
FRIDAY 29 MAY 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ6 ΣΧΟΛΙΑ6 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ FRIDAY 29 MAY 2020 Ο ΚΟΣΜΟΣ

«Μας έχουν ξεχάσει»: Ο κορονοϊός  
αποκαλύπτει ανισότητες στην εκπαίδευση

Ο
ταν το δηµόσιο σχολείο του 
Cabbage Tree Island ξεκί-
νησε την εξ αποστάσεως δι-
δασκαλία τον Μάρτιο, µόνο 

µία οικογένεια είχε φορητό υπολο-
γιστή, ο οποίος κράσαρε αµέσως 
όταν τέσσερα παιδιά τον µοιράστη-
καν για σχολική εργασία. Επίσης, 
κανένας µαθητής δεν είχε αξιόπι-
στη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από 
το σπίτι, µε αποτέλεσµα οι µαθητές 
να µην µπορούν να συµµετέχουν 
στη διαδικτυακή εκπαίδευση.
Το σχολείο, στην περιοχή Northern 
Rivers της ΝΝΟ, είναι ένα από τα 
πιο µειονεκτικά στην πολιτεία και 
η κρίση του COVID-19 επεσήµα-
νε τις ανισότητες και την έλλειψη 
πόρων στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
γενικά. «Μας έχουν ξεχάσει» κα-
τήγγειλε η διευθύντρια  Dyonne 
Anderson. Καθώς άλλοι µαθητές 
σε όλη την πολιτεία συµµετείχαν 
σε διαδικτυακά µαθήµατα µε τους 
καθηγητές τους, εκείνη εκτύπωνε 
και δηµοσίευε εντύπως τα µαθήµα-
τα.
Τον Μάρτιο, το υπουργείο Παι-
δείας ανακοίνωσε ότι θα δανείσει 
ψηφιακές συσκευές σε χιλιάδες 
µαθητές που έχουν ανάγκη. Η κ. 
Anderson παρήγγειλε αµέσως για 
τους 40 µαθητές της. Περίµενε 
σχεδόν δύο µήνες, µέχρι την πε-
ρασµένη εβδοµάδα που έφτασαν 
εννιά συσκευές.  Τώρα πρέπει να 
επιστραφούν. «∆εν αξίζει καν να 
ανοίξουµε τα κουτιά. ∆εν θα ήταν 
τόσο άσχηµο, αν µας είχαν ενηµε-
ρώσει για την καθυστέρηση έτσι 

ώστε να µπορέσουµε να εξετάσου-
µε άλλες επιλογές, αλλά αφεθήκα-
µε στη µοίρα µας» είπε.
Η κ. Anderson, η οποία είναι επί-
σης πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης 
Αβορίγινων και Νησιωτών των Στε-
νών Torres (National Aboriginal 
& Torres Strait Islander Principals 
Association), δήλωσε ότι το σχο-
λείο της ανήκει στο 5% των µειο-
νεκτικών σχολείων της πολιτείας. 
«Έχω µιλήσει µε πολλούς συναδέλ-
φους που δεν έλαβαν τις συσκευές 
κι ορισµένοι ενηµερώθηκαν ότι η 
παραγγελία τους δεν θα παραδοθεί 
λόγω ελλείψεων».
Ένας στους δέκα µαθητές δεν έχει 
αξιόπιστη πρόσβαση στο ∆ιαδί-
κτυο στο σπίτι. Κι αυτός ο αριθµός 
ανεβαίνει σε έναν στους τρεις, στις 
κοινωνικοοικονοµικά υποβαθ-
µισµένες περιοχές. Ο Malcolm 
Elliott από την Αυστραλιανή Ένω-
ση ∆ιευθυντών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Australian Primary 
Principals Association) δήλωσε ότι 
η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση 
αποτελεί ανθρώπινο δικαίωµα.

Θύµα ληστείας: «∆εν υπάρχει πιο 
υπερήφανος ανάπηρος από εµένα»
Ένας δεύτερος άντρας συνελήφθη 
για τη ληστεία του Julian Stewart, 
που είναι παραπληγικός και χρησι-
µοποιεί αναπηρικό καροτσάκι, την 
Κυριακή στις  11.45 π.µ.
Ο κ. Julian Stewart είχε κάνει ανά-
ληψη µετρητών από ένα ATM στην 
George St στο Haymarket. Η αστυ-
νοµία είπε ότι ο 42χρονος είχε πα-
ρατηρήσει δύο άντρες στην εσοχή 
όπου βρισκόταν το µηχάνηµα. «Θα 
ισχυριστεί ότι µετά την ολοκλήρω-
ση της ανάληψης τον πλησίασε ένας 
από τους άντρες και του άρπαξε τα 
µετρητά από τα χέρια του» σηµειώνει 
σε δήλωσή της η αστυνοµία.
Οι δύο άντρες διέφυγαν τρέχοντας 
και την τελευταία φορά εντοπίστη-
καν να τρέχουν βόρεια κατά µήκος 
της George St.
Οι µάρτυρες βοήθησαν τον κ. 
Stewart –ο οποίος δεν τραυµατίστη-
κε– και η αστυνοµία ξεκίνησε έρευ-
να. Οι ντετέκτιβ δηµοσίευσαν πλάνα 
από τις κάµερες ασφαλείας για να 
ζητήσουν τη βοήθεια του κοινού για 
τον εντοπισµό των αντρών. Ως απο-

τέλεσµα, ένας 20χρονος συνελήφθη 
από το Αστυνοµικό Τµήµα της Green 
Valley την Τρίτη και άλλος ένας την 
Τετάρτη από το Αστυνοµικό Τµήµα 
του Campsie.
Ο κ. Stewart είπε ότι οι δύο άντρες 
επέλεξαν το λάθος άτοµο για θύµα.
«∆εν υπάρχει πιο υπερήφανος ανά-
πηρος από εµένα» είπε στο 2GB . 
«Αυτοί οι δύο χούλιγκαν προσπά-
θησαν να βρουν έναν αδύναµο στό-
χο, αλλά επέλεξαν το λάθος άτοµο. 
Έκλεισαν θέση στο λεωφορείο του 
κάρµα τους και δεν πρόκειται να 
έχουν καµία τύχη στη ζωή τους. Εί-
µαι πιο δυνατός από αυτό».

Περί των 
«αυτοκαθηρηµένων

µοναχών»

«Προς τους σκανδαλισθέντας» ομογενείς απευθύνθηκε 
με κείμενο του στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», ο 
σεβαστός Ιερομόναχος Δαμασκηνός (τέως Ἀρχιγραμ-
ματέας τῆς Ἱ. Κοινότητος) από το Άγιο Όρος, στις 18 

Μαΐου 2020.

Γράφει μεταξύ άλλων: «ο κ. Μακάριος ἐπιστρατεύει ἐν Αὐστραλίᾳ 
καὶ αὐτοκαθηρημένον κληρικόν, τέως διάκονον, συντάσσων τοὺς 
λιβέλλους τούτου, διὰ νὰ μὲ χαρακτηρίζῃ «ὡς παλαιόν, πικρόχολον, 
μεσαιωνικοῦ τύπου μοναχόν, μὲ ἀπῃρχαιωμένας καὶ μεσαιωνικάς 
ἀπόψεις, ὡς καὶ ὅτι ὑπονομεύω τὴν νέαν εἰρήνην καὶ ἀγάπην, τὴν 
ὁποίαν σκορπίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος!»

Έτσι γράφει ο σεβαστός Ιερομόναχος Δαμασκηνός και καθώς είμαι 
κι εγώ ένας από τους σκανδαλισθέντας θέλω να τον ρωτήσω καθώς 
και τους αναγνώστες μας και τους ιερείς μας δυο τρία πράγματα. 
(Να θυμίσω πρώτα, πως, όπως έγραψα την περασμένη Παρασκευή, 
από φέτος, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα δημοσιεύουμε τις 
πηγές των εσόδων μας.)

Τι θα πει, λοιπόν, σεβαστέ πατέρα, «αυτοκαθηρημένος κληρικός»; 
Ποιος και γιατί τον «αυτοκαθαίρεσε»; Ποιοι είναι οι λόγοι που οδη-
γούν ένα νέο άνθρωπο που επιλέγει τον εκκλησιαστικό βίο στην 
«αυτοκαθαίρεση»; Πόσοι αξιόλογοι άνθρωποι που θα μπορούσαν 
να προσφέρουν στην εκκλησία έχουν «αυτοκαθαιρεθεί» και πόσοι 
απομακρύνθηκαν απογοητευμένοι από συμπεριφορές ανθρώπων 
ανάξιων; 

Τι να έπαθε σεβαστέ πατέρα ο «αυτοκαθηρημένος κληρικός» κι άρ-
χισε να συντάσσει λιβέλλους; Πόσες φορές έγραψε την επιστολή 
της «αυτοκαθαίρεσης» του κι έπειτα αυτοί που την διάβασαν αντί 
να σταθούν γενναίοι δίπλα του την πέταξαν στην κάλαθο τον αχρή-
στων και την «ξανάγραψαν» καταπώς βόλευε τους θύτες που απει-
λούσαν με το αληταριό τους να του «σπάσουν τα μούτρα»;

Γιατί και πόσες φορές σώπασαν οι «αυτοκαθηρημένοι κληρικοί»; Για 
να προστατέψουν τα θύματα ή τους θύτες; Τους ρωτήσατε σεβαστέ 
πατέρα; Τι περισσότερο ζητούν από τον νέο Αρχιεπίσκοπο παρά δι-
καιοσύνη; 

Οι χειρότεροι που θα συναντήσει κανείς στη ζωή του, για να κάνουν 
τις σιχασιές τους ή την πατρίδα θα επικαλεστούν ή τα παιδιά τους ή 
ένα μεγάλο σκοπό. Δεν έχει κλείσει ακόμη ένας χρόνος που ήρθε ο 
Μακάριος στην Αυστραλία και φέτος γράφτηκε στη θεολογική σχο-
λή ένας μεγάλος αριθμός μαθητών, αγόρια και κορίτσια.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος σε ένα από τα κηρύγματα του είπε πως 
η εκκλησία είναι «το σπίτι των αποτυχημένων». Τώρα μπορούν «οι 
αποτυχημένοι» να γυρίσουν στο σπίτι τους.

Ήταν η σιωπή σας σεβαστέ πατέρα που τους έδιωξε από αυτό.     Γ.Δ.




