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Κυριακή 22 Απριλίου 2018  
και ώρα 5:00μ.μ. 

Κοινοτική Λέσχη, 206-210 Lakemba Street, Lakemba 

Γράμματα χωρίς παραλήπτη 

Μια ιστορία για το δεκαήμερο ημερολόγιο ενός Τούρκου στρατιώτη, που διακινδύνευσε τα πάντα για να σώσει έναν Έλληνα υπήκοο. 

 
 

  Ντοκιμαντέρ της Δρ. Ειρήνης Σαριόγλου  
 

Παρουσίαση από τον Διευθυντή του Ελληνικού Προγράμματος Ραδιοφωνίας του SBS κ. Θέμη Καλλό. 
 

Ο Angus Campbell θα είναι ο επόμενος αρχηγός 
των Ενόπλων Δυνάμεων της Αυστραλίας
Ο άνθρωπος που ηγήθηκε των 

προσπαθειών της κυβέρνη-
σης Άμποτ να σταματήσει τα 
σκάφη που μεταφέρουν πρό-

σφυγες που αναζητούν άσυλο στην 
Αυστραλία θα είναι ο επόμενος αρχη-
γός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώ-
ρας. Ο πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρ-

νμπουλ αναμενόταν να κάνει χθες το 
απόγευμα την επίσημη ανακοίνωση 
σύμφωνα με την οποία ο Αντιστράτη-
γος Άνγκους Κάμπελ θα αντικαταστή-
σει τον αρχηγό της αεροπορίας Mark 
Binskin τον Ιούλιο. «Η ανανέωση της 
ηγεσίας των Αυστραλιανών Ενόπλων 
Δυνάμεων θα διασφαλίσει την άμυνα 

μας σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστο-
ρίας μας, όπου ο στρατός μας συμμε-
τέχει σε πολύπλοκες και επικίνδυνες 
αποστολές στη Μέση Ανατολή και αλ-
λού σε όλο τον κόσμο «δήλωσε ο κ. 
Τέρνμπουλ και πρόσθεσε «ο συντονι-
σμός με τους συμμάχους και τους εταί-
ρους μας και μια ηγετική θέση στον 

τομέα της τεχνολογίας είναι πιο σημα-
ντικά από ποτέ». Ο νέος αρχηγός των 
Ενόπλων Δυνάμεων ευχαρίστησε τον 
πρωθυπουργό, καθώς και τον προκά-
τοχό του, για το «μεγάλο προνόμιο και 
την τιμή που του έγινε να υπηρετήσει 
την πατρίδα από αυτή τη θέση». «Εκτι-
μώ βαθύτατα την εμπιστοσύνη του 
Πρωθυπουργού, του Υπουργού Άμυ-
νας και του πρώην επικεφαλής των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι μεγάλη 
ευθύνη να οδηγείς και να φροντίζεις 
τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενό-
πλων Δυνάμεων», ανέφερε ο Αντι-
στράτηγος Κάμπελ. Ο Αντιστράτηγος 
Κάμπελ είναι ο επικεφαλής του Στρα-
τού Ξηράς από το 2015 και έχει δια-
τελέσει επί μεγάλο χρονικό διάστημα 
σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στο 
γραφείο του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Αρχηγός 
της Άμυνας διοικεί στρατιωτικό προ-
σωπικό 59.000 ατόμων , επιβλέπει 
ετήσιο προϋπολογισμό 34 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων και συμβουλεύει 
την κυβέρνηση. Ο μισθός για αυτή τη 
θέση είναι άνω των 800.000 δολαρί-
ων, πολύ πάνω από τα $527.852 που 
λαμβάνει ο πρωθυπουργός.

Η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία δεν θα απαγγείλει κατηγορίες 
για την υπόθεση των χαμένων Αρχείων του Υπουργικού Συμβουλίου
Δεν έχουν υποβληθεί κατηγορίες από την Αυστραλιανή 
Ομοσπονδιακή Αστυνομία μετά από έρευνα σχετικά με 
την υπόθεση της απώλειας εκατοντάδων ευαίσθητων εγ-
γράφων από τα Αρχεία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η 
έρευνα ξεκίνησε όταν έγινε γνωστό ότι το ABC είχε στην 
κατοχή του έγγραφα που αποκάλυπταν μυστικές συζη-
τήσεις του υπουργικού συμβουλίου. Τα έγγραφα είχαν 
εντοπιστεί σε δύο κλειδωμένες αρχειοθήκες από άτομο 
που τις αγόρασε από κατάστημα που πουλούσε μεταχειρι-
σμένα έπιπλα από δημόσιες υπηρεσίες. Ορισμένα από τα 
έγγραφα του υπουργικού συμβουλίου χαρακτηρίστηκαν 
ως «άκρως απόρρητα» ή είχαν την ένδειξη «AUSTEO», 
πράγμα που σημαίνει ότι θα έπρεπε να μην πέσουν 
στα χέρια μη Αυστραλών πολιτών. Ο πρωθυπουργός 
είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό ως μια συγκλονιστική 
πράξη αμέλειας και ο γραμματέας του πρωθυπουργικού 

γραφείου, Martin Parkinson, ξεκίνησε χωριστή έρευνα. 
Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δήλωσε 
στο ABC ότι η έρευνα για μία από τις μεγαλύτερες παρα-
βιάσεις της ασφάλειας στην ιστορία της Αυστραλίας ήταν 
διεξοδική και ότι δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε ο κ. Parkinson 
δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, αν και ο γραμ-
ματέας του πρωθυπουργικού γραφείου έχει επισημάνει 
ότι τα ευρήματά του θα έχουν συνέπειες για ολόκληρη 
την δημόσια υπηρεσία. Τα έγγραφα αυτά επεστράφησαν 
στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά από συμφωνία η 
οποία προφύλαξε την πηγή του ABC. Οι αξιωματικοί της 
ASIO, της υπηρεσίας πληροφοριών, ανακάλυψαν χαρτιά 
στην Καμπέρα, τη Μελβούρνη και τη Μπρίσμπεϊν, όπου 
είχαν προσωρινά φυλαχθεί σε χρηματοκιβώτια στα γρα-
φεία του ABC.


