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Προβλήματα  
κενών θέσεων
στο πεδίο της  
πληροφορικής

Άσεμνη  
επίθεση
σε 10χρονο  
κορίτσι

Σημαντικό πρόβλημα κε-
νών θέσεων εργασίας στο 
πεδίο της πληροφορικής 
αντιμετωπίζει η Αυστραλία, 
σύμφωνα με στοιχεία που 
δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Η ίδια εικόνα παρουσιάζε-
ται και στην Ευρώπη, αλλά 
και σε τεχνολογικά ανα-
πτυγμένες χώρες. Ενδεικτι-
κά, στις ΗΠΑ υπολογίζεται 
ότι οι κενές θέσεις προ-
γραμματιστών θα είναι 1,2 
εκατ. το 2020, ενώ σημα-
ντικό πρόβλημα αντιμετω-
πίζει ο Καναδάς, ακόμη και 
η Ινδία. 

Δεκάχρονη δέχθηκε άσε-
μνη επίθεση από άγνωστο, 
ενώ βρισκόταν σε κατά-
στημα του βόρειου Σίδνεϊ 
με την μητέρα της.
Το κοριτσάκι βρισκόταν σε 
κατάστημα του Κριμόρν, 
πριν ασελγήσει εναντίον 
της ένας άντρας, ο οποίος 
τράπηκε σε φυγή και εξα-
φανίστηκε.
Το περιστατικό έγινε μό-
λις τρεις μέρες μετά από 
παρόμοιο το οποίο έγινε 
σε στάση λεωφορείου στο 
Γούλουγκογκ, με θύμα 
επίσης ένα δεκάχρονο κο-
ρίτσι.

Σ
ε θάνατο καταδικάστηκε μια 
73χρονη Αυστραλή υπήκο-
ος στο Βιετνάμ, για διακίνηση 
ηρωϊνης. Η Νγκουγιέν Θι Χου-

όνγκ είχε συλληφθεί πριν δύο χρόνια 
λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για 
την Αυστραλία έχοντας κρυμμένα σε 
36 σαπούνια, 1,6 κιλά ηρωϊνης. Η 
Χουόνγκ ισχυρίστηκε ότι τα σαπούνια 

της τα είχε δώσει μια γυναίκα, και ότι 
δεν γνώριζε ότι περιείχαν ναρκωτικά.
Δικαστήριο της Πόλης Χο Τσι Μινχ 
απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό και κα-
ταδίκασε τελικά την 73χρονη στην 
εσχάτη των ποινών.
Η Χουόνγκ έχει προθεσμία 15 ημερών 
για να υποβάλει έφεση κατά της κατα-
δίκης της.

Αυστραλή καταδικάστηκε σε θάνατο 
στο Βιετνάμ για διακίνηση ηρωϊνης

Το Σαλόνι Κομμωτικής Shaydz ζητάει μαθητευόμενη,  
ενθουσιώδη, με ομαδικό πνεύμα και όρεξη για δουλειά. 
Ζητάει, επίσης, πεπειραμένη κομμώτρια για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε τα παραπάνω προσόντα τηλεφωνήστε  
στο 87643993 ή στείλτε email στην διεύθυνση: rena@shaydz.com.au

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης (part time).  
Καλός μισθός για την κατάλληλη κυρία!

Για περισσότερες πληροφορίες  
επικοινωνήστε  

με τον Κώστα στο τηλ.: 0418 965 632

Zητείται πεπειραμένη μαγείρισσα 
για να εργαστεί σε Ελληνική Κουζίνα  

που προσφέρει γνήσιο ελληνικό φαγητό. 

Καταγγελίες πολιτικής απάτης μέσω τηλεφωνικών 
μηνυμάτων κατά την εκλογική διαδικασία

Ομιλία του Χρ. Γραβάνη στο Οίκημα της ΑΧΕΠΑ

Ο Πρωθυπουργός Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ παρέπεμψε στην 
αστυνομία τις καταγγελίες που 
έγιναν για τη διενέργεια πολιτι-
κής απάτης, μέσω της αποστο-
λής τηλεφωνικών μηνυμάτων 
που στάλθηκαν σε ψηφοφό-
ρουςενώ είχε αρχίσει η εκλο-
γική διαδικασία. Δημοσιογρα-
φικές πληροφορίες ανάφεραν 
ότι ήδη η αυστραλιανή αστυνο-
μία εξετάζει τις καταγγελίες. Τα 
μηνύματα όπως εμφανίστηκαν 
στα τηλέφωνα των ψηφοφό-

ρων φαίνεται να προέρχονταν 
από την κρατική ασφάλεια 
υγείας Medicare, και προει-
δοποιούσαν ότι οι δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας θα ιδιωτικο-
ποιούνταν εν επανεκλεγόταν ο 
Συνασπισμός Φιλελεύθερων - 
Εθνικών, παρά το γεγονός ότι 
ο κ. Τέρνμπουλ έχει δηλώσει 
ότι κατά τέτοιο δεν είναι στις 
προθέσεις του. Ο Πρωθυπουρ-
γός περιορίστηκε να πει ότι τα 
μηνύματα ήταν «μία ξεκάθαρη 
πράξη ανηθικότητας».

Μια ακόμα ομιλία έδωσε 
την περασμένη, Κυριακή, 
στο Οίκημα της ΑΧΕΠΑ, 
στο Rockdale, ο γνωστός 
λάτρης της ελληνικής ιστο-
ρίας, κ. Χρήστος Γραβάνης. 
Τον ομιλητή παρουσίασε 
το στέλεχος της ΑΧΕΠΑ, κ. 
Γιώργος Λιανός. Θέμα της 
ομιλίας «Οι διπλωματικοί 
αγώνες κατά την Εθνική 
Παλιγγενεσία 1821-1832». 
Ο ομιλητής ανέπτυξε εμπε-
ριστατωμένα όλες τις δι-
πλωματικές ίντριγκες της 

εποχής αλλά και τους δι-
χασμούς των επαναστατη-
μένων Ελλήνων που έθε-
ταν σε κίνδυνο τον αγώνα 
για την απελευθέρωση της 
πατρίδας. Μετά την ομι-
λία υποβλήθηκαν από το 
ακροατήριο ερωτήσεις. Στη 
φωτογραφία ο ομιλητής κ. 
Χρήστος Γραβάνης.


