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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΕΣ OIKO∆ΟΜΩΝ

(Steel Workers) 
Για περισσότερες πληροφορίες 

τηλ. 0418 266 998
και ζητήστε τον Πέτρο Μαυρίδη

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 
του δοκιµαζόµενου ελληνικού λαού!

Ο καθιερωµένος πλέον ετήσιος έρανος του 2ΜΜ για τη στήριξη παιδιών σε 
ιδρύµατα καθώς και σε άπορους Έλληνες θα πραγµατοποιηθεί και φέτος.

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί ο φετινός έρανος 
από τις 9.00 έως τις 22.00.

Στηρίζοντας µας, στηρίζετε και τους συµπατριώτες µας 
στις δύσκολες στιγµές της πατρίδας.

Σας θέλουµε κοντά µας, δίπλα µας για ν’ αποδείξουµε άλλη µια φορά 
ότι ο Ελληνισµός της Αυστραλίας έχει ανθρωπιά 

και η καρδιά του χτυπά στην Ελλάδα.
Ακούστε µας από τις συχνότητες 1665 ΑΜ Sydney, 1656 AM 

Darwin και 99.3 FM Wollongong ή ακούστε µας από το διαδίκτυο 
www.2mm.com.au  και από Tune In στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ευελπιστούµε στη συµµετοχή σας.
Γιάννης Μεράβογλου

∆ιευθυντής

Ο 2ΜΜ για 6η χρονιά στο πλευρό 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο επαγγελµατικός µας κλάδος ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ γι’ αυτό παρακαλούµε να λάβετε υπόψιν σας 
ότι υπάρχουν γραφεία τελετών που χρησιµοποιούν από κοινού  
ή δεν έχουν χώρο ετοιµασίας νεκρού στις εγκαταστάσεις τους. 

 
l  ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να γνωρίζετε ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΑ-

ΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ανά πάσα στιγµή. 
l   ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να επιθεωρήσετε το χώρο ετοιµασίας του 

νεκρού και τον εξοπλισµό και να δείτε το αγαπηµένο σας πρόσωπο στους χώρους 
του γραφείου τελετών.

Για  ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τηλεφωνήστε 
Funeral Director’s Association of NSW στο τηλέφωνο 1800 613 913

Aύξηση των λιανικών πωλήσεων, πτώση 
στις αγγελίες για εύρεση εργασίας

Ο ι λιανικές πω-
λήσεις ανέ-
καµψαν τον 
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο , 

σηµειώνοντας αύξηση 
0,4 τοις εκατό, σύµφω-
να µε την Στατιστική 
Υπηρεσία, ενώ οι αγγε-
λίες για δουλειά σύµ-
φωνα µε τα δεδοµένα 
που δηµοσιεύει η ANZ 
έκαναν βουτιά 0,7 τοις 
εκατό το Φεβρουάριο 
µετά από την σταθερή 
άνοδο που κατέγραψαν 
τον αµέσως προηγού-
µενο µήνα. Αναλυτικά, 
σηµειώθηκε αύξηση 

στις πωλήσεις οικια-
κών ειδών και ειδικό-
τερα των ηλεκτρικών 
συσκευών, ενώ επίσης 
αυξήθηκαν τα έσοδα 
από των καφέ, των 
εστιατορίων και των 
αγορών τροφίµων. Τα 
κέρδη που σηµείωσαν 
οι παραπάνω κλάδοι 
αντισταθµίστηκαν εν 
µέρει από την πρώση 
στις πωλήσεις λιανικής 
των ειδών ένδυσης και 
υπόδησης, των προσω-
πικών αξεσουάρ, και 
τις αγορές απο πολυ-
καταστήµατα. Πάντως, 

όπως επισηµαίνουν οι 
ειδικοί, η πραγµατική 
αύξηση της κατανάλω-
σης φέτος υπολείπεται 
του περασµένου έτους 
κατά 2,7 τοις εκατό.» 
Τέλος, ο ετήσιος ρυθ-
µός αύξησης των αγγε-
λιών για θέσεις εργα-
σίας µειώθηκε σε 6,9 
τοις εκατό το Φεβρου-
άριο, σε σύγκριση µε 
το 7,1 τοις εκατό του 
Ιανουαρίου. Το ποσο-
στό ανεργίας παραµέ-
νει γύρω στο 5,75 τοις 
εκατό από τις αρχές 
του 2016.

We are seeking reliable, empathetic and compassionate caregivers 
to provide non-medical care assistance to seniors living in their own 
home. The clients we support live in the Inner South West of Syd-
ney, including Concord West, Strathfield, Burwood, Croydon, Croy-
don Park, Enfield, Hurlstone Park, Campsie, Earlwood, Tempe, 
Arncliffe, Rockdale, Bexley, Kogarah, Carlton and Sans Souci. We 
are seeking applicants who live in, or close to, these areas and who 
speak both Greek and English. 

We offer casual hours including weekend &/or evening work. 
All training provided. Own, fully-insured car & smart phone required.

To apply, please call Home Instead Senior Care, Campsie 9194 4146.

www.homeinstead.com.au

BECOME A CAREGIVER  
MAKE A DIFFERENCE IN THE LIVES OF OLDER PEOPLE

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Καταπολεµήσετε κάθε είδος πόνου µε τη βοήθεια 

και την καθοδήγηση που σας προσφέρει 
ο εξειδικευµένος θεραπευτής κύριος Γιάννης.  

Θα απαλλαγείτε από πόνους στην πλάτη, στη µέση 
και από πόνους σε διάφορα άλλα σηµεία του 

σώµατος. Ελάτε να δοκιµάσετε το θεραπευτικό µασάζ. 
Αν δεν µείνετε ευχαριστηµένη δεν 

θα πληρώσετε την πρώτη συνεδρία.
Επίσης αν ενδιαφέρεστε να µάθετε την τέχνη 

αυτής της θεραπείας 
αναλαµβάνουµε να σας εκπαιδεύσουµε. 

Καλέστε στο 9863 2743 και ζητήστε τον κ. Γιάννη




