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Παρουσία ανωτάτων στελεχών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας και 
των µελών των οικογενειών των 

πεσόντων, έγινε ο επαναπατρισµός των 
σορών των πέντε Αυστραλών στρατιωτών, 
που σκοτώθηκαν την περασµένη Τετάρτη 
στο Αφγανιστάν. Η υποδοχή των σορών 
των τριών στρατιωτών που δολοφονήθη-
καν από ένστολο Αφγανό στρατιώτη και 
των άλλων δύο στρατιωτών που σκοτώθη-
καν σε πτώση ελικοπτέρου, έγινε στο Μπρί-
σµπαν και στο Σίδνεϊ αντίστοιχα.

Οι τρεις στρατιώτες των ειδικών δυνάµε-
ων Στέπαν Μιλόσεβιτς, Τζέϊµς Μάρτιν και 
Ρόµπερτ Πόατ έπεσαν νεκροί την περασµέ-
νη Τετάρτη από τις σφαίρες ενός Αφγανού 
στρατιώτη και οι άλλοι δύο - Μέρβιν Μα-
κντόναλντ και Ναθάναελ Γκάλαχερ - σκο-
τώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας επιχείρησης 
όταν έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συν-
θήκες, το ελικόπτερο που επέβαιναν µαζί 
µε άλλους στρατιώτες των συµµαχικών δυ-
νάµεων. Στο µεταξύ, ο θάνατος των πέντε 
στρατιωτών και τα όσα ακολούθησαν, είχε 
ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένταση 
στις σχέσεις µεταξύ των κυβερνήσεων των 
δύο χωρών. Οι Αυστραλοί, στην προσπά-
θειά τους να συλλάβουν τον Αφγανό λοχία 
που δολοφόνησε τους στρατιώτες, εισέβα-
λαν µετά από δύο ηµέρες στο χωριό Σού-
λα -που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα 
της επαρχίας Ουρουζγκάν - απέκλεισαν το 
τζαµί του χωριού στο οποίο προσεύχονταν 
αρκετοί κάτοικοι και συνέλαβαν 12 άτοµα 
προκειµένου να συλλέξουν πληροφορίες 
για τον δράστη. Μεταξύ αυτών που συνέ-
λαβαν και φόρεσαν κουκούλες ήταν και µια 
γυναίκα, γεγονός που εξόργισε τους κατοί-
κους του χωριού οι οποίοι άρχισαν να δια-
µαρτύρονται έντονα. Λίγα λεπτά αργότερα, 
σύµφωνα µε τα όσα ισχυρίζονται αυτόπτες 
µάρτυρες, ακούσθηκαν πυροβολισµοί και 
όταν βγήκαν έξω από το τζαµί είδαν δύο 
συγχωριανούς τους, έναν 50χρονο και 
έναν 30χρονο, νεκρούς στον δρόµο.

Την επιχείρηση των Αυστραλών για τον 

εντοπισµό και τη σύλληψη του δράστη κα-
τέκρινε ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Χα-
µίντ Καρζάϊ, κατηγορώντας τους Αυστρα-
λούς για έλλειψη ευαισθησίας κι άγνοια της 
αφγανικής κουλτούρας, λόγω του ότι η ει-
σβολή στο τζαµί έγινε Παρασκευή απόγευ-
µα που οι µουσουλµάνοι προσεύχονται και 
θεωρούν την πιο ιερή ώρα της εβδοµάδας. 
Ο Αφγανός πρόεδρος κατηγόρησε, επίσης, 
τους Αυστραλούς ότι έδρασαν µονοµερώς, 
χωρίς να έχουν την έγκριση για την επι-
χείρηση από τη διοίκηση των συµµαχικών 
δυνάµεων, σκοτώνοντας δύο αθώους Αφ-
γανούς που ουδεµία σχέση είχαν µε ότι είχε 
συµβεί πριν από 48 ώρες.

ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ ∆ΙΑΨΕΥ∆ΟΥΝ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Τις δηλώσεις του Χ. Καρζάι αντέκρουσε ο 
Αυστραλός υπουργός Άµυνας, Στίβεν Σµιθ, 
δηλώνοντας ότι δεν έχουν καµιά σχέση µε 
τα πραγµατικά γεγονότα που έλαβαν χώρα 
την περασµένη Παρασκευή στο χωριό Σού-
λα. Ο κ. Σµιθ είπε ακόµα, ότι οι αυστραλι-
ανές δυνάµεις στην επαρχία Ουρουζγκάν, 
δεν έδρασαν µόνες τους αλλά µαζί µε δυνά-
µεις του αφγανικού στρατού και εν γνώσει 
του συµµαχικού επιτελείου. Σηµειώνεται 
ότι αυτή ήταν η χειρότερη ηµέρα τα 10 τε-
λευταία χρόνια για τις αυστραλιανές δυνά-
µεις που βρίσκονται στο Αφγανιστάν, ενώ 
µέχρι στιγµής έχουν χάσει τη ζωή τους 38 
Αυστραλοί στρατιώτες. Το τελευταίο επει-
σόδιο είχε ως αποτέλεσµα να πυκνώσουν 
οι φωνές που ζητούν την επιστροφή των 
στρατιωτών στην Αυστραλία, αφού, όπως 
υποστηρίζουν, τίποτε δεν πρόκειται να 
αλλάξει µέχρι το 2014 που οι συµµαχικές 
δυνάµεις, συµπεριλαµβανοµένων και των 
Αµερικανών, έχουν αναγγείλει ότι θα απο-
χωρήσουν. Στο µεταξύ η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ, δήλωσε ότι η απόφαση 
της κυβέρνησης να διατηρήσει τις ειδικές 
δυνάµεις στο Αφγανιστάν για άλλα δύο 
χρόνια, είναι σωστή και προς το συµφέρον 
της χώρας.

Επαναπατρίσθηκαν οι 5 νεκροί στρατιώτες 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

Φέτος συμπληρώνονται 21 χρόνια από τότε που παρουσιάζεται η Έκθεση Κλασσι-
κών Αυτοκινήτων στο Μπέργουντ Παρκ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Μπέργουντ, 
με τα πιο όμορφα αυτοκίνητα - αντίκες στη Ν.Ν.Ο.

Η έκθεση αυτή προσελκύει αυτοκίνητα - και φυσικά τους θαυμαστές τους – από 
διάφορα μέρη της πολιτείας αλλά και ολόκληρης της Αυστραλίας. Είναι δε μία από τις 
κυριότερες και πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ του Μπέργουντ, όπου 
όλοι θαυμάζουμε τα παλαιά αυτοκίνητα της έκθεσης. Με κριτή το Συμβούλιο Κλαμπ 
Αυτοκινήτων της Ν.Ν.Ο., η ξακουστή Έκθεση Κλασσικών Αυτοκινήτων είναι μία από 
τις πιο γνωστές του είδους της στη Ν.Ν.Ο. και αναμφίβολα θα σας εντυπωσιάσει, ανε-
ξάρτητα από το αν είστε λάτρης ή όχι των αυτοκινήτων.

Στην άλλη μεριά του πάρκου, θα εκτίθενται τα μίνι - μοντέλα σκαφών, που θα πλέ-
ουν στην μεγάλη λίμνη προς την πλευρά της Μπέργουντ Ρόουντ. Κατασκευασμένα 
με την παραμικρή λεπτομέρεια, τα μίνι μοντέλα σκαφών κάνουν υπερήφανους τους 
ιδιοκτήτες τους που θέλουν να τα δείξουν στο κοινό, ενώ οι μικρότεροι σε ηλικία επι-
σκέπτες του Φεστιβάλ διασκεδάζουν βλέποντας τα μίνι-αντίγραφα διάσημων σκαφών 
να πλέουν στην λίμνη του πάρκου τους!

Το Φεστιβάλ του Μπέργουντ προβάλλει ό,τι καλύτερο έχουν να επιδείξουν τα κε-
ντροδυτικά προάστια του Σίδνεϊ και είναι το μεγαλύτερο δωρεάν κοινωνικό γεγονός 
της περιοχής, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά ζώα φάρμας, να δοκι-
μάσουν πολυβραβευμένα φαγητά, να απολαύσουν έργα τέχνης, τις διάφορες δραστη-
ριότητες για παιδιά, τις σακούλες με διάφορες λιχουδιές, το φανταστικό πρόγραμμα 
ψυχαγωγίας και φυσικά την έκθεση κλασσικών αυτοκινήτων. 14
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21 χρόνων η Έκθεση 
Κλασσικών Αυτοκινήτων


