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Ένας οµογενής ανάµεσα στους υποψήφιους  
Γερουσιαστές του WikiLeaks Party

Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση πιστεύει ότι η 
Βικτόρια, το Κουίνσλαντ, η ∆υτική Αυστραλία 
και η Βόρεια Επικράτεια, θα χάσουν συνολικά 
$41 δις, αν δεν υπογράψουν τη συµφωνία για 
αλλαγές στις επιχορηγήσεις προς τα σχολεία, 
όπως προβλέπει η έκθεση Γκόνσκι.

Οι διαπραγµατεύσεις µε τη Βικτόρια συνε-
χίζονται και όπως δήλωσε ο Οµοσπονδιακός 
υπουργός Παιδείας, Μπιλ Σόρτεν, µετά την 
προχθεσινή συνάντησή του µε τον Πρωθυ-
πουργό της Βικτόριας, Ντένις Νάπθαϊν, επιτεύ-
χθηκε σηµαντική πρόοδος.

Μέχρι σήµερα έχουν υπογράψει τη συµφωνία 
η Νέα Νότια Ουαλία, το ACT, η Νότια Αυστρα-
λία και η Τασµανία.

Θα χάσουν $41 δις 
οι πολιτείες που δεν 
έχουν υπογράψει 
τη συμφωνία 
για αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό σύστημα

Ένας οµογενής είναι ανάµεσα στους υποψήφιους Γερουσια-
στές του νεοϊδρυθέντος πολιτικού κόµµατος WikiLeaks Party.

Πρόκειται για τον κ. Τζέρι Γεωργάτο, που είναι ένας από τους 
επτά υποψήφιους του WikiLeaks Party οι οποίοι θα διεκδική-
σουν έδρες στη Γερουσία, στις επικείµενες εθνικές εκλογές.

Τα ονόµατα των υποψηφίων ανακοίνωσε ο Αυστραλός ιδρυ-
τής του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, από την πρεσβεία του Ιση-
µερινού στο Λονδίνο, στην οποία έχει βρει άσυλο τους τελευταί-
ους δώδεκα και πλέον µήνες.

Ο κ. Ασάνζ θα είναι υποψήφιος στη Βικτόρια µαζί µε τη ∆ρ Dr 
Leslie Cannold, συγγραφέα, και το ∆ρ Binoy Kampmark ερευνη-

τή σε νοµικά θέµατα. Οι άλλοι υποψήφιοι είναι οι Kellie Tranter, 
Dr Alison Broinowski, Gerry Georgatos και Suresh Rajan.

Το κόµµα του Τζούλιαν Ασάνζ υιοθέτησε το σλόγκαν του 
πρώην κόµµατος των Αυστραλών ∆ηµοκρατών «Keeping the 
bastards honest».

 Σε δηλώσεις του από το Λονδίνο ο κ. Ασάνζ είπε, ότι «το 
κόµµα του είναι πολιτικό κόµµα, που επιδιώκει τον έλεγχο των 
πολιτικών, δεν είναι κόµµα που επιδιώκει την εξουσία» και πρό-
σθεσε. «Θέτουµε υποψηφιότητα για τη Γερουσία, ώστε να βε-
βαιωθούµε ότι η εκάστοτε κυβέρνηση ασκεί αποτελεσµατικά και 
υπεύθυνα τα καθήκοντά της».

 Απροσδόκητη µείωση – για δεύτερο 
συνεχή µήνα - στον αριθµό νέων οικοδο-
µών, τον Ιούνιο, δείχνουν τα τελευταία 
στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η 
Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά µειώ-
θηκαν κατά 12,6% οι οικοδοµές δια-
µερισµάτων και κατά 1% οι οικοδοµές 
σπιτιών.

Οικονοµικοί αναλυτές υπογραµµί-

ζουν ότι η πτώση αυτή στις νέες οικο-
δοµές, σε µια περίοδο που τα επιτόκια 
είναι σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, δεν 
αφήνει περιθώρια αµφιβολίας ότι έχει 
αρχίσει να επιβραδύνεται η οικονοµική 
ανάπτυξη.

Η µεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε 
στη Βικτόρια, ενώ αύξηση στις νέες οι-
κοδοµές παρατηρήθηκε στην Τασµανία, 
το Κουίνσλαντ και τη Νέα Νότια Ουαλία.

Απροσδόκητη μείωση στις 
νέες οικοδομές τον Ιούνιο




