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Το Department of Human Services (Τµήµα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών)–στο οποίο εντάσσονται 
οι υπηρεσίες Centrelink, Medicare και Child 
Support (Υποστήριξη Παιδιών)–θα παραµείνει 
κλειστό κατά τις επίσηµες αργίες της πασχαλινής 
περιόδου.
Όλα τα service centre (κέντρα εξυπηρέτησης) και 
οι περισσότερες τηλεφωνικές γραµµές δεν θα λει-
τουργήσουν τις εξής ηµέρες:
 • Τη Μεγάλη Παρασκευή, 25 Μαρτίου 
2016 και
 • Τη ∆ευτέρα του Πάσχα, 28 Μαρτίου 2016.
Αν πρέπει να καταθέσετε κάποιο έντυπο ή να δη-
λώσετε έσοδα για επιδόµατα της Centrelink µία 
από τις ηµέρες αυτές, θα µπορέσετε να το κάνετε 
νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως.
Θα σας ενηµερώσουµε αν θα οριστεί νέα ηµερο-
µηνία για να καταθέσετε τη δήλωσή σας νωρίτε-
ρα.
Αν δεν χρειάζεται να καταθέσετε έντυπο ή δήλω-
ση για να πάρετε το επίδοµά σας, η καταβολή του 
µπορεί να γίνει αυτόµατα λίγο νωρίτερα απ’ ό,τι 
συνήθως.
Κατά τις επίσηµες αργίες της πασχαλινής περιό-
δου θα µπορείτε να ενηµερώνεστε για τα επιδόµα-
τα που παίρνετε από την υπηρεσία child support 
µέσω της Child Support Info Service (Υπηρεσία 
Πληροφοριών για την Υποστήριξη των Παιδιών) 
και του Child Support online account (∆ιαδικτυ-
ακού λογαριασµού για την υποστήριξη των παι-
διών) που διαθέτετε.
Όποτε είναι κλειστά τα service centre, µπορείτε 
ανά πάσα στιγµή να αποκτήσετε πρόσβαση στους 
διαδικτυακούς σας λογαριασµούς µέσω των 
εφαρµογών myGov και Express Plus για κινητές 
συσκευές και της phone self-service (τηλεφωνι-
κής αυτοεξυπηρέτησης) προκειµένου να ελέγξετε 
τις ηµεροµηνίες κατάθεσης δηλώσεων, να ενηµε-
ρώσετε τα στοιχεία σας και να δηλώσετε τα έσοδά 
σας γρήγορα και εύκολα. 
Επίσης, υπάρχει στη διάθεσή σας η εφαρµογή 
Express Plus Lite για κινητές συσκευές µε την 
οποία µπορείτε να δηλώσετε τα εισοδήµατά σας 
στα Αραβικά, στα Κινεζικά, στα Περσικά (Φαρσί) 
και στα Βιετναµικά.
Αν θέλετε να µάθετε περισσότερες πληροφο-
ρίες:
 •επισκεφτείτε την ιστοσελίδα humanservices.
gov.au/holidays
 •καλέστε τον αριθµό 131 202* αν θέλετε να 
συζητήσουµε στη γλώσσα σας για τις υπηρεσίες 
και τα επιδόµατα της Centrelink, ή
 •τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης 
και ∆ιερµηνείας (Translating and Interpreting 
Service (TIS National)) στον αριθµό 131 450* 
για βοήθεια σε ό,τι αφορά τα επιδόµατα και τις 
υπηρεσίες της Medicare και της Child Support. 
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
humanservices.gov.au/yourlanguage αν θέλετε 
να διαβάσετε, να ακούσετε ή να δείτε πληροφο-
ρίες για τα επιδόµατα και τις υπηρεσίες µας σε 
άλλες γλώσσες.

*  Οι χρεώσεις για τις κλήσεις ενδέχεται να ποι-
κίλλουν και εξαρτώνται από τον παροχέα τηλε-
φωνικών υπηρεσιών. Για τις κλήσεις από δη-
µόσια και κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να ισχύει 
υψηλότερη χρέωση.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αργίες του Department 
of Human Services 
για το Πάσχα

Λήξη συναγερµού για το τσουνάµι σε 
Αυστραλία και Ινδονησία µετά το σεισµό

Ισχυρότερη του αναµενόµενου 
η ανάπτυξη του ΑΕΠ

Η Αυστραλία χαλάρωσε 
τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν

Ο
ι αρχές της Ινδονησίας ήραν την προειδο-
ποίηση για τσουνάµι που είχαν εκδώσει για 
το νησί της Σουµάτρας µετά τον πολύ ισχυ-
ρό σεισµό που έπληξε τα δυτικά παράλια 

του νησιού, όπως µετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι 
TVRI.   Εκτός από την Ινδονησία, προειδοποίηση 
για τσουνάµι σε περιοχές των δυτικών ακτών της 
εξέδωσε και η Αυστραλία, όµως την ακύρωσε έπει-
τα από λίγα λεπτά.   Οι ινδονησιακές αρχές είχαν 
προειδοποιήσει ότι υπήρχε κίνδυνος να πληγούν 
από παλιρροϊκά κύµατα οι επαρχίες της ∆υτικής 

Σουµάτρας, της Βόρειας Σουµάτρας και του Άτσεχ.   
Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν αναφορές για θύµατα 
ή ζηµιές από τον σεισµό. «Στο Μπενγκούλου (στη 
νοτιοδυτική Σουµάτρα) δεν έγινε καν αισθητός», 
είπε ο Άντι Έκα Σάκια, ένας εκπρόσωπος της Εθνι-
κής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.   Ο πρόεδρος της 
Ινδονησίας Τζόκο Ουιντόντο, που επρόκειτο να δι-
ανυκτερεύσει σε ένα ξενοδοχείο της πόλης Μεντάν, 
στη Βόρεια Σουµάτρα, είναι ασφαλής, ανακοίνωσε 
το προεδρικό µέγαρο. Ένας κάτοικος του Μεντάν 
είπε ότι δεν κατάλαβε τον σεισµό. 

Η Αυστραλία ακολουθεί τις υπό-
λοιπες χώρες της ∆ύσης στην 
άρση των κυρώσεων κατά του 
Ιράν, µετά τις διαβεβαιώσεις 
που έλαβε από τον ΟΗΕ, ότι η 
Τεχεράνη προχωρεί στη λήψη 
µέτρων για τον περιορισµό των 
δραστηριοτήτων του αµφιλεγό-
µενου πυρηνικού προγράµµατός 
της. Έτσι, δεν απαιτείται πλέον 
για τις επιχειρήσεις να λαµβά-
νουν έγκριση για µεταβίβαση 
οικονοµικών κεφαλαίων άνω 
των 14.436 δολ ΗΠΑ, συµπε-
ριλαµβανοµένων και ιρανικών 
επιχειρήσεων. Η Αυστραλία 

είχε αναστείλει µονοµερώς την 
εφαρµογή µερικών κυρώσεων 
κατά του Ιράν από το 2008, ενώ 
διατηρεί την εφαρµογή κυρώσε-
ων σχετικά µε την εξαγωγή στο 
Ιράν πυρηνικών υλικών, οπλι-
κών συστηµάτων και βαλλιστι-
κών πυραύλων που σχετίζονται 
µε την εφαρµογή των συµφω-
νιών µη εξάπλωσης των πυρη-
νικών οπλοστασίτων. Επίσης, 
εφαρµόζονται κυρώσεις κατά 
συγκεκριµένων προσώπων και 
επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στο παραπάνω ανα-
φερόµενο πλαίσιο. Παράλληλα, 

οι υπηρεσίες καταπολέµησης 
του µαύρου χρήµατος στην Αυ-
στραλία (AUSTRAC), εξετάζουν 
προσεκτικά οποιοδήποτε στοι-
χείο σχετίζεται µε τη µεταφορά 
χρηµατικών ποσών στο Ιράν και 
στη Βόρεια Κορέα, µέσω τρίτων 
χωρών. Η ΑUSTRAC θεωρεί ως 
υψηλού ρίσκου, όλες τις µεταβι-
βάσεις οικονοµικών κεφαλαίων 
προς τις δύο χώρες.
Το Ιράν από την πλευρά του 
υποστηρίζει ότι το πυρηνικό 
πρόγραµµα του δεν στόχευε 
στην απόκτηση πυρηνικής βόµ-
βας.

Η οικονοµία της Αυστραλίας 
αναπτύχθηκε µε πιο ισχυρό ρυθ-
µό από ό,τι αναµενόταν στο δ΄ 
τρίµηνο του 2015, καθώς η αύ-
ξηση της απασχόλησης οδήγησε 
σε ισχυρότερες δαπάνες από τους 
καταναλωτές. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 
0,6% στο τρίµηνο σε σχέση µε το 
γ΄ τρίµηνο και 3% από το προη-
γούµενο έτος, σύµφωνα µε την 

στατιστική υπηρεσία της χώρας. 
Οι οικονοµολόγοι που συµµε-
τείχαν σε δηµοσκόπηση της The 
Wall Street Journal ανέµεναν 
ανάπτυξη 0,4% στο τρίµηνο και 
2,5% σε ετήσια βάση. Η κυβέρ-
νηση αναθεώρησε ανοδικά τα 
στοιχεία για την ανάπτυξη του γ΄ 
τριµήνου στο 1,1% από το 0,9% 
που ανακοινώθηκε αρχικά.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – MIA ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΝΑ CONOMOS
 
Το απόγευµα της Τετάρτης 2 Μαρτίου, περισσότεροι από 150 άνθρωποι  παρευρέθηκαν 
στο Hellenic Club για να απολαύσουν µια καταπληκτική αφηγηµατική θεατρική παρά-
σταση από την βραβευµένη συγγραφέα Anna Conomos. Η παράσταση Η Μάχη της Κρήτης  
πρόκειται για µια ιστορία επιβίωσης, µέσα από τα µάτια ενός παιδιού το οποίο βιώνει 
τον πόλεµο και την κατοχή. Η Conomos, η οποία µένει στο Ηνωµένο Βασίλειο, έφερε στη 
ζωή προσωπικές και ανείπωτες αφηγήσεις επιζώντων που ως παιδιά βίωσαν τη Μάχη της 
Κρήτης και είχαν ενεργή συµµετοχή στην αντίσταση ενάντια στις δυνάµεις των Ναζί µεταξύ 
1941 και 1945. Στην σκηνή πλαισιώθηκε από τον µουσικό Adonis Petrantonakis ο οποίος 
έπαιζε κρητική µουσική και τραγούδια µε µια παραδοσιακή λύρα. Η αίθουσα ήταν γεµάτη 
και το κοινό παρακολούθησε µε δέος την εκπληκτική αυτή παράσταση που αποτέλεσε  φό-
ρος τιµής για όλους τους επιζώντες από την Μάχη της Κρήτης.




