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QUALITY BLINDS
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Est. 1988

Όλα πρώτης ποιότητας, κουρτίνες, blinds, σίτες, 
shutters και awnings, αυτόματα ή μη αυτόματα. 

Καθαρίζουμε και επιδιορθώνουμε 
παντός είδους blinds.

O γνωστός στην παροικία Jim έχει όλα τα εξαρτήματα
για καθάρισμα ή επιδιορθώσεις. Είμαστε οι μοναδικοί.
Όποιος σας πει ότι τα blinds 50mm, 35mm και 25mm 
ή micro blinds δεν κατασκευάζονται, σας λένε ψέματα.

Ένα τηλέφωνο στον Jim θα μάθετε την αλήθεια.
SHOWROOM: 131 Botany St., Randwick

Jim 0412 270 377 ή Τηλ.: 9340 5050
Μια επίσκεψη θα σας πείσει πολύ περισσότερο από ότι νομίζετε.
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Α SHADE ABOVE THE REST

ΕΛΛΗΝΙΚΟ OΡΘΟΔΟΞΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 

PARRAMATTA

Ζητείται καθητής/τρια ελληνικών  
για το απογευματινό σχολείο.

Ώρες εργασίας: Τρίτη 4-6 μμ

Παρασκευή 4-6 μμ

Καλές αποδοχές και καλοί όροι εργασίας.
Επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Λίτσα
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Eνώ το ανατολικό τµήµα της χώρας βρί-
σκεται στο έλεος καταστροφικών πυρκα-
γιών, η ∆υτική Αυστραλία απειλείται από 

τροπικό κυκλώνα που σχηµατίζεται ανοικτά της 
πολιτείας, και πιστεύεται ότι θα «κτυπήσει» τις 
περιοχές στα βόρεια παράλια µέσα στις επό-
µενες λίγες µέρες. Οι αρµόδιες Αρχές προει-
δοποιούν τους κατοίκους από το Whim Creek 
µέχρι το Onslow να λάβουν µέτρα ώστε να προ-
στατεύσουν  τα σπίτια και τις οικογένειές τους. 
Η προειδοποίηση αφορά τους κατοίκους των 
περιοχών Whim Creek, Roebourne, Wickham, 
Dampier, Karratha, Mardie και Onslow.

Tελευταία φορά που παρατηρήθηκε 
µείωση στη µέση µηνιαία θερµοκρα-
σία του πλανήτη, ήταν τον Φεβρου-

άριο του 1985. Από τότε όµως, για 333 
συνεχόµενους µήνες, η θερµοκρασία αυ-
ξάνεται συνεχώς. Τη δήλωση αυτή έκανε ο 
Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Γκρίφιθ του 
Μπρίσµπαν, Τζέρεµι Ουίλιαµς , ο οποίος 
υποστήριξε ότι, «όταν η θερµοκρασία ξεπερ-
νά τους 42 βαθµούς Κελσίου στο Χόµπαρτ 

της Τασµανίας, τότε κάτι σοβαρό συµβαίνει 
στον πλανήτη». «Αυτό σηµαίνει ότι ζούµε 
την κλιµατική αλλαγή, δηλαδή τη µεταβο-
λή του παγκόσµιου κλίµατος και ειδικότερα 
τις µεταβολές των µετεωρολογικών συν-
θηκών που εκτείνονται σε µεγάλη χρονική 
κλίµακα. Κατά συνέπεια θα πρέπει όλοι να 
αντιληφθούµε τις επιπτώσεις που έχουν οι 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στο περι-
βάλλον», τόνισε ο καθηγητής Ουίλιαµς.

Τροπικός κυκλώνας απειλεί
τη ∆υτική Αυστραλία

«Ζούμε την κλιματική αλλαγή»,
υποστηρίζει Αυστραλός 
ακαδημαϊκός

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ 25 ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ

Στάση εργασίας στο Μπρίσµπαν
από το Συνδικάτο Νοσοκόµων

Σε στάση εργασίας κάλεσε χθες τα 
µέλη του το Συνδικάτο Νοσοκόµων 
του Κουίνσλαντ, στο Νοσοκοµείο 

Πρινς Τσαρλς του Μπρίσµπαν, εις έν-
δειξη διαµαρτυρίας για την απόλυση 25 
συναδέλφων τους.

Εκπρόσωπος του εν λόγω συνδικάτου, 
δήλωσε ότι οι 25 νοσοκόµοι και νοσοκό-
µες απολύθηκαν χωρίς να τους δοθούν 
ικανοποιητικές εξηγήσεις.

Από την πλευρά του ο Γενικός ∆ιευθυ-

ντής του νοσοκοµείου, Τζον Ρόµπερτς, 
τόνισε ότι οι απολύσεις ήταν αποτέλεσµα 
των δραστικών περικοπών στις οποί-
ες προέβη η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
στις επιχορηγήσεις της προς τα δηµόσια 
νοσοκοµεία. Από την πλευρά του το γρα-
φείο του Θησαυροφύλακα Γουέϊν Σουάν, 
υποστήριξε ότι για τις απολύσεις ευθύνε-
ται αποκλειστικά η κυβέρνηση του Κου-
ίνσλαντ, που διαχειρίζεται τα κεφάλαια 
στον τοµέα της υγείας.


