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Greek Festival of Sydney 
presents 

Hellenic Art Theatre’s  

Iphigenia in Aulis 

   

at 

Greek Theatre 
‘Mantouridion’ 

Greek Cultural Centre 
Building 36 

142 Addison Rd  
Marrickville 

bookings & info     
Melpo 9519 8104        

Evelyn 0413 989 007 
Greek Festival   

9750 0440  
$30 & $23 Concession 

20% discount groups 12+ 

Ancient Greek Tragedy 
by Euripides 

In Greek 
With English surtitles 

Directed by  
Stavros Economidis 

Music by 
Mikis Theodorakis 

5 - 21 April 2013 
Fri & Sat 8pm  

Sun 5pm 

Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας 
θα διδάξει επι σκηνής την τραγωδία  

Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα 

Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα θα 
χάσει τουλάχιστον 24 έδρες στις εκλο-
γές της 14ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα 
με νέα δημοσκόπηση της εταιρίας JWS 
Research, που έγινε για λογαριασμό 
της εφημερίδας Australian Financial 
Review.

Στη δημοσκόπηση αυτή ερωτήθη-
καν 4,070 ψηφοφόροι από 54 αμφίρ-

ροπες έδρες σε όλη την Αυστραλία και 
τα αποτελέσματα προβλέπουν πανω-
λεθρία του Εργατικού Κόμματος στις 
επόμενες εκλογές.

Η δημοσκόπηση προβλέπει ότι το 
Εργατικό Κόμμα θα χάσει 10 έδρες στη 
Ν.Ν.Ουαλία, 7 στο Κουίνσλαντ, 3 στη 
Βικτόρια, 3 στη Δυτική Αυστραλία και 
μία στη Βόρεια Επικράτεια.

Στις έδρες που προβλέπεται ότι θα 
χαθούν στο Κουίνσλαντ, περιλαμβάνο-
νται και αυτές στις οποίες εκλέγονται οι 
Ομοσπονδιακοί υπουργοί Θησαυρο-
φυλακίου, Γουέϊν Σουάν και Εμπορίου, 
Κρεγκ Έμερσον.

Στη Ν.Ν.Ουαλία απειλούνται να χά-
σουν τις έδρες τους οι υπουργοί Πίτερ 
Γκάρετ και Ντέϊβιντ Μπράντμπουρι.

Πανωλεθρία του Εργατικού Κόμματος
προβλέπει άλλη μια δημοσκόπηση

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΜΑΡΚ ΚΑΡΝΕΓΚΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ:

Άγνωστες πτυχές των όσων ακολού-
θησαν της Μάχης της Κρήτης, ειδικά για 
τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλαν-
δούς θα παρουσιαστούν από τον ιστορι-
κό και συγγραφέα  Ίαν Φρέϊζερ σε ειδι-
κή εκδήλωση που θα γίνει στο Μνημείο 
Πεσόντων (Shrine of Remembrance) 
της Μελβούρνης.

Ο πατέρας του Ίαν Φρέϊζερ, Λεν, ήταν 
ένας από τους στρατιώτες που δεν κατά-
φεραν να φύγουν από τα Σφακιά για τη 
Μέση Ανατολή. Κατέφυγε στα βουνά της 
Κρήτης, όπου και παρέμεινε για αρκετό 
διάστημα έως ότου μπόρεσε να ξεφύγει 
για την Αφρική.

«Ο πατέρας μου δεν μου είχε αναφέ-
ρει ποτέ ιστορίες από την εποχή αυτή 
καθώς είναι πολλοί οι στρατιώτες που 
θέλουν να ξεχάσουν τα γεγονότα του 
πολέμου.

«Όμως, μετά τον θάνατό του βρήκα 
το ημερολόγιό του, που κατέγραφε τις 
εμπειρίες του. Είχε σβησμένα, όμως, τα 
ονόματα των ανθρώπων με τους οποί-
ους είχε έλθει σε επικοινωνία. 

«Βρήκα, όμως, γράμματα προς τους 
φίλους του στην Κρήτη μετά τον πόλε-
μο. Πήγα για πρώτη φορά στην Κρήτη 
το 1999. Ξαναπήγα το 2002 και άρχισα 
να εντοπίζω διάφορες περιοχές, που είχε 
βρεθεί ο πατέρας μου. Στα Βοθιανά, στην 
Παλαιόχωρα, συνάντησα την οικογένεια 
Μακράκη, που είχε φιλοξενήσει τον πα-
τέρα μου. Ο γιος τους Σπύρος με ξενάγη-
σε στο δωμάτιο που έμενε και κοιμόταν 

ο πατέρας μου, τα σημεία που πήγαινε. 
Παράλληλα, εντόπισα και άλλες οικογέ-
νειες και άρχισα να συλλέγω στοιχεία 
για τους στρατιώτες από τις συμμαχικές 
χώρες, που φιλοξενήθηκαν στην Κρήτη 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Όλο αυτό 
το υλικό της έρευνας έγινε βιβλίο, το «Οn 
the run». Όμως η έρευνα συνεχίσθηκε», 
τόνισε ο κ. Φρέϊζερ.

Η διάλεξη του κ. Φρέϊζερ είναι μέρος 
ειδικού προγράμματος διαλέξεων του 
Μνημείου που στόχο έχουν να γνωρί-
σουν στο ευρύτερο κοινό την ιστορία 
που έγραψαν οι Αυστραλοί στρατιώτες 
στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως 
μέλη των συμμαχικών δυνάμεων.

Ο κ. Φρέϊζερ θα αναφερθεί αφενός 
στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 
Αυστραλοί στρατιώτες που στην ουσία 
εγκλωβίστηκαν στο νησί, στους τρό-
πους με τους οποίους συνέδραμαν τον 
κρητικό λαό στην προσπάθειά του να 
«σπάσει» τον ναζιστικό κλοιό, αλλά και 
στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ 
Αυστραλών και Κρητικών κατά τη διετή 
παραμονή των πρώτων στο νησί, αλλά 
και κατά τη διάρκεια της Μάχης της 
Κρήτης στην οποία όπως είναι γνωστό 
έλαβαν μέρος και πολλοί Αυστραλοί 
στρατιώτες.

«Για πολλούς Αυστραλούς και Νεοζη-
λανδούς, η φιλοξενία των κατοίκων της 
Κρήτης την εποχή της ναζιστικής κατο-
χής έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη», 
υποστηρίζει Ίαν Φρέϊζερ.

Νέα δημοσκόπηση προβλέπει ότι θα χάσει την έδρα του ο Θησαυροφύλακας Γουέϊν Σουάν 

Λάθος κίνηση η κατάργηση 
του φόρου ρύπανσης

Αν ο Αρχηγός του Συνασπισμού Φιλελεύθερων – Εθνι-
κών, Τόνι Άμποτ, υλοποιήσει την υπόσχεσή του και καταρ-
γήσει τον φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι 
επιπτώσεις στον οικονομικό προϋπολογισμό της χώρας θα 
είναι πολύ οδυνηρές.

Τάδε έφη ο τραπεζίτης, Μάρκ Κάρνεγκι, ο οποίος εξέφρα-
σε την άποψη ότι επικρατεί σύγχιση ανάμεσα στους ψηφο-
φόρους σε ότι αφορά στα σχέδια του κ. Άμποτ, στην περί-
πτωση που κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Σε επιχειρηματικό φόρουμ που έγινε προχθές στο Σίδνεϊ, 
ο κ. Κάρνεγκι υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί λάθος κίνηση 
η κατάργηση του φόρου ρύπανσης, σε μια περίοδο που 
ασκούνται ασφυκτικές πιέσεις στον οικονομικό προϋπολο-
γισμό.

Ο τραπεζίτης υπογράμμισε ότι για τον λόγο αυτό, μεγάλες 
πετρελαιοπαραγωγικές εταιρίες όπως η ExxonMobil, η Shell 
και η BP, ζητούν να μην καταργηθεί ο φόρος .

Εμπρηστική ενέργεια 
η πυρκαγιά στο Deree;

Έρευνες για να εξακριβωθούν τα αίτια της προχθε-
σινής πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Deree 
– δυτικά της Βικτόριας – η οποία κατάστρεψε 1,300 
στρέμματα δασικής έκτασης και προκάλεσε ζημιές σε 
12 κατοικίες, διενεργεί η πολιτειακή αστυνομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 11.30 προχθές το πρωί 
και μέσα σε λίγες ώρες επεκτάθηκε στην περιοχή, 
υποχρεώνοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους.

Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πρό-
κειται για εμπρηστική ενέργεια.

ΔιάΛΕξη: Οι άγνωστες πτυχές 
της Μάχης της Κρήτης


