
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 6 NOVEMBER 2018 3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

H ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ ΚΑΙ ΝΝΟ
&

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

διοργανώνουν

EΘΝΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
το Σάββατο 10 Νοεμβρίου  2018 

@ 7.30 μμ , στο χωλ της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας
225 Canterbury Road, Canterbury

Τα αδελφά αιγαιοπελαγίτικα σωματεία 
Μυτιληναϊκή Αδελφότητα και Σαμιακή Αδελφότητα 

θα συνεορτάσουν την απελευθέρωση των νησιών τους
από την Τουρκική τυραννία και την ενσωμάτωσή τους 

στον κορμό της μητέρας Ελλάδας. 

Είσοδος μετά φαγητού, ποτού, ορεκτικού και γλυκού
$70 για μεγάλους και $20 για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα “Ίωνες” 
Το χορευτικό συγκρότημα Sydney Greek Dancing School 

θα παρουσιάσει χορούς από τη Σάμο και τη Λέσβο
Σας περιμένουμε κοντά μας στην πρώτη Εθνική Ενωτική εκδήλωση 

από αιγαιοπελαγίτικα σωματεία. Όλοι ευπρόσδεκτοι

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με τους:

SAMIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW “O LYKOYRGOS” | PO Box 684 Five Dock 2046

MYTILENIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW | 225 Canterbury Road, Canterbury, 2193

Παναγιώτης Ψωµάς 0402207546
∆ηµήτρης Μπαρµακέλλης 0420996377
Ιγνάτιος Καπετανάκης 0418116110

Κώστας Πάσσας 0421934059     95761842
∆ηµ. Μανωλιάδης 0420876626     96369460
Τίνα ∆αλακάκης 0459410097     95410097

∆ολοφονήθηκε βίαια ο γιος του 
τραγουδιστή Angry Anderson
Νωρίς το πρωί της Κυριακής ο 26χρονος γιος του τραγουδιστή της 
ροκ Angry Anderson σκοτώθηκε στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ, 
σε µια βίαιη και αιµατηρή επίθεση που µπορεί να κράτησε έως και 
µισή ώρα.
Χρειάστηκαν πολλοί αξιωµατικοί και η χρήση σπρέι πιπεριού για 
να καταφέρει η αστυνοµία να συγκρατήσει έναν 20χρονο που, όπως 
λένε, χτυπούσε ανελέητα για ώρα τον νεαρό Anderson.
Ένα ελικόπτερο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφτασε επιτόπου 
για να µεταφέρει τον κ. Anderson στο νοσοκοµείο, δυστυχώς όµως 
πέθανε καθώς το ελικόπτερο απογειωνόταν, ανέφερε η αστυνοµία.
Ο 20χρονος επιτιθέµενος συνελήφθη επιτόπου στο Queenscliff και 
συνεργάζεται µε  την αστυνοµία στις έρευνές της. Ο επιθεωρητής ντε-
τέκτιβ κ. Μιχάλης Μπουτουρίδης χαρακτήρισε το συµβάν ως µια ιδι-
αίτερα βίαιη επίθεση.
«Ήταν µια πολύ αιµατηρή σκηνή. Ο άνδρας που βρίσκεται υπό κρά-
τηση ήταν βίαιος και χρειάστηκαν αρκετοί αστυνοµικοί για να τον 
ελέγξουν και να τον συλλάβουν» δήλωσε στους δηµοσιογράφους ο 
κ. Μπουτουρίδης.
Μια δήλωση εκ µέρους του Angry Anderson κοινοποιήθηκε την Κυ-
ριακή το απόγευµα, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του γιου του και ζη-
τώντας από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το κοινό να σεβαστούν 
την ιδιωτική ζωή της οικογένειας.
Ο επιθεωρητής κ. Μπουτουρίδης είπε ότι ήταν «πολύ πιθανό» ο επι-
τιθέµενος να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της 
επίθεσης. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, η επίθεση ήταν στοχευµένη 
και οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί µεταξύ τους.
Ένας µάρτυρας είπε ότι άκουγε κάποιον να µουγκρίζει για µισή ώρα, 
αλλά σκέφτηκε ότι επρόκειτο για άτοµα από µια τοπική λέσχη γυµνα-
στικής που χρησιµοποιούν ένα κοντινό πάρκο.
«Το άκουγα για τουλάχιστον µισή ώρα» είπε η γυναίκα στο Seven 
Network. «Μετά ανακαλύψαµε ότι ήταν προφανώς αυτό το παιδί, ή 
τον κλοτσούσαν ή τον είχαν µαχαιρώσει. Θα έπρεπε να είχαµε κοιτά-
ξει, αλλά δεν το κάναµε».

Στη Βραζιλία η αστυνοµία της NNO 
για τον φόνο της Cecilia Haddad

Οµοφυλόφιλοι δάσκαλοι: Αγγλικανοί της 
Καµπέρα vs αγγλικανικά σχολεία της ΝΝΟ

Η αστυνοµία της NΝΟ ταξιδεύει 
στη Βραζιλία για να βοηθήσει τις 
τοπικές αρχές να συγκροτήσουν 
τον φάκελο µε τα αποδεικτικά 

στοιχεία εναντίον του κατηγορούµενου 
για τη δολοφονία της Cecilia Haddad στο 
Σίδνεϊ. Το πτώµα της 38χρονης Βραζι-
λιάνας βρέθηκε στον ποταµό Lane Cove 
του Σίδνεϊ τον Απρίλιο. Ο πρώην φίλος 
της Mario Marcelo Santoro εγκατέλειψε 
την Αυστραλία τις ηµέρες µετά τον θάνα-
τό της και αργότερα βρέθηκε στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο, όπου και του απαγγέλθηκαν 
κατηγορίες για τη δολοφονία της.
Αξιωµατικοί από το Τµήµα Ανθρωπο-
κτονιών της ΝΝΟ πέταξαν την Κυριακή 
στο Ρίο, µετά την ολοκλήρωση µιας αίτη-
σης αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής µε 
τους Βραζιλιάνους οµολόγους τους.
Ο επιθεωρητής Wayne Walpole δήλωσε 
ότι ταξιδεύουν στη Βραζιλία µε περισ-
σότερες από 3.000 σελίδες αποδεικτι-
κών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων 
περισσότερων από 300 καταθέσεων 
και πολλών καταγραφών από κάµερες 
CCTV. «Θα πάµε εκεί για να δώσουµε 
όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία 
και να εξασφαλίσουµε τη δικαιοσύνη για 
τη Cecilia και την οικογένειά της» ανέ-
φερε ο επιθεωρητής Walpole σε δηµο-
σιογράφους στο αεροδρόµιο του Σίδνεϊ 

την Κυριακή. Ο Santoro δεν µπορεί να 
δικαστεί σε δικαστήριο του Σίδνεϊ λόγω 
µιας συνταγµατικής ρήτρας της Βραζι-
λίας, σύµφωνα µε την οποία κανένας 
πολίτης δεν µπορεί να εκδοθεί σε άλλο 
κράτος για να αντιµετωπίσει κατηγορίες 
που του έχουν απαγγελθεί εκεί. Την πε-
ρασµένη εβδοµάδα η µητέρα της Cecilia 
περιέγραψε κλαίγοντας στο δικαστήριο 
του Ρίο µια ξέφρενη τελευταία τηλεφωνι-
κή συνοµιλία µε την κόρη της στο Σίδνεϊ 
πριν εξαφανιστεί.
Ο Milu Muller, 70 ετών, δήλωσε ότι 
άκουσε τον πρώην φίλο της Mario 
Marcelo Ferreira dos Santos Santoro, 
ηλικίας 40 ετών, να κοπανάει την πόρτα 
της κόρης της. «Μπορούσα να ξεχωρίσω 
ξεκάθαρα τη φωνή του» είπε. «Φώναζε 
“Άνοιξε την πόρτα” και “Θέλω να σου 
µιλήσω”. Η Σεσίλια του είπε ότι δεν ήθε-
λε να του µιλήσει και δυο φορές απεί-
λησε να καλέσει την αστυνοµία». Το ζευ-
γάρι νωρίτερα είχε συναντηθεί, αλλά η 
Cecilia είπε στην οικογένειά της ότι εκεί-
νος δεν είχε δεχτεί το τέλος της σχέσης 
τους. Το τηλεφώνηµά της προς τη µητέ-
ρα της συνέβη το µεσηµέρι το Σάββατο 
28 Απριλίου (ώρα Σίδνεϊ), και η Cecilia 
εξέφρασε στη µητέρα της, η οποία είχε 
χειρουργηθεί πρόσφατα, τις ανησυχίες 
της για τον Santoro.

Καθώς η κυβέρνηση της Καµπέρα κλεί-
νει τυχόν νοµικά κενά που θα επέτρεπαν 
την απόλυση ή την αποβολή οµοφυλό-
φιλων καθηγητών ή µαθητών, µέλη της 
αγγλικανικής κοινότητας της ACT παίρ-
νουν αποστάσεις από ένα µπλοκ σχολεί-
ων της Νέας Νότιας Ουαλίας που θέλουν 
να διατηρήσουν το δικαίωµά τους να 
εξαιρούν οµοφυλόφιλους καθηγητές.
Η νέα νοµοθεσία, ωστόσο, εξακολουθεί 
να επιτρέπει στα σχολεία να προσλαµ-
βάνουν επιλεκτικά βάσει θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, εφόσον τα κριτήρια δη-
λώνονται δηµοσίως.
«Η άµεση απάντηση από το σχολείο 
και την κοινότητά µας είναι ότι δεν κά-
νουµε διακρίσεις εις βάρος των φοιτη-
τών και του προσωπικού» δήλωσε ο 
διευθυντής του σχολείου της Canberra 
Girls Grammar School (CGGS) κ. Peter 
Milligan. «Επιστρέφουµε στις βασικές 
αξίες της συµµετοχής, επιστρέφουµε στη 
συγχώρεση, στην ακεραιότητα, τη δικαι-
οσύνη και τη συµπόνια. Οι άνθρωποι 
µπορεί να πουν ότι η ένταξη δεν είναι 
αξία του Ευαγγελίου, αλλά είναι µια βα-
σική αξία για εµάς, που βγήκε από τις 
θεµελιώδεις µας αξίες, υποστηριζόµενη 
από τις αγγλικανικές αξίες».
Ο κ. Milligan δήλωσε ότι δεν θα κρίνει 
τα σχολεία της ΝΝΟ που πιέζουν να πα-
ραµείνει σε ισχύ η δυνατότητα εξαίρεσης 
προσώπων. Ωστόσο, έχει µιλήσει για 

την αντίθεσή τους µε την τοπική αγγλι-
κανική κοινότητα που εµπίπτει στην ευ-
ρύτερη οµπρέλα της ΝΝΟ.
Ο κ. Tim Wright, διευθύνων σύµβουλος 
του Shore Church of England Grammar 
School στο Σίδνεϊ, αµφισβήτησε την 
ανάγκη θέσπισης νέων οµοσπονδιακών 
νόµων, λέγοντας ότι οι εξαιρέσεις δεν 
έχουν χρησιµοποιηθεί ποτέ, σε οποια-
δήποτε αγγλικανική σχολή, όσο µπορεί 
να θυµηθεί.
Ωστόσο, η αιδεσιµότατη Lynda McMinn 
από την εκκλησία All Saints στην Κα-
µπέρα είπε ότι γνώριζε µια τέτοια περί-
πτωση που συνέβη στο Σίδνεϊ, αν και 
πριν από πολλά χρόνια. «Έχω γνωρίσει 
προσωπικά κάποιον που απολύθηκε 
επειδή ήταν οµοφυλόφιλος. Πιστεύω 
ότι τα σχολεία και οι επιχειρήσεις έχουν 
το δικαίωµα να επιλέξουν να απασχο-
λούν ανθρώπους που υποστηρίζουν το 
εµπορικό τους σήµα – και αυτό σηµαί-
νει ότι δεν µιλάµε εναντίον του ή δεν το 
δυσφηµούµε στα κοινωνικά µέσα. Αυτό 
όµως δεν είναι το ίδιο µε την απόλυση 
ενός ατόµου µε βάση τη σεξουαλικότη-
τα, το φύλο, την εθνικότητα ή τη φυλή 
του».
Πάντως έως τώρα δεν είναι σαφές εάν 
η πολιτική της οµοσπονδιακής κυβέρ-
νησης θα καλύπτει τους οµοφυλόφιλους 
δασκάλους καθώς και τους οµοφυλόφι-
λους µαθητές.




