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Ο Graham Stuart 
Dillon δεν είχε ένα 
μόνο θύμα

Ο δολοφόνος John Edwards 
έγραψε γράμματα στην
οικογένειά του πριν
σκοτώσει τα παιδιά του

«Έχε γεια Randwick»: Μετακομίζει
το Σαββατιανό Σχολείο Γλωσσών
 Ύστερα από 20 χρόνια λειτουργίας 
στο Avoca Street, Randwick, το NSW 
School of Languages μετακομίζει σε 
ανακαινισμένες εγκαταστάσεις στο 
West Street, Petersham.  Πολλοί θα 
θυμούνται το σχολείο ως Open High 
School, το οποίο μετονομάστηκε σε 
NSW School of Languages τον Ιανου-
άριο του 2017.
Η μετακόμιση στο  Petersham έχει 
το πλεονέκτημα του πιο σύγχρο-

νου εξοπλισμού και της πιο εύκο-
λης προσέλευσης για τα «πρόσωπο-
με-πρόσωπο» μαθήματα που γίνονται 
στο σχολείο, διότι το νέο σχολείο βρί-
σκεται κοντά σε στάσεις μαζικής μετα-
φοράς.
Το NSW School of Languages πρό-
σφερει 12 γλώσσες σε δευετεροβάθ-
μιο επίπεδο σε μαθητές από όλα τα 
δημόσια και μη δημόσια σχολεία. Το 
σχολείο μας είναι το κορυφαίο σχο-

λείο γλωσσών στην ηλεκτρονική πα-
ράδοση μαθημάτων σε μαθητές από 
το Year 9 έως και το Year 12. Φέτος οι 
εγγραφές ξεπερνούν τους 2300 μαθη-
τές από όλη την πολιτεία.
Η εκμάθηση υποστηρίζεται από ένα 
ποικίλης μορφής πρόγραμμα με γρα-
πτό υλικό, μαθήματα δια τηλεφώνου, 
online μαθήματα και ηλεκτρονική 
επαφή με τον καθηγητή. Κάθε τρί-
μηνο, οι μαθητές συναντιούνται στο 

σχολείο για ολοήμερο μάθημα με τους 
συμμαθητές και καθηγητές τους. Το 
σχολείο προωθεί επίσης τη χρήση των 
εφαρμογών Adobe Connect και Skype 
ώστε οι μαθητές να επικοινωνούν πιο 
άμεσα με τους καθηγητές τους. 
Οι εγγραφές για το 2019 αρχίζουν 
στα τέλη Αυγούστου. Για πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας. http://www.nswschoollang.
schools.nsw.edu.au

Επί 15 ώρες περιέγραφε λεπτομερώς 
η Teyarna Matheson στους εισαγγε-
λείς την κακομεταχείριση που υπέ-
στη στα χέρια του πρώην συζύγου της 
Graham Stuart Dillon.
Ο Dillon σκότωσε τον γιο του Bradyn 
τον Φεβρουάριο του 2016 στη βόρεια 
Καμπέρα, μετά από μήνες φρικιαστι-
κής κακοποίησης, όπου μεταξύ άλλων 
πετούσε τον εννιάχρονο σε τοίχους 
και τον έκαιγε με τσιγάρα. 
Τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση 36 ετών για τη δολοφο-
νία του Bradyn, την οποία παραδέχτη-
κε, αλλά η συνολική ποινή του των 41 
ετών περιλάμβανε και πρόσθετες επι-
θέσεις του τόσο στον Bradyn όσο και 
στην Teyarna.
Τώρα πια, η 25χρονη Teyarna έχει 
ξαναχτίσει τη ζωή της με τα τρία παι-
διά της και μοιράζεται την εμπειρία 
της –μέσω του blog της και των δη-
μόσιων ομιλιών της– για να δείξει σε 
άλλους σαν αυτήν ότι υπάρχει «ζωή 
μετά την απώλεια του εαυτού σου» 
όταν βρίσκεται κανείς εγκλωβισμένος 
στην ενδοοικογενειακή βία.
Η Teyarna γνώρισε τον Dillon όταν 
ήταν 14 ετών και εθελόντρια σε μια 
τράπεζα τροφίμων του Brisbane. Είπε 
ότι εκείνη την εποχή ήταν «μια κοπέλα 
ατρόμητη, που αγαπούσα με όλη μου 
την καρδιά και δεν λύγιζα μπροστά 
στους άλλους». Αλλά σύντομα επρό-
κειτο να αλλάξει. Η φιλία τους έγινε 
ερωτική σχέση, κρυφά από την προ-
ηγούμενη σύντροφο του Dillon –και 
μητέρα του Bradyn– Rachel Jones.
Όταν η Teyarna ήταν 16 ετών μετα-
κόμισε με τον Dillon στο Σίδνεϊ, όπου 
άρχισε η κακοποίηση. Την έσπρωχνε, 
τη χτυπούσε, την έπνιγε και της είχε 
επιτεθεί με μαχαίρι – η χειρότερη επί-
θεση εναντίον της, όπως είπε, ήταν 

όταν τη χτύπησε με ένα σφυρί.
Παρά την αγωνία εκείνης της εποχής, 
η Teyarna λογαριάζει τις γεννήσεις 
των τριών παιδιών της –ένα αγόρι και 
δίδυμα κορίτσια– ως στιγμές ευτυχίας, 
παρόλο που η άφιξή τους έφερε άλλα 
τραύματα.
Η Teyarna παραδέχτηκε τους κινδύ-
νους στη σχέση της μόνο μετά από 
δύο χρόνια μαζί του, αλλά χρειάστηκε 
άλλα πέντε χρόνια για να φύγει – κι 
αυτό γιατί της το ζήτησε η ετοιμοθάνα-
τη, τότε, μητέρα της, σε ένα τηλεφώ-
νημά της.
Στην τελευταία επίθεση, οι γείτονές 
της κάλεσαν την αστυνομία.
Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της 
Teyarna από τον Dillon, ανέλαβε την 
επιμέλεια του γιου του Bradyn, από την 
προηγούμενη σχέση του. Η Teyarna 
και η μητέρα του Brachyn, Rachel, συ-
νεργάστηκαν για να ζητήσουν από τις 
αρχές να απομακρύνουν το παιδί από 
τον πατέρα του, δυστυχώς, όμως, δεν 
πρόλαβαν.
Ο Dillon εκτίει ελάχιστη ποινή 32 
ετών στη φυλακή.

Ένας πατέρας που πυροβόλησε τα δύο παιδιά του στο σπίτι τους στο West 
Pennant Hills άφησε επιστολές για τις πρώην συζύγους του και για τους συγ-
γενείς του, ώστε να διαβαστούν μετά τον θάνατό του, δήλωσε η αστυνομία.
Ο John Edwards, 67 ετών, πυροβόλησε τα παιδιά του Jack, 15 ετών, και 
Jennifer, 13, την Πέμπτη το βράδυ, ενώ εκείνα προσπαθούσαν να κρυφτούν 
σε ένα υπνοδωμάτιο του σπιτιού που μοιράζονταν με τη μητέρα τους.
Το πτώμα του ανακαλύφθηκε το επόμενο πρωί, περίπου 5 χιλιόμετρα μα-
κριά από το σπίτι του στο Normanhurst.
Η αστυνομία της ΝΝΟ επιβεβαίωσε την ύπαρξη αρκετών επιστολών που 
είχε γράψει ο Edwards πριν από τις δολοφονίες, απευθυνόμενος στις πρώ-
ην συζύγους και στους συγγενείς του. Ωστόσο, δεν έχει αποκαλύψει το περι-
εχόμενο των επιστολών αυτών.
Ο Edwards είχε τουλάχιστον άλλα δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο, ενή-
λικα, περίπου 30 ετών.
Ο εργαζόμενος στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η εν δι-
αστάσει σύζυγός του Όλγα, Ρωσίδα υπήκοος, είχαν δικαστικό αγώνα μεταξύ 
τους σχετικά με τα παιδιά τα τελευταία δύο χρόνια.
Εκείνη επέστρεψε στο σπίτι λίγο μετά τη δολοφονία των παιδιών της, όπου 
ανακάλυψε ότι η αστυνομία βρισκόταν παντού στο σπίτι, και της είπαν τα 
τραγικά νέα.
Φαίνεται ότι ο Edwards εγγράφηκε για άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων 
στα τέλη του 2017 και έτσι αγόρασε με νόμιμο τρόπο πολλά όπλα – όπως τα 
δύο που χρησιμοποίησε το βράδυ της Πέμπτης.
Η κ. Edwards, 36 ετών, επέστρεψε στο σπίτι του West Pennant Hills το Σάβ-
βατο, υποστηριζόμενη από φίλους και αστυνομικούς.
Ένα πλήθος ανθρώπων συνέχιζαν να αφήνουν λουλούδια έξω από το σπίτι 
και κάποιοι ξεσπούσαν σε κλάματα καθώς απέτιαν φόρο τιμής.
Μια σελίδα GoFundMe έχει δημιουργηθεί από μια ρωσική ομάδα στην Αυ-
στραλία για να συγκεντρωθούν χρήματα ώστε να έρθει άμεσα η μητέρα της 
κ. Edwards στο Σίδνεϊ.


