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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

 
 

 

 
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 

Βετεράνος του πολέµου  
στο Ιράκ κρίθηκε ένοχος για  
ανθρωποκτονία από αµέλεια

Ενίσχυση των νοσοκοµείων µε 5 δις  
υποσχέθηκε στους Πρέµιερ η κυβέρνηση

Ε
νας βετεράνος του πολέµου στο Ιράκ 
απαλάχτηκε από την κατηγορία της 
δολοφονίας της συντρόφου του, κα-
θώς το δικαστήριο την µετέτρεψε σε 

φόνο εξ αµελίας. Ο 32χρονος Ross Albert 
Merrick είχε χτυπήσει την σύντροφο του στο 
κεφάλι σε χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων 
έξω από το εµπορικό κέντρο East Maitland, 
στο Hunter Valley, στις 7 ∆εκεµβρίου 2013. 
Η 35χρονη µητέρα τριών παιδιών έπεσε στο 
έδαφος και υπέστη αιµορραγία στον εγκέφαλο 
µε αποτέλεσµα να φύγει από τη ζωή στο νοσο-
κοµείο δύο εβδοµάδες αργότερα, όταν η οικο-
γένειά της αποφάσισε να απενεργοποιήσει την 
συσκευή υποστήριξης. Η κατηγορούσα αρχή 
υποστήριξε ότι ο δράστης χτύπησε την άτυχη 
γυναίκα µε πρόθεση να την σκοτώσει ή να της 

προκαλέσει σοβαρές σωµατικές βλάβες. Αλλά 
η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο κατηγορού-
µενος σήκωσε τον αγκώνα του αυτόµατα όταν 
η γυναίκα πλησίασε κοντά στο πρόσωπό του. 
Ο κ. Merrick είπε στην απολογία του στο δι-
καστήριο ότι ήταν µια «αυτόµατη αντίδραση» 
εξαιτίας της κατάρτισης του αφού πέρασε οκτώ 
χρόνια στο Βασιλικό Αυστραλιανό Ναυτικό, 
και βρέθηκε τρεις φορές στα πεδία των µα-
χών στο Ιράκ.  Η δίκη ολοκληρώθηκε στις 22 
Μαρτίου και χθες οι 12 ένορκοι αποφάσισαν 
ότι ο Merrick δεν είναι ένοχος για φόνο, αλλά 
για ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ντυµένος µε 
ένα σκούρο γκρι κοστούµι και ροζ πουκάµισο, 
ο κατηγορούµενος κοίταξε την οικογένειά του 
και κούνησε το κεφάλι του, µετά την ανάγνω-
ση της ετυµηγορίας.

Ο Πρέµιερ της Νότιας Αυ-
στραλίας, Jay Weatherill, 
επιβεβαίωσε χθες τις φήµες 
ότι η Οµοσπονδιακή Κυβέρ-
νηση και οι Πολιτειακές Κυ-
βερνήσεις έχουν ξεκινήσει 
συζητήσεις για την χρηµατο-
δότηση των νοσοκοµείων µε 
επιπλέον 5 δις δολάρια. Ο 
πρωθυπουργός έχει εντείνει 
τις προσπάθειες του ώστε να 
διευθετηθεί η µακροχρόνια 
διαµάχη για τη χρηµατοδό-
τηση της δηµόσιας υγείας 
και της παιδειάς πριν από τις 
οµοσπονδιακές εκλογές.
Με τις δηµοσκοπήσεις να 
προειδοποιούν ότι το κόµµα 
του κ. Τέρνµπουλ χάνει έδα-
φος στην κούρσα των εκλο-
γών, οι Πρέµιερ θεωρούν ότι 
είναι η καταλληλότερη στιγµή 
για να πιέσουν την κυβέρ-
νηση να τους επιστρέψει κά-
ποια από τα 80 δισεκατοµµύ-
ρια δολάρια των περικοπών 
που εισηγήθηκε στον προ-
ϋπολογισµό του 2014. Ο κ. 
Weatherill υπήρξε ένας από 
τους κύριους επικριτές των 
περικοπών και διαχώρησε 

την θέση του από αυτήν του 
κόµµατος του προτείνοντας 
την αύξηση του GST ως µια 
λύση για την αύξηση των εσό-
δων. Οδεύοντας προς την συ-
νάντηση του Συµβουλίου των 
Πολιτειακών Κυβερνήσεων 
της Αυστραλίας (COAG) που 
θα γίνει στην Καµπέρα, την 
Παρασκευή, ο κ. Weatherill 
επιβεβαίωσε ότι η οµοσπον-
διακή κυβέρνηση θα προ-
σέλθει µε πρόταση που θα 
περιλαµβάνει την ενίσχυση 
της δηµόσιας υγείας µε 5 
δισεκατοµµύρια δολάρια. Ο 

Πρωθυπουργός έχει δηλώσει 
ότι θα επιδιώξει να βρεθεί 
κοινό έδαφος µε τις Πολιτεί-
ες και τις Επικράτειες κατά τη 
συνεδρίαση της Παρασκευής 
αλλά έχει αρνηθεί να επιβε-
βαιώσει το ποσό που θα προ-
σφερθεί. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι η πολιτειακή κυβέρνηση 
της Νότιας Αυστραλίας έδωσε 
στην δηµοσιότητα µελέτη για 
τις συνέπειες των περικοπών 
στα νοσοκοµεία η οποία ανα-
φέρει ότι περισσότεροι από 
50.000 ασθενείς δεν λαµβά-
νουν επαρκή θεραπεία.

Ο Πρέµιερ της Νότιας Αυστραλίας, Jay Weatherill


