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O Adrian Attwater δικάζεται για τη δολοφονία της Lynette Daley

Ο κατηγορούµενος για την αν-
θρωποκτονία µιας γυναίκας 
που ήταν σε κατάσταση µέθης 
και βρέθηκε δολοφονηµένη 

το 2011 σε αποµακρυσµένη βόρεια 
παραλία της Νέας Νότιας Ουαλίας την 
είχε βιάσει «επανειληµµένα και άγρια», 
όπως άκουσε το σώµα των ενόρκων.
Ο κατηγορούµενος Adrian Attwater 
είχε δηλώσει τότε στην αστυνοµία ότι 
«τα κορίτσια είναι κορίτσια, τα αγόρια 
είναι αγόρια» – η φράση αυτή ακούστη-
κε στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της ΝΝΟ 
στο Coffs Harbour τη ∆ευτέρα, από µα-
γνητοφωνηµένη ανάκριση του κατηγο-
ρουµένου.
Ο Attwater αρνήθηκε την ενοχή του 
για ανθρωποκτονία και σεξουαλική 
επίθεση µε θύµα τη Lynette Daley, 33 
ετών και µητέρα εφτά παιδιών, που δο-

λοφονήθηκε στο Ten Mile Beach τον 
Ιανουάριο του 2011.
Το ζευγάρι, πότε µαζί και πότε χωρισµέ-
νο, εκείνη την περίοδο ταξίδευε συνο-
δευόµενο από τον φίλο του Attwater, 
τον Paul Maris, ηλικίας 47 ετών, ο 
οποίος επίσης αρνήθηκε την ενοχή του 
για σεξουαλική επίθεση και για παρε-
µπόδιση της έρευνας προς εντοπισµό 
αποδεικτικών στοιχείων.
Ο εισαγγελέας Philip Strickland είπε 
ότι «και οι τρεις είχαν καταναλώσει 
πολύ αλκοόλ εκείνη την ηµέρα».
Αργά το απόγευµα σταµάτησαν στην 
παραλία, και οι Attwatter και Daley 
µεταφέρθηκαν σε ένα στρώµα που βρι-
σκόταν στο πίσω µέρος του βαν του 
Maris.
Εκεί ο Attwater επιτέθηκε σεξουα-
λικά στην κ. Daley «επανειληµµένα 

και άγρια» για µερικά λεπτά, είπε ο κ. 
Strickland, µέχρι που προσκάλεσε τον 
Maris, ο οποίος συµµετείχε εξίσου βί-
αια στην πράξη του βιασµού.
Ο Attwater σταµάτησε µόνο όταν πα-
ρατήρησε το αίµα στο χέρι του, ενώ ο 
Maris έκαψε αργότερα το σουτιέν και το 
στρώµα, σύµφωνα µε τον εισαγγελέα, 
επειδή «βροµούσαν».
Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν φω-
τογραφίες που έδειχναν τραυµατισµούς 
της κ. Daley οι οποίοι προκάλεσαν ση-
µαντική απώλεια αίµατος.
Ο Attwater ισχυρίστηκε ότι η κ. Daley 
παραλίγο να πνιγεί στον ωκεανό όταν 
πήγε για κολύµπι γυµνή, κι εκείνος 
προσπάθησε να την επαναφέρει στη 
ζωή αφού τη µετέφερε πίσω στην πα-
ραλία. Όταν ερωτήθηκαν για το πώς 
έφτασαν οι τρεις τους να κάνουν οµα-

δικό σεξ, ο Attwater απάντησε: «Τέτοια 
πράγµατα συµβαίνουν... Τα κορίτσια 
είναι κορίτσια, τα αγόρια είναι αγόρια». 
Και οι δύο άντρες δήλωσαν στην αστυ-
νοµία ότι θεώρησαν πως η πράξη είχε 
τη συναίνεση της κ. Daley.
Η δίκη αναµένεται να διαρκέσει έξι 
εβδοµάδες.

Σηµαντική παρουσία αντιπροσώπων στις εργασίες 
της ΕΓΣ του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής
Μ ε σηµαντική παρουσία αντιπροσώπων οµο-

γενειακών οργανισµών µελών του ΣΑΕ 
Ωκεανίας και Άπω Ανατολής και παρατη-
ρητών ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι ερ-

γασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  του ΣΑΕ Ωκε-
ανίας και Άπω Ανατολής που πραγµατοποιήθηκε την 
Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 στην Κυπριακή Κοινότητα 
Σύδνεϋ.
Στην Συνέλευση προήδρευσε ο Συντονιστής του ΣΑΕ 
Ωκεανίας και Άπω Ανατολής Γιώργος Αγγελόπουλος 
µε τα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου Γιάννη 
Μπέλλα  -Αναπληρωτή Συντονιστή από την Βρισβά-
νη, ∆ηµήτρη Κανελλάκο -Γραµµατέα από την Μελ-
βούρνη, Μιχάλη Χριστοδούλου -Ταµία από το Σύδ-
νεϋ,  του Prof. Ανδρέα Ευδοκίου από την Αδελαΐδα  
-  και µε την παρουσία  του Alex Petrakis,  αντιπρο-
σώπου της Λογιστικής Eταιρείας  Rothsay Chartered  
Accountants που τηρεί τα λογιστικά στοιχεία του ΣΑΕ 
Ωκεανίας και Άπω Ανατολής.
Πριν από την Γενική Συνέλευση συνεδρίασε το Συ-
ντονιστικό Συµβούλιο και συζήτησε µια σειρά από 
θέµατα σχετικά µε τη λειτουργικότητα του ΣΑΕ στην 
Περιφέρεια Ωκεανίας, τους Πανελλήνιους Αγώνες 
Ωκεανίας και θέµατα που άπτονται άµεσα της Γενικής 
Συνέλευσης.
Στη Γενική Συνέλευση, µετά την έγκριση των πρακτι-
κών της προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης του Ιου-
νίου 2016, παρουσιάστηκαν τα οικονοµικά για το οι-
κονοµικό έτος 2016 καθώς επίσης και τα οικονοµικά 
για το ∆ιασυλλογικό Τουρνουά Ελληνικών Οµάδων 
που πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία  τον περασµένο 
Ιανουάριο στο Σύδνεϋ, και εγκρίθηκαν οµόφωνα 
όπως επίσης εγκρίθηκε και η αναφορά του Συντονι-
στικού Συµβουλίου σχετικά µε τις δραστηριότητες και 
τα πεπραγµένα µέσα στο 2016 και στο πρώτο εξάµη-
νο του 2017.
Οµόφωνα εγκρίθηκε και ο διορισµός του Ορκω-
τού Λογιστή και της Λογιστικής Εταιρείας Rothsay 
Chartered Accountants και σχετικό ευχαριστήριο 
ψήφισµα για τον κ. Alex Petrakis  και την Λογιστι-
κή Εταιρεία για την δεκάχρονη προσφορά τους προς 
το ΣΑΕ Ωκεανίας αλλά και στους οργανισµούς που 
λειτουργούν µε την αρωγή του ΣΑΕ στην Περιφέρεια 
Ωκεανίας.
Το Συντονιστική Συµβούλιο στην αναλυτική αναφο-
ρά, εκτός των θεµάτων που προωθήθηκαν στις αρµό-

διες ελληνικές υπηρεσίας σύµφωνα µε προηγούµενες 
αποφάσεις, εστιάστηκε :
•  Στις δηµόσιες τοποθετήσεις του Υφυπουργού Εξω-

τερικών κ. Τέρενς  Κουίκ σε µια σειρά θεµάτων που 
απασχολούν την οµογένεια συµπεριλαµβανοµένων 
και εκείνων της επανίδρυσης του ΣΑΕ και της ψή-
φου Ελλήνων του εξωτερικού εκφράζοντας ταυτό-
χρονα τη δυσαρέσκεια του που δεν του δόθηκε η 
δυνατότητα να συζητήσει και να τοποθετηθεί πάνω 
σε αυτά κι σε άλλα ζητήµατα της οµογένειας που 
έχουν σχέση µε την γενέτειρα και όχι µόνο.

-  Στη συνεργασία µε το ΑΠΘ/ Σώµα Οµότιµων καθη-
γητών για Καταγραφή Ελλήνων επιστηµόνων, Λο-
γοτεχνών, Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
και πολιτιστικών Κέντρων του Εξωτερικού και  των 
Πανελλήνιων  Αγώνων Ωκεανίας.

Αναφέρθηκαν οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν και 
προωθήθηκαν αλλά και οι δυσκολίες που παρουσι-
άζονται σε άλλες όπου η συγκοµιδή στοιχείων είναι 
χρονοβόρα και η συνεργασία των επιτροπών µας µε 
οµογενειακούς τοµείς δεν είναι η προσδοκώµενη.
-  Έκδοση Ελληνικών Οµολόγων για τους Έλληνες του 

Εξωτερικού
Το ΣΑΕ Ωκεανίας στήριξε και στηρίζει την αναθέρ-
µανση από ΑΠΘ της πρωτοβουλίας του ΣΑΕ εδώ και 
αρκετό καιρό για την Έκδοση Οµολόγων για του Έλ-
ληνες εξωτερικού. Η αρχική εισήγηση είχε έρθει στο 
Προεδρείο του ΣΑΕ από τον αείµνηστο Συντονιστή 
στις ΗΠΑ Θόδωρο Σπυρόπουλο το 2010. Τότε υπήρ-
ξε δια του Τύπου ανταπόκριση του Οικονοµικού Επι-
τελείου της Κυβέρνησης στην πρόταση του ΣΑΕ για 
την έκδοση οµολόγων για τους οµογενείς των ΗΠΑ, 
Αυστραλίας , Καναδά και Γερµανίας.
Η πρόταση σήµερα στηρίζεται εκτός από το Σώµα 
Οµότιµων Καθηγητών του ΑΠΘ, το ΣΑΕ Ωκεανίας  
και Άπω Ανατολής, ως και από την ΠΑ∆ΕΕ «Παγκό-
σµια ∆ιακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισµού»
-  Η συµβολή των Ελλήνων του Εξωτερικού στη Γενι-

κή ανάπτυξη της χώρας.
Το ΣΑΕ  Ωκεανίας συµµετείχε εγγράφως µε τις σχετι-
κές  τοποθετήσεις του στην Εκδήλωση για το παραπά-
νω θέµα που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης από το Σώµα οµότιµων καθηγητών και 
του Συλλόγου αποφοίτων του ΑΠΘ και υπό την αιγί-
δα της Πρυτανείας του  Πανεπιστηµίου.
-  Ραδιοτηλεοπτικός σταθµός των Ελλήνων Εξωτερι-

κού
Αξιολόγηση δυνατοτήτων και εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος και στήριξη από την οµογένεια των   πρωτοβου-
λιών του Οµότιµου Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του ΑΠΘ κ. Ιωάννη Τουλουµάκου  και δηµοτικών 
αρχών του Νοµού Ξάνθης για την ίδρυση του σταθ-
µού (Πρώην  «Φωνή της Αµερικής») στο ∆ασοχώρι 
Ν. Ξάνθης.
-  Περί εισαγωγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της Ελλάδος αποφοί-

των Ελλήνων του Εξωτερικού και στην προώθηση 
των αποφάσεων και του σχετικού υλικού σε ενδια-
φερόµενα Πανεπιστηµιακά Ελληνικά Τµήµατα.

-  Στους Πανελλήνιους Αγώνες Ωκεανίας και το ∆ι-
ασυλλογικό Συλλογικό Τουρνουά Ελληνικών Οµά-
δων για 8χρονα παιδιά που ολοκληρώθηκε µε επι-
τυχία τον Ιανουάριο του 2017 και

- Για τη δροµολόγηση ηλεκτρονικής συνεργασίας 
αθλητών µας µε µαθητές του 13ου Γυµνασίου Θεσσα-
λονίκης ύστερα από σχετικό αίτηµα  του Γυµνασίου.
-  Στη συνέχεια  ακολούθησε συζήτηση και ανταλλά-

χτηκαν απόψεις πάνω στις προηγούµενες  εισηγή-
σεις για την ίδρυση του Νέου ΣΑΕ, τη δοµή του και 
τη λειτουργικότητά του στην περιφέρεια  και όχι 
µόνο. Πιστεύεται ότι το Νοµοσχέδιο που θα ετοι-
µαστεί από την ελληνική πολιτεία θα βγει σε δια-
βούλευση και να δοθεί χρόνος να τοποθετηθεί η 
οµογένεια.

-   Τα µέλη συζήτησαν και για την  ψήφο των απο-
δήµων πάνω στις θέσεις όπως είχαν διατυπωθεί 
παλαιότερα από το Προεδρείο και την Γενική µας 
Συνέλευση αλλά ακούστηκαν και διαφορετικές από-
ψεις να δροµολογηθεί το θέµα και να ψηφίζουν οι 
έλληνες του Εξωτερικού στις Εθνικές εκλογές  στο 
τόπο διαµονής τους χωρίς να υπάρξουν µεγάλες θε-
σµικές αλλαγές. Στο θέµα της ψήφου όταν δροµολο-
γηθεί η διαδικασία συζήτησης αλλαγής εκλογικού 
νόµου θα απασχολήσει άµεσα την οργανωµένη και 
µη οµογένεια.

-  Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν  θέµατα εκπαιδευτικά  
και ελληνοµάθειας , η ψήφιση της τροπολογίας για 
την Working Visa και ο ρόλος του ΣΑΕ στην περι-
φέρεια Ωκεανίας µε τα νέα δεδοµένα.

Η Γενική Συνέλευση έκλεισε τις εργασίες της µε τις 
ευχαριστίες του Προεδρείου προς τους αντιπροσώ-
πους των Οργανισµών που συµµετείχαν ενεργά και 
εποικοδοµητικά στις εργασίες της.




