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Νέες κυρώσεις επέ-
βαλε στη Συρία η 
Αυστραλία, κλιµα-

κώνοντας τις κινήσεις της 
µε στόχο τον τερµατισµό 
της βίας κατά του συριακού 
λαού.  Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της χώρας, Μποµπ 
Καρ, ανακοίνωσε χθες ότι 
µε τις νέες κυρώσεις περι-
ορίζονται ή απαγορεύονται 
οι εµπορικές συναλλαγές 
της Συρίας µε την Αυστρα-
λία στο πετρέλαιο, στα 
πολύτιµα µέταλλα, σε οι-
κονοµικές υπηρεσίες και 
στον τοµέα των τηλεπικοι-
νωνιών. Οι νέες κυρώσεις 
προστίθενται στις οικονο-
µικές και ταξιδιωτικές που 
είχαν επιβληθεί πρόσφατα 
στους Σύριους ηγέτες και σε 
άτοµα που έχουν σχέση µε 
το καθεστώς του Μπασάρ 
Αλ-Ασάντ. «Οι νέες κυρώ-
σεις επιβάλλονται ώστε 
να ασκηθούν µεγαλύτερες 

πιέσεις στο καθεστώς, που 
απορρίπτει το ειρηνευτικό 
σχέδιο του απεσταλµένου 
των Ηνωµένων Εθνών, 
Κόφι Ανάν. «Το καθεστώς 
Ασαντ αρνείται να διαπραγ-
µατευθεί κατάπαυση του 
πυρός και να τερµατιστεί η 
αιµατοχυσία κατά του συ-
ριακού λαού», δήλωσε ο 
Αυστραλός υπουργός Εξω-
τερικών. Περισσότεροι από 
14.000 άνθρωποι έχουν 
χάσει τη ζωή τους 15 µήνες 

βίας στη Συρία και ο πρό-
εδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ 
έχει επιδείξει πλήρη αδι-
αφορία για τα δικαιώµατα 
και την ευηµερία των Σύ-
ρων πολιτών. «Ο Ασαντ θα 
πρέπει να αποχωρήσει. Η 
βία του καθεστώτος του θα 
πρέπει να τερµατιστεί», δή-
λωσε ο ο κ. Καρ, τονίζοντας 
ότι η Αυστραλία εξετάζει το 
ενδεχόµενο αύξησης της 
ανθρωπιστικής της βοήθει-
ας προς τον συριακό λαό.

Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών της Αυστρα-
λίας, Μποµπ Καρ, 

δήλωσε ότι από τις µέχρι 
σήµερα επαφές του µε πα-
ράγοντες της αµερικανικής 
κυβέρνησης, δεν υπήρξε 
καµία απολύτως ένδειξη 
ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες 
θα ζητήσουν την έκδοση 
του ιδρυτή της WikiLeaks, 
Τζούλιαν Ασάντζ.

«Αν οι Ηνωµένες Πολι-
τείες επιδίωκαν την έκδοση 
του 40χρονου Αυστραλού, 
θα το έκαναν ήδη στα τε-
λευταία δύο χρόνια που ο 
Ασάντζ βρίσκεται στο Λον-
δίνο», τόνισε ο κ. Καρ.

Ο 40χρονος, όπως είναι 
γνωστό, βρίσκεται από την 
προηγούµενη Τρίτη στην 
πρεσβεία του Ισηµερινού, 

όπου κατέφυγε για να ζητή-
σει πολιτικό άσυλο.

Το Φόρεϊν Οφις στο 
Λονδίνο ανακοίνωσε ότι 
ο Ασάντζ βρίσκεται σε 
έδαφος που προστατεύεται 
από διπλωµατική ασυλία 
και ότι θα συνεργαστεί µε 
τον Ισηµερινό για την επί-
λυση του ζητήµατος. 

Την προηγούµενη εβδο-
µάδα το Ανώτατο ∆ικαστή-
ριο της Βρετανίας απέρ-
ριψε την έφεση που είχε 
ασκήσει ο Τζούλιαν Ασάντζ 
κατά της έκδοσής του στη 
Σουηδία, όπου αντιµετω-
πίζει κατηγορίες για βιασµό 
και σεξουαλικές επιθέσεις.

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
της Βρετανίας έχει δώσει 
διορία έως τις 28 Ιουνί-
ου για την εκκίνηση των 

διαδικασιών έκδοσης του 
Τζούλιαν Ασάνζ.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks 
είχε φυλακιστεί για εννέα 
ηµέρες µετά τη σύλληψή 
του στη Βρετανία. Αφέθηκε 
ελεύθερος µε εγγύηση µία 
εβδοµάδα πριν από τα Χρι-
στούγεννα του 2010 και 
έκτοτε ζούσε σε κατ’ οίκον 
περιορισµό στο σπίτι ενός 
εύπορου υποστηρικτή του 
WikiLeaks στην ανατολι-
κή Αγγλία. Ο ιδρυτής του 
δικτυακού τόπου που δη-
µοσιοποίησε εκατοντάδες 
χιλιάδες διαβαθµισµένα δι-
πλωµατικά τηλεγραφήµατα 
των ΗΠΑ, προκαλώντας 
την οργή της Ουάσινγκτον, 
υποστηρίζει ότι οι κατηγο-
ρίες σε βάρος του έχουν 
πολιτικά κίνητρα.

∆ύο θέµατα κυριάρ-
χησαν στη χθεσι-
νή συνεδρίαση του 

Κοινοβουλίου: Αυτό της 
προστασίας των συνόρων 
της χώρας και η επικείµενη 
επιβολή του φόρου στις εκ-
ποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα, από την 1η Ιουλίου. 
Τα θέµατα αυτά πιστεύεται 
ότι θα είναι το επίκεντρο 
των συζητήσεων στη Βου-
λή, καθ’ όλη τη διάρκεια 
αυτής της βδοµάδας.

Το Εργατικό Κόµµα 
άσκησε εκ νέου πιέσεις στο 
Συνασπισµό να δεχθεί την 
αποκαλούµενη λύση της 
Μαλαισίας, µετά την πρό-
σφατη τραγωδία του ναυα-
γίου σκάφους το οποίο µε-

τέφερε περισσότερους από 
200 πρόσφυγες, που ση-
µειώθηκε ανοικτά της Νή-
σου των Χριστουγέννων. 
Η συµφωνία προβλέπει 
ότι για κάθε έναν λαθρο-
µετανάστη που θα στέλνει 
η Αυστραλία στη Μαλαισία 
θα δέχεται πέντε πρόσφυ-
γες των οποίων οι αιτήσεις 
έχουν εγκριθεί ακολουθώ-
ντας την προβλεπόµενη δι-
αδικασία. 

Από την πλευρά της η 
οµοσπονδιακή αντιπολί-
τευση προτείνει την καθι-
έρωση της «λύσης του Ει-
ρηνικού» που εγκαινίασε η 
προηγούµενη κυβέρνηση 
Χάουρντ για να ανακόψει 
το κύµα των παράνοµων 

προσφύγων που έφταναν 
µέσω θαλάσσης παράνοµα 
στη χώρα. Ο κ. Άµποτ εξέ-
φρασε για πολλοστή φορά 
την αντίθεσή του στην πρό-
ταση της κυβέρνησης να 
σταλούν 800 πρόσφυγες 
και παράνοµοι µετανάστες 
που βρίσκονται στα κέντρα 
κράτησης της Αυστραλίας 
- για να εξεταστούν εκεί οι 
αιτήσεις τους για άσυλο - µε 
αντάλλαγµα την κανονική 
άδεια εισόδου στη χώρα 
4000 νόµιµων προσφύ-
γων.

Ο Συνασπισµός ζητά την 
επαναλειτουργία του κέ-
ντρου κράτησης  παράνο-
µων µεταναστών στο νησά-
κι Ναουρού. 

Στο 30% συνεχίζει να 
βρίσκεται η δηµοτι-
κότητα του Εργατικού 

Κόµµατος, σύµφωνα µε την 
τελευταία δηµοσκόπηση της 
εταιρίας Newspoll, τα απο-
τελέσµατα της οποίας δη-
µοσιεύθηκαν στο χθεσινό 
φύλλο της εφηµερίδας The 
Australian.

Την ίδια ώρα η δηµοτι-
κότητα του Συνασπισµού 
Φιλελεύθερων-Εθνικών, 
ανήλθε στο 46%. Αν οι 
ψηφοφόροι είχαν να επιλέ-
ξουν ανάµεσα στα δύο µε-
γάλα πολιτικά κόµµατα της 
χώρας, το 45% θα έδινε την 

ψήφο του στο κυβερνών 
Εργατικό Κόµµα και το 55% 
στον Συνασπισµό. Με αυτά 
τα ποσοστά, φυσικά, αν γί-
νονταν σήµερα εκλογές, ο 
Συνασπισµός θα εκθρόνιζε 
την κυβέρνηση Γκίλαρντ 
από την εξουσία και µάλι-
στα µε άνετη πλειοψηφία 
εδρών στη Βουλή.

Να σηµειωθεί ότι όταν η 
κα Γκίλαρντ αντικατέστησε 
τον Κέβιν Ραντ στην αρχη-
γία του Εργατικού Κόµµα-
τος, δηλαδή τον Ιούνιο του 
2010, η δηµοτικότητα της 
παράταξης βρισκόταν στο 
35%. α - πάντα σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα της δη-
µοσκόπησης - ο αρχηγός 
της οµοσπονδιακής αντιπο-
λίτευσης, Τόνι Άµποτ, έχει 
µειώσει τη διαφορά που 
τον χωρίζει από τηνπρω-
θυπουργό Τζούλια Γκίλαρντ 
σε µόνο µία εκατοστιαία 
µονάδα (38% έναντι 39% 
αντίστοιχα). Πολιτικοί πα-
ρατηρητές υποστηρίζουν ότι 
η συµµετοχή της κας Γκί-
λαρντ στη σύνοδο κορυφής 
των G20 στο Μεξικό, δεν 
είχε θετική επίδραση στην 
προσωπική της δηµοτικό-
τητα ή στη δηµοτικότητα του 
Εργατικού Κόµµατος.

Φόρος ρύπανσης και προστασία των συνόρων
στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Βουλή

ΜΠΟΜΠ ΚΑΡ:

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ 
θα ζητήσουν την έκδοση του Τζούλιαν Ασάντζ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ την Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 ολοήμερη εκδρομή προσκύνημα
Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο GOULBURN όπου θα ιερουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος.

 Μετά την λειτουργία θα γευματίσουμε στο RSL CLUB. Τρώτε ότι θέλετε και όσο θέλετε, παίζει όποιος θέλει. 
Τιμή λεωφορείου $30. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 6.30 π.μ. από SURRY HILLS έξω από το COLES, από EARLWOOD έξω από το COLES 
στο CLARK ST και από το παλιό κτήριο του συλλόγου 11 ROSSMORE ST PUNCHBOWL. Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλύτερη οργάνω-

ση. Πληροφορίες στον επί των Δ. Σχέσεων Δ. Ψαρρό 0405 163 720, στο τηλέφωνο του Γραφείου 9567 6005 (από Δευτέρα έως Σάββατο 9πμ-6μμ.),           
στον κ. Μπεκρή 9558 8676, την κα Κική Μπαντούνα 9708 2450, τον κ. Θήο Αδαμόπουλο 9599 4662, κα Λίτσα Βασιλοπούλου 9597 5218.
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Νέες κυρώσεις κατά της Συρίας 
επέβαλε η Αυστραλία

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ Καρ.

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ NEWSPOLL

«Κόλλησαν» στο 30% οι Εργατικοί


