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Δικηγόρος υποστηρίζει ότι η ASIO 
προσπαθεί να φιμώσει βασικό μάρτυρα

Δήμαρχος κατηγορείται για σύγκρουση συμφερόντων στο Surfers Paradise με αφορμή πώληση γης

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί το 
Ανατολικό Τιµόρ ενάντια στην Αυστρα-
λία για την υπόθεση κατασκοπείας, κατη-
γόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να 
φιµώσει το βασικό µάρτυρα, ένα πρώην 
κατάσκοπο που τώρα έχει γίνει πληρο-
φοριοδότης.

Το Ανατολικό Τιµόρ έχει κατηγορήσει 
τις Αυστραλιανές Υπηρεσίες Πληροφορι-
ών ότι χρησιµοποιώντας ως προκάλυµµα 
το πρόγραµµα βοήθειας της Αυστραλίας 
προς άλλες χώρες, εγκατέστησε συσκευ-
ές ακρόασης και υποκλοπής συνοµιλιών 
στην αίθουσα του υπουργικού συµβου-
λίου, έτσι ώστε να µπορεί να υποκλέπτει 
ευαίσθητες πληροφορίες κατά τη διάρ-
κεια των διαπραγµατεύσεων για την συν-
θήκη εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, το 2004.

Το Ανατολικό Τιµόρ θα προσφύγει στο 
∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης σήµερα, 
καταγγέλλοντας ότι η συνθήκη που υπέ-
γραψε µε την Αυστραλία, αξίας περίπου 
40 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, καταπα-
τήθηκε. Όπως ισχυρίζεται το Ανατολικό 
Τιµόρ, η Αυστραλία είχε το πλεονέκτηµα 
στις διαπραγµατεύσεις, χάρη στις υποκλο-
πές ευαίσθητων πληροφοριών από την 
Αυστραλιανή Μυστική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών στο Ντίλι. Σύµφωνα πάντα µε 
τους καταγγέλλοντες, την εντολή για την 
επιχείρηση είχε δώσει ο τότε υπουργός 
Εξωτερικών, Αλεξάντερ Ντάουνερ.

Χθες, αξιωµατικοί της ASIO εισέβαλαν 
στο γραφείο του δικηγόρου Μπέρναρντ 
Κόλερι, στην Καµπέρα, ο οποίος είναι 
σήµερα στην Ολλανδία για την προετοι-
µασία της υπόθεση, και ακύρωσαν το δι-
αβατήριο του συνταξιούχου κατασκόπου 
ο οποίος αναµένεται να καταθέσει στη 
Χάγη. Ο κ. Κόλερι δήλωσε ότι ο µάρ-
τυρας, τον οποίο η ASIO αµφισβήτησε 
χθες το βράδυ, δεν ήταν “κάποιος δυσα-

ρεστηµένος κατάσκοπος”, αλλά ο πρώην 
διευθυντής όλων των τεχνικών υπηρεσι-
ών της ASIS. Ο πρώην κατάσκοπος απο-
φάσισε να γίνει πληροφοριοδότης όταν 
έµαθε ότι ο κ. Ντάουνερ έγινε σύµβουλος 
της Woodside Petroleum όταν αποχώρη-
σε από την πολιτική. Σε δήλωσή του, ο κ. 
Ντάουνερ ανέφερε ότι οι ισχυρισµοί είναι 
παλιοί και αρνήθηκε να σχολιάσει θέµατα 
που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Η Ένορκη βεβαίωση του πληροφο-
ριοδότη αναφέρεται στην υποτιθέµενες 
υποκλοπές που έγιναν το 2004, χαρα-
κτηρίζοντας την ενέργεια “ανήθικη και 
λανθασµένη”, διότι δεν εξυπηρετούσε το 
εθνικό συµφέρον, αλλά τα συµφέροντα 
των µεγάλων εταιρειών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Ο κ. Κόλερι κατηγόρη-
σε την κυβέρνηση και την ASIO λέγοντας 
πως αυτά που κάνουν είναι “γελοιότη-
τες”, καθώς “φιµώνουν τον πιο βασικό 
µάρτυρα”. Χθες το βράδυ, ο Γενικός Ει-

σαγγελέας, Τζορτζ Μπράντις, σε γραπτή 
δήλωση του επιβεβαίωσε ότι έχει εγκρι-
θεί ένταλµα για τη διεξαγωγή έρευνας στο 
γραφείο του κ. Κόλερι, αλλά αρνήθηκε 
ότι έγινε για να επηρεάσει τη διαδικασία 
στη Χάγη, αλλά ο κ. Κόλερι απέρριψε 
τις εξηγήσεις του κ. Μπράντις λέγοντας 
ότι τα έγγραφα που κατασχέθηκαν από 
το γραφείο του, περιλαµβάνουν και την 
απόδειξη ότι η Αυστραλία τοποθέτησε 
συσκευές ακρόασης µέσα στον τοίχο της 
αίθουσας που συνεδρίαζε το υπουργικό 
συµβούλιο του Ανατολικού Τιµόρ πριν 
από τις διαπραγµατεύσεις για την προσο-
δοφόρα συνθήκη συνεκµετάλλευσης κοι-
τασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου στην θάλασσα του Τιµόρ. Ο κ. Κόλερι 
είπε επίσης ότι έχει τα αποδεικτικά στοι-
χεία µαζί του στη Χάγη και ότι η επιδροµή 
της ASIO δεν θα καταφέρει να εµποδίσει 
να ακουστεί η αλήθεια στην περίπτωση 
του Ανατολικού Τιµόρ.

Ο δήµαρχος του Γκολντ Κόουστ 
κατηγορείται για σύγκρουση συµ-
φερόντων µετά την πώληση “φι-
λέτου” γης στο Surfers Paradise σε 
µια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων 
στην οποία είναι συνιδιοκτήτης.

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και 
Ορυχείων του Κουίνσλαντ συµφώ-
νησε κατ ‘αρχήν να πουλήσει ένα 
οικόπεδο στην περιοχή του πρώην 
Surfers Paradise Bawls Club (λέ-
σχη χειρόσφαιρας σε χόρτο) για 
ένα εκατοµµύριο δολάρια σε µια 
εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, µε-
ρικής ιδιοκτησίας του ∆ηµάρχου 
Τοµ Τέιτ.  Η εταιρεία είχε προτεί-
νει το αµφιλεγόµενο σχέδιο να µε-
τατρέψει το χώρο του γηπέδου σε 
ένα “πύργο” 52 ορόφων µε διαµε-
ρίσµατα.

Για να πραγµατοποιηθεί το σχέ-
διο χρειάζεται επίσης ένα οικόπεδο 
που επί του παρόντος ανήκει στον 
∆ήµο του Gold Coast, και ο αντί-
παλός του κ. Τέιτ στις δηµαρχια-
κές εκλογές του περασµένου έτους 
προέτρεψε τους συµβούλους να 
µην το πωλήσουν. “∆εν νοµίζω ότι 
αφού ο δήµαρχος έχει συµφέρο-
ντα σε αυτήν την εταιρία πρέπει να 
πουληθεί”, είπε η πρώην δηµοτι-
κή σύµβουλος Σούζι Ντάγκλας και 
πρόσθεσε “νοµίζω ότι είναι πολύ 

σηµαντικό να δοθεί προτεραιότητα 
στο δηµόσιο συµφέρον”.

Η διαµάχης για το έργο έχει µα-
κρά ιστορία. Το 2005, το Surfers 
Paradise Bowls Club είχε σοβαρά 
οικονοµικά προβλήµατα και σχε-
δίαζε να πουλήσει το γήπεδο του. 
Ο σύλλογος συγχωνεύτηκε µε το 
κοντινό Εµπορικό Επιµελητήριο, 
αλλά η οικονοµική ανάκαµψη δεν 
ήρθε ποτέ. “Η ευκαιρία να αποκτή-
σουµε εκατοντάδες µέλη απλά δεν 
υλοποιήθηκε”, δήλωσε ένα πρώην 
µέλος

Αυτό που πολλά µέλη του κλαµπ 
δεν γνώριζαν εκείνη την εποχή 
ήταν ότι η επιτροπή διαχείρισης 
του συλλόγου είχε συµφωνήσει να 
δώσει στην εταιρεία που ανήκει και 
στον κ. Τέιτ την επιλογή να αγο-
ράσουν το γήπεδο του συλλόγου.  
Αλλά αυτό που πραγµατικά ενό-
χλησε ακόµη περσσότερο πολλά 
µέλη του συλλόγου ήταν η τιµή που 
καταβλήθηκε για το οικόπεδο, το 
οποίο όχι µόνο είναι δίπλα στο κέ-
ντρο του Surfers Paradise, αλλά δεν 
έχει και κανένα περιορισµό στον 
συντελεστή ύψους σε περίπτωση 
οικοδόµησης. Η εταιρία του κ. Τέιτ 
πήρε τη γη για λίγο πάνω από το 
ένα δέκατο της τιµής, 770.000 δο-
λάρια.

Το εντυπωσιακό ποσό του ενός εκατοµµυρί-
ου δολαρίων Αυστραλίας δώρισε ο οµογενής 
αιµατολόγος και ογκολόγος Πολ Ηλιάδης στο 
πανεπιστήµιο του Κουίνσλαντ για τη δηµιουρ-
γία έδρας της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Για 
µένα οποιοδήποτε πανεπιστήµιο της δύσης 
που δεν προσφέρει το µάθηµα της αρχαίας 
ιστορίας είναι σαν να µην έχει πιστοποιητικό 
γέννησης, είπε ο ∆ρ. Ηλιάδης, γνωστός για τις 
χορηγίες του και προς τις καλές τέχνες.

Το πανεπιστήµιο του Κουίνσλαντ είναι το 
µοναδικό πανεπιστήµιο της πολιτείας που 
προσφέρει µαθήµατα ιστορίας, πολιτισµού και 
λογοτεχνίας της αρχαίας Ελλάδας και της Ρω-
µαϊκής Αυτοκρατορίας. Με τη δωρεά του ∆ρ. 
Ηλιάδη, την οποία ο πρύτανης του πανεπι-
στηµίου, καθηγητής Πίτερ Χοτζ, χαρακτήρισε, 
εξαιρετικής σηµασίας, θα δηµιουργηθεί έδρα. 
Η γνώση είναι η ρίζα της ελευθερίας και της 
δηµοκρατίας, λέει ο 60χρονος ∆ρ. Ηλιάδης 
που διαθέτει και τη Συλλογή Πολ Ηλιάδη, µια 
εντυπωσιακή συλλογή πινάκων ζωγραφικής 
των κορυφαίων Αυστραλών και Αβοριγίνων 
καλλιτεχνών. Μέρος της συλλογής αυτής το 
δώρισε στην ∆ηµόσια Πινακοθήκη του Κου-
ίνσλαντ για να τα χαίρονται και να τα εκτιµούν 
όλοι τα έργα αυτά.

Ο ∆ρ. Ηλιάδης χαρακτηρίζει τον εαυτό του 
Αυστραλό ελληνικής καταγωγής και σηµειώ-
νει ότι µπορεί οι γονείς και οι παππούδες των 
Ελλήνων µεταναστών να ήταν αγράµµατοι, 
αλλά φρόντισαν τα παιδιά τους και τα εγγόνια 
τους να γίνουν επιστήµονες. Ο ίδιος, εκτός 
των άλλων, στις ελεύθερες ώρες του µελετά 
την αρχαία ελληνική ιστορία. Ο ∆ρ. Ηλιά-
δης πριν 25 χρόνια ίδρυσε την αλυσίδα κλι-
νικών Haematology and Oncology Clinics of 
Australia που ειδικεύονται στην πρόληψη και 
θεραπεία του καρκίνου.

$1,000,000 για 
δημιουργία έδρας 
αρχαίας ελληνικής 
ιστορίας


