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Jetset Travel Marrickville, Shop 88f, Marrickville Metro Shopping Centre,
Cnr. Murray and Smidmore Streets, MARRICKVILLE.  N.S.W. 2204

Telephone: 9550-6133   Facsimile: 9565-2899  MOBILE:0417358577
Email: info@metrotravelcentre.com.au   Web:www.jetset.com.au/Marrickville

Oι εκδρομές μας είναι ευχάριστες, πολυτελείς, πάντα με την συνοδεία 
της Ελένης Γεωργά. Η τιμή περιλαμβάνει: αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείο, 
πρωινό, μερικά δείπνα, μερικές εκδρομές, και πούλμαν μεταφοράς. 
Για κρατήσεις καλέστε την Ελένη Γεωργά στο 0417358577. 
14 Αυγούστου 2012 – Adelaide 4 ημέρες $470 
11 Σεπτεμβρίου 2012 – Ρόδος, Καστελλόριζο, Σύμι, Τουρκία, γύρος της Αθήνας, $3500, 17 ημέρες
23 Οκτωβρίου 2012 – Cairns, Barrier Reef, Daintree Rainforest, Port Douglas,  $1250, 7 ημέρες
06 Φεβρουαρίου 2012 – Melbourne, Geelong, Victoria $470 
15 Μαΐου 2013 - Ελλάδα και εκδρομή στους Αγίους Τόπους (Ιερουσαλήμ, Βηθλεέμ) $3900, 12 μέρες
15 Ιουνίου 2013 - Γύρος των Κυθήρων και Aθήνα, $3250 11 ημέρες
30 Αυγούστου 2013 – Γύρος της Μυτιλήνης και Αθήνα,  $3250 11 ημέρες
12 Σεπτεμβρίου 2013 – Ρόδος, Καστελλόριζο, Σύμι, Τουρκία, γύρος της Αθήνας, $3500, 17 ημέρες

Oι τιμές μας στα αεροπορικά εισιτήρια για Ελλάδα και Κύπρο είναι τα φθηνότερα. Ρωτήστε μας για τις τιμές των αναχωρήσεων του 2013. 
Πουλάμε αεροπορικά εισιτήρια σε λογικές τιμές για όλους τους προορισμούς. 

Μιλήστε με το ελληνικό προσωπικό μας: Ελένη Γεωργά, Μαριά Λουκά, Μαρί Σιρχάνη και Ευτυχία Γεωργά στο 95506133.

Η αστυνοµία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 
έναν άντρα, στον οποίο άσκησε ποινική δίωξη για 
την δολοφονία ενός 49χρονου Αυστραλού στην 

Αγγλική πρωτεύουσα. Θύµα είναι ο 49χρονος Νιλ Χάνα, 
ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 7 Αυγούστου 
στο νοσοκοµείο όπου νοσηλευόταν µε σοβαρά εγκεφαλικά 
τραύµατα, από επίθεση που δέχθηκε έξω από µπιραρία στο 
κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνοµία συνέλαβε τον 50χρονο 
επαγγελµατία µποξέρ, Γκράχαµ Μπρετ, µε την κατηγορία 
του φόνου. Ο κατηγορούµενος πρόκειται να προσαχθεί στο 
∆ικαστήριο του ∆υτικού Λονδίνου τον Οκτώβριο.

∆ολοφονία Αυστραλού
στο Λονδίνο

Η Γενική Εισαγγελέας, Νίκο-
λα Ρόξον, δήλωσε χθες ότι η 
αυστραλιανή κυβέρνηση βρί-

σκεται εν αναµονή της απόφασης 
της κυβέρνησης του Ισηµερινού, στο 
αίτηµα για χορήγηση ασύλου στον 
ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν 
Ασάνζ. Ο 41χρονος Αυστραλός, 
όπως είναι γνωστό,  έχει καταφύγει 
στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο 
Λονδίνο εδώ και περίπου δύο µήνες 
για να αποφύγει την έκδοσή του στη 
Σουηδία για µια υποτιθέµενη υπό-
θεση βιασµού. Το Κίτο ανακοίνωσε 
στις 25 Ιουλίου ότι θα απαντήσει στο 
αίτηµα του ιδρυτή του WikiLeaks 
µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου, οι οποίοι – ως γνωστόν - 
έληξαν την Κυριακή.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών του 
Ισηµερινού επιβεβαίωσε ότι η ανα-
κοίνωση της απόφασης της κυβέρ-
νησης του Ραφαέλ Κορέα στις 10 το 
βράδυ, ώρα Αυστραλίας.

Η κα Νίκολα Ρόξον από την πλευ-
ρά της τόνισε ότι η αυστραλιανή κυ-
βέρνηση βρίσκεται εν αναµονή της 
απόφασης, αν και επανέλαβε ότι «το 
θέµα αφορά µόνο τον κ. Ασάνζ και 

την κυβέρνηση του Ισηµερινού». Ο 
Ασάνζ, όπως είναι γνωστό,  κατηγο-
ρείται από τη σουηδική δικαιοσύνη 
για βιασµό και σεξουαλική επίθεση. 
Από τις 19 Ιουνίου έχει καταφύγει 
στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο 
Λονδίνο, όπου υπέβαλε αίτηµα για 
πολιτικό άσυλο.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks εκφράζει 
φόβους ότι θα µεταφερθεί σε δεύτε-
ρο στάδιο στις ΗΠΑ και θα καταδι-
καστεί στην ποινή του θανάτου για 
κατασκοπεία, µετά τη δηµοσιοποίη-
ση από την ιστοσελίδα του 250.000 
αµερικανικών διπλωµατικών τηλε-
γραφηµάτων.

«Κανένα νέο ακόµη 
για τον Τζούλιαν Ασάνζ»

ΝΙΚΟΛΑ ΡΟΞΟΝ:

Το κτίριο της Πρεσβείας του Ισηµερινού στο Λονδίνο 
όπου έχει καταφύγει ο Τζούλιαν Ασάνζ.

Ο άτυχος Νιλ Χάνα


