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Μητέρα µαζεύει υπογραφές 
κατά του Hillsong  
στα δηµόσια σχολεία

Επικρίσεις για τις διακοπές 
του πρωθυπουργού 
εν µέσω πυρκαγιών

Μ ητέρα στη Μελβούρνη 
ξεκίνησε εκστρατεία για 
να απαγορευτεί η διε-
ξαγωγή σεµιναρίων στα 

δηµόσια σχολεία, ως µέρος προ-
γραµµατισµένης περιοδείας της 
Εκκλησίας του Hillsong για τον 
επόµενο χρόνο. Η Fiona Newton 
ξεκίνησε τη συλλογή υπογραφών 
λέγοντας ότι ανησυχούσε για το 
σχέδιο του Hillsong να πραγµα-
τοποιήσει σχολική περιοδεία το 
2020 προκειµένου να επεκταθεί 
και να «προσηλυτίσει» άτοµα σε 
µη θρησκευτικά σχολεία.
Η κ. Newton, η οποία βρίσκεται 
σε οµοφυλοφιλική σχέση, δήλω-
σε ότι το Hillsong είχε αντιταχθεί 
στον γάµο µεταξύ ατόµων του ίδιου 
φύλου και δεν ήθελε να εκτίθεται 
ο µικρός γιος της σε µηνύµατα 
κατά των LGTIQ + ατόµων. «Θέλω 
ο γιος µου να µπορεί να πάει στο 
σχολείο χωρίς να επηρεάζεται από 
τέτοια µηνύµατα. Η αποστολή τους 
είναι να στρατολογούν ανθρώπους 
στην οργάνωσή τους και θέλω επί-
σης να αισθάνοµαι ασφαλής ότι ο 
γιος µου δεν πηγαίνει στο σχολείο 
για να κατηχηθεί σε µια θρησκεία» 

δήλωσε στο SBS News.
Σε δήλωση προς το SBS News, 
εκπρόσωπος της εκκλησίας είπε 
ότι οι συνεδρίες, που απευθύνο-
νται σε µαθητές γυµνασίου, ήταν 
προαιρετικές. «Το Hillsong έχει 
για πολλά χρόνια δηµιουργή-
σει προγράµµατα που παρέχουν 
στους µαθητές θετικές αξίες και σε 
πολλές περιπτώσεις αυτά δεν ανα-
φέρονται καν στον χριστιανισµό. 
Ποτέ δεν είχαµε παράπονο και η 
συµµετοχή µας εναπόκειται από-
λυτα στη διακριτική ευχέρεια κάθε 
σχολείου». Η κ. Newtown δήλωσε 
ότι δεν ήταν αρκετό για τους γο-
νείς να έχουν το δικαίωµα να ζη-
τήσουν από το παιδί τους να µην 
παρακολουθήσει, γιατί εκείνο θα 
µπορούσε να επηρεαστεί από τους 
συµµαθητές του, που πιθανώς να 
προσηλυτιστούν. Περισσότερες 
από 13.500 ηλεκτρονικές υπο-
γραφές συγκεντρώθηκαν αυτή την 
εβδοµάδα, τις οποίες η κ. Newton 
θα καταθέσει στους υπουργούς 
παιδείας της πολιτείας και της χώ-
ρας, ενώ προτρέπει τους γονείς 
να εκφράσουν την ανησυχία τους 
στους διευθυντές των σχολείων.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Michael McCormack επιβεβαίωσε ότι 

ο πρωθυπουργός Scott Morrison βρίσκεται στο εξωτερικό µε την οικο-

γένειά του, σε άγνωστη τοποθεσία. Κάποιοι Εργατικοί βουλευτές επι-

κρίνουν στο διαδίκτυο τον κ. Morrison για τις διακοπές του, καθώς οι 

πυρκαγιές συνεχίζουν να µαίνονται στη χώρα. Με αυτή την κριτική δε 

συµφωνεί ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Anthony Albanese, ο οποίος 

υποστήριξε τις διακοπές του κ. Morrison. Είπε ότι είχε πρόβληµα µε 

τους χειρισµούς των πυρκαγιών από την κυβέρνηση, αλλά όχι µε την 

απόφαση του κ. Morrison να κάνει ένα διάλειµµα.

Ο κ. McCormack είπε ότι πρόκειται για ένα προγραµµατισµένο ταξίδι. 

Ήρθε νωρίτερα από ό,τι συνήθως, καθώς ο κ. Morrison έχει προγραµ-

µατιστεί να ταξιδέψει στην Ινδία και την Ιαπωνία τον Ιανουάριο, όταν 

οι πρωθυπουργοί κάνουν παραδοσιακά ένα διάλειµµα. «Όλοι αξίζουν 

διακοπές. Όλοι αξίζουν ένα διάλειµµα. ∆ούλεψε σκληρά φέτος» δήλωσε 

ο αναπληρωτής πρωθυπουργός σε δηµοσιογράφους.

Η πλειοψηφία των επικρίσεων κατά του πρωθυπουργού ήταν στο 

Twitter, όπου εικάζεται ότι ο κ. Morrison και η οικογένειά του βρίσκο-

νται στη Χαβάη, αλλά το γραφείο του πρωθυπουργού αρνήθηκε να το 

επιβεβαιώσει, επικαλούµενο θέµατα ασφάλειας. Ο κ. Morrison αναµέ-

νεται να επιστρέψει στα καθήκοντά του πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά 

η ηµεροµηνία παραµένει ασαφής. Συνεχίζει να ενηµερώνεται για τις 

φωτιές ενώ βρίσκεται µακριά.




