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Θ
ύματα εκβιασμού είχαν πέσει 
εδώ και πάνω από έναν χρόνο η 
σύζυγος και τα πέντε παιδιά ενός 
Ιρακινού πολιτικού, στο σπίτι 

τους στα νοτιοδυτικά προάστια στο Σίδνεϊ, 
σε μια απόπειρα ενός διεθνούς δικτύου 
εκβιαστών να αποσπάσουν 10 εκατομμύ-
ρια δολάρια από τον εν λόγω Αυστραλό 
πολίτη με τη διπλή υπηκοότητα.
Ο επικεφαλής ντετέκτιβ του Τμήματος 
κατά του Εγκλήματος της Πολιτειακής 
Αστυνομίας, Darren Bennett, δήλωσε ότι 
τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε επιδρο-
μές προχτές τα ξημερώματα, μετά από 
κοινή έρευνα των αυστραλιανών και των 
καναδικών αρχών.
Δύο άνδρες –24 και 22 ετών– συνελή-
φθησαν στο Blacktown και στο Seven 
Hills και αναμένεται να κατηγορηθούν 
για πολλά περιστατικά βίας στο σπίτι της 
οικογένειας στο Chester Hill, μεταξύ του 
Δεκεμβρίου 2019 και του Ιανουαρίου του 
τρέχοντος έτους.
Ταυτόχρονα, δύο εντάλματα αναζήτησης 
εκτελέστηκαν στο Έντμοντον του Καναδά, 
από τη Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος της 
Αστυνομίας του Έντμοντον, η οποία κατέ-
σχεσε ένα πυροβόλο όπλο και ηλεκτρονι-
κές συσκευές.
Ένας 33χρονος άνδρας και μια 32χρονη 
γυναίκα συνελήφθησαν και τώρα βρίσκο-
νται υπό κράτηση από τις τοπικές αρχές.
Ο επιθεωρητής Bennett είπε ότι ο Κανα-
δός ήταν ο εγκέφαλος πίσω από το πλάνο 
των εκβιαστών, που περιλάμβανε επιθέ-
σεις στο σπίτι της οικογένειας στο Chester 
Hill και διαδικτυακές απειλές, απαιτώντας 
την καταβολή έως και 10 εκατομμυρίων 
δολαρίων.
Ο στόχος ήταν ο Ιρακινός πολιτικός 
Ahmed Al Asadi, που ζει στη Βαγδάτη. Η 

Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

H ακαδημαϊκός και ποιήτρια Έφη Χατζημανώλη και ο Καθηγητής του τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Σίδνεϊ στην παρουσί-
αση της νέων βιβλίων του εκδοτικού οίκου Flying Islands Books. 

Από τον Καναδά στο Σίδνεϊ: Συνελήφθη ομάδα εκβιαστών

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σήμερα Παρασκευή Φωτεινής της Σα-
μαρείτιδος μεγαλομάρτυρος και των συν 
αυτή Μαρτύρων: Ανατολής, Βίκτωρος 
του στρατηλάτου, Ιησή, Κυριακής, Παρα-
σκευής, Φωτίδος, Φωτεινού, Φώτως και 
Θεοκλήτου του φαρμάκου.
Αύριο Σάββατο Μαρτύρων Γελασίου του 
μίμου, Νησίου και Τιμοθέου του οσίου. 
Ηλία του Τραπεζουντίου του νεομάρτυ-
ρος (†1749). 
Κυριακή Οσίου Βασιλείου ομολογητού 
(†750), ιερομάρτυρος Προτερίου, αρχιε-
πισκόπου Αλεξανδρείας (†457). 
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Tέσσερα άτομα 
συνελήφθησαν 
σε επιδρομές 
προχτές τα 
ξημερώματα, 
μετά από κοι-
νή έρευνα των 
αυστραλιανών 
και των κανα-
δικών αρχών 
με στόχο 
τη σύλληψη 
εκβιαστών

σύζυγός του και τα παιδιά του –μεταξύ 10 
και 25 ετών– αρχικά έπεσαν θύματα μιας 
εισβολής στο σπίτι τους από τέσσερις κου-
κουλοφόρους. Σε άλλη περίπτωση, κά-
ποιοι πυροβόλησαν εναντίον του σπιτιού 
και μια άλλη φορά έσπασαν το μπροστινό 
παράθυρο με ένα τούβλο. Νωρίτερα αυτό 
τον μήνα είχαν αφήσει έξω από το σπίτι 
ένα απειλητικό σημείωμα, ενώ είχε σημει-
ωθεί και φωτιά στην μπροστινή βεράντα.
«Υπήρχαν διαρκείς απαιτήσεις για χρή-
ματα» δήλωσε ο κ. Bennett. «Πιστεύουμε 
ότι κάποιοι έδωσαν χρήματα σε κατοίκους 
του Σίδνεϊ για να διαπράξουν πράξεις 
βίας μέσα και γύρω από το σπίτι αυτής 
της οικογένειας» δήλωσε στους δημοσι-
ογράφους. «Η αστυνομία θα υποστηρίξει 
ότι ο εγκέφαλος πίσω από όλο αυτό είναι 
ο άντρας στον Καναδά και ότι από εκεί 
διευθύνει την εγκληματική δραστηριότη-
τα στο Σίδνεϊ».
Όπως είπε, τα 10 εκατομμύρια δολάρια 
που ζητούσαν οι εκβιαστές δεν καταβλή-
θηκαν.


