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ZHTEITAI
Κυρία για τη φροντίδα δύο μικρών παιδιών, 

3 μέρες τη βδομάδα, 5 ώρες την ημέρα 
($15 την ώρα). Οι ενδιαφερόμενες 

παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν 
με την Βιολέτα στο 0414 455 169.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πρεσαδόρος για πλήρη απασχόληση (full 

time) σε στεγνοκαθαριστήριο του Vaucluse. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοι-

νωνήσουν με τον Kerry στο 0400 076548.

Η EURO FORMWORK AUSTRALIA 
CONSTRUCTIONS PTY LTD

έχει ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
& ζητά ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ τεχνίτες  

για full time απασχόληση (6 ηµέρες)
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ
Κύριος ζητά κυρία ηλικίας έως 65 ετών 
για να ταξιδέψουν παρέα και να περά-

σουν όµορφα. ∆ύο εβδοµάδες στο Surfers 
Paradise και το Μάϊο στην Ελλάδα. 

Όλα τα έξοδα πληρωµένα.
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλεφωνήστε 9863 2743 
και ζητήστε τον κ. Μανώλη

Παρ’ ολίγον θύµα της τροµοκρατικής επίθεσης 
ο Αυστραλός πρεσβευτής στην Αγκυρα

Ιδιοκτήτες κουνελιού προσπάθησαν να πείσουν 
την αστυνοµία ότι είναι ινδικό χοιρίδιο 

Τ
ουλάχιστον 34 νεκροί και 125 τραυµατί-
ες είναι ο απολογισµός της επίθεσης µε 
παγιδευµένο αυτοκίνητο χθες αργά το 
απόγευµα στο κέντρο της Άγκυρας, τρεις 

εβδοµάδες µετά την επίθεση αυτοκτονίας που 
είχε προκαλέσει τον θάνατο 29 ανθρώπων στην 
τουρκική πρωτεύουσα. Η υπουργός Εξωτερικών 
Τζούλι Μπίσοπ καταδίκασε την επίθεση και απο-
κάλυψε ότι ο πρεσβευτής της στην Άγκυρα µόλις 
που γλίτωσε από την επίθεση. «Ήταν µέσα στο 
αυτοκίνητο όταν η βόµβα εξερράγη, σε απόστα-
ση µόλις 20 µέτρων», είπε. «Ο πρεσβευτής µας 
έχει κάπως κλονιστεί, αλλά έχει επικεντρωθεί 
στο να κάνει τη δουλειά του και να διασφαλί-
σει ότι οι Αυστραλοί που µπορεί να χρειαστούν 
υποστήριξη αυτή τη στιγµή στην Τουρκία θα την 
λάβουν», είπε η Αυστραλή ΥΠΕΞ. «∆εν νοµίζω 
ότι ήταν στόχος», τόνισε. Από την πλευρά του ο 
Αυστραλός πρεσβευτής στην Τουρκία, ο Τζέιµς 
Λάρσεν, µε tweet του δηλώνει συγκλονισµένος 
από την «σοκαριστική τροµοκρατική επίθεση».

Οι ιδιοκτήτες ενός κουνελιού στο Κουίν-
σλαντ προσπάθησαν ανεπιτυχώς να πεί-
σουν τους αστυνοµικούς ότι το κατοικίδιό 
τους ήταν ινδικό χοιρίδιο. Η αστυνοµία 
βρήκε το κουνέλι σε ένα κλουβί µέσα σε 
ένα τροχόσπιτο στο Springwood, νότια του 
Μπρίσµπεν, όταν κλήθηκαν στο συγκεκρι-
µένο σπίτι µε αφορµή άλλο περιστατικό. Η 
αστυνοµία είπε ότι οι ιδιοκτήτες προσπά-
θησαν ανεπιτυχώς να τους πείσουν ότι το 
ζώο ήταν στην πραγµατικότητα ένα ινδικό 
χοιρίδιο. Εκπρόσωπος της Αστυνοµίας 

Κουησλάνδης είπε ότι οι ιδιοκτήτες ενδέ-
χεται να αντιµετωπίσουν κυρώσεις καθώς 
η κατοχή κουνελιού είναι παράνοµη στην 
Πολιτεία. Το Κουίνσλαντ έχει τους πιο 
αυστηρούς νόµους όσον αφορά στην κα-
τοχή κουνελιών και οι ποινές για όσους 
ιδιοκτήτες δεν έχουν την κατάλληλη άδεια 
µπορεί να φτάσουν µέχρι το πρόστιµο των 
44.000 δολαρίων και τους έξι µήνες φυ-
λάκιση. Το κουνέλι στάλθηκε σε καταφύ-
γιο διάσωσης ζώων στο Grafton,της  Νέας 
Νότιας Ουαλίας.


