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Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 

Αντώνη Σέντα

485 Μarrickville Road • Dulwich Hill NSW 2203 • Tel.: 02 9569 1885

Fruit and vegetable supplies
Sentas BrosEλληνικό οπωροπωλείο

Την υπόσχεση ότι θα ανακοινώσει την πολιτική του Συνασπι-
σµού στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων, µέσα στις επόµενες 
λίγες βδοµάδες, έδωσε την Κυριακή ο Αρχηγός της Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης, Τόνι Άµποτ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι 10, ο 
κ. Άµποτ τόνισε ότι η πολιτική του Συνασπισµού στις εργασιακές 
σχέσεις, περιλαµβάνει «προσεκτικές, επιφυλακτικές και υπεύθυ-
νες αλλαγές» στο Νόµο ∆ίκαιης Εργασίας (Fair Work Act).

Υπογράµµισε ακόµη ότι θα γίνουν µεταρρυθµίσεις στην Αυ-
στραλιανή Υπηρεσία Οικοδοµών, θα ιδρυθεί µια νέα υπηρεσία 
που θα ελέγχει τα εργατικά συνδικάτα και θα καθιερωθούν νέοι 
νόµοι κάτω από τους οποίους θα επιβάλλονται τα ίδια πρόστι-
µα σε εκπροσώπους εργατικών συνδικάτων και διευθυντές επι-
χειρήσεων που δεν θα τηρούν τους νόµους περί εργασιακών 
σχέσεων.

Ο τριών ετών Ted Johnson, από τη 
Μελβούρνη, που γεννήθηκε χωρίς 
κάτω άκρα, µπορεί πλέον να αγορά-
σει το πρώτο του ζευγάρι παπούτσια.

Ο µικρός Ted µαθαίνει να περπα-
τάει µε τα καινούρια του προσθετικά 
µέλη, τα οποία έχουν προσαρτηµέ-
νες στην άκρη τους και πατούσες για 
πρώτη φορά.

Όταν η µητέρα του Abbie ήταν 
έγκυος στον Ted οι γιατροί διαπίστω-
σαν ότι το έµβρυο που κυοφορούσε 
έπασχε από µια σπάνια ασθένεια, την 
ηµιµέλεια κνήµης, εξαιτίας της οποί-
ας το οστό της κνήµης λείπει είτε µε-
ρικώς είτε εντελώς ενώ ενδέχεται να 
υπάρχει και παραµόρφωση του πο-
διού. Ένα χρόνο µετά τη γέννησή του 
οι γονείς του Ted πήραν την απόφα-
ση να ακρωτηριαστούν τα κάτω άκρα 
του γιου τους.

Από τότε ο Ted είχε δοκιµάσει 
διάφορα είδη προσθετικών µελών, 
όµως αυτή ήταν η πρώτη φορά που 
δοκίµαζε ένα ζευγάρι που είχε και 
πατούσες.

Με το που τα φόρεσε άρχισε ήδη 
να κινείται µε µεγάλη άνεση. «Είναι 
απίστευτος. Τίποτε δεν τον σταµα-
τάει. ∆εν το πιστεύω πόσο καλά τα 
πάει. Για πρώτη φορά στη ζωή του 
θα αγοράσει παπούτσια», είπε η µη-
τέρα του.

Ο μικρός Ted θα αγοράσει 
για πρώτη φορά παπούτσια

Σε λίγες βδοµάδες θα ανακοινωθεί 
η πολιτική του Συνασπισµού
στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων
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