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Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 
11:00πμ | $30 το άτομο 

• Μεσημεριανό φαγητό 3 πιάτων 
• Κλήρωση δώρου από το εισιτήριο εισόδου  
• Παρουσίαση χορού της κοιλιάς 
• Ζωντανή διασκέδαση 
 

 

 
Tickets: GOC Welfare Service  

02 9740 8310 

Εισιτήρια: ΕΟΚ Τμήμα Πρόνοιας 
02 9740 8310 

Tuesday, 27th August 2019 
11:00am | $30pp 

• 3 course meal 
• Door prize 
• Belly dance show 
• Live entertainment 

 Ελληνική Κοινοτική Λέσχη  
  Greek Community Club 

206-210 Lakemba St, Lakemba 

WELFARE SERVICE 

Προς Αυστραλία: «Αφήστε τη Μ. Ανατολή, 
κοιτάξτε την απειλή της Κίνας»
Μ ε έκθεσή του το Κέντρο Μελε-

τών των Ηνωµένων Πολιτειών 
παροτρύνει την Αυστραλία να 
λάβει υπόψη της την αυξανό-

µενη δύναµη της Κίνας στον Ινδο-Ει-
ρηνικό και να πάρει στρατιωτικά µέτρα, 
αφήνοντας στην άκρη τις επιχειρήσεις 
της στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγ-
µή, η κυβέρνηση Morrison αναµένεται 
σύντοµα να δεχθεί ένα αίτηµα να συµ-
µετάσχει σε συνασπισµό υπό την ηγεσία 

των ΗΠΑ για την προστασία της ναυ-
τιλίας στον Περσικό Κόλπο έναντι του 
Ιράν, αλλά η νέα αυτή µελέτη προειδο-
ποιεί ότι οι αµυντικές προτεραιότητες της 
Αυστραλίας βρίσκονται πολύ πιο κοντά 
της γεωγραφικά. Η έκθεση του Κέντρου 
Μελετών των Ηνωµένων Πολιτειών στο 
Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι «η Αµερική δεν έχει πλέ-
ον στρατιωτική υπεροχή στον Ινδο-Ειρη-
νικό και η ικανότητά της να διατηρεί µια 

ευνοϊκή ισορροπία δυνάµεων είναι όλο 
και πιο αµφισβητήσιµη». Όπως δήλωσε 
ο συν-συγγραφέας Ashley Townshend, 
«Είµαστε σε µια επικίνδυνη στιγµή, επει-
δή πρόκειται να λάβουµε ένα αίτηµα, 
έχει ήδη γίνει από τον υπουργό Εξωτε-
ρικών Mike Pompeo, για να εµπλακούµε 
στον Περσικό µε πιο ουσιαστικό τρόπο».
Η έκθεση των 100 σελίδων υποστηρί-
ζει επίσης ότι η «συλλογική άµυνα µετα-
τρέπεται  γρήγορα σε αναγκαιότητα ως 

τρόπος αντιστάθµισης των ελλείψεων 
στην περιφερειακή στρατιωτική δύναµη 
της Αµερικής και για να κρατήσουµε τη 
γραµµή ενάντια στην αυξανόµενη κινεζι-
κή δύναµη».
Βρίσκει ότι η Αυστραλία δαπάνησε συ-
νολικά 14,7 δισεκατοµµύρια δολάρια για 
επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή µεταξύ 
2001 και 2018, σε σύγκριση µε µόλις 
3,9 δισεκατοµµύρια δολάρια για επιχει-
ρήσεις στον Ινδο-Ειρηνικό την ίδια πε-
ρίοδο. «Η Αυστραλία πρέπει να συνερ-
γαστεί µε τους φίλους της – οι Ηνωµένες 
Πολιτείες δεσµεύονται να διατηρήσουν 
τη στρατιωτική τους παρουσία και να 
αποτρέψουν την πιθανή επιθετικότητα 
της Κίνας στην Ασία, αλλά δεν µπορούν 
να το κάνουν αυτό µόνες τους» προειδο-
ποίησε ο κ. Townshend.
Η έκθεση παροτρύνει την Αυστραλία να 
«αυξήσει τα αποθέµατά της και να δηµι-
ουργήσει ισχυρές δυνατότητες για την 
αποθήκευση και την παραγωγή πυρο-
µαχικών ακριβείας, καυσίµων και άλλου 
υλικού που είναι απαραίτητο για µια δι-
αρκή σύγκρουση υψηλού επιπέδου» και 
«να αποκτήσει ισχυρές ικανότητες απο-
τροπής στην ξηρά».
Μια ξεχωριστή έκθεση του Αυστραλια-
νού Ινστιτούτου Στρατηγικής Πολιτικής, 
που κυκλοφόρησε χτες, διαπιστώνει ότι 
η Αυστραλία πρέπει να επενδύσει περισ-
σότερα στον βορρά της για να εξασφαλί-
σει ότι η χώρα είναι έτοιµη και ικανή να 
αµυνθεί.

H φίλη ενός άντρα που σκοτώθηκε από την αστυνοµία το 
Σαββατοκύριακο αποκάλυψε γιατί το σπίτι του ήταν τόσο 
σκοτεινό όταν µπήκαν µέσα οι αξιωµατικοί.
Ο Jacob Carr, 53 ετών, ήταν στο πάρτι για τους αρραβώνες 
του ανιψιού το βράδυ του Σαββάτου, όταν άρχισε να µαλώ-
νει µε τη µητέρα του έξω από το σπίτι τους στο Ingleside στη 
βόρεια ακτή του Σίδνεϊ.
Η αστυνοµία κλήθηκε επιτόπου λίγο µετά τις 9.30 µ.µ., 
αφού δέχτηκε τηλεφωνήµατα ότι ο κ. Carr είχε στραγγαλίσει 
τη µητέρα του. Μετά τον καβγά, ο κ. Carr πήγε στο σπίτι του. 
Οι τρεις αξιωµατικοί τον κάλεσαν να βγει, αλλά αρνήθη-
κε. Η αστυνοµία µπήκε µέσα από µια ξεκλείδωτη πόρτα και 
βρέθηκε σε έναν σκοτεινό διάδροµο. Καθώς προσπάθησαν 
να του µιλήσουν, διέκριναν το όπλο του.
Οι αξιωµατικοί άρχισαν να υποχωρούν και ο ένας έβγαλε 
το όπλο του, προειδοποιώντας τον κ. Carr να δείξει τα χέρια 
του. Ο κ. Carr άρχισε να σηκώνει το όπλο του σηµαδεύοντας 
τους αξιωµατικούς, αναγκάζοντας τον έναν να πυροβολήσει 
τον 53χρονο στο πόδι.
Παρά την άµεση χορήγηση των πρώτων βοηθειών, ο κ. Carr 

πέθανε από αιµορραγία στον δρόµο προς το Royal North 
Shore Hospital. Σύµφωνα µε το News.com.au το κυνηγετικό 
όπλο ήταν γεµάτο και δεν ήταν καταγραµµένο, και φαίνεται 
πως ο κ. Carr είχε κι άλλα όπλα στο σπίτι.
«Μια Οµάδα ∆ιερεύνησης Κρίσιµων Περιστατικών από το τµήµα 
ανθρωποκτονιών της Πολιτειακής Αστυνοµίας θα διερευνήσει τις 
περιστάσεις του περιστατικού» δήλωσε η Αστυνοµία της ΝΝΟ. 
Κλαίγοντας, η 40χρονη φίλη του κ. Carr Beth Leach είπε ότι ο 
κ. Carr ήταν «καλός άνθρωπος» και πάλευε µε χρόνιο πόνο στα 
µάτια και µε κατάθλιψη. Η κ. Leach είπε ότι τα όπλα που βρήκε 
η αστυνοµία µάλλον ανήκαν στον  πατέρα του κ. Carr, που έχει 
πεθάνει. Για το σκοτεινό σπίτι του κ. Carr, η κ. Leach είπε ότι 
ήταν επειδή ο 53χρονος έπασχε από µια ασθένεια που προκα-
λούσε κνησµό στα µάτια του και αυτό ουσιαστικά τον καθιστούσε 
τυφλό. «Ο Τζέικ δεν ήταν άγγελος αλλά ήταν καλός άνθρωπος, 
δεν έχει βλάψει κανέναν. ∆εν µπορώ να σταµατήσω να κλαίω».
Η κα Julie Boon από τον βορειοδυτικό µητροπολιτικό τοµέα 
της Αστυνοµίας εξέφρασε την αµέριστη συµπαράστασή της 
προς τους τρεις αξιωµατικούς.

«Ο Jacob Carr έπασχε από µια ασθένεια που προκαλούσε κνησµό στα µάτια του  
  και αυτό ουσιαστικά τον καθιστούσε τυφλό», δήλωσε στενή του φίλη




