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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

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
2 WOOLCOTT ST, EARLWOOD ΤΗΛ: 9718 7195

Ζητούνται Υπάλληλοι

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ ζητάει να προσλάβει 
υπεύθυνα άτοµα για µόνιµη ή µερική απασχόληση 

στον Οίκο Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Earlwood. 
Οι λειτουργικές θέσεις εργασίας είναι για άτοµα  

που θέλουν να εργαστούν σαν 
Προσωπικοί Φροντιστές Ηλικιωµένων (Personal Care Assistant)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον Οίκο 
Ευγηρίας «Ελληνικό Σπίτι» στο Τηλ: (02) 9718 7195

Πάνω από 100 συµµετοχές στον 
διάσηµο αγώνα Σίδνεϊ – Χόµπαρτ

Στα 14 τα θύµατα των τροχαίων κατά 
τη διάρκεια των γιορτινών ηµερών

Με αρκετά προβλήµατα για ορισµένα 
από τα φαβορί ξεκίνησε ο διάσηµος 
ιστιοπλοϊκός αγώνας Σίδνεϊ – Χό-
µπαρτ, που διεξάγεται κάθε χρόνο 
την περίοδο των Χριστουγέννων στην 
Αυστραλία και κυριαρχεί στα αθλητι-
κά δρώµενα του Νοτίου Ηµισφαιρίου. 
Αυτή είναι η 71η διοργάνωση, στην 
εκκίνηση της οποίας βρέθηκαν περισ-
σότερα από 100 σκάφη, ορισµένα από 
τα οποία προέρχονταν για πρώτη φορά 
και από την Κίνα. Ξεκινώντας από το 
Σίδνεϊ, οι συµµετέχοντες πρέπει να δι-
ασχίσουν περίπου 630 ναυτικά µίλια 
στην θάλασσα της Τασµανίας, ώστε να 
φτάσουν στον τερµατισµό, στο λιµά-
νι του Χόµπαρτ. Καλύτερα από όλους 

ξεκίνησε και στην φετινή διοργάνωση 
το αµερικανικό σκάφος Comanche, το 
οποίο ωστόσο προηγούνταν και στην 
περσινή κούρσα αλλά στο τέλος ηττήθη-
κε από το Wild Oats. Το Αυστραλιανό 
supermaxi γιοτ, που και φέτος βρίσκε-
ται µεταξύ των πρωτοπόρων, στο ξεκί-
νηµα τουλάχιστον, είχε τότε κερδίσει 
για 8η φορά τον σπουδαίο ιστιοπλοϊ-
κό αγώνα τερµατίζοντας σε 2 ηµέρες, 
2 ώρες, 3 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. 
Πέρα από Comanche και το Wild Oats, 
στην τριάδα των σκαφών που προη-
γούνται στον φετινό αγώνα βρίσκεται 
και το Rambler. Ο τερµατισµός στο Χό-
µπαρτ, την πρωτεύουσα του νησιού της 
Τασµανίας, αναµενόταν να γίνει χθες.

Ο αριθµός των θυµάτων των τροχαίων ατυχηµάτων έφτασε τους 14 µετά και την προ-
χθεσινή µέρα όπου πέντε ακόµη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόµους της 
χώρας. Ένας µοτοσικλετιστής ηλικίας 30 ετών σκοτώθηκε όταν έπεσε από το όχηµα 
του στο Mount Nebo, στο Queensland το Σάββατο. Στο Ρίτσµοντ, στο δυτικό Σίδνεϊ, 
µια 78χρονη γυναίκα σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το δρόµο το από-
γευµα του Σαββάτου. Νωρίτερα, µια άλλη γυναίκα πέθανε αφού χτυπήθηκε από ένα 
αυτοκίνητο στην εθνική οδό Newell στη Νέα Νότια Ουαλία. Επίσης στη Νέα Νότια 
Ουαλία, µια 26χρονη γυναίκα σκοτώθηκε µετά από σύγκρουση τριών αυτοκινήτων 
κοντά στο Yass. ∆ύο ακόµη άτοµα που εµπλέκονται στη σύγκρουση υποβλήθηκαν σε 
θεραπεία για ελαφρά τραύµατα και υποβλήθηκαν σε υποχρεωτικές εξετάσεις αίµατος 
και ουρών. Στη Βικτώρια, ένας άντρας 50 χρονών σκοτώθηκε όταν το φορτηγό του 
χτύπησε σε ένα δέντρο στη Hume Highway. Στη ∆υτική Αυστραλία, ένα εννιάχρονο 
κοριτσάκι σκοτώθηκε την ηµέρα των Χριστουγέννων όταν το Ute στο οποίο βρισκόταν 
συνετρίβη στην εθνική οδό Coolgardie-Esperance. Μια γυναίκα σκοτώθηκε επίσης σε 
σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην Καµπέρα την ηµέρα των Χριστουγέννων, και λίγες 
ώρες µετά ένας ακόµη άνδρας 43 ετών πέθανε στο νοσοκοµείο αφού χτυπήθηκε από 
δύο αυτοκίνητα στη Νέα Νότια Ουαλία την παραµονή των Χριστουγέννων. Η Βόρεια 
Επικράτεια είναι Πολιτεία που µέχρι στιγµής δεν έχουν καταγραφεί τυχόν θάνατοι 
από τροχαία ατυχήµατα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΨΗΣΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

για ελληνικό µαγαζί στο Σύδνεϋ
Επίσης νέος ή νέα για εξυπηρέτηση πελατών 

και βοηθός κουζίνας

Παρακαλούµε τηλεφωνήστε 
0498 659 927 ή 0498 659 928




