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α µαθήµατα ελληνικής γλώσσας 
θα συνεχίσουν να προσφέρο-
νται δύο ηµέρες την εβδοµάδα 
στο δηµόσιο σχολείο της οδού 

Gardener, στο Rosebery, αφού ο βου-
λευτής του Κόµµατος των Εργατικών 
για το Heffron Ron Hoenig παρενέβη 
για να αποτρέψει την ακύρωσή τους.
Η σχολική κοινότητα πληροφορήθηκε 
τον Σεπτέµβριο ότι το Πρόγραµµα Κοι-
νοτικών Γλωσσών, το οποίο πρόσφε-
ρε µαθήµατα ελληνικής και τουρκικής 
γλώσσας σε παιδιά του νηµπιαγωγεί-
ου, θα έπαυε στο σχολείο της Gardener 
Road το 2019, παρά τις πολυάριθµες 
πολυπολιτισµικές οικογένειες της πε-
ριοχής.
Ο κ. Hoenig έγραψε αµέσως στο 
Υπουργείο Παιδείας και ζήτησε την 
αναθεώρηση της απόφασης. Σε επι-
στολή µε ηµεροµηνία 27 Νοεµβρίου, 
το Υπουργείο επιβεβαίωσε ότι το ανά-
λογο προσωπικό τοποθετήθηκε στο 
σχολείο, και υποσχέθηκε ότι τα µαθή-
µατα ελληνικής και τουρκικής γλώσ-
σας θα συνεχίσουν να γίνονται δύο 
ηµέρες την εβδοµάδα και για το 2019.
Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Ron 
Hoenig δήλωσε τα εξής:
«Είµαι πολύ ευχαριστηµένος που µπο-

ρέσαµε να διατηρήσουµε τα µαθήµατα 
ελληνικής γλώσσας στο δηµόσιο σχο-
λείο της Gardener Road. Εκατοντάδες 
πολυπολιτισµικές οικογένειες στέλ-
νουν τα παιδιά τους στο σχολείο αυτό, 
και τώρα µπορούν να είναι σίγουροι 
ότι τα παιδιά τους θα συνεχίσουν να 
λαµβάνουν µια πολύ καλή εκπαίδευση 
διδασκόµενα τη γλώσσα της κληρονο-
µιάς τους».
«Η γλώσσα είναι τόσο σηµαντική για 
την κληρονοµιά, τον πολιτισµό και την 
ταυτότητά µας. Είµαι περήφανος που 
λέω ότι η ελληνική γλώσσα θα έχει 
πάντα µια θέση στο δηµόσιο σχολείο 
της οδού Gardener».
«Είµαι πάντα φίλος της ελληνικής κοι-
νότητας και οι Έλληνες ήταν πάντα 
σπουδαίοι φίλοι για µένα. Πάντα θα 
υπερασπίζοµαι την ελληνική κοινό-
τητα από τις περικοπές που επιβάλλει 
αυτή η Φιλελεύθερη κυβέρνηση». 

Τα µαθήµατα ελληνικών 
θα συνεχιστούν στο δηµόσιο 
σχολείο της Gardener Road

Οι θρησκευτικές διακρίσεις σύντοµα θα 
είναι παράνοµες στην Αυστραλία, σύµ-
φωνα µε νέους νόµους που επρόκειτο 
να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουρ-
γό Scott Morrison την Πέµπτη, µε την 
κυβέρνηση να ανοίγει τα χαρτιά της για 
την πολυαναµενόµενη απάντησή της 
στην έκθεση Ruddock. Η κυβέρνηση θα 
εκπονήσει νέο νόµο περί θρησκευτι-
κών διακρίσεων, καθιστώντας τις «θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις» προστατευόµε-
νο χαρακτηριστικό, επεκτείνοντας την 
προστατευτική νοµοθεσία που ισχύει 
για τη φυλή, την ηλικία, το φύλο, τη σε-
ξουαλικότητα και την αναπηρία.
Αλλά σε αντίθεση µε την αµφιλεγόµενη 
ενότητα 18Γ του νόµου περί φυλετικών 
διακρίσεων, δεν θα είναι παράνοµο για 
κάποιον να «προσβάλλει ή να ταπει-
νώσει» κάποιον άλλο µε βάση τις θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις του.
Ο πρωθυπουργός και ο γενικός εισαγ-
γελέας Christian Porter επρόκειτο να 
ανακοινώσουν το νοµοσχέδιο την Πέ-
µπτη, καθιστώντας το έτσι υπόσχεση 
του Συνασπισµού για τις εκλογές του 
2019. «Η Αυστραλία είναι µια κοσµι-
κή δηµοκρατία, αλλά αυτό δεν σηµαί-
νει ότι οι Αυστραλοί είναι άθεος λαός» 
δήλωσε ο κ. Morrison στην εφηµερίδα 
The Australian. «Οι Αυστραλοί έχουν 
διαφορετικές πίστες και διάφορα θρη-
σκευτικά υπόβαθρα και όλα αυτά πρέ-
πει να γίνονται σεβαστά».
Ο πρωθυπουργός ανέφερε το παράδειγ-

µα της «απόπειρας να εκδιωχθεί ο κα-
θολικός αρχιεπίσκοπος της Τασµανίας 
Julian Porteous επειδή υπερασπίστηκε 
τις καθολικές διδασκαλίες περί γάµου».
Ο νέος νόµος θα έδινε στους πολίτες 
νόµιµες επιλογές αν αισθάνονταν ότι, 
για παράδειγµα, απολύθηκαν ή δεν 
αντιµετωπίστηκαν µε ισονοµία λόγω 
των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.
Οι σχετικοί νόµοι αναµένονται από τότε 
που η έκθεση Ruddock παραδόθηκε 
στην κυβέρνηση Turnbull τον Μάιο. Ο 
Scott Morrison σήκωσε ψηλά το θέµα 
ενός νέου νόµου περί θρησκευτικών 
διακρίσεων κατά τους πρώτους µήνες 
της πρωθυπουργίας του.
Η έκθεση, η οποία ανατέθηκε µετά την 
ψηφοφορία για τη νοµιµοποίηση του 
γάµου µεταξύ οµοφυλοφίλων στην Αυ-
στραλία, δεν δηµοσιεύθηκε επισήµως 
αλλά κοινοποιήθηκε πλήρως µέσω δι-
αρροών τον Οκτώβριο, προκαλώντας 
έντονη εθνική συζήτηση σχετικά µε τις 
διακρίσεις εις βάρος των οµοφυλόφι-
λων µαθητών και των δασκάλων στα 
θρησκευτικά σχολεία.
Και οι δύο πλευρές του κοινοβουλίου 
συµφώνησαν δηµοσίως ότι θα πρέπει 
να αλλάξουν ορισµένες εξαιρέσεις στον 
νόµο περί σεξουαλικών διακρίσεων 
που επιτρέπουν σε θρησκευτικά σχο-
λεία να κάνουν διακρίσεις εις βάρος 
οµοφυλοφίλων – αν και δεν υπάρχει 
συµφωνία για τους οµοφυλόφιλους κα-
θηγητές.

Morrison: Είµαστε κοσµική 
δηµοκρατία, αλλά όχι άθεοι




