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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Το Διοικητικό Συμβουλίου 
και μέλη του Συλλόγου 
«Χελμός» τίμησαν την μνήμη 
του Αγίου Χαράλαμπου την 
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου. 
Στην φωτογραφία 
οι κ. Γιώργος Λάγγας 
και Αντώνης Σταυρόπουλος 
με την εικόνα του Αγίου 
κατά την περιφορά της στον 
περιβάλλοντα χώρο του ναού.

Higgins εναντίον Morrison: «Σε έναν βιασμό δεν φταίει το θύμα»

Covid-19: Διαγράφτηκαν οι λογαριασμοί 
του Pete Evans για «παραπληροφόρηση»

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή Αρχίππου, Απφίας 
και Φιλήμονος αποστόλων. Οσιομάρτυ-
ρος Φιλοθέης της Αθηναίας (†1589).
Αύριο Σάββατο Αγάθωνος πάπα Ρώμης, 
Λέοντος επισκόπου Κατάνης, του θαυ-
ματουργού (†780).
Κυριακή Ευσταθίουαρχιεπισκόπου 
Αντιοχείας (†360), Ζαχαρίου πατριάρχου 
Ιεροσολύμων, Ιωάννου Γ` πατριάρχου 
Κων/πόλεως (†577), του από Σχολαστι-
κών, Γεωργίου επισκόπου Αμάστριος. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ αίθριο καιρό  
με την θερμοκρασία από 20°C - 26°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  
15, 22, 38, 27, 4, 19 και Supps 44, 1.
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Η 
Brittany Higgins εξέδωσε 
νέα δήλωση προχτές, επι-
κρίνοντας έντονα την αντί-
δραση του Scott Morrison 

στη σεξουαλική επίθεση που φέ-
ρεται να δέχτηκε η ίδια εντός του 
Κοινοβουλίου. Η γυναίκα που φέ-
ρεται να βιάστηκε μέσα σε γραφείο 
υπουργού της κυβέρνησης αναφέρει 
ότι η «ρητορική που κατηγορεί το 
θύμα» εκ μέρους του πρωθυπουρ-
γού Scott Morrison είναι απίστευτα 
ανησυχητική. H πρώην υπάλληλος 
των Φιλελευθέρων Brittany Higgins 
ισχυρίζεται ότι βιάστηκε από έναν 
άνδρα συνάδελφο στο υπουργικό 
γραφείο της υπουργού Άμυνας Linda 
Reynolds τον Μάρτιο του 2019.
Την Τετάρτη το απόγευμα, εξέδωσε 
μία ακόμα δήλωση στην οποία επέ-
κρινε έντονα την αντίδραση της κυ-

βέρνησης στο κλιμακούμενο σκάν-
δαλο. «Η συνεχιζόμενη ρητορική 
του πρωθυπουργού που κατηγορεί 
το θύμα είναι προσωπικά πολύ ενο-
χλητική, για μένα και για αμέτρη-
τους άλλους επιζώντες» δήλωσε. «Η 
κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε 
ερωτήσεις για τη δική της συμπερι-
φορά». Ο κ. Morrison ζήτησε συγ-
γνώμη από την κ. Higgins για την 
αντιμετώπισή της μετά το φερόμενο 
περιστατικό και παραδέχτηκε ότι η 

κυβέρνηση χειρίστηκε λάθος την 
απάντησή της. Στη δήλωσή της, η κ. 
Higgins εξέφρασε τη λύπη της για το 
γεγονός ότι μόνο τώρα ενημερώθη-
κε για «βασικά στοιχεία» της υπόθε-
σής της. Απαρίθμησε παραδείγματα 
αποδεικτικών στοιχείων που έχουν 
αποκαλυφθεί από τότε που δημοσι-
οποίησε τον λογαριασμό της. «Δεν 
ήξερα ότι οι φρουροί ασφαλείας με 
άφησαν στη σουίτα της υπουργού 
Reynolds» είπε. «Δεν ήξερα ότι φι-
λονικούσαν μεταξύ τους για να κα-
λέσουν ασθενοφόρο τη στιγμή του 
συμβάντος». Επίσης, έχει εκφράσει 
ανησυχίες σχετικά με την άρνηση 
παροχής πρόσβασης σε βίντεο από 
CCTV για το φερόμενο περιστατικό.
Ο κ. Morrison έχει δεχτεί επικρίσεις 
για το ότι αμφισβήτησε την εκδοχή 
της κ. Higgins για το συμβάν.

Ο 
αμφιλεγόμενος σεφ δια-
σημοτήτων και συνωμο-
σιολόγος Pete Evans, που 
ήταν κριτής στο My Kitchen 

Rules μεταξύ 2010 και 2020, απο-
κλείστηκε και από το Instagram με 
την κατηγορία ότι διασπείρει ψευ-
δείς πληροφορίες για τον κορονοϊό 
και για τα εμβόλια.
Το Facebook, το οποίο κατέχει το 
Instagram, επιβεβαίωσε ότι διέ-
γραψε τον λογαριασμό του Evans, 
ο οποίος είχε εκατοντάδες χιλιάδες 
ακολούθους, την Τετάρτη.
«Καταργήσαμε τον λογαριασμό του 
Pete Evans εξαιτίας της επανειλημ-
μένης κοινοποίησης  εκ μέρους του 
ψευδών ισχυρισμών σχετικά με τον 
κορονοϊό ή τα εμβόλια» ανέφερε η 
εταιρεία σε δήλωσή της. «Δεν επι-

τρέπουμε σε κανέναν να κοινοποιεί 
παραπληροφόρηση σχετικά με τον 
COVID-19 που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε επικείμενη σωματική 
βλάβη, ή σχετικά με τα εμβόλια για 
τον COVID-19».
Την Τετάρτη, το Facebook επέκτει-
νε τη λίστα ψευδών ισχυρισμών 
που υπόσχεται να καταργήσει, 
προσθέτοντας πολύ περισσότερες 
κατηγορίες αναρτήσεων σχετικά με 
τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Δεν 

θα γίνονται πλέον αποδεκτά από 
την εταιρία σχόλια που ισχυρίζο-
νται ότι ο COVID-19 είναι ανθρω-
πογενής, ότι είναι ασφαλέστερο 
να κολλήσει κανείς την ασθένεια 
παρά να εμβολιαστεί και ότι τα εμ-
βόλια είναι τοξικά, επικίνδυνα ή 
προκαλούν αυτισμό.
Το Facebook πραγματοποίησε δια-
βουλεύσεις με ομάδες υγείας όπως 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
πριν επεκτείνει τη λίστα.
Ο Evans την περασμένη εβδομά-
δα ανακοίνωσε ότι στις ερχόμε-
νες εκλογές θα είναι υποψήφιος 
για το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο 
ως υποψήφιος γερουσιαστής με 
το μικρό κόμμα που έχει ιδρύσει 
ο πρώην γερουσιαστής του One 
Nation Party Rod Culleton.


