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Η EURO FORMWORK AUSTRALIA 
CONSTRUCTIONS PTY LTD

ζητά για full time απασχόληση (6 ηµέρες) 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ τεχνίτες για καλουπώµατα 

και εργάτες για οικοδοµή. Αρχίζετε δουλειά αµέσως.
Συνταξιούχοι τεχνίτες ευπρόσδεκτοι. Τηλ. 9719 8850

Παρακαλούµε αποστείλατε τα βιογραφικά σας 
στον κ. Γιώργο Ζορµπά 

στο email: euroformworkaust@bigpond.com

ZHTOYNTAI

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας

0404 676 366

Γραφείο: 02 9594 5379

Κινητό: 0414 381 996

Σκεπές
Χτισίµατα

Remove Asbestos

∆ενδροκοµεία
Driveways
Βαψίµατα

Πλακάκια
Καθαρισµούς

ZHTEITAI
Γυναίκα για καθάρισμα σπιτιού

15 ώρες την εβδοµάδα, περιοχή Greenacre
Θα πρέπει να έχει δικό της αυτοκίνητο.  
Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται: 

παραλαβή ταχυδροµείου,  
τραπεζικές συναλλαγές και ψώνια.
Επικοινωνήστε µε την Χρυσούλα  

στο τηλ. 9642 4801

Θεραπευτικό Μασάζ
� Ηµικρανίες � Κεφαλαλγίες � Πόνο στους ώµους και στα χέρια 

�  Πόνο στη µέση � Πόνο στους γοφούς  � Πόνο στα πόδια και στα πέλµατα 
� Για πόνους σε όλο το σώµα, Παράλυση, Ρευµατισµούς.

Εµπιστευθείτε τον ειδικό θεραπευτή-µασέρ Adam µε 50 χρόνια εµπειρία.

6 χρόνια στο Νοσοκοµείο του Κάντερµπερι ως ειδικός θεραπευτής-µασέρ
16 χρόνια στο Νοσοκοµείο του St. George hospital ως ειδικός θεραπευτής-µασέρ.

28  χρόνια προϋπηρεσία από εργασία στο σπίτι.

Για ραντεβού τηλεφωνήστε: 95848642, 0424 584 058

Ελληνική οικογένεια στο Μάρικβιλ 
ψάχνει να βρει το δίκιο της

Η 
υπόθεση που απασχόλησε ελ-
ληνική οικογένεια που κατοι-
κεί στο Σίντεναµ Ρόουντ του 
Μάρικβιλ δεν λέει να κλείσει 

καθώς η οικογένεια ταλαιπωρείται 
εδώ και περίπου οκτώ χρόνια, από 
τότε που ανακάλυψε ότι υπάρχει κά-
ποια πηγή νερού κάτω από τα υπνο-
δωµάτια. Οι κάτοικοι του σπιτιού 
πλήρωσαν υδραυλικό που τοποθέτη-
σε ηλεκτρική αντλία η οποία βγάζει 
περίπου 10 χιλιάδες λίτρα νερό στο 
δρόµο κάθε δύο µέρες. Όταν αγόρα-
σαν το σπίτι κατά τη δεκαετία του ’70 
το πρόβληµα δεν υπήρχε. Το πρόβλη-
µα άρχισε να παρουσιάζεται όταν οι 
τοπικές αρχές επέκτειναν το Χένσον 
Παρκ που βρίσκεται πίσω από το σπί-
τι τους. Η οικογένεια επικοινωνησε µε 
τον κ. Κυριάκο Κολλιάδη και δηµοσιο-
γράφους των παροικιακών µέσων και 
έστειλε τρεις επιστολές στον Πρέµιερ 
της ΝΝΟ, κ. Μάικ Μπέιρντ. Μέχρι 
σήµερα το πρόβληµα δεν έχει λυθεί. 

Η ∆ηµαρχία του Μάρικβιλ έκανε µία 
προσπάθεια να µαζέψει τα νερά που 
συγκεντρώνονται στην επιφάνεια. Η 
οικογένεια δεν έχει την οικονοµική 
δυνατότητα να βάλει δικηγόρους. Ο 
κ. Κολλιάδης απαυθήνθηκε στον δη-
µοσιογράφο του καναλιού 9, κ. Έντι 
Μάγιερ µε τον οποίο έχει µακρόχρονη 
φιλία έτσι ώστε να βοηθήσει την οικο-
γένεια να προβάλει το πρόβληµα της 
και να βρει µια λύση. “Τέτοια προβλή-
µατα”, λέει ο κ. Κολλιάδης, “υπάρχουν 
πολλά και ειδικά αυτούς που βρίσκο-
νται στην τρίτη ηλικία, η Πολιτεία τους 
αντιµετωπίζει σαν πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας. Προσπαθώ να δώσω κά-
ποιες λύσεις µέσα από την δραστηρι-
ότητα µου µε το κόµµα Seniors United 
NSW”. Σε µια τελευταία εξέλιξη, όπως 
πληροφορούµαστε, η οικογένεια κατέ-
φυγε στο εποπτικό όργανο της Πολι-
τείας και ζήτησε να ελεγχθεί αν ο ∆ή-
µος έχει κάνει αυτό που οφείλει για να 
λυθεί το πρόβληµα.

Το Πανεπιστήµιο Σίδ-
νεϊ έλαβε δωρεά $15 
εκατ. από τον Αυστρα-
λό επιχειρηµατία και 
φιλάνθρωπο κινεζικής 
καταγωγής, Chau Chak 
Wing, για τη δηµιουργία 
ενός νέου µουσείου στην 
πανεπιστηµιούπολη που 
θα καλύπτει 6.000 τε-
τραγωνικά µέτρα. Ο κ. 
Wing είπε ότι η συνει-
σφορά του αυτή έχει ως 
στόχο την έκθεση χιλιά-
δων σηµαντιλών αρχαι-
οτήτων που υπάρχουν 
κλεισµένες σε πανεπι-
στηµιακές αποθήκες και 
λόγω έλλειψης χώρου 
δεν µπορούν να παρου-
σιαστούν στο κοινό.  Το 
Πανεπιστήµιο διαθέ-
τει πάνω από 700.000 
αντικείµενα, ωστόσο, οι 

περισσότεροι θησαυροί 
που προέρχονται από 
τις συλλογές Macleay, 
Nicholson και της Πινα-
κοθήκης. «Επί του παρό-
ντος και λόγω έλλειψης 
της κατάλληλης υποδο-
µής, δεν εκθέτονται και 
έχουν παραµείνει σε 
αποθήκες στο µεγαλύτε-
ρο µέρος της ζωής τους» 
δήλωσε ο διευθυντής 
των µουσείων στο Πανε-
πιστήµιο Σίδνεϊ, David 
Ellis. Μάλιστα, αποκά-
λυψε ότι µερικές από 
τις πρώτες συλλογές του 
πανεπιστηµίου χρονολο-
γούνται από τη δεκαετία 
του 1850.  Στο νέο µου-
σείο θα εκτεθούν αρχαι-
ότητες από την Ελλάδα, 
την Κύπρο, την Ιταλία, 
την Ασία, µια µεγάλη αι-

γυπτιακή συλλογή εντό-
µων και κοσµηµάτων, 
ιαπωνικές ξυλογραφίες 
και σηµαντικά Αυστρα-
λιανά έργα τέχνης. «Τα 
µουσεία είναι σηµαντικό 
µέρος της πολιτιστικής 
ζωής του Σίδνεϊ» δήλωσε 
ο κ. Wing, προσθέτοντας 
ότι η δωρεά στοχεύει 
στην ενίσχυση των φιλι-
κών σχέσεων µεταξύ Αυ-
στραλίας και Κίνας. Στο 
µουσείο θα λειτουργούν 
ειδικά εξοπλισµένες αί-
θουσες µελέτης, όπου 
µαθητές και το ευρύ κοι-
νό θα µπορούν να µελε-
τούν από κοντά πολύτιµα 
αντικείµενα της πολιτι-
στικής κληρονοµιάς.

 (Πηγή: εφηµερίδα  
Νέος Κόσµος)

Στην Αυστραλία διέφυγε ο 35χρονος 
µέτοχος του τουριστικού γραφείου που 
φέσωσε πέραν των 50 επιβατών, ενώ 
ο πεθερός του, αν και συνελήφθη, 
αφέθηκε ελεύθερος για ανθρωπιστι-
κούς κυρίως λόγους.
Η Αστυνοµία υπολογίζει ότι το συγκε-
κριµένο τουριστικό γραφείο, που βρί-
σκεται στον Στρόβολο, στην Κύπρο, 
και έβαλε ήδη λουκέτο, έχει αποσπά-
σει γύρω στις 12 χιλιάδες ευρώ από 

53 πρόσωπα. Στο ΤΑΕ Λευκωσίας 
προσήλθαν µέχρι στιγµής 16 άτοµα 
και προέβησαν σε καταγγελία σύµφω-
να µε την οποία ενώ πλήρωσαν για 
την αγορά εισιτηρίων, αντί εισιτηρί-
ων τούς δόθηκε προκράτηση θέσης µε 
την οποία δεν µπόρεσαν να πετάξουν. 
Ορισµένα πρόσωπα, που βρίσκονταν 
ήδη στο εξωτερικό, αναγκάστηκαν ν’ 
αγοράσουν νέο εισιτήριο για να επι-
στρέψουν στην Κύπρο.

Μουσείο Ελληνικών  
αρχαιοτήτων στο Σίδνεϊ

∆ιέφυγε στην Αυστραλία ο µέτοχος  
ταξιδιωτικού γραφείου που έστησε κοµπίνα


