
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 12 FEBRUARY 2016 3AYΣΤΡΑΛΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Σοβαρή κυρία 65 ετών, οικονοµικά ανεξάρτητη, 

ζητά γνωριµία µε κύριο 65-68 ετών, 
επίσης οικονοµικά ανεξάρτητο, µε σκοπό τη φιλία 

και ότι άλλο προκύψει.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  
να στείλουν τα στοιχεία τους στο:

PO Box 164, Canterbury NSW 2193

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΝΟΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ζητούνται άµεσα εθελοντές επισκέπτες για µοναχικούς 
ένοικους γηροκοµείου στα δυτικά προάστεια. 
Μιάµιση µε δύο ώρες κάθε δεκαπενθήµερο. 

Επίσης ζητούνται εθελοντές για τα καθηµερινά προγράµµατα 
φροντίδας για άτοµα άνω των 65 ετών που ζουν στην περιοχή. 

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη.
Οι εθελοντές θα πρέπει να µιλούν Ελληνικά και Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Canterbury 
Earlwood Caring Association τηλ. 9559 4013 και ζητήστε την Μαργαρίτα 

Ζητείται μάγειρας
Ελληνικό εστιατόριο ζητά να προσλάβει  

μάγειρα για a la carte menu. 
Μισθός λίαν  ικανοποιητικός.

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν 
στο 0402 117 359 και να ζητήσουν τον Νίκο.

Aλλαγή ηγεσίας  
για τους Νάσιοναλ
Ο 

Μπάρναµπι Τζόις θα είναι 
ο αντικαταστάτης του Γουό-
ρεν Τρας στην θέση του επι-
κεφαλής του κόµµατος των 

Νάσιοναλ. Μέχρι την ώρα έκδοσης 
της εφηµερίδας δεν είχε γίνει επίση-
µη ανακοίνωση, αλλά σύµφωνα µε 
όλα τα στοιχεία είναι περισσότερο 
από βέβαιο ότι παίρνει το τιµόνι του 
κόµµατος -και της κυβέρνησης δίπλα 
στον Μάλκολµ Τέρνµπουλ- στα χέρια 
του. Πιθανοί υποψήφιοι ήταν µεταξύ 
άλλων ο Ντάρεν Τσέστερ, ο υφυπουρ-
γός Άµυνας που έγινε πρωτοσέλιδο 
το περασµένο έτος, όταν ανακοίνωσε 
την υποστήριξή του στο γάµο ατόµων 
του ιδίου φύλου και πρότεινε ψήφο 
συνείδησης σχετικά µε το θέµα. Η 
θέση του αυτή, σύµφωνα µε αρκε-
τούς συναδέλφους του, ήταν η αιτία 
που του στέρησε την δυνατότητα να 
αναλάβει την αρχηγία του κόµµατος 
του. Ανάµεσα στα φαβορί ήταν και ο 
58χρονος Μάρκ Κάλτον, πρώην ∆ή-
µαρχος του Gwydir Shire που πίεσε 
επιτυχώς Υπουργικό Συµβούλιο να 
παράσχει πρόσθετη χρηµατοδοτική 
στήριξη στους αγρότες που επλήγη-
σαν από την ξηρασία. Έχει δύο φω-
τοβολταϊκά πάρκα µεγάλης κλίµακας 
υποστηρίζει τόσο τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας όσο και την εξόρυξη 
άνθρακα. Τρίτος πιθανός υποψήφι-

ος ήταν ο γαστερεντολόγος Ντέιβιντ 
Γκιλέσµπι ο οποίος πρόσφατα, κατά 
την αλλαγή ηγεσίας των Λίµπεραλ 
είχε επικρίνει τον πρωθυπουργό ζη-
τώντας µια επιπλέον έδρα για τους 
Νάσιοναλ στο υπουργικό συµβούλιο. 
Τέλος, ένα ακόµη όνοµα που είχε 
ακουστεί, ήταν του Λουκ Χαρτσάικερ, 
που εκλέγεται στη ΝΝΟ, στην έδρα 
του Cowper από το 2001. Ο Χαρτσά-
ικερ είναι ο Υπουργός Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης και ∆εξιοτήτων και 
υπηρέτησε ως υφυπουργός απασχό-
λησης υπό τον πρώην πρωθυπουργό 
Τόνι Άµποτ.

Μια έγκυος διαγνώσθηκε ότι προ-
σβλήθηκε από τον ιό Ζίκα, ενώ βρι-
σκόταν στο εξωτερικό, ανακοίνωσαν 
οι υγειονοµικές υπηρεσίες της πολι-
τείας του Κουίνσλαν. Πρόκειται για 
το τρίτο επιβεβαιωµένο κρούσµα του 
ιού Ζίκα στην πολιτεία. Ο Ζίκα προ-
καλεί ελαφριά συµπτώµατα γρίπης 
(πυρετός, πονοκέφαλος, εξάντλη-
ση). Ωστόσο υπάρχει η υποψία ότι, 
στην περίπτωση που προσβάλλει µια 
έγκυο, προκαλεί µια σοβαρή συγγενή 

δυσπλασία του εµβρύου, την µικρο-
κεφαλία, από την οποία πάσχουν τα 
παιδιά που γεννιούνται µε αφύσικα 
µικρό κεφάλι και εγκέφαλο.  Ο Πα-
γκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) 
κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για τη δηµόσια υγεία σε παγκόσµια 
κλίµακα όσον αφορά στον ιό αυτόν, 
λόγω της σχέσης που µπορεί να έχει 
µε µια αύξηση των κρουσµάτων µι-
κροκεφαλίας στη Λατινική Αµερική.

Ένας άνδρας που συνελήφθη από την αστυνοµία οµολόγησε την ενοχή του για 
άσεµνη επίθεση σε διαφορετικά περιστατικά µε θύµατα δύο νεαρά κορίτσια 
που κολυµπούσαν στο πάρκο Berry Springs κοντά στο Ντάργουιν. Σύµφωνα 
µε τις µαρτυρίες στο Ανώτατο ∆ικαστήριο ο 44χρονος Darren Pearce τράβηξε 
το σορτς του 8χρονου κοριτσιού του προς τα κάτω και την άγγιξε ενώ προ-
σπαθούσε να αναρριχηθεί σε ένα τεχνητό καταρράκτη, µέσα στην πισίνα που 
κολυµπούσε, τον Ιούλιο του περασµένου έτους. Ο Pearce είχε κατεβάσει το πα-
τελονάκι από ένα ακόµη εννιάχρονο κορίτσι την ίδια µέρα, νωρίτερα. Το παιδί 
αποµακρύνθηκε και ενηµέρωσε τον πατέρα του. Και τα δύο κορίτσια ήταν σε 
διακοπές, και είχαν επισκεφτεί το πάρκο µε τους γονείς τους. Ο Εισαγγελέας 
ανέφερε στην αγόρευση του ότι οι γονείς των κοριτσιών πίστευαν ότι τα παιδιά 
θα ήταν ασφαλή στο πάρκο. Η δίκη θα συνεχιστεί την επόµενη Πέµπτη.

Έγκυος από το Κουίνσλαντ  
προσβλήθηκε από τον ιό Ζίκα

Άσεµνη επίθεση σε 8χρονα 
κοριτσάκια από 44χρονο


