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Συνεχίζεται η δίκη αστυνομικού για σοβαρό τροχαίο δυστύχημα
Ένας αξιωματικός της τροχαίας που 
κατηγορείται για ένα τρομερό δυστύ-
χημα, που άφησε μια γιαγιά με σοβα-
ρούς εγκεφαλικούς τραυματισμούς, 
είπε σε έναν ανώτερό του ότι «δεν 
πρόλαβε» να ανάψει τα φώτα και τις 
σειρήνες του οχήματός του καθώς 
διέσχιζε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έναν 
πολυσύχναστο δρόμο του Σίδνεϊ, 
όπως κατατέθηκε κατά τη διάρκεια 
της δίκης του.
Ο ανώτερος αστυνομικός Harry 
Thomas Little, 42 ετών, δικάζεται 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρί-
ου της ΝΝΟ για τη σύγκρουση στο 
Cronulla το 2018 που παραλίγο να 
σκοτώσει την Gai Vieira.
Ο κ. Little ήταν σε υπηρεσία και 
οδηγούσε το περιπολικό του με 135 
χλμ./ώρα σε μια ζώνη με ανώτατο 

όριο τα 70, χωρίς φώτα και σειρή-
νες, κατά μήκος του Kingsway στις 5 
Σεπτεμβρίου 2018, λίγο πριν χτυπή-
σει πάνω σε μια Mercedes που οδη-
γούσε η κα Vieira.
Η κα Vieira έβγαινε από τη διασταύ-
ρωση της οδού Connels Road στο 
Kingsway όταν το περιπολικό καρ-
φώθηκε στη Mercedes της από την 
πλευρά του οδηγού. Υπέστη σοβαρό 
εγκεφαλικό τραύμα που πιθανότατα 
θα της αφήσει «μόνιμη και σοβαρή 
αναπηρία», όπως άκουσε το δικαστή-
ριο.
Ο κ. Little έχει δηλώσει αθώος για 
επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση 
σοβαρής σωματικής βλάβης και ανα-
μένεται να αποδείξει ότι πίστευε λαν-
θασμένα ότι τα φώτα και οι σειρήνες 
του ήταν αναμμένα, καθώς καταδίω-

κε έναν άλλο οδηγό που πίστευε ότι 
χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέ-
φωνο.
Την Τρίτη, ωστόσο, ένας από τους 
συναδέλφους του κ. Little που συ-
νεργαζόταν μαζί του εκείνο το βράδυ 
έδωσε αντίθετα αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με όσα έζησε την ημέρα της 
συντριβής.
Ο αξιωματικός Grant Howell κατέθε-
σε στο δικαστήριο πως, όταν έφτασε 
στο σημείο της σύγκρουσης, ο ελα-
φρά τραυματισμένος κ. Little «είπε 
κάτι σαν “Δεν με νοιάζει για μένα, 
αλλά ανησυχώ γι’ αυτήν»» και ότι, 
καθώς πήγαιναν πίσω στο αστυνομι-
κό τμήμα, ο κ. Little είπε στον συνά-
δελφό του: «Δεν πρόλαβα να ανάψω 
τα φώτα μου. Συνέβη τόσο γρήγορα. 
Ήταν ακριβώς μπροστά μου».

Εκδήλωση ενίσχυσης του αντικαρκινικού νοσοκομείου Chris O’Brien Lifehouse
Ευχαριστήριες επιστολές έστειλε η Υπηρεσία Υγειάς της Νέας Νότιας Ουαλίας και το αντικαρκινικό νοσοκομείο Chris 
O’Brien Lifehouse στην ομάδα γυναικών που διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση με στόχο την συγκέντρωση χρημάτων 
για την ενίσχυση του. Την εκδήλωση άνοιξε η Άρτεμις Θεοδωρή ενώ κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή για όσους έχουν 
φύγει από τη ζωή από καρκίνο ή καρδιακά νοσήματα. Ακολούθησαν αναγνώσεις ποιημάτων. Το πρώτο ποίημα με τίτλο «η 
Ρόδα», διάβασε η 12χρονη μαθήτρια Μαρία Κακαλή, ένα ποίημα που μιλάει για τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών. 
Ακολούθησε η ανάγνωση δύο ποιημάτων του Κώστα Βάρναλη από τις Ντίνα Τουρβά και Ελένη Συνοδινού. Η οργανωτι-
κή επιτροπή ευχαριστεί μέσω της εφημεριδας τις κυρίες που ετοίμασαν τα νόστιμα εδέσματα που προσφέρθηκαν (Lola 
Eglezakis, Maria Savva, Diamando Koutlis & Fotini Manganas) και τους σπόνσορες που προσέφεραν δώρα μεταξύ των 
οποίων ήταν ηταν το Thai By Beach στο Brighton le Sands και το Bower House Jewellery. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευ-
θύνουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ που προσέφερε το χώρο.

3ετής παράταση κάθειρξης για τον πρώτο 
καταδικασθέντα Αυστραλό τρομοκράτη

Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας απέρ-
ριψε μια συνταγματική προσφυγή ενάντια στη 
συνεχιζόμενη κράτηση στη φυλακή ενός τρο-
μοκράτη μετά τη λήξη της ποινής του.

Η προσφυγή έγινε όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Βικτώριας εξέδωσε τον Δεκέμβριο μια εντολή για την 
παράταση της κράτησης, που επιτρέπει στις αρχές να 
κρατήσουν τον Abdul Nacer Benbrika πίσω από τα κά-
γκελα για άλλα τρία χρόνια.
Ο Benbrika αμφισβήτησε τη συνταγματική ισχύ της 
εντολής, και ειδικά το εάν η Κοινοπολιτεία μπορούσε 
να δώσει στο Ανώτατο Δικαστήριο την εξουσία να επι-
βάλει αυτή την απόφαση κράτησης. Προχτές, το Ανώ-
τατο Δικαστήριο της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι έχει 
τη δικαιοδοσία να το πράξει.
Ο Benbrika είναι ένας αυτοαποκαλούμενος ισλαμιστής 
κληρικός που γεννήθηκε στην Αλγερία και φυλακίστη-
κε το 2009 με μέγιστη ποινή τα 15 χρόνια. Ήταν αρχη-

γός ενός τρομοκρατικού πυρήνα που εκτέλεσε επίθεση 
στο καζίνο της Μελβούρνης και στο MCG, και βρίσκε-
ται υπό κράτηση από τη σύλληψή του, το 2005.
Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Andrew Tinney 
διέταξε πέρυσι την παράταση της ποινής κάθειρξης 
του  Benbrika μέχρι τον Νοέμβριο του 2023. Ο δικα-
στής διαπίστωσε ότι ήταν πολύ απίθανο κάποιος με 
τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά του Benbrika και το 
αίσθημα θρησκευτικής και πνευματικής ανωτερότητας 
και του αλάθητου που τον διακρίνει να μεταβάλει τις 
εξτρεμιστικές του απόψεις.
Ο Benbrika έθεσε έναν πολύ πραγματικό κίνδυνο για 
την κοινότητα κατά τη στιγμή της σύλληψής του, δή-
λωσε ο δικαστής Tinney και πρόσθεσε ότι μόνο η πα-
ρέμβαση της επιβολής του νόμου εμπόδισε περαιτέρω 
πιθανές καταστροφές και τραγωδίες.
Ο υπουργός Εσωτερικών Peter Dutton πέρυσι ακύρω-
σε την αυστραλιανή υπηκοότητα του Benbrika.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή
Μελετίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας 
(†381), Αντωνίου Β` πατριάρχου Κων/
πόλεως (†901). 
Αύριο Σάββατο Ακύλλα και Πρισκίλλης 
των αποστόλων. Ευλογίου αρχιεπισκό-
που Αλεξανδρείας (†607).
Κυριακή  Οσίων Αυξεντίου (†470), 
Αβραάμ († ε΄αι.) Μάρωνος († δ΄ αι.). 
Ιερομαρτύρων Φιλήμονος και Φιλίππου 
επισκόπων Γάζης. 
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NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  
43, 25, 37, 17, 30, 8 και Supps 6, 40.

ΕΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΝΕΪ-ΚΑΜΠΕΡΑ
Ιερά Αρχιεπισκοπή: 02 9690 6100
Ελληνική Κοινότητα: 02 9740 6022
Κυπριακή Κοινότητα: 02 9557 1256
Ελληνική Πρεσβεία: 02 6273 3011
Κυπριακή Πρεσβεία: 02 6281 0832
Ελληνικό Προξενείο: 02 9284 5500
fax: 02 9264 6135
email: grgencon.sid@mfa.gr
Γραφείο Τύπου: 02 9267 0966
email: grpressbureau@tpg.com.au
Γραφείο Εκπαίδευσης: 02 9283 3800
ΣΑΕ Ωκεανίας: 02 9558 3744
Γραφείο ΕΟΤ: 02 9241 1663

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

KAΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

654 New Canterbury  Road, 
Hurlstone Park,  NSW 2193

ABN:  69  145 864 071

Phone:  02  9558 4008

www.kosmos.com.au

e-mai l :  kosmos@kosmos.com.au

PUBLISHER  HELLENIC NEWS PTY LTD

ΕΚΔΟΤΗΣ  
Σπύρος Χαραλάμπους

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
Γ ιώργος Χατζηβασίλης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  
Γ ιάννης Δραμιτ ινός

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ  
Χρήστος  Μπελέρχας,  Γ ιώργος Χατζηβασίλης, 
Γ ιώργος Μεσσάρης,  Γ ιάννης Δραμιτ ινός , 
Γρηγόρης Χρονόπουλος,  Αντώνης Αμπατζής, 
Δρ Βασίλης Αδραχτάς ,  Δέσποινα Μπαχά

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
sa les@kosmos.com.au

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ 
sales@kosmos.com.au

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Σπύρος Μαντζούκης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ 
Σπύρος Μαντζούκης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Παναγιώτης Σκαρμούτσος

PRINTED BY  Spotpress

WEBSITE  P la tyrrahos Publ ishing


