
O Κόσμος TUESDAY 13 AUGUST 2013ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3

Ο Αυστραλός ιδρυτής της ιστοσελί-
δας WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, 
χαρακτήρισε την ανακοίνωση του 

αμερικανού προέδρου πως σχεδιάζει να 
περάσει μια σειρά μέτρων για μεγαλύτερη 
διαφάνεια στα προγράμματα παρακολού-
θησης, ως μια «μικρή νίκη» για το πρώ-
ην συνεργάτη των μυστικών υπηρεσιών, 
Έντουαρντ Σνόουντεν.
«Σήμερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πο-
λιτειών επιβεβαίωσε τον ρόλο του Έντου-
αρντ Σνόουντεν ως πληροφοριοδότη, ανα-
κοινώνοντας τα σχέδια για μεταρρυθμίσεις 

στο αμερικανικό παγκόσμιο πρόγραμμα 
παρακολούθησης», είπε ο 41χρονος Ασάνζ 
αναφερόμενος στην σχετική ανακοίνωση 
που έκανε προ ημερών ο Ομπάμα.
Ο Ασάνζ, ο οποίος έχει καταφύγει για 
περισσότερο από ένα χρόνο στην πρε-
σβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο φο-
βούμενος την έκδοσή του στις ΗΠΑ για 
τη δημοσιοποίηση απόρρητων αμερικα-
νικών εγγράφων, απέρριψε τους ισχυρι-
σμούς του Ομπάμα ότι οι μεταρρυθμίσεις 
είχαν προγραμματιστεί να γίνουν πριν 
τις αποκαλύψεις του Σνόουντεν σχετικά 

με τα προγράμματα παρακολούθησης 
των ΗΠΑ.
«Το γεγονός είναι ότι χωρίς τις αποκαλύ-
ψεις του Σνόουντεν κανείς δεν θα γνώριζε 
για τα προγράμματα και καμία μεταρρύθμι-
ση δεν θα ήταν εφικτή», ανάφερε.
Ο Ασάνζ κατηγόρησε την κυβέρνηση των 
ΗΠΑ για «εκπληκτική» υποκρισία στην 
αντιμετώπιση της υπόθεσης του Σνόουντεν, 
αφού είχε παραχωρήσει άσυλο σε χιλιά-
δες αντιφρονούντες, πληροφοριοδότες και 
πολιτικούς πρόσφυγες από άλλες χώρες, 
όπως τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα.

ΑΝΘΟΝΙ  ΑΛΜΠΑΝΙΣ: 
«Δόθηκε εντολή στους 
δημοσιογράφους 
της News Limited να 
πολεμήσουν το Εργατικό 
Κόμμα»

Ο υπαρχηγός του Εργατικού Κόμμα-
τος, Άνθονι Αλμπανίς, υποστήριξε σε 
συνέντευξή του στο SBS ότι δημοσιο-
γράφοι του εκδοτικού συγκροτήματος 
News Limited του αποκάλυψαν πως 
τους δόθηκε εντολή από τη διεύθυνση 
να «πολεμήσουν» το Εργατικό Κόμμα, με 
αρνητική κάλυψη.

Ο κ. Αλμπανίς τόνισε τα ανωτέρω όταν 
του ζητήθηκε να σχολιάσει το πρωτοσέ-
λιδο της εφημερίδας Daily Telegraph, 
μια μέρα μετά την εξαγγελία της ημερο-
μηνίας των εκλογών με τον τίτλο: «Εκλο-
γές στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα έχετε την 
ευκαιρία να διώξετε με τις κλωτσιές αυτή 
τη συμμορία». Τον τίτλο συνόδευε μια 
φωτογραφία του Πρωθυπουργού Κέβιν 
Ραντ.

Ο κ. Αλμπανίς τόνισε ότι η κάλυψη 
των εκλογών από τις εφημερίδες του 
εκδοτικού αυτού συγκροτήματος είναι 
«ασυνήθιστη» και υποστήριξε ότι δεν 
έχει δει στο παρελθόν κάτι παρόμοιο, 
στα χρόνια που βρίσκεται στην πολιτική.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν είδαμε εφη-
μερίδα να υποστηρίζει ανοικτά την αντι-
πολίτευση, μία μόνο μέρα μετά την εξαγ-
γελία της ημερομηνίας των εκλογών», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αλμπανίς.

Ο υπαρχηγός των Εργατικών, τόνισε 
ότι οι δημοσιογράφοι της News Limited 
που του αποκάλυψαν ότι τους δόθηκε 
εντολή να «καυτηριάζουν» το Εργατικό 
Κόμμα, εμφανίστηκαν «ντροπιασμένος».

Καμιά φιλοδοξία να γίνει ο επόμενος ηγέτης των Εργατικών 
δεν έχει σύμφωνα με δήλωση που έκανε χθες το απόγευμα ο 
Peter Beattie.

Ο πρώην Πρέμιερ του Queensland αιφνιδίασε το εκλογικό 
σώμα όταν την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να επιστρέ-
ψει στην πολιτική και να στηρίξει το κόμμα των Εργατικών 
διεκδικώντας την έδρα του Forde, που βρίσκεται νοτίως του 
Brisbane.

Στον κ. Beattie είχε τηλεφωνήσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
προσφέροντας του την δυνατότητα να εκπροσωπήσει τους Ερ-
γατικούς στην δύσκολη αναμέτρηση. Ο κ. Ραντ περιέγραψε τον 
πρώην Πρέμιερ ως έναν άνδρα υψηλού πολιτικού αναστήμα-
τος και μεγάλης προσφοράς. Αν και την έδρα στο Forde την 
κατέχει ο Bert Van Manen, του LNP, με μόλις 1,6% διαφορά, 
ο κ. Beattie υποστηρίζει ότι είναι το αουτσάιντερ σε αυτή την 
αναμέτρηση.

«Αν εκλεγώ, θα υπηρετήσω την περιοχή του Forde, αυτή θα 

είναι η πρώτη μου προτεραιότητα», είπε ο κ. Beattie και συνέ-
χισε λέγοντας ότι «δεν έχω κανένα άλλο σχέδιο εκτός από τη 
νίκη στις εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου».

Με τη σειρά του ο υποψήφιος του LNP δήλωσε και αυτός 
ότι «είμαι πίσω στο Forde αλλά κοντά στον Beattie. Μπορώ 
να τον κερδίσω αλλά θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας».

Ο κ. Van Manen υποστήριξε επίσης, ότι το προσωπικό κύ-
ρος του πολιτικού του αντιπάλου δεν τον οδήγησε σε σημαντι-
κές αλλαγές της προεκλογική του εκστρατείας. Αντίθετα, «αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα πολλοί περισσότεροι άνθρωποι να προ-
σφερθούν να βοηθήσουν εθελοντικά στην εκστρατεία μας», 
είπε ο υποψήφιος του LNP. 

«Έχουμε λάβει ένα μεγάλο αριθμό emails και τηλεφωνήμα-
των στήριξης, από πολλές πλευρές. Από υποστηρικτές μας 
που βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματος. Είναι 
πολύ ενθαρρυντικό, μας γεμίζει με δύναμη και θα μας βοηθή-
σει να κερδίσουμε την έδρα».

Beattie: Δεν φιλοδοξώ να γίνω ο αρχηγός των Εργατικών

Ασάνζ: Μικρή νίκη 
υπέρ του Σνόουντεν 
οι μεταρρυθμίσεις 
που ανακοίνωσε 
ο Ομπάμα 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
γιορτή τoy πατερα 
το Σάββατο 7 Σεπτεβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την γυναικεία επιτροπή διοργανώνει χορό το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 7 μ.μ.  
στο κτήριο του Συλλόγου 279 Forest Rd, Bexley, γωνία με Princess St. τη γιορτή του Πατέρα (Father’s Day). 
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