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Ο Αυστραλός ιδρυτής του 
ιστότοπου Wikileaks, 
Τζούλιαν Ασάνζ, ζήτησε 

διπλωµατικές εγγυήσεις που 
θα του διασφαλίζουν ότι δεν θα 
διωχθεί από τις Ηνωµένες Πο-
λιτείες για τη δηµοσιοποίηση 
απορρήτων εγγράφων, αν τελι-
κά εκδοθεί στη Σουηδία.

«Εξαρτάται από τις εγγυήσεις 
που η Βρετανία, οι ΗΠΑ και η 
Σουηδία είναι έτοιµες να δώ-
σουν», δήλωσε ο 40χρονος σε 
συνέντευξη του στην Sydney 
Morning Herald από την πρε-
σβεία του Ισηµερινού στο Λον-
δίνο, στην οποία - ως γνωστόν 
- κατέφυγε για να γλυτώσει την 
έκδοσή του στη Σουηδία για µια 
υπόθεση βιασµού.

Ο Ασάντζ φοβάται ότι θα µε-
ταφερθεί από την Στοκχόλµη 
στις ΗΠΑ για να δικαστεί για 

κατασκοπεία µετά την δηµοσι-
οποίηση από τον ιστότοπό του 
περισσότερων από 250.000 
απόρρητων αµερικανικών δι-
πλωµατικών τηλεγραφηµάτων, 
κυρίως σε σχέση µε το Ιράκ και 
το Αφγανιστάν.

«Για παράδειγµα, αν οι Ηνω-
µένες Πολιτείες µπορούν να εγ-
γυηθούν ότι θα εγκαταλείψουν 
τις δικαστικές έρευνες σχετι-
κά µε τις δραστηριότητες του 
WikiLeaks στο Ανώτατο ∆ικα-
στήριο και οπουδήποτε αλλού, 
αυτό θα αποτελεί µια σηµαντική 
εγγύηση. Οι διπλωµατικές δε-
σµεύσεις έχουν ειδικό βάρος», 
τόνισε ο Ασάντζ.

Ο Αυστραλός ιδρυτής του 
Wikileaks, κατηγόρησε για µια 
ακόµα φορά την αυστραλιανή 
κυβέρνηση ότι δεν ασχολήθηκε 
αρκετά σοβαρά µε την υπόθεσή 

του. «Πρόκειται για µια πολύ 
σοβαρή πολιτική υπόθεση την 
οποία η αυστραλιανή κυβέρνη-
ση θα έπρεπε να αντιµετωπίσει 
µε τη σοβαρότητα που της αρ-
µόζει», είπε.

«Στις ΗΠΑ ακόµα και ο αντι-
πρόεδρος µε παρουσίασε ως 
έναν ‘υψηλής τεχνολογίας’ τρο-
µοκράτη, το ίδιο και ο πρωθυ-
πουργός και ο υπουργός Εξω-
τερικών της Σουηδίας. Αυτό 
απαιτεί οπωσδήποτε µια απά-
ντηση από την πλευρά της κυ-
βέρνησης Γκίλαρντ», υπογράµ-
µισε ο Ασάντζ. Πάντως, διά 
στόµατος του υπουργού Εξωτε-
ρικών, Μποµπ Καρ, η Καµπέρα 
επανέλαβε πως δεν έχει «καµία 
ένδειξη» πως οι ΗΠΑ θα ζητή-
σουν την έκδοση του Ασάντζ, 
αν αυτός µεταφερθεί για να δι-
καστεί στη Σουηδία.

Ενώ αποµένουν µόνο λί-
γες µέρες πριν την επιβο-
λή του πολύκροτου φό-

ρου στις εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα, νέα δηµοσκόπη-
ση δείχνει ότι οι περισσότεροι 
Αυστραλοί τάσσονται ενάντια 
στο φόρο, εκφράζοντας έντο-
νες ανησυχίες για τις επιπτώ-
σεις που θα έχει στο κόστος 
ζωής. Η δηµοσκόπηση, που 
διενεργήθηκε από την εταιρία 
Essential Research, αποκαλύ-
πτει ότι το 54% των ψηφο-
φόρων τάσσονται ενάντια της 
επιβολής του φόρου ρύπαν-
σης, ποσοστό που είναι κατά 
µία εκατοστιαία µονάδα µεγα-
λύτερο απ’ αυτό της προηγού-
µενης δηµοσκόπησης.  Την 

ίδια ώρα το ποσοστό των ψη-
φοφόρων που υποστηρίζουν 
την επιβολή του φόρου, µειώ-
θηκε από 38% στο 35%.

Το 45% των ερωτηθέντων 
υποστηρίζουν ότι ο φόρος θα 
αυξήσει σηµαντικά το κόστος 
ζωής στη χώρα. 

Απ’ αυτούς το 67% είπαν ότι 
το κόστος κατανάλωσης ηλε-
κτρισµού θα αυξηθεί σηµαντι-
κά, ενώ το 53% των ερωτη-
θέντων πιστεύουν ότι µεγάλη 
αύξηση θα σηµειωθεί και στις 
τιµές καυσίµων.

Το 41% είπαν ότι το καλάθι 
της νοικοκυράς (µε τα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά) θα εί-
ναι πολύ πιο ακριβό µετά την 
επιβολή του φόρου ρύπανσης, 

ενώ το 39% προβλέπει - µετά 
την 1η Ιουλίου - σηµαντικές 
αυξήσεις στις τιµές φρούτων 
και λαχανικών. Πάντως, το 
υπουργείο Θησαυροφυλακίου 
προβλέπει ότι ο φόρος στις 
εκποµπές διοξειδίου του άν-
θρακα θα σπρώξει ανοδικά 
τον πληθωρισµό κατά µόνο 
0.7%.

Τέλος, η δηµοσκόπηση 
αποκαλύπτει ότι το 44% των 
ψηφοφόρων πιστεύουν ότι ο 
Συνασπισµός Φιλελεύθερων-
Εθνικών θα υλοποιήσει την 
υπόσχεση και θα καταργήσει 
τον φόρο αν κερδίσει τις επό-
µενες εκλογές, ενώ το 40% εί-
παν ότι η υπόσχεση αυτή θα 
αθετηθεί.

Ενάντια στον φόρο ρύπανσης
οι περισσότεροι Αυστραλοί
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Toν ΚΩΣΤΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
θα βρείτε τώρα 

στη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων
Αnthony Motors

589 Princes Highway, Rockdale.
Εκεί θα σας εξυπηρετήσει όπως πάντα

με την πείρα, την ειλικρίνεια 
και την εντιμότητά του.

Mεγάλη ποικιλία αυτοκινήτων σε λογικές τιμές 
και με όλες τις νόμιμες εγγυήσεις.
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Εγγυήσεις 
για τη µη έκδοσή του 
στις ΗΠΑ ζητά 
ο Τζούλιαν Ασάνζ


