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Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
Με την υποστήριξη της  

Η ΙΛΙΑΔΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 

Ανάγνωση αποσπασμάτων σε     
αγγλική απόδοση από τον ηθοποιό 

William Zappa 
Η αγγλική διασκευή του Zappa αποκαθιστά τη 
Ιλιάδα στην αρχική της, συναρπαστική ζωντά-
νια. Ο γνωστός ηθοποιός του Sydney Theatre 
Company και του Bell Shakespeare θα διαβά-

σει αποσπάσματα σε τέσσερις συνέχειες.  

Πέμπτες 3, 10, 17, 24 
Μαρτίου 7.00 μ.μ. 

Steki Taverna, 2 O'Connell Street, 
Newtown 

Εισιτήριο: $25 (συμπεριλαμβάνει με-
ζεδάκια και ένα ποτήρι κρασί) 

Κρατήσεις: 9516 2191 ή SMS στο  
0401 216 757 

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
Με την υποστήριξη της  

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:  
ΠΩΣ ΕΠΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; 

Επικοινωνία : 9750 0440 

Πόλεμος και Κατοχή μέσα 
από τα μάτια ενός παιδιού  

Στην αφηγηματική αυτή πα-
ράσταση, που πλαισιώνεται 
με μουσική και τραγούδια, 
η Άννα Κόνoμος θα παρου-
σιάσει συνταρακτικές ιστο-
ρίες από την ιστορική μάχη 
και την Αντίσταση εναντίον 

της ναζιστικής κατοχής 
(1941-1945). Κατάλληλη για 

παιδιά άνω των 11 ετών. 

Τετάρτη 2 Μαρτίου 
7.00 μ.μ. 

Hellenic Club, 251-253  
Elizabeth Street, Sydney 

Είσοδος ελεύθερη 

NEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΜΠΟΤ

Θα κέρδιζα τις εκλογές ισχυρίζεται 
ο πρώην πρωθυπουργός

Ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι 
Άµποτ µε κείµενο παρέµβαση 
στο περιοδικό Quadrant υπε-
ρασπίζεται το έργο της κυβέρ-

νησης του, ανεφέρει ότι  είναι περήφα-
νος για τον προυπολογισµό του 2014 
και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι αν 
είχε παραµείνει στην εξουσία θα κέρδιζε 
τις εκλογές του τρέχοντος έτους. Μεταξύ 
άλλων, ο κ. Άµποτ ανέφερε ότι τα επι-
τεύγµατα της κυβέρνησής του «θα αντέ-
ξουν στη δοκιµασία του χρόνου». Τον 
Σεπτέµβριο του περασµένου έτους ο κ 
Άµποτ ανατράπηκε από τον Μάλκολµ 
Τέρνµπουλ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο 
πρώην πρωθυπουργός δεν κατάφερε να 
χειριστεί σωστά τα ζητήµατα της οικονο-
µίας.
«Το οικονοµικό πρόγραµµα της κυβέρ-
νησης µου είχε σαφείς στόχους από την 
αρχή: τη µείωση των φόρων, µικρότερη 
παρέµβαση του κράτους και αύξηση της 

παραγωγικότητας», γράφει ο κ. Άµποτ. 
Ο προϋπολογισµός που κατέθεσε ο Συ-
νασπισµός το 2014 περιελάµβανε περι-
κοπές δισεκατοµµυρίων δολαρίων στην 
υγεία, την εκπαίδευση και την βοήθεια 
προς τις χώρες που έχουν ανάγκη και 
έγινε η αιτία για τις πολύ κακές επιδό-
σεις που κατέγραψε η κυβέρνηση στις 
δηµοσκοπήσεις. Περιλάµβανε ακόµη 
συµµετοχή εφτά δολαρίων στους ασθε-
νείς που θα επισκέπτονταν τον γενικό 
παθολόγο, αναµονή έξι µηνών για τους 
ανέργους κάτω των 30 ετών πριν λάβουν 
το επίδοµα ανεργίας, απελευθέρωση των 
διδάκτρων στα πανεπιστήµια και αλλα-
γές στην τιµαριθµική αναπροσαρµογή 
των συντάξεων. «Κρίνοντας τα πράγµα-
τα από δηµοσκοπήσεις, πολλοί σχολι-
αστές ανέφεραν ότι ο προϋπολογισµός 
του 2014 ήταν το µεγαλύτερο λάθος της 
κυβέρνησης µου. Θεωρώ τιµή για την κυ-
βέρνηση µου τη σοβαρότητα που έδειξε 

για τη µακροπρόθεσµη αποκατάσταση 
του προϋπολογισµού και την αξιόπιστη 
οικονοµική διαχείριση της χώρας. Συ-
νολικά, ήταν ένας δίκαιος προϋπολογι-
σµός, επειδή προσπάθησε να τερµατίσει 
τη συσώρευση χρεών για τα παιδιά και 
τα εγγόνια µας», γράφει ο κ. Άµποτ και 
καταλήγει “ότι είναι βέβαιος πως η κυ-
βένρηση του θα µπορούσε να κερδίσει 
τις εκλογές του 2016 µε σύνθηµα την 
εξοικονόµηση πόρων και τη χαµηλότερη 
φορολογία”.

Η Αποθεµατική Τράπεζα 
θα µας πληρώσει 
κατεστραµµένα 
τραπεζογραµµάτια
Έχετε φθαρµένα χαρτονοµίσµατα που κα-
νένα κατάστηµα δεν θα δεχόταν; Μην βια-
στείτε να τα πετάξετε γιατί η Αποθεµατική 
Τράπεζα σκοπεύει να σας πληρώσει την 
αξία τους ανάλογα µε το µέγεθος τους! Για 
παράδειγµα, αν από ένα χαρτονόµισµα 
των 20 δολαρίων λείπουν τα τρία τέταρτα, 
η τράπεζα θα σας δώσει πέντε δολάρια για 
το ένα τέταρτο που έχετε στην κατοχή σας! 
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 1,3 δισεκατοµ-
µύρια χαρτονοµίσµατα - αξίας άνω των 
65 δις δολαρίων- σε κυκλοφορία στην 
Αυστραλία. Είναι όλα κατασκευασµένα 
από ένα είδος ιδιαίτερα ανθεκτικού πλα-
στικού, που αναπτύχθηκε από την Απο-
θεµατική Τράπεζα και το CSIRO το 1988. 
Καθώςόµως ακόµη και τα πλαστικά χαρ-
τονοµίσµατα γίνεται να καταστραφούν, η 
Αποθεµατική Τράπεζα θέλει µόνο καλής 
ποιότητας χαρτονοµίσµατα σε χρήση για 
την πρόληψη της παραχάραξης.

Ηλικιωµένη γιόρτασε για 20η φορά τα γενέθλια της
Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο που γεννήθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου έχουν 
γενέθλια κάθε τέσσερα χρόνια. Ανάµεσα σε αυτούς και η 80χρονη Pauline 
Haynes από το Νιουκάστλ που έχει κάνει γενέθλια όχι 80 φορές αλλά µόλις 
20 σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Η κα Haynes είναι µητέρα έξι παιδιών 
και έχει 13 εγγόνια, και 11 δισέγγονα. Η κα Haynes έκανε  πάρτι γενεθλίων 
µε την οικογένειά της το Σαββατοκύριακο, µε περίπου 55 προσκεκληµένους.




