
O Κόσμος TUESDAY 7 MAY 2013ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 5

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΙΣ Ν.Ν.Ο.

ΧΟΡΟΣ
Για τη Γιορτή της Μητέρας

Παρασκευή 10 Μαϊου 2013 – 7 μ.μ.
Λέσχη Μεγ. Αλεξάνδρου

Livingstone Rd. Marrickville
Οι απαιτήσεις των παιδιών από τη Μητέρα είναι πολλές...

Η μητέρα έχει μόνο μια απαίτηση, να συνεορτάσει 
τη γιορτή της με τα παιδιά της, τα εγγόνια, την οικογένεια.

Θα σας διασκεδάσει η ορχήστρα της Λέσχης 
πλαισιωμένη από τον Αποστόλη Τόλια στο κλαρίνο 

και τη Μαρία Τόλια στο τραγούδι.

Εισιτήρια $30.00 μετά φαγητού, 
 παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν.

Κωνσταντίνος Κιτσαντώνης 9809 4549
Νίκος Βαγεράκας 9810 4418
Ευάγγελος Τασιούλας 9807 1947

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΥΜΕ
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Νίκος Βαγιεράκας

Το όνειρο κάθε Έλληνα επιχειρεί να κάνει 
πράξη η 24χρονη Άννα Φωτάκη από το Ηρά-
κλειο που κατάφερε να προκριθεί στην τελική 
25άδα των ανθρώπων που διεκδικούν µία 
από τις έξι καλύτερες δουλειές του κόσµου. 

Η Άννα πήρε µέρος στο διαγωνισµό του 
Υπουργείου Τουρισµού της Αυστραλίας που 
ξεκίνησε πριν από µερικούς µήνες στο πλαί-
σιο του όποιου χιλιάδες άνθρωποι υπέβαλλαν 
αιτήσεις για να διεκδικήσουν τις έξι καλύτερες 
δουλειές του κόσµου.

Ποιες είναι όµως οι έξι πολυπόθητες δου-
λειές; Chief funster (κωµικός) στη Νέα Νότια 
Ουαλία, lifestyle photographer (φωτογρά-
φος µόδας) στη Μελβούρνη, taste master 
(γευσιγνώστης) στη ∆υτική Αυστραλία και 
ακόµα τρεις: park Ranger (∆ασοφύλακας στο 

Κουίνσλαντ), wildlife caretaker (προστάτης 
της άγριας ζωής) στη Νότια Αυστραλία και 
outback adventurer (Εξερευνητής της έρηµης 
αυστραλιανής ενδοχώρας) στη Βόρεια Επι-
κράτεια.

Η 24χρονη Άννα διεκδικεί τη θέση του 
taste master µαζί µε 24 ακόµα ανθρώπους 
που επιλέχθηκαν ανάµεσα από χιλιάδες. 

Ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει 
στην ∆υτική Αυστραλία για να ανακαλύψει τα 
καλύτερα οινοποιία, εστιατόρια και ντόπιους 
παραγωγούς και να µοιραστεί τις γαστρονοµι-
κές περιπέτειες αυτές µέσω διαδικτύου. 

Ο τελικός νικητής για κάθε θέση θα επιλεγεί 
ανάµεσα από τους 25 που πέρασαν στο επό-
µενο στάδιο και το όνοµά του θα ανακοινωθεί 
στις 21 Ιουνίου.

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Άννα Φωτάκη θα κληθεί να ανακαλύψει 
αν νικήσει τα καλύτερα οινοποιία

Η Πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ ζήτησε από τα στελέχη 
του κόµµατός της να τα δώσουν όλα στους επόµενους τέσσερις 
µήνες, τονίζοντας ότι η ίδια είναι πανέτοιµη για να οδηγήσει 
την παράταξή της σε νίκη στις εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου.

Σε συνέντευξή της στο κρατικό κανάλι του ABC, η κα Γκί-
λαρντ επιχείρησε να δώσει την τονωτική ένεση στα µέλη του 
Εργατικού Κόµµατος, δηλώνοντας η ίδια «πανέτοιµη για να 
οδηγήσει την παράταξη σε νίκη στις επόµενες εκλογές».

Η Πρωθυπουργός οµολόγησε ότι θα είναι µια δύσκολη πο-
λιτική µάχη, αλλά υπογράµµισε ότι αισιοδοξεί πως την ηµέρα 

των εκλογών «οι ψηφοφόροι θα προτιµήσουν το Εργατικό 
Κόµµα που δίνει έµφαση στη δηµιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, παρά τον Συνα-
σπισµό του Τόνι Άµποτ που σκοπεύει να προβεί σε µεγάλες 
περικοπές στις κρατικές δαπάνες».

Η κα Γκίλαρντ τόνισε ότι οι επόµενοι τέσσερις µήνες, δεν 
είναι για τους δειλούς και τους µικρόψυχους και εξέφρασε την 
αισιοδοξία ότι παρόλο που το Εργατικό Κόµµα δέχεται αυτή 
την περίοδο αυστηρή κριτική, εντούτοις µπορεί να κερδίσει τις 
εκλογές της 14ης Σεπτεµβρίου.

Αισιόδοξη για νίκη στις εκλογές 
της 14ης Σεπτεμβρίου η Γκίλαρντ

Σε πολύ χαµηλά επίπεδα συνεχίζει να βρίσκεται η 
δηµοτικότητα του Εργατικού Κόµµατος στη Ν.Ν.Ουα-
λία, σύµφωνα µε τελευταία δηµοσκόπηση που διενήρ-
γησε η εταιρία Newspoll. 

∆ύο χρόνια µετά την συντριπτική νίκη του Συνα-
σπισµού Φιλελεύθερων – Εθνικών στην πολιτεία, η 
δηµοτικότητα του Εργατικού Κόµµατος συνεχίζει να 
βρίσκεται στο πολύ χαµηλό ποσοστό του 28%, ενώ η 
κυβέρνηση του κ. Μπάρι Ο’Φάρελ έχει την υποστήρι-
ξη του 48% των ψηφοφόρων.

Τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης – για την περί-
οδο Μαρτίου/Απριλίου – δηµοσιεύθηκαν στο χθεσινό 
φύλλο της εφηµερίδας The Australian. 

Μετά την καταµέτρηση των ψήφων προτίµησης, ο 
Συνασπισµός προηγείται του Εργατικού Κόµµατος µε 
61% έναντι 39%. Την ίδια ώρα, ο κ. Ο’Φάρελ συνεχί-
ζει να είναι ο προτιµητέος Πρωθυπουργός της πολιτεί-
ας, µε 52% έναντι 20% του Αρχηγού της Αντιπολίτευ-
σης, Τζον Ρόµπερτσον.

Πολύ πίσω από τον Συνασπισµό
το Εργατικό Κόµµα στη Ν.Ν.Ο.

Σε 103 ανήλθε ο αριθµός των θυµάτων των τροχών 
στο Κουίνσλαντ, µετά τον θάνατο άλλων 5 ατόµων σε 
τροχαία δυστυχήµατα που έγιναν το Σαββατοκύριακο.

Την ίδια περίοδο πέρσι, ο αριθµός των θυµάτων 
των τροχών ήταν κατά 14 µικρότερος.

Την Κυριακή, ένας άντρας σκοτώθηκε σε τροχαίο 
δυστύχηµα στο Toowoomba στις 12.30 µ.µ., ενώ τέσ-
σερις ώρες αργότερα σκοτώθηκε ο οδηγός ενός φορ-
τηγού όταν έχασε τον έλεγχο του οχήµατός του και 
ανετράπη κοντά στο Cloncurry.

Άλλα τρία άτοµα είχαν σκοτωθεί σε τροχαία δυστυ-
χήµατα που έγιναν το Σάββατο στο Τάουνσβιλ και στο 
Μάουντ Άϊσα αντίστοιχα.

Σε 103 ο αριθµός των θυµάτων 
των τροχών στο Κουίνσλαντ


