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Tuesday, 31July 2012, Draw 963
Winning numbers: 14  20  1  17  19  8  5

Supplementaries: 18  2
division 1: $10,000,000.00

1 winner of $10,000,000.00 
next draw: 

Tuesday, 7 Aug 2012, Draw: 964
149 Forest Rd, Hurstville, Tel: 8567 1111 • 204 Burwood Rd, Burwood, Tel: 9745 0400
192 B Maroubra Rd, Maroubra, Tel: 8347 7100 • 276 Marrickville Rd, Marrickville, Tel: 8226 5888

σασ προσφέρέι τισ τιμέσ συναλλαγματοσ

215η ημέρΑ του έτουΣ κΑτΑ το ΓρηΓοριΑΝο ημέρολοΓιο. 
υΠολέιΠοΝτΑι 151 ημέρέΣ έωΣ το τέλοΣ του έτουΣ.

ΓέΓοΝοτΑ

338 π.Χ: Η Μάχη της Χαιρώνειας: Ο Φίλιππος Β’ ο Μακεδών νικά τις ενωμένες 
δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού 
χώρου.
216 π.Χ: Η μάχη των Καννών: Ο στρατηγός των Καρχηδονίων, Αννίβας, συντρίβει 
τις ρωμαϊκές λεγεώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. «Hannibal 
ante portas» αναφωνούν οι Ρωμαίοι.
46 π.Χ: Ο Ιούλιος Καίσαρας νικά τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη Γ’ και αναφωνεί 
«Ήλθον, είδον, ενίκησα» για το εύκολο της επικράτησής του.
1769: Ο ισπανός λοχαγός Γκάσπαρ ντε Πόρτολα και ο φραγκισκανός μοναχός 
Χουάν Κρέσπι, καθ’ οδόν προς το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, σταματούν σε μία 
τοποθεσία που τους αρέσει πολύ και της δίνουν την ονομασία Νουέστρα Σινιόρα 
Λα Ρέινα Ντε Λος Άνχελες ντε Πορτσιουνκούλα, που στα ισπανικά σημαίνει: η 
κυρία μας, η βασίλισσα των αγγέλων της Πορτσιουνκούλα (όπου Πορτσιουνκούλα 
είναι μία μικρή εκκλησία στην Ιταλία). Το μέρος αυτό αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε 
και σήμερα αποτελεί την πόλη του Λος Άντζελες.
1913: Ο Χρήστος Κάκαλος, ο Φρεντερίκ Μπουασονά και ο Ντανιέλ Μπο-Μποβί 
πατούν για πρώτη φορά στον Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου (2.917 μ.).
1990: Το Ιράκ εισβάλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. (Α’ Πόλεμος του Κόλπου)

ΓέΝΝηΣέιΣ

1799: Ευανθία Καΐρη, αδελφή του Θεόφιλου Καΐρη, λόγια των επαναστατικών 
χρόνων και πρόδρομος του φεμινιστικού κινήματος στη χώρα μας (Θαν. 8/8/1866)
1824: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ποιητής και πολιτικός. (Θαν. 24/7/1879)
1834: Φρεντερίκ Ογκίστ Μπερτολτί, γάλλος γλύπτης, που σμίλευσε το Άγαλμα της 
Ελευθερίας. (Θαν. 4/10/1904)

ΘΑΝΑτοι

1922: Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, σκοτσέζος εφευρέτης του τηλεφώνου. 
1945: Πιέτρο Μασκάνι, ιταλός συνθέτης. («Cavalleria Rusticana») (Γεν. 7/12/1863)
1970: Γιάννης Ντεσσές, διάσημος ελληνοαιγύπτιος μόδιστρος τις δεκαετίες ‘40, ‘50 
και ‘60. Οι δημιουργίες του ήταν κυρίως πτυχωτές τουαλέτες, κατασκευασμένες 
από μουσελίνα και σιφόν, επηρεασμένες από τα αρχαία ελληνικά και αιγυπτιακά 
ενδύματα. (Γεν. 6/8/1904)

Κυρίως ηλιοφάνεια, με πιθανές σποραδικές 
βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι ΔΝΔ 17 Km/h 
Υγρασία: 48% - 61%

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
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Country CurrenCy AbbreviAtion bAnk buys bAnk sells

United States Dollar USD 1.0923 1.0163

Europe Euro EUR 0.9033 0.8238

United Kingdom Pound GBP 0.7065 0.6368

EλλΗνιΚέσ υπΗρέσιέσ
σιΔνέΪ-Καμπέρα

σίδνεϊ
8οC - 17οC 

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις 
προεδρικές εκλογές Μιτ Ρόμνεϊ ολοκλή-
ρωσε την περιοδεία του στο εξωτερικό με 

επαίνους για την οικονομία της Πολωνίας και τη με-
τάβαση της χώρας από το κομμουνιστικό καθεστώς 
στην ευημερία, χωρίς ωστόσο να αποφύγει και πάλι 
τις «γκάφες». Μιλώντας στο Πανεπιστήμιο της Βαρ-
σοβίας κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του 
σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ο 
Ρόμνεϊ τόνισε ότι «ο κόσμος θα πρέπει να προσέξει 
καλά τη μεταμόρφωση της πολωνικής οικονομίας».  

Εγκωμίασε επίσης τους αγώνες που έδωσαν οι 
Πολωνοί κατά των Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και για να ανατρέψουν το κομμουνιστικό καθεστώς 
τη δεκαετία του 1980. «Οι Αμερικανοί παρακολου-
θούσαν με κατάπληξη και θαυμασμό καθώς ένας 
ηλεκτρολόγος ηγείτο του ειρηνικού κινήματος ενα-
ντίον του βίαιου και καταπιεστικού καθεστώτος», 
είπε, αναφερόμενος στον πρώην ηγέτη της «Αλλη-
λεγγύης» Λεχ Βαλέσα.

Προσπαθώντας να δείξει ότι η θέση του στα ζητή-
ματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή είναι κα-
λύτερη από την πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος 
Μπαράκ Ομπάμα, ο Ρόμνεϊ επέκρινε την εγκατάλει-
ψη του σχεδίου εγκατάστασης μιας αντιπυραυλικής 
αψίδας στην Πολωνία και την Τσεχία χαρακτηρί-
ζοντάς την «εγκατάλειψη των φίλων» ενώ άσκησε 
κριτική στον αμερικανό πρόεδρο γιατί είναι «πολύ 
μαλακός» απέναντι στη Ρωσία.

Δεν παρέλειψε επίσης να επισημάνει ότι τυραννι-

κά καθεστώτα εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως 
στη Λευκορωσία και τη Συρία, όπου, όπως είπε, ο 
πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ είναι «ένας βίαιος δι-
κτάτορας υπεύθυνος για τη ζωή χιλιάδων ανθρώ-
πων». Έξω από τη βιβλιοθήκη όπου μίλησε ο Ρό-
μνεϊ είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του Τεξανού 
γερουσιαστή Ρον Πολ που είχε δηλώσει πως πα-
ραμένει υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλι-
κάνων για τις εκλογές. Την Δευτέρα, στο Γκντανσκ, 
τον υποδέχτηκε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών που 
φώναζαν ρυθμικά «Ομπάμα, Ομπάμα».

Νωρίτερα δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο με τους 
δημοσιογράφους την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός 
πολιτικός κατέθετε στεφάνι στον τάφο του Άγνωστου 
Στρατιώτη στη Βαρσοβία. Καθώς οι αμερικανοί δη-
μοσιογράφοι που τον συνοδεύουν στην περιοδεία 
του τον πίεζαν με ερωτήσεις σχετικές με τις γκάφες 
τους, ο Ρικ Γκόρκα, που είναι εκπρόσωπος Τύπου 
του Ρόμνεϊ, αρχικά τους ζήτησε «να δείξουν λίγο 
σεβασμό» και στη συνέχεια τους έβρισε χυδαία, 
εξηγώντας ότι «ο χώρος είναι ιερός για τους Πο-
λωνούς». Το επεισόδιο αυτό ήρθε να προστεθεί 
στα ατοπήματα που έχουν διαπράξει τις τελευταίες 
ημέρες ο ίδιος ο Ρόμνεϊ ή μέλη του επιτελείου του. 
Στο Λονδίνο ο Ρόμνεϊ σχολίασε ότι η Βρετανία είναι 
απροετοίμαστη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ 
κατόπιν αποκάλεσε την Ιερουσαλήμ «πρωτεύουσα 
του Ισραήλ» και απέδωσε το οικονομικό χάσμα με-
ταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων σε «πολιτισμικές 
διαφορές», προκαλώντας την οργή των τελευταίων.

εορτολόγιο Aνακομιδή λειψάνων αγίου πρωτοδ. Στεφάνου

οι γκάφες του μιτ ρόμνεϊ


