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Ο Russell Northe, βουλευτής  
των Nationals για τη Βικτώρια, 
παραιτείται λόγω κατάθλιψης  
και τζόγου
Ο βουλευτής των Nationals 
Russell Northe επρόκειτο 
να καταθέσει την παραίτη-
σή του από το αξίωµα τη 
∆ευτέρα, καθώς η εµπλοκή 
του µε τα τυχερά παιχνίδια 
και η κατάθλιψη έχουν κα-
ταστήσει την άσκηση των 
καθηκόντων του εξαιρετικά 
δύσκολη. Σύµφωνα µε το 
ABC, ο βουλευτής του Morwell, ο οποίος βρίσκεται 
σε άδεια µετ’ αποδοχών από τον Ιούνιο, έχει δηµι-
ουργήσει σηµαντικά προσωπικά χρέη, που εν µέρει 
συνδέονται µε τυχερά παιχνίδια.
Το ABC γνωρίζει τουλάχιστον τέσσερις επιχειρηµα-
τίες του Gippsland στους οποίους απευθύνθηκε ο κ. 
Northe, 51 ετών, ζητώντας να του δανείσουν χρήµα-
τα. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό ποιο είναι το συνολι-
κό χρέος του κ. Northe ούτε από πόσους ανθρώπους 
έχει δανειστεί.
«Είπε ότι χρειαζόταν απεγνωσµένα τα χρήµατα επει-
δή βρισκόταν σε οικονοµικά πολύ δύσκολη θέση» 
ανέφερε µια πηγή. Ο κ. Northe υποσχέθηκε σε του-
λάχιστον έναν από τους πιστωτές του ότι θα του επι-
στρέψει τα χρήµατα αµέσως µόλις ρευστοποιήσει 
κάποια περιουσιακά του στοιχεία. Τα χρέη του όµως  
παραµένουν εκκρεµή.
Σύµφωνα µε πηγές του ABC, στους πιστωτές του κ. 
Northe ανήκουν και βουλευτές των Nationals. 
Ο κ. Northe αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί από 
τους Nationals, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο για 
να αντιµετωπίσει τα προσωπικά του προβλήµατα και 
ταυτόχρονα να αφιερωθεί στα ζητήµατα που απασχο-
λούν το εκλογικό του σώµα στο Morwell.

H NNO δίνει ευκαιρίες εκμάθησης των ασιατικών 
γλωσσών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες
Τ ο Aurora College, θα παρέχει 

πλέον στους µαθητές της Ανώ-
τερης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης (HSC) την ευκαιρία να 

διδαχτούν κορεατικά και ιαπωνικά, 
καθιστώντας αυτές τις βασικές ασι-
ατικές γλώσσες πιο προσιτές στους 
µαθητές της περιφέρειας και των 
αγροτικών περιοχών της ΝΝΟ, ανα-
κοίνωσε η πολιτειακή πρωθυπουρ-
γός Gladys Berejiklian.
Η κ. Berejiklian έκανε την ανακοίνω-
ση στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Εθνι-
κού Πανεπιστηµίου της Σεούλ.
«Θέλουµε οι φοιτητές της Νέας Νότιας 
Ουαλίας να έχουν πρόσβαση σε αυ-
τές τις βασικές γλώσσες καθώς προ-
ετοιµαζόµαστε για µελλοντικές θέσεις 
εργασίας» δήλωσε η κ. Berejiklian. 
«Αυτό θα επιτρέψει στους µαθητές 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να 
µάθουν τις γλώσσες δύο εµπορικών 
εταίρων µας που είναι από τους πιο 
ισχυρούς, ενώ ταυτόχρονα θα συµβά-
λει στη σφυρηλάτηση της περαιτέρω 
πολιτισµικής αλληλοκατανόησης, σε 

όποια περιοχή της ΝΝΟ και αν ζουν 
οι µαθητές µας».
Το Aurora College επιτρέπει στους 
µαθητές αγροτικών και αποµακρυ-
σµένων περιοχών να παραµείνουν 
στο τοπικό τους σχολείο και στην 
κοινότητά τους ενώ διδάσκονται ειδι-
κά θέµατα που το σχολείο τους δεν 
µπορεί να προσφέρει. Οι µαθητές 
συνδέονται εικονικά µε τους συµµα-
θητές και τους δασκάλους τους µέσω 

διαδικτυακών µαθηµάτων, αλλά και 
προσωπικά κατά τη διάρκεια εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων που πραγ-
µατοποιούνται δύο φορές τον χρόνο.
Μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση από 
το ∆ηµοτικό Σχολείο του Εθνικού 
Πανεπιστηµίου της Σεούλ στο ∆η-
µόσιο Σχολείο του Chatswood, η κ. 
Berejiklian επαίνεσε τις πρωτοπορι-
ακές µεθόδους που χρησιµοποιούν 
τα σχολεία για να διδάξουν βασικές 

ασιατικές γλώσσες.

«Ήταν απίστευτο να βλέπεις Αυστρα-

λούς µαθητές της πρώτης τάξης να 

συνοµιλούν µε ευφράδεια στα κο-

ρεατικά µε τους φίλους τους στη Σε-

ούλ» δήλωσε η κ. Berejiklian. «Τώρα 

προσφέρουµε ακόµα περισσότερες 

διαδραστικές επιλογές στους µαθητές 

µας για την εκµάθηση ξένων γλωσ-

σών, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαί-

δευσης».
Η πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια 

συνάντησής της µε τον δήµαρχο της 

Σεούλ, τον κ. Park Won-soon, ανα-

κοίνωσε και την έναρξη ενός νέου, 

διεθνούς προγράµµατος ανταλλαγών 

που αφορά τις start-up επιχειρήσεις.

Οι παραπάνω ανακοινώσεις σήµαναν 

το τέλος της πενθήµερης αποστολής 

της κ. Berejiklian στην Ιαπωνία και 

την Κορέα – πρόκειται για το πρώτο 

της επίσηµο ταξίδι στο εξωτερικό ως 

πολιτειακής πρωθυπουργού.

Μια βραδιά µε τον Μάριο Φραγκούλη
Ο κλασικός τραγουδιστής και τενόρος Μάριος Φρα-
γκούλης θα δώσει µία και µοναδική συναυλία στο 
Σίδνεϊ. Μετά τη θερινή του περιοδεία στην Ευρώπη, 
ο Μάριος Φραγκούλης θα δώσει µία και µοναδική 
συναυλία στο Σίδνεϊ την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 
στο City Recital Hall. O κλασικός τραγουδιστής και 
τενόρος, ο οποίος έχει πουλήσει πάνω από 1 εκα-
τοµµύριο δίσκους παγκοσµίως, θα παρουσιάσει ένα 
πολυποίκιλο µουσικό ρεπερτόριο, αναδεικνύοντας 
την εξαιρετική του ερµηνευτική έκταση και εκφρα-
στικότητα. Πρόκειται για το ντεµπούτο του Μάριου 
Φραγκούλη στην αυστραλιανή µουσική σκηνή.
Η Broadway World χαρακτηρίζει τον Φραγκούλη 
«µία από τις πιο όµορφες φωνές τενόρων παγκοσµί-
ως» και, παρόλο που είναι επίσης γνωστός για τη 
γοητεία του, την εµφάνισή του και το ανθρωπιστικό 
του πνεύµα, αυτό που τον καθιστά µοναδικό είναι η 
φωνή του, µε τη «λαµπερή δυναµική και τον τονικό 
έλεγχο» (CNN). 
Γεννηµένος στη Ζιµπάµπουε και µεγαλωµένος στην 
Ελλάδα, ο Μάριος Φραγκούλης κατέκτησε τη φήµη 
του µετά την ανακάλυψή του από τον θρυλικό πα-
ραγωγό sir Cameron Mackintosh. Ο Mackintosh, 
µε την αποφοίτηση του Μάριου από το διάσηµο 
Guildhall School of Music and Drama, του έδωσε 
έναν ρόλο στο Les Misérables στο West End του 
Λονδίνου. Μετά τα θετικά σχόλια που απέσπασε η 
εµφάνισή του, έπαιξε τον ρόλο του Ραούλ στο Φά-
ντασµα της Όπερας. Η στιγµιαία επιτυχία του στον 
κόσµο του µουσικού θεάτρου ήταν µόνο το προοί-
µιο για την πολύπλευρη καριέρα που επρόκειτο να 

ακολουθήσει, και που τον έφερε στη 2η και στην 3η 
θέση στο Classical Crossover του Billboard, µε τα 
δύο πρώτα διεθνή του άλµπουµ Sometimes I Dream 
και Follow Your Heart. Τη δέκατη θέση κατέκτησε 
µε το Passione και τη 12η µε το Tales of Christmas 
το 2015.
Έχει εµφανιστεί µαζί µε σηµαντικούς καλλιτέχνες 
από όλα τα µουσικά είδη, ενώ έχει τιµηθεί µε το 
Βραβείο Maria Callas, µε το Βραβείο του Pavarotti 
Competition για τα κλασικές µουσικές του επιτυχί-
ες, ενώ το 2011 ψηφίστηκε ως «Best Male Classical 
Crossover Artist». Ο Μάριος Φραγκούλης έχει 
πραγµατοποιήσει πολλές περιοδείες, έχει ηχογρα-
φήσει πολλές συναυλίες και έχει κυκλοφορήσει 19 
προσωπικά άλµπουµ.
Ο Φραγκούλης έχει γίνει γνωστός σε όλο τον κόσµο 
για την ιδανική και αυθεντική ανάµειξη κλασικών 
και σύγχρονων ήχων. Η συναυλία «Μια βραδιά µε 
τον Μάριο Φραγκούλη» θα περιλαµβάνει τραγούδια 
από το διεθνές του ρεπερτόριο, που περιλαµβάνουν 
τις επιτυχίες του «Vincerο», «Perderο» και «Notte 
di Luce» («Nights in White Satin») και µια νέα ερ-
µηνεία του κλασικού τζαζ Nature Boy. Οι φαν του 
Andrea Bocelli και του Josh Groban θα λατρέψουν 
αυτόν τον παθιασµένο ερµηνευτή.

Πού: City Recital Hall, 
2 – 12 Angel Place, Sydney
Πότε: Κυριακή 22 Οκτωβρίου
Ώρα: 8 µ.µ. Τιµές εισιτηρίων: Από $79 
Κρατήσεις: cityrecitalhall.com ή (02) 8256 2222

«Ο κόσµος του είναι το απόσταγµα του καθαρού ήχου. 
Είναι όλος φωνή» – CNN

«Τολµηρός και εµπνευσµένος» – Billboard




