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H ΣΑΜΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ “Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ”

διοργανώνει

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ 
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ

∆ια την επέτειο της Εθνικής τοπικής εορτής 
της Σάµου της  6ης  Αυγούστου 1824.

το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 
στην αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητος στο Stanmore Rd. Stanmore 

και από ώρα 7 µ.µ.
Tιµή εισιτηρίου: $50.00 µετά φαγητού και ποτού

Παιδιά κάτω των 15 ετών ∆ΩΡΕΑΝ

Ας µη λείψει κανείς από το Σαµιώτικο Ξεφάντωµα
Για να κλείσετε το τραπέζι σας τηλεφωνήστε
Κώστας Πάσσας 0421 934 059 -  95761842

Β. Χατζηβασιλείου 0414 700 600
Τίνα ∆αλακάκης 0459 410 097  -  95410097

Γνωστοποίηση 
α)   ∆ευτέρα 6η Αυγούστου εορτή της Μεταµορφώσεως του Κυρίου και της 

επετείου  της  Εθνικής τοπικής εορτής  της Σάµου το ∆/κο συµβούλιο   στις 11.00  
το πρωί θα  καταθέσει στεφάνι στο κενοτάφειο του Martin Place τιµώντας την 
µνήµη των Σαµίων αγωνιστών στους απελευθερωτικούς αγώνες της Σάµου. 
Με τα µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν θα συναντηθούµε στο Martin 
Place. 

β)  Την Κυριακή 12η Αυγούστου  2018 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  στο   
Livingston Road Marrickville θα γίνει επιµνηµόσυνος δέηση υπερ των 
πεσόντων στους απελευθερωτικούς αγώνες της Σαµου. Μετά την Θεία  
λειτουργία θα προσφερθούν εδέσµατα και καφές στο Χώλ που βρίσκεται 
παραπλεύρως της εκκλησίας.      

θέα στην πόλη. Όταν δεν επέστρεψε 
στο Σίδνεϊ όπως είχε προγραµµατι-
στεί πέντε ηµέρες αργότερα, η σύζυ-
γός του και η αδελφή του άρχισαν 
να τον ψάχνουν. Τα τοπικά µέσα 
ενηµέρωσης ανέφεραν την ιστορία 
ενός Αυστραλού που απήχθη από 
ένοπλους αντάρτες σε µια πόλη της 
Κολοµβίας και διασώθηκε από την 
τοπική αστυνοµία. Ο Μαύρης φω-
τογραφήθηκε, χαµογελώντας και 
φορώντας αστυνοµικό αλεξίσφαιρο 
γιλέκο. Η AFP αρνήθηκε να σχολι-
άσει οποιαδήποτε συνεργασία µε τις 
κολοµβιανές αρχές σχετικά µε τον 
Μαύρη. Μετά την δήθεν απαγωγή 
επέστρεψε στο Σίδνεϊ. Έφτασε στο 
αεροδρόµιο λίγο µετά τις 5 µ.µ. στις 
23 Μαΐου, και συνελήφθη από την 
οµοσπονδιακή αστυνοµία.
Λίγες ώρες µετά την σύλληψή του η 
αστυνοµία ανέκρινε τη σύζυγό του 
στο διαµέρισµα της οικογένειας στο 
Woolloomooloo. Ο Μαύρης οδηγή-
θηκε στη φυλακή ως έµπορος ναρ-
κωτικών. Ο Μαύρης αρνήθηκε να 

απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά µε 
τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στα κι-
βώτια.  Παραδέχτηκε ότι έχει κατα-
βάλει 40.000 δολάρια ΗΠΑ για να 
εισάγει τα ψάρια, αλλά αρνήθηκε ότι 
γνώριζε πως στα κιβώτια είχε κοκα-
ΐνη. Ο Μαύρης κρίθηκε προφυλακι-
σµένος και αναµενόταν να καταθέσει 
αίτηση για να αφεθεί ελεύθερος µε 
εγγύηση µια εβδοµάδα αργότερα. 
Βρέθηκε νεκρός στο κελί του µέσα 
σε 48 ώρες, την Παρασκευή, 25 Μα-
ΐου. Στο αρχείο της αστυνοµίας πε-
ριλαµβάνονται λεπτοµέρειες σχετικά 
µε µια συνοµιλία που είχε ο Μαύρης 
µε έναν χρηµατοδότη, στον οποίο 
εξέφραζε την ανησυχία του για το γε-
γονός ότι δεν ήταν σε θέση να αντέ-
ξει το δάνειο ύψους 3 εκατοµµυρίων 
δολαρίων και τον αντίκτυπο που θα 
είχε αυτό στη σύζυγό του. «Θα προτι-
µούσα να πεθάνω παρά να την αφή-
σω να βασανίζεται», είχε πει σε αυτή 
την συνοµιλία. Οι ιατροδικαστές θα 
διερευνήσουν το θάνατό του το Σε-
πτέµβριο.

Κύριε ∆ραµιτινέ, θα πω ψέµα εάν πω ότι διάβασα την «απάντηση» στο 
άρθρο µου. Έχω µόνο δυο πράγµατα να συµπληρώσω. Το πρώτο εί-

ναι ότι εγώ τουλάχιστον έβαλα το όνοµα µου στην δική µου επιστολή. ∆εν 
κρύφτηκα σαν µια θρασύδειλη πίσω από τον Σύλλογο. Το δεύτερο είναι ότι 
σταµάτησα να διαβάζω στο σηµείο που αναφέρεται στην φωτογραφία µου. 
Να σχολιάζεις την εµφάνιση µιας γυναίκας σε µια φωτογραφία δείχνει ότι 
έχεις ξεπέσει σε πολύ χαµηλό επίπεδο και σε αυτή τη συγκεκριµένη περί-
πτωση ξεσκεπάζει έναν βαθύ µισογυνισµό που όλοι πρέπει να απορρίψου-
µε. Αυτός ο µισογυνισµός είναι κάτι που δεν ανεχόµαστε πλέον άλλο στο 
δικό µας σύλλογο. Τα λόγια είναι περιττά. Τα στοιχεία είναι τα πάντα. 

Χριστίνα Σταυροπούλου
Christine Stavropoulos

Κύριε διευθυντή, έχω κάποια παράπονα να σας κάνω για το ανώνυµο γράµ-
µα που δηµοσιεύσατε µε κατηγορίες εναντίον µιας κυρίας που σας είχε και 

αυτή στείλε γράµµα µε την υπογραφή της. 
Με ξέρετε, είµαι τακτικός αναγνώστης του κόσµου. Παρακολουθώ τον πόλεµο 
ανάµεσα στους Αθηναίους του Σίδνεϊ. Ποια είναι όµως τα µέλη που λένε ότι 
έγραψαν το γράµµα και δεν έχουν το γκατς να το υπογράψουν. Μιλούν χωρίς 
όνοµα εναντίον της κυρίας που ξέρω ότι είναι δραστήριος άνθρωπος και όπου 
µπορεί τρέχει και βοηθάει. 
∆εν κάνω τον µορφωµένο, αλλά έχασα πολύ ώρα και διάβασα όλα για τους 
Αθηναίους και δεν κατάλαβα αυτά µε τις αλλαγές του ονόµατος. ΄Ενα που κα-
τάλαβα είναι ότι πήραν απόφαση όλοι µαζί να το αλλάξουν αλλά δεν πήραν 
απόφαση να κρατήσουν και το παλιό όνοµα.  Γράφουν πως αυτό το συζήτησαν. 
Και µια κυρία που ρώτησα µου είπε πως άλλο είναι η απόφαση και άλλο η 
συζήτηση. 
Όποιος θέλει ας µου απαντήσει αλλά να βάλει και το όνοµά του, σαν το βάζω 
και εγώ, πάντα όποτε γράφω. 

Στράτος Ταµβακέρας  
Μαρούµπρα

Ο πρώην επίτροπος της αστυνοµίας της 
Νέας Νότιας Ουαλίας Mark Murdoch θα 
αναλάβει επικεφαλής µιας οµάδας εργασί-
ας η οποία θα διερευνήσει αθέµιτες σχέσεις 
στις φυλακές της πολιτείας, εστιάζοντας στο 
«πρόβληµα κουλτούρας» µέσα στα σωφρονι-
στικά ιδρύµατα, µετά από δηµόσιες καταγγε-
λίες ότι φρουροί κοιµούνται και σχετίζονται 
µε κρατούµενους.
Ο υπουργός Σωφρονισµού της ΝΝΟ David 
Elliott αναφέρει ότι είναι ενήµερος για τις 
«τροµακτικές αποκαλύψεις» που έχουν γίνει 
τις τελευταίες 10 ηµέρες και αφορούν φυ-
λακές σε όλη την πολιτεία, καταγγελίες που 
αντικατοπτρίζουν ένα «πρόβληµα κουλτού-
ρας» το οποίο χαρακτηρίζει ολόκληρο το 
σύστηµα.
«∆εν έχω καµία αµφιβολία ότι αυτό το είδος 
συµπεριφοράς συνεχίζεται από το 1788 ... 
Νόµιζα ότι στον 21ο αιώνα είχε πια διευ-
θετηθεί, αλλά αυτό προφανώς δεν ισχύει» 
δήλωσε ο κ. Elliott στους δηµοσιογράφους 
στο Σίδνεϊ την Κυριακή.
Ο υπουργός είπε ότι ήταν «έξω φρενών» 
που κανείς δεν του είχε αναφέρει το πρό-
βληµα µέχρι την περασµένη εβδοµάδα, όταν 
αποκαλύφθηκε στα µέσα µαζικής ενηµέρω-
σης ότι µια γυναίκα φρουρός τέθηκε σε δι-
αθεσιµότητα µετά από καταγγελίες ότι είχε 
σεξουαλική σχέση µε έναν καταδικασθέντα 
δολοφόνο αστυνοµικού σε µια φυλακή στη 

µεσοβόρεια ακτή.
Η φρουρός φέρεται να είχε σχέση µε τον 
Sione Penisini, ο οποίος εκτίει ποινή φυλά-
κισης 36 ετών για τη δολοφονία του αστυ-
νοµικού του Σίδνεϊ Glenn McEnallay το 
2002. Έκτοτε, ο κ. Elliott έµαθε για αρκετές 
παρόµοιες καταγγελίες που αφορούν και άλ-
λες φυλακές. «Υπάρχουν πολλά επαγγέλµα-
τα στα οποία οφείλει κανείς να απαρνηθεί 
τα προσωπικά του δικαιώµατα, να χάσει τις 
σχέσεις που ίσως θέλει να δηµιουργήσει 
ανά πάσα στιγµή – και συµπεριλαµβάνω 
και τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους στην 
κατηγορία αυτή» ανέφερε. Ο κ. Elliott προ-
ειδοποίησε ότι «θα είναι πολύ σκληρός» µε 
όσους αξιωµατούχους βρεθεί ότι έβαλαν 
την τάξη της φυλακής σε κίνδυνο και ότι θα 
εξετάσει κλιµακούµενες κυρώσεις για αξιω-
µατικούς που βρέθηκαν να εµπλέκονται σε 
ακατάλληλες σχέσεις.
Από την πλευρά του, ο κ. Murdoch είπε ότι 
οι πρόσφατες καταγγελίες στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης θα αποτελέσουν την αφετηρία 
της έρευνας του, η οποία ενδέχεται να ξε-
διπλώσει ένα πολύ µεγαλύτερο πρόβληµα.
Πρόκειται να κάνει συστάσεις προς την κυ-
βέρνηση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο 
θα ενισχυθεί ο τρόπος διερεύνησης τέτοιων 
καταγγελιών και ο τρόπος µε τον οποίο πρέ-
πει να αντιµετωπιστούν πειθαρχικά οι σω-
φρονιστικοί υπάλληλοι.

Αθέµιτες σχέσεις φρουρών-κρατουµένων 
στις φυλακές της ΝΝΟ




