
3AYΣΤΡΑΛΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 31 OCTOBER 2018

H ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΥ ΚΑΙ ΝΝΟ
&

Η ΣΑΜΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ “Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ”

διοργανώνουν

EΘΝΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
το Σάββατο 10 Νοεμβρίου  2018 

@ 7.30 μμ , στο χωλ της Μυτιληναϊκής Αδελφότητας
225 Canterbury Road, Canterbury

Τα αδελφά αιγαιοπελαγίτικα σωματεία 
Μυτιληναϊκή Αδελφότητα και Σαμιακή Αδελφότητα 

θα συνεορτάσουν την απελευθέρωση των νησιών τους
από την Τουρκική τυραννία και την ενσωμάτωσή τους 

στον κορμό της μητέρας Ελλάδας. 

Είσοδος μετά φαγητού, ποτού, ορεκτικού και γλυκού
$70 για μεγάλους και $20 για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα “Ίωνες” 
Το χορευτικό συγκρότημα Sydney Greek Dancing School 

θα παρουσιάσει χορούς από τη Σάμο και τη Λέσβο
Σας περιμένουμε κοντά μας στην πρώτη Εθνική Ενωτική εκδήλωση 

από αιγαιοπελαγίτικα σωματεία. Όλοι ευπρόσδεκτοι

Παρακαλούμε κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως με τους:

SAMIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW “O LYKOYRGOS” | PO Box 684 Five Dock 2046

MYTILENIAN BROTHERHOOD SYDNEY & NSW | 225 Canterbury Road, Canterbury, 2193

Παναγιώτης Ψωµάς 0402207546
∆ηµήτρης Μπαρµακέλλης 0420996377
Ιγνάτιος Καπετανάκης 0418116110

Κώστας Πάσσας 0421934059     95761842
∆ηµ. Μανωλιάδης 0420876626     96369460
Τίνα ∆αλακάκης 0459410097     95410097

McCormack: 
Οι ρατσιστές δεν 
έχουν καµία θέση 
στους Nationals
Ο αρχηγός των Nationals Michael McCormack 
µίλησε ενάντια στα εξτρεµιστικά στοιχεία που 
έχουν εισχωρήσει στο κόµµα του, µετά την 
αποκάλυψη ότι δεκάδες µέλη των Nationals 
της ΝΝΟ ερευνώνται για διασυνδέσεις τους µε 
νεοναζιστικές οµάδες.
Έως 20 µέλη του κόµµατος αντιµετωπίζουν, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, την πιθανότητα 
αποποµπής, αφού άτοµα του κινήµατος της 
εναλλακτικής δεξιάς βρέθηκε να έχουν προ-
σχωρήσει στη Νεολαία των Nationals.
«Οι Nationals δεν θα ανεχτούν τον εξτρεµι-
σµό ή την πολιτική του µίσους· άνθρωποι 
που εµπλέκονται µε τέτοιο ριζοσπαστισµό δεν 
είναι ευπρόσδεκτοι στο κόµµα µας» είπε ο κ. 
McCormack τη ∆ευτέρα.
Ο γερουσιαστής των Nationals της Νέας Νότι-
ας Ουαλίας John Williams δήλωσε «αιφνιδια-
σµένος» από την είσοδο υπέρµαχων της λευ-
κής φυλής στο κόµµα. «Ο λόγος για τον οποίο 
έκαναν κάτι τέτοιο µε ξεπερνά» είπε ο γερου-
σιαστής Williams στο ραδιόφωνο ABC. «Γιατί 
να ευθυγραµµιστεί κανείς ή να έχει οποιονδή-
ποτε σεβασµό για ένα άτοµο όπως ο Χίτλερ;»
Το εκτελεστικό όργανο των Nationals της 
NNO πρόκειται να συζητήσει το σκανδαλώδες 
αυτό ζήτηµα σε συνάντηση στο Σίδνεϊ την Πα-
ρασκευή.

Ο πρώην πρωθυπουργός 
Malcolm Turnbull προ-
ειδοποίησε τον διάδοχό 
του ότι η µετεγκατάσταση 

της αυστραλιανής πρεσβείας στο 
Ισραήλ στην Ιερουσαλήµ θα µπο-
ρούσε να προκαλέσει µια «πολύ 
αρνητική αντίδραση».

Μιλώντας µετά από συνάντηση 
στο Μπαλί µε τον πρόεδρο της 
Ινδονησίας, Joko Widodo, ο κ. 
Turnbull δήλωσε ότι η Αυστραλία 
δεν θα έπρεπε να διακινδυνεύ-
σει την ιδέα της µετακίνησης της 
πρεσβείας, δεδοµένης της αντί-
δρασης που θα προκαλούσε στον 
βόρειο γείτονά της µε τη µεγάλη 
µουσουλµανική πλειοψηφία.

«Ο πρόεδρος µου εξέφρασε, όπως 
έκανε και µε τον πρωθυπουργό 
Morrison, την πολύ σοβαρή ανη-
συχία που έχει η Ινδονησία για 
την προοπτική να µετακινηθεί η 
αυστραλιανή πρεσβεία στο Ισρα-
ήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερου-
σαλήµ» δήλωσε ο κ. Turnbull.

Ο πρωθυπουργός Scott Morrison 
ανέδειξε την ιδέα κατά την προε-
κλογική περίοδο του Wentworth, 

όπου περισσότεροι από το 12% 
των ψηφοφόρων είναι Εβραίοι. 
Ο κ. Turnbull, ωστόσο, είπε ότι η 
Αυστραλία πρέπει πρώτα να εξε-
τάσει πώς θα αντιδρούσαν οι στε-
νότεροι γείτονές της σε µια τόσο 
δραµατική αλλαγή της εξωτερικής 
της πολιτικής.

«∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι, εάν 
επρόκειτο να συµβεί κάτι τέτοιο, η 
Αυστραλία θα ερχόταν αντιµέτω-

πη µε µια πολύ αρνητική αντίδρα-
ση από την πλευρά της Ινδονησί-
ας. Πρόκειται για το κράτος µε τη 
µεγαλύτερη µουσουλµανική πλει-
οψηφία στον κόσµο» είπε. «Πρέ-
πει να είµαστε πολύ σαφείς όσον 
αφορά αυτό το ζήτηµα και πρέπει 
να λαµβάνουµε υπόψη τα εθνικά 
συµφέροντα της Αυστραλίας και 
τα συµφέροντά µας στην περιοχή, 
όταν εξετάζουµε την προοπτική 
µιας τέτοιας απόφασης».

Επτά επιπλέον µόνιµοι δικα-
στές θα διοριστούν στο Πε-
ριφερειακό ∆ικαστήριο της 
Νέας Νότιας Ουαλίας για να 
ελαφρύνουν την πίεση του 
δικαστικού σώµατος και να 
βοηθήσουν στην εκδίκαση 
των αυξανόµενων συσσω-
ρευµένων υποθέσεων. Οι 
νέοι δικαστές αποτελούν 
µέρος ενός πακέτου ύψους 
148 εκατ. δολαρίων που 
ανακοινώθηκε από την πολι-
τειακή κυβέρνηση, το οποίο 
περιλαµβάνει επίσης τη χρη-
µατοδότηση περισσότερων 
εισαγγελέων του Στέµµατος, 
δικαστικών υπαλλήλων και 
άλλων αναβαθµίσεων.
Ο γενικός εισαγγελέας Mark 
Speakman δήλωσε ότι ήταν 
«απαράδεκτο» το γεγονός ότι 
θύµατα, µάρτυρες και κατη-
γορούµενοι που εµπλέκονται 
σε εκκρεµείς δίκες περιµέ-
νουν κατά µέσο όρο 690 
ηµέρες µεταξύ σύλληψης και 
καταδίκης. «Η καθυστέρη-
ση της δικαιοσύνης αρνείται 
τη δικαιοσύνη» δήλωσε ο κ. 
Speakman. «Η επένδυση σε 
µέτρα για τη µείωση των κα-
θυστερήσεων στις δίκες θα 
ελαχιστοποιήσει το τραύµα 
για τα θύµατα και για τους 

µάρτυρες».
Ο κ. Speakman δήλωσε ότι 
οι δικαστικοί υπάλληλοι 
βρίσκονται υπό «τεράστιο 
άγχος» εξαιτίας του αυξανό-
µενου φόρτου εργασίας. «Οι 
πρόσθετοι πόροι έρχονται 
σε κρίσιµη στιγµή για το 
Περιφερειακό ∆ικαστήριο, 
τα περιστατικά είναι σοβα-
ρά και µπορεί να αυξηθούν 
περαιτέρω µετά τις εργασίες 
της Βασιλικής Επιτροπής για 
τις Θεσµικές Αντιδράσεις σε 
Περιπτώσεις Σεξουαλικής 
Κακοποίησης Παιδιών» είπε 
ο κ. Speakman.
Στο πλαίσιο του τετραετούς 
χρηµατοδοτικού πακέτου, 
63 εκατοµµύρια δολάρια θα 
διοχετευτούν σε νέες θέσεις 
δικαστών, σε σερίφηδες, σε 

προσωπικό δικαστηρίων και 
στο κόστος των δικαστικών 
επιτροπών και τις αναβαθµί-
σεις ασφαλείας.
Με τους πρόσθετους δικα-
στές που αναµένεται να επι-
ταχύνουν την εκδίκαση των 
υποθέσεων, θα διατεθούν 
45 εκατοµµύρια δολάρια για 
περισσότερους εισαγγελείς, 
για δικηγόρους και για αξι-
ωµατούχους των υπηρεσι-
ών υποστήριξης µαρτύρων. 
Ο επικεφαλής δικαστής του 
Περιφερειακού ∆ικαστηρίου, 
Derek Michael Price AM, δή-
λωσε ότι συνεργάστηκε στενά 
µε τον κ. Speakman για την 
απόκτηση των πρόσθετων 
πόρων και ότι ήταν «ευχαρι-
στηµένος» από την ανακοί-
νωση της κυβέρνησης.

Αντιτίθεται ο Turnbull στη µετεγκατάσταση 
της πρεσβείας στην Ιερουσαλήµ

Ενισχύεται το δικαστικό σώµα της ΝΝΟ




