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Συνελήφθη 18χρονος για υποκίνηση επιθέσεων

Ε
νας άντρας από τη Νέα Νότια Ουαλία που 
υποστηρίζει νεοναζιστικές και άλλες ακρο-
δεξιές εξτρεµιστικές απόψεις συνελήφθη 
όταν εντοπίστηκε να ωθεί προς την πραγ-

µατοποίηση µιας τροµοκρατικής επίθεσης µε µαζι-
κές απώλειες.
Ο 18χρονος συνελήφθη σε σπίτι στο Όλµπερι την 
Τετάρτη και προχτές επρόκειτο να του απαγγελ-
θούν κατηγορίες για υπεράσπιση της τροµοκρατίας 
και για προτροπή σε βία κατά συγκεκριµένων ατό-
µων ή οµάδων.
«Ο άντρας που έχουµε συλλάβει έχει µια εξτρεµι-
στική δεξιά ιδεολογία µε νεοναζιστικό, ρατσιστικό 
και αντισηµιτικό περιεχόµενο» δήλωσε ο βοηθός 
αστυνοµικός επίτροπος κ. Scott Lee σε δηµοσιο-
γράφους την Τετάρτη.
Παρακολουθούνταν στενά από την οµοσπονδιακή 
αστυνοµία και από την αστυνοµία της ΝΝΟ από 
τον Αύγουστο, αλλά µια πρόσφατη κλιµάκωση του 

τόνου του προκάλεσε την παρέµβαση των αστυνο-
µικών, είπε ο κ. Lee.
Οι επικοινωνίες του σε διάφορες πλατφόρµες µέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότερες από 
τις οποίες ήταν mainstream, στράφηκαν στην υπο-
στήριξη µιας επίθεσης µε µαζικές απώλειες, συ-

µπεριλαµβανοµένης της πιθανής συµµετοχής του 
σε αυτήν.
Ο άντρας είχε επίσης επιδιώξει να παρέχει σε άλ-
λους υλικό κατασκευής βοµβών στην προσπάθειά 
του να τους ενθαρρύνει να διαπράξουν τροµοκρα-
τικές πράξεις και να ασκήσουν βία κατά συγκεκρι-
µένων µελών της κοινότητάς τους, δήλωσε ο κ. 
Lee.
Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, κοινοποίη-
σε ξανά την υποστήριξή του για µια προηγούµενη 
µαζική ένοπλη επίθεση στο εξωτερικό. Ο κ. Lee 
είπε ότι η αυτή δεν ήταν η τροµοκρατική επίθεση 
στο Κράιστσερτς, ωστόσο ο συλληφθείς είχε εκ-
φράσει την υποστήριξή του για την ιδεολογία του 
Αυστραλού τροµοκράτη πίσω από την επίθεση του 
Μαρτίου 2019.
Μετά την απαγγελία των κατηγοριών εναντίον του, 
ο 18χρονος επρόκειτο να εµφανιστεί χτες ενώπιον 
του τοπικού δικαστηρίου του Όλµπερι.

Ο πρώην πρωθυπουργός Kevin Rudd κατηγό-
ρησε τον κ. Morrison ότι αθέτησε την υπόσχε-
σή του να φέρει πίσω Αυστραλούς που έχουν 
εγκλωβιστεί στο εξωτερικό και θέλουν να επι-
στρέψουν πριν από τα Χριστούγεννα. 
Η κριτική του έρχεται αφού ο κ. Morrison ανα-
γκάστηκε προχτές να ζητήσει συγγνώµη για το 
ότι ισχυρίστηκε εσφαλµένα στο κοινοβούλιο 
πως ο κ. Rudd ταξίδεψε στο εξωτερικό και επέ-
στρεψε στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της 
πανδηµίας. 
Περισσότεροι από 36.000 Αυστραλοί βρίσκο-
νται στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν 
στο σπίτι τους. Ο κ. Morrison τον Σεπτέµβριο 
είπε ότι ήθελε «να επιστρέψουν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι, αν όχι όλοι, µέχρι τα Χριστούγεν-
να».
«Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος» είπε ο 
κ. Rudd στο SBS News. «Βέβαια, είναι µια αθε-
τηµένη υπόσχεση, ενώ 40.000 άνθρωποι χρει-
άζονται βοήθεια […] Αυτό είναι το σηµαντικό 
ζήτηµα εδώ – και όχι αν µε δυσφηµούν στο κοι-
νοβούλιο».
Τα ανώτατα όρια στους κανονισµούς για την κα-
ραντίνα σε ξενοδοχεία έχουν επιβραδύνει την 
επιστροφή Αυστραλών που έχουν εγκλωβιστεί 
στο εξωτερικό.
Ωστόσο, ο κ. Rudd είπε ότι, εάν επρόκειτο για 
τον Tony Abbott ή τον Alexander Downer, θα 
είχε καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια για 
να τους επαναπατρίσουν. 
«Είναι κάτι διαχειρίσιµο. Μπορεί κανείς να το 
καταφέρει αν το οργανώσει αποτελεσµατικά» 
είπε.

Σύµφωνα µε όσα κατατέθηκαν 
στην αρµόδια κοινοβουλευτι-
κή επιτροπή προχτές, η Gladys 
Berejiklian φέρεται να «έβα-
λε χέρι» σε ένα «µαύρο ταµείο» 
προκειµένου να προωθήσει µια 
υποψήφια των Φιλελευθέρων 
στις εκλογές της Wagga Wagga 
µε µια ενίσχυση 255.000 δολα-
ρίων, χρησιµοποιώντας χρήµατα 
των φορολογουµένων.
Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ δέ-
χτηκε πιέσεις για να εξηγήσει 
τον χειρισµό του Ταµείου για 
Ισχυρότερες Κοινότητες, ύψους 
252 εκατοµµυρίων δολαρίων, 
καθώς µια ανάλυση της αντιπο-
λίτευσης διαπίστωσε ότι το 95 
τοις εκατό των κεφαλαίων πήγε 
σε έργα που έγιναν σε έδρες του 
Συνασπισµού ύστερα από προ-
σωπικό αίτηµα της ίδιας.
Η χρηµατοδότηση ανακοινώθη-
κε από την πρωθυπουργό στις 
17 Αυγούστου 2018 µε δελτίο 
τύπου στον ιστότοπο του Κόµ-

µατος των Φιλελευθέρων, σε µια 
σελίδα της υποψήφιας του κόµ-
µατος Julia Ham για την έδρα 
που άνοιξε µετά την παραίτηση 
του Daryl Maguire νωρίτερα 
εκείνο το έτος, ύστερα από κατη-
γορίες διαφθοράς εναντίον του.
«Η πρωθυπουργός Gladys 
Berejiklian ανακοίνωσε σήµερα 
χρηµατοδότηση 255.000 δο-
λαρίων για την παράδοση µιας 
σειράς τουριστικών έργων στην 
ιστορική πρώην πόλη εξόρυξης 
χρυσού του Adelong» ανέφερε το 
δελτίο τύπου.
Η ανακοίνωση περιελάµβανε 
επίσης αποσπάσµατα συνέντευ-
ξης της κ. Ham και ένα βίντεο 
όπου φαίνεται να στέκεται δίπλα 
στον δήµαρχο του Snowy Valley 
Council, James Hayes, ο οποίος 
ακούγεται να ευχαριστεί την κυ-
βέρνηση των Φιλελευθέρων και 
να προτρέπει τους κατοίκους να 
υποστηρίξουν την κυρία Ham.
«Όλες οι πιστώσεις χρηµατοδό-

τησης στο πλαίσιο του Ταµεί-
ου για Ισχυρότερες Κοινότητες 
ακολούθησαν καθορισµένους 
κανόνες και οδηγίες» δήλωσε 
εκπρόσωπος της πολιτειακής κυ-
βέρνησης στο NCA NewsWire.
Άλλα έγγραφα που προσκοµί-
στηκαν στην επιτροπή έδειξαν 
ότι η πραγµατική συµφωνία χρη-
µατοδότησης µεταξύ του συµβου-
λίου και του Γραφείου Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν υπογράφηκε 
µέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 
– σχεδόν έξι µήνες µετά την ανα-
κοίνωση της πρωθυπουργού.
Από την πλευρά της, η πρωθυ-
πουργός υπερασπίστηκε την 
πρακτική αυτή ως «µη παράνο-
µη» και είπε ότι η χρήση δηµόσι-
ου χρήµατος για να «ευνοηθούν» 
ψηφοφόροι είναι κάτι που κά-
νουν όλοι οι πολιτικοί.
«Νοµίζω ότι αυτό είναι µέρος της 
πολιτικής διαδικασίας, είτε σας 
αρέσει είτε όχι» έχει δηλώσει η 
πρωθυπουργός στο παρελθόν.

Επίθεση Rudd σε Morrison για 
τον επαναπατρισµό Αυστραλών

Έβαλε χέρι σε «µαύρο ταµείο» η Berejiklian;




