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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.

 
 

 

 
Volunteers Wanted! 

 
HPSOP is looking for volunteers (50yrs+) who speak, 
read and write English well, and also speak Greek, to talk 
about health issues to groups of Greek older people in 
Sydney Metro area. Applications close 6 June 2016. Call: 
Habib/Kate: 9281 3588 or 1800 451 488 or email: 
health@cpsa.org.au 

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, 0405 467 069
και ζητήστε τον κ. Μανώλη

Mάλκολµ Τέρνµπουλ: Ο Άµποτ 
µπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο 
στις εκλογές ή να µας βλάψει

Ο
Τόνι Άµποτ έχει την ευκαιρία να 
βοηθήσει αποφασιστικά την προ-
σπάθεια µας στην επερχόµενη προ-
εκλογική εκστρατεία, δήλωσε ο 

πρωθυπουργός λίγες ώρες µετά την δήλωση 
του προκατόχου του στην οποία ανέφερε ότι 
ο Μάλκολµ Τέρνµπουλ θα πάει στις εκλογές 
βασίζοντας την εκστρατεία του στην οικονο-
µική πολιτική της δικής του κυβέρνησης. Ο 
Τόνι Άµποτ που εκδιώχθηκε από την πρω-
θυπουργία τον Σεπτέµβριο, δήλωσε στο Sky 
News το βράδυ της ∆ευτέρας ότι η πολιτική 
του κληρονοµιά συνεχίζεται. «Η κυβέρνηση 
Tέρνµπουλ θα πάει στις εκλογές ποντάροντας 
στις επιτυχηµένες πολιτικές της κυβέρνησης 
µου όπως τον έλεγχο των µεταναστευτικών 
ροών, την οριστικοποίηση των συµφωνιών 
ελεύθερου εµπορίου, και την ισχυρή εθνι-
κή πολιτική όσον αφορά στην ασφαλεία της 
χώρα», είπε ο κ. Άµποτ. Με τη σειρά του ο κ. 
Τέρνµπουλ δήλωσε την Τρίτη στο Macquarie 
Radio ότι η είσοδος του Άµποτ στην επερχό-
µενη προεκλογική εκστρατεία θα µπορούσε 
να ενισχύσει την κυβέρνηση ή να της προκα-
λέσει σοβαρά προβλήµατα. Αφορµή για την 

αντίδραση του πρωθυπουργού ήταν η δήλω-
ση που έκανε απο το Λονδίνο, ο κ. Άµποτ. 
Αν και επαίνεσε τον κ. Τέρνµπουλ για την 
απόφαση του για διάλυση της βουλής και της 
γερουσίας και την προσφυγή στις κάλπες αν 
τα νοµοσχέδια που ετοιµάζεται να καταθέσει 
στη Γερουσία µπλοκαριστούν από τους Ερ-
γατικούς και τα µικρότερα κόµµατα, δεν πα-
ρέλειψε να προσθέσει: «Είναι πολύ εύκολο 
για µένα να βοηθήσω στην προεκλογική εκ-
στρατεία τον κ. Τέρνµπουλ γιατί η κυβέρνηση 
του πάει στις εκλογές έχοντας να προβάλει 
κυρίως το έργο της δικής µου κυβέρνησης 
». Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μπιλ Σόρτεν 
ανέφερε ότι υπάρχει «σαφής πικρία» µεταξύ 
του κ Τέρνµπουλ και του προκατόχου του και 
πρόσθεσε ότι στο κόµµα τους διεξάγεται ένα 
εσωτερικός πόλεµος.
«Η αλήθεια είναι ότι το 80 τοις εκατό των 
νόµων που έχει φέρει προς ψήφιση στο Κοι-
νοβούλιο, ο κ. Τέρνµπουλ σχεδιάστηκαν από 
τον Άµποτ. ∆εν έχει σηµασία ποιος είναι αρ-
χηγός του Φιλελεύθερου Κόµµατος καθώς και 
οι δύο ακολουθούν την ίδια πολιτικκή”, κατέ-
ληξε ο κ. Σόρτεν.

∆ύο συλλήψεις υπόπτων για χρηµατοδότηση 
τροµοκρατικής οργάνωσης
Έναν 20χρονο και µια 16χρονη συνέλαβε η αστυνοµία στο 
Σίδνεϊ µε την υποψία της χρηµατοδότησης οµάδων που 
δρουν για λογαριασµό του Ισλαµικού Κράτους (IS). Σύµφω-
να µε τον εκπρόσωπο της αστυνοµίας της ΝΝΟ η κατηγο-
ρία είναι πολύ σοβαρή και τιµωρείται µε έως και 25 χρόνια 
φυλάκιση. Ο 20χρονος ήταν υπό παρακολούθηση εδώ και 
αρκετό καιρό αλλά η κοπέλα δεν ήταν γνωστή στην αστυ-
νοµία. Οι δύο κατηγορούµενοι γνώριζαν ο ένας τον άλλον 
και συνελήφθησαν µαζί στο Guildford, στο δυτικό Σίδνεϊ. Ο 
εκπρόσωπος της αστυνοµίας είπε επίσης ότι το συγκεκριµένο 
ποσό των χρηµάτων που είχαν σταλεί στο εξωτερικό µε πι-
θανό στόχο την  χρηµατοδοτήσει τροµοκρατικής οργάνωσης 
θα αναφερθεί στο δικαστήριο. Τον Ιανουάριο, είχε συλλη-
φθεί ο 18χρονος Σαχέµ Μπάιντα, επίσης κάτοικος Guildford 
από την ίδια οµάδα καταπολέµησης της τροµοκρατίας και του 
απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες για κατοχή των εγγράφων 
που µπορούν να διευκολύνουν τροµοκρατικές πράξεις .


