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Μια μαθήτρια γυμνασίου της Νέας Νότιας Ουαλίας λέει ότι αισθάνθηκε 
«απογοητευμένη» μετά από τα σχόλια της διευθύντριας του σχολείου σχε-
τικά με τα χρωματιστά σουτιέν και τις κοντές φούστες, σε μια συζήτηση 
σχετικά με την σεξουαλική παρενόχληση και τη βία. Αρκετοί μαθητές του 
Engadine High School έκαναν δηλώσεις στο ABC σχετικά με το θέμα αλλά 
το ABC δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με την κ. Jones ή το Υπουργείο 
Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας τα όσα ανέφεραν οι μαθητές. Σε ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους γονείς, η κ. Jones δήλωσε 
ότι ξεκίνησε αναγνωρίζοντας το «τεράστιο έργο των ανθρώπων σε όλο τον 
κόσμο ενταντίον της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας και στη συνέχεια 
μίλησε για την σχολική μας ταυτότητα και πώς φορούμε τη στολή μας με 
υπερηφάνεια», είπε. «Αναφέρθηκα στο μήκος ορισμένων από τις φούστες 
των κοριτσιών και στον τρόπο που τις φοράνε που δεν είναι σύμφωνος με 
την ενιαία πολιτική του σχολείου και με λυπεί που οι μαθήτριες συνέδε-
σαν δύο διαφορετικά θέματα», είπε η κα Τζόουνς.

Διευθύντρια Γυμνασίου 
υπό απόλυση μετά από σχόλια 
σχετικά με το μήκος 
της φούστας των μαθητριών

Κριτική Αλμπανίζ στον Σόρτεν και 
έκκληση για αλλαγές στο κόμμα
Ο Anthony Albanese υποστήριξε τα αιτήματα αριστε-
ρής φατρίας του κόμματος που ζητάει αλλαγές στον 
τρόπο επιλογής τους επικεφαλής και έκανε δηλώσεις 
που δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης στον Μπιλ Σόρ-
τεν. Παρά τις καλές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος 
στις δημοσκοπήσεις, ο Σόρτεν βρίσκεται αντιμέτωπος 
με την δοκιμασία των εκλογών στο Batman, τις δυσκο-
λίες διαχείρισης των διαπραγματεύσεων στο κόμμα 
στη Βικτώρια και την πίεση από τον πρόεδρο του κόμ-
ματος Mark Butler που ζητάει περαιτέρω εκδημοκρα-
τισμό των διαδικασιών στο κόμμα. Σε μια ομιλία προς 
την Fabian Society τον Ιανουάριο, ο Μπάτλερ δήλωσε 
ότι οι θέσεις της Γερουσίας και του Νομοθετικού Συμ-
βουλίου «παραμένουν το τελευταίο προπύργιο των δι-
αδικασιών του παρασκηνίου και ότι οι κενές θέσεις της 
Γερουσίας δεν θα πρέπει να καλυφθούν χωρίς αυτό να 
είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών» Σε αυ-
τόν τον κοινοβουλευτικό κύκλο, οι κενές θέσεις της γε-
ρουσίας καλύφθηκαν από τους εκλεκτούς του Σόρτεν 
-την  Kimberley Kitching στη Βικτώρια και την πρώην 
πρωθυπουργό Kristina Keneally στη Νέα Νότια Ουα-
λία . Ο Άντονι Αλμπανίζ  ήταν επικριτικός ειδικά για 
την επιλογή της Kitching για τη Γερουσία. Ο Αλμπανίζ 
περιέγραψε τον Μπάτλερ, ως «εξαιρετικό πρόσωπο» 
που «υποστηρίζει τα συμφέροντα των μελών του κόμ-
ματος». Ερωτηθείς αν θα αμφισβητήσει την ηγεσία του 
Σόρτεν, ο κ. Αλμανίζ δήλωσε ότι πρόθεση του είναι 
«να κάνει το σωστό πράγμα για τον αυστραλιανό λαό 
ως μέρος της ομάδας του Μπιλ Σόρτεν» και ανέφερε 
ότι οι προτεραιότητες του κόμματος πρέπει να είναι το 
κόστος ζωής, το εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο και η μείω-
ση των κρατικών δαπανών για υποδομές.

Για κατοχή όπλων κατηγορείται άνδρας που αρχικά η αστυνομία 
θεωρούσε ότι σχεδιάζει να βάλει βόμβα σε αεροπλάνο

Αστυνομικοί σε σχολεία 
«υψηλού κινδύνου» στη Βικτώρια

E νας από τους τέσσερις άν-
δρες που συνελήφθησαν 
γιατί φέρονται να σχεδίαζαν 
να τοποθετήσουν βόμβα σε 

επιβατικό αεροπλάνο δήλωσε ένο-
χος για άλλη κατηγορία καθώς είχε 
βρεθεί στην κατοχή του ένα τρο-
ποποιημένο taser. Ο Χάλεντ Μέρ-
χι συνελήφθη στο Surry Hills τον 
Ιούλιο του 2017 όταν η αντιτρο-
μοκρατική διερευνούσε ομάδα που 
στόχευε να τοποθετήσει βόμβα σε 
πτήση της Etihad Airways με προ-
ορισμό το Αμπού Ντάμπι. Ο Μέρχι 
κρατήθηκε για επτά ημέρες πριν 
απελευθερωθεί χωρίς τελικά να του 
απαγγελθούν κατηγορίες. Τελικά 
καταδικάστηκε γιατί σύμφωνα με 
τους δικαστές αποδείχτηκε ότι είχε 
στην κατοχή του «τροποποιημένη 
συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης». 
Ο δικηγόρος του Μέρχι, Μουστά-
φα Κέιρ, δήλωσε στο τοπικό δικα-
στήριο του Downing Center ότι ο 
40χρονος παραδέχτηκε αμέσως 
την ενοχή του. Ο δικηγόρος ζήτησε 
επίσης από το δικαστήριο να ζητή-
σει ψυχιατρική αναφορά για τον 
πελάτη του, υποστηρίζοντας ότι o 
Μέρχι αντιμετωπίζει προβλήματα 
ψυχικής υγείας ως αποτέλεσμα της  
«σωματικής επαφής» κατά τη σύλ-

ληψή του τον Ιούλιο. Ο Μέρχι έχει 
αφεθεί ελεύθερος υπό εγγύηση και 
θα επιστρέψει στο δικαστήριο για 
ακρόαση στις 29 Μαρτίου. Δύο 
από τους άνδρες που συνελήφθη-
σαν για την υπόθεση της βόμβας,  
ο Khaled Khayat, 49 ετών, και ο 
Mahmoud Khayat, 32 ετών, βρί-
σκονται επί του παρόντος με την 
δικαιοσύνη αντιμέτωποι με την 
κατηγορία της προετοιμασίας τρο-
μοκρατικής πράξης. Ένας τέταρτος 
άνδρας αφέθηκε ελεύθερος χωρίς 
να του απαγγελθούν κατηγορίες. 
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ένας 
ανώτερο στέλεχος του Ισλαμικού 
Κράτους στη Συρία έστειλε εκρηκτι-
κά υψηλής ποιότητας στην Αυστρα-

λία, τα οποία οι αδελφοί Khayat 
φέρεται να χρησιμοποίησαν για να 
κατασκευάσουν μια βόμβα κρυμμέ-
νη σε ένα οικιακό μύλο κρέατος. 
Υποστηρίζεται ότι ο Khaled Khayat 
έβαλε τη βόμβα σε χειραποσκευές 
άλλου ατόμου που επιβιβάστηκε σε 
πτήση της Etihad που προοριζόταν 
για τη Μέση Ανατολή. Η βόμβα δεν 
πέρασε από τον έλεγχο ασφάλει-
ας και το άτομο που την μετέφερε 
αγνοούσε ότι είχε χρησιμοποιηθεί 
ως μεταφορέας. Οι αρχές ισχυρίζο-
νται ότι οι αδελφοί Khayat άρχισαν 
να εργάζονται για την κατασκευή 
άλλης βόμβας αλλά δεν κατάφεραν 
να ολοκληρώσουν το έργο τους 
γιατί συνελήφθησαν.

Aστυνομικοί θα τοποθετηθούν σε δέκα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης στη Βικτώρια, σύμφωνα με σχέδιο του ηγέτη της αντιπολίτευσης 
Matthew Guy για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των νέων. Ο κ. 
Guy υποσχέθηκε επίσης ότι εάν εκλεγεί το Νοέμβριο, ο Συνασπισμός θα 
συνεργαστεί με την αστυνομία για να αναβιώσει το πρόγραμμα της αστυ-
νομίας στα σχολεία. Το πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει 50 εκατομμύ-
ρια δολάρια για τέσσερα χρόνια.


