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O ιδρυτής του ιστοτόπου Wiki-
Leaks Τζούλιαν Ασάντζ, ο 
οποίος βρίσκεται σε κατ’ 

οίκον περιορισµό στη Βρετανία, 
αποφάσισε να κατέβει ως υποψή-
φιος στις εκλογές για την ανάδειξη 
της Γερουσίας στην Αυστραλία, οι 
οποίες προβλέπεται να γίνουν το 
2013, σύµφωνα µε ανακοίνωση 
του WikiLeaks στον ιστότοπο κοι-
νωνικής δικτύωσης Twitter.

Ο αυστραλιανής υπηκοότητας 
Ασάντζ, ο ιστότοπος του οποί-
ου δηµοσίευσε το 2010 µυστικά 
στρατιωτικά έγγραφα για το Ιράκ 
και το Αφγανιστάν και αµερικανι-

κά διπλωµατικά τηλεγραφήµατα, 
βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορι-
σµό στη Βρετανία εδώ και περισ-
σότερο από έναν χρόνο.

Ο Ασάντζ αναµένει την ορι-
στική απόφαση της βρετανικής 
δικαιοσύνης όσον αφορά ένταλ-
µα σύλληψης που εκδόθηκε ενα-
ντίον του από τη Σουηδία µε την 
κατηγορία του βιασµού και των 
σεξουαλικών επιθέσεων, την 
οποία ο ίδιος αρνείται. «Βρήκαµε 
ότι είναι δυνατό για τον Τζούλιαν 
Ασάντζ να κατέβει ως υποψήφι-
ος για τη Γερουσία της Αυστρα-
λίας µολονότι βρίσκεται σε κατ’ 

οίκον περιορισµό», επισηµαίνει 
Το WikiLeaks. «Ο Τζούλιαν απο-
φάσισε να θέσει υποψηφιότητα», 
πρόσθεσε ο ιστότοπος.

«Η πολιτεία στην οποία θα κα-
τέβει ως υποψήφιος ο Τζούλιαν 
θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρό-
νω», τόνισε επίσης το WikiLeaks, 
αν και πληριοφορίες θέλουν 
τον Ασάντζ να πολιτεύεται στη 
Βικτώρια. Η κυβέρνηση της Αυ-
στραλίας έχει επανειληµµένως 
καταδικάσει τον ιστότοπο, ενώ η 
πρωθυπουργός της χώρας Τζού-
λια Γκίλαρντ τον έχει χαρακτηρί-
σει «εντελώς ανεύθυνο».

Aνένδοτη παρουσιάστηκε χθες 
η πρωθυπουργός Τζούλια 
Γκίλαρντ, στο ενδεχόµενο αλ-

λαγών που προτείνουν οι Πράσινοι 
στο κυβερνητικό νοµοσχέδιο για τον 
φόρο στα υπερκέρδη της εξορυκτικής 
βιοµηχανίας της χώρας, που επρό-
κειτο να κατατεθεί χθες βράδυ στη 
Γερουσία προς ψήφιση.

Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι η µείωση 
του φόρου επιχειρήσεων που εξήγ-
γειλε η κυβέρνησή της, θα εξαρτηθεί 
από τον φόρο στα υπερκέρδη της 
εξορυκτικής βιοµηχανίας. «∆εν πρό-
κειται να δεχθούµε καµία απολύτως 

αλλαγή στο σχετικό νοµοσχέδιο», 
δήλωσε χαρακτηριστικά η πρωθυ-
πουργός. Την ίδια ώρα η κα Γκίλαρντ 
προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ, να 
χρησιµοποιήσει την ανταπάντησή 
του στον οικονοµικό προϋπολογι-
σµό του Μαϊου, για να εξηγήσει στον 
αυστραλιανό λαό από που θα προέλ-
θουν τα κεφάλαια που απαιτούνται 
για την υλοποίηση των προεκλογι-
κών του υποσχέσεων. «Η κυβέρνησή 
µου θα δώσει λεπτοµερή αναφορά 
στον οικονοµικό προϋπολογισµό του 
Μαϊου», τόνισε η πρωθυπουργός.

Tο Αυστραλιανό Κόµµα του 
Μποµπ Κάτερ στο Κουίνσλαντ 
δεν πρόκειται να στηρίξει το 

Εργατικό Κόµµα για τον σχηµατισµό 
κυβέρνησης, αλλά αυτό σύµφωνα µε 
τον ίδιο τον κ. Κάτερ, δεν σηµαίνει 
ότι θα υποστηρίξει το Φιλελεύθερο 
Εθνικό Κόµµα, που όπως τόνισε, 
έχει στενές σχέσεις µε τον µεγιστάνα 
των ορυχείων, Κλάϊβ Πάλµερ.

Τα σχόλια του κ. Κάτερ έγιναν µετά 
την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων 
τελευταίας δηµοσκόπησης που διε-
νήργησε η εταιρία Galaxy, τα οποία 
φέρνουν το Φιλελεύθερο Εθνικό 
Κόµµα να προηγείται του Εργατικού 
κόµµατος κατά 20 εκατοστιαίες µονά-
δες. Ο κ. Μποµπ Κάτερ διέψευσε κα-
τηγορηµατικά τους ισχυρισµούς ότι 
το κόµµα του θα ανοίξει διάπλατα την 
πόρτα στο Εργατικό Κόµµα για να πα-
ραµείνει στην εξουσία της πολιτείας. 
Πάντως, η πολιτειακή πρωθυπουρ-

γός, Άννα Μπλάϊ, φέρεται να έχει 
χάσει τις ελπίδες της για νίκης στις 
εκλογές της 24ης Μαρτίου, εφόσον 
δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι τώρα 
θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της 
ώστε να περιοριστεί ο αριθµός των 
εδρών που θα κερδίσει το Φιλελεύ-
θερο Εθνικό Κόµµα. Σε δηλώσεις της 
στο Κανάλι 10 η κα Μπλάϊ τόνισε ότι 
τα αποτελέσµατα της τελευταίας δη-
µοσκόπησης δεν είναι καθόλου εν-
θαρρυντικά για το Εργατικό Κόµµα. 
Στο µεταξύ ο αρχηγός του Φιλελεύθε-
ρου Εθνικού Κόµµατος, Κάµπελ Νι-
ούµαν, υποστήριξε ότι η εκστρατεία 
του Εργατικού Κόµµατος εναντίον 
του ξεπέρασε κάθε όριο απειλώντας 
µάλιστα την ίδια την δηµοκρατία στη 
χώρα. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει 
δηµόσια συζήτηση µετά τις εκλογές, 
για το πώς πρέπει να γίνονται οι προ-
εκλογικές εκστρατείες των πολιτικών 
κοµµάτων.

Eξαίρετο φίλο της Αυστραλίας 
χαρακτήρισε η πρωθυπουργός 
Τζούλια Γκίλαρντ, τον βασιλιά 

του Τόνγκα Τζορτζ Τούπου, που 
απεβίωσε την Κυριακή σε νοσοκο-
µείο του Χονγκ Κονγκ σε ηλικία 63 
χρόνων.

Η κα Γκίλαρντ απηύθυνε τα ειλι-
κρινή συλλυπητήριά της στην κυβέρ-
νηση του Τόνγκα.

Ο Τζούλιαν Ασάντζ υποψήφιος για Γερουσιαστής 

Ανένδοτη η πρωθυπουργός 

Το Αυστραλιανό Κόµµα
δεν στηρίζει τους Εργατικούς

«Εξαίρετος φίλος της Αυστραλίας»
ο βασιλιάς Τζορτζ Τούπου

Το 30o Eλληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ παρουσιάζει

Τετάρτη 21 Μαρτίου, 5.00μμ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ

Ομιλία από τον δρα Alfred Vincent, για την αρχαία μουσική και τα 
πρόσφατα εγχειρήματα μουσικής ερμηνείας των αποσπασμάτων που 
διασώζονται. Με διαφάνειες και αποσπάσματα (σε CD και ζωντανά). 

Γλώσσα: ελληνική, με αγγλικές περιλήψεις σε Powerpoint.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα, 206-210 Lakemba Street, Lakemba. Είσοδος 
ελεύθερη.
Πληροφορίες: (02) 9750 0440 ή greekfestival2@goc.com.au

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ 
ΣΤΑ ΥΠΕΡΚΕΡ∆Η ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΤΟ ΚΟΥΪΝΣΛΑΝΤ

Η κα Τζούλια Γκίλαρντ


