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Aνοικτό αφήνει το ενδεχόµενο να 
επιχειρήσει να ανατρέψει την κα-
ταδίκη του στις Ηνωµένες Πολι-

τείες, ο Αυστραλός πρώην κατάδικος του 
Γκουαντανάµο, Ντέϊβιντ Χικς.

Όπως είναι γνωστό, ο Χικς είχε βρεθεί 
ένοχος στις ΗΠΑ για υλική υποστήριξη 
της τροµοκρατίας.

Αν τελικά πετύχει να ανατρέψει την κα-
ταδίκη του, πολύ πιθανόν να επιδιώξει 
να πάρει αποζηµίωση από την αυστραλι-
ανή κυβέρνηση. Ο δρόµος για κάτι τέτοιο, 
άνοιξε για τον Χικς, µετά την απόφαση 
του Οµοσπονδιακού Εφετείου των ΗΠΑ 
να ακυρώσει την καταδίκη του Σαλίµ Άχ-
µεντ Χαµντάν, πρώην οδηγού του Οσάµα 
µπιν Λάντεν. Συγκεκριµένα, το Οµοσπον-
διακό Εφετείο έκρινε ότι η υλική υπο-
στήριξη της τροµοκρατίας δεν αποτελεί 
έγκληµα πολέµου. Ο Χαµντάν έχει ήδη 
αφεθεί ελεύθερος αφού κρατήθηκε επί 
επτά χρόνια στη φυλακή του Γκουαντάνα-
µο, όµως η απόφαση του εφετείου ενδέ-
χεται να αφορά και άλλους υπόπτους, κα-
θώς και τον Ντέϊβιντ Χικς, εφόσον  και ο 
ίδιος ήταν κρατούµενος στην αµερικανι-
κή φυλακή στην Κούβα κατηγορούµενος  
για «υλική υποστήριξη της τροµοκρατίας».

Να θυµίσουµε ότι ο Χικς είχε οµολογή-
σει την ενοχή του στην κατηγορία αυτή, 
πριν την αποφυλάκισή του το 2007, µετά 
από πέντε χρόνια κράτησης στου Γκου-
αντανάµο. Το εφετείο της Ουάσινγκτον 
αποφάσισε ότι η κατηγορία δεν µπορεί 
να βασίζεται αναδροµικά σε έναν αµε-
ρικανικό νόµο που κατατάσσει την υπο-
στήριξη της τροµοκρατίας στα εγκλήµατα 
πολέµου.

Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση, η κατη-
γορία θα έπρεπε να βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο που ορίζει συγκεκριµένες µορφές 
τροµοκρατίας ως εγκλήµατα πολέµου.

Ο Ντέϊβιντ Χικς δήλωσε στο εκδοτικό 
συγκρότηµα Fairfax ότι εξετάζει το ενδε-
χόµενο να καταφύγει στο Οµοσπονδιακό 
Εφετείο των ΗΠΑ για να ανατρέψει την 
καταδίκη του. Εκπρόσωπος της υπουργού 
∆ικαιοσύνης, Νίκολα Ρόξον, δήλωσε ότι 
η κυβέρνηση εξετάζει όλες τις εκδοχές της 
υπόθεσης. Να αναφερθεί ότι ο Χαµντάν 
ήταν ο πρώτος κρατούµενος του Γκουα-
ντάναµο που καταδικάστηκε για «υλική 
υποστήριξη της τροµοκρατίας» από ειδι-

κό στρατοδικείο το 2008. Τότε είχε κα-
ταδικαστεί σε πενταετή κάθειρξη, ενώ η 
αµερικανική κυβέρνηση είχε ζητήσει την 
καταδίκη του σε 30 χρόνια.

Αφού εξέτισε το υπόλοιπο της ποινής 
του στην Υεµένη, ο Χαµντάν επέστρεψε 
τον περασµένο ∆εκέµβριο στο σπίτι του.

Μεταξύ του 1996 και του Νοεµβρίου 
2001 ο Χαµντάν οδηγούσε ή συνόδευε 
τον Οσάµα µπιν Λάντεν σε διάφορα στρα-
τόπεδα εκπαίδευσης της αλ Κάϊντα, σε συ-
νεντεύξεις Τύπου ή άλλες συναντήσεις, 
σύµφωνα µε το κατηγορητήριο.

Ο Χαµντάν συνελήφθη στο τέλος του 
2001 στο Αφγανιστάν και µεταφέρθηκε 
στο Γκουαντάναµο τον Μάιο του 2002. 
Εκεί υποβλήθηκε σε βασανιστήρια και 
κρατήθηκε στην αποµόνωση, όπως κα-
τήγγειλε ο ίδιος.

Το 2003 απαγγέλθηκαν εναντίον του 
κατηγορίες για «συνοµωσία» και «υλική 
υποστήριξη της τροµοκρατίας», αλλά τελι-
κά κρίθηκε ένοχος µόνο για την δεύτερη 
κατηγορία, καθώς οι ένορκοι έκριναν ότι 
δεν εµπλεκόταν άµεσα στις δραστηριότη-
τες του µπιν Λάντεν.

O επιφανής Αυστραλός σχεδιαστής 
ιστιοφόρων, Τζο Άνταµς, βρέθηκε 
νεκρός σε λίµνη αίµατος στο σπίτι 

του στις Φιλιππίνες, την περασµένη ∆ευ-
τέρα. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνο-
µία, είχε δολοφονηθεί µε µαχαίρι κοπής 
ζαχαροκάλαµου. Ο 81χρονος σχεδιαστής 
του ιστιοφόρου «Χέλσαλ» που κέρδισε την 
ετήσια ιστιοπλοϊκή κούρσα Σίδνεϊ-Χό-
µπαρτ το 1973, έφερε πολλά τραύµατα σε 
διάφορα µέρη του σώµατός του.

Το Αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών 
επιβεβαίωσε την πληροφορία της στυγε-
ρής δολοφονίας του 81χρονου.

ΑνΑκοίνωση
Στα πλαίσια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του ΚΚΕ που αποτελείται από το 
μέλος του πολιτικού γραφείου της ΚΕ Γ. Μαρίνο και το μέλος της γραμματείας της ΚΕ 
του ΚΚΕ και του τμήματος διεθνών σχέσεων Κώστα Παπαδάκη, η Λέσχη φίλων του 
ΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19:00 

στο Σπίτι των Ηλείων, 279 Forest Road, Bexley.
Τιμή μετά φαγητού και ποτού 25 δολάρια.

Καλούμε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους να δώσουν το παρόν 
σ΄ αυτή την εκδήλωση όπου η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ θα μας ενημερώσει 

για τις εξελίξεις στην Ελλάδα.
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ΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΝΟ 
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ»

ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ τΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ τωΝ πΥΡΟπΛΗΚτωΝ τΗΣ ΧΙΟΥ
Panchian Federation oF australia ltd

Fire Victims oF chios
Bank oF cyPrus • BsB: 941201 • a/n: 204152 001

Στο 1633 ΑΜ ραδιοέρανος 28/10/12 από 8 π.μ. - 12 μ.μ.
Επίσης, έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που μας εμπιστευθήκατε 

την διοίκηση του συλλόγου μας. Σε όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να φανούμε 
αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας περιβάλατε.

Όπως ορίζει το καταστατικό λάβαμε την απόφαση διεξαγωγής 
Γενικής Συνέλευσης.

Γενική Συνέλευση 21 Οκτωβρίου 2012
Κυριακή και ώρα 2 μ.μ. 

στο Greek Orthodox Community Club
206-210 Lakemba St., Lakemba NSW 2195

Επίσης σας υπενθυμίζουμε τον ετήσιο χορό μας

Ετήσιος Χορός
Πανηγυρική Χοροεσπερίδα για την 100η επέτειο

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

Στην αίθουσα Scots Club 29 Burrows Street
Arncliffe NSW 2205

Ώρα 7 μ.μ. μέχρι 1 π.μ., Ζωντανή Ορχήστρα.

Είσοδος $60 (Meals and Drinks included). Παιδιά κάτω των 12 ετών $20.
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν αποκλειστικά 

για την ενίσχυση των θυμάτων της πρόσφατης πυρκαγιάς που έπληξε το νησί μας.

Για κρατήσεις θέσεων: Παντελής Κολοκυθάς 0418 255 598

Θέματα προς συζήτηση: 
1. Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνέλευσης
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και αναφορά για τα πεπραγμένα
3. Οικονομικός απολογισμός / ισολογισμός
4. Εκλογές
5. Διάφορα θέματα

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα προσφερθούν μεζέδες, 
ποτά και αναψυκτικά.
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Την ακύρωση της καταδίκης του 
θα επιδιώξει ο Ντέϊβιντ Χικς

Ο άτυχος Τζο Άνταµς

Ο Ντέϊβιντ Χικς

Δολοφονήθηκε στις Φιλιππίνες 
ο σχεδιαστής ιστιοφόρων Τζο Άνταμς


