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Κατασχέθηκαν τεράστιες ποσότητες κάνναβης Εγινε έμπορος ναρκωτικών 
για να εξοφλήσει χρέη τουΗ αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας κατέστρεψε 

το περασμένο έτος κάνναβη αξίας 22.000.000 δο-
λαρίων καθώς και 12,000 φυτά κάνναβης.
Το πρόγραμμα προστασίας από τα ναρκωτικά διευ-
θύνεται από την Αστυνομία της ΝΝΟ Αστυνομία, 
και έχει στόχο την καταστροφή των καλλεργειών 
στη Νέα Αγγλία, το Ρίτσμοντ και άλλες περιοχές.

Πολλές από τις καλλιέργειες βρίσκονται σε πυκνά 
δάση και έχουν από μερικά φυτά ως και ολόκλη-
ρες φυτείες εκατοντάδων δενδρυλίων. Σύμφωνα 
με την αστυνομία μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 
13 άτομα που θα δικαστούν για κατηγορίες που 
σχετίζονται με τα ναρκωτικά, ενώ οι έρευνες συ-
νεχίζονται.

Στον Τίμοθι Σπυριδάκο, 27 χρονών, άνεργο 
μαραγκό, άρεσε το ποτό, ο τζόγος και τα ναρ-
κωτικά, πολλά ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να 
χρωστά $27.000 σε επικίνδυνα άτομα, που 
άρχισαν να τον απειλούν.
«Με απείλησαν πως αν εξοφλούσα το δάνειο 
θα με απήγαγαν και μετά θα ζητούσαν από τους 
γονείς μου τα χρήματα που τούς χρωστούσα», 
είπε ο Σπυριδάκος, που για να μπορέσει να 
εξοφλήσει τους κακοποιούς αναγκάστηκε να 
πουλάει ναρκωτικά και το 2013 τον συνέλαβε 
η αστυνομία.   
Τον Σεπτέμβριο 2013 οι αστυνομικοί εισέβα-
λαν στο σπίτι του όπου βρήκαν ναρκωτικές 
ουσίες και αντικείμενα για την κατασκευή και 
χρήση ναρκωτικών, αλλά προχθές Τετάρτη 
καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με 
αναστολή, επειδή ο δικαστής, Πολ Κόνλον, 
δέχτηκε τις δικαιολογίες του πως έγινε έμπο-
ρος ναρκωτικών επειδή φοβήθηκε τους κακο-
ποιούς και δέχτηκε την υπόσχεση τού Σπυρι-
δάκου πως θα εγκαταλείψει το έγκλημα για μια 
έντιμη ζωή.
Ο Σπυριδάκος έχει πληρώσει τις $9000 από 
τις $27000 που χρωστάει και εργάζεται στην 
καφετερία τής μητέρας του στο Γούλογκονγκ 
για να εξοφλήσει τα υπόλοιπα, ενώ σταμάτησε 
να χρησιμοποιεί ναρκωτικά. Τέλος καλό, όλα 
καλά για τον Σπυριδάκο.

«Ναι» στην Ασιατική 
Τράπεζα Υποδομών  
και Επενδύσεων

Η Ελληνική Δημοκρατία τίμησε 
τον δικαστή Αιμίλιο Κύρου

Η Αυστραλία είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην Ασι-
ατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, όπως 
δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Τόνι Άμποτ. 
Η ΑΙΙΒ, η οποία αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για 
την Κίνα, έχει απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής 
και στην Αυστραλία, με τον πρωθυπουργό της χώ-
ρας να εξηγεί πως «απομένουν να ρυθμιστούν κά-
ποια ζητήματα πριν γίνουμε πλήρως μέλος». Πα-
ράλληλα, η Αυστραλία θέτει τον όρο καμιά χώρα να 
μην ελέγχει τη νέα τράπεζα. Παρά το γεγονός πως η 
Αυστραλία έχει δεχθεί πιέσεις να μην συμμετάσχει 
στην ΑΙΙΒ, βλέποντας το παράδειγμα χωρών όπως 
η Βρετανία κι η Νέα Ζηλανδία, αποφάσισε να κάνει 
αυτό το βήμα. Σύμφωνα με τον αυστραλιανό τύπο, 
η νέα τράπεζα θα έχει στην διάθεσή της 100 δισε-
κατομμύρια δολάρια.

Με την καθιερωμένη δεξίωση στην πρεσβευτική 
κατοικία, γιόρτασε η Πρεσβεία της Ελλάδας, την 
ημέρα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 
1821. Στη δεξίωση παραβρέθηκαν, το Διπλω-
ματικό Σώμα, Αυστραλοί πολιτικοί και στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων και ομογενείς από την 
Καμπέρα, το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη. Κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τε-
λετή παρασημοφόρησης του ομογενούς δικαστή 
του Εφετείου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πο-
λιτείας της Βικτώριας, του Αιμίλιου Κύρου, με 
τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής. Πρό-
κειται για μία τιμητική διάκριση της Ελληνικής 
Πολιτείας η οποία απονέμεται από τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Έλληνες πολίτες 
οι οποίοι διακρίνονται στους τομείς δράσης τους, 
καθώς και σε αλλοδαπούς οι οποίοι διακρίνονται 
σαν προσωπικότητες και έχουν συμβάλει στην 
προβολή της εικόνας της Ελλάδος στο εξωτερικό.
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εφημερίδα μας θυμάται σήμερα τον 
Πέτρο Πρίντεζη σε αυτό το 16σέλιδο 
αφιέρωμα για το Μάρρικβιλ, γιατί η 
ζωή αυτού του υπέροχου ανθρώπου 

ήταν στενά συνδεδεμένη με το προάστειο. Ο 
Πέτρος Πρίντεζης με το αστείρευτο χιούμορ 
του εργαζόταν για πάρα πολλά χρόνια σε ταξι-
διωτικά γραφεία: στο Alfa Travel επί της Ιλα-
γουάρα Ρόουντ και στη συνέχεια στο γνωστό 
Zorbas Travel . Με τις γνωριμίες και τη δη-
μοτικότητά του, άφησε το δικό του, μοναδικό 
αποτύπωμα στο προάστειο του Μάρρικβιλ...
Η πρωταγωνίστρια τού παροικιακού μας Θε-
άτρου, Μέλπω Παπαδοπούλου, λίγο μετά τον 
χαμό του Πέτρου Πρίντεζη είχε γράψει στην 
εφημερίδα «Ο Κόσμος» (5 Αυγούστου 2010): 
«Αν κάποτε οι κρατούντες αποφασίσουν να δη-
μιουργήσουν ένα μουσείο για το Θέατρό μας, 
θα έχεις την πρώτη θέση που σου αξίζει».

Φέτος κλείνουν πέντε χρόνια από το θάνατο 
του Πέτρου. Δεν ξέρω αν κάποιος βρεθεί να 
γράψει την ιστορία του παροικιακού θεά-
τρου, ή δημιουργήσει μουσείο για το θέα-
τρο... 
Ο Πέτρος Πρίντεζης ήταν μια φυσιογνωμία 
γνωστή σε όλη την παροικία και κυρίως στην 
περιοχή του Μάρρικβιλ. Η παρουσία του 
στην παροικιακή μας σκηνή κάλυψε μια με-
γάλη περίοδο που ξεπέρασε τον μισό αιώνα.  
Πρόσφερε πολλά στο θεατρόφιλο κοινό της 
Ελληνικής παροικίας. Πολλοί τον είδαν στο 
θέατρο, πάρα πολλοί γέλασαν και διδάχτη-
καν. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να προ-
σφέρουμε τόσα.  Έδωσε απλόχερα τη χαρά 
και το γέλιο στην παροικία που τον αγάπησε 
και τον χειροκρότησε θερμά. Το γέλιο που 
μας χάρισε και το πέρασμά του θα είναι φά-
ρος που θα φέγγει, στη μνήμη μας θα είναι 

πάντα ζωντανός, σπουδαίος άνθρωπος και 
ηθοποιός. 
Πράος και ήσυχος χαρακτήρας  ο Πέτρος πα-
ρέμεινε ανεπηρέαστος από το χειροκρότημα, 
δεν εβεντέτισε ποτέ, δεν υποτίμησε την αξία 
κανενός και ποτέ δεν είπε όχι σε δευτερεύοντα 
ρόλο. Πίστευε ότι ο ταλαντούχος καλλιτέχνης 
με ένα μικρό ρολάκο στη σκηνή τραβά την 
προσοχή, κλέβει το θέαμα.
Ο Πέτρος Πρίντεζης σας ...παρακινεί να ξε-
χαστείτε για λίγο και να χαμογελάσετε καθώς 
θα γυρίζετε τις σελίδες και θα θυμηθείτε πρό-
σωπα και πράγματα ενός προαστείου που έχει 
άρωμα... Ελλάδας.
Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο γνωστός καλλι-
τέχνης - συμπάροικος Νίκος Μπονόβας, τον 
οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Άννα Αρσένη

Πάμε σαν άλλοτε...


