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Η Μυτιληναϊκή Αδελφότητα διοργανώνει 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
στον Άγιο Δημήτριο Queanbeyan

την 
το λεωφορείο θα αναχωρήσει απέναντι 

από το Μυτιληναϊκό Σπίτι στις 6.30 το πρωΐ  

Τιμή εισιτηρίου λεωφορείου: $30
Μετά τη λειτουργία θα γίνει κατάθεση στεφάνου 

στο ελληνικό μνημείο πεσόντων για την Εθνική Επέτειο
Κατόπιν θα μεταβούμε στην Ελληνική Λέσχη της Καμπέρας

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε:
Παναγιώτης Ψωμάς 0402207546

Δημήτρης Μπαρμακέλλης 0420996377
Στηβ Παπαδάκης 0412916199

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

Ιταλική οικογένεια µαφιόζων 
µετανάστευσε στην Αυστραλία για 
να… «ιδρύσει υποκατάστηµα»

Έ να µέλος της «Ndrangheta, 
ή της µαφίας της Καλαβρίας, 
κατέθεσε σε ιταλικό δικαστή-
ριο ότι µέλη της οικογένειάς 

του µετανάστευσαν στην Αυστραλία 
για να συνεχίσουν την εγκληµατική 
τους δράση. Ο Domenico Agresta 
αποφάσισε να συνεργαστεί µε την 
ιταλική δικαιοσύνη τον Οκτώβριο 
του 2016 και από τότε έχει καταθέ-
σει εναντίον της οικογένειας του και 
άλλων µελών της «Ndrangheta - µιας 
από τις πιο ισχυρές εγκληµατικές ορ-
γανώσεις στον κόσµο. «Ο Agresta 
επιβεβαίωσε ότι στην Αυστραλία 
υπάρχουν µέλη της« Ndrangheta, 
που έχουν µεταναστεύσει και έχουν 
εγκατασταθεί σε τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές τοποθεσίες», δήλωσε 
ο Stefano Castellani, ο εισαγγελέας 
κατά της µαφίας που ανέκρινε τον 
Agresta. Ο κ. Castellani δήλωσε ότι 
η οικογένεια Agresta εµπλέκεται σε 
σοβαρή εγκληµατική δραστηριότητα: 
«συµµετέχουν στη διακίνηση ναρκω-
τικών και διατηρούν σχέσεις µε άλλα 
µέλη της Ndrangheta τόσο στην Ιτα-
λία όσο και στην Κεντρική και Νότια 
Αµερική», δήλωσε ο ∆ρ Castellani 
και πρόσθεσε «συµµετέχουν επίσης 
σε άλλα εγκλήµατα όπως η παράνοµη 
πώληση όπλων». Προς το παρών, η  

Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή Αστυ-
νοµία δεν έχει επιβεβαιώσει αλλά 
ούτε και αρνηθεί αν διερευνά την 
υπόθεση. Η Anna Sergi, λέκτορας της 
εγκληµατολογίας στο Πανεπιστήµιο 
του Essex και εµπειρογνώµονας για 
τα παγκόσµια δίκτυα της Ndrangheta, 
αναφέρει ότι η κατάθεση του Agresta 
δείχνει την πρόθεση της οµάδας να 
κάνει την Αυστραλία βάση της καθώς 
και αν επενδύσει χρήµατα σε νόµιµες 
επιχειρήσεις από την οινοποιεία έως 
την πράσινη ενέργεια». Να σηµειωθεί 
ότι κάθε οικογένεια µε το επώνυµο 
Agresta στην Αυστραλία δεν σηµαί-
νει ότι συµµετέχει στη «Ndrangheta.

Έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά 
και κάηκε ο ίδιος
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή το από πυρκαγιά στην Κεντρική Ακτή της Νέας 
Νότιας Ουαλίας ενώ προσπαθούσε να κάψει κλαδιά στο κτήµα του. Οι υπη-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν µια πυρκαγιά εκτός 
ελέγχου στο Palm Grove προχθές το απόγευµα και η αστυνοµία βρήκε το 
σώµα ενός 61χρονου άνδρα.  Η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο χάρη στις 
προσπάθειες των οκτώ πυροσβεστών που έριξαν µεγάλη ποσότητα νερού για 
αρκετές ώρες εξαιτίας των ιδιοµορφιών της περιοχής. Η περίοδος αυξηµένης 
επαγρύπνησης για τις πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία άρχισε επίσηµε την 
περασµένη Κυριακή, ωστόσο οι αρχές λένε ότι εξαιτίας των καιρικών συν-
θηκών οι πυροσβέστες και οι εθελοντές έχουν ήδη αντιµετωπίσει πάνω από 
2.500 πυρκαγιές αυτό το µήνα.




