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Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ παρουσιάζει 

Τετάρτη 19 Ιουνίου @ 6.30μ.μ. 
Ελληνική Κοινοτική Λέσχη  

206-210 Lakemba Street, Lakemba  

Είσοδος Ελεύθερη  

Επικοινωνία: 9750 0440 ή  

greekfestival@goc.com.au 

Like Us! 

Ομιλία της Καθηγήτριας Μαρίας Μπολέτση,  
University of Leiden 

Η ομιλία αυτή θα ακολουθήσει τα ταξίδια του γνωστού  
ποιήματος του Καβάφη «Περιμένοντας τους  

βαρβάρους» στη σύγχρονη τέχνη. Θα παρουσιάσει 
κάποια έργα σύγχρονης τέχνης που διαλέγονται με το 
ποίημα αυτό και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις στο 

ερώτημα που θέτει το ποίημα – μια άλλη “κάποια  
λύση” στο αδιέξοδο ενός πολιτισμού που μάταια  

περιμένει τους βαρβάρους.  

Ιατροδικαστική έρευνα στο νέο ναυάγιο ανοικτά της Νήσου 
των Χριστουγέννων ζητά πρώην Πρέσβης της Αυστραλίας

Τη διενέργεια ιατροδικαστικής έρευνας 
στο νέο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοικτά 
της Νήσου των Χριστουγέννων, όπου έχα-
σαν τη ζωή τους 13 πρόσφυγες και αγνοοεί-
ται η τύχη δεκάδων άλλων, ζήτησε ο πρώην 
Πρέσβης της Αυστραλίας στην Πολωνία και 
στην Καμπότζη, Τόνι Κέβιν.

Ο κ. Κέβιν άσκησε αυστηρή κριτική στον 
τρόπο που αντέδρασε η αυστραλιανή ακτο-
φυλακή, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν αδι-
καιολόγητες καθυστερήσεις στην αποστολή 

σκαφών για την διάσωση των προσφύγων.
Ο κ. Κέβιν πιστεύει ότι λόγω της καθυστέ-

ρησης αυτής χάθηκαν πολλές ζωές.
Στο μεταξύ, αεροσκάφη και πλοία της αυ-

στραλιανής ακτοφυλακής σταμάτησαν χθες 
τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της βο-
ρειοδυτικής Αυστραλίας, χωρίς να έχουν 
εντοπιστεί περισσότεροι πρόσφυγες.

Στο μοιραίο σκάφος  που ξεκίνησε από 
την Ινδονησία με προορισμό την Αυστρα-
λία, την περασμένη Τρίτη, πιστεύεται ότι 

επέβαιναν συνολικά 55 λαθρομετανάστες.
Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη 

το απόγευμα, όταν ένα αεροσκάφος της αυ-
στραλιανής Πολεμικής Αεροπορίας εντόπι-
σε έναν πνιγμένο πρόσφυγα, με ένα σωσί-
βιο και άλλα αντικείμενα να επιπλέουν σε 
θαλάσσια περιοχή 65 ναυτικά μίλια βορει-
οανατολικά της Νήσου των Χριστουγέννων.

Η νέα τραγωδία συνέβη μόλις 100 μέρες 
πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτέμ-
βρη, στις οποίες αναμένεται να κυριαρχήσει 

και πάλι το θέμα των παράνομων προσφύ-
γων που φτάνουν στις ακτές της Αυστραλίας 
με σαπιοκάραβα.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η αντιπολίτευ-
ση κατέρχεται στις εκλογές με την υπόσχεση 
ότι θα σταματήσει τα σκάφη να εισέρχονται 
στα ωαυστραλιανά χωρικά ύδατα, κάτι που 
αμφισβητούν οι περισσότεροι πολιτικοί 
αναλυτές και όσοι έχουν υπόψη τους τις 
αποτυχημένες προσπάθειες της κυβέρνη-
σης Γκίλαρντ.

ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 13 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΑΛΛΩΝ

«Νίπτει τας χείρας της» 
η Καμπέρα για τον Ασάνζ

Η αυστραλιανή κυβέρνηση -διά στό-
ματος του υπουργού Εξωτερικών Μπομπ 
Καρ - «κρεμάει» τον Τζούλιαν Ασάνζ, 
αναφορικά με τις κατηγορίες που τον βα-
ραίνουν για διαρροή διπλωματικών εγ-
γράφων από την ιστοσελίδα Wikileaks.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι 
«δεν πρόκειται η αυστραλιανή κυβέρνη-
ση να ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή 
γιατί δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της 
χώρας». Ευθέως, τόνισε, ότι «δεν πρόκει-
ται να δαπανηθούν άλλα χρήματα για τον 
κ. Ασάνζ. Έχουν ήδη δαπανηθεί αρκετά 
για τα ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου 
προσώπου. Μέχρι εδώ», τόνισε ο κ. Καρ.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ο Ασάνζ συ-
νωμότησε με τον στρατιώτη Μάνινγκ για 
την υποκλοπή απόρρητων πληροφορι-
ών, διαφωτίζοντάς τον κυρίως, πως να 
ερευνά ανώνυμα το SIPRNET (μία κλει-
στή πηγή πληροφοριών).

Εν τω μεταξύ, ο τραπεζικός οργανισμός 
Bank of America απέρριψε την κατάθεση 
ύψους 25.000 δολαρίων, «Βραβείο Θάρ-
ρους» της Γιαπωνέζας μουσικού Γιόκο 
Όνο, στον Ασάνζ -βραβείο που απονέμει 
κάθε χρόνο σε άτομα που, κατά τη γνώ-
μη της, διακρίθηκαν για τη γενναιότητά 
τους. Στον Ασάνζ, το απένειμε, είπε, για 
«το γενναίο βήμα που έκανε να επιστρέ-
ψει στο κοινό αυτό που του ανήκε».

Στο μεταξύ, στην αντεπίθεση πέρασε ο 
Αυστραλός ιδρυτής του WikiLeaks, την 
ώρα που η Ουάσινγκτον προσπαθεί να 
δικαιολογήσει τις διαδοχικές αποκαλύ-
ψεις για δύο μυστικά προγράμματα πα-
ρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας 
Ασφάλειας (ΝSA). Σε συνέντευξή του 
στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από 

την πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδί-
νο όπου έχει βρει άσυλο, ο Ασάνζ υπο-
στήριξε πως παρατηρείται «επικίνδυνη 
κατάρρευση του Δικαίου» στις Ηνωμένες 
Πολιτείες.

«Η αμερικανική κυβέρνηση έχει στην 
κατοχή της τα τηλεφωνικά αρχεία όλων 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα παρα-
λαμβάνει καθημερινά μέσω πρακτόρων 
της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, βά-
σει μυστικών συμφωνιών. Αυτό προκύ-
πτει», είπε.

Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, το 
ένα από τα δύο προγράμματα παρακο-
λούθησης αφορά στη συλλογή, από το 
2006, των τηλεφωνικών κλήσεων προς 
τις ΗΠΑ από την εταιρεία τηλεπικοινω-
νιών Verizon και σύμφωνα με ενδείξεις 
κι από άλλες εταιρείες. 

Το δεύτερο πρόγραμμα, με την κωδική 
ονομασία PRISM, αποσκοπεί στην παρα-
κολούθηση και καταγραφή της επικοι-
νωνίας ξένων χρηστών του Διαδικτύου, 
που διαμένουν εκτός των ΗΠΑ, σε εννέα 
μεγάλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύ-
ωσης, όπως το Facebook.

Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ 
Ομπάμα, υπεραμυνόμενος της νομιμότη-
τας των δύο προγραμμάτων, υποστήριξε 
πως είναι απαραίτητο να γίνουν «κάποιοι 
συμβιβασμοί» ανάμεσα προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των επιτακτικών ανα-
γκών στο πλαίσιο του πολέμου κατά της 
τρομοκρατίας.

Σχετικά με την παρακολούθηση δη-
μοσιογράφων και προσωπικοτήτων, 
ο Ασάνζ εξέφρασε τη λύπη του για την 
«επικίνδυνη κατάρρευση του αμερικανι-
κού Δικαίου».


