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Kαθολικοί και Αγγλικανοί γιόρτασαν το Πάσχα
Χ

ιλιάδες Αυστραλοί 
ε κ κ λ η σ ι ά σ τ η κ α ν 
την Κυριακή σε εκ-
κλησιές σε όλη την 

χώρα. Ο πρωθυπουργός και 
η σύζυγός του εκκλησιάστη-
καν το πρωί της Κυριακής 
στην Καθολική Εκκλησία St 
Mary Magdalene που βρίσκε-
ται στο στο ανατολικό Σίδνεϊ, 
εκεί που είναι η εκλογική 
περιφέρεια (Wentworth) 
του κ. Τέρνµπουλ. Αντίθετα 
ο επικεφαλής της οµοσπον-
διακής αντιπολίτευσης πα-
ρακολούθησε τη θεία λει-
τουργία στον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Παύλου στη Μελ-
βούρνη. Ο Αρχιεπίσκοπος 
της Μελβούρνης ∆ρ Φίλιπ 
Φράιερ ανέφερε στην οµιλία 
του στους πιστούς ότι παρά 
τη συνεχιζόµενη βία και τον 
πόνο του κόσµου, το Πάσχα 
µεταφέρει µια ελπίδα για το 
µέλλον. «Υπάρχουν βαριές 

συµφορές που τραβούν την 
προσοχή µας, ανθρώπι-
νη σκληρότητα, η δυστυχία 
της κρίσης των προσφύγων 
στον κόσµο, η φτώχεια των 

πολλών, για να αναφέρουµε 
µόνο µερικά,» είπε ο Αρχιε-
πίσκοπος της Μελβούρνης 
∆ρ Φίλιπ Φράιερ και πρό-
σθεσε “αφήστε τη δύναµη 

της ανάστασης να αλλάξει τη 
ζωή σας και να σας δώσει 
την ειρήνη.» Στην Καθολι-
κή Μητρόπολη του Περθ, ο 
Monsignor Michael Keating 

αναφέρθηκε στις πρόσφατες 
τροµοκρατικές επιθέσεις στις 
Βρυξέλλες και τη συνεχιζό-
µενη αναταραχή στη Μέση 
Ανατολή και έκλεισε οµιλία 
του µε ένα απλό µήνυµα τους 
ενορίτες που τους ζήτησε να 
οδηγούν προσεχτικά. Σχε-
δόν 300 προσκυνητές συ-
γκεντρώθηκαν στον St David  
την Αγγλικανική Μητρόπολη 
του Χόµπαρτ, και περίπου ο 
ίδιος αριθµός πιστών και  και 
τον ίδιο στον καθολικό καθε-
δρικό ναό του Χόµπαρτ. Τέ-
λος, ο Αυστραλός πρόεδρος 
της Uniting Church, Στιούαρτ 
Μακ Μίλαν, στο µήνυµά του 
τη Μεγάλη Παρασκευή, έκα-
νε έκκληση να ξεκινήσει µια 
σοβαρή εθνική συζήτηση για 
τα ζητήµατα των Αυτοχθόνων 
“που θα τους ενδυναµώσει 
και θα τους φέρει ελπίδα”.

Νεαρός κατηγορείται ότι  
σκότωσε ύποπτο για διάρρηξη

Πάνω από 8 δις θα χρειαστούν  
για την αντικατάσταση σωλήνων  
υδρεύσεως που έχουν αµίαντο

Έναν άνδρα που κατηγορείται ότι σκότωσε ύποπτο για διάρρηξη συνέ-
λαβε η αστυνοµία το περασµένο Σάββατο στο Νιουκάστλ. Η αστυνοµία 
κλήθηκε να παρέµβει µετά από αναφορές για καυγά µεταξύ τριών αν-
δρών στην Cleary Street, στο Hamilton, περίπου 3:30 π.µ. το Σάββατο. 
Όταν έφτασαν οι αστυνοµικοί αντίκρυσαν δύο άνδρες, έναν 33χρονο και 
έναν 32χρονο που κρατούσαν έναν 34χρονο ο οποίος σύµφωνα µε τους 
ισχυρισµούς τους είχε διαρρήξει µία κατοικία. Ο 34χρονος φερόµενος 
ως δράστης της διάρρηξης είχε χάσει τις αισθήσεις του και µεταφέρθηκε 
στο Νοσοκοµείο John Hunter σε κρίσιµη κατάσταση. Του δώθηκαν οι 
απαραίτητες βοήθειες χωρίς αποτέλεσµα καθώς έφυγε από τη ζωή περί-
που στις 11:30 π.µ. την Κυριακή. Ο 33χρονος που είχε προηγουµένως 
χρεωθεί µε την κατηγορία της πρόκλησης σοβαρών σωµατικών βλαβών 
κατηγορείται τώρα για φόνο.

Μεγάλη επιβάρυνση ενδέχεται να αντιµετωπίσουν οι καταναλω-
τές καθώς εκτιµάται ότι  χιλιάδες χιλιόµετρα αγωγών νερού πε-
ριέχουν αµιαντοτσιµέντο και η αντικατάσταση τους αναµένεται να 
κοστίσει 8 δις δολάρια. «Υπάρχουν εκατοµµύρια σωλήνων σε όλη 
τη χώρα που παραµένουν στο έδαφος και είναι τώρα 50, 60 ή 70 
ετών”, δήλωσε η δικηγόρος Τάνια Σεγκέλοβ, η οποία είναι µέλος 
του Οργανισµού για την εξάλειψη Αµιάντου. Οι σωλήνες βρίσκο-
νται σε όλη την Αυστραλία, αλλά είναι περισσότερες στις περιφε-
ρειακές περιοχές, όπου µερικές φορές έως και το ήµισυ του συ-
νόλου των αγωγών νερού είχε κατασκευαστεί µε αµιαντοτσιµέντο.




