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To Εκπαιδευτικό Τμήμα
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Μία μοναδική ευκαιρία για τους γονείς  
να απολαύσουν ένα ήσυχο καφέ και σνακς  

στο “Καφενείο” ενώ τα παιδιά θα διασκεδάζουν.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα:
0410 635 386 Christine Lynch
0421 339 660 Helen Katsaros

Σας περιμένουμε μαζί με τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, 
τα ανίψια σας, την οικογένειά σας ή τους φίλους σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καραόκε - Bop Till You Drop - Χρωματισμός Προσώπου
Ζωγραφική φιγούρων - βραβεία για την καλύτερη!

και πολλά άλλα διασκεδαστικά παιχνίδια και διαγωνισμοί

στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ
394-396 Princes Highway, Rockdale. 

την Κυριακή 24 Ιουνίου 2012,  
μεταξύ 11 π.μ. - 4 μ.μ

Παιδικό Φεστιβάλ
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Η γραφική εργασία 
σας έχει φέρει σε αδιέξοδο;

Έχετε μείνει πίσω στη συμπλήρωση 
των αιτήσεων BAS 

ή της φορολογικής σας δήλωσης;
Χρειάζεστε κάτι περισσότερο 

από Λογιστικά;

Το Millenium Business Centre 
σας προσφέρει τις λύσεις που ψάχνετε. 

Με προσωπική εξυπηρέτηση 
από έμπειρους αντιπροσώπους BAS, 

θα φέρετε την επιχείρησή σας 
στον σωστό δρόμο.

Έμπειροι Λογιστές μπορούν 
να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο 

με την Εφορία και να μειώσουν 
τα φορολογικά σας έξοδα.

Για όλα όσα χρειάζεται 
η επιχείρησή σας, επικοινωνήστε 

με την Eλένη Πρεκετές 
στο Millenium Business Centre 

στο 02 9599 4500 
 www.mbcentre.com.au 

Την άποψη ότι ο Τζούλιαν 
Ασάντζ, δεν πρέπει να ανησυ-
χεί για πιθανή απέλασή του 

στις Ηνωµένες Πολιτείες, εξέφρα-
σε χθες ο υπουργός Εξωτερικών, 
Μποµπ Καρ, µετά τις δραµατικές εξε-
λίξεις των τελευταίων δύο ηµερών 
στην υπόθεση του Αυστραλού ιδρυτή 
του WikiLeaks.

Όπως είναι γνωστό, ο 40χρονος 
Ασάντζ κατέφυγε στην πρεσβεία του 
Ισηµερινού και ζήτησε πολιτικό άσυ-
λο, κίνηση που σύµφωνα µε την βρε-
τανική αστυνοµία, αποτελεί παραβί-
αση των όρων της εγγύησής του και 
επιφέρει σύλληψη. «Αν οι Ηνωµένες 
Πολιτείες επιδίωκαν την απέλαση 
του Ασάντζ, τίποτα δεν θα τους στα-
µατούσε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
Αυστραλός ΥΠΕΞ. Στη συνέχεια ο κ. 
Καρ επιβεβαίωσε ότι ο Αυστραλός 
Ύπατος Αρµοστής στο Λονδίνο ήρθε 
σε τηλεφωνική επαφή µε την πρε-
σβεία του Ισηµερινού όπου βρήκε 
καταφύγιο ο Ασάνζ από την περα-
σµένη Τρίτη. «Θα συνεχίσουµε να 
παρέχουµε στον κ. Ασάντζ διπλωµα-
τική στήριξη όπως θα κάναµε άλλω-
στε µε κάθε Αυστραλό υπήκοο που 
αντιµετωπίζει προβλήµατα σε ξένη 
χώρα», τόνισε ο κ. Καρ.

Στο µεταξύ, το Φόρεϊν Όφις στο 

Λονδίνο ανακοίνωσε ότι ο Ασάντζ 
βρίσκεται σε έδαφος που προστατεύ-
εται από διπλωµατική ασυλία και ότι 
θα συνεργαστεί µε τον Ισηµερινό για 
την επίλυση του ζητήµατος. Αναλυτές 
υποστηρίζουν ότι ο Ασάντζ µπορεί 
να συλληφθεί από την αστυνοµία αν 
βγει από τους χώρους της πρεσβείας.

Ο ένας από τους όρους της αποφυ-
λάκισής του απαιτούσε την παραµο-
νή του σε προκαθορισµένη διεύθυν-
ση ανάµεσα στις 10 το βράδυ και τις 
8 το πρωί, εξήγησε εκπρόσωπος της 
αστυνοµίας. «Γύρω στις 10 το βράδυ 
της Τρίτης η αστυνοµία πληροφο-
ρήθηκε ότι ο Ασάντζ παραβίασε τον 
έναν από τους όρους αποφυλάκισής 
του. Στο εξής µπορεί να συλληφθεί» 
ανέφερε η Σκότλαντ Γιαρντ.

Σε σχετική ανακοίνωση της πρε-
σβείας του Ισηµερινού, αναφέρεται 
µεταξύ άλλων ότι «η απόφαση να 
εξεταστεί το αίτηµα για προστατευτι-
κό άσυλο του κ. Ασάντζ δεν θα πρέ-
πει µε κανέναν τρόπο να ερµηνευτεί 
ως παρέµβαση της κυβέρνησης του 
Ισηµερινού στις δικαστικές διαδι-
κασίες είτε στην Βρετανία, είτε στην 
Σουηδία». Η ανακοίνωση προσθέτει: 
«Προκειµένου να καταλήξουµε στη 
σωστή απόφαση που θα συνάδει 
µε το διεθνές δίκαιο σχετικά µε το 

αίτηµα του κ. Ασάντζ, η κυβέρνηση 
του Ισηµερινού θα ζητήσει την άπο-
ψη των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της 
Βρετανίας και της Σουηδίας».

Την προηγούµενη εβδοµάδα το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο της Βρετανίας 
απέρριψε την έφεση που είχε ασκή-
σει ο Τζούλιαν Ασάντζ κατά της έκ-
δοσής του στη Σουηδία, όπου αντι-
µετωπίζει κατηγορίες για βιασµό και 
σεξουαλικές επιθέσεις.

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Βρε-
τανίας έχει δώσει διορία έως τις 
28 Ιουνίου για την εκκίνηση των 
διαδικασιών έκδοσης του Τζούλιαν 
Ασάντζ.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks είχε φυ-
λακιστεί για εννέα ηµέρες µετά τη 
σύλληψή του στη Βρετανία. Αφέθηκε 
ελεύθερος µε εγγύηση µια εβδοµάδα 
πριν από τα Χριστούγεννα του 2010 
και έκτοτε ζούσε σε κατ’ οίκον περι-
ορισµό στο σπίτι ενός εύπορου υπο-
στηρικτή του WikiLeaks στην ανατο-
λική Αγγλία.

Ο ιδρυτής του δικτυακού τόπου 
που δηµοσιοποίησε εκατοντάδες χι-
λιάδες διαβαθµισµένα διπλωµατικά 
τηλεγραφήµατα των ΗΠΑ, προκαλώ-
ντας την οργή της Ουάσινγκτον, υπο-
στηρίζει ότι οι κατηγορίες σε βάρος 
του έχουν πολιτικά κίνητρα.

Οι Ηνωµένες Πολιτείες 
δεν επιδιώκουν 
την απέλαση του Ασάντζ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΟΜΠ ΚΑΡ

Στην πρεσβεία του Ισηµερινού 
στη Βρετανία κατέφυγε ο Τζ. Ασάντζ.   


