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Η Τζούλια Γκίλαρντ έφαγε 
«ελληνικό» χάµπουργκερ! 

Ένας ομογενής πίσω από την εντυπωσιακή 
σταδιοδρομία του Στιβ Μπρακς

Βυθίστηκε σκάφος με πρόσφυγες 
ανοικτά της Ινδονησίας

Ο Greg Pappas είναι ο ιδιοκτήτης του Andrews 
Hamburgers, του φαστφουντάδικου που 
κατά κοινή οµολογία κάνει το καλύτερο 

«µπέργκερ» στην Αυστραλία. Γι’ αυτό τον λόγο, 
είναι συνηθισµένος σε διάσηµους πελάτες στο 
µαγαζί του. Ωστόσο, το Σάββατο τον περίµενε µία 
πελάτισσα που θα δυσκολευτεί να ξεχάσει. Το µε-
σηµέρι λοιπόν και ενώ η ουρά ήταν τεράστια µε 
πελάτες να γλύφουν τα δάχτυλά τους µε ανυπο-
µονησία, δύο κορίτσια από το διπλανό κοµµω-
τήριο ήρθαν και του παρήγγειλαν το µεγαλύτερο 
χάµπουργκερ που είναι και η σπεσιαλιτέ του. Τότε 
ο Greg ρώτησε αν ήθελαν να το φέρει δίπλα και 
εκείνες του απάντησαν ότι ήταν για κάποια ξε-
χωριστή πελάτισσα. Μόλις το έφτιαξε λοιπόν το 
έβαλε σε µία σακούλα µε το λογότυπό του και το 
πήγε δίπλα. Εκεί αντίκρισε τους φρουρούς και την 
πρωθυπουργό Γκίλαρντ να φτιάχνει τα µαλλιά της! 
Η ίδια του είπε ότι έχει ακούσει τα καλύτερα για τα 
«µπέργκερς» του και ότι ήθελε πολύ να τα δοκιµά-
σει. Ο Greg κάνει λόγο για ένα ζεστό και χαλαρό 
άνθρωπό µε έντονη αίσθηση του χιούµορ. 

Σίγουρα δεν θα ξεχάσει ότι η πρωθυπουργός 
της Αυστραλίας, έφαγε το «µπέργκερ» του και είπε 
τα πιο κολακευτικά λόγια για την επιχείρησή του 
που παραµένει διάσηµη από το 1939.

Ενας οµογενής επιχειρηµατίας 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο 
να πείσει τον Στιβ Μπρακς να 

διεκδικήσει την ηγεσία του Εργα-
τικού Κόµµατος Βικτώριας και από 
τη θέση αυτή να εκλεγεί πολιτειακός 
πρωθυπουργός, κερδίζοντας διαδο-
χικές εκλογικές αναµετρήσεις.

Πρόκειται για το Νίκο Μπαντούνα, 
τον ρόλο και την στήριξη του οποίου 
αναγνώρισε δηµόσια ο κ. Μπρακς 
κατά την παρουσίαση της αυτοβι-
ογραφίας του «A Premier’s State 
- Steve Bracks». Ο κ. Μπρακς ευχα-
ρίστησε και εγγράφως τον κ. Μπα-
ντούνα για την πολυετή υποστήριξη 
που του παρέχει.

Ο πρώην Εργατικός πρωθυπουρ-
γός της Βικτώριας, που παραιτήθηκε 
πριν µερικά χρόνια αιφνιδιαστικά 

και οικιοθελώς από το πρωθυπουρ-
γικό αξίωµα «για οικογενειακούς 
λόγους», εκτός των άλλων δραστη-

ριοτήτων του σήµερα είναι και στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας 
Hellenic Beirut Bank.

Ενα σκάφος µε περίπου 150 πρό-
σφυγες βυθίστηκε ανοικτά της 
Ινδονησίας και στον τόπο της 

τραγωδίας έσπευσαν προς βοήθεια οι 
υπηρεσίες διάσωσης της Αυστραλίας. 
Το σκάφος βρισκόταν στο στενό της 
Σούντα, 220 µίλια από τη Νήσο των 
Χριστουγέννων, στα χωρικά ύδατα 
της Αυστραλίας, στον Ινδικό Ωκεανό, 
όπως µετέδωσε το ραδιοτηλεοπτικό 
δίκτυο ABC. Οι αυστραλιανές αρχές 

επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτο-
ρείο πως έστειλαν δυνάµεις διάσω-
σης στη ζώνη, οι οποίες συντονίζο-
νται από την ινδονησιακή υπηρεσία 
έρευνας και διάσωσης Basarnas.

«Η Αυστραλία έστειλε µήνυµα συ-
ναγερµού στα πλοία που πλέουν στην 
περιοχή, όµως η Basarnas έκανε 
γνωστό πως δεν χρειάζεται επιπλέον 
βοήθεια», διευκρίνισε αυστραλός εκ-
πρόσωπος. Στο σκάφος πιστεύεται ότι 

επέβαιναν 150 πρόσφυγες. Αν και δι-
ασώθηκαν αρκετοί, εντούτοις πιστεύ-
εται ότι οι περισσότεροι πνίγηκαν.

Ο Βουλευτικός Γραµµατέας του 
υπουργού Εξωτερικών, Ρίτσαρντ 
Μαλς, τόνισε ότι το τραγικό αυτό 
συµβάν υπογραµµίζει για άλλη µια 
φορά την ανάγκη να λειτουργήσουν 
όσο πιο σύντοµα γίνεται τα κέντρα 
κράτησης στο Νησί Μάνους και στο 
Ναούρου.
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Με άδεια οδήγησης HR
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στον Γιάννη 0412 242 491 ή 0402 511 146

ZHTEITAI
ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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kosmos@kosmos.com.au

Με γνώσεις Ελληνικών-Αγγλικών
και εφαρµογών γραφείου

(ΜS Office)
Aποστολή βιογραφικών

Πληροφορίες

(02) 9568 3766

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Eίστε εργένης, έχετε μικρά πάρτι γενεθλίων  
ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκδήλωσης;

Έχετε γονείς, αδέλφια, συγγενείς που σας προβληματίζουν 
με το φαγητό τους, τι θα φάνε και πότε 

γιατί δεν προλαβαίνετε εσείς;
Γι’ αυτό ειμαστε εμεισ εδώ.

Διαθέτουμε 14 διαφορετικά ελληνικά φαγητά, 
λαδερά, με κρέας, με κοτόπουλο, ζυμαρικά 

και ότι τραβάει η όρεξή σας.
μεταΦόΡα Κατ’ όιΚόΝ δώΡεαΝ

τιμεσ όιΚόΝόμιΚότατεσ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε

0408 883 137
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Γνήσιο ελληνικό εστιατόριο με περισσότερες 

από 50 θέσεις καθήμενων σε καταπληκτική τοποθεσία.
Ο κύκλος εργασιών του εστιατορίου  

ανέρχεται στις $800.000.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τον Έρικ στο 0416 179 876, 

ή με τον Πίτερ στο 0433 000 700 14
92

3

Ο κ. Στιβ Μπρακς


