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Υπόθεση Μπεκατώρου: Η πλευρά Κακλαμανάκη ζητά την εξέταση νέων μαρτύρων
Αίτημα προς τον εισαγγελέα Κων. 
Σιμιτζόγλου προκειμένου να εξετα-
στούν νέοι μάρτυρες στην υπόθεση 
κακοδιαχείρισης της Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας, κατέθεσε η πλευρά 
του Νικου Κακλαμανάκη.
Συγκεκριμένα, η Έλλη Ρούσσου, 
πληρεξούσια δικηγόρος των Ολυ-
μπιονικών Νικ. Κακλαμανάκη και 
Σοφίας Μπεκατώρου, ζητά από τον 
εισαγγελέα που χειρίζεται την προ-
καταρκτική έρευνα για τις καταγγε-
λίες στη Βουλή για κακοδιαχείριση 
στην Ομοσπονδία, να κλητευθεί 

προκειμένου να καταθέσουν ακό-
μη 8 άτομα. Πρόκειται για πρόσω-
πα που δεν έχουν περάσει ακόμη 
το εισαγγελικό κατώφλι, και σύμ-
φωνα με πληροφορίες, γνωρίζουν 
πράγματα γύρω από τα έργα της 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και 
της λειτουργίας της τα τελευταία 
χρόνια. Την ίδια ώρα, η νομικός 
ζητά να αναζητηθούν και κρίσιμα 
έγγραφα που μπορεί να φωτίσουν 
την ερευνώμενη υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια της 
επίμαχης έρευνας η Σοφία Μπε-

κατώρου αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά στην υπόθεση σεξουαλι-
κής κακοποίησης σε βάρος της, 
θέλοντας με αυτό τον τρόπο να 
καταδείξει τα σημάδια κατάχρη-
σης εξουσίας εντός της εθνικής 
ομοσπονδίας. Η τελευταία για την 
επίμαχη υπόθεση η οποία ξεκίνη-
σε μετά από σχετικές καταγγελίες 
του Νικ. Κακλαμανάκη στη Βουλή, 
έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη 
διεκδικώντας αποζημίωση από 
τον Έλληνα Ολυμπιονίκη για την 
τοποθέτησή του.

ΚΚΕ: Πέθανε ο Μάκης Μαϊλης, 
ιστορικό στέλεχος του κόμματος

«Ε
φυγε» την Τετάρτη από τη ζωή μετά 
από πολύμηνη μάχη ο Μάκης Μαΐ-
λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ-
θυνος του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ.

Ο Μάκης Μαΐλης γεννήθηκε στην Ελευσίνα στις 21 
Γενάρη του 1950. Το 1969 εντάχθηκε στην ΚΝΕ και 
το 1973 οργανώθηκε στο ΚΚΕ. Συμμετείχε στις κα-
ταλήψεις της Νομικής και στην εξέγερση του Πολυ-
τεχνείου, την περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα.
Στο 10ο Συνέδριο του ΚΚΕ (1978) εκλέχτηκε ανα-
πληρωματικό μέλος της ΚΕ και στο 12ο Συνέδριο 
(1987) εκλέχτηκε τακτικό μέλος της. Την περίοδο 
1989-1991 υπερασπίστηκε μαχητικά τον επαναστα-
τικό χαρακτήρα του Κόμματος.

Παρέμεινε μέλος της ΚΕ μέχρι το θάνατό του. Διετέ-
λεσε επίσης μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ ανέ-
λαβε σειρά υπεύθυνων χρεώσεων, όπως υπεύθυνος 
του Τμήματος Ιστορίας, υπεύθυνος του Γραφείου 
Τύπου της ΚΕ, στον «Ριζοσπάστη» και τον «902» κ.α.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το τμήμα Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, σας γνωστοποιεί ότι 

τα απογευματινά μαθήματα Ελληνικής γλώσσας, για την νέα σχολική χρονιά θα 

αρχίσουν από την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021.

Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και  γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της 

Ελληνικής Ορθόδοξης  Κοινότητας goc.com.au.

Το σαββατιανό τμήμα των Ελληνικών , «Ελληνικά όπως στην Ελλάδα» εδραιώθηκε και 

συνεχίζει και αυτή την χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Έλληνες εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι 

και μη έχουν αναλάβει τα ηνία της ελληνικής διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας βιβλία από 

την Ελλάδα και ακολουθώντας το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα μαθήματα θα 

αρχίσουν από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021.

Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η διατήρηση της εθνικής μας συνείδησης και η 

διάδοση του ελληνικού πολιτισμού αποτελούν για εμάς στην Ελληνική Ορθόδοξη  

Κοινότητα ΝΝΟ κυρίαρχο στόχο. 

Καλωσορίζουμε  μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για μια ακόμη σχολική χρονιά. 

Περισσότερες πληροφορίες : Τηλ. 9740 6022 ή education@goc.com.au

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΝΟ  
 

               Τα απογευματινά μαθήματα Ελληνικών ξεκινούν  
       την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου  2021 

 
Στο πρόγραμμα «Ελληνικά όπως στην Ελλάδα» τα μαθήματα  

ξεκινούν το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, 9:30πμ-12:30μμ. 
 

Παρακαλούνται οι γονείς να πραγματοποιήσουν τις  εγγραφές 
των παιδιών τους ΕΓΚΑΙΡΩΣ, 

πριν την έναρξη των μαθημάτων στην ιστοσελίδα μας : 
 
 https://gocnswschools.weebly.com/enrolment-for-the-

goc-morning--afternoon-schools.html 
 
 https://gocnswschools.weebly.com/enrolment-for-the-goc-

danebank-anglican-school.html 

• Clemton Park PS: Δευτέρα -Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 15:25-17:25   
Σάββατο 9:30-12:30  

• Clemton Park High School PS: Γυμνάσιο Παρασκευή 16.00-
18.00 

• Connells Point PS: Δευτέρα -Τετάρτη 15:45 -17:45  
• Summer Hill PS: Πέμπτη 15:30 -17:30 
• Beverly Hills North PS: Τετάρτη 15:30 -17:30 
• Wilkins PS: Πέμπτη 15:30 -17:30 
• Danebank Anglican:  Παρασκευή 15:00 -17:00 
• Panania PS: Παρασκευή 15:30 -17:30 

 
Δεχόμαστε Creative Kids Vouchers. 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το Creative Kids Voucher μέσω: 
https://www.service.nsw.gov.au/ 
 
Ανακοινώσεις γίνονται και μέσω της  σελίδας μας στο Facebook: 

 https://www.facebook.com/gocnsweducation 

Βουλή: Με 284 «ναι» 
η υπερψήφιση 
της επέκτασης 
των χωρικών υδάτων
Ισχυρή πλειοψηφία στην επέκταση των χωρι-
κών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο 
έδωσε η Βουλή, ενισχύοντας τη διπλωματικό 
οπλοστάσιο της χώρας ενόψει της έναρξης 
του νέου γύρου διερευνητικών επαφών Ελλά-
δας - Τουρκίας
Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου από 284 
βουλευτές ανάβει το πράσινο φως και για την 
επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη 
κι άλλες περιοχές «στο χρόνο και υπό τις συν-
θήκες», όπως είπε ο πρωθυπουργός, «που η 
κυβέρνηση επιλέξει».
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και 
ΜέΡΑ 25 έδωσαν τη θετική τους ψήφο επί 
της αρχής του νομοσχεδίου, εκπέμποντας 
σύμφωνα με πολιτικούς παρατηρητές μήνυμα 
εθνικής ομοψυχίας.
Οι 15 βουλευτές του ΚΚΕ, όπως είχε προα-
ναγγελθεί άλλωστε αλλά κι ο Κώστας Ζουρά-
ρις δήλωσαν «παρών».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε και τη μο-
ναδική παραφωνία στο μπλοκ του «ναι», χα-
ρακτηρίζοντας στην ομιλία του την επέκταση 
των χωρικών υδάτων μια «τρύπα στο νερό».
ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 δια-
τήρησαν τις ενστάσεις τους στο άρθρο 4 που 
δίνει τη δυνατότητα σε Ιταλούς ψαράδες να 
αλιεύουν εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης, κατα-
ψηφίζοντάς το.


