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Μπορεί ο ιδρυτής του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ να θέλει 
να διεκδικήσει έδρες στην αυστραλιανή γερουσία θέτοντας 
υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές του Σεπτεµβρίου µε το 
κόµµα WikiLeaksParty, όµως οι Αυστραλοί δεν φαίνεται ότι 
θα τον στηρίξουν.

Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της Fairfax-Nielsen, σε ερώ-
τηµα για την πρόθεση ψήφου, το ποσοστό που συγκέντρω-
σε η υποψηφιότητα του Ασάνζ εκτιµάται ως «οριακό». 

«Ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς τις αντιξοότητες για µία 
επιτυχηµένη εκλογική καµπάνια του κ. Ασάνζ στην Αυστρα-
λία, δεδοµένου ότι βρίσκεται υπό περιορισµό στην πρε-
σβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο», αναφέρουν πολιτικοί 
αναλυτές.

Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί αναλυτές εκτιµούν ότι «οι πι-
θανότητες εκλογής του ιδρυτή του WikiLeaks στη Γερουσία 
είναι µηδαµινές».

Δεν βρίσκει υποστηρικτές  ο Ασάνz

Τραγικό θάνατο βρήκε το περασµένο Σάββατο ένας 
παράνοµος µετανάστης, ο οποίος έπεσε από τον πέµπτο 
όροφο νοσοκοµείου του νοτιοδυτικού Σίδνεϊ.

Η αστυνοµία προσπάθησε επί δύο ώρες να πείσει τον 
33χρονο να µην πραγµατοποιήσει την απειλή του να πέ-
σει από τον 5ο όροφο του Νοσοκοµείου του Λίβερπουλ.

Τελικά όµως η αστυνοµία δεν µπόρεσε να τον πείσει και 
ο 33χρονος έπεσε από το παράθυρο γύρω στις 11.30 π.µ. 
Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε ότι ο 33χρονος ήταν 
παράνοµος µετανάστης αλλά δεν είχε ζητήσει άσυλο.

ΜΙΚΡΕΣ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ

Βουτιά θανάτου 
για 33χρονο 
παράνοµο µετανάστη

ZHTEITAI
Πεπειράμενη κυρία η δεσποινής 
να ομιλεί αγγλικά για Take Away 

Co�ee Shop,  20 ωρες την εβδομάδα 
Δευτέρα εως Παρασκευή 

σε industrial area  στο Revesby 
τηλεφωνήστε Jerry 0422 043979

sales@kosmos.com.au

(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε
advertising enquiries
για να διαφηµιστείτε

Τεράστιο είναι για τους Αυστραλούς φορολογούµενους 
το κόστος αντιµετώπισης των αιτούντων άσυλο.

Σύµφωνα µε τις εφηµερίδες του εκδοτικού συγκροτή-
µατος Fairfax Μedia, το κόστος συντήρισης, στέγασης 
και µετακίνησης των αιτούντων άσυλο, τον προηγούµενο 
χρόνο, ξεπέρασε τα $8 δις.

Τα  κεφάλαια αυτά διατέθηκαν σε εταιρίες όπως η 
Serco, που έχει εξασφαλίσει συµβόλαια ύψους $1,8 δις 
για την λειτουργία και διαχείριση των κέντρων κράτησης 
στην Αυστραλία.

$8 δις κόστισαν πέρσι
οι αιτούντες άσυλο

Την αύξηση της οικονοµικής βοήθειας της Αυστρα-
λίας - σε φάρµακα και τρόφιµα - για την αντιµετώπιση 
της κρίσης του τεράστιου κύµατος προσφύγων από τη 
Συρία στην Ιορδανία και σε άλλες γειτονικές χώρες, 
ανακοίνωσε χθες ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερικών, 
Γερουσιαστής Μποµπ Καρ (φώτο).

Ο κ. Καρ κατέθεσε - στη συνάντηση των υπουργών Εξω-
τερικών της Ευρώπης και του Αραβικού κόσµου -, σχέδιο 
το οποίο προβλέπει την αύξηση της οικονοµικής βοήθειας 
της Αυστραλίας προς τα δύο και πλέον εκατοµµύρια Σύρων 
προσφύγων, σε $24 εκατοµµύρια.

Εξέφρασε δε την υποστήριξη τη Αυστραλίας στις προσπά-
θειες που πρέπει να καταβάλει ο υπόλοιπος κόσµος για την 
ανοικοδόµηση µιας δηµοκρατικής κυβέρνησης στη Συρία.

«Η διετής σύρραξη στη Συρία, δηµιουργεί τη µεγα-
λύτερη κρίση κύµατος ποσφύγων που έχει γνωρίσει η 
ανθρωπότητα από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Καρ.

Όπως είναι γνωστό, ο αριθµός των ανθρώπων που εγκα-
ταλείπουν τη Συρία για να γλιτώσουν από τη συνεχιζόµενη 
αιµατηρή σύρραξη έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προβλέψεις 
του ΟΗΕ. 

Η Αυστραλία 
αυξάνει την 
οικονοµική της 
βοήθεια 
προς τους 
Σύρους 
πρόσφυγες


