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Ζητά επανεξέταση της προσφυγής του
κατά της έκδοσής του στη Σουηδία 

Ένας στους 10 Αυστραλούς θα διακόψει 
την ιδιωτική του ασφάλεια υγείας

Οι δικηγόροι του Αυστρα-
λού ιδρυτή της WikiLeaks, 
Τζούλιαν Ασάντζ, ζήτησαν 

από το Ανώτατο ∆ικαστήριο να 
επανεξετάσει την προσφυγή 
του πελάτη τους. ∆ηµοσιογρα-
φικές πληροφορίες αναφέρουν 
ότι πρόκειται για µια νοµική 
µανούβρα που έχει ως στόχο 
να µπλοκαριστεί η έκδοση του 
40χρονου στη Σουηδία. Την 
πληροφορία επιβεβαίωσε χθες 
η ανώτατη δικαστική αρχή της 
Βρετανίας. Το Ανώτατο ∆ικα-
στήριο ενέκρινε στις 30 Μαϊ-
ου την έκδοση του ιδρυτή του 
WikiLeaks, αλλά η υπεράσπιση 
του Ασάντζ εξασφάλισε προς 
γενική έκπληξη, µια περίοδο 
14 ηµερών για να υποβάλει 
σχετικό αίτηµα επανεξέτασης 

της υπόθεσης, για διαδικαστι-
κούς λόγους. «Το δικαστήριο 
θα εξετάσει το αίτηµα αυτό», 
δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώ-
τατου ∆ικαστηρίου, χωρίς να 
δώσει οποιαδήποτε προθεσµία. 
Οι δικηγόροι του Ασάντζ στηρί-
ζουν το αίτηµά τους στο γεγονός 
ότι η απόφαση της 30ής Μαΐου 
βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στη 
σύµβαση της Βιέννης για τις ∆ι-
εθνείς Συνθήκες, κάτι το οποίο 
δεν είχε προηγουµένως τεθεί 
κατά την ακροαµατική διαδικα-
σία, στερώντας την υπεράσπιση 
του δικαιώµατος απάντησης. 
Εάν το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
αποδεχτεί το αίτηµα αυτό, η έκ-
δοση του 40χρονου Αυστραλού 
θα πρέπει να επανεξεταστεί από 
το δικαστήριο.

Αν το αρνηθεί, ο Τζούλιαν 
Ασάντζ θα έχει εξαντλήσει όλα 
τα ένδικα µέσα στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. Στη συνέχεια θα έχει 
επτά ηµέρες για να προσφύγει 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ι-
καστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωµάτων στο Στρασβούργο, το 
τελευταίο του «καταφύγιο».

Η αίτηση για επανεξέταση των 
δικηγόρων του επανενεργοποι-
εί ένα δικαστικό σήριαλ που 
διαρκεί 18 µήνες. Ο 40χρονος 
Ασάντζ συνελήφθη το ∆εκέµ-
βριο του 2010 στο Λονδίνο, βά-
σει εντάλµατος σύλληψης που 
εκδόθηκε από τη Σουηδία στο 
πλαίσιο µιας υπόθεσης µε βάση 
την οποία αντιµετωπίζει κατη-
γορίες για βιασµό και σεξουα-
λική επίθεση σε δύο Σουηδέζες.

Τα αρχαία ελληνικά περιλαµ-
βάνονται στις ξένες γλώσσες, 
που θα διδάσκονται οι µα-

θητές στη Βρετανία από την ηλι-
κία των επτά ετών, σύµφωνα µε το 
νέο σχολικό πρόγραµµα που έθεσε 
προς δηµόσια διαβούλευση η βρε-
τανική κυβέρνηση και πρόκειται να 
τεθεί σε εφαρµογή από το 2014.

Η υποχρεωτική διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών από τις πρώτες τά-
ξεις του δηµοτικού είναι µία από τις 
επτά µεταρρυθµίσεις που εισηγείται 
η βρετανική κυβέρνηση.

Το µέτρο αυτό ενδεχοµένως να 
το υιοθετήσει - σε επιλεκτικά σχο-
λεία - και η Αυστραλία, µιας και 
ήδη τα Νέα Ελληνικά είναι µία από 
τις προαιρετικές γλώσσες που διδά-
σκονται οι µαθητές στα Γυµνάσια 
και στα Λύκεια της χώρας.

Οι µαθητές θα µαθαίνουν να δι-
ατυπώνουν ολοκληρωµένες προτά-
σεις µε τη σωστή προφορά και να 
εκφράζουν απλές ιδέες. Ανάµεσα 
στις προτεινόµενες ξένες γλώσσες 
είναι τα αρχαία ελληνικά, τα λατινι-
κά και τα µανδαρίνικα.

Ενας στους 10 Αυστραλούς 
σκοπεύει να διακόψει την 
ιδιωτική τους ασφάλεια υγεί-

ας λόγω του «πόθεν έσχες» που θα 
επιβάλει η κυβέρνηση Γκίλαρντ στις 
ισχύουσες φορολογικές ελαφρύν-
σεις. Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση 
της εταιρίας «Γκάλαξι» το 10% των 
Αυστραλών µε ετήσιο εισόδηµα 
πάνω από $84.000 και οι οικο-
γένειες µε ετήσιο εισόδηµα πάνω 
από $160.000, δηλώνουν αποφα-
σισµένοι να διακόψουν την ιδιωτι-

κή ασφάλεια υγείας, µόλις τεθεί σε 
εφαρµογή το «πόθεν έσχες» την 1η 
Ιουλίου, που θα αυξήσει κατά 1,5% 
την υποχρεωτική εισφορά τους στο 
κρατικό σύστηµα ασφάλειας υγείας 
Μέντικεαρ. Από τις αλλαγές αυτές 
δεν θα επηρεαστούν 8 εκατοµµύρια 
άτοµα µε ιδιωτική ασφάλεια υγείας. 
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση υπο-
λογίζει ότι από τις αλλαγές αυτές θα 
εξοικονοµήσει $2,4 δις µέσα στα 
επόµενα τρία χρόνια και $100 δις 
µέχρι το 2050. Ουπουργός Εξωτερικών, 

Μποµπ Καρ, αποκάλυ-
ψε ότι µέχρι στιγµής δεν 

έχει ξεκαθαριστεί ποιοι έχουν 
θέσει υπό κράτηση στη Λιβύη, 
την Αυστραλή δικηγόρο Μελί-
ντα Τέϊλορ και κάτω από ποιες 
αρχές λειτουργούν. Αποκάλυψε 
ακόµη ότι η Τέϊλορ µεταφέρ-
θηκε στις αστυνοµικές φυλακές 
του Ζιντάν, βορειοδυτικά της 
χώρας, ενώ µέχρι τη ∆ευτέρα 
βρισκόταν υπό κατ’ οίκον κρά-

τηση. Η κα Τέϊλορ και άλλοι 
τρεις παράγοντες του ∆ιεθνούς 
∆ικαστηρίου κατά του Εγκλή-
µατος, βρίσκονται υπό κράτηση 
από την περασµένη Πέµπτη.

Η κα Τέϊλορ, τέθηκε υπό κρά-
τηση επειδή βρέθηκαν στην 
κατοχή της έγγραφα του Σεϊφ 
Αλ-Ισλάµ, γιού του πρώην ηγέ-
τη της χώρας, Μουαµάρ Καντά-
φι, ο οποίος θεωρείται «απειλή 
για την εθνική ασφάλεια της 
χώρας». Ο γερουσιαστής Καρ 

τόνισε ότι επικοινώνησε µε τον 
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερι-
κών της Λιβύης στην Τρίπολη, 
ο οποίος όµως δεν µπόρεσε να 
ξεκαθαρίσει ποια Αρχή βρίσκε-
ται πίσω από την απόφαση να 
τεθεί υπό κράτηση η Αυστραλή 
δικηγόρος. Ο κ. Καρ τόνισε ότι 
η πολιτική κατάσταση στη Λιβύη 
παραµένει πολύ εύθραυστη µετά 
την επανάσταση που οδήγησε 
πέρσι στην εκθρόνιση του Μου-
αµάρ Καντάφι από την εξουσία.

Το κόστος κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος στη 
Ν.Ν.Ουαλία θα αυξηθεί 

κατά µέσον όρο κατά 18,1% 
από την 1η Ιουλίου, σύµφωνα 
την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Ανα-
προσαρµογής Τιµών (IPART). 

Σύµφωνα µε την Υπηρεσία, το 
κόστος κατανάλωσης ηλεκτρι-
σµού θα αυξηθεί κατά 20,6% 
για τους πελάτες της εταιρίας 
EnergyAustralia, κατά 19,7% 
για τους πελάτες της Country 
Energy και κατά 11.8% για τους 

πελάτες της Integral Energy. 
Να σηµειωθεί ότι στο οικονο-
µικό έτος 2010-2011 το κό-
στος κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος στη Ν.Ν.Ο. αυξήθηκε 
κατά 10% και στο 2011-2012 
κατά 17%.

Την προειδοποίηση ότι η 
οικονοµία του Κουίνσλαντ 
«βυθίζεται στην άβυσσο» 

και ότι η κυβέρνησή του θα πρέ-
πει να προβεί σε δραστικές περι-
κοπές στις πολιτειακές δαπάνες, 
έκανε χθες ο πολιτειακός πρω-
θυπουργός, Κάµπελ Νιούµαν.

Ο κ. Νιούµαν επιβεβαίωσε την 
πληροφορία ότι ο οίκος Fitch θα 
προβεί στην υποβάθµιση της πι-
στοληπτικής ικανότητας του Κου-
ίνσλαντ από ΑΑ+ σε ΑΑ, λόγω 
του µεγάλου χρέους που έχει η 
πολιτεία, το οποίο διογκώνε-

ται σε ανησυχητικούς ρυθµούς. 
«Βρισκόµαστε καθ’ οδόν προς 
την άβυσσο. Ανησυχούµε πάρα 
πολύ για την πορεία της οικονο-
µίας του Κουίνσλαντ. Το χρέος 
µας αυξάνεται συνεχώς και είµα-
στε υποχρεωµένοι να προβού-
µε σε δραστικές περικοπές στις 
δαπάνες της πολιτείας», τόνισε 
ο κ. Νιούµαν. ∆ηµοσιογραφικές 
πληροφορίες αναφέρουν ότι η 
πολιτειακή κυβέρνηση σκοπεύ-
ει να προβεί στην µείωση του 
αριθµού των δηµοσίων υπαλλή-
λων κατά 40.000.

Αρχαία ελληνικά στα δημοτικά 
σχολεία της Αυστραλίας;

Το Κουίνσλαντ 
βυθίζεται στην άβυσσο

ΣΤΗ ΝΝΟ

ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΑΣΑΝΤΖ:

ΚΑΜΠΕΛ ΝΙΟΥΜΑΝ: 

Άγνωστο ποιοι κρατούν 
την Αυστραλή δικηγόρο στη Λιβύη

Αύξηση 18,1% στο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρισμού 

Ο Τζούλιαν Ασάντζ

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ, Κάµπελ Νιούµαν.




