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ΜΥΤILENIAN BROTHERHOOD OF SYDNEY & NSW LTD

ANNUAL GENERAL MEETING
Sunday 17 June 2018 @ 2.00 pm

@ the Mytilenian House, 
225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

AGENDA-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Welcome/Xaιρετισμοί
2. Apologies/Αιτιολογήσεις
3.  Confirmation of last year’s AGM Minutes/Eπικύρωση 

πρακτικών Γενικής Συνέλευσης προηγούμενου έτους
4.  Adoption of Financial Statements for the last Fi-

nancial Year 2016-2017/Αποδοχή ισολογισμού του 
προηγούμενου Οικονομικού Έτους 2016-2017

5.  President’s Report to Members/Αναφορά προέδρου 
προς τα μέλη

6. General Business/Γενικά θέματα

By order of the Board/Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Steve Papadakis/Στηβ Παπαδάκης
Secretary/Γραμματέας

Athenian Association of Sydney 
and NSW Incorporated

Σύλλογος Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ

ABN 88 256 747 588/Reg.No: INC 1701313
Postal Address: PO BOX 98 Marrickville NSW 2204 

Email: athenianassocsydnsw@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αγαπητά μέλη, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σας καλεί σε 

Ενημερωτική Συνέλευση, 
που θα πραγματοποιηθεί   

την   Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και ώρα 2.30. μμ   
στην Κυπριακή  Κοινότητα   

58-76  Stanmore Rd Stanmore NSW 2048,   
με  τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Ενημέρωση από το ΔΣ και συζήτηση σε όλα τα θέματα που 
απασχολούν  το σύλλογο

2.  Πορεία και κατευθύνσεις δραστηριοτήτων του Οργανισμού μας.
3.  Συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος  που εγείρεται νόμιμα 

σύμφωνα με το καταστατικό.

Οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των μελών μας είναι αυτές που 
θα καθορίσουν το πλαίσιο της μελλοντικής πορείας  μας γι’ αυτό η 
συμμετοχή όλων μας στις διαδικασίες της παραπάνω Συνέλευσης 
είναι απαραίτητη. 
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση είναι ανοιχτή σε  κάθε συμπάροικο 
που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της, όπου θα λάμψει 
η αλήθεια που αφορά αποκλειστικά τον ιστορικό μας σύλλογο. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Κινέζος πρεσβευτής στα Φίτζι 
αρνείται ότι στάλθηκε πλοίο για να 
κατασκοπεύει το αυστραλιανό ναυτικό

Η άφιξη ενός κινεζικού πλοί-
ου για επιστημονικές έρευ-
νες στα Φίτζι την ίδια ημέ-
ρα που τα βρισκόταν εκεί 

πλοία του Πολεμικού Ναυτικού 
της Αυστραλίας ήταν «σύμπτωση» 
σύμφωνα με τον πρεσβευτή της 
Κίνας, ο οποίος απέρριψε κατηγο-
ρηματικά τις κατηγορίες για κατα-
σκοπεία. Το περασμένο Σάββατο το 
ABC αποκάλυψε ότι το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας είχε υποψίες ότι 
το κινεζικό σκάφος προσπαθού-
σε να κατασκοπεύσει στρατιωτικές 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια 
σύντομης επίσκεψης αυστραλια-
νών πολεμικών πλοίων στα Φίτζι. 
Το HMAS Adelaide, στο οποίο 
επιβαίνουν και Αμερικανοί πεζο-
ναύτες, αγκυροβόλησε στο λιμάνι 
της Σούβα για να λάβει μέρος στις 
στρατιωτικές ασκήσεις Indo-Pacific 
Endeavour 18, μιας μεγάλης επι-
χείρησης με στόχο την «οικοδόμη-
ση της περιφερειακής ασφάλειας 
και σταθερότητας» στο νότιο Ειρη-
νικό. Λίγο αργότερα, το Yuanwang 
7, το οποίο χρησιμοποιείται για 
την παρακολούθηση και υποστήρι-
ξη των δορυφόρων του Κινεζικού 
Στρατού και των διηπειρωτικών 
βαλλιστικών βλημάτων, αγκυροβό-
λησε κοντά στην HMAS Adelaide. 
Ο πρεσβευτής της Κίνας στα Φίτζι, 
Qian Bo, απέρριψε την κατηγορία 

ότι το πλοίο εστάλη για να κατα-
σκοπεύσει τους Αυστραλούς, υπο-
στηρίζοντας ότι το Yuanwang 7 
είχε προγραμματίσει το ταξίδι του 
στα νησιά Φίτζι εδώ και αρκετό 
καιρό. «Είναι καθαρή σύμπτωση. 
Δεν είναι αλήθεια ότι το Κινεζικό 
Πλοίο κατασκοπεύει το πολεμικό 
ναυτικό της Αυστραλίας», δήλωσε 
σε εφημερίδα των Νησιών Φίτζι. 
«Το κινεζικό πλοίο είναι ένα επι-
στημονικό σκάφος, οι ημερομηνί-
ες που επισκέπτεται το λιμάνι της 
Σούβα αποφασίζονται πολύ καιρό 
πριν την κάθε αποστολή», πρόσθε-
σε ο Κινέζος πρεσβευτής. Η υπουρ-
γός Εξωτερικών Τζούλι Μπίσοπ 
εξέφρασε ανησυχίες για την αυξα-
νόμενη παρουσία της Κίνας στον 
Νότιο Ειρηνικό αλλά για το συ-
γκεκριμένο περιστατικό ανέφερε: 
«Το κινεζικό ναυτικό διασχίζει τα 
διεθνή ύδατα όπως το αυστραλι-
ανό ναυτικό. Βρισκόμαστε συχνά 
στα ίδια λιμάνια με πλοία από άλ-
λες χώρες και η Κίνα είναι φυσικά 
ελεύθερη να διασχίζει τον κόσμο, 
όπως το Αυστραλιανό Πολεμικό 
Ναυτικό και ελεύθερη να επισκέ-
πτεται άλλες χώρες. Το γεγονός ότι 
ένα κινεζικό σκάφος βρίσκεται στα 
Φίτζι δεν προκαλεί ανησυχίες. Εί-
μαστε συχνά στο ίδιο μέρος του κό-
σμου με το κινεζικό ναυτικό και με 
το ναυτικό πολλών άλλων χωρών».

Το πράσινο φως να μηνύσει τη μη-
χανή αναζήτησης Google έδωσε το 
Ανώτατο Δικαστήριο σε πολίτη που 
ισχυρίζεται ότι έχει δυσφημιστεί. 
Ο Milorad Trkulja πυροβολήθηκε 
στην πλάτη από άγνωστο δράστη, 
στη Μελβούρνη το 2004, μια χρονι-
κή περίοδο που είχαν δολοφονηθεί 
άτομα του υποκόσμου. Ο κ. Trkulja 
θέλει να μηνύσει την Google για 
δυσφήμιση, αφού ανακάλυψε ότι οι 
αναζητήσεις για το όνομά του συν-
δέονταν με φωτογραφίες εγκλημα-
τιών που είχαν πάρει μέρος σε πε-
ριστατικά με πυροβολισμούς εκείνη 
την περίοδο. Οι εικόνες εσφαλμένα 
έδειχναν τον κ. Trkulja να συνδέ-
εται με εγκληματίες, συμπεριλαμ-
βανομένου του Tony Mokbel. Ο κ. 
Trkulja είπε ότι είχε δει τον Mokbel 
στην τηλεόραση και σε εφημερίδες 
και η μόνη επαφή που γνώριζε ότι 
είχε με άνθρωπο του υποκόσμου 
ήταν μια τυχαία συνάντηση με τον 
Mick Gatto. «Ήμουν με τον πρώ-
ην δικηγόρο μου George Defteros, 
ο οποίος ήταν δικηγόρος και του 

Mick Gatto», είπε.
Οι προσπάθειες του κ. Trkulja να 
μηνύσει την Google είχαν εμποδι-
στεί από απόφαση του Βικτωριανού 
Εφετείου, αλλά προχθές το Ανώτατο 
Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του 
με τον ίδιο να δηλώνει ότι «πετάει 
στα ουράνια με την απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου στη μακρά 
«μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολι-
άθ». Ο κ. Trkulja άσκησε την πρώτη 
αγωγή κατά της Google για δυσφή-
μιση το 2012 και κέρδισε. Δικα-
στήριο της Βικτώριας συμφώνησε 
με την Google ότι δεν μπορούσε να 
αποδειχτεί η δυσφήμηση αλλά το 
2017, το Ανώτατο Δικαστήριο του 
χορήγησε ειδική άδεια να ασκήσει 
έφεση κατά της απόφασης αυτής. 
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους η 
απόφαση είναι σημαντική γιατί δεί-
χνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο εν-
διαφέρεται αρκετά για αυτό το πρό-
βλημα καθώς το δίκαιο που εξετάζει 
τις υποθέσεις δυσφήμισης στην Αυ-
στραλία είναι περίπλοκο.»

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Milorad Trkulja θα μηνύσει 
την Google για δυσφήμιση


