχος για οκτώ 
περιπτώσεις παιδεραστίας

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο.

Ηµερ/νία Εκδήλωση Γλώσσα Χώρος

Παρασκευή 15 
Νοεµβρίου

Οµιλία µε θέµα: «Η απελευθέρωση της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας» 
Οµιλήτρια: κα Βασιλική Μώραλη, Προϊστάµενη του Ελληνικού Προγράµµατος  

της Πολυεθνικής Ραδιοφωνίας SBS Ώρα: 7.30µµ
Ελληνικά

Μακεδονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου
160 Livingstone Road, Marrickville

Παρασκευή 22 
Νοεµβρίου

Οµιλία µε θέµα: «Ο Απόστολος Παύλος στην Μακεδονία - Περιήγηση και Εξάπλωση του 
Χσριστιανισµού» Οµιλητής: ∆ρ Βασίλης Αδραχτάς  Ώρα: 7.30µµ

Ελληνικά
Μακεδονική Λέσχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου

160 Livingstone Road, Marrickville

Κυριακή 24 
Νοεµβρίου

Οµιλία µε θέµα: «Οι Αδελφοί Μανάκη: Πρωτοπόροι στον Ευρωπαϊκό Σινεµά»
Η παρουσίαση θα γίνει µε την βοήθεια αποσπασµάτων από κινηµατογραφικά έργα 
 που καταγράφηκαν από τους αδελφούς Μανάκη από τα Γρεβενά της Μακεδονίας,  

στις αρχές του 1990) Οµιλητής: ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης Ώρα: 6.00µµ

Ελληνικά 
και Αγγλικά

Αίθουσα της ΑΧΕΠΑ
394 Princes’ Highway  Rockdale

Σάββατο 7 
∆εκεµβρίου

Κινηµατογραφική βραδιά: «Φιλιά εις τα Παιδιά» (‘Kisses to the Children’)
Το έργο αποτελεί φόρο τιµής για την 70η επέτειο του ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα. 

Κινηµατογραφιστής ο Βασίλης Λουλές. Εξιστορεί την διάσωση 5 εβραιοελληνόπουλων  
από Χριστιανούς κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδας.  Ώρα: 7.00µµ

Εισητήρια: $15 (συµπεριλαµβάνει µη-αλκοολούχα ποτά)

Ελληνικά 
µε 

υπότιτλους 
στα 

Αγγλικά

Greek Bilingual Bookshop 
837 New Canterbury Road

Dulwich Hill

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στους: κ. Χρήστο 0401 615 656 & κ. Δημήτρη 0414 714 807

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2013

Ένας καθολικός ιερέας αφέθηκε χθες ελεύθερος µε 
εγγύηση αφού κρίθηκε ένοχος για παιδεραστία. Οι 
οκτώ περιπτώσεις στις οποίες εµπλέκεται συνέβησαν 
στη Νέα Νότια Ουαλία κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων 30 ετών.

Ο πατέρας Finian Egan δικαζόταν για επτά αδική-
µατα µεταξύ των οποίων ήταν µια άσεµνη επίθεση και 
µια κατηγορία βιασµού που έγινε µεταξύ του 1961 
και του 1987, ενώ εργαζόταν ως ιερέας στο Λάικαρτ 
(Leichhardt) και το Κάρλιγκφορντ (Carlingford) στο 
Σίδνεϊ. Σύµφωνα µε το δικαστήριο τα θύµατα του ήταν 
κορίτσια ηλικίας µεταξύ 10 και 17 ετών.

Χθες το δικαστήριο, έκρινε τον 78χρονο ιερέα ένο-
χο και για όλα τα αδικήµατα που κατηγορούνταν. Μία 
από τις καταγγελίες ενός θύµατος έγινε γνωστή στην 
εκκλησία από το 2009, αλλά παρόλα αυτά, λίγες εβδο-
µάδες αργότερα ο ιερέας παραβρέθηκε σε λειτουργία 
που έγινε για να τιµηθεί η προσφορά του στο ποίµνιο. 
Επίσης, δεν του αφαιρέθηκε ποτέ το δικαίωµα να διε-
ξάγει λειτουργία στο Σίδνεϊ ενώ του δόθηκε και έγκρι-
ση για να κάνει το ίδιο στην Ιρλανδία, χωρίς καµία 
προειδοποίηση προς την ιρλανδική εκκλησία για τις 
καταγγελίες που είχαν γίνει εναντίον του.

Ένα από τα θύµατα του πεατέρα Egan καταδίκασε το 
χειρισµό της εκκλησίας στις κατηγορίες των θυµάτων. 
“∆εν έκαναν τίποτα”, δήλωσε η γυναίκα που διατη-
ρεί την ανωνυµία της για νοµικούς λόγους. “Κρίθηκε 
ένοχος”, είπε η γυναίκα, αλλά παρέµεινε ιερέας. Ήταν 
απλά η χειρότερη διαδικασία που µπορούσε να ακο-
λουθηθεί. Μας είπαν στην αρχή ότι θα διαρκέσει τρεις 
µήνες και χρειάστηκαν δύο χρόνια. Θα ήθελα να τους 
πω, “γιατί είναι τόσο µεγάλη καθυστέρηση; Τι συµβαί-
νει; Αν νοµίζετε ότι είναι ένοχος, τότε γιατί βρίσκεται 
ακόµη σε εξέλιξη αυτή τη διαδικασία”;

«Θλιβερή ήμερα για τήν ΚαΘολιΚή εΚΚλήσια»
Ο Επίσκοπος David Walker δήλωσε ότι “είναι µια 

θλιβερή ηµέρα για την Καθολική Εκκλησία, αλλά και 
µια ηµέρα δικαίωσης για τα θύµατα. Είµαστε πολύ 
ντροπιασµένοι, που συνέβησαν αυτά τα πράγµατα. 
Νοµίζω όµως ότι βγήκε και ένα καλό πράγµα. Είναι 
θετικό το γεγονός ότι τα θύµατα έχουν δικαιωθεί, ότι 
οι καταγγελίες τους, έχει αποδειχθεί ότι είναι αληθι-
νές”. Ο Πατέρας Egan παραµένει ελεύθερος µε εγγύη-
ση και την υποχρέωση να εµφανίζεται στην αστυνοµία 
µία φορά την εβδοµάδα.


