
2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ WEDNESDAY 24 OCTOBER 2018 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

TUESDAY 23 OCTOBER 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ12 ΣΧΟΛΙΑ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κωνσταντινουπόλεως και Μικράς Ασίας (ΝΝΟ) 
το Πολιτιστικό Κέντρο ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ «Κωστής Παλαμάς» & 

η εφημερίδα Ο ΚΟΣΜΟΣ 
 

 
 
 
 
 

      διοργανώνουν βιβλιοπαρουσίαση – ανοικτή συζήτηση με τον τίτλο 
 
 
 

           «Γέφυρες γνωριμίας: οι Έλληνες της Πόλης» 
 
 
 

Ο δρ Βασίλης Αδραχτάς &  
η εκπαιδευτικός Στέλλα Σορώτου-Γεωργακοπούλου 

θα παρουσιάσουν βιβλία  
της φιλολόγου του Ζαππείου Κων/πόλεως  

 
 

δρος Κορνηλίας Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν  
 

η οποία μέσω skype θα συζητήσει με το κοινό για τα Ελληνικά  
και την εν γένει ζωή των Ομογενών στην Πόλη. 

 
 

 
 
Τελετάρχης της εκδήλωσης &  
συντονίστρια της συζήτησης  
θα είναι η εκπαιδευτικός Μαρία Λώμη 
 

 
 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την  
Κυριακή 25/11/2018, ώρα 5:00 μμ - 7:00 μμ, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
(394-396 Princes Highway, Rockdale). 

 
 

Στο τέλος της εκδήλωσης  
ο Σύλλογος Ελλήνων Κων/πόλεως και Μικράς Ασίας (ΝΝΟ)  
θα προσφέρει παραδοσιακά γλυκίσματα.  
Όλοι ευπρόσδεκτοι.  

Χορηγός επικοινωνίας: Ελληνικό Πρόγραμμα Ραδιοφωνίας SBS

Τα θύµατα παιδικής 
κακοποιήσεις ζητούν 
και πράξεις µετά τη συγγνώµη
Μετά τη συγγνώµη που ζήτησε ο πρωθυπουργός Scott Morrison στο 
κοινοβούλιο τη ∆ευτέρα, οι άνθρωποι που έπεσαν θύµατα παιδικής κα-
κοποίησης στο πλαίσιο θεσµικών οργάνων χωρίς ποτέ να δικαιωθούν 
ζητούν τώρα και την ανάληψη δράσης. Ένας από αυτούς είναι ο Rick 
Venero, ο οποίος υπέστη σεξουαλική κακοποίηση στο σχολείο Marist 
Brothers στο Σίδνεϊ και τώρα θέλει να δει να τιµωρούνται όσοι φορείς 
προστατεύουν παιδεραστές. «Η µεγαλύτερη ανησυχία µου πλέον είναι 
ότι αυτοί οι θεσµοί συνεχίζουν να χρηµατοδοτούνται» λέει. «Μιλάµε για 
ιδρύµατα που έχουν καταστρέψει τα αρχεία τους, είναι ποινικά αδικήµα-
τα, γιατί δεν τους απευθύνθηκαν κατηγορίες; Η διοίκηση, οι ανώτεροι 
αυτών των παιδεραστών, γιατί δεν κατηγορήθηκαν για τίποτα;»
Ο Michael Delaney ήταν 16 ετών όταν υπέστη κακοποίηση σε ένα κέντρο 
εκπαίδευσης νέων και, κατά τη διάρκεια της επίσηµης απολογίας του 
κ. Morrison, τον κοιτούσε εµφανώς επιθετικά. «∆εν υπάρχει τίποτα που 
µπορούν να κάνουν για να σβήσουν τον πόνο» είπε. Πρόσθεσε ότι αυτοί 
που στ’ αλήθεια οφείλουν να απολογηθούν είναι «εκείνοι που ήταν τότε 
υπεύθυνοι».

Η ελληνική µάχη 
του Γουέντγουορθ
Οι κρίσιµες για την κυβέρνηση εκλογές του 
Γουέντγουορθ είχαν έντονο ελληνικό χρώµα 
καθώς τουλάχιστον τρεις από τους διεκδικη-
τές ήταν ελληνικής καταγωγής. Γνωστότερη 
στην ευρύτερη παροικία ήταν η επιχειρηµα-
τίας και ∆ηµοτική Σύµβουλος στο ∆ήµο του 
Σίδνεϊ, αλλά τις δυνάµεις τους στο στίβο της 
πολιτικής δοκίµασαν ακόµη δύο υποψήφιοι 
εκπροσωπώντας διαφορετικά κόµµατα, το 
Arts Party και το Australian People’s Party. 
Mέχρι χθες το µεσηµέρι, οι επιδόσεις των 
ελληνικής καταγωγής υποψηφίων (στην 
ψήφο πρώτης επιλογής) είχαν ως εξής: Η 
ανεξάρτητη κα Άντζελα Βυθούλκας συγκέ-
ντρωνε 804 ψήφους (1,1 τοις εκατό) µε κα-
λές επιδόσεις στο Ρόουζ Μπέι και το Πάντι-
γκτον, ο κ. Μπάρι Κελδούλης, υποψήφιος 
µε το Arts Party, 293 ψήφους (0,4 τοις εκα-
τό) και ο κ. Γεωργαντής Στήβεν, υποψήφιος 
µε το Australian People’s Party, 79 ψήφους 
(0,11 τοις εκατό).

Σ ύµφωνα µε τη Συνοριοφυλα-
κή, 52 παιδιά παραµένουν 
στο Nauru µετά τη µεταφορά 
άλλων 11 στην Αυστραλία 

για θεραπεία, µε έναν από τους επι-
κεφαλής γιατρούς να δηλώνει ότι τα 
περιστατικά έχουν αυξηθεί δραµατικά 
τους τελευταίους µήνες.
Ο επικεφαλής γιατρός αξιωµατούχος 
του Υπουργείου Εσωτερικών κατέ-
θεσε τη ∆ευτέρα ενώπιον της Γερου-
σίας, όπου είπε ότι ο λόγος για την 
πρόσφατη αύξηση των ιατρικών περι-
στατικών στο Nauru ήταν ασαφής.
«Ο αριθµός των ανθρώπων που πα-
ρουσιάστηκαν στις εγκαταστάσεις µας 
τους τελευταίους µήνες έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα» είπε. Ωστόσο, περιέ-
γραψε περιστατικά που δείχνουν ότι 
κάποιες περιπτώσεις µπορεί να είναι 
το αποτέλεσµα της διάρκειας του χρό-
νου που έχουν περάσει οι πρόσφυγες 
στο νησί και της ψυχικής αστάθειας 
των γονέων, που µεταφέρονται και 
στα παιδιά.
Περίπου 652 άνθρωποι, συµπερι-
λαµβανοµένων 107 οικογενειών, 
βρίσκονταν στο Nauru το βράδυ της 
∆ευτέρας, ενώ 626 άνδρες βρίσκο-
νταν στο νησί Manus στην Παπούα 

Νέα Γουϊνέα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
της Γερουσίας.
Περίπου 600 άτοµα βρίσκονται στην 
Αυστραλία µε «προσωρινές µεταφο-
ρές» από το παράκτιο στρατόπεδο 
κράτησης.
Ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
αντιµετωπίζει τεράστια πίεση για να 
αποµακρύνει άρρωστα παιδιά πρό-
σφυγες και τις οικογένειές τους από το 
νησί του Ειρηνικού, και έχει δηλώσει 

ότι είναι διατεθειµένος να δεχθεί την 
προσφορά της Νέας Ζηλανδίας για 
επανεγκατάσταση των αιτούντων άσυ-
λο και των οικογενειών τους εκεί από 
το νησί του Ειρηνικού, µε την προ-
ϋπόθεση ότι δεν θα αποπειραθούν 
ποτέ να έρθουν στην Αυστραλία.

Χειροτερεύει η κατάσταση υγείας 
των παιδιών στο Nauru

Ο Τέρνµπουλ δικαιολόγησε την απουσία του και την 
µη παρέµβαση του στις εκλογές του Γουέντγουορθ
Ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ υπερασπίστηκε την απόφαση του να µην παρέµβει 
στις εκλογές του Wentworth και απάντησε στην κριτική που του ασκήθηκε 
καθώς βουλευτές του κόµµατος του θεωρούν ότι θα έπρεπε να βοηθήσει 
το Φιλελεύθερο Κόµµα να διατηρήσει την έδρα του που την κατείχε από το 
2004 µέχρι να εγκαταλείψει το κοινοβούλιο τον Αύγουστο µετά την αντικα-
τάστασή του ως πρωθυπουργού. «Είµαι έξω από την πολιτική» είπε ο πρώην 
πρωθυπουργός σε δηµοσιογράφους την Τρίτη και πρόσθεσε «θα συνεχίσω 
να λέω τη γνώµη µου για σηµαντικά θέµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος, αλλά 
δεν ασχολούµαι πλέον µε την πολιτική, είµαι συνταξιούχος».




