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Στην Αυστραλία βρίσκεται η διεθνούς φή-
µης Ελληνίδα σοπράνο Αλεξία Βουλγαρί-
δου για να πρωταγωνιστήσει στην Τόσκα 
του Πουτσίνι που θα παρουσιαστεί στην 
Όπερα του Σίδνεϊ, από τις 6 Ιουλίου έως τις 
31 Αυγούστου.
Η Βουλγαρίδου δηλώνει ενθουσιασµένη 
που θα εµφανιστεί στην Όπερα του Σίδνεϊ 
την οποία χαρακτηρίζει κοµψοτέχνηµα. 

«Αυτή η παράσταση είναι ένας σηµαντι-
κός σταθµός στην καριέρα µου» λέει και 
συµπληρώνει: «Βεβαίως υπήρξε µεγάλος 
σταθµός στην καριέρα µου το ντεµπούτο 
µου στην «ιερή» Σκάλα του Μιλάνου. Όταν 
πάτησα το πόδι µου στη σκηνή σκέφτηκα 
πως έφτασα εκεί που ήθελα. Για µένα δεν 
υπάρχει µεγαλύτερη καταξίωση για έναν 
τραγουδιστή. Ναι, σηµαντικότατο το Λον-

δίνο (Covent Garden), ναι η Metropolitan 
Opera στη Ν. Υόρκη, όµως η Σκάλα και η 
τεράστια επιτυχία που είχα στο κοινό ήταν 
για µένα το στεφάνι της δάφνης». 
Και συνεχίζει: «Ο πρώτος σηµαντικό σταθ-
µός στην καριέρα µου ήταν η όπερα «La 
Boheme» στο Bregenz, µε τον διάσηµο τενό-
ρο Rollando Villazon στο πλευρό µου. Από 
εκεί ξεκίνησαν όλα. Στην πορεία µου µετά, 

όλα ήταν κατά κάποιο τρόπο σηµαντικά, 
αποτελούσαν κρίκους σε µια αλυσίδα. Όλα 
βοήθησαν στο να βρεθώ εδώ που είµαι.
Στιγµές ανεπανάληπτες και σηµαδιακές, 
όπως η συνεργασία µου, πρόσφατα, µε τον 
Marcello Alvarez, τους Μαέστρους Sr Colin 
Davis, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta και επίσης τον υπέροχο Marcello 
Viotti, που χάθηκε τόσο νέος».

Η Ελληνίδα σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου ερμηνεύει Τόσκα 
στο opera house του σιδνεϊ απο τισ 6 ιουλιου εωσ τισ 31 αυγουστου.
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Ο Μπαράκ Ομπάμα 
συνεχάρη τον Κέβιν Ραντ
Ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών, 
Μπαράκ Οµπάµα, τηλεφώνησε στον Κέβιν 
Ραντ και τον συνεχάρη για την επάνοδό του 
στην πρωθυπουργία. 
Σύµφωνα µε ανακοινωθέν από τον Λευκό 
Οίκο, ο κ. Οµπάµα τηλεφώνησε στον κ. Ραντ 
από το προεδρικό αεροσκάφος «Air Force 
One” κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 
Αφρική.
Ο αµερικανός Πρόεδρος στη σύντοµη τηλε-
φωνική συνοµιλία του µε τον κ. Ραντ, υπο-
γράµµισε τη σηµασία διατήρησης των στενών 
σχέσεων των δύο χωρών.
Σύµφωνα µε το ίδιο ανακοινωθέν, ο κ. Οµπά-
µα τηλεφώνησε και στην Τζούλια Γκίλαρντ την 
οποία ευχαρίστησε «για την στενή φιλία και 
συνεργασία της , που οδήγησαν στην ενίσχυ-
ση των σχέσεων των Ηνωµένων Πολιτειών µε 
την Αυστραλία, και της εξέφρασε τις καλύτερές 
του ευχές για το µέλλον».

Ο Κέβιν Ραντ εξετάζει την πρόταση για 
αύξηση του επιδόματος ανεργίας
Πιέσεις από πολλούς οργανισµούς 
κοινωνικής πρόνοιας δέχεται ο 
Πρωθυπουργός Κέβιν Ραντ για να 
επανεξετάσει το θέµα των χαµηλό-
µισθων εργαζόµεων, αλλά και το 
αίτηµα για αύξηση του επιδόµα-
τος ανεργίας . Ο κ. Ραντ αναχωρεί 
αύριο Πέµπτη για την Ινδονησία, 
όπου θα συναντηθεί µε τον Πρόε-
δρο Susilo Bambang Yudhoyono, 
για να συζητήσουν το θέµα των αι-
τούντων άσυλο και προτάσεις για 
την βελτίωση των εµπορικών σχέ-
σεων των δύο χωρών. 

Θα συζητήσουν επίσης θέµατα που 
αφορούν στην ασφάλεια.
Ο κ. Ραντ, σύµφωνα µε δηµοσιο-
γραφικές πληροφορίες, θα ανακοι-
νώσει σύντοµα την εφαρµογή νέων 
προγραµµάτων, που θα περιλαµ-
βάνουν και αύξηση του επιδόµατος 
ανεργίας Newstart.
Να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα 
“Four Corners” του κρατικού κανα-
λιού ABC, ασχολήθηκε µε το θέµα 
του επιδόµατος ανεργίας και απε-
φάνθη ότι είναι πολύ δύσκολο να 
ζήσει κανείς µε $35 την ηµέρα.

Το Κόµµα των Αυστραλών Οικολό-
γων θα ασκήσει πιέσεις για να επι-
τευχθεί ο στόχος για 90% ανανεώ-
σιµης ενέργειας µέχρι το έτος 2030.
Η Αρχηγός του κόµµατος, Κριστίν 
Μιλν, τόνισε ότι ελπίζει στο µέλλον 
όλη η καταναλώσιµη ενέργεια να 

προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές.
Η Γερουσιαστής Μιλν επαίνεσε τον 
πρώην υπουργό Κλιµατικής Αλλα-
γής, Γκρεγκ Κόµπετ, τονίζοντας ότι 
είχε δεσµευθεί να διαπραγµατευθεί 
το ύψος του φόρου στις εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα.

90% ανανεώσιμη ενέργεια 
μέχρι το 2030 ζητούν οι Πράσινοι 


