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Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου της Σουηδίας, Δικαστής Στέφαν 
Λίντσκογκ, αποκλείει το ενδεχόμενο 
να εκδοθεί ο Αυστραλός ιδρυτής του 
Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ, από τη 
Σουηδία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ομιλία του στην Αδελαϊδα, ο Δικα-
στής Λίντσκογκ υποστήριξε την δημοσι-
οποίηση  εκατοντάδων χιλιάδων απόρ-
ρητων στρατιωτικών και διπλωματικών 
εγγράφων από το Wikileaks, τονίζοντας 
ότι «δεν πρέπει να θεωρείται έγκλημα 
η αποκάλυψη εγκλημάτων μιας χώρας».

Ο Τζούλιαν Ασάνζ, όπως είναι γνω-
στό, βρίσκεται εδώ και δέκα μήνες απο-
μονωμένος στην πρεσβεία του Ισημερι-
νού στο Λονδίνο. 

Η κυβέρνηση του Ισημερινού τού έχει 

χορηγήσει από τον Αύγουστο πολιτικό 
άσυλο, όμως στη Βρετανία εκκρεμεί 
ένταλμα έκδοσής του στη Σουηδία όπου 
αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλι-
κά εγκλήματα. 

Ο ίδιος επιμένει πως είναι θύμα μιας 
μηχανορραφίας των ΗΠΑ, που δεν 
του συγχωρούν τη δημοσιοποίηση, το 
2010, εκατοντάδων χιλιάδων απόρρη-
των στρατιωτικών και διπλωματικών εγ-
γράφων τους. Θεωρεί πως η έκδοσή του 
στη Σουηδία θα ήταν απλώς το πρώτο 
βήμα προς τη φυλάκισή  του στην Αμε-
ρική. Την υπεράσπισή του έχει αναλά-
βει ένας διάσημος δικαστής, ο Ισπανός 
Μπαλτάζαρ Γκαρθόν, ο άνθρωπος που 
πέτυχε τη σύλληψη του χιλιανού δικτά-
τορα Αουγκούστο Πινοτσέτ. 

Καθυσηχαστικές δηλώσεις για το εφάπαξ 
των εργαζομένων από την κυβέρνηση Γκίλαρντ

 «Δεν  θα εκδοθεί στις ΗΠΑ 
ο Τζούλιαν Ασάνζ» 

Παρουσιάζει 

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  

ΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΗΣ  
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

Σάββατο 6 & 20 Απριλίου 1.30 μ.μ.- 5.30 μ.μ. 
Η γιορτή της Λαμπρής πλησιάζει και είναι μια από τις πιο μεγάλες 
θρησκευτικές γιορτές. Περιλαμβάνει όμως και μια πανδαισία...  
μαγειρικής. Ελάτε να μάθετε πώς να μαγειρεύετε παραδοσιακά 
πασχαλιάτικα πιάτα. 

Greek-Festival-of-Sydney 

Pino’s Dolce Vita, 45 President Ave, Kogarah, NSW 2217 

Χρέωση: $125 

Γλώσσα: αγγλικά 

Follow Us Download  our App Like Us 

QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

Πρόεδρός τόυ ΑνωτΑτόυ δικΑςτηριόυ της ςόυηδιΑς 

Ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Γκί-
λαρντ έσπευσαν να καθυσηχάσουν τους 
εργαζόμενους της χώρας, διαψεύδο-
ντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ότι 
προγραμματίζονται αλλαγές που θα 
επηρεάσουν άμεσα το εφάπαξ τους 
(superannuation).

 Τόσο ο Ομοσπονδιακός υπουργός 
Θησαυροφυλακίου, Γουέϊν Σουάν, όσο 
και ο Υπουργός αρμόδιος σε θέματα 

για το Εφάπαξ των εργαζομένων, Μπιλ 
Σόρτεν, τόνισαν ότι τα σχέδια της κυ-
βέρνησης αφορούν μόνο στους εργα-
ζόμενους με ετήσιο εισόδημα άνω των 
$300,000.

Από την πλευρά της η Αξιωματική 
Αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι στον οι-
κονομικό προϋπολογισμό του Μαϊου, 
η κυβέρνηση θα ανακοινώσει αλλαγές 
που θα επηρεάσουν το εφάπαξ όλων 
των εργαζομένων.

Μετανάστευσαν πριν δεκαετίες στην Αυστρα-
λία και αφού «πήραν τα πάνω τους» αποφά-
σισαν να παλιννοστήσουν στην «ευημερούσα 
Ελλάδα». Τώρα, οι ίδιοι ή τα παιδιά τους, έχο-
ντας την αυστραλιανή υπηκοότητα, ξαναγυρί-
ζουν στην Αυστραλία, όπως γράφει σε εκτενές 
άρθρο της η εφημερίδα The Sydney Morning 
Herald.
Η αυστραλιανή εφημερίδα μέσα από πραγ-
ματικές περιπτώσεις Ελλήνων, οι οποίοι 
μετανάστευσαν στην Ελλάδα από την Αυ-

στραλία και «βρέθηκαν αντιμέτωποι με την 
εκδήλωση μιας άνευ προηγουμένου οικονο-
μικής κρίσης, με απότομη πτώση του βιοτι-
κού επιπέδου, αύξηση του πληθυσμού κάτω 
από το όριο της φτώχειας και με ελάχιστες 
ελπίδες βελτίωσης της κατάστασης, ώστε να 
αγγίξει τα στοιχειωδώς βιώσιμα επίπεδα», 
καταγράφει το «δίλημμα της επιστροφής 
στην Αυστραλία ή της παραμονής στην Ελ-
λάδα, με τα όσα θετικά και αρνητικά αυτό 
συνεπάγεται».

ΞΑνΑΖόυν τόν ΞεριΖωΜό ΜετΑ ΑΠό ΧρόνιΑ... 

Οι Έλληνες ξανά μετανάστες λόγω κρίσης


