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Δωρεά 5 εκατ. δολαρίων στον πολιτισμό
Ο 

Peter Freedman, γνωστός 
ευεργέτης και φιλάνθρω-
πος του Σίδνεϊ, που ξόδεψε 
κάποτε 9 εκατ. για την κι-

θάρα του σούπερ σταρ του grunge, 
Kurt Cobain, προκειμένου να ενι-
σχύσει τη μουσική βιομηχανία, 
δώρισε στο Φεστιβάλ του Σίδνεϊ 5 
εκατομμύρια δολάρια – η μεγαλύτε-
ρη ατομική δωρεά στην ιστορία της 
εκδήλωσης.
«Πρέπει να δίνεις, αυτό έχω μάθει» 
είπε ο κ. Freedman.
Ενώ η βιομηχανία των τεχνών 
έχει συνθλιβεί από τον COVID-19, 
η επιχείρηση μικροφώνων του 
κ. Freedman έχει ακμάσει, κα-
θώς οι άνθρωποι αγκάλιασαν τα 

podcasting και την παραγωγή μου-
σικής από τα οικιακά τους στούντιο 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Με τους καλλιτέχνες να ζητούν πε-
ρισσότερη χρηματοδότηση από την 
κυβέρνηση, ο διευθυντής του Φε-
στιβάλ του Σίδνεϊ, Wesley Enoch, 
δήλωσε ότι η φιλανθρωπία υπήρξε 
σωτηρία φέτος.
«Αυτό που μου άρεσε τους τελευ-
ταίους 12 μήνες είναι να βλέπω 
τους φιλάνθρωπους να βγαίνουν 
πραγματικά μπροστά. Έχουμε δει 
ανθρώπους να διπλασιάζουν τη φι-
λανθρωπική τους δωρεά» είπε.
Ο κ. Freedman δήλωσε ότι θα ήθε-
λε να δει το φιλανθρωπικό έργο για 
τις τέχνες να εδραιώνεται περισσό-

τερο στην αυστραλιανή κουλτούρα.
«Όσοι έχουν τα χρήματα και δεν 
το έχουν σκεφτεί, παρακαλώ, κά-
ντε κάτι» είπε. «Ανεξάρτητα από το 
πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το ποσό, 
κάθε δολάριο, κάθε 500.000 $ – 
όλα θα βοηθήσουν».
Η επερχόμενη διευθύντρια του φε-
στιβάλ Olivia Ansel είπε ότι τα χρή-
ματα αυτά θα της επιτρέψουν να 
αναθέσει σημαντικά νέα έργα και να 
συμβάλει στη διαβίωση ταλαντού-
χων Αυστραλών καλλιτεχνών, αλλά 
προειδοποίησε ότι τα χρήματα που 
προέρχονται από ιδιώτες δεν είναι 
υποκατάστατο της συνεχούς δημό-
σιας χρηματοδότησης.
«Η βιομηχανία αποδεκατίστηκε» 

είπε. «Θα χρειαστούν χρόνια για να 
ανακάμψει».
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπο-
σχέθηκε επιχορηγήσεις και δάνεια 
αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων 
στο πλαίσιο ενός πακέτου ανάκαμ-
ψης από τον COVID-19 στον τομέα 
των τεχνών της Αυστραλίας τον 
Ιούνιο.

Προχτές ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Malcolm Turnbull, μιλώντας 
στο ABC Breakfast, παρότρυνε 
ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης 
να εγκαλέσουν δημοσίως τον Φι-
λελεύθερο βουλευτή Craig Kelly 
για διασπορά παραπλανητικών 
πληροφοριών σχετικά με τον 
COVID-19, καθώς ο αμφιλεγόμε-
νος βουλευτής αρνήθηκε ότι δια-
δίδει παραπληροφόρηση. 
Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός 
Michael McCormack και ο υπουρ-
γός Υγείας Greg Hunt αρνήθηκαν 
την Τρίτη να ασκήσουν κριτική 
στον κ. Kelly επειδή δημοσίευσε 
στο Facebook τα αποτελέσματα 
μιας μελέτης, σύμφωνα με την 
οποία το να αναγκάζονται τα παι-

διά να φορούν μάσκες προσώπου 
ήταν παρόμοιο με «παιδική κακο-
ποίηση».
Η γερμανική μελέτη, η οποία δεν 
έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, 
εξέτασε την επίδραση της μάσκας 
στα παιδιά και φέρεται να διαπί-
στωσε ότι πολλά υπέφεραν από 
πονοκεφάλους και προβλήματα 
στη μάθηση. 
Ο κ. Turnbull δήλωσε ότι οι πολι-
τικοί ηγέτες πρέπει να θεωρούν τα 

μέλη του κόμματός τους υπεύθυνα 
για αυτά που λένε, ιδίως σε θέ-
ματα δημόσιας υγείας. «Ακριβώς 
επειδή κάποιος ασκεί το δικαίω-
μα του ελεύθερου λόγου, αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να του γί-
νονται σχόλια ή κριτική» δήλωσε 
ο κ. Turnbull.
Το βράδυ της Τρίτης ο κ. Kelly 
εξέδωσε δήλωση στη σελίδα του 
στο Facebook αρνούμενος ότι είχε 
κοινοποιήσει παραπληροφόρηση, 
περιγράφοντας τις δημοσιεύσεις 
ως «τα πραγματικά αποτελέσματα 
των μελετών». «Ο χρόνος θα δεί-
ξει εάν αυτές οι μελέτες είναι σω-
στές ή λάθος ή κάπου ενδιάμεσα 
–ο χρόνος θα πει–, αλλά δεν είναι 
«παραπληροφόρηση»» έγραψε.

Οι αυτόχθονες διοργανωτές μιας μεγάλης συγκέ-
ντρωσης για την «Ημέρα εισβολής» που έχει προ-
γραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου στο Σίδνεϊ προω-
θούν την εκδήλωση παρά τα περιοριστικά μέτρα για 
τον κορονοϊό, λέγοντας ότι η καταπίεση που αντιμε-
τωπίζουν οι κοινότητες των Πρώτων Εθνών «είναι 
πολύ επείγουσα και δεν μπορεί να μην προχωρήσει 
η μαζική διαμαρτυρία».
Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγ-
μή στη ΝΝΟ, οι διαμαρτυρίες περιορίζονται επί του 
παρόντος σε 500 άτομα.
Η εν λόγω συγκέντρωση έχει ως αίτημα «να καταργη-
θεί εντελώς η “Ημέρα της Αυστραλίας”», μεγαλύτερη 
κυριαρχία για τους λαούς των Πρώτων Εθνών αντί 
για τη συνταγματική τους αναγνώριση και να μπει 
ένα τέλος στους θανάτους αυτοχθόνων υπό κράτηση, 
στην αναγκαστική απομάκρυνση παιδιών από τις οι-
κογένειές τους και στην καταστροφή της ιερής τους 
γης και του κλίματος.
Οι διοργανωτές λένε ότι θα έχουν σχέδια ασφαλεί-
ας για τον COVID –συμπεριλαμβανομένης της υπο-
χρεωτικής χρήσης μάσκας και της κοινωνικής από-
στασης– και θέλουν να αρθούν οι περιορισμοί στις 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη ΝΝΟ, δεδομένου 
ότι μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε τις τελευταίες 
εβδομάδες σε εμπορικά κέντρα, παραλίες και στους 
προκριματικούς αγώνες κρίκετ.

«Σε αντίθεση με τον COVID, ο ιός του αποικιακού 
ρατσισμού που ήρθε σε αυτές τις περιοχές το 1788 
δεν μπορεί να νικηθεί με αυτο-απομόνωση ή καρα-
ντίνα. Πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί και να αντιστα-
θούμε» δήλωσε η διοργανώτρια Elizabeth Jarrett.
«Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποί 
μας εξακολουθούν να είναι στις φυλακές και να πε-
θαίνουν και τα παιδιά μας συλλαμβάνονται σε ολο-
ένα αυξανόμενα ποσοστά. Δεν θα σταματήσουμε μέ-
χρι να αναγνωριστεί η κυριαρχία μας και να δούμε 
ότι υπάρχει δικαιοσύνη».
Διαμαρτυρίες μεγάλης κλίμακας με στόχο να τραβή-
ξουν την προσοχή στους θανάτους υπό κράτηση ιθα-
γενών πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα πέρυσι 
κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος του COVID-19 
στην Αυστραλία, αν και πολύ λίγα κρούσματα συνδέ-
θηκαν με οποιαδήποτε από αυτές.
Η Αστυνομία της ΝΝΟ προσπάθησε να σταματήσει 
αρκετές διαδηλώσεις στο Σίδνεϊ δικαστικά.

Turnbull εναντίον Craig Kelly

Επιμένουν οι αυτόχθονες στη συγκέντρωση για 26/1 παρά την πανδημία

PEST HELP
PEST CONTROL

1300 737 800
ABN 48 159 045 922

Kοιμηθείτε τώρα ήσυχα και υγιεινά.
Η PEST HELP με την πολύχρονη πείρα της  

θα σας απαλάξει από:

Αράχνες - Ποντίκια - Πόσουμς  
Κατσαρίδες - Σφήκες - Μέλισσες 

Τερμίτες - Άσπρα μυρμίγκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Σπέσιαλ τιμές για συνταξιούχους
Τηλεφωνείστε για ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση

MΙΧΆΛΗΣ ΛΆΡΔΗΣ

Mob: 0406 000 121
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΆΞΙΝΟΣ

Mob: 0410 514 096
e-mail

pest.help@bigpond.com

pesthelp.com.au

Lic. No. 15004132003
ABN: 81144879229

Ôçë.:955 93 605
Ôçë.:955 88 270
Êéí.:0417 257 259
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ØÕÃÅÉÁ 
CWS-CON’S

Refrigeration 
& Fittings

Ãéá êáéíïýñãéï
ìáãáæß êáé óÝñâéò

Ôçëåöùíåßóôå 
9790 7366

0418 218 039

ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ
ÅÑÃÁÓÉÁ
45 ÷ñüíéá 

óôçí ÅëëçíéêÞ
Ðáñïéêßá

ÅðéóêåõÝò ãéá
øõãåßá êáé

óõóêåõÝò ìáãáæéþí
êáèþò

êáé óðéôéþí.

ÔçëÝöùíåßóôå
óôïí Êþóôá

0414 535 0964
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Åíçìåñùôéêüò ïäçãüò ÁãïñÜò,  ÅðáããåëìÜôùí êáé Õðçñåóéþí

Ð Á Ñ Ï É Ê É Á Ê Ç  Ð Õ Î É Ä Á

Constantine Savell
Accountants & Advisors

164 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

GPO BOX 4391
Sydney Nsw 2001

Telephone: 02 9557 9133
Fax: 02 9557 9111
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KUBURLIS CATERING
Peter Kuburlis

www.kuburliscatering.com.au

6 Stoney Creek Road, Bexley NSW 2207
Telephone:  02 9554 9333
Fax:        02 9554 9579
mobile:     0418 643 555

email: pkuburlis@kuburliscatering.com.au

Corporate & VIP Functions
Wedding & Private Functions

Cocktail Parties
Special Events & Themes

Unique Venues
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T 9553 9166
F 9588 3233

M 0419 401 783
E jj@jordandjundja.com.au

23Á Regent Street, KOGARAH 2217
PO Box 309 KOGARAH NSW 1485

Äéêçãïñéêü ãñáöåßï

JAMES JORDAN
P A R T N E R
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4/322 Homer St., Earlwood 
Ôçë.: 9559 1193

WARATAH FLORISTWARATAH FLORIST

Ãéá Üíèç 
óå êÜèå ðåñßóôáóç BLINDS

ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium
Venetiansìå åìöÜíéóç îýëïõ 

Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå
ðñïóöïñÜ ôéìÞò áíôéðÜëïõ 

êáôÜ 10%
ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728

www.dialablind.com 12734

ÔÔ ÇÇ ÓÓ   ÏÏ ÉÉ ÊÊ ÏÏ ÃÃ ÅÅ ÍÍ ÅÅ ÉÉ ÁÁ ÓÓ
ÌÌ ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÔÔ ÏÏ ÕÕ ÔÔ ÓÓ ÉÉ

* ÁíèïäÝóìåò 
* ÓôåöÜíéá 
* Áíèïóôïëéóìïß

14028

ÖÉËÉÊÇ 
ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ
ËÏÃÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ
ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÅÉÄÉÊÅÕÏÌÁÓÔÅ
ÓÔÏÕÓ ÔÅÑÌÉÔÅÓ 

(ÁÓÐÑÁ ÌÕÑÌÉÃÊÉÁ 
- WHITE ANTS)

GLOBAL
PEST

CONTROL


