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Για τον άµεσο κίνδυνο που αντιµετωπίζει η οικογέ-
νειά του, µίλησε προχθές ο Αυστραλός ιδρυτής της 
WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, από την πρεσβεία του 

Ισηµερινού στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται εδώ και 100 
µέρες για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία. Ο 
Τζούλιαν Ασάνζ, µίλησε για τα προβλήµατα υγείας που 
αντιµετωπίζει, αλλά και τις ανησυχίες του για την ασφάλεια 
των αγαπηµένων του προσώπων. Σε συνέντευξή του στην 
εφηµερίδα «The Mail», ο 41χρονος τόνισε ότι ίδιος πήρε 
ριψοκίνδυνες αποφάσεις επειδή πίστευε σε φιλοσοφικά 
και πολιτικά ιδεώδη, αλλά τα µέλη της οικογένειάς του δεν 
πρέπει να πληρώσουν το τίµηµα. Ο Ασάνζ πιστεύεται ότι 
έχει δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, για τα οποία 
αρνείται να πει οτιδήποτε, επειδή όπως τονίζει, ανησυχεί 
για την ασφάλειά τους.

Στο δεκαπεντάλεπτο βίντεο, που µεταδόθηκε δορυφορι-
κά στο North Lawn Building, ένας κουρασµένος µεν αλλά 
αποφασισµένος Ασάνζ κάλεσε την αµερικανική ηγεσία να 
«σταµατήσει τον διωγµό του Wikileaks» και κατηγόρησε το 
Λευκό Οίκο για υποκρισία όταν επικαλείται την ελευθερία 
της έκφρασης στο µουσουλµανικό κόσµο. «Πρέπει να απο-
τελεί έκπληξη για τους Αιγύπτιους νέους που ξέπλυναν από 

τα µάτια τους αµερικανικά δακρυγόνα όταν ακούν πως οι 
ΗΠΑ υποστηρίζουν την αλλαγή στη Μέση Ανατολή», είπε 
ο 41χρονος Αυστραλός. Ανέφερε δε τη δική του εµπειρία 
και την εµπειρία του Αµερικανού Μάνινγκ - που βρίσκεται 
υπό στρατιωτική κράτηση κατηγορούµενος πως διοχέτευσε 
απόρρητο υλικό στο Wikileaks - ως απόδειξη ότι ο Μπαράκ 
Οµπάµα «έχει κάνει περισσότερα από κάθε άλλο Αµερικα-
νό πρόεδρο για να ποινικοποιήσει την ελεύθερη έκφραση».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισηµερινού Ρικάρντο Πατί-
νιο, δηλώσεις του οποίου πλαισίωσαν το βίντεο, υπερασπί-
στηκε την απόφαση του Ισηµερινού να δώσει άσυλο στον 
Ασάνζ και να τον προστατεύσει από τη σύλληψη κρατώντας 
τον στην πρεσβεία δείχνοντας αντίγραφο συµφωνίας των 
δύο χωρών του 1880 η οποία, όπως υποστήριξε, εφαρ-
µόζεται σε αυτήν την περίπτωση. Ο Ασάνζ αντιµετωπίζει 
άµεσα το ενδεχόµενο έκδοσής του στη Σουηδία, όπου κατη-
γορείται για βιασµό. Ωστόσο, οι δικηγόροι του φοβούνται 
ότι οι ΗΠΑ µπορεί να προχωρήσουν σε αµερικανική δίω-
ξη για την υπόθεση του Wikileaks. Η εφηµερίδα «Syndey 
Morning Herald» υποστήριξε, επικαλούµενη γνώση διπλω-
µατικών εγγράφων, ότι ο Ασάνζ βρίσκεται επίσηµα στην 
αµερικανική λίστα «εχθρών των κράτους».

Η Αποθεµατική Τράπεζα 
µείωσε χθες τα επί-
σηµα επιτόκια κατά 

0,25% . Τα επίσηµα επι-
τόκια βρίσκονται τώρα στο 
3,25%, από 3% που ήταν το 
2009 στην αποκορύφωση 
της παγκόσµιας οικονοµι-
κής κρίσης.

Η µείωση των επιτοκίων, 
όπως εξήγησε ο ∆ιοικητής 
της Αποθεµατικής Τράπε-
ζας, Γκλεν Στίβενς, οφείλε-
ται στην ανησυχία για την επιδείνωση της παγκόσµιας οι-
κονοµίας, στην πτώση των τιµών των µεταλλευµάτων που 
εξάγει η Αυστραλία αλλά και στη «θωράκιση» της αυστραλι-
ανής οικονοµίας µπροστά στο ενδεχόµενο να χειροτερεύ-
σει η κατάσταση. Η µείωση των επιτοκίων οδήγησε και σε 
πτώση της αξίας του δολαρίου Αυστραλίας κατά επτά σεντς 
έναντι του αµερικανικού νοµίσµατος. Στόχος της Αποθεµα-
τικής Τράπεζας είναι να µειωθεί η αξία του δολαρίου για να 
αυξηθούν οι εξαγωγές των αυστραλιανών προϊόντων. 

Στο µεταξύ αύξηση 1,4% παρουσίασαν οι τιµές των ακι-
νήτων της Αυστραλίας τον Σεπτέµβριο και αυτή ήταν η µε-
γαλύτερη αύξηση των τελευταίων 2,5 χρόνων. Η αύξηση 
των τιµών των ακινήτων αποδίδεται στη διαδοχική µείωση 
των επιτοκίων τους τελευταίους µήνες.

Εξάλλου πρόβλεψη ότι το εθνικό εισόδηµα της Αυστρα-
λίας θα µειωθεί στους επόµενους 18 µήνες, κάτι που θα 
συµβεί για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η παγκόσµια 
οικονοµική κρίση, έκανε ο οικονοµολόγος Κρις Κάτον του 
BT Financial Group. 

Την θέση αυτή ασπάζεται και η οικονοµική εφηµερίδα 
The Australian Financial Review στην τριµηνιαία ανάλυ-
σή των οικονοµικών στοιχείων της χώρας. Από την έρευ-
να προκύπτει πως ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας της 
Κίνας πέφτει και αυτό θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην 
αυστραλιανή οικονοµία. Οι περισσότερες εξαγωγές της Αυ-
στραλίας, ως γνωστόν, πάνε στην Κίνα.

Σύµφωνα µε την RD Securities-Melbourne Institute 
Monthly Inflation Gauge που κάθε µήνα καταγράφει το κό-
στος ζωής, τον Σεπτέµβριο ο πληθωρισµός αυξήθηκε 0,2% 
και σε ετήσια βάση τρέχει µε 2,4%. Παράλληλα, άλλα στοι-
χεία που δηµοσιοποιήθηκαν δείχνουν µικρή µείωση της 
παραγωγικότητας στην Αυστραλία τον περασµένο µήνα. 
Μείωση, επίσης, εµφανίζουν σχεδόν όλοι οι βιοµηχανικοί 
κλάδοι της χώρας. Την µείωση των επιτοκίων - στη χθεσι-
νή µηνιαία συνεδρίαση του ∆.Σ. της Αποθεµατικής Τράπε-
ζας - καλωσόρισε η Αυστραλιανή Συνοµοσπονδία Εργατι-
κών Συνδικάτων (ACTU), που όπως ανακοίνωσε κρίνεται 
αναγκαία για να περιοριστούν οι επιπτώσεις του ισχυρού 
δολαρίου στις µικρές επιχειρήσεις και στις οικογένειες που 
ξεπληρώνουν τα σπίτια τους. Ο Γραµµατέας της Συνοµο-
σπονδίας, Ντέϊβ Όλιβερ, υποστήριξε ότι η αυστραλιανή οι-
κονοµία βρίσκεται σε µια κρίσιµη καµπή, κυρίως λόγω του 
ισχυρού δολαρίου έναντι των ξένων νοµισµάτων.

«Η µείωση στα επιτόκια κρίνεται απαραίτητη, για να περι-
οριστούν οι πιέσεις που δέχονται όχι µόνο οι µικρές επιχει-
ρήσεις, αλλά και δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που ξεπλη-
ρώνουν τα σπίτια τους», τόνισε ο κ. Όλιβερ.

Από την άλλη πλευρά, όµως, ο ιδρυτής του οικονοµικού 
οργανισµού «Economics and beyond», Jeff Oughton, υπο-
στηρίζει ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να αυξηθούν, ώστε να 
επιστρέψει η αυστραλιανή οικονοµία στον δρόµο της ανά-
καµψης. «Θα ήθελα να δω τα επιτόκια να επιστρέφουν στα 
παλιά υψηλά τους επίπεδα», τόνισε ο κ. Oughton, ο οποί-
ος αναφέρθηκε στην πρόβλεψη του οικονοµολόγου της BT 
Financial Group, Κρις Κάτον, ότι το εθνικό εισόδηµα της 
Αυστραλίας θα µειωθεί στους επόµενους 18 µήνες, κάτι 
που θα συµβεί για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η 
παγκόσµια οικονοµική κρίση.

Τα µέλη της οικογένειας της αδικοχαµένης υπαλλή-
λου του ABC, Τζιλ Μαρ, ευχαρίστησαν τους κατοί-
κους της Μελβούρνης για την συµπαράστασή τους 

στο βαρύ τους πένθος, ενώ προετοιµάζονται για την κη-
δεία της - που θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο - στα 
τέλη αυτής της βδοµάδας. Περισσότεροι από 30.000 κά-
τοικοι της Μελβούρνης πήραν µέρος την Κυριακή σε πο-
ρεία στο προάστιο του Μπράνσγουϊκ, για να τιµήσουν τη 
µνήµη της 29χρονης Τζιλ, που όπως είναι γνωστό, έπε-
σε θύµα απαγωγής, βιασµού και δολοφονίας. Μιας δο-
λοφονίας που συγκλόνισε το σύνολο της αυστραλιανής 
κοινής γνώµης και αύξησε τον αριθµό των ανήσυχων 
πολιτών που ζητούν από την κυβέρνηση της Πολιτείας 
και την αστυνοµία περισσότερα και αποτελεσµατικότερα 
µέτρα ασφαλείας. Για τους ίδιους λόγους, διοργανώθη-
κε από οµάδες πολιτών και η εκδήλωση διαµαρτυρίας 
στο Μπράνσγουϊκ Όπως είναι γνωστό, την περασµένη 
Παρασκευή συνελήφθη από την αστυνοµία ο 41χρονος, 
Άντριαν Μπέιλι, από το Κόµπουργκ, εναντίον του οποί-
ου η αστυνοµία απήγγειλε διάφορες κατηγορίες µεταξύ 
των οποίων της, απαγωγής, του βιασµού και της δολοφο-
νίας της 29χρονης Τζιλ, η οποία έµενε στην περιοχή και 
εργάζονταν στον κρατικό τηλεοπτικό σταθµό ABC.

Το πτώµα της άτυχης κοπέλας εντοπίστηκε την Παρα-
σκευή θαµµένο κοντά σε χωµατόδροµο στην περιοχή 
Γκίσµπορν, βορειοδυτικά της Μελβούρνης.

Τα ίχνη της Τζιλ Μαρ χάθηκαν τα ξηµερώµατα του 
προπερασµένου Σαββάτου καθώς επέστρεφε σπίτι της. 
Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το βράδυ 
της προπερασµένης Παρασκευής, η Τζιλ πήγε µε συνα-
δέλφους της από το ABC σε µπαρ της περιοχής για ένα 
ποτό. Τα ξηµερώµατα του Σαββάτου, µετά την άρνησή 
της να την συνοδεύσει σπίτι της συνάδελφός της, πήρε 
ένα ταξί κι έφυγε. Όταν ο άνδρας της άρχισε να ανησυ-
χεί, γιατί δεν είχε πάει στο σπίτι έκανε τηλεφωνήµατα 
για να δει που βρίσκεται και βγήκε έξω ψάχνοντάς την 
χωρίς αποτέλεσµα. Ειδοποιήθηκε η αστυνοµία, που άρ-
χισε αµέσως εκτεταµένες έρευνες για τον εντοπισµό της 
«χτενίζοντας» στην κυριολεξία ολόκληρη την περιοχή του 
Μπράνσγουϊκ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι και άλλες γυναίκες κατήγγει-
λαν ότι το ίδιο βράδυ τους πλησίασε κάποιος άγνωστος 
µε άγριες διαθέσεις, γεγονός που τις τροµοκράτησε.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ FACEBOOK
Στο µεταξύ, σε αντιπαράθεση βρίσκεται η αστυνοµία της 

Βικτώριας µε το Facebook µε αφορµή την πρόσφατη δο-
λοφονία της 29χρονης υπαλλήλου του ABC. Η αστυνοµία 
αναγνωρίζει ότι οι χρήστες του Facebook συνέβαλαν ώστε 
να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο φερόµενος ως βιαστής και 
δολοφόνος της άτυχης κοπέλας. Τώρα, όµως, προειδοποι-
εί ότι τα σχόλια που γίνονται σε βάρος του κατηγορουµένου 
ενδέχεται να µην επιτρέψουν να γίνει δίκαιη δίκη. Σύµφω-
να µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όλοι είναι αθώοι, έως ότου 
αποδειχτεί δικαστικά η ενοχή τους και δεν επιτρέπεται να 
γίνονται χαρακτηρισµοί σε βάρος τους έως την καταδίκη 
τους, αν φυσικά αυτή προκύψει. Η αστυνοµία ζήτησε από 
το Facebook να αφαιρέσει µια σελίδα που δηµιουργήθηκε 
για να εντοπιστεί η Τζιλ  και η οποία µέσα σε λίγες µέρες 
συγκέντρωσε 120.000 likes. Εξάλλου, µέσω του Facebook 
έγινε άµεση κινητοποίηση µε αποτέλεσµα µέσα σε λίγες ώρες 
να συγκεντρωθούν πάνω από 30.000 άτοµα σε πορεία στο 
προάστιο του Μπράνσγουϊκ για να τιµήσουν την µνήµη της 
29χρονης. Το Facebook, σύµφωνα µε την αστυνοµία, αρνεί-
ται να συµµορφωθεί και ορισµένοι σκέπτονται να του κηρύ-
ξουν «µποϊκοτάζ» για να ένα δεκαπενθήµερο, προκειµένου 
να το υποχρεώσουν να αφαιρέσει τη συγκεκριµένη σελίδα 
για την Τζιλ, ώστε να µην τεθεί σε κίνδυνο η αντικειµενική 
και δίκαιη δίκη του φερόµενου ως δολοφόνου της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
Ο πρωθυπουργός της Βικτώριας, Τεντ Μπέϊλιου, δήλωσε 

ότι η κυβέρνησή του θα διαθέσει τρία εκατοµµύρια δολά-
ρια για να τοποθετηθούν περισσότερες κάµερες κλειστού 
κυκλώµατος (γνωστές ως CCTV) σε διάφορες περιοχές και 
δρόµους της Μελβούρνης που, από καιρό σε καιρό, λαµ-
βάνουν χώρα βίαια επεισόδια. Οι επιπλέον κάµερες θα 
τοποθετηθούν τους προσεχείς 12 µήνες, κυρίως, σε µπαρ, 
νυχτερινά κέντρα, µπυραρίες, καταστήµατα και περιοχές 
όπου συχνάζουν τα βράδια πολλά άτοµα.  Αναφερόµενος 
στο θέµα, ο κ. Μπέϊλιου, δήλωσε ότι έδωσε ήδη εντολή να 
γίνει έλεγχος στο υπάρχον σύστηµα καµερών CCTV, ενώ, 
παράλληλα, ζήτησε να τοποθετηθούν περισσότερες κάµερες 
υψηλής ευκρίνειας σε περιοχές υψηλού κινδύνου. «Τις τε-
λευταίες µέρες», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, «γίναµε όλοι 
µάρτυρες του πόσο χρήσιµες είναι οι κάµερες αυτές για τη 
σύλληψη των ατόµων που παραβαίνουν το νόµο». 

30.000 άτοµα συµµετείχαν 
σε πορεία µνήµης για την Μαρ
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ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Τζούλιαν Ασάνζ ανησυχεί 
για την ασφάλεια της οικογένειάς του

Αιφνιδιαστική 
μείωση επιτοκίων κατά 0,25%
από την Αποθεματική 
Τράπεζα της Αυστραλίας 




