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∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες ανά-
φεραν χθες ότι ο Αυστραλός ιδρυ-
τής του ιστότοπου WikiLeaks, Τζού-

λιαν Ασάνζ, θα συµµετάσχει σε συζήτηση 
που θα γίνει στο Πανεπιστήµιο του Κέϊ-
µπριτζ, µε σύνδεση βίντεο από την Πρε-
σβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο, όπου 
έχει καταφύγει από τα µέσα Ιουνίου.

Το θέµα της συζήτησης - που θα γίνει 
στις 27 Νοεµβρίου - µέχρι στιγµής δεν 
έχει ανακοινωθεί.

Να σηµειωθεί ότι προ ηµερών ο Τζού-
λιαν Ασάνζ, χαρακτήρισε τον Μπαράκ 
Οµπάµα, «λύκο µε προβιά προβάτου», 
αναφερόµενος στην επανεκλογή του Αµε-
ρικανού προέδρου. «Ο Οµπάµα φαίνεται 
να είναι ένας συµπαθητικός άνθρωπος. Κι 
αυτό ακριβώς είναι το πρόβληµα», εκτίµη-
σε ο Τζούλιαν Ασάνζ σε τηλεφωνική του 
συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Εί-
ναι καλύτερο να έχουµε ένα πρόβατο µε 
προβιά λύκου απ’ ότι ένα λύκο µε προβιά 
προβάτου», τόνισε.

«Όλες οι ενέργειες κατά του WikiLeaks 
υποκινήθηκαν από την κυβέρνηση Οµπά-
µα», είπε ακόµη, κάνοντας ιδιαίτερη ανα-
φορά στη φυλάκιση, από το Μάιο του 
2010, του στρατιωτικού Μπράντλεϊ Μά-
νινγκ που θεωρείται από την αµερικανική 

δικαιοσύνη ότι ήταν ο «πληροφοριοδό-
της» του WikiLeaks. Ο Τζούλιαν Ασάνζ 

έχει επίσης επικρίνει τους Ρεπουµπλικά-
νους ότι δεν ήταν µια αντιπολίτευση «απο-

τελεσµατική ενάντια στις υπερβολές της 
κυβέρνησης», Οµπάµα. «Και δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να πιστέψουµε ότι αυτό θα 
αλλάξει», πρόσθεσε, εκτιµώντας ότι «µια 
κυβέρνηση Ρόµνεϊ θα είχε προσπαθήσει 
να µεταχειριστεί ακόµη χειρότερα τον 
Μάνινγκ».

Ο Αµερικανός στρατιωτικός κατηγορεί-
ται ότι «κατέβασε» από τους υπολογιστές 
της κυβέρνησης, και µετά µεταβίβασε στο 
WikiLeaks στρατιωτικά έγγραφα των ΗΠΑ 
για τους πολέµους στο Ιράκ και το Αφγα-
νιστάν, καθώς και 260.000 τηλεγραφή-
µατα του Στέιτ Ντιπάρτµεντ, προκαλώντας 
µια καταιγίδα στη παγκόσµια διπλωµατία. 
Ο Μάνινγκ µπορεί να καταδικαστεί σε 
ισόβια κάθειρξη για συνεργασία µε τον 
εχθρό.

Όσον αφορά το status quo της δικής 
του κατάστασης ως φυγάς (στην πρεσβεία 
του Ισηµερινού στο Λονδίνο) ο Ασάνζ δή-
λωσε ότι «δεν υπήρξε καµία πραγµατική 
πρόοδος κατά τις τελευταίες εβδοµάδες». 
Για το θέµα αυτό το WikiLeaks περνά 
από «αµυντική σε επιθετική» προσέγγιση, 
πρόσθεσε µε έναν κάπως αόριστο τρόπο. 
Κληθείς να αποσαφηνίσει το σχόλιό του, 
δήλωσε: «Αυτό θα είναι σαφέστερο σε µε-
ρικούς µήνες».

Με δείπνο στην πολιτειακή Βουλή, 
γιόρτασε την 40η επέτειο των γε-
νεθλίων της χθες - µε την οικογέ-

νειά της - η Πρωθυπουργός της Τασµανί-
ας, Λάρα Γκίντινγκς.

Η Γκίντινγκς είναι η µικρότερη σε ηλι-
κία γυναίκα που έχει εκλεγεί σε πολιτει-
ακή Βουλή της χώρας, ενώ στην εξουσία 
της Τασµανίας συµπλήρωσε 2 χρόνια.

Να σηµειωθεί ότι είχε γεννηθεί στην 
Παπούα Νέα Γουϊνέα και επέστρεψε στην 
Τασµανία, απ’ όπου κατάγονται οι γονείς 
της, το 1990. Το 2008 διετέλεσε αναπλη-
ρώτρια πρωθυπουργός επί κυβέρνησης 
Ντέϊβιντ Μπάρτλετ, ενώ τον Ιανουάριο 
του 2011 ανέλαβε τα ηνία της Τασµανίας, 
ως η 44η (και πρώτη γυναίκα) πρωθυ-
πουργός της πολιτείας.

∆ίνουν και παίρνουν οι φήµες στο 
Κουίνσλαντ, ότι ο πολιτειακός 
πρωθυπουργός Κάµπελ Νιούµαν, 

σκοπεύει να διαλύσει το Φιλελεύθε-
ρο Εθνικό Κόµµα και να δηµιουργήσει 
µια «εναλλακτική πολιτική παράταξη». 
Ο βουλευτής του κόµµατος, Μπλερ 
Μπριούστερ, σε επιστολή του προς τον 
επικεφαλής του Φιλελεύθερου Εθνικού 
Κόµµατος, Μπραντ Χέντερσον, υποστη-
ρίζει ότι ο κ. Νιούµαν έχει παραβιάσει 
έξι φορές το καταστατικό της παράταξης 
και κατά συνέπεια θα πρέπει να οδηγηθεί 

ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής. Ο κ. 
Μπριούστερ στην επιστολή του υποστη-
ρίζει ότι ο πολιτειακός πρωθυπουργός 
είχε πρόσφατα µυστικές συναντήσεις µε 
αρµόδια άτοµα, µε τα οποία συζήτησε το 
ενδεχόµενο ίδρυσης ενός νέου πολιτικού 
κόµµατος που να έχει διασυνδέσεις µε το 
οµοσπονδιακό Φιλελεύθερο Κόµµα. 

Ο κ. Μπριούστερ υποστηρίζει ακόµη 
ότι ο κ. Νιούµαν έδωσε οδηγίες στα µέλη 
του Φιλελεύθερου Εθνικού Κόµµατος να 
µην συµµετέχουν στις διάφορες επιτρο-
πές του κόµµατος.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ σε ανοικτή συζήτηση 
στο Πανεπιστήµιο του Κέϊµπριτζ
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Υποστηρίζοντας την ποικιλομορφία: 
Προωθώντας τον πολιτισμό

 Το Μπέργουντ είναι ένα κοσμοπολίτικο κομβικό σημείο στα κεντροδυτικά προ-
άστια του Σίδνεϊ, με την τοπική κοινότητα να αποτελείται από 70 διαφορετικές 
μεταναστευτικές μειονότητες, που ομιλούν περισσότερες από 40 διαφορετικές 
γλώσσες. Με υπερηφάνεια τονίζω ότι ο Δήμος του Μπέργουντ έχει δεσμευθεί με 
την υπόσχεση να υποστηρίζει τις πολλές διαφορετικές κουλτούρες στην περιοχή 
μας, με την εφαρμογή πολυάριθμων πρωτοβουλιών για την προώθηση μιας συ-
νεκτικής κοινωνίας.

 Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του «πο-
λιτιστικού μπούλιγκ», όπως είναι το πρόγραμμα «Διαφορετικοί Άνθρωποι, Δια-
φορετικές Φωνές», τα οικονομικά εκπαιδευτικά προγράμματα, οι υπηρεσίες με-
ταφραστών και μια μεγάλη πολυπολιτιστική συλλογή από 10,7000 έντυπα που 
διατίθενται στη Βιβλιοθήκη του Μπέργουντ. Στο πλαίσιο της ίδιας υποστήριξης, η 
Δημαρχία συνεχίζει να διαθέτει επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς οργανισμούς και 
συνεργάζεται στενά με υπηρεσίες απασχόλησης, ώστε να βοηθήσει τους νέους 
μετανάστες που έρχονται στην περιοχή μας.

Ο Δήμαρχος Faker κατά 
την Ημέρα Διαπολιτισμικής Πληροφόρησης 
(Intercultural Information Day)

40ρησε η Λάρα Γκίντινγκς
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΝΤΟΝΗ ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ

Θα ιδρύσει νέο κόμμα ο Κάμπελ Νιούμαν;

Ο Τζούλιαν Ασάνζ


