
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 9 NOVEMBER 2018 3ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

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

Ασιάτης φοιτητής καταγγέλλει την 
αστυνοµία της ΝΝΟ για προκατάληψη

Ταµείο 2 δις για τα νησιά 
του Ειρηνικού ανοίγει η Αυστραλία

Ένας φοιτητής του Πανεπιστηµίου της 
Νέας Νότιας Ουαλίας, ο οποίος πέρασε 
τέσσερις εβδοµάδες σε αποµόνωση αφού 
κατηγορήθηκε ψευδώς για τροµοκρατικά 
εγκλήµατα, περιέγραψε την αστυνοµική 
έρευνα ως «ντροπιαστική και προκατει-
ληµµένη».
Ο Mohamed Kamer Nizamdeen, 25 
ετών, συνελήφθη τον Αύγουστο, αφού 
κατηγορήθηκε ότι έκανε σχέδια σε ένα 
σηµειωµατάριο να σκοτώσει τον πρώην 
πρωθυπουργό Malcolm Turnbull και την 
τότε αναπληρώτριά του Julie Bishop.
Ο κ. Nizamdeen πέρασε τέσσερις εβδο-
µάδες σε αποµόνωση σε φυλακή υψίστης 
ασφαλείας, ωστόσο η αστυνοµία τον πε-
ρασµένο µήνα τον απάλλαξε από τις κα-
τηγορίες, επειδή ένας εµπειρογνώµονας 
γραφολόγος δεν µπόρεσε να αποδείξει 
ότι τις σηµειώσεις, που τις παρέδωσε 
στην αστυνοµία συνάδελφός του στο πα-
νεπιστήµιο,  τις είχε πράγµατι γράψει ο 
25χρονος.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη γε-
νέτειρά του στο Colombo της Σρι Λάνκα, 
για πρώτη φορά από τη σύλληψή του και 
από την κράτησή του στη φυλακή, ο κ. 
Nizamdeen καταδίκασε την Αυστραλιανή 
Οµοσπονδιακή Αστυνοµία (AFP) για τον 
χειρισµό της έρευνας.

«Η µέθοδος της AFP ήταν εντελώς ανώρι-
µη, αντιεπαγγελµατική, ανεύθυνη, ντρο-
πιαστική και µεροληπτική, για να πούµε 
το λιγότερο» είπε. «Πιστεύω ακράδαντα 
ότι αυτό συνέβη επειδή είµαι Ασιάτης 
και ήµουν εκεί µε φοιτητική βίζα. Και η 
AFP ... είχε τη λανθασµένη εντύπωση ότι 
δεν διαθέτω τους πόρους ή την ικανότη-
τα να υπερασπιστώ την αθωότητά µου. 
Αφού κατηγορήθηκα και φυλακίστηκα, η 
µόνη παρηγοριά µου ήταν η πίστη µου 
στο αυστραλιανό δικαστικό σύστηµα, το 
οποίο είναι απόλυτα ανεξάρτητο από την 
Αυστραλιανή Οµοσπονδιακή Αστυνο-
µία». Στο ζήτηµα ενεπλάκη και η Κοινή 
Οµάδα Καταπολέµησης της Τροµοκρατί-
ας (JCTT) της ΝΝΟ.
«Πουθενά στον κόσµο δεν θα δείτε το 
τσίρκο των µέσων ενηµέρωσης που ακο-
λούθησε την άδικη σύλληψή µου και τη 
συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποίησε 
η αστυνοµία».
Ο κ. Nizamdeen είχε ολοκληρώσει το 
διδακτορικό του και εργαζόταν ως επι-
χειρηµατικός αναλυτής στο τµήµα IT του 
UNSW.
Η αστυνοµία αρνήθηκε να ζητήσει συ-
γνώµη από τον κ. Nizamdeen µετά την 
άρση των κατηγοριών, και δήλωσε ότι η 
έρευνα συνεχίζεται.

Η Αυστραλία πρόκειται να διοχετεύσει 
ένα κονδύλι ύψους 2 δις δολαρίων στην 
ανάπτυξη υποδοµών των νησιών του Ει-
ρηνικού σε µια προσπάθεια να βάλει τους 
γείτονές της στα νησιά στο επίκεντρο της 
εξωτερικής της πολιτικής. Παράλληλα, θα 
ενισχυθούν και οι στρατιωτικοί δεσµοί, µε 
περισσότερη εκπαίδευση των στρατιωτών 
του Ειρηνικού και µε τακτικές αναπτύξεις 
του Αυστραλιανού Ναυτικού στον Ειρηνι-
κό. «Η κυβέρνησή µου επιστρέφει τον Ει-
ρηνικό εκεί όπου οφείλει να είναι – στην 
αιχµή και στο επίκεντρο της στρατηγικής 
προοπτικής της Αυστραλίας, της εξωτερι-
κής πολιτικής της και των προσωπικών 
σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
υψηλότερων επιπέδων διακυβέρνησης» 
είπε ο κ. Morrison.
Η Κίνα κινείται ολοένα και περισσότερο 
στην περιοχή µε δάνεια για υποδοµές, 
αλλά ο κ. Morrison θέλει η Αυστραλία να 
είναι ο πρώτος λιµένας για τα έθνη του 
Ειρηνικού. Έτσι, προχωρά στην ανακοί-
νωση της δηµιουργίας µιας Αυστραλιανής 
Υπηρεσίας Χρηµατοδότησης Υποδοµών 
του Ειρηνικού για την κατασκευή ενεργει-
ακών, επικοινωνιακών και µεταφορικών 
έργων.
«Αυτή η πρωτοβουλία υποδοµών αξίας 2 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων θα ενισχύσει 
σηµαντικά την υποστήριξη της Αυστραλί-
ας προς τις χώρες του Ειρηνικού και προς 
το Ανατολικό Τιµόρ» είπε ο πρωθυπουρ-
γός. «Το ταµείο θα χρησιµοποιήσει χρη-

µατοδότηση από επιχορηγήσεις σε συνδυ-
ασµό µε τα µακροπρόθεσµα δάνεια για να 
στηρίξει έργα υποδοµών υψηλής προτε-
ραιότητας».
Ένα ακόµη δισεκατοµµύριο δολάρια θα 
διατεθεί στον Efic, τον οργανισµό χρη-
µατοδότησης εξαγωγών της Αυστραλίας, 
για την υποστήριξη επιχειρήσεων της Αυ-
στραλίας που δραστηριοποιούνται στον 
Ειρηνικό.
Αυστραλιανά σκάφη του Ναυτικού θα µε-
ταφερθούν στον Ειρηνικό για εκπαίδευ-
ση και ασκήσεις χρησιµοποιώντας τα νέα 
περιπολικά σκάφη Guardian που παρέχει 
η Αυστραλία στα νησιωτικά έθνη, ενώ 
επίσης οι επικεφαλής των αµυντικών, 
αστυνοµικών και συνοριακών υπηρεσιών 
ασφαλείας θα προσκληθούν και σε ετήσι-
ες συνεδριάσεις.
Ο κ. Morrison πρόκειται να µιλήσει σε 
εµπορικά τηλεοπτικά δίκτυα σχετικά µε τη 
διάθεση περισσότερων αυστραλιανών τη-
λεοπτικών προγραµµάτων στις χώρες του 
Ειρηνικού, ενώ έµφαση θα δοθεί και στην 
ενίσχυση των αθλητικών δεσµών.
Το διπλωµατικό δίκτυο της Αυστραλίας εί-
ναι ήδη το µεγαλύτερο από οποιασδήποτε 
άλλης χώρας του Ειρηνικού, αλλά θα επε-
κταθεί µε θέσεις στο Παλάου, τις Νήσους 
Μάρσαλ, τη Γαλλική Πολυνησία, το Νιούε 
και τις Νήσους Κουκ.
«Ήρθε η ώρα να ανοίξουµε ένα νέο κεφά-
λαιο στις σχέσεις µας µε την οικογένεια 
του Ειρηνικού» είπε ο κ. Morrison.




