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“H Mini Raxevsky είναι μία μεγάλη Ελληνική εταιρεία παιδικής μόδας, που 
διαθέτει 25 καταστήματα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται σε όλο τον 
κόσμο.

Το σχεδιαστικό τμήμα της, δημιουργεί κομψές, υπέροχες αλλά και πλήρεις 
συλλογές ρούχων και αξεσουάρ, καθώς και μια ιδιαίτερη σειρά Βάπτισης.

Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες και ενημερωμένες διεθνείς τάσεις της μόδας 
δίνει προσωπικότητα και μοναδικό στυλ σε κάθε δημιουργία της.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων της, ικανοποιεί απόλυτα τις επιθυμίες των μικρών 
πελατών της από τη στιγμή της γέννησης τους έως και τα 14 έτη τους.

Η παραγωγή της ακολουθώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας 
υφασμάτων και ραφής προσφέρει απαράμιλλα προϊόντα.  

Οι boutique της προσφέρουν όχι μόνο όμορφο, πολυτελές περιβάλλον αλλά και 
άψογο serviceστον καταναλωτή, δημιουργώντας έτσι έναν ευχάριστο χώρο shop-
ping για όλη την οικογένεια, γονείς και παιδιά.

Η Mini Raxevsky, για το πρώτο της κατάστημα στο Sydney, που ανοίγει τον Ιούνιο 
στο “WestfieldBondi Junction”, αναζητά Ελληνίδα/Έλληνα πωλήτρια/πωλητή με:
• Πάθος και αγάπη για δουλειά
• Γνώση και εμπειρία στην πώληση (ειδικότερα στον χώρο των παιδικών ρούχων)
•  Διάθεση να γίνει μέλος μια δυναμικής επιτυχημένης παγκοσμίως εταιρίας, 

συμβάλλοντας στην εδραίωση της στην Αυστραλία.”
Οι ενδιαφερόμενες/οι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: andy@mini-raxevsky.com.au

   

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+) 

Παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού 
για το WestConnex ζήτησε ο Αλμπανίζ
Η απόφαση της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης να διαθέσει 3,5 δις 
δολάρια στο έργο WestConnex θα 
ερευνηθεί από τους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς μετά από αιτήμα του 
Άντονι Αλμπανίζ.  Το ελεγκτικό 
όργανο θα εξετάσει κατά πόσον η 
Κυβέρνηση ακολούθησε τις κατάλ-
ληλες διαδικασίες για να διαθέσει 
το μεγάλο αυτό ποσό στην κυβέρ-
νηση της  Νέας Νότιας Ουαλίας. 
Ο κ Αλμπανίζ ανέφερε ότι ζήτησε 
τον έλεγχο, τον Ιανουάριο του γιατί 

πιστεύει ότι έχουν γίνει παρατυπί-
ες στη χρηματοδότηση του δικτύ-
ου αυτοκινητοδρόμων 33 χιλιο-
μέτρων που θα συνδέει το δυτικό  
Σίδνεϊ με την πόλη, το αεροδρόμιο 
και το λιμάνι του Μπότανι. «Δίδο-
νται χρήματα των φορολογούμε-
νων πολιτών χωρίς να έχει γίνει 
σωστή αξιολόγηση, έτσι ώστε να 
γνωρίζουμε ότι τα χρήματα αυτά 
πιάνουν τόπο. Η κυβέρνηση δεν 
ακολουθεί ούτε τα κριτήρια που η 
ίδια έχει θεσπίσει για τα έργα υπο-

δομής”, είπε ο κ. Αλμπανίζ. Τον 
Φεβρουάριο, οι  Πράσινοι ζήτησαν 
από τον Γενικό Ελεγκτής να διερευ-
νήσει τις συνθήκες χρηματοδότη-
σης τόσο για το WestConnex, όσο 
και για το Freight Link, στο Περθ. 
Οι Λίμπεραλ πάντως αποδίδουν 
την κίνηση του Άντονι Αλμπανίζ 
στην προσπάθεια του να κερδίσει 
ψήφους ενόψει των εκλογών του 
Ιουλίου καθώς ανησυχεί ότι η έδρα 
του στο Σίδνεϊ κινδυνεύει από τους 
Πράσινους.

«Η πτωτική τάση των εφημερίδων δεν είναι μόνο αυ-
στραλιανό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Υποθέτω ότι 
κάθε εκδότης έχει διαφορετική προσέγγιση και σχέδιο 
για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν την τάση », δήλωσε 
ο Μάικλ Μίλερ, ο εκτελεστικός πρόεδρος της NewsCorp 
στην Αυστραλία που τα κέρδη της μειώθηκαν κατά 11 
τοις εκατό το τελευταίο τετράμηνο. Την ίδια στιγμή η 
Fairfax προχωράει σε ένα ακόμη γύρο περικοπών, με 

82 απολύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαφημιστικός 
τζίρος στην Αυστραλία είναι στα 2,4 δισεκατομμύρια 
δολάρια, παρουσιάζοντας πτώση σχεδόν 40 τοις εκατό 
σε μόλις πέντε χρόνια ,με τους ειδικούς να προβλέπουν 
ότι θα μειωθεί κατά 22 τοις εκατό ως το 2020. Αντίθε-
τα, σε μόλις 20 χρόνια, οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο 
έχουν φτάσει από το τίποτα στα 6 δις δολάρια  και ση-
μειώνουν αύξηση 25 τοις εκατό το χρόνο.

Υπόσχεση Εργατικών για  
χρηματοδότηση 12 δις στο Medicare 
Η Ομοσπονδιακή αντιπολίτευση έδωσε χθες την πρώτη 
της μεγάλη υπόσχεση σε αυτήν την προεκλογική περί-
οδο αναφέροντας ότι θα χρηματοδοτήσει με 12 δισε-
κατομμύρια δολάρια το Medicare για την επόμενη δε-
καετία ώστε να σταματήσει το πάγωμα της επιστροφής 
χρημάτων που λαμβάνουν οι ασθενείς που επισκέπτο-
νται το γιατρό τους. 
Ο Συνασπισμός έχει δηλώσει ότι το πάγωμα στο ποσό 
που παίρνουν οι γιατροί από το κράτος θα συνεχιστεί 
μέχρι το 2019-20. Το 2013, η τότε κυβέρνηση των Ερ-
γατικών είχε καθορίσει για οκτώ μήνες ανώτατο όριο 
για το ποσό των χρημάτων που έπαιρναν οι γιατροί που 
παρείχαν υπηρεσίες στο πλαίσιο του Medicare. Η σημε-
ρινή κυβέρνηση του Συνασπισμού Λίμπεραλ και Νάσι-
οναλ πάγωσε την επιστροφή το 2014. Η απόφαση αυτή 
είχε εξοργίσει τους γιατρούς. Στον τελευταίο προϋπολο-
γισμό ο Θησαυροφύλακας, Σκοτ Μόρισον, ανακοίνωσε 
ότι το πάγωμα της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στην 
επιστροφή χρημάτων από το Medicare θα συνεχιστεί 
μέχρι το οικονομικό έτος 2019 - 20. Συμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Κυβέρνησης αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση  925 εκατομμυρίων κατά τη διάρκεια 
των επόμενων τεσσάρων ετών. Ο επικεφαλής της αντι-
πολίτευσης, Μπιλ Σόρτεν, ανακοίνωσε ότι αν εκλεγούν 
οι Εργατικοί θα καταργήσει το πάγωμα της επιστροφής 
χρημάτων από το Medicare από την αρχή του 2017 και 
θα διαθέσει επιπλέον 12 δισεκατομμύρια για τα επόμε-
να 10 χρόνια για τους γιατρούς.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, τόσο η Fairfax, όσο και η News Corporation θα έχουν έντυ-
πες εκδόσεις μόνο για τα Σαββατοκύριακα, ενώ από Δευτέρα έως Παρασκευή οι εφημερί-
δες τους θα είναι αποκλειστικά ψηφιακές.

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το μέλλον των εφημερίδων


