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Πέμπτη 4 Απριλίου 8 μ.μ.  

STEKI TAVERNA:  
“ΕΒΙΒΑ ΡΕΜΠΕΤΕΣ” 

Ελάτε να διασκεδάσουμε στην ταβέρνα Το Στέκι, με  
ρεμπέτικα τραγούδια, πλούσιο φαγητό και κρασί.  

Greek-Festival-of-Sydney 

Το Στέκι, 2 O’Connell Street, Newtown 
Ανοιχτά από τις 6.30 μ.μ., μουσική από τις 8 

Κρατήσεις: τηλεφωνήστε στο Στέκι, 9516 2191  
Είσοδος: $45 

Follow Us Download  our App Like Us 

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
Παρουσιάζει 

Η βιομηχανία ιδιωτικής ασφάλισης 
υποστηρίζει πως τελευταία έχουν εντο-
πιστεί γιατροί να χρεώνουν διαφορετικά 
ποσά για την ίδια εγχείρηση, ακόμα και 
να αποφασίζουν για το ύψος της αμοιβής 
τους ανάλογα με την εξωτερική εμφάνιση 
των ασθενών τους! 

Το ύψος της χρέωσης φαίνεται πως εί-
ναι ευθέως ανάλογο της τιμής των ρού-
χων που φοράει ο ασθενής και του αυ-
τοκινήτου με το οποίο προσέρχεται στο 
ιατρείο.

Κι ενώ αποτελεί λογική πως οι ιατρικές 
πράξεις θα πρέπει να κοστολογούνται με 
αντικειμενικά κριτήρια, διατυπώνονται 

επίσης υπόνοιες ότι γιατροί ανακαλούν 
προσυμφωνημένες συνεργασίες με ασθε-
νείς, όταν συνειδητοποιούν πως δεν 
υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν έξ-
τρα αμοιβές για τους ίδιους. 

Στο ίδιο μοτίβο, κάποιοι γιατροί έχουν 
την τάση να χρεώνουν περισσότερο 
όσους ασθενείς έχουν ακριβότερη ασφά-
λεια ιατρικής περίθαλψης.

Όλα αυτά, τη στιγμή που στη χώρα του 
Ειρηνικού σχεδόν 90.000 ασφαλισμένοι 
συμμετέχουν στο Μεγάλο Πρόγραμμα 
Αλλαγής Ιατρικής Ασφάλισης, επιδιώκο-
ντας περισσότερα οφέλη και ευνοϊκότε-
ρους χρηματικούς όρους.

Δύο Αυστραλοί στρατιώτες τραυμα-
τίστηκαν σε έκρηξη βόμβας στο Αφγα-
νιστάν. Την πληροφορία επιβεβαίωσε 
χθες το αυστραλιανό υπουργείο Άμυνας, 
τονίζοντας ότι οι δύο στρατιώτες ήταν 
ανάμεσα στα 5 άτομα που τραυματίστη-
καν σε έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού 
μηχανισμού που σημειώθηκε την Κυρια-
κή στην επαρχία Χέλμαντ.

Ένας από τους δύο Αυστραλούς στρα-
τιώτες μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε 
στρατιωτική ιατρική μονάδα όπου και 
νοσηλεύεται, ενώ ο δεύτερος τραυματί-
στηκε πιο ελαφρά και μεταφέρθηκε στη 
βάση του Ταρίν Κουότ όπου του δόθη-
καν οι πρώτες βοήθειες.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι περισσότε-

ροι από τους 1.650 αυστραλούς στρατι-
ώτες που έχουν αναπτυχθεί και σταθμεύ-
ουν στο Αφγανιστάν, θα εγκαταλείψουν 
τη χώρα εντός του τρέχοντος έτους. 

Οι περισσότεροι ξένοι στρατιώτες θα 
εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν μέχρι το 
τέλος του 2014 παραχωρώντας τα θέμα-
τα ασφάλειας στον αφγανικό στρατό και 
την αστυνομία.

Ο χρόνος αναχώρησης των αυστρα-
λών σχετίζεται με το κλείσιμο της πολυ-
εθνικής βάσης στο Ταρίν Κουότ στη νό-
τια επαρχία του Ουρουζγκάν, όπως έχει 
οριστεί από την πολυεθνική δύναμη του 
Αφγανιστάν. Η Αυστραλία έχει χάσει 39 
στρατιώτες στον πόλεμο του Αφγανιστάν 
ο οποίος ξεκίνησε το 2001.

Δύο Αυστραλοί στρατιώτες τραυματίστηκαν
σε έκρηξη βόμβας στο Αφγανιστάν

Μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες στο 
χώρο των αυστραλιανών τεχνών θεωρείται ο 
ομογενής Μπάρι Κελδούλης,ο οποίος ανέλα-
βε πρόσφατα Γενικός Διευθυντής του οργανι-
σμού  Στόχος τους η οργάνωση μεγάλων εκθέ-
σεων εικαστικών, με έργα σύγχρονης τέχνης, 
τόσο στην Αυστραλία όσο και στο εξωτερικό.

Οι Αυστραλοί καλλιτέχνες αλλά και ειδικοί 
πιστεύουν ότι ο Κελδούλης είναι ο καταλλη-
λότερος άνθρωπος για αναδείξει το ταλέντο 
της αλλά να τους κάνει γνωστούς και εκτός 
Αυστραλίας.

46χρονος κρίθηκε 
προφυλακιστέος 
για διπλή δολοφονία

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Κυριακή ένας 
46χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολο-
φονία δύο ατόμων στο Σέντραλ Κόουστ της 
Ν.Ν.Ουαλίας. Πρόκειται για τον Κόρεϊ Μπριν, 
ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε έναν 
άντρα 55 χρόνων και μια γυναίκα 45χρόνων, 
σε σπίτι της περιοχής Κιλάρνεϊ Βέϊλ το βράδυ 
της περασμένης Παρασκευής.

Ο Μπριν συνελήφθη σε βιομηχανική περι-
οχή του Κιλάρνεϊ Βέϊλ, προσήχθη στο Δικα-
στήριο του Γκόσφορντ την Κυριακή και προ-
φυλακίστηκε μέχρι να γίνει η δίκη του.

Ομογενής 
προβάλει 
Αυστραλούς 
καλλιτέχνες 

Νέο πολιτικό κόμμα 
ίδρυσε ο ομογενής 
Κρεγκ Ορφανίδης

Νέο πολιτικό κόμμα ίδρυσε στην Αυστραλία 
ο 35χρονος ομογενής Κρεγκ Ορφανίδης με 
το όνομα «Κόμμα Αυστραλιανής Κυριαρχίας» 
και βασικούς στόχους την κατάργηση του φό-
ρου που επιβλήθηκε στις εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα, τη μείωση του αριθμού των 
μεταναστών που δέχεται η Αυστραλία και την 
απλοποίηση του φορολογικού συστήματος της 
χώρας.

Αν και ο ίδιος είναι παιδί μεταναστών, πι-
στεύει ότι η Αυστραλία δεν πρέπει να συνεχί-
σει να δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών.

«Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις πο-
λυτιμότερες πηγές πλούτου της αυστραλιανής 
κοινωνίας αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει 
να αυξηθεί. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις αξίες 
και τον αυστραλιανό τρόπο ζωής», είπε χαρα-
κτηριστικά για το θέμα.

Πρωτότυπη διασκευή 
τραγωδίας του Ευρυπίδη 

«Παγιδευμένη στη Μύκονο» είναι ο τίτλος 
μιας νέας αυστραλιανής θεατρικής παραγωγής 
που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Seymour 
Centre Reginald Theatre, βόρεια της Μελ-
βούρνης, μεθαύριο Πέμπτη 4 Απριλίου.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο που ανε-
βάζει ο θίασος Gravas Productions και που, 
όπως αναφέρει αποτελεί σύγχρονη διασκευή 
της τραγωδίας του Ευριπίδη «Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι». Η σκηνοθεσία είναι της Αντουανέτ 
Μπαρμπούτη και παίζουν καταξιωμένοι Αυ-
στραλοί ηθοποιοί.

ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Γιατροί χρεώνουν ανάλογα 
με τα... ρούχα των ασθενών!


