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Οι φορολογούµενοι ξοδεύουν 3.000 
δολάρια την εβδοµάδα για το ενοίκιο 
µιας κατοικίας στην Καµπέρα, η οποία 
αρχικά προοριζόταν για τη διαµονή του 
πρωθυπουργού. Παρά το τσουχτερό 
ενοίκιο, ο Τόνι Άµποτ έχει αναφέρει ότι 
δεν θέλει να ζήσει σε αυτό το σπίτι. Ο 
κ. Άµποτ προς το παρόν διαµένει στο 
κέντρο εκπαίδευσης της Αυστραλιανής 
Οµοσπονδιακής Αστυνοµίας και αργό-
τερα αναµένεται να µετακοµίσει στην 
πρωθυπουργική κατοικία ( Τhe Lodge), 
η οποία, αυτή την περίοδο, υφίσταται 
σηµαντικές επισκευές.

Το τµήµα που ασχολείται µε τις υποθέ-
σεις του πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γικού Συµβουλίου, υπέγραψε συµβόλαιο 
12µηνης µίσθωση για το επίµαχο σπίτι, 
τον περασµένο Αύγουστο. 

Σύµφωνα µε την επικεφαλής του τµή-
µατος, Ελίζαµπεθ Κέλι (Elizabeth Kelly), 
ο κ. Άµποτ κατέστησε σαφές αµέσως µετά 
τις εκλογές ότι δεν θα ήθελε να ζήσει εκεί. 
Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει τώρα την 
υπηρεσία να βρει ένα τρόπο ώστε να να 
καταγγείλει τη µίσθωση.

«Από τότε που µας έγινε γνωστό ότι ο 
πρωθυπουργός δεν επιθυµεί να κατοική-
σει σε αυτό το σπίτι, έχουµε έλθει σε επα-
φή και διαπραγµατευόµαστε µε τον ιδιο-
κτήτη και τον µεσίτη και προσπαθούµε να 
πετύχουµε κάποια ρύθµιση ή να βρούµε 
ένα νέο ενοικιαστή και να µπορέσουµε 
να καταγγείλουµε τη µίσθωση», είπε η κα 
Κέλι και πρόσθεσε ότι οι “διαπραγµατεύ-
σεις συνεχίζονται ακόµη”.

Την δυσαρέσκεια του εξέφρασε και ο 
γερουσιαστής των Λίµπεραλ, Κόρι Μπερ-
νάντι, που αναρωτήθηκε γιατί η µίσθωση 
υπεγράφη πριν από τις εκλογές. “Ίσως 
έγινε µε καλές προθέσεις, αλλά µοιάζει 
πολύ αλαζονικό και δεν είµαι σίγουρος 
ότι οι φορολογούµενοι θα χαρούν µε το 
γεγονός ότι ξοδεύονται 156,000 δολάρια, 
που είναι η αξία των µισθωµάτων, για ένα 
άδειο κτίριο», είπε ο κ.  Μπερνάντι.

∆ικαιολογώντας την επιλογή και το 
ακριβό ενοίκιο, το γραφείο του πρωθυ-
πουργού ανέφερε ότι ήθελε να βρει οίκη-
µα που να είναι συγκρίσιµο µε την πρω-
θυπουργική κατοικία.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο.

Ηµερ/νία Εκδήλωση Γλώσσα Χώρος

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

Tετάρτη 11 
∆εκεµβρίου

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: 7.30µµ

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
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Η Βασιλική Επιτροπή για τη θεσµική 
αντιµετώπιση των περιστατικών της σε-
ξουαλικής κακοποίησης παιδιών, άρχισε 
να ακούει τις συγκλονιστικές καταθέσεις 
πρώην τροφίµων στο ορφανοτροφείο του 
Λίσµορ, στο Νορθ Κόουστ της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας.

Χθες το πρωί, η Επιτροπή ξεκίνησε τον 
τρίτο γύρο των δηµόσιων ακροάσεων, 
αυτή τη φορά για να εξετάσει τις καταγ-
γελίες για σεξουαλική και σωµατική κα-
κοποίηση 200 περίπου παιδιών. Ο Συ-
νήγορος Συµεών Μπέκετ, που επικουρεί 
την Επιτροπή, δήλωσε ότι η ακρόαση θα 
εξετάσει τι συνέβη στο ορφανοτροφείο 
και πως η Αγγλικανική Επισκοπή του 
Γκράφτον ανταποκρίθηκε στις καταγγελί-
ες. “Οι συνθήκες για τα παιδιά στο ορ-
φανοτροφείο ήταν σκληρές. Τη δεκαετία 
του ‘50 και του ‘60, τα τρόφιµα και τα 
είδη ένδυσης ήταν περιορισµένα. Πρώην 
τρόφιµοι του ιδρύµατος έχουν καταθέσει 
στην Βασιλική Επιτροπή ότι τα παιδιά 
ήταν συχνά πεινασµένα και έχουν δώσει 
λεπτοµερείς περιγραφές της σεξουαλικής 
κακοποίησης που υπέστησαν κατά την 
περίοδο 1944-1985”.

Ο κ. Μπέκετ αναφέρθηκε µε λεπτοµέ-
ρειες σε ορισµένες από τις επιθέσεις που 
έγιναν σε παιδιά ηλικίας πέντε ετών από 
ιερείς ή άλλους ένοικους του ιδρύµατος. 
“Τα θύµατα έχουν πει ότι η σεξουαλική 
και σωµατική κακοποίηση συχνά είχε κα-
ταστροφικές συνέπειες στην ψυχική υγεία 
τους και τις οικογένειές τους”, είπε ο κ. 

Μπέκετ.
Το 2006, η Αγγλικανική Εκκλησία 

αποζηµίωσε 38 θύµατα µέσα από εξωδι-
καστική συµφωνία. Ωστόσο, ο κ. Μπέκετ 
είπε ότι στη συνέχεια η προσέγγισης της 
εκκλησίας προς τα θύµατα άλλαξε. “Τρεις 
πρώην τρόφιµοι του ορφανοτροφείου, 
οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είχαν κακο-
ποιηθεί, στερήθηκαν κάθε οικονοµικό 
διακανονισµό”, είπε στην ακρόαση. Η 
Βασιλική Επιτροπή θα διερευνήσει κατά 
πόσον η θέση της Επισκοπής είχε αλλά-
ξει και ποιοι παράγοντες µπορεί να έχουν 
επηρεάσει την αλλαγή. Επτά πρώην φι-
λοξενούµενοι του ορφανοτροφείου ανα-
µένεται να καταθέσουν στην επιτροπή. Ο 
πρώτος µάρτυρας που εµφανίστηκε χθες 
το πρωί, αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει 
την ταυτότητά του δηµοσίως, είπε ότι είχε 
υποστεί σωµατική κακοποίηση από το 
προσωπικό και είχε κακοποιηθεί σεξου-
αλικά από τους κληρικούς. “Η εκκλησία 
δεν έκανε το καθήκον της”, είπε. “Αυτά 
που συνέβησαν εκεί µε ακολουθούν όλη 
µου τη ζωή. Έχω διαγνωστεί µε κατάθλι-
ψη και αποπειράθηκα να αυτοκτονήσω”.

Ο µάρτυρας είπε επίσης ότι όταν η 
αγωγή ξεκίνησε το 2006 η Αγγλικανική 
Εκκλησία έκανε ό, τι είναι δυνατόν για 
να εµποδίσει την υπόθεση. “Η Αγγλι-
κανική Εκκλησία έκανε τα πάντα για να 
µπει εµπόδιο στην εξέλιξη της υπόθεσης. 
Ερχόµενοι εδώ σήµερα σκέφτοµαι ότι η 
κατάσταση αυτή είναι γλυκόπικρη. Πικρή 
γιατί θα αποκαλύψω δηµοσίως για πρώ-

τη φορά, τα πράγµατα και τα γεγονότα. 
Γλυκιά, γιατί αυτά τα πράγµατα θα έρθουν 
επιτέλους στο φως”.

Έκαναν τα στραβα ματια
Ένα άλλο θύµα είπε στην Επιτροπή ότι 

τα περιστατικά κακοποίησης στο ορφα-
νοτροφείο ήταν σοβαρά, αλλά όσοι επι-
σκέπτονταν το ίδρυµα έκαναν τα στραβά 
µάτια. “Τα πράγµατα ήταν διαφορετικά, 
όταν έγραψα µια επιστολή προς την Αγ-
γλικανική Επισκοπή του Γκράφτον, το 
2005, αναφέροντας λεπτοµερώς τα περι-
στατικά”, είπε στην κατάθεση του, καθώς, 
η αρχική απάντηση της εκκλησίας ήταν 
θετική και αναγνώρισε όσα είχε υποστεί. 
Μετά την αρχική θετική ανταπόκριση, 
όταν άρχισε να µιλάει στα µέσα ενηµέρω-
σης, όλα άλλαξαν.

Πριν από τη συνεδρίαση, ο Αιδεσι-
µότατος Ντέιβιντ Χάνγκερ, αναγνώρισε 
ότι η Αγγλικανική Εκκλησία απέτυχε να 
ανταποκριθεί σωστά στις καταγγελίες: 
“Εµπλακήκαµε σε νοµικές διαµάχες αντί 
να κοιτάξουµε τους ανθρώπους και τις 
ανάγκες τους”.

Ο Αιδεσιµότατος είπε ότι η εκκλησία 
εξακολουθεί να ασχολείται µε τις καταγ-
γελίες από τα θύµατα, αλλά οι περισσό-
τεροι από τους δράστες έχουν ήδη πεθά-
νει. Είπε επίσης, ότι υπάρχουν ορισµένοι 
ύποπτοι που είναι ακόµα ζωντανοί και τις 
περιπτώσεις τους ερευνά η αστυνοµία. Οι 
ακροάσεις της επιτροπής για το ορφανο-
τροφείο θα διαρκέσουν δύο εβδοµάδες.

Πανάκριβα στοιχίζει στους 
φορολογούμενους το σπίτι 
που... δεν μένει ο Άμποτ

Ιστορίες φρίκης 
στο ορφανοτροφείο 
του Λίσμορ
Άρχισε τις ακροάσεις η Βασιλική 
Επιτροπή. ∆εκάδες τα περιστατικά 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών




