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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ελληνικό  Σουβλάκι – Restaurant

Πλήρης Εξοπλισμός 2 ετών καινούριος
Μεγάλη κουζίνα κατάλληλη για catering

Σάλα 40 ατόμων – 
Εξωτερικός Χώρος 40-50 ατόμων

Σε πολύ καλό σημείο στο κέντρο του Cairns
Πωλείται ή ενοικιάζεται σε πολύ καλή τιμή 

λόγω μετοίκισης.
Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλεφωνήστε 0431 125 376

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Έλληνας αυστραλογεννημένος, που έχει ζήσει 

και στην Ελλάδα, με επιστημονική προϋπηρεσία 

και καλού χαρακτήρος, ζητεί γνωριμία με Ελληνίδα 

έως 55 ετών (ο ίδιος έχει περάσει τα 60) για σοβα-

ρή σχέση. Ενδιαφερόμενες πρέπει να είναι επίσης 

καλού χαρακτήρα και καλής διάθεσης, χωρίς σο-

βαρά οικογενενειακά βάρη. Τηλεφωνείστε στον κ. 

Τζωρτζ στον αριθμό 0416 381 294, 

για οτιδήποτε θέλετε να μάθετε.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ζητείται ελληνόφωνος φροντιστής/τρια 
για κατ’ οίκον παροχή φροντίδας οικογένειας 

στην περιοχή Botany.
Στις υποχρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται 

το καθάρισμα και το μαγείρεμα.
Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης.

Υψηλό ωρομίσθιο, άριστες απολαβές
Τηλεφωνήστε: 02 9158 3880

Ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
infosydeast@homecareassistance.com

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥΔΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

Αυστραλοί ιθαγενείς χορεύουν Ζορμπά και 
ξεσηκώνουν το Fringe Festival του Περθ 

Η παράσταση του συγκροτήματος Djuki 
Mala με την οποία έκανε πρεμιέρα το 
Φεστιβάλ ήταν πλαισιωμένη από παρα-
δοσιακούς χορούς των Αβοριγίνων και 

διάφορες διασκευές γνωστών χορευτικών από το 
«Τραγουδώντας στη Βροχή» του Τζιν Κέλι, Μπό-
λιγουντ, μέχρι Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια όπως και 
πέρυσι οι θεατές στην κατάμεστη σκηνή ξέσπασαν 
στη διασκευή του Ζορμπά, του Μίκη Θεοδωράκη 
που είναι και το μεγάλο σουξέ του συγκροτήμα-
τος. Η επιτυχής σταδιοδρομία του συγκροτήμα-
τος Djuki Mala ξεκίνησε πριν 12 χρόνια. Τότε η 
αδερφή μερικών από τους χορευτές ήταν σοβαρά 
άρρωστη. Η γυναίκα που την φρόντιζε Ελληνίδα 
που ως συνήθως της άρεσε να κάνει τη δουλειά 

της ακούγοντας Ελληνική μουσική, ανάμεσά τους 
και ο Ζορμπάς, με το κομμάτι να γίνεται ιδιαίτερα 
αγαπητό στην άρρωστη αδερφή. Αυτό το παρα-
τήρησαν τα αδέλφια και ξαδέλφια της, αποφασί-
ζοντας να διασκευάσουν την ελληνική σύνθεση 
του Μίκη Θεοδωράκη στο χορευτικό στυλ των 
Αβοριγίνων, παρουσιάζοντας το στην άρρωστη 
γυναίκα. Ο πατέρας το βιντεοσκόπησε και το έβα-
λε στο YouTube, με τα υπόλοιπα να αποτελούν 
ιστορία, αφού το βίντεο πριν κλείσει μια βδομάδα 
το είδαν ένα εκατομμύριο άτομα. Την περασμένη 
Πέμπτη δημοσιογράφοι της πολιτείας παρακο-
λούθησαν μια πρώτη μίνι παράσταση, αρχίζοντας 
με το χορό του Ζορμπά. Τιμής ένεκεν… για τους 
Έλληνες όπως είπε η διευθύντρια της παραγωγής.

Οι φωτιές που ανάβουν οι επισκέπτες στα εθνικά 
πάρκα μία από τις αιτίες των πυρκαγιών
Μόνο το ένα τέταρτο των επι-
σκεπτών των Εθνικών Πάρ-
κων της Βικτώριας γνωρίζει ότι 
οι φωτιές που ανάβουν για να 
ψήσουν ή να ψυχαγωγηθούν 
πρέπει να σβήνονται με νερό, 
για να μην προκαλέσουν πυρ-
καγιά. Ο οργανισμός που δια-

χειρίζεται τα πάρκα στη Βικτώ-
ρια ζήτησε από 1,000 άτομα να 
απαντήσουν στο ερώτημα αν 
μια φωτιά θα πρέπει να σβη-
στεί με νερό ή να καλυφθεί με 
χώμα και το 74 τοις εκατό απά-
ντησε λανθασμένα ότι αρκεί να 
καλυφθεί με χώμα. «Όταν ένα 

κατασκηνωτής ανάβει φωτιά σε 
ένα πάρκο και δεν την σβήσει 
σωστά είναι νομικά υπεύθυνος 
σε περίπτωση που προκληθεί 
πυρκαγιά», δήλωσε ο Διευθυ-
ντής Υπηρεσιών Πυρασφάλει-
ας David Nugent. Περίπου το 
10% των πυρκαγιών της Βικτό-
ρια οφείλονται στην αμέλεια 
κατασκηνωτών. «Τα στοιχεία 
της έρευνας είναι ανησυχητι-
κά, λόγω του μεγάλου αριθμού 
των ανθρώπων που κάνουν 
κάμπινγκ στη Βικτώρια κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού», 
πρόσθεσε ο κ. Nugent. Καθώς 
οι θερμοκρασίες της Πολιτείας 
παραμένουν υψηλές για ακόμη 
μια εβδομάδα, οι αρχές επισκέ-
πτονται δημοφιλή κάμπινγκ, 
υπενθυμίζοντας στους επισκέ-
πτες τις ευθύνες τους. Η έρευνα 
διαπίστωσε επίσης ότι μόνο οι 
μισοί κατασκηνωτές γνωρίζουν 
πού και πότε επιτρέπεται να 
ανάβουν φωτιά.

Ο Άμποτ προτιμά τους Εργατικούς 
από τους ανεξάρτητους
Ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Άμποτ θεωρεί ότι οι Αυστραλοί 
θα ήταν καλύτερα να ψηφίσουν τους Εργατικούς παρά τους ανε-
ξάρτητους και τα μικρά κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός και 
πρώην αρχηγός των Φιλελευθέρων δήλωσε ότι η ψήφος στους 
ανεξάρτητους, όπως ο Clive Palmer ή ο Rob Oakeshott, θα απο-
δυνάμωνε την αξιοπιστία του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου. 
«Εάν θέλουμε ένα αξιόπιστο κοινοβούλιο, αν θέλουμε σοβαρή 
κυβέρνηση, δεν πρέπει να ψηφίσουμε τους ανεξάρτητους. Είναι 
καλύτερο να ψηφίσουν οι πολίτες για το Εργατικό Κόμμα από 
το να ψηφίσουν ένα μικρό κόμμα», δήλωσε χθες ο κ. Άμποτ, 
στο ραδιοφωνιό σταθμό 2GB.
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