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Μεγάλη δημοσιότητα για τις συλλήψεις 
στελεχών της Χρυσής Αυγής

Τα αυστραλιανά µέσα ενηµέρωσης 
και κυρίως το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό 
δίκτυο του ABC δίνουν µεγάλη δηµοσι-
ότητα στη σύλληψη του ηγέτη, βουλευ-
τών και στελεχών της Χρυσής Αυγής. 
Μάλιστα το ABC που χαρακτηρίζει την 
Χρυσή Αυγή νεοναζιστικό κόµµα κάνει 
λόγο για «πρωτόγνωρες εξελίξεις στην 
πολιτική σκηνή της Ελλάδας» και στο 
αναλυτικό ρεπορτάζ του δίνει όλες τις 
λεπτοµέρειες µαζί µε την δήλωση του 
Έλληνα πρωθυπουργού ότι «αποκλείο-
νται οι πρόωρες εκλογές» αλλά και ότι 
η δύναµη της Χρυσής Αυγής συρρι-
κνώθηκε, σύµφωνα µε τελευταία δηµο-
σκόπηση, µετά το φόνο του καλλιτέχνη 
Παύλου Φύσσα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αυστραλια-
νά µέσα ενηµέρωσης, Αυστραλοί πολι-
τικοί αλλά και η οµογένεια έδειξαν ξέ-
χωρο ενδιαφέρον για την Χρυσή Αυγή 
µετά την εκπροσώπησή της στο ελλη-
νικό κοινοβούλιο και η αντίδραση της 
ελληνικής πολιτείας, όπως εκδηλώθηκε 
το Σάββατο προκάλεσε µεγάλη ικανο-
ποίηση.

Όταν έγινε γνωστό πως το κόµµα αυτό 
ήθελε να ανοίξει γραφεία στην Αυστρα-
λία τόσο η οµογένεια όσο και Αυστρα-
λοί πολιτικοί τόνισαν ότι η Χρυσή Αυγή 
είναι ανεπιθύµητη.

Μάλιστα όταν η πρώην πρωθυπουρ-

γός της Αυστραλίας, Τζούλια Γκίλαρντ, 
δήλωνε στο «Νέο Κόσµο» ότι η Χρυσή 
Αυγή είναι ανεπιθύµητη στην Αυστρα-
λία ο βουλευτής της, Ηλίας Παναγιώτα-
ρος, µιλώντας στην εκποµπή «Dateline», 
η οποία µεταδίδεται παναυστραλιανά 
µέσω του δικτύου SBS της υπενθύµιζε 
ότι «υπάρχει ένα διαρκώς επεκτεινόµε-
νο δίκτυο υποστηρικτών της Χ.Α. στην 
Αυστραλία», αναφέρθηκε στην «ιστορία 
της Αυστραλίας και στην περίπτωση των 
γηγενών, Αβορίγινων πληθυσµών, σε 
ό,τι αφορά το θέµα του ρατσισµού και 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων» λέγο-
ντας ότι η Αυστραλία δεν µπορεί να µας 
δίνει µαθήµατα και κατέληγε: 

«Εµείς, θέλει δεν θέλει η αυστραλι-
ανή κυβέρνηση, θα έρθουµε στην Αυ-
στραλία».

Η τότε πρωθυπουργός της Αυστραλί-
ας, Τζούλια Γκίλαρντ, είχε δηλώσει:

«Ελέγχουµε κάθε άτοµο που προτίθε-
ται να επισκεφθεί την Αυστραλία και, 
βέβαια, έχουµε ελευθερία λόγου στη 
χώρα µας. Ακόµα και αυτοί που έχουν 
τις πιο απεχθείς απόψεις, δεν φιµώνο-
νται στην Αυστραλία. Εντούτοις, αν κά-
ποιος θέλει να µπει στη χώρα µας και 
να φέρει εδώ τις απεχθείς του ιδέες, δεν 
θα το επιτρέψουµε. ∆εν υπάρχει θέση 
στο έθνος µας για τέτοιου είδους πολιτι-
κούς και τέτοιου είδους πολιτικές ιδέες».

Μυστικά αρχεία δείχνουν ότι υπάλληλοι 
του τµήµατος εκτύπωσης χαρτονοµισµάτων 
(NPA), της Αποθεµατικής Τράπεζας, πήγαν 
στο Ιράκ, την περίοδο που στον ΟΗΕ γινό-
ταν ήδη συζητήσεις για το ύψος των κυρώσε-
ων που θα επέβαλαν στο καθεστώς Σαντάµ, 
για να συζητήσουν την πώληση χαρτονοµι-
σµάτων στην ιρακινή κυβέρνηση. Μάλιστα, 
ανώτατοι υπάλληλοι, συναντήθηκαν µε τον 
κουνιάδο του Σαντάµ, Arshad Yassin, κατά τη 
διάρκεια ταξιδιού το 1998.

Τα στοιχεία ήρθαν στο φως της δηµοσιό-
τητας µετά από κοινή έρευνα των δηµοσιο-
γράφων της εκποµπής Four Corners του ABC 
και της Fairfax Media. Σε ένα από τα έγγραφα 
αναφέρεται: “Ο Arshad Yassin έχει εξαιρετικά 
µεγάλη επιρροή και εµφανίζεται πρόθυµος να 
µας ανοίξει όλες τις πόρτες. Η συµβολή του 
θα είναι σηµαντική καθώς όλες οι αποφάσεις 
για την επικύρωση της συµφωνίας θα γίνουν 
από τον ίδιο τον Σαντάµ Χουσεΐν”. 

Η επιχείρηση ονοµαζόταν Delta Project και 
ο στόχος της Αποθεµατικής Τράπεζας ήταν 
να κερδίσει ένα συµβόλαιο που θα έδινε τη 
δυνατότητα στην NPA να τυπώσει τα χαρτο-
νόµισµα του Ιράκ σε πλαστικό. Από το γρα-
φείο Arshad Γιασίν, υπήρχαν ενδείξεις ότι 

ο Σαντάµ Χουσεΐν είχε αποφασίσει ήδη να 
διαθέσει 65 εκατ. δολάρια Αµερικής για το 
σύνολο του έργου. 

Σύµφωνα µε τα έγγραφα, στελέχη της RBA, 
ανέφεραν ότι “έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Σαντάµ 
Χουσεΐν έχει δει τα χαρτονοµίσµατα από πο-
λυµερές υλικό και είναι πρόθυµος να υιοθε-
τήσει το προϊόν µας”.

Οι διπλωµάτες αρχές προειδοποίησαν ότι 
η εταιρεία ενδέχεται να έχει παραβιάσει τις 
υποχρεώσεις της Αυστραλίας σύµφωνα µε το 
διεθνές δίκαιο. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής, 
David Chaikin, από το Πανεπιστήµιο του Σίδ-
νεϊ, λέει ότι υπήρξε παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου: “Αυτό που συµβαίνει δεν είναι µόνο 
κατά παράβαση του νόµου, αλλά θα µπορού-
σε ενδεχοµένως να καταστρέψει τη φήµη του 
τµήµατος εκτύπωσης χαρτονοµισµάτων της 
Αποθεµατικής Τράπεζας”. 

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που 
η RBA έχει πιαστεί να κάνει κουτσουκέλες. 
Η Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή Αστυνοµία 
(AFP) έχει κατηγορήσει την Securency, που 
είναι θυγατρική εταιρία της NPA, ότι πληρώ-
νει µίζες σε κρατικούς αξιωµατούχους στην 
Ινδονησία, τη Μαλαισία και το Βιετνάµ για να 
εξασφαλίζει συµβάσεις τραπεζογραµµατίων.

Εορτή Αγίου Δημητρίου Queanbeyan
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα εορταστεί μεγαλοπρέπως  

η εορτή του Μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού 

Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου
Ο Εσπερινός την Παρασκευή 25η Οκτωβρίου θα τελεσθεί η ώρα 7.00μ.μ.
Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργεία θα τελεσθεί το Σάββατο 26η Οκτωβρίου 
και ώρα 8.30π.μ – 11.30π.μ. ιερουργούντως  του Θεοφιλέστατου  
Επισκόπου κ. Σεραφείμ.

Μετά την Θεία Λειτουργία του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει BBQ.
Επίσης την 27ην Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή, μετά την Θεία Λειτουργία  

θα γίνει BBQ δια όσους δεν δύναται να έλθουν στο προσκύνημα  
την 26η Οκτωβρίου.

Παρακαλούμε τους οργανωτές που έρχονται με λεωφορείο από τα διάφορα 
μέρη της Αυστραλίας στο προσκύνημα του Αγίου Δημητρίου,  

να τηλεφωνήσουν εγκαίρως και να δηλώσουν τον αριθμό των λεωφορείων  
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσκυνητών.

Παροτρύνουμε την συμμετοχή όλων των ευσεβών από όλες  
τις ενορίες και αδελφότητες.

Τηλ. Πατρός Κωνσταντίνου (02) 62971789 Mobile: 0411 407 207

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  
Ενορίας Αγίου Δημητρίου Queanbeyan 

Εταιρεία η οποία ανήκει στην Αποθεματική Τράπεζα της Αυστρα-
λίας (RBA) έκανε προσπάθειες να επιτύχει επιχειρηματική συμ-
φωνία με τον δικτάτορα του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν.

Ο Επίτροπος των Σωφρονιστικών Υπηρε-
σιών της Νέας Νότιας Ουαλίας, Peter Severin, 
λέει ότι πρέπει να απαγορευτεί το κάπνισµα 
σε όλες τις φυλακές της Νέας Νότιας Ουαλίας 
στους επόµενους 18 µήνες.

∆ύο φυλακές, στη Νέα Νότια Ουαλία, στο 
Lithgow και το Cessnock απαγόρευσαν ήδη 
το κάπνισµα σε όλους τους εσωτερικούς χώ-
ρους, ενώ η Βόρεια Επικράτεια εφάρµοσε την 
πλήρη απαγόρευση από τον περασµένο µήνα.

Ο Επίτροπος αναφέρει ότι ενώ δεν υπάρ-
χουν επίσηµα στοιχεία, περίπου το 80% των 
κρατουµένων πιστεύεται ότι καπνίζει, καθι-
στώντας το ένα σηµαντικό ζήτηµα δηµόσιας 
υγείας. Η εφαρµογή του µέτρου θα χρειαστεί 
πόρους και αρκετό χρόνο για να πραγµα-
τοποιηθεί. “Οι συνάδελφοί µας έχουν ήδη 
αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε αυτό το θέµα 
και φυσικά, θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί 
η θεραπεία υποκατάστασης της νικοτίνης, η 
παροχή συµβουλών και άλλες πρωτοβουλίες. 

Θέλω πραγµατικά να κάνουµε µια θετική κα-
µπάνια που οι άνθρωποι θα την αγκαλιάσουν 
και να µην έχουµε µια κατάσταση όπου θα θέ-
σει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ως αποτέλεσµα 
της απαγόρευσης του καπνίσµατος”.

Η απαγόρευση του καπνίσµατος υποστηρί-
ζεται και από τα συνδικάτα που εκπροσωπούν 
τους εργαζόµενους στις φυλακές που λένε ότι 
είναι αναγκασµένοι να υποστούν τις βλαβερές 
συνέπειες του παθητικού καπνίσµατος. Εκ-
πρόσωπος τους δήλωσε ότι “δεν ξέρω κανένα 
άλλο εργασιακό περιβάλλον, όπου µπορείτε 
να περπατάτε σε ένα περιβάλλον γεµάτο κα-
πνό. Πρέπει να προχωρήσουµε. Άλλες Πολι-
τείες το έχουν εφαρµόσει ήδη. Νοµίζω ότι και 
οι έρευνες µεταξύ των κρατουµένων έχουν 
δείξει ότι οι περισσότεροι θα ήθελαν να κό-
ψουν το κάπνισµα”. Οι σωφρονιστικοί υπάλ-
ληλοι δέχονται ότι η απαγόρευση του καπνί-
σµατος µπορεί να θεωρηθεί ως παραβίαση 
των πολιτικών ελευθεριών των κρατουµένων.

Απαγόρευση του καπνίσματος στις φυλακές!

«Μπίζνες» με τον Σαντάμ 
έκανε η Αποθεματική Τράπεζα


