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Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας 
παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη 

Έβελιν Τσαβαλά, Γιάννης Νταβίσκας, Νίκος Τσιουκάνης 
Διονύσης Μεσσάρης, Κώστας Βερτζάγιας, Μιχάλης Καζώνης  

Αθανασία Κώστα, Χάρης Τσαβαλάς, Χρυσούλα Μεσσάρη, Μιμίκα Βαλαρή 
 Νικολέττα Γεωργίτση, Λιάνα Βερτζάγια, Κική Μπέττι, Χριστίνα Καλλιγάς 

Δήμητρα Αναστασίου, Φιώνα Ντούσκου, Μέλπω Παπαδοπούλου 

  σε σκηνοθεσία Σταύρου Οικονιμίδη   
μουσική: Δημήτρη Φωτιάδη 

In Greek 
with  

English 
Surtitles 

* Parental guidance  recommended  for children under 15 

13 Μαΐου - 5 Ιουνίου 2016 
Παρασκευή & Σάββατο 7.30μμ - Κυριακή 4μμ 

Μαντουρίδειο Θέατρο - Greek Cultural Centre  
Building 36, 142 Addison Rd Marrickville 

  Online bookings: www.hellenicarttheatre.com.au 
  Μέλπω 9519 8104   Έβελιν 0413 989 007 
  $25 & $20 Concession (20% discount groups 12+) 

 
 
 
 

Αρχή μας στο «Εμείς» και στόχος μας στο «Λακωνίζειν εστί Φιλοσοφείν» 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
 

Λίντα Λέγκα  0423 301 770 
Αγγελος Δούκας  0401 691 333 

 
 

  

ΛΕΩΝΙΔΕΙΑ 2016 ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 

H Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  
Λακωνικής Ομοσπονδίας 

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στις εκδηλώσεις των Λεωνιδείων 2016  
που θα τελεσθούν με την υποστήριξη του εκλεκτού μας  

Γενικού Πρόξενου Ελλάδος Δρ. Σταύρου Κυρίμη  
που μας τιμά ιδιαίτερα και καθιστά όλους τους Λάκωνες υπερήφανους.  

 
 

 
 

Κυριακή 22 Μαϊου 2016 
Έκθεση του  

Μουσείου της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού 
και Κοκτέιλ Πάρτυ 

από ώρα 2.00μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Συλλόγου Ζαρακιτών (196a Liverpool Rd Enfield) 
 

Με τη συμβολή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ),  
θα παρουσιαστεί η μακραίωνη ιστορία των δυο αγαθών (της ελιάς και του λαδιού), 

αναφορά στην ελαιοκαλλιέργεια και ελαιοσυλλογή,  
και η εξέλιξη της τεχνολογίας των ελαιοτριβείων στην Ελλάδα.  

 
Το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη, μας ταξιδεύει στον πολιτισμό,  

την ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον ελλαδικό χώρο,  
από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. 

 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει Κοκτέιλ Πάρτυ με παραδοσιακά εδέσματα.   

Τιμητική η παρουσία σας, όλοι ευπρόσδεκτοι. 
 

Η Ομοσπονδία ευχαριστεί θερμά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  
για τη συνεισφορά και συνεργασία προς αυτό το έργο. 
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Εγγραφείτε τώρα 
για τις ομοσπονδιακές 
εκλογές του 2016

Ημερομηνία: 16 Μαΐου 2016

Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν προκηρυχθεί και οι Αυ-
στραλοί πρέπει τώρα να δραστηριοποιηθούν για να βε-
βαιωθούν ότι είναι εγγεγραμμένοι πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας στις 8μμ της 23ης Μαΐου 2016.

Ο Εκλογικός Επίτροπος, Tom Rogers, δήλωσε ότι όλοι οι Αυστραλοί 
πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω απαιτείται από το νόμο να εγγραφούν 
και να ψηφίσουν στις ομοσπονδιακές εκλογές της 2ας Ιουλίου.
«Η εγγραφή και η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική. Αν δεν έχετε εγγρα-
φεί, δεν μπορείτε να ψηφίσετε στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2016», 
είπε ο κ. Rogers.
«Μπορείτε να εγγραφείτε άνετα στο διαδίκτυο μέσω του υπολογιστή, 
της ταμπλέτας ή έξυπνου τηλεφώνου σας».
Ο κ. Rogers επίσης προέτρεψε όλους τους Αυστραλούς, ιδιαίτερα όσους 
έχουν μετακομίσει τα τρία τελευταία χρόνια, να ελέγξουν αμέσως ότι τα 
στοιχεία τους είναι ενημερωμένα στους εκλογικούς καταλόγους.
«Αν δεν είστε βέβαιοι ότι είστε σωστά εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε, 
μπορείτε να ελέγξετε μέσω διαδικτύου ή, αν χρειάζεστε βοήθεια, τη-
λεφωνήστε μας στο 13 23 26».
«Αν είστε εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο αλλά μετακομίσατε 
μετά τις τελευταίες εκλογές, ή αλλάξατε το όνομά σας, θα χρειαστεί να 
ενημερώσετε τα στοιχεία εγγραφής σας μέσω διαδικτύου.
Αυστραλοί που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να πάρουν 
ένα εκτυπωμένο έντυπο εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της AEC ή 
ταχυδρομικό κατάστημα της Australia Post, ωστόσο, σωστά συμπληρω-
μένες αιτήσεις θα πρέπει να επιστραφούν στην AEC πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους στις 8μμ της 
23ης Μαΐου 2016.
Δεκαεπτάχρονοι Αυστραλοί που συμπληρώνουν την ηλικία των δεκαο-
κτώ ετών στις 2 Ιουλίου 2016, ή πιο πριν, θα πρέπει επίσης να εγγρα-
φούν και να ψηφίσουν στις ομοσπονδιακές εκλογές.
Αν χρειάζεστε βοήθεια καλέστε το 1300 720 137.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα ΜΜΕ, επικοινωνήστε με:
Jie Cao της Cultural Perspectives στο:  02 8585 1313 ή jie@culper.com.au

Mελβούρνη: - Ένα τραμ εκτροχιάστηκε μετά από την σύγκρουση του 
με αυτοκίνητο και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σπίτι. Σύμφωνα με τον 
Διοικητή της Μητροπολιτικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μελβούρ-
νης, Bob Lanigan, το περιστατικό συνέβη προχθές το βράδυ στις 23:15 
επί της High Street. Τα πληρώματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 
εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να απομακρύνουν τα συντρίμμια του τραμ 
από το σπίτι. Ο ένοικος του σπιτιού ήταν στο κρεβάτι του και ήταν τυ-
χερός που δεν τραυματίστηκε. «Ξύπνησε από τον δυνατό θόρυβο που 
ερχόταν από την μπροστινή αυλή του σπιτιού του. Κομμάτια του τραμ 
έφτασαν μέχρι την κρεβατοκάμαρα του, αλλά ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα. 
Είναι βέβαια ιδιαίτερα ταραγμένος”, είπε ο κ. Λάνιγκαν. Το αυτοκίνητο 
που προκάλεσε το ατύχημα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορί-
ας, όταν συγκρούστηκε με το τραμ. Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη 
κάποιους τραυματισμούς και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκο-
μείο. Ο οδηγός του τραμ και δύο επιβάτες έπεσαν από τις θέσεις τους 
αλλά δεν τραυματίστηκαν.  «Ο τύπος που κοιμόταν στο μπροστινό δω-
μάτιο του σπιτιού είναι πολύ τυχερός που είναι ζωντανός», δήλωσε ο 
γείτονας Saade Melky. Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Tραμ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο 
και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σπίτι


