
FRIDAY 27 JULY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Have you considered securing a position next to 
Rookwood Cemetery’s Greek Church?

02 8575 8100
info@rookwoodcemetery.com.au

Hawthorne Ave, Rookwood NSW 2141
rookwoodcemetery.com.au

Many families are planning ahead for their funeral services, by securing positions in 
Rookwood’s magnificent Carpenter Avenue Crypts.
Purchasing a crypt today will ease the burden for your family, whilst enabling you to secure a 
future resting place at today’s prices.
Prices starting from $17,505

Έκκληση να τιμηθεί η αστυνομία του Bathurst που οδήγησε στη δικαιοσύνη παιδόφιλους
Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας 
καλείται να τιμήσει τους αστυνομικούς 
ανακριτές που οδήγησαν στη δικαιοσύ-
νη τους ιερείς, τους αδελφούς και τους 
δασκάλους που κακοποίησαν σπου-
δαστές στο κολέγιο St Stanislaus του 
Bathurst στην κεντροδυτική ΝΝΟ.
Τουλάχιστον 160 σπουδαστές στο κο-
λέγιο St Stanislaus –ένα καθολικό οι-
κοτροφείο– κακοποιήθηκαν σεξουαλι-
κά από ιερείς και προσωπικό μεταξύ 
της δεκαετίας του 1970 και του 1990.

Ο Terry Jones, πρώην σπουδαστής του 
κολεγίου, έχει γράψει στον πολιτειακό 
υπουργό Paul Toole ζητώντας του να 
αναγνωριστεί η αστυνομία του Chifley 
για τη συμβολή της στην προσαγωγή 
των ενόχων στη δικαιοσύνη.
«Η αστυνομία στο Bathurst εργάστηκε 
κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες 
και εντόπισαν 161 θύματα και 400 
εγκλήματα σε ένα σχολείο. Πρέπει να 
σταθούν πάνω σε ένα τιμητικό βάθρο» 
είπε ο κ. Jones.

Ο πρώην ιερέας Brian Joseph Spillane 
είναι ένα από τα μέλη του προσωπι-
κού που εργάστηκε στο κολέγιο St 
Stanislaus, και εκτίει ποινή φυλάκισης 
για σεξουαλική κακοποίηση με θύματα 
σπουδαστές. Οι αυστηρές εντολές μη 
δημοσίευσης, οι οποίες δόθηκαν για τις 
πολυάριθμες περιπτώσεις που τον αφο-
ρούσαν το 2013, άρθηκαν το 2016. Η 
Βασιλική Επιτροπή Θεσμικών Απαντή-
σεων για τη σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών δεν πραγματοποίησε δημόσια 

ακρόαση στο Bathurst. Σε δήλωσή της 
στο ABC τον Μάρτιο του 2017, είπε ότι 
είναι απίθανο τα ιδρύματα του Bathurst 
να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας 
ακρόασης, λόγω του περιορισμού της 
να υποβάλει την έκθεσή της μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2017.
Η μητέρα ενός εκ των θυμάτων, η κ. 
Clarke, δήλωσε ότι υποστηρίζει την έκ-
κληση του κ. Jones να τιμήσει την αστυ-
νομία που οδήγησε τους ιερείς ενώπι-
ον της δικαιοσύνης.

Φροντίδα Ηλικιωμένων

Αντιμετωπίζετε 
την περίπτωση 
φροντίδας 
ηλικιωμένων; 02 9315 5277

bupa.com.au/aged-care

Κλείστε μια επίσκεψή σας σήμερα

Τώρα υπάρχουν 
διαθέσιμα κρεβάτια 
στην Bupa 
Maroubra.
Καθώς μεγαλώνετε, μπορεί να 
χρειάζεστε βοήθεια λόγω μιας 
ασθένειας, μιας αναπηρίας, 
ή οικογενειακών αναγκών.
Συχνά ο καλύτερος τρόπος να 
λάβετε βοήθεια και υποστήριξη 
είναι να μείνετε σε ένα σπίτι 
φροντίδας ηλικιωμένων. Στη 
Bupa προσφέρουμε πλήρεις 
υπηρεσίες φροντίδας που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
σας.    


