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Τα απολυµαντικά θα ήταν περιττά αν 
οι επιφάνειες των σπιτιών µας έµοιαζαν 
µε τα φτερά του τζίτζικα. Τα τελευταία πει-
ράµατα αποκαλύπτουν ότι οι διαφανείς 
µεµβράνες των φτερών του είναι καλυµ-
µένες µε νανοδοµές που ξεχειλώνουν τα 
βακτήρια και τελικά τα διαλύουν.

Υλικά µε αντιµικροβιακές ιδιότητες 
χρησιµοποιούνται σήµερα ευρέως σε νο-
σοκοµεία, ή ακόµα και σε προϊόντα για το 
σπίτι, βασίζονται όµως σε ουσίες τοξικές 
για τα µικρόβια, όπως είναι για παρά-
δειγµα τα σωµατίδια χαλκού ή αργύρου. 
Αντίθετα, οι αντιµικροβιακές ιδιότητες 
του τζίτζικα Psaltoda claripennis, ενός εί-
δους που ζει στην Αυστραλία, οφείλονται 
αποκλειστικά στη µικροσκοπική δοµή 
της επιφάνειας των φτερών.

Οι ψηφοφόροι των δυτικών προα-
στίων του Σίδνεϊ προτιµούν τον Κέβιν 
Ραντ – αντί της Πρωθυπουργού Τζούλια 
Γκίλαρντ – στην αρχηγία του Εργατικού 
Κόµµατος. Αυτό αποκαλύπτει έρευνα που 
έκανε η εταιρία ReachTEL για λογαριασµό 
του τηλεοπτικού καναλιού 7.

Συγκεκριµένα, ο Κέβιν Ραντ αν οι ψη-
φοφόροι του δυτικού Σίδνεϊ είχαν να επι-
λέξουν ανάµεσα στον Κέβιν Ραντ και την 
Τζούλια Γκίλαρντ για την πρωθυπουργία 
της χώρας, συγκεντρώνει το 74,5% των 
προτιµήσεων των ψηφοφόρων των δυτι-
κών προαστίων του Σίδνεϊ, για την Πρω-
θυπουργία. Η κα Γκίλαρντ συγκεντρώνει 
µόνο το 25,5%.

Επίσης η ίδια δηµοσκόπηση αποκα-

λύπτει ότι το 42% των ψηφοφόρων 11 
εκλογικών εδρών του δυτικού Σίδνεϊ θα 
ψήφιζαν το Εργατικό Κόµµα στις επικεί-
µενες εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου, αν 
στην αρχηγία της παράταξης ήταν ο Κέβιν 
Ραντ.

Παρόλα αυτά, τόσο ο κ. Ραντ όσο και 
η κα Γκίλαρντ, είναι λιγότερο δηµοφιλείς 
στα δυτικά προάστια της µεγαλούπολης, 
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπο-
λίτευσης, Τόνι Άµποτ.

Συγκεκριµένα, ο κ. Άµποτ εµφανίζεται 
ως προτιµητέος Πρωθυπουργός συγκε-
ντρώνοντας το 39,2% των ψήφων και 
ακολουθούν ο κ. Ραντ µε 26%, ο κ. Μάλ-
κολµ Τέρνµπολ µε 22,1% και η κα Γκί-
λαρντ µε 13,2%.

Προτιμητέος Πρωθυπουργός 
στο δυτικό Σίδνεϊ ο Τόνι Άμποτ

«Οµιλείτε ελληνικά; Προσλαµβάνε-
στε!». Αυτό θα µπορούσε να είναι το κεί-
µενο της αγγελίας πολλών διεθνών εται-
ρειών, οι οποίες αναζητούν υπαλλήλους 
όλων των ειδικοτήτων και εκπαιδευτι-
κών βαθµίδων, µε γνώµονα τη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας.

Εταιρείες, αλλά και ιδιώτες του εξωτε-
ρικού, αναζητούν να προσλάβουν έλλη-
νες γιατρούς, µηχανικούς, προγραµµα-
τιστές, αναλυτές, στελέχη εξυπηρέτησης 
πελατών και άτοµα για τη φροντίδα παι-
διών και ηλικιωµένων. Βασική προϋπό-
θεση για όλες τις θέσεις είναι η γνώση 
ελληνικών και η κατοχή των εκάστοτε 
τυπικών προσόντων.

Βρείτε δουλειά 
µε προσόν 
την... ελληνική 
γλώσσα

Ο άντρας που κατηγορείται για τον βι-
ασµό και τη δολοφονία της Jill Meagher 
στη Μελβούρνη, επιβαρύνεται µε δύο 
νέες κατηγορίες για σεξουαλικές επι-
θέσεις που έγιναν κοντά στην περιοχή 
Σεντ Κίλντα πέρσι.

Συγκεκριµένα, ο Άντριαν Έρνεστ 
Μπάιλεϊ,, 41 χρόνων, κατηγορείται για 
άλλους δύο βιασµούς που έγιναν στις 5 
Απριλίου και στις 15 Ιουλίου στο Έλ-
γουντ και στο Μπαλακλάβα αντίστοιχα.

Η δίκη του Μπάιλεϊ, για τον βιασµό 
και την δολοφονία της Meagher, υπαλ-
λήλου του αυστραλιανού κρατικού ραδι-
οφώνου του ABC, αρχίζει την ερχόµενη 
βδοµάδα. Το πτώµα της άτυχης κοπέλας 
είχε εντοπιστεί τον περασµένο Σεπτέµ-
βριο θαµµένο κοντά σε χωµατόδροµο 
στην περιοχή Γκίσµπορν, βορειοδυτικά 
της Μελβούρνης.

Στο εδώλιο για άλλους 
δύο βιασµούς
ο κατηγορούµενος 
δολοφόνος της Τζιλ

Ο Οµοσπονδιακός υπουργός Τριτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, Κρις Μπόουεν, οµο-
λόγησε ότι δεν υπάρχουν πλέον ασφαλείς 
βουλευτικές έδρες και ότι ενόψει των εκλο-
γών της 14ης Σεπτεµβρίου, ο ίδιος θα δώ-
σει µεγάλη µάχη για να επανεκλεγεί.

Ο κ. Μπόουεν, που εκλέγεται στην έδρα 
του δυτικού Σίδνεϊ McMahon, δήλωσε στο 
κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του ABC ότι το 
Εργατικό Κόµµα βρίσκεται αντιµέτωπο πολ-
λών προκλήσεων ενόψει των επόµενων 
εκλογών.

Να σηµειωθεί ότι για να χάσει την έδρα 
του ο κ. Μπόουεν, θα πρέπει να σηµειωθεί 
στροφή ψήφων 8% εναντίον του.

Αντιβακτηριακά 
τα φτερά του τζίτζικα   

«∆εν υπάρχουν 
ασφαλείς έδρες»
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