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Βρετανικό δικαστήριο διέταξε τα 
πρόσωπα που ανέλαβαν εγγυητές 
της υπό όρους αποφυλάκισης του 

Τζούλιαν Ασάνζ (µεταξύ τους είναι και 
ένας Νοµπελίστας) να καταβάλουν σχεδόν 
$150.000 αφού ο Αυστραλός ιδρυτής του 
WikiLeaks κατέφυγε στην πρεσβεία του 
Ισηµερινού στο Λονδίνο.

«∆εν κατάφεραν να εκπληρώσουν το 
καθήκον τους και να διασφαλίσουν ότι ο 
Τζούλιαν Ασάνζ θα παραδοθεί», εξήγησε 
ο δικαστής Χάουαρντ Ριντλ. Καθορίζοντας 
τους όρους της απελευθέρωσης του Τζού-
λιαν Ασάνζ τον ∆εκέµβριο του 2010, η 
∆ικαιοσύνη «είχε εκτιµήσει ότι υπήρχαν 
ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι ο κατη-
γορούµενος θα διαφύγει και ότι ο κίνδυ-
νος δεν θα µπορούσε να αναληφθεί, παρά 
µόνο µε αντάλλαγµα αυστηρούς όρους, 
όπως η καταβολή εγγύησης», πρόσθεσε. 
Υπενθύµισε τέλος ότι «οι άνθρωποι που 
πληρώνουν µια εγγύηση δεσµεύονται να 
χάσουν ένα χρηµατικό ποσό, αν ο κατηγο-
ρούµενος δεν παραδοθεί όπως είχε ζητη-
θεί». Συνολικά εννέα άτοµα, συµπεριλαµ-
βανοµένων του τιµηµένου µε το Νόµπελ 
Ιατρικής Τζον Σούλστον και του Βον Σµιθ, 
φίλου του Ασάνζ που τον φιλοξένησε για 
περισσότερο από ένα χρόνο στην έπαυλη 
του, πρέπει να πληρώσουν 93.500 λίρες, 
ενώ η κατάθεση εγγύησης είχε αρχικά ορι-
στεί σε 140.000 λίρες.

Όµως και άλλες προσωπικότητες όπως 
ο σκηνοθέτης Κεν Λόουτς έχασαν την εγ-

γύηση των 200.000 στερλινών που είχαν 
καταβάλει για την υπό όρους αποφυλάκι-
ση του Τζούλιαν Ασάνζ.

Ο 41χρονος Αυστραλός παραβίασε την 
υπό όρους αποφυλάκιση του καταφεύγο-
ντας στα µέσα Ιουνίου στην πρεσβεία του 
Ισηµερινού στο Λονδίνο, ενώ αναµενόταν 
να εκδοθεί στη Σουηδία, η οποία τον κατα-
ζητεί για υπόθεση πιθανολογούµενου βια-
σµού και σεξουαλικής επίθεσης. Από τότε 
παραµένει στο κτίριο της πρεσβείας καλυ-
πτόµενος από το γεγονός ότι πρόκειται για 
έδαφος ξένης χώρας και δεν είναι δυνα-
τόν να µπουν οι Βρετανοί αστυνοµικοί.

Ο Ασάνζ δηλώνει πως φοβάται ότι θα 
µπορούσε τελικά να εκδοθεί στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, που έχουν εξοργιστεί από 
τη δηµοσίευση από το Wikileaks εκατοντά-
δων χιλιάδων απόρρητων εγγράφων, και 
να καταδικαστεί µε την ποινή του θανάτου. 

Όπως είναι γνωστό, ο Ασάνζ εξετάζει πα-
ράλληλα το ενδεχόµενο να υποβάλει µή-
νυση για δυσφήµιση σε βάρος της Τζούλια 
Γκίλαρντ επειδή η Αυστραλή πρωθυπουρ-
γός δήλωσε το 2010 πως «η δηµοσίευση 
απόρρητων αµερικανικών διπλωµατικών 
εγγράφων µέσω της Wikileaks ήταν παρά-
νοµη». Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «The 
Age» ο Ασάνζ, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις 
αυτές της Γκίλανρτ προκάλεσαν µεγάλη 
οικονοµική ζηµιά στην Wikileaks αφού 
αµέσως µετά η MasterCard Αυστραλίας 
κήρυξε οικονοµικό αποκλεισµό στην ιστο-
σελίδα του. 

Η αυστραλιανή κυβέρνηση επιδιώκει 
εντυπωσιακή αναβάθµιση των σχέ-
σεών της µε το Πεκίνο. Στόχος της 

οι διπλωµατικές σχέσεις µε την Κίνα να 
βρεθούν στο ίδιο επίπεδο µε αυτές των 
Ηνωµένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και 
της Ινδονησίας, γράφει η εφηµερίδα «The 
Australian».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μποµπ Καρ, 
είπε ότι ο επικεφαλής του υπουργείου του, 
Ντένις Ρίτσαρντσον, επισκέφθηκε το Πεκί-
νο µεταφέροντας τις αυστραλιανές προτά-
σεις. Μεταξύ άλλων, προτείνεται µια φορά 
τον χρόνο να γίνεται συνάντηση των ηγε-

τών της Αυστραλίας και της Κίνας για την 
εξέταση όλων των ζητηµάτων που αφο-
ρούν τις δύο χώρες (εµπόριο, οικονοµία, 
άµυνα), αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Καρ απέρριψε την κριτική κορυφαί-
ων Αυστραλών επιχειρηµατιών αλλά και 
πρώην πρωθυπουργών ότι «η Αυστραλία 
είναι πολύ κοντά στις ΗΠΑ και αυτό θέτει 
σε δοκιµασία τις σχέσεις µε την Κίνα, την 
χώρα που εισάγει τα περισσότερα προϊό-
ντα από την Αυστραλία». «∆εν έχουµε να 
κάνουµε επιλογή µεταξύ των δύο χωρών. 
Επιδιώκουµε να έχουµε άριστες σχέσεις 
και µε τις δύο» κατέληξε ο κ. Καρ.

Να πληρώσουν οι εγγυητές
ζητά η αγγλική ∆ικαιοσύνη

Η Καµπέρα επιδιώκει αναβάθµιση 
των σχέσεών της µε το Πεκίνο 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΑΣΑΝΖ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2012
12 Οκτωβρίου. Ομιλία με θέμα: «Ο Αλέξανδρος ως Ελλην ήρωας»

     Παρουσιαστής Δρ.Βασίλειος Αδραχτάς, 
Καθηγητής στο τμήμα Νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μacquarie. 

Στην Μακεδονική Λέσχη «Μέγας Αλέξανδρος» 7.30μμ

13 Οκτωβρίου. Ετήσιος Χορός του Νομού Εδέσσης. 
Από 7.30μμ. έως 1ης πρωινής.

       Στο Ηaldon function centre 276 Haldon st. Lakemba.
     Για κρατήσεις  θέσεων  Θανάσης Γκάτσος 0419 504 555 

ή Ελένη  0414 885 229.

14 Οκτωβρίου. Μουσικοχορευτική παρουσίαση «Ο Κύκλος της ζωής»
     20 χρόνια Ελληνικού Φολκλορικού Χορευτικού Συγκροτήματος «Ο Θρασύβουλος»

      Ωρα 3.00μμ. Στο Marana Hall 16 McMahon st. Hurstville.
      Γιά κρατήσεις θέσεων στο 0407 081 875  ή στο  0423 301 770.  

19 Οκτωβρίου. Ο Ετήσιος Χορός της Παμμακεδονικής Αδελφότητας 
«Ο Μέγας Αλέξανδρος»

      Στην Μακεδονική Λέσχη  160 Livingstone rd. Marrickville. 
Από ώρα 7.00μμ έως αργά.

      Για κρατήσεις θέσεων: τηλεφωνείστε στην Μακεδονική Λέσχη στο 95609766                                     

20 Οκτωβρίου. Ετήσιος χορός του Νομού Ημαθίας «Το Βέρμιον» 7.30μμ ως αργά.
Στο Haldon function Centre, 276 Haldon st. Lakemba. Ολοι ευπρόσδεκτοι
Για  θέσεις στον Γιώργο 95593951 ή Αλέκο 97406073 ή Γιάννη 95344133. 

21 Οκτωβρίου. Ομιλία με θέμα: «Η Συμβολή των Μακεδόνων στον ελληνικό αγώνα
      για την Ανεξαρτησία το 1821 από τους οθωμανούς»

      Παρουσιάστρια η κα Αναστασία Αναστασιάδου, ερευνήτρια και φιλόλογος,
       στη Μακεδονική Λέσχη «Μέγας Αλέξανδρος» 

που βρίσκεται στο 160 Livingston rd. Marrickville.
       Ωρα προσέλευσης  για έναρξη 7.30μμ. Είσοδος ελευθέρα, όλοι ευπρόσδεκτοι.

26 Οκτωβρίου. Δεξίωση της Παμμακεδονικής Ενώσεως ΝΝΟ 
και Ελληνο-Αυστραλιανού Συμβουλίου

      για τα εκατόχρονα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης 
στην Πολιτειακή Βουλή του Σύδνεϋ, Μacquarie st. Sydney. 

Προσέλευση 6.00μμ για έναρξη 6.30μμ. Μόνο με πρόσκληση.

2 Νοεμβρίου. Ομιλία με θέμα: «Ταξιδεύοντας στο μπαλκόνι και στον θησαυρό 
της Μακεδονίας χερσόνησος της Χαλκιδικής» 

από τον κ. Καμετόπουλο Δημήτριο, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
                 Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών και Συντονιστή των Μακεδονικών 

εκδηλώσεων Δημήτρια 2012. 

3 Νοεμβρίου. Ο Ετήσιος χορός της Παμμακεδονικής Ενώσεως ΝΝΟ 
και Συλλόγου Κοζάνης στην Μακεδονική Λέσχη «Ο Μέγας Αλέξανδρος» 

160 Livingstone rd. Marrickville.
   Για τις θέσεις σας στον Χρήστο 0401615656 ή Γιώργο 0412384394 

ή Γιώργο 0418642988.   

  4 Νοεμβρίου. Ομιλία με θέμα: H Θεσσαλονίκη 1912-2012 εκατό χρόνων.
   Παρουσιαστής ο δικηγόρος κος Ιωάννης Θεοδωρίδης. 

Θα δοθεί στην Μακεδονική Λέσχη
   160 Livingstone rd. Marrickville. Προσέλευση 6.00μμ. για έναρξη 6.30μμ.

16 Δεκεμβρίου. Η Παρουσίαση των εργασιών και η βράβευση των νικητών 
στον Μαθητικό διαγωνισμό για την Μακεδονία. 

Στην αίθουσα που βρίσκεται στην εκκλησία των «Αγίων Πάντων», 
Cecilia & Isabel streets Belmore. Aπό ώρα 3.00μμ-5.30μμ. Είσοδος ελευθέρα.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ Ν.Ν.Ο
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Οι Θησαυροί 2000 χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα εκτίθενται 
στο κοινό από τις 24 Νοεμβρίου έως 28 Απριλίου 2013

στο Αυστραλιανό Μουσείο του Σύδνεϋ. 

Εδώ και τρεις µήνες ο Ασάνζ διαµένει στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο.   


