
O Κόσμος WEDNESDAY 27 NOVEMBER 2013ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 5

Στο Σίδνεϊ επέστρεψε η Angelina 
Jolie για τη συνέχιση των γυρισµάτων 
της νέας ταινίας που σκηνοθετεί µε τίτ-
λο «Unbroken». Η σταρ µετά από µήνες 
διαµονής και σκληρής δουλειάς στο 
Σίδνεϊ έκανε ένα σύντοµο ταξίδι την πε-
ρασµένη Παρασκευή στο LA, όπου της 
απενεµήθη το Ανθρωπιστικό Βραβείο 
Jean Hersholt στα Governors Adwards 
το Σάββατο.

Την συνόδευε ο σύζυγός της Brad 
Pitt, ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία τις 
τελευταίες εβδοµάδες για τα γυρίσµατα 
της ταινίας «Fury» και ο µεγαλύτερος της 
γιος, Maddox.

Πίσω στην Αυστραλία, η διάσηµη 
ηθοποιός εθεάθη στα πλατό µε ένα 
απλό, αυστηρό µαύρο φόρεµα να δί-
νει οδηγίες στους πρωταγωνιστές της 
ταινίας. Υπενθυµίζουµε ότι η σταρ του 
Χόλιγουντ, πρόσφατα βραβεύτηκε µε 
ανθρωπιστικό Όσκαρ για την προσφο-
ρά της ως πρέσβειρα καλής θελήσεως 
του ΟΗΕ.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο.

Ηµερ/νία Εκδήλωση Γλώσσα Χώρος

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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Ο πρώην δικαστής, Στρατηγος Λέν Ρό-
µπερτς Σµιθ, ο οποίος είναι επικεφαλής 
της επιτροπής που ερευνά τις καταγγε-
λίες, ανέφερε ότι, κατά το πρώτο έτος, 
υποβλήθηκαν 2.400 καταγγελίες. Του-
λάχιστον δώδεκα κατηγορούµενοι για 
επιθέσεις σε γυναίκες που υπηρετούν 
στο στρατό, εξακολουθούν να υπηρετούν 
στη ∆ύναµη Άµυνας. 

“Είµαι έκπληκτος από το εύρος και 
τη φύση των 2.400 καταγγελιών και τα 
όσα καταµαρτυρούν οι καταγγέλλοντες, 
που έχουν καταθέσει στην ειδική οµάδα, 
είπε ο κ. Ρόµπερτς Σµιθ και πρόσθεσε 
ότι “γνωρίζουµε ορισµένες περιπτώσεις 
όπου περιστατικό βιασµού έχει υποβαθ-
µιστεί σε απλό παράπτωµα και έχει αντι-
µετωπιστεί µε συνοπτικές διαδικασίες 
και µικρή πειθαρχική τιµωρία”.

Οι καταγγελίες που καταγράφονται µε 
την κωδική ονοµασία “ADFA 24” αφο-
ρούν 24 υποθέσεις βιασµών και σεξουα-
λικών επιθέσεων από 19 καταγγέλλοντες 
και έλαβαν δηµοσιότητα για πρώτη φορά 
το 1998. Οι καταγγελίες έγιναν από γυ-
ναίκες που υπηρετούσαν στις Ένοπλες 
∆υνάµεις, κατά την περίοδο που φοιτού-
σαν στη σχολή Ευελπίδων.Τα θύµατα 
ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επίθεση από 
άνδρες Ευέλπιδες και µάλιστα, µερικά 
από τα θύµατα δέχθηκαν επίθεση περισ-
σότερες από µία φορές.

Ο κ. Ρόµπερτς Σµιθ ανέφερε ότι αυτή 
την περίοδο εξετάζετε η συµπεριφορά 
και η συµµετοχή τουλάχιστον ενός εν 
ενεργεία ταγµατάρχη. “Θα εξετάσουµε 
περιπτώσεις στρατιωτικών στις υψηλό-
τερες βαθµίδες και για όσους βρεθούν 

να έχουν υποβαθµίσει τις καταγγελίες 
θα ληφθούν διοικητικά µέτρα. Υπάρχει 
µια κουλτούρα και µια νοοτροπία συγκά-
λυψης στον τρόπο που ο στρατός χειρί-
στηκε ορισµένες περιπτώσεις. Υπάρχουν 
άνθρωποι που έχουν υποστεί σοβαρή 
κακοποίηση και είναι η πρώτη φορά που 
µπορούν να διηγηθούν την ιστορία τους. 
∆ουλειά µας είναι να ακούσουµε πραγ-
µατικά τους καταγγέλλοντες, και να απο-
δώσουµε δικαιοσύνη”.

Τον περασµένο Ιούνιο, ο τότε Υπουρ-
γός Άµυνας, Στέφεν Σµιθ, δήλωσε στο 
Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο ότι τα πε-
ριστατικά κακοποίησης στο στρατό ήταν 
περισσότερο διαδεδοµένα από ό, τι εθε-
ωρείτο µέχρι τότε. Η ειδική οµάδα θα 
συνεχίσει τη διερεύνηση των καταγγελι-
ών για ακόµη 12 µήνες.

Πίσω στο Σίδνεϊ για
το «Unbroken» 
η Angelina Jolie

Βροχή καταγγελιών για κακοποίηση 
στις ένοπλες δυνάμεις
Ο επικεφαλής της ειδικής οµάδας που ερευνά τα περιστατικά κακοποίησης στις Ένοπλες 
∆υνάµεις δήλωσε έκπληκτος από την έκταση και τη φύση των καταγγελιών.


