
O Κόσμος WEDNESDAY 13 MARCH 2013ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

Σε ξαφνικές επιδροµές που έγιναν τις 
πρώτες πρωϊνές ώρες χθες σε σπίτια του 
Σίδνεϊ, στις οποίες συµµετείχαν εκατοντά-
δες αστυνοµικοί, συνελήφθησαν ανώτατα 
στελέχη των γνωστών συµµοριών µοτοσι-
κλετιστών, Comancheros και Hells Angels.

Την πληροφορία για τις επιδροµές επιβε-
βαίωσε εκπρόσωπος της αστυνοµίας, αλλά 
αρνήθηκε να αναφερθεί στον αριθµό αν-
δρών του νόµου που συµµετείχαν σ’ αυτές.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες, πάντως, 
ανάφεραν ότι περισσότεροι από 400 αστυ-

νοµικοί πραγµατοποίησαν επιδροµές σε 
σπίτια του δυτικού Σίδνεϊ, της µητροπολι-
τικής περιοχής της µεγαλούπολης και του 
Γούλουνγκονγκ.

Οι ίδιες πηγές ανάφεραν ότι συνελήφθη-
σαν συνολικά 29 άτοµα, συµπεριλαµβανο-
µένων του προέδρου των Comancheros και 
του Αντιπροέδρου των Hells Angels.

Οι συλλήψεις ήταν αποτέλεσµα ερευ-
νών της Υπηρεσίας ∆ίωξης του Εγκλή-
µατος της Ν.Ν.Ουαλίας, κατά τους τε-
λευταίους 21 µήνες.

Την άποψη ότι οι αποκαλύψεις που 
γίνονται στην έρευνα για διαφθορά στη 
Ν.Ν.Ουαλία,  από την Ανεξάρτητη Επι-
τροπή ∆ίωξης της ∆ιαφθοράς (ICAC), 
θα κοστίσουν πολύ ακριβά στο Εργατι-
κό Κόµµα στις επικείµενες οµοσπονδια-
κές εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου, εξέ-
φρασε χθες ο Εργατικός Γερουσιαστής 
Τζον Φόλκνερ.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραµµα Four 
Corners του κρατικού καναλιού ABC, ο 
Γερουσιαστής Φόλκνερ υποστήριξε ότι ο 
κ. Οµπίντ «κινούσε τα νήµατα στην τότε 

Εργατική κυβέρνηση της Ν.Ν.Ο.» και ότι 
το Εργατικό Κόµµα της πολιτείας «υπέστη 
µεγάλη ζηµιά από τις αποκαλύψεις που 
έχουν γίνει στην Ανεξάρτητη Επιτροπή 
∆ίωξης της ∆ιαφθοράς».

«Το κόστος για το πολιτειακό Εργατικό 
Κόµµα είναι τεράστιο αφού στελέχη του 
φέρονται να είναι αναµεµιγµένα», τόνισε.

Ο Γερουσιαστής εξέφρασε την άποψη 
ότι η έρευνα της ICAC θα έχει σοβαρές 
επιπτώσεις και στην Εργατική Κυβέρνη-
ση της κας Γκίλαρντ στις οµοσπονδια-
κές εκλογές.

Τεράστιο το κόστος στην κυβέρνηση Γκίλαρντ
από την έρευνα για διαφθορά στη Ν.Ν.Ουαλία

Συνελήφθησαν 29 στελέχη 
των Comancheros και των Hells Angels 
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Μετά την ολοκλήρωση 
της καταµέτρησης 
των ψήφων η ανακοίνωση 
της σύνθεσης του νέου 
υπουργικού Συµβουλίου 
στη ∆. Αυστραλία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΕΣΙΑΛ 22 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
ΟΡΓΑΝΩΝOYΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η Σεπτεμβρίου 2013,

22 ημέρες Σύδνεϋ – Κύπρο/Λάρνακα – Ιεροσόλυμα – Αθήνα – Κωνσταντινούπολη – Μακεδονία -  Μετέωρα – Πελοπόννησο – Ολυμπία – Πάτρα – Αθήνα – Σύδνεϋ.
Ο σύλλογος μας αγκαλιάσει όλους τους έλληνες και ελληνίδες της παροικίας δεν κάνουμε διακρίσεις λόγω που είχαμε συμμετοχή επάνω από την δύναμή μας στο πρώτο γκρουπ  
105 άτομα στις 28 Μαΐου. Οργανώνουμε δεύτερο Group για να ικανοποιήσουμε και αυτούς που ήταν Stand by μπορείτε με μια προκαταβολή των $2,000 να συμμετέχετε έτσι  

κλίνουμε τις αεροπορικές θέσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας με επιβάρυνση $75,00 αλλαγή ονόματος εμπιστευτείτε μας. 
Τιμή  $5,300  Περιλαμβάνει Αεροπορικά εισιτήρια Σύδνεϋ – Κύπρο – Τελ/Αβίβ– Αθήνα. Αθήνα – Σύδνεϋ. 

Ξενοδοχεία 4ον αστέρων πολυτελέστερα Λεωφορεία για περιήγηση με έλληνα ξεναγό. Πρωινά και βραδινά φαγητά. Μπορείτε να προμηθευθείτε το πρόγραμμα από τα γραφεία 
του συλλόγου  279 Forest Road Bexley entrance in Princes street από ώρα 9 – 6 Δευτέρα μέχρι Σάββατο στο Τηλ. 9567 6005 ζητήστε τον κ. Δημήτρη Μπεκρή ή τον κ. Μιχάλη 

Τσέλιο. Απαραιτήτως Διαβατήρια θεωρημένα ημερομηνία επιστροφής της αρεσκείας σας χωρίς καμία επιβάρυνση.
 Ο εκ των Δημοσίων Σχέσεων Δημήτρης Ψαρός mob 0405 163 720

15
15
3

Ο Πρωθυπουργός της ∆υτικής Αυ-
στραλίας, Κόλιν Μπαρνέτ, δήλωσε χθες 
ότι δεν πρόκειται να ανακοινώσει τη 
σύνθεση του νέου υπουργικού του Συµ-
βουλίου, πριν ολοκληρωθεί η καταµέ-
τρηση όλων των ψήφων στις εκλογές 
του περασµένου Σαββάτου.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες ανά-
φεραν ότι η καταµέτρηση των ψήφων 
αναµένεται να συνεχιστεί µέχρι τις αρ-
χές της ερχόµενης βδοµάδας, εφόσον 
υπάρχουν πολλές έδρες το τελικό απο-
τέλεσµα των οποίων θα κριθεί από τις 
ταχυδροµικές ψήφους.

Ο Συνασπισµός Φιλελεύθερων – 
Εθνικών, όπως είναι γνωστό, κέρδισε 
άνετα τις εκλογές του Σαββάτο, ενώ το 
Εργατικό Κόµµα µείωσε την δύναµή του 
στην πολιτειακή Βουλή κατά τουλάχι-
στον 7 έδρες.

Ο κ. Μπαρνέτ τόνισε ότι παρόλο που 
το Φιλελεύθερο κόµµα δεν χρειάζεται 
τους Εθνικούς για να σχηµατίσει κυβέρ-
νηση, εντούτοις η καλή συνεργασία µε 
τον αρχηγό της παράταξης Μπρέντον 
Γκριλς, θα συνεχιστεί.

Στην Αυστραλία
την ερχόµενη βδοµάδα
ο Πρόεδρος της Μιανµάρ

Την πρώτη του επίσηµη επίσκεψη 
στην Αυστραλία πραγµατοποιεί από 
τις 17 µέχρι τις 20 Μαρτίου, ο Πρόε-
δρος της Μιανµάρ (πρώην Βιρµανία), 
Θέϊν Σέϊν.

Την επίσκεψη του κ. Σέϊν επιβεβαί-
ωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γερου-
σιαστής Μποµπ Καρ, τονίζοντας ότι 
είναι µια καλή ευκαιρία για να συζη-
τηθούν µε τον ηγέτη της µικρής αυτής 
χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, 
θέµατα που αφορούν στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα.

«Είναι µια ευκαιρία για να συζη-
τήσουµε θέµατα όπως αυτό για την 
ασφάλεια στην περιοχή και αυτό των 
δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων», τό-
νισε ο Αυστραλός ΥΠΕΞ.

Να υπενθυµίσουµε ότι τον προη-
γούµενο µήνα η Αυστραλία ανακοί-
νωσε ότι θα υξήσει την εξωτερική της 
βοήθεια προς την Μιανµάρ κατά $2,5 
εκατοµµύρια.

Παράλληλα όµως, ο ∆ιευθυντής 
της οργάνωσης Burma Campaign 
Australia, Ζέτι Μπρέϊκ, εξέφρασε την 
απογοήτευσή του για την επίσκεψη 
του κ. Σέϊν στην Αυστραλία, τονίζο-
ντας ότι υποβαθµίζει τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται για τον τερµατι-
σµό των παραβιάσεων των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων στην Μιναµάρ.


